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GİRİŞ 

Osmanlı Devleti kuruluş aşamasından itibaren Avrupa’nın içinde yer almış, hatta 

bu açıdan bir Avrupa devleti olarak nitelendirilmiştir. Nitekim Osmanlı Devleti coğrafi 

olarak bir Avrupa devleti olarak kurulmuş ve burada güçlenmesinin ardından Asya ve 

Afrika’ya yayılmıştır. Fakat Batı Avrupa’nın karakteristik olarak tanımlanmasında 

kullanılan Antik Roma, Hristiyanlık ve feodalite gibi kökenlere sahip olmadığı 

iddiasıyla da Avrupa dışı olarak kabul edilmiştir.
1
 Avrupa ile bu iç içelik gerek devletin 

güçlü olduğu dönemde gerekse Avrupa karşısında gücünü kaybettiği dönemde ortaya 

çıkan gelişmelerin temel sebebini oluşturmuştur. XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da 

başta siyasi olmak üzere birçok alanda belirleyici bir aktör olan Osmanlı Devleti, XVII. 

ve özellikle XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa’dan etkilenen taraf olmuştur. Böylece 

temel amacı devletin kurtarılması fikrini temel alan savunmacı modernleşme 

anlayışının, İmparatorluğu koruyabilmek için uygulamaya geçirildiği görülmektedir. 

Avrupa ile ilişkilerde üstün olunan konumun kaybedilmesi doğal olarak kurulan 

ilişki biçiminde önemli değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Bu durum, askerî ilişki dışında 

siyasi, ekonomik, diplomatik, kültürel vb. birçok alanda yeni uygulamaların hayata 

geçirilmesi ile sonuçlanmıştır. Böylece Osmanlı/Türk modernleşmesi denilen sürecin 

başladığı görülmektedir. Bu süreçte yapılan bu değişikliklerin nasıl ve kimler tarafından 

hayata geçirildiği, kimler tarafından desteklenip kimler tarafından desteklenmediği, bu 

değişime Batılı ülkelerin ne gibi etki ve tepki gösterdiği gibi konular Osmanlı/Türk 

modernleşmesi incelenirken göz önünde bulundurulması gereken temel noktaları 

oluşturmaktadır. 

Tüm bu konular göz önüne alındığında Osmanlı/Türk modernleşmesinin temel 

tetikleyicisinin ve ilk nedeninin askerî alan olduğu açıktır. Avrupa güç dengesinin 

Osmanlı İmparatorluğu aleyhine bozulması, bu sorunun çözümü için askerî konuları 

                                                           
1
 Mehmet Ali Kılıçbay, Doğu’nun Devleti Batı’nın Cumhuriyeti, İmge Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, 

Ankara, 2001, s.56. 
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modernleşme anlayışının tepe noktasına yerleştirmiştir. Fakat bu süreçte Osmanlılar 

aleyhine bozulan Avrupa askerî güç dengesinin, askerî kuvvetin güçlendirilmesi 

çabalarına ek olarak yeni bir anlayış ile düzeltilmesine çalışılmıştır. Bu anlayışı ise 

zayıflayan askerî kuvveti dengelemek amacıyla kullanılan diplomasi oluşturmaktadır. 

Bu nedenle öne çıkan diplomasi kullanımı, doğal olarak bu görevi yerine getiren teşkilat 

ve kişilerin, devlet içinde öne çıkmasına yol açmıştır. Mısır krizinin etkisi ile devletin 

varlığının korunması ihtiyacının doruk noktasına çıktığı 1830’lu yıllar, diplomasi 

kullanımı açısından da yeni bir anlayış geliştirilmesi zorunluluğunu doğurmuş ve bunun 

sonucunda Hariciye Nezareti, dış ilişkilerin yürütülmesindeki yegâne kurum olarak 

kurulmuştur. Gerek merkezi teşkilatın gerekse sefirliklerde görevli personelin böylesine 

bir dönemde önemli görevler üstlendiği açıktır. Bu noktada hariciye teşkilatının 

Osmanlı/Türk modernleşmesinde ne gibi bir rol üstlenmiş olduğu önemli bir soru olarak 

ortaya çıkmaktadır. Konu ile ilgili literatür incelendiğinde Hariciye Nezaretinin, 

Osmanlı modernleşmesinin itici gücünü oluşturduğu fikrinin (farklı şekillerde dile 

getirilmiş olsa da) ileri sürüldüğü görülmektedir. Nitekim bazı yazarlar Hariciye 

Nezaretinin (Meclis-i Vâlâ ile beraber) Osmanlı reformlarının hayata geçirilmesinde 

birincil rol oynadığını dile getirmektedir.
2
 Daha fazla sayıda yazar ise hariciye 

bürokratlarının reformist kimliğine ya da Hariciye Nezareti bünyesinde yer alan 

Tercüme Odasından yetişmelerine vurgu yaparak, Hariciye Nezaretinin reformist 

yapısına dolaylı olarak değinmektedir.
3
 Bu doğrultuda sayılan çalışmalarda ortak olarak 

                                                           
2
 Carter V. Findley, “Hariciye Nezâreti”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 16, İstanbul, 1997, s.179; Ali 

Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform (1836-1856), Eren Yayıncılık, 

İstanbul, 1993, s.90, 305; Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, 

23.Baskı, İstanbul, 2009, s.94. 
3
 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş Yayınları, 39.Baskı, İstanbul, 2014 (a) s.124; 

Carter V. Findley, Osmanlı İmparatorluğu’nda Bürokratik Reform, Babıâli, 1789-1922, Tarih Vakfı 

Yurt Yayınları, İstanbul, 2014, s.147, 162; Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev. Metin 

Kıratlı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1996, s.117-118; Stanford J. Shaw ve Ezel Kural Shaw, 

History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume 2: Reform, Revolution, and 

Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808-1975, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, 
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Hariciye Nezareti bürokratlarının Osmanlı modernleşmesinde birincil derecede etkili 

oldukları ifade edilmekle birlikte bunu nasıl ve hangi seviyede gerçekleştirildiklerine 

değinilmemektedir. Bu çerçevede bu çalışmanın amacını hariciye teşkilatının Osmanlı 

modernleşmesini nasıl ve hangi derecede etkilediği ve bu kapsamda diğer kurumlar 

üzerindeki izlerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Böyle bir amaç ile başlanılan bir 

çalışmada doğal olarak ortaya çıkan bir sorunun cevaplanmasına da çalışılacaktır ki bu 

soru şudur: Eğer hariciye teşkilatı ve personeli modernleşmenin itici gücü ve diğer 

kurumları etkilediyse, bu ne şekilde gerçekleşmiştir? 

Çalışmada yola çıkılan temel noktayı, hariciye teşkilatının Türk kamu yönetimi 

için bir model olup olmadığı sorusu oluşturmaktadır. Bu kapsamda hariciye teşkilatının 

model olup olmadığı sorusu, farklı boyutları ile ele alınmaya çalışılmıştır. Tabii ki 

burada hariciye teşkilatının nasıl model olabileceği sorusu da önemlidir. Teşkilatın 

yapısı gereği yabancı dil bilen ve Batı’yı tanıyan personele sahip olduğu bilinmektedir. 

Bu çerçevede Batı ile temas kurulmasını sağlayan ve Batı’da tüm alanlarda ortaya çıkan 

yenilikler ile ilk kez karşılaşan, hariciye personelidir. Dolayısıyla; “bu personel Batı’yı 

örnek alabildi mi?”, “Batı’daki gelişmeleri İmparatorluğa aktarmada başarılı olabildi 

mi?”, “Kendi başlarına model mi oldular yoksa her bir alanda danışmanlık mı yaptılar?” 

gibi sorular bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.  

Fakat bu soruları yanıtlayabilmek için çalışma açısından önemli olan kimi alt 

sorulara cevap verilmelidir. Modernleşme kavramı, modernleşme-çağdaşlaşma-

Batılılaşma ilişkisi ve Osmanlı modernleşmesinden ne kastedildiği gibi çalışmada 

                                                                                                                                                                          
s.61-65; Namık Sinan Turan, İmparatorluk ve Diplomasi, Osmanlı Diplomasisinin İzinde, İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 2015, s.353; M. Naim Turfan, Jön Türklerin Yükselişi, 

Siyaset, Askerler ve Osmanlı’nın Çöküşü, çev. Mehmet Moralı, Alfa Basım Yayım, 1.Basım, İstanbul,  

2013, s.149; Lord Kinross, Osmanlı İmparatorluğunun Yükselişi ve Çöküşü, Altın Kitaplar Yayınevi, 

3. Basım, İstanbul, 2009, s.474. Verilen örnekler dışında literatür ayrıntılı olarak incelendiğinde bu 

örnekleri çoğaltmak mümkündür. 
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kullanılacak kimi kavramların açıklanması gerekmektedir. Nitekim bu kavramları 

açıklamadan, Osmanlı/Türk modernleşmesini anlamak pek mümkün görünmemektedir.  

Modernleşme öncesi ve sonrası süreçte Doğu ve Batı arasındaki mücadelede
4
 

Osmanlı İmparatorluğu sahip olduğu özellikler nedeniyle önemli bir yere sahiptir. 

Nitekim XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlılar üzerinden kendisini tanımlayan 

Avrupa’da Türkler ile ilgili tutarlı olmayan görüşler ileri sürülmüş olsa da, 

Avrupalıların ve Hristiyanların Osmanlılardan üstün olduğu fikri dile getirilen bir olgu 

değildir. Bilakis kendilerini birlik ve beraberlik içindeki Müslüman Türklerin gücü 

karşısında zayıf, bölünmüş, düzensiz ve tehdit altında tanımlamaktadırlar.
5
 Fakat XVIII. 

yüzyıldan itibaren bu tanım ters yönlü olarak değişiklik gösterecektir. Bu değişimin 

ortaya çıkmasında Aydınlanma döneminde Batı’da ortaya çıkan gelişmelerin etkisi 

olduğu kuşkusuzdur. Bu noktada Aydınlanma kavramı ile Batı’nın, Doğu’ya atfedilen 

özelliklerden kurtularak yeni bir düşünce ve zihinsel yapıya kavuştuğu dile 

getirilmektedir. Özetle Aydınlanma kavramı birçok özelliği bünyesinde barındırmakla 

beraber Batı Avrupa coğrafyasının kendisine özgü bir kimlik oluşturma sürecinin son 

adımıdır.
6
 “İnsanın kendisi tarafından yaratılan ergin olmama durumundan çıkması” 

olarak tanımlanan Aydınlanmanın mottosunu, kendi anlayış ve idrak gücünün 

kullanılmasına cesaret gösterilmesini ifade eden “Sapere aude!” oluşturmaktadır.
7
 İşte 

bu aklını kullanma becerisi sayesinde Batı, Doğu ile bir kopuş yaşayarak kendisini onun 

                                                           
4
 Ortaylı, bu ayrımın suni olduğu ifade etmekte ve bu tarz sınıflandırmaların, günümüz Batı 

Avrupa’sından önce Doğu Akdeniz İslam dünyası temelli olduğunu belirtmektedir. Bkz. İlber Ortaylı, 

Avrupa ve Biz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1.Baskı, İstanbul, 2008 (a),  s.3-5. Ayrıca Ortaylı 

Endülüslü Kadı Said bin Ahmed el-Andulusî’nin Kitâbü’t-Tabakat ve’l Umem isimli eserinden örnekler 

vererek kitabın yazıldığı dönemde yazarın milletler arasında yaptığı sınıflandırmadan bahsetmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. Ortaylı, 2008a, s.4-5. 
5
 Aslı Çırakman, “Avrupa Fikrinden Avrupa Merkezciliğe”, Doğu Batı, Sayı:14, Ankara, 2001, s.33-37. 

6
 Mehmet Ali Kılıçbay, “Tarihsizliğin Marjından Marjinalleştiren Tarih Alanına: Avrupa’nın Kendini ve 

Dünyayı İnşa Etmesi”, Doğu Batı, Sayı:14, Ankara, 2001, s.101.  
7
 Immanuel Kant, “An Answer to the Question:What is Enlightenment?, trs.James Schmidt, What is 

Enlightenment? Eightennth Century Answers and Twentieth Century Questions, eds. James 

Schmidt, University of California Press, Berkeley, Los Angelos, London, 1966, s.58. 
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karşısında üstün bir konuma yerleştirebilmiştir. Böylece Doğu’nun eleştirilen yanları, 

Batı’nın kendini geliştirmesi sonucunda bertaraf edilmiş ve Doğu’nun zayıf yanlarından 

arındırılmış yeni bir düşünce dünyası oluşturulmuştur. Böylece akla dayalı ve değişime 

açık bir zihinsel koda kavuşan Batı, modernliğin ve modern toplumun başlatıcısı 

olmuştur.   

Modern dönem olarak ifade edilen çağ, başlangıcı 1300’lü yıllar olarak kabul 

edilen Rönesans dönüşümünün etkisi ile şekillendirilen düşünce ve hayat tarzının 

egemen olduğu dönem şeklinde belirtilmektedir. Modern dönemdeki yaşam tarzının 

ifade edilmesinde ise modernlik kavramı öne çıkmaktadır. Bu yaşam tarzının XIX. 

yüzyıl Batı dünyasında hâkim hale gelmesi ise modernizm kavramı ile ifade 

edilmektedir.
8
 Konuya benzer bir açıdan yaklaşan Eisenstadt modernleşmeyi, “…on 

yedinci yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’daki 

toplumsal, ekonomik ve politik sistemlerde meydana gelen değişimin bir ürünü olarak 

gelişen, sonra diğer Avrupa ülkelerine, ardından da on dokuzuncu ve yirminci 

yüzyıllarda Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtalarına yayılan bir süreç”
9
 olarak 

tanımlamaktadır. Modernleşme projesinin, Batı’da (Avrupa’nın Kuzey Atlantik 

kıyılarında) ortaya çıktığı ifade edilse de, kavramın önemini nerede ortaya çıktığı değil, 

niteliği oluşturmaktadır. Bu proje, niteliği gereği kaçılmaz şekilde dünyayı değiştirmeye 

yönelik bir sürecin başlatıcısı ve sürdürücüsü olmuştur. Tekeli, niteliği ve sahip olduğu 

özellikler nedeni ile modernleşme projesinin, Kuzey Atlantik yerine dünyanın başka bir 

yerinde ortaya çıksa bile, yine aynı biçimde dünyayı değiştirecek bir etki oluşturacağını 

                                                           
8
 Ömer Demir, Bilim Felsefesi, Vadi Yayınları, 3.Baskı, Ankara, 2007, s.151. 

9
 S.N.Eisenstadt, Modernleşme, Başkaldırı ve Değişim, çev. Ufuk Çoşkun, Doğu Batı Yayınları, 

2.Basım, Ankara, 2014, s.11. 
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ifade etmektedir.
10

 Görüldüğü gibi Batı, keşfettiği değiştirici özellik sayesinde hızlı bir 

yükseliş dönemine girmiştir. 

Bir başka görüşe göre modernlik, “… gelişmemiş ülkeler daha ileri ve karmaşık 

toplumsal ve siyasal örgütlenme kalıplarına doğru geçerlerken meydana gelen 

ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel değişme süreci”
11

 olarak ifade edilmektedir. 

Bu tanım, daha çok geleneksel toplum (kırsal, azgelişmiş ya da geri toplum) ve modern 

toplum (kentsel, kalkınmış ya da endüstriyel toplum) gibi iki ideal tip arasında 

kıyaslama yapan savaş sonrası Amerikan sosyoloji kuramcılarınca incelenmiş ve 

tanımlanmıştır.
12

 Aynı kavramı sosyoloji disiplinine referansla açıklayan İnalcık, bu 

kavramın sosyolojide temelde kültür değişimi noktasında ele alındığını belirtmekte ve 

Molinovski’ye atıfla “bir cemiyetin mevcut nizamını, yâni içtimaî, maddî ve manevî 

medeniyetini bir tipten başka bir tipe çeviren bir processusdür”” tanımınını 

yapmaktadır.
13

 Görüldüğü gibi; genellikle değişen Batı’nın ve dünyanın ortaya çıkardığı 

yeni koşullar üzerine vurgu yapan tanımlar, genellikle geçmişten kopuş ve geleneklere 

karşı olarak gelişen bir kavram olarak dikkati çekmektedir.  

Modernleşme kavramının kendi içinde farklı anlamlar barındırdığını ifade eden 

Calinescu ise, birbirinden ayrılan ve çatışma içinde olan iki farklı modernlikten 

bahsetmektedir ve bu ayrımın ne zaman başladığı tam olarak tarihlenememektedir. Bu 

modernlik türleri arasındaki ilişkiler düşmanca sürdürülse de, birbirlerini karşılıklı 

olarak etkilemişlerdir. Calinescu’nun deyişiyle, “Kesin olan şey, ondokuzuncu yüzyılın 

belli bir noktasında, Batı uygarlığının tarihindeki bir aşama olan modernlik –bilimsel 

                                                           
10

 İlhan Tekeli, “Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı”, Modern 

Türkiye’de Siyasal Düşünce, Modernleşme ve Batıcılık, Cilt 3, Ed. Uygur Kocabaşoğlu, 6.Baskı, 

İstanbul, 2012, s.19.  
11

Jorge Larrain, “Modernleşme”, Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü, ed. William Outhwaite, çev. 

Melih Pekdemir, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s.506. 
12

 Larrain, 2008, s.506. 
13

 Halil İnalcık, “Atatürk ve Türkiye Modernleşmesi”, Belleten, C.XXVII, S.108, Ekim 1963, s.625. 



7 

 

ve teknolojik ilerlemenin, Sanayi Devriminin, kapitalizmin yol açtığı o her şeyi alıp 

götüren ekonomik ve toplumsal değişimlerin bir ürünü olan modernlik- ve estetik bir 

kavram olan modernlik arasında geri döndürülemez bir yarılma meydana geldiği” dir.
14

 

Tanımlarda da görüldüğü üzere, kavram toplumsal niteliklere ait ekonomi ve politika 

gibi kavramlar üzerinde etkili olmasının yanı sıra estetik kaygılara sahip sanatsal alanda 

da kendisini göstermektedir. Bu çalışma açısından önemli olan, toplum üzerinde etkili 

olan ekonomik, politik ve sosyal değişikliklere yol açan modernleşme kavramı ve 

kavramın ortaya çıktığı zamandan itibaren Batı ve dolayısıyla Doğu toplumları üzerinde 

değiştirici etkiler yaratmasıdır. 

Modernlik düşüncesi genel olarak seküler düşünceye koşut olarak incelense de, 

modernliğin temelini tekrarlanamayan bir zaman duygusu oluşturmaktadır. Bu düşünce 

Musevi-Hristiyan dini düşünceleri tabanlı dünya görüşleri içinde de kendisine yer 

bulmuş; bu nedenle pagan Antik Çağ’da değil, Hristiyan Orta Çağ dünyasında ortaya 

çıkmıştır. Kavram dilbilimsel olarak da modernus sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük 

Orta Çağ Latincesinde V. yüzyıldan itibaren kullanılmış, X. yüzyıl’da modern zamanlar 

anamındaki modernitas ve bugünün insanları anlamında moderni gibi sözcüklerin 

kullanımı artmıştır.
15

 Nitekim modernus kelimesinin kullanım amacı, Hristiyanlık 

dönemini pagan döneminden ayırmak, Hristiyanlığın kendisinden önceki döneme göre 

farklı bir karakteri olduğunu vurgulamak ve paganizmin inkâr edilmesi olarak ifade 

edilmektedir.
16

 Modo kökeninden gelen ve son zamanlarda, tam şimdi anlamlarına gelen 

modernus, hodiernus (hodie kökenini bugün anlamındadır) kelimesi örnek alınarak 

                                                           
14

 Matei Calinescu, Modernliğin Beş Yüzü, Küre Yayınları, 2.Basım, İstanbul, 2013, s.47. Nitekim 

Berman’da benzer biçimde modernliler ilgili olarak ilki ekonomi ve politika da modernleşme ve ikincisi 

sanat, kültür ve duyarlılıkta modernizm olarak geliştirilmiş, literatüre hâkim olan ve birbirinden 

koparılmış iki görüş olduğunu ifade etmektedir. Bkz. Marshall Berman, Katı Olan Her Şey 

Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, İletişim Yayınları, 16.Baskı, İstanbul, 2013, s.126. 
15

Calinescu, 2013, s.21-23. 
16

 Ahmet Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite, Weber ve Habermas, İletişim Yayınları, 1.Baskı, 

1997, İstanbul, s.65; Krishan Kumar, “Modernlik (Modernite)”, Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü, 

ed.William Outhwaite, çev. Melih Pekdemir, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s.508. 
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ortaya çıkarılan Latince bir sözcüktür. İlk kez V. yüzyılda antiquus’un karşıtı olarak 

kullanılan sözcük özellikle X. yüzyıldan sonra modern zamanlar anlamına gelen 

modernitas ve bugünün insanları anlamına gelen moderni kullanımları ile yaygınlık 

kazanmıştır. Fakat şunu da belirtmemiz gerekir ki, modernus ve modernitas’ı keşfeden 

Orta Çağ dünyası, bu kelimeleri çok fazla kullanmamıştır.
17

 Çünkü bu dönemde 

zamanın ve gelenekler tarafından kutsal sayılmayan modernitas gibi yeni kavramlar 

aşağılayıcı ve küfür gibi kavramlar olarak kabul edilme eğilimi gösteriyordu. Özetle bu 

dönemde değer atfedilenler sadece “eski” olanlardı.
18

  

XVIII. yüzyıldan itibaren modernlik, daha önceki dönemlerde olduğu gibi 

kendisinden önceki zamanların kötü birer kopyası olarak değil, geçmiş zamanlardan 

radikal olarak kopan ve geçmişten radikal ölçüde farklılaşan ilkeler temelinde yeni bir 

doğuş olarak kabul edilmiştir. Ayrıca modernlik, insanlık tarihinde daha önce 

görülmedik derece de yeni gelişmelerin üretilebileceği yeni bir zamanın başlangıcı 

anlamını taşımıştır.
19

 Böylece modernlik fikri, Batı dünyası açısından önemli bir 

zihinsel ve bir anlamda da paradigma değişimine yol açmıştır. Örneğin Venn, emsalsiz 

ve yeni döneme ait olarak belirttiği modernleşme kavramının karakterize edilmesinde üç 

iddia ileri sürmektedir. İlki, modernite dışında hiçbir dönem tüm dünyada hissedilecek 

düzeyde bu kadar temel ve geniş çaplı bir etki yaratmamıştır. İkinci olarak modernite, 

kuruluşunda laik anlatılar üzerinde temellendirilerek meşruiyet kazandırılan tek tarihsel 

dönemdir. Üçüncü olarak, yeni döneme ait bir kavram olan modernite, ussal kapitalizm, 

Avrupa kolonyalizmi ve modernitenin eşzamanlı doğumu tarafından benzersiz bir 

durum olarak karakterize edilmesi ile belirtilir.
20

 

                                                           
17

 Krishan Kumar, Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma, Çağdaş Dünyanın Yeni 

Kuramları, çev. Mehmet Küçük, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999, s.88, 91. 
18

 Aron IAkovlevich Gurevich, Categories of Medievel Culture,  çev. G.L.Campell, Routledge &Kegan 

Paul, London, Boston etc., 1985, s.124-125. 
19

 Kumar, 1999, s.101. 
20

 Couze Venn, Occidentalizm, Modernity and Subjectivity, Sage Publications, London, 2000, s.17-19. 



9 

 

Böylece modernlik, Batı toplumları için kullanılan bir kavram olmasının yanı 

sıra modernleşme, Batılılaşmak olarak kabul edilmeye başlanmıştır.
21

 Dolayısıyla 

kavram geçmişe bakarak ve geçmişten alınacak bir ders olmadığı kanaati ile geleceğe 

doğru adım atılmasının önemi üzerinde durmuştur. Modern toplum, diğer toplumlardan 

farklı olarak “yeniliğin geleneğini” benimseyerek, yeniliği teşvik edilmesi görüşünü 

benimsemiştir.
22

 Bu durum modernleşme ve modernleşmeyi Batı’yı takip etmek 

biçimde Batılılaşma olarak nitelendirilen toplumlar açısından da önemli bir tartışma 

noktası olmuş, geçmişten ve geleneklerden kopuş modernlik tartışmalarının odağında 

yer almıştır.  

Batı’nın geçmişte gelişmiş uygarlıklar olarak kabul edilen Çin, Hindistan, Mısır, 

Mezopotamya ve Güney İspanya’da kullanılan teknikleri kullandığı bilinmektedir. Bu 

süreç uygun ama yavaş ve birikerek çoğalan dönüşümlerin ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamıştır. Fakat bu gelişimler, ait oldukları/esinlenildikleri coğrafyalardan farklı 

olarak Avrupa’da, ilerleme sürecinin üzerinde baskı oluşturabilecek eski imparatorluk 

üstyapılarının baskısı olmaksızın gerçekleşmiştir. Böylece Avrupa’nın geri kalmışlığı 

ona önemli bir avantaj sağlayarak yeni bir medeniyet fikri ortaya çıkarmış ve bu durum 

Avrupa’nın kısa sürede büyük ilerleme göstermesi ile sonuçlanmıştır. Fakat bu noktada 

şunu da belirtmemiz gerekir ki, bu yükselme süreci otomatik olarak ya da engelsiz bir 

biçimde gerçekleşmemiş; toplumsal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve siyasi önemli 

olayların eşliğinde cereyan ederek belirli bir seviyeye erişmiştir.
23

 Dolayısıyla Batı’nın 

dünyanın diğer bölgelerine göre sahip olduğu ekonomik, kültürel ve sosyal 

üstünlüklerin çoğu Batı’nın kendi özünde yer alan kültürel değerlerin üstünlüğü 

sebebiyle değil, geliştirdiği teknoloji ve ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiği siyasal 

                                                           
21

 Kumar, 2008,  s.508. 
22

 Kumar, 2008, s.508. 
23

 Chris Harman, Halkların Dünya Tarihi, Taş Çağından Yeni Binyıla, çev. Uygur Kocabaşoğlu, 

Yordam Kitap, İstanbul, 2009, s.145-146. 



10 

 

sistem temelinde yükselmiştir.
24

 Batı’nın askerî, ekonomik ve kültürel olarak yükselişe 

geçmesi ile beraber Batı’ya benzemeye çalışan topluluklar açısından modernleşme, 

Batılılaşma ve çağdaşlaşma kavramları kullanılmaya başlamıştır. Batı’nın bahsedilen 

alanlarda üstünlüğe sahip olduğu görüşü, diğer toplumları, varlıklarının 

sürdürülebilmesi için Batı teknik ve yöntemlerinin kullanılması gerektiği inancına 

yönelmiştir.  

Berman’a göre modern olmak aynı anda anti-modernliği içimizde barındırmak 

anlamına gelmektedir.
25

 Bu nedenle çağdaşlaşma kavramının incelenmesinde, gelenek 

kavramı da ele alınmaktadır. Örneğin Berkes’in belirttiğine göre Osmanlı rejiminin en 

önemli yanını oluşturan geleneksellik, çağdaşlaşma sürecinde dinsellikten daha etkin bir 

kavram olmuştur. Tanrı tarafından konulmuş, değişmez ve değiştirilemez niteliklere 

sahip toplumsal düzeni ifade eden nizâm-ı âlem kavramı, kendisine müdahale 

edilmeden sürdürüldüğü takdirde sonsuz ömürlü (ebed-müddet) olacaktır.
26

 Burada 

gelenekçilik ile kastedilen yalnızca tutuculuk, gericilik ya da tevekkül değil, asırlardır 

sürdürülen ve çok güçlükle ayakta tutulan ve en küçük müdahale ile yıkılabilecek bir 

yaşam tarzını, en küçük güvensizlik ve tehlikelerden korumaktır. Çünkü yeni, doğası 

gereğince bünyesinde bilinmeyeni taşımaktadır.
27

 Bu sebeple geleneğin konumu ve 

süreç içinde göstereceği gelişme, çağdaşlaşma sürecinin gidişatı üzerinde etkili 

olacaktır. Dolayısıyla modernleşme uygulamaları ile birlikte İmparatorlukta çözülme, 

çatışma ve çeşitli huzursuzlukların ortaya çıktığı görülmektedir. Bunun temel sebebi, 

yukarıda da belirttiğimiz gibi geleneksel yapıda meydana gelen bozulmadır. Fakat 

                                                           
24

 Kemal H. Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Elitler ve Din, çev. Güneş Ayas, Timaş Yayınları, 

4.Baskı, İstanbul, 2010, s.32. 
25

 Berman, 2013, s.24,27. 
26

 Berkes, geleneksellik kavramının ele alınmasında nizâm-ı âlem fikrine ek olarak, kanun-ı kadim ve 

Weber’in patrimonyalizminin etkilerinden de bahseder. Bkz. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, 

haz. Ahmet Kuyaş, Yapı Kredi Yayınları, 20.baskı, İstanbul, 2014, s.30. 
27

 İsmail Cem, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2.Baskı, 

İstanbul, 2009, s.5-6. 
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geleneksel yapıdaki bozulma, toplumsal yapının çözülmesi değil, değişmesi 

anlamındadır. Toplumsal yapı değişmekte, geleneksel toplumun bütünlüğü 

çözülmektedir.
28

 Bu nedenle modernlik gibi bu sürecin ifade edilmesinde kullanılan 

çağdaşlaşma kavramı bir “ağrı” olarak nitelendirilmektedir. Yeni bir yaşam biçimi 

oluşturabilmek amacıyla eskisinin yıkılması, yeni ilkeler temelinde bütünleştirilmiş 

çağdaş bir toplum oluşturmak adına geleneksel toplumun yok edilmesi anlamına 

gelmektedir. Bu nedenle çağdaşlaşma, yüksek bir bedel ödenmesi karşılığında yeni 

imkânlar ve fırsatlar ortaya çıkaran, yaratıcı ve yıkıcı bir süreç olarak kabul 

edilmektedir.
29

 “Çağa uygun olmak” anlamında kullanılan bu kavram çağdaş olmayan 

bir toplumda gündeme geldiğinden dolayı, çağdaşlaşma bir proje olarak ele 

alınmaktadır. Kelime olarak çağdaş, “eşzamanlı” anlamına gelse de, geri kalan 

toplumlar Batı toplumları ile eşzamanlı olmadığından kavram kendi anlamının tersi bir 

anlamda bugünkü zamana değil, gelecek zamanı ifade etmektedir.
30

 Böylece dönüşümü 

gerçekleştirmeyi başaran Batı geleneği yıkarak seküler temelli yeni bir dünya anlayışı 

geliştirebilmiş, geri kalan tüm topluluklar da bu süreci benzer yollardan gelenek karşıtı 

olarak gerçekleştirmesi anlayışı ortaya çıkmıştır. Nitekim çağdaşlaşan toplumlarda 

ortaya çıkan temel tartışmalar, “kutsallaşmış gelenek boyunduruğundan kurtulma” 

konusu etrafında yapılmaktadır. Bu nedenle toplum tarafından kutsal sayılan alan 

çağdaşlaşmanın ortaya çıkardığı gelişmeler sonucunda ekonomik, teknolojik, siyasal, 

eğitsel, cinsel ve bilgisel gibi alanlarda eski etkinliğini ve gücünü kaybetmektedir.
31

  

                                                           
28

 Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, 14.Basım, 

İstanbul, 2010, s.242. 
29

 Cyril E. Black, Çağdaşlaşmanın İtici Güçleri, çev. Fatih Gümüş, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

Ankara, 1986,  s.22-23. 
30

 Nilüfer Göle, “Modernlik: Zaman, Bilinç ve Desen”, Melez Desenler, İslam ve Modernlik Üzerine, 

Metis Yayınları, 4.Basım, İstanbul, 2011, (a), s.7-8. 
31

 Berkes, 2014, s.19,23. 
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Kimi görüşlere göre ise çağdaşlaşma, Batı’nın yaşadığı dönüşüm sürecine uyumlaşma 

olarak ifade edilmektedir. Örneğin Black’e göre çağdaşlaşma, “…tarih boyunca 

gelişmiş kurumların insanın bilgisindeki görülmemiş artışı yansıtan ve hızla değişen 

işlevlere uyarlanması süreci” olarak tanımlanmaktadır. Bu uyarlanma sürecinin ilk 

örnekleri Batı Avrupa toplumlarında görülse de, XIX. ve XX. yüzyıllarda bu 

değişiklikler diğer toplumlara da yansımış, tüm insan ilişkileri üzerinde etkili olan 

evrensel bir dönüşüme neden olmuştur.
32

 Görüldüğü gibi; geleneklerin ötesinde sürekli 

bir değişim içinde olan dünyanın takip edilme dürtüsü, çağdaşlaşma kavramının temel 

saiklerinden birisini oluşturmaktadır. 

Bu kavramlarla beraber modernleşme sürecinin nitelendirilmesinde kullanılan 

bir diğer kavram Batılılaşmadır. Kavram olarak Batılılaşmak, Batı ülkeleri örnek 

alınarak, Batı’ya benzemek ve Batı’yı benimsemek anlamında kullanılmaktadır.
33

 

Batı’da modernleşmenin ortaya çıkardığı dönüştürücü etki, genellikle devlet yapıları, 

siyasal kurumlar ve sanayileşme üzerinden ele alınmıştır. Fakat modernleşmenin göz 

önünde bulundurulması gereken bir diğer etkisi toplumsal yapıyı etkileyen kültürel 

düzey, yaşam tarzı, cinsiyet kimlikleri ve kendi kimliğinin tanımlanması konularında 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Batılı olmayan bir topluma yansıyan bu Batılı değerler 

“Batılılaşma” sürecini doğurmakta ve bu kendisine ait olmayan Avrupai değerlerin 

gönüllü olarak alındığını ifade etmektedir.
34

 Kılıçbay da süreci Batılaşma\Batılılaşma 

biçiminde ifade etmektedir. Bu kavramlar idari, toplumsal ya da kültürel olarak bir 

toplumun Batı örneğini referans alarak yeniden kurgulanması\yapılandırılması 

                                                           
32

 Black, 1986, s.6. Black’e benzer şeklide Kuran’da çağdaşlaşmayı, “…günümüzde geçerli olan 

değerlerin benimsenmesi, yaşayış tarzına uyum, ilim ve teknolojiye yaratıcı katkıda bulunmak” olarak 

tanımlamaktadır. Bkz. Ercüment Kuran, Türkiye’nin Batılılaşması ve Millî Meseleler, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, 5.Baskı, Ankara, 2013, s.99. 
33

 İlber Ortaylı, “Batılılaşma Sorunu”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 1, (Gn. 

Yön. Murat Belge), İletişim Yayınları, İstanbul, 1985 (a), s.134. 
34

 Nilüfer Göle, “İslami Kimlik Arayışı”, Melez Desenler, İslam ve Modernlik Üzerine, Metis 

Yayınları, 4.Basım, İstanbul, 2011 (b), s.115-116. 
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anlamında kullanılmaktadır.
35

 Tunaya ise Batılılaşma kavramını, “çağdaş bir toplum ve 

hürriyetçi esaslara dayanan bir devlet kurmak üzere girişilmiş teşebbüsler ve 

gerçekleştirmeler”
36

 olarak tanımlamaktadır. Özetle Batılılaşma, belirli bir bilinç ile 

beraber Batı tarafından gerçekleştirilmiş askerî, iktisadi, siyasi ve kültürel dönüşümlerin 

Batı’yı diğer toplumların önünde taşıdığı bilincine varılması sonucu, bilinçli olarak aynı 

teknik ve fikirlerden yararlanma düşüncesi olarak ifade edilebilir. Fakat bu noktada 

ifade edilmelidir ki, Batılılaşma fikri yukarıdaki gibi olumlu olarak nitelendiği gibi 

Türkiye açısından olumsuz olarak nitelendiği
37

 ya da Türkiye’nin 

Batılılaşamayacağını
38

 savunan görüşler de bulunmaktadır.  

Batılılaşma kavramının çağdaşlaşma ve modernleşme kavramlarına göre farklı 

bir anlamı olduğu savunan görüşler de bulunmaktadır. Çağdaşlaşma kavramı Doğu-Batı 

fark etmeden tüm toplumlarda görülebilen bir harekettir ve özünde toplumlar arasında 

bazı sosyal ve kültürel kurumların aktarılması biçiminde açıklanmaktadır. Hanioğlu’nun 

açıklamasına göre, “…modernleşme ve çağdaşlaşma kavramları Batılılaşma 

kavramında olduğu gibi kültürel ve sosyal değer ifadelerinden daha çok teknik, 

teknolojik, prodoktif, rantabl, rasyonel gibi ilk bakışta herhangi bir manevî değer ifade 

                                                           
35

 Mehmet Ali Kılıçbay, “Osmanlı Batılaşması”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 

Cilt 1, (Gn. Yön. Murat Belge), İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 147. 
36

 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’nin Siyasî Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2016, s.17. 
37

 Örneğin Doğan, Batılılaşmayı bir ihanet olarak nitelemekte ve Batılılaşma sürecinde rol almış Mustafa 

Reşid Paşa, Âli Paşa ve Fuad Paşa’yı şiddetle eleştirmektedir. Bkz. D. Mehmet Doğan, Batılılaşma 

İhâneti, Birlik Yayınları, 5.Baskı, Ankara, 1979, s.15-68. Başka bir görüşe göre Batılılaşma isteğini 

ortaya çıkaran ve kuvvetlendiren temel etken, Batı kültürünce getirilen yeni ekonomik nitelikler, 

İmparatorlukta hâkim zümrelerin sınıfsal çıkarları ve Batı’da gelişmeye başlayan yeni ekonomik düzen 

olan kapitalizmin İmparatorluk üzerindeki amaçlarıdır. Bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda 

Batılılaşma, memleketi kurtarma gayesi altına gizlenmiş ve tek kurtuluş yolu olarak dönemin 

yöneticilerince padişahlara sunulmuştur. Dolayısıyla Batılılaşma sömürünün emrindeki araç olarak 

nitelendirilmektedir. Bkz. Cem, 2009, s.201, 206.  
38

 Küçükömer, Türkiye’nin Batı’nın kapitalist düzene sahip olmak için geçtiği süreçlerden geçmediğini ve 

bu nedenle Batılılaşmanın işleyeceği bir altyapının oluşturulamayacağını ifade eder. Bu sebeple kapitalist 

altyapıya sahip olmayan bir ülke Batı’nın kurumlarını aktararak Batılılaşamaz ancak Batı (kapitalizm) 

etkilerine açık hale gelir. Bkz. İdris Küçükömer, Batılılaşma Düzenin Yabancılaşması, Profil 

Yayıncılık, 3.Baskı, İstanbul, 2012, s.21-37. 
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etmeyen, nisbeten nötr ve daha çok maddî gelişmelere yönelik bir anlam 

taşımaktadır”
39

 Bir görüşe göre de Batılılaşma, modernleşmeye göre daha dar bir 

kavramı ifade etmektedir. Nitekim her modernleşme süreci tam bir Batılılaşma 

biçiminde gelişmeyebilir. Ayrıca modernleşme, maddi süreç ve göstergelerden duygu 

düşüncelere kadar geniş bir alanı etkilerken, Batılılaşma biçime daha çok önem 

verdiğinden daha dar bir kavramı ifade etmektedir.
40

 Çiğdem ise konuya farklı bir bakış 

açısından yaklaşarak modernitenin bir proje ve refleksiyon olarak tanımlanabilirken, 

modernizasyonun ise moderniteye ulaşma amacı güden kurumsal ve yapısal evrimi 

ifade ettiğini belirtmektedir. Bu nedenle Batı’yı örnek alarak modernleşme çabası içine 

giren ülkeler sadece modernleşmekte ama modern olamamaktadırlar. Yürütülen 

faaliyetlerin ulaştığı nokta modernitenin kurumsal altyapısıyla eklemlenmekten 

ibarettir. Bu nedenle Batılı olmayan toplumların kullandıkları modern pratikler ve 

yöntemler, asılları gibi çağın gerekliliklerine sahip çağdaş yöntemler olamamıştır. 

Çünkü Batılılaşma denilen kavram özünde, “telafi edici” bir ideoloji ve “tarihsel 

gecikmişliğin” ortadan kaldırılması için bir araç olarak kurgulanmıştır.
41

 Konu Türkiye 

açısından ele alındığında ifade edilen bir diğer görüş ise genel bir doğrultuda gelişen 

Batılılaşma sürecinin, kimi zamanlarda modernleşmeye kıyasla nispeten dışarıda 

bırakılması isteğidir. Bu durumun oluşmasında bir ideoloji olarak ortaya çıkan 

Batılılaşmanın, oluştuğu dönemlerde karşılaştığı tepkiler etkili olmuştur.
42

 Üç tanıma 

farklı anlamlar atfeden görüşler olsa da, bu çalışma kapsamında modernleşme, 

                                                           
39

 M.Şükrü Hanioğlu, “Batılılaşma”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt:5, İstanbul, 1992, s.148. 
40

 Metin Çulhaoğlu, “Modernleşme, Batılılaşma ve Türk Solu”, içinde Modern Türkiye’de Siyasal 

Düşünce, Modernleşme ve Batıcılık, Cilt 3, Ed. Uygur Kocabaşoğlu, 6.Baskı, İstanbul, 2012, s.171. 
41

 Ahmet Çiğdem, “ “Türk Batılılaşması”nı Açıklayıcı Bir Kavram: Türk Başkalığı, Batılılaşma, 

Modernite ve Modernizasyon”, içinde Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce, Modernleşme ve 

Batıcılık, Cilt 3, Ed. Uygur Kocabaşoğlu, 6.Baskı, İstanbul, 2012, s.68. 
42

 Hasan Bülent Kahraman, “Avrupa: Türk Modernleşmesinin Xanadu’su: Türk Modernleşmesi Kurucu 

İradesinde Yeni Bir Bakış Denemesi”, Doğu Batı, Sayı 14, Ankara, 2001, s.10.  
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Batılılaşma ve çağdaşlaşma kavramları Osmanlı İmparatorluğu’nun geçirdiği dönüşüm 

sürecinin ifade edilmesinde benzer anlamlarda kullanılacaktır. 

Hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın, kavram temel olarak Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Batılı ülkelerden etkilenmesine vurgu yapmaktadır. Her ne kadar 

Avrupa’da yeni bir anlayışın varlığı Tanzimat’tan yaklaşık yüz yıl önce sezilmeye 

başlasa da, Avrupa’nın Türkiye’den farklı, örnek bir sistem olarak kabul edilmesi 

Tanzimat ile başlamıştır. Bu algısal değişiklikte kuşkusuz XVIII. yüzyıl sonlarına doğru 

Avrupa’nın bir din birliği olarak algılanması biçiminin değişmesi etkili olmuştur. Bir 

diğer faktör ise Napolyon savaşları ertesinde “buhar” teknolojisinin tanınmasıdır. 

Dolayısıyla Avrupa, Osmanlılara göre farklı yöntemler kullanan bir uygarlık olarak 

kabul edilmeye başlamıştır. Bu algı değişikliği Avrupa’ya uygarlığına imrenme ve sivil 

yaşam, idari kurallar, yasal uygulamalar ile kamu hizmetlerini yürüten yeni bir 

bürokratik yapının görülmesini sağlamıştır. Medeni olarak kabul edilen Avrupa’ya 

benzemek ise Avrupalılaşmak biçiminde dile getirilmiştir.
43

 Fakat Osmanlı toplumu ya 

da çağdaşlaşan tüm toplumlarda olduğu gibi yaşanan bu değişiklikler, doğal olarak kimi 

problemlere de yol açmıştır. 

Black’a göre, bütün çağdaşlaşmış toplumların karşılaştıkları önemli sorunlar dört 

kategori altında sınıflandırılabilir: 

1-Çağdaşlığın Zorlaması: Bu aşamada toplum, kendi geleneksel yapısı içinde çağdaş 

düşünce ve kurumlarla ilk kez karşılaşır ve çağdaşlığı savunanlar ortaya çıkmaya başlar. 

2-Çağdaşlaştırıcı Önderliğin Sağlamlaştırılması: İktidarın geleneksel önderlerden 

çağdaşlaştırıcı önderlere geçtiği bu aşama, çok uzun süreçler içinde ve ihtilalci 

mücadeleler sonucunda gerçekleşir. 

                                                           
43

 Niyazi Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu, Yapı Kredi Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 2016, s.170-

172. 
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3-Ekonomik ve Toplumsal Dönüşüm: Ekonomik ve toplumsal gelişmeler ile birlikte 

ülkelerin kırsal ve tarımsal ağırlıklı bir yaşam tarzından, kentsel ve endüstriyel ağırlıklı 

bir yaşam tarzına evrilmesidir. 

4-Toplumun Bütünleşmesi: Bu evrede ekonomik ve sosyal dönüşüm tüm yönleri ile 

gerçekleşerek, toplumun sosyal yapısının yeniden örgütlenmesini 

gerçekleştirmektedir.
44

 

Bir toplumun kendisinden çağdaş/üstün olarak gördüğü bir toplum ile 

karşılaşması sonucunda gönüllü olarak toplumun kimi dinamikleri üzerinde 

değişiklikler yapılarak devletin/toplumun varlığının devam etmesi sağlanmaya 

çalışılmaktadır. Bu değişim süreci daha önce de ifade edildiği gibi toplum içinde kimi 

çatışmalara yol açmasının yanında geri döndürülemez bir sürecinde başlaması anlamına 

gelmektedir. Böylece Black’in de ifade ettiği gibi çağdaşlaşma ile ilk kez karşılaşan 

toplumlar bu yeni olguyu kendi gelenek yapısı içinde tartışmaya başlamış ve bu yeni 

görüşü savunan kesimlerin ilk nüveleri ortaya çıkmıştır. Bu süreçte (zorunlu olarak) 

varılan sonuç neticesinde toplumun çağdaşlaşması ise iktidarın geleneksel önderlerden 

çağdaşlaştırıcı önderlere geçmesi veya ileride bahsedileceği üzere geleneksel önderlerin 

aydın despotizmi anlayışını benimsemesi ile çağdaşlaşma süreci başlatılmıştır. Dünyada 

bu sürecin benzerleri ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm sonrasında toplumsal 

bütünleşme ile noktalanmıştır. Dolayısıyla bu sürecin her ülkede farklı dönemlerde ve 

farklı zaman kesitlerini kapsayacak şekilde ortaya çıktığının belirtilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca sürecin başladığı her toplumda bu şartların çok uzun sürelerde tamamlanma 

olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.  

Görüldüğü gibi; bir toplum varlığını sürdürmeyi amaçlıyorsa bir şekilde yaşanan 

bu sürece uyum sağlamalıdır. Bu süreçte birçok yazarın ifade ettiği gibi geleneksel/dini 

                                                           
44

 Black, 1986, s.56-57. 



17 

 

yapıda bir dirençle karşılaşılması ve yeni kurallar ile siyasi, iktisadi ve toplumsal alanda 

yenilikler yapılması bir çatışmaya yol açmaktadır. Bu noktada var olan sistemin 

sınırlılıklarının nasıl aşılacağı cevaplanması gereken önemli bir noktayı 

oluşturmaktadır.  Bu soruya cevap veren Touraine’e göre, modern tarih anlayışı içinde 

egemen olan modernleşme anlayışı, toplumsal sistemlerin, aile, okul, kilise ve hukuk 

gibi toplumsal ve kültürel denetim mercilerinin eski atalet içindeki durumlarını ortadan 

kaldırır. Böylece toplumsal sistemin sınırlarının aşılması ve toplumsal yeniden üretim 

mekanizmalarının, ortaya çıkan bir merkezi iktidar tarafından kırılması ile harekete 

geçmesi fikri ortaya çıkmaktadır. Toplumsal sistemin sınırlarının aşılması ile ticaretin 

yaratıcı özelliklerine vurgu yapılmakta ve Atina, Malta yahut Venedik gibi denizci 

devletlerin Türkiye ya da Rusya gibi kara devletleri karşısındaki avantajları ifade 

edilmektedir. Örneğin Avrupa Birliği bugün bu strateji ile hareket ederek, kendisine bir 

ticari üstünlük sağlama çabası içindedir. Toplumsal yeniden üretim mekanizmalarını 

kıracak merkezi bir iktidarın ortaya çıkması ise devletin modernleştirici rolüne vurgu 

yapmaktadır. Bir toplum kendi kendisine modernleşemeyeceğine ve kendi başına yeni 

bir biçim haline dönüşemeyeceğine göre ortaya çıkan dönüşüm veya değişim fikri 

toplumsal değerleri içselleştirmiş olan kişiler tarafından tepki gösterilecek ve 

direnilecek bir durum olarak kabul edilecektir. Bu nedenle topluma ait olmayan devlet 

ya ticarete açılarak veya uzak yerlerin fethedilmesine itilerek ya da toplum içinde 

egemen durumda olan geleneksel örgütlenme biçimleri ve yerel iktidarları modern 

olarak adlandırılan XX. yüzyıl Fransa’sındaki kralların yaptığı gibi kırılarak 

değiştirilecektir.
45

 Siyasi alandaki modernleşmeyi açıklayan Eisenstadt kavramı, 

öncelikle bölgesel olarak faaliyet gösterilen alanların genişletilerek ve özellikle 

toplumun merkezi, yasal, idari ve siyasi araçlarının iktidarının yoğunlaştırılması yoluyla 

                                                           
45

 Alain Touraine, Modernliğin Eleştirisi, Yapı Kredi Yayınları, 10.Baskı, İstanbul, 2016, s.328-329. 
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açıklamıştır. İkincisi potansiyel iktidarın toplumun geniş kesimleri üzerine ve 

nihayetinde tüm yetişkin yurttaşların üzerinde uzlaşmaya varılan ahlaki düzene 

ulaşmasıyla, kesintisiz olarak nüfuz etmesidir.
46

 Tüm bu açıklamalar ile şu sonuca 

varılmaktadır; çağdaşlaşan bir toplum içinde bulunduğu durgunluk durumunu, bir 

paradigma değişimini andırır biçimde değiştirmek zorunluluğu içine girmektedir. Bu 

sürecin Osmanlı İmparatorluğu’nda da benzer şekilde geliştiğinin söylenmesi herhalde 

yanlış olmayacaktır.  

Kurulduğu dönemden itibaren öncelikle Batı’ya ilerleme hedefi ile hareket eden 

Osmanlıların, bu coğrafya ile ilişkisinin şekillenmesinde kendi gücünün belirleyici 

olduğu şüphesizdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtişamlı devirlerinin geride kaldığı 

günlerde Batı ile egemenlik ilişkisi kurmuş olan Osmanlı İmparatorluğu (ya da 

ekonomik ilişki içinde olan Hint ve Çin ülkeleri), Batı’nın bu yükselişine karşı durmayı 

denediyse de bu durum bir sonuç vermemiştir. Geri kalmanın durdurulamaması 

karşında bulunan çare ise karşılaşılan rakibin özelliklerini edinerek ona karşı kullanmak 

olmuştur. Batı’ya karşı geçmişte sahip olunan üstünlüğün kaybedilmesi ile Batı’ya karşı 

tepeden bakış yerini, XVIII. yüzyıldan itibaren hayranlık ve nefret gibi iki zıt kavrama 

bırakmıştır. Osmanlı Batılılaşması ise bu zıtlık çerçevesinde ilerlemiştir.
47

 Böylece 

İmparatorluk yöneticileri, devletin varlığının devamının sağlanabilmesi amacıyla 

gönüllü olarak Batı’nın özelliklerini, İmparatorluk bünyesini aktarma çabasına girmiştir. 

Kadim bir imparatorluğun yaşadığı bu süreç doğal olarak kimi travmaların ortaya 

çıkmasına sebep olmuş ve Batılılaşma konusu üzerinde önemli tartışmaları beraberinde 

getirmiştir. Osmanlı Batılılaşmasının çok kapsamlı bir çerçevede gelişmesi, bu 
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 Eisenstadt, 2014, s.14-15. 
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 Kılıçbay, 1985, s.148. 
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tartışmaların ortaya çıkışı açısından önemli bir işarettir.
48

 Nitekim Batılılaşma, şiddetli 

bir eylem olarak ifade edilmektedir. Toplumların yaşayış biçimleri, kültürel özellikleri, 

sınıfsal ilişkileri ve otorite ilişkilerinin Batılılaşma tarzı devrimlerle değiştirmeyi kabul 

etmesi çok zordur. Bu nedenle Ortaylı’ya göre Türk Batılılaşması hayata geçirilmesi 

uzun bir süre alsa da, bu süreç kansız ve kolay gerçekleştirmiştir.
49

 Ortaylı, Osmanlı 

Batılılaşmasını “adı konmadan başlamış bir süreç”
50

 olarak nitelendirmekte, bu özelliği 

Osmanlı Batılılaşmasının özgünlüğü olarak görmektedir. Fakat bu görüş ileri sürülürken 

de kesin saptamalardan kaçınmak gerektiğini belirtmektedir. Nitekim İmparatorlukta 

yaşayan Rumların bir kısmının bu süreçlerden çok daha önceleri Batı ile ilişki içinde 

oldukları bilinmektedir.
51

 Benzer şekilde Lewis, Osmanlıların ilk dönemlerinden 

itibaren, Kuzey Afrika’da dâhil olmak üzere diğer İslam devletleri ile kıyaslandığında 

daha uzun ve yakın bir şekilde Avrupa ile temas halinde bulunduklarını 

belirtmektedir.
52

 Nitekim İstanbul’un fethi ile beraber
53

 Türklerin geniş anlamda ilişki 
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 Örneğin Ortaylı Türk Batılılaşmasını“Türk batılılaşması, bazılarının kısaca ifade ettiği gibi, 

19.yüzyılda askeri alanda, idarî alanda yapılan bazı reformlardan ibaret değildir. Türkler, müziklerinde 

bile bir reforma girme ihtiyacına girmişlerdir. Yani aslında Türk batılılaşması, bizim Arapça “cehd”, 

İngilizce “challenge” dediğimiz, başlı başına bir hesaplaşma, itişme didişme meselesidir” biçiminde 

ifade etmektedir. Bkz. Ortaylı, 2008a, s.99. 
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 Ortaylı, 2008a, s.17. Fakat şu da belirtilmelidir ki, Batı kültürünün ilk olarak ekonomik ve siyasi, 

sonrasında ise XVI. yüzyıldan itibaren tüm değerler alanlarında dünya görüşü olacak düzeye erişmesi ile 

beraber bu gelişime ayak uyduramayan kültürler için geriye sadece modernleşme/Batılılaşma seçeneği 

kalmıştır. Bu durum önceki dönemlerde görülen Doğu-Batı mücadelesi ve kapalı eski kültürler arasında 
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kurdukları ilk Batılı kavimler Ceneviz ve Venedikliler olmuşlardır. Doğu ve Batı 

arasındaki ticaretin yürütülmesinde etkili olan bu azınlık, dönemin ticari kuruluşlarınca 

da desteklenmiştir. Bu ticaretle uğraşan azınlıklara Osmanlı İmparatorluğu tarafından 

bahşedilen imtiyazlar, bu ticaretin sürdürülmesinde azınlıklara bazı avantajlar 

sağlamıştır. Böylece belirli tarihlerde bu azınlıklara tanınan imtiyazlar ve kendi 

devletlerince bilinçli bir tarzda korunmaları sonucunda ticari alanda kazandıkları 

etkiliğin iki önemli sonucu olmuştur. İlki, ticareti yürüten bu azınlıklar sebebiyle 

Müslüman Türk tebaanın Batı’yı ticari ilişkilerle tanıyamaması ve Batı ile ilişkilerini 

kendi ülkelerindeki yabancılar vasıtasıyla ikinci elden yürütmesidir. İkinci olarak ise 

ticari ilişkilerin yabancılarca yürütülmesi sebebiyle iktisadi hayatın zamanla 

kötüleşmesi ve servetin azalmasıdır.
54

 Bu durumla bağlantılı olarak zaman içinde 

bilimsel ilerlemelerin takip edilmesi süreci de giderek yavaşlamış ve Türkiye bir 

anlamda bilimsel alanda Batı’dan kopmuştur. Nitekim Batı bilimsel açıdan gelişirken 

Osmanlı Türkiyesi birçok gelişmeden habersizdir ve değişimleri takip etmemektedir.
55

 

Bu durumun yarattığı problemler, Batılılaşma sürecinde daha yoğun olarak 

hissedilmiştir. Nitekim ticari ilişkilerin zayıflığı Batılılaşma döneminin en önemli 

problemlerinden olan ekonomik problemler ile doğrudan ilişkilidir. Aynı durum Batı’yı 

tanıyan nitelikli personel eksikliği konusunda da kendisini gösterecektir.  

Timur ise Osmanlı Batılılaşmasının köklerini III. Selim’e kadar dayandırsa da, 

esas çabaların Tanzimat döneminde başladığını belirtmektedir. Fakat bu süreç Batı’ya 

nazaran farklı bir gelişim seyri izlemiştir. Osmanlılar tarafından örnek alınan Avrupa’da 

sürecin, kendiliğinden ve bağımsız olarak geliştiği kabul edilmektedir. Osmanlılar ise 
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farklı toplumlar içinde farklı dinamiklerin harekete geçmesi ile ortaya çıkan yabancı bir 

toplum modelini, kendi ülkesine adapte etmeye çalışmıştır. Ortaylı’dan farklı olarak 

Timur bu süreci, “Batılı devletlerin Osmanlılara empoze ettikleri eylemler bütünü” 

olarak ifade etmektedir.
56

  

Özetle Osmanlılar da, kuruldukları tarihten itibaren Batı’dan kendileri için 

gerekli araçları almışlardır. Fakat XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren her alanda en 

ileri millet oldukları düşüncesinin uyanmasıyla önceden olduğu gibi değişim değil, 

muhafaza etme kaygısı ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler ile Osmanlı kültürü klasizme 

ulaşmış, kaideleşip, kalıplaşmıştır. Böyle bir davranış tarzı ancak şiddetli bir gereklilik 

sonucu ortaya çıkan savunma ihtiyacı ile 1699’da dönüşüme uğramıştır. Üstelik bu 

dönüşüm askerî alan dışında da kendisine yer bulmuştur. Artık Batı hayran olunan ve 

XIX. yüzyıldan itibaren devlet idaresinde dahi taklit edilen bir unsur olmuştur.
57

 

Örneğin 1830 yılında Rusya’dan dönen Kaptan-ı Derya Halil Paşa, “Avrupa’yı örnek 

almakta gecikirsek hepimizin Asya’ya göç etmemiz gerekeceğini şimdi daha iyi 

anlıyorum”
58

 diyerek Batılılaşma konusunun gerekliliğine vurgu yapmıştır. 

Osmanlı Batılılaşması her ne kadar kendi içinde farklı görüşler barındırmasına 

ve bazı tartışmaların ortaya çıkmasına yol açmış olsa da, körü körüne bir Batılılaşma 

anlayışına sahip değildir. Bu nedenle hayran olunan ve taklit edilen Batı düşünce 

dünyasının Osmanlıları etkilemesinde dikkate alınması gereken bir diğer nokta, bu 

etkileşim sürecinde Osmanlı yöneticilerinin Avrupa’da gördükleri yenilikleri aynen 

almayarak, İmparatorluğun iç dinamikleri ile uyumlaştırılarak benimsenmesidir. 

Avrupa’dan alınan görüşler, Osmanlı görüşleri ile sentezlenerek Osmanlı yenileşmesini 
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oluşturmuşlardır. Örneğin Sadık Rıfat Paşa’nın yazmış olduğu risale bu durumun tipik 

bir örneğidir.
59

 Dolayısıyla Osmanlı modernleşmesi açısından kendi devlet teamülleri 

ile geniş imparatorluk coğrafyasındaki tecrübeleri kaynak olarak kullanması ve temel 

amacın devletin siyasal ve toplumsal yapısını kendi için ve kendi kendine dönüştürmesi 

saiklerinin temel alındığı görülmektedir.
60

 

Tüm bu anlatılanlar göz önünde bulundurulduğunda, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun geride kalan ihtişamlı devirleri ardından devletin varlığını 

sürdürebilmesinin temel kaynağının, günün gerektirdiği askerî, idari, iktisadi ve 

toplumsal koşullara uyum sağlanması gerekliliği olduğu anlaşılmıştır. Günün şartlarına 

uyum sağlayamamak ise devleti çöküşe götürecektir. Dolayısıyla devleti ayakta 

tutmanın yolu, Batı’da olan özelliklerin İmparatorluğa adapte edilmesidir. Bu 

adaptasyonu gerçekleştirecek kişiler ise Batı ile temas kurma kabiliyetine sahip olan 

hariciye teşkilatı içinden çıkacaktır. Peki, bu adaptasyon ya da başka bir deyişle 

İmparatorluğu ayakta tutabilmek adına Batılı kurumların İmparatorluğa aktarılması ne 

şekilde gerçekleşmiştir? Hariciye teşkilatı bunu ne şekilde gerçekleştirmiştir?   

Çalışmada da inceleneceği üzere hariciye teşkilatı merkezde Hariciye Nezareti 

ve yurtdışında sefirlikler olarak örgütlenmiştir. Sefirliklerde görev yapan ve yabancı dil 

bilgisine sahip personelin, Avrupa ülkelerinde gördükleri yenilikleri merkeze ileterek 

İmparatorluğa aktardıkları açıktır. Fakat bu İmparatorluğun modernleşmesi için tek 

başına yeterli olmamıştır. Öyleyse hariciye teşkilatı Osmanlı/Türk modernleşmesinde 

nasıl bir rol almıştır? Bu soruya Osmanlı bürokrasisini bir bütün olarak inceleyerek 

cevap verilmesi mümkün görülmektedir. Bunun sebebi Osmanlı-Türk Devletinde 
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bürokrasinin, siyasal yaşamdaki önemini her zaman korumasıdır. Nitekim iki yüz yılı 

aşan modernleşme sürecine bürokrasinin yön verdiği görülmektedir.
61

  

Osmanlı Devleti, sistemik olarak Antik İmparatorluk modeli olarak 

nitelendirilen sosyal, siyasal ve ekonomik bir oluşumdur. Bu kapsamda bu sistemin 

temel özellikleri olan mutlak imparator, potansiyel iktidar odaklarını engelleyici 

devşirme modeli ile türetilen köle-yöneticiler corpus’u, ideolojik çerçeveyi oluşturan 

dinsel kurum ve siyaset dışı tutulan doğrudan üreticiler olarak reaya (res publica)’yı 

bünyesinde barındırmaktadır.
62

 Osmanlı klasik dönemi incelendiğinde bürokratların 

padişaha bağlı bir sistem içinde yer aldıkları görülmektedir. Özellikle asker ve sivil 

bürokratların devşirme sistemi ile yetiştirilerek devlet hizmetine alınması sonucunda 

kurulan kapıkulu sistemi ile bu sınıfların toplum ile bağları kesilerek, mutlak olarak 

padişaha bağlı bir kapıkulu sistemi oluşturulmuştur. Böylece padişah tarafından rejime 

karşı bürokrasiden gelebilecek muhalefet engellenmiştir.
63

 Dolayısıyla yönetim 

kademesinde görev yapan yöneticiler, Sultana bağlı olarak görev yapmıştır. Mardin, 

Osmanlı İmparatorluğu’nda saray sistemi içinde yetişmiş olan Osmanlı bürokratlarının, 

siyaset ve din ilişkisi konusunda hikmet-i hükûmet (raison d’état) olarak ifade edilen 

özgün bir görüşe sahip olduklarını belirtmektedir. Bu görüşe sahip Osmanlı bürokratları 

devletin bütünlüğünün korunması ve İslam’ın yüceltilmesi konularını, kendi görevi 

olarak kabul etmiştir. Bu nedenle dinin korunması için devletin yaşaması zorunludur. 

Sonuç olarak Mardin’e göre dinin gelişmesi için gerekli olması nedeniyle devletin bir 

önceliği bulunmaktadır.
64

 Devlete gelen tehlike ne olursa olsun bertaraf edilmelidir. 
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Osmanlı bürokratlarının üstlendikleri bu devleti koruma işlevi “din ü devlet” ifadesi ile 

formüle edilmiştir. Bu formüle göre din öncelikli olan kavram olsa da esas korunmaya 

çalışılan devlettir. Bu duruma meşruluk ise, dinin sürekliliğinin sağlanabilmesi için 

güçlü devlet koruyuculuğunun gerekliliği üzerinden sağlanmıştır.
65

 Benzer bir görüş 

İnalcık tarafından dile getirilmiştir. İnalcık, Osmanlılarda temel olarak iki devlet 

görüşünün olduğunu belirtir. İlk görüş sınıf düzeni ve adalet esasının devletin menfaati 

için olduğunu belirtir ve devleti merkeze alır. İkinci görüş ise şeriatı merkeze alır ve 

siyasi otoritenin, Allah’ın emirlerini uygulamak için bulunduğunu ifade eder. Burada ise 

şeriatın merkeze alındığı görülmektedir.
66

 Fakat XI. yüzyıldan itibaren Türklerin İslam 

dünyası yönetiminde etkili olmaya başlaması ile beraber devlet yönetimine getirilen 

yeni bir geleneğin öne çıktığı görülmektedir. Bozkır imparatorluklarına dayanan bu 

geleneğe göre devlet her şeyin üstün konumlandırılarak mutlak bir eylem 

bağımsızlığına sahip olmakta ve kamu ile ilgili konularsa yasama yetkisi 

hükümdara/devlete ait olarak uygulamaya konulmaktaydı. Bu nedenle İslamiyet kabul 

edilmesi sonrası Türk devletlerinde türe (toru, tüzük, yasa) ya da kanun, şeriatın dışında 

varlığını sürdürmüş, bu kapsamda kamusal hayatı ve devlet siyasetinin uygulanmasında 

esneklik sağlamıştır. Böylece şeriat kuralları yerel bir anlayış ile yorumlanarak devlet, 

çıkarlarına uygun olarak yönetilmiştir.
67

 Doğal olarak bu anlayış Osmanlılara da 

aktarılmıştır. Fakat Avrupa karşısında gerileme ile birlikte Osmanlılar da hâkim olan 

nizâm-ı âlem anlayışı ve devletin korunması düşüncesine rağmen ortaya çıkan kimi 

gelişmeler bu akışın olağan olarak devam etmeyeceği yönünde belirtiler ortaya 

çıkarmıştır. Bu durumda devletin yıkılacağı ve anarşi gibi korkular kendisini 
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göstermiştir. Bu nedenle devletin nasıl kurtarılması gerektiği, birçok devlet adamının 

üzerine fikir ürettiği önemli bir konudur. Tanzimat, Osmanlı devlet adamlarının taşıdığı 

devletin yıkılması endişesinin yeni bir anlayış çerçevesinde ele alınması olarak ifade 

edilmektedir. Tanzimat öncesinde devletin kurtarılması Osmanlı askerî gücünün 

yenilenmesi anlayışı etrafında şekillenirken, Tanzimat bu görüşe yeni bir boyut 

kazandırmıştır. Askerî reformların uygulanabilmesi için sistemde idari, hukuki ve 

iktisadi reformlarında hayata geçirilmesi gereklidir.
68

 Batı karşısında eski gücünü 

kaybeden imparatorluğun hayatta kalabilmek için tek çarenin Batılılaşma olarak kabul 

edildiği görülmektedir. Böylece Batılılaşma bir yaşama prensibi haline gelmiştir. Bu 

nedenle Osmanlı İmparatorluğu’nun önünde iki seçenek bulunmaktaydı: modern devlet 

olmak ya da yok olmak.
69

 Bu dönemde fiziksel şiddetin tekelleşmesi ve ekonomi ile 

siyaset alanları arasında bir ayrımın ortaya çıkması sonucunda bu alanlarda yeni iktidar 

kaynakları gelişim gösterir. Faal toplumsal sınıflar ise bu kaynakları tekelleştirerek, 

devletin iç dengelerinde bir dönüşümün yaşanmasını sağlarlar. Bunun sonucunda ise 

profesyonel silahlı güçler, girişimciler, bürokratlar ve hukukçular gibi yeni sınıflar, 

modernleşen toplumlarda egemen konumları elde etmeye başlarlar. Bu durum XIX. 

yüzyıl Batı eğitimi almış Osmanlı bürokratlarının yükselişini açıklarken de 

kullanılabilir.
70

 

Bu kapsamda Tanzimat dönemi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun 

kurumsal yapısında önemli değişimlerin/dönüşümlerin yaşandığı görülür. Bu değişim 

bir yapısal farklılaşma örneği olarak ifade edilir. Yapısal farklılaşma, toplumda sosyal, 

ekonomik, siyasal vb. işlevlerin geçmiş dönemlere göre farklılaşarak yürütülmesidir. 

Toplumsal alanlarda yaşanan bu farklılaşma ile beraber tek işleve yönelik ve tek elit 
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tipini içeren geleneksel kapalı toplum yapısı terk edilerek, çok yönlü faaliyetlerin 

yürütüldüğü ve çeşitlenmiş elit tipinin bulunduğu bir döneme geçilir. Bu doğrultuda 

toplumdaki elit yapısı da değişim gösterir. İşlevsel farklılaşma ise toplumsal alanda 

farklılaşan faaliyetlerin her birisinin farklı bir kurum tarafından üstlenilmesi olarak ifade 

edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu açısından kurulan yeni nezaretler ve meclislerin 

(şûra) üstlendikleri görevler bu kapsamda değerlendirilmelidir.
71

 Bu durum Osmanlı 

yönetim yapısında yeni bir anlayışa işaret etmektedir. Bu yeni anlayışın öncülüğünü ise 

bürokrasi yapmıştır. 

1840’lı yıllardaki Osmanlı memur kadroları, kendilerinden önceki yöneticilerin 

sahip olmadığı politik avantajlar elde etmişlerdir. Avrupa ile ilgili işler hakkında sahip 

oldukları bilgiler, sarayda sönük bir entelektüel ortamında yetişen padişahın neredeyse 

hiç çözüm üretemediği durumlar ile ilgilenmelerine imkân vermiştir. 1840’lı yıllarda bu 

bürokratlar politika yapımını da kendi sorumluluklarına almışlardır.
72

 Osmanlı tarihi 

incelendiğinde sadrazamların otorite kurdukları devirler görülmüştür fakat bu dönemin 

farklılığını sadrazamla birlikte bürokrat kadronun da yönetimde etkinlik kazanması 

oluşturmaktadır.
73

 Heper, 1839-1876 yılları arasındaki dönemde sivil bürokratların 

birinci derecede, askerî bürokratların ikinci derecede bağımsız bir siyasal tutum 
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izlediklerini belirtmektedir. Sivil bürokrasinin böylesine bir güce erişmesinin ilk sebebi, 

dönemin koşullarına uygun bir eğitime sahip olmalarıydı. Tercüme Odası ve 

sefirliklerde eğitimlerini tamamlayan sivil bürokratlar, birincil derecede çağın temel 

gereksinimi olan diplomasi alanında tecrübe kazanmışlardı. İkincil olarak ise devlet 

maliyesi konusunda bilgi sahibiydiler. İkinci olarak iktidarda etkili olan paşaların, 

İstanbul’daki sefirliklerden birisinin desteğini almasıdır. Üçüncü sebep olarak ise bu 

sınıfa sempati besleyen Padişah Abdülmecid’in bu yıllarda tahtta olmasıdır. Son olarak 

ise eğitim, yargı ve güvenlik gibi alanlarda sivil bürokrasinin etkinliğinin artması 

eğiliminin devam etmesidir.
74

 Fakat genel olarak Osmanlı-Türk modernleşmesi 

incelendiğinde, modern devletin egemenliğinin araçları olan ordu ve bürokrasinin, 

askerî tehditler karşısında savunmacı modernleşme anlayışı ile harekete geçmeleri 

sonucunda bu kesimler sadece modernleşmenin odağı değil, aynı zamanda itici gücünü 

oluşturmuşlardır.
75

 

Keyder ise Osmanlı bürokrasisinin konumunu ve başarısını, sınıf kavramı 

üzerinden açıklamaktadır. Nispeten laik görüşe sahip yeni devlet memurları, önceki 

dönemlerde Avrupa ile ilişkilerin yürütülmesinde etkin olan askerî ve dini kesim ile 

mücadele halindeydi. Avrupa ile yapılan pazarlıklarda gerekli parametreleri kabul etme 

eğilimleri nedeniyle devletlerarası sisteme daha pragmatik bir bakış açısıyla 

yaklaşmaktaydılar. Ayrıca reformist bürokrasinin, Batı kapitalizmi ile iktisadi 

bütünleşmenin kurumlaşmasını gerici ilkelere karşı kazanılmış bir zafer olarak 

nitelendirdiği görülmektedir. Bu nedenle bürokrasinin kapitalizmle bütünleşmede 
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başlıca aracı olma imkânın kendisine mal ederek sınıfsal ayrıcalığını koruma biçiminde 

kullanmıştır.
76

 

Sivil bürokrasi içinde ise hariciye kökenli diplomatların öne çıktığı 

görülmektedir. XIX. yüzyılda diplomat kökenli devlet adamlarının, devlet 

kademelerinde önemli mevkilere gelmeleri ve diğer sınıflar karşısında güç 

kazanmalarında kuşkusuz dönemin diplomatik konjonktürü etkili olmuştur. Batı ve 

Rusya karşısındaki azalan askerî güç, diplomasi ile dengelenmiştir. Bu nedenle XIX. 

yüzyıl diplomatları devlet içindeki en etkin grup olmuşlardır. Diplomat kökenli devlet 

adamlarının, diğer gruplara göre ön plana çıkmasında kuşkusuz dönemin diplomasi 

yapım biçimi ve teknik kapasitesinin de dikkate alınması gerekmektedir. Nitekim telgraf 

ve telefon gibi hızlı haberleşme araçlarının henüz kullanılmaması ve motorlu taşıtlar 

gibi hızlı araçların ulaşımda yer almadığı bu dönemde, diplomatların belirli ölçülerde 

karar alma yetkisi ile donatılmaları gerekmiştir. Ülkeler adına toplantılara katılan 

diplomatlar, genellikle hükümdara karşı sorumlu olmuşlar ve görüşmelerde tam yetki ile 

hareket etmişlerdir.
77

 Ayrıca bu dönemde yabancı ülkelerdeki diplomatik görevliler 

devletin dış dünyadan haber sağlamasında hayati önem kazanmışlardır. Özellikle askerî 

konularda bilgi edinme ve müttefik ilişkileri kurma gibi konularda önemli roller 

üstlenmişlerdir. Dolayısıyla istihbarat açısından tek kaynak konumunda olan diplomatik 

temsilcilerin başarısı ya da başarısızlığı devletlerin siyasi başarı ya da başarısızlık gibi 

durumlarını etkilemiştir.
78

 Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceğinin 
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kurtarılması için diplomasinin öne çıkması doğal olarak bu dönemde bu grubun 

üyelerine, devletin en üst düzey makamlarının kapılarını açmıştır.  

Hariciye personelinin yükselişi incelenirken, sefirliklerde yetişen personel de 

dikkate alınmalıdır. Merkezi yönetimde rol alan hariciye personeli, sefirlikler ve 

Tercüme Odası kökenlidir. Nitekim Batı’da ilk Osmanlı elçiliklerinin kurulması, 

İmparatorluk açısından önemli bir kanalın açılması anlamına gelmektedir. Avrupa’da 

görevlendirilen hariciye memurları, Avrupa ile ilgili sistematik bilgileri İmparatorluğa 

aktarmaya başlamışlardır. Bu kapsamda İmparatorluk açısından Batı’nın model olarak 

alınması ve genel bir reform uygulanması anlamına gelen Tanzimat teklifleri, bu 

kanalları kaynak olarak kullanmıştır.
79

 Bu kapsamda Osmanlı diplomatlarını Batılı 

diplomatlardan ayıran temel noktayı, İmparatorluğu dış dünyaya tanıtmaktan çok 

İmparatorlukta dış dünyayı temsil etmeleriydi. Bu anlamda Batılı kültürel değişimin 

gerçek öncüleri olmuşlardır.
80

 Özellikle 1840 yılların yöneticileri bu değişim 

yaşanmasında büyük paya sahiptir. Bu nedenle Tanzimat sürecinin Batı’ya inanmış bir 

ekip olan Padişah Abdülmecid ve dönemin ünlü isimleri Mustafa Reşid, Âli ve Fuad 

Paşaların şahsiyetlerine bağlandığı ifade edilmektedir.
81

 Padişah Abdülmecid’in desteği 

olmakla birlikte Tanzimat reformlarının bu üç önemli Tanzimat adamı üzerinden 

şekillendiği ve uygulamaya konulmasında bu isimlerin kişisel çabalarının olduğu 

görülmektedir. 

Osmanlı/Türk modernleşmesi, savunmacı modernleşme anlayışı ile askerî alan 

temel alınarak başlamış, fakat süreç içinde ortaya çıkan yeni koşullar nedeniyle sivil 

bürokratlar tarafından birçok alana yayılmıştır. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu 

incelendiğinde reformların, savunma ve ordu olarak ifade edilebilecek askerî alan 
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sonrasında birçok alana sıçradığı görülebilir. Bu alanlar merkezi, taşra ve yerel 

yönetimleri kapsayan sivil yönetim; vergi sistemi ve yönetimini kapsayan mali yönetim; 

tenkisat ya da rejim değişikliği olarak personel yönetimi; eğitim, sağlık ve altyapı vb. 

gibi hizmetler alanı; mahkemeler sistemi ve hukuk rejimi olarak yargı alanı ve son 

olarak toplumsal, siyasal ve yönetsel anlamda haklar alanı olarak sayılabilir.
82

 

Görüldüğü üzere kamu yönetimi de, modernleşme çabalarından etkilenmiştir. 

Kamu yönetimi ile “… merkezileşmiş kapitalist devlet örgütlenmesi ile birlikte, modern 

devletin üç gücünden biri olan yürütme gücüne ait yönetim aygıtı ya da bürokrasi 

olgusuna verilen ad”
83

 ifade edilmektedir. Başka bir şekilde ise “kamusal siyasaların 

oluşturulmasında, siyasal karar organlarına teknik destek sağlayan ve bu siyasaları 

uygulayan örgütler bütünü”
84

 olarak ifade edilebilir. Osmanlı kamu yönetimini ifade 

ederken, kavram bu anlamda kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada hariciye teşkilatının, Türk kamu yönetiminin modernleşmesinde 

bir model olduğu savunulmaktadır. Katkı sunulması amaçlanan alan ise hariciye 

teşkilatının ne şekilde model olduğudur. Bu kapsamda hariciye teşkilatı ve hariciye 

personeli üzerinden bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda diğer kurumlar ve 

alanlar üzerinde hariciye teşkilatı ve hariciye personelinin izleri araştırılmıştır. Böylece 

hariciye teşkilatının Osmanlı/Türk modernleşmesi üzerindeki etkisinin nasıl olduğu 

ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 
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Bu noktada neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu açıklanmalıdır. 

Hariciye Nezaretinin modernleşme sürecine etkisi literatürde sıklıkla dile getirilmesine 

rağmen, bunun nasıl gerçekleştiği doğrudan açıklayan bir kaynak bulunmamaktadır. 

Mevcut literatür incelendiğüinde Carter V. Findley’in kalemiye sınıfının gelişim süreci 

ve sivil bürokratların Osmanlı Devletinde güçlü bir konum kazanmalarını incelediği ve 

Hariciye Nezaretinin kuruluş sürecini ele aldığı çalışmaları kurumun tarihinin 

anlaşılması bakımından açıklayıcıdır.
85

  Bu çalışmalar modernleşme süreci içinde giren 

Osmanlı Devleti’nin dışişleri görevini yöneten kurumlarının tarihsel bir özetini 

sunmaktadır. Yine yazarın kalemiye personeli ve hariciye görevlilerini incelediği bir 

çalışması bulunmaktadır.
86

 Reisülküttablıktan Hariciye Nezaretine geçiş süreci 

Türkiye’de Gül Akyılmaz’ın doktora tezine konu olmuştur.
87

 Yine Hariciye Nezaretinin 

tarihsel gelişiminin, güncel bir doktora tezine konu olduğu görülmektedir.
88

 Benzer 

tarzda genel bir değerlendirme içeren makalelere de Türkçe literatür içinde 

rastlanılmaktadır.
89

 Hariciye Nezaretinin devlet salnamelerinde yer alan teşkilat yapısını 

inceleyen bir yüksek lisans tezi bulunmaktadır.
90

 Bu çalışmaların ortak özelliği, dışişleri 

kurumunun tarihsel gelişim süreci üzerine yoğunlaşmalarıdır.  
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Konu ile ilgili olarak Osmanlı/Türk modernleşmesini inceleyen çalışmaların 

içinde kısmen ya da satır aralarında kimi açıklamalar bulunmaktadır. Osmanlı Devleti 

merkez teşkilatındaki reformları nezaretler ve meclisler üzerinden ele alan Ali 

Akyıldız’ın çalışması ise Hariciye Nezareti ile ilgili bir bölüm içermekle birlikte, 

Osmanlı merkez teşkilatındaki reform süreci konusunda ayrıntılı bilgiler içermektedir.
 91

 

Doğrudan Hariciye Nezareti ile ilgili olmasa da Osmanlı modernleşmesi ve diplomasisi 

ile ilgili kimi çalışmaların satır aralarında doğrudan bu tezin konusuyla ilgili bilgilere 

rastlamak mümkündür. Osmanlı modernleşmesi, Metin Heper
92

, Şerif Mardin
93

, Niyazi 

Berkes
94

, İlber Ortaylı
95

, Eric Jan Zürcher
96

,  Stanford J. Shaw
97

, Enver Ziya Karal
98

 ve 

daha birçok yazarın çalışmaları üzerinden incelenebilmektedir. Osmanlı diplomasinin 

dönüşümü ise son yıllarda Türkiye’de incelenen ve lisansüstü tezlerine konu olmuş bir 

alanı oluşturmaktadır. Gökhan Erdem tarafından ad hoc diplomasiden sürekli 

diplomasiye geçiş sürecini konu alan doktora tezi
99

, Osmanlı diplomasinin klasik 

dönemde modern döneme geçişteki gelişimi ve teşkilat dönüşümünü açıklarken, Onur 

Kınlı tarafından hazırlanan yüksek lisans tezi
100

 ise Osmanlı modernleşmesinde 

diplomasiyi modernleşmenin bir aracı olarak kabul etmektedir.  
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Bu tez çalışmasının özgün olmaya çalıştığı alan, bu noktada kendisini 

göstermektedir. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi ile karakteristik olarak incelenmemiş 

olan hariciye teşkilatının modernleşme ile ilişkisini, diğer kurumlar üzerinde yarattığı 

etkiler de göz önünde bulundurularak incelenmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle tezin 

amacı, “Hariciye Teşkilatı, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan kapısıdır ve Batı ile 

ilişkileri yürüten bu kurum diğer kurumların modernleşmesinde de önemli etkilerde 

bulunmuş, Türk kamu yönetimi içinde bir modernleşme modeli olmuştur” hipotezini 

teorik bir temelde ve birincil kaynaklara dayanarak incelemek ve kavramsal bir çerçeve 

oluşturabilmektir.   

Çalışmanın yürütülmesi için Osmanlı İmparatorluğu ve modernleşme alanındaki 

geniş bir literatür taranmıştır. Bu geniş ve genel literatürde kaybolmamak adına 

öncelikli olanlar öne çıkarılmıştır. Bu çerçevede hariciye teşkilatını tanımaya dair 

literatüre inilmiştir. Çalışma kapsamında birincil kaynaklar önem taşımaktadır. 

Öncelikle Osmanlı arşivi taranmıştır. Arşivde çalışmaya kaynak olan belgeler anahtar 

kelimeler belirlenilerek aranmış ve bulunanlar arasından birincil derece katkı 

sağlayacak olanlar seçilmiştir. Arşiv belgeleri dışında dönemin resmi gazetesi olan 

Takvim-i Vekayi’den yararlanılarak yapılan yasal düzenlemeler ve gerekli bilgilere 

ulaşılmıştır.
101

 Çalışma açısından çok değerli bir kaynak olan Hariciye Salnameleri de 

incelenen önemli kaynaklardandır. Hariciye Salnameleri ile beraber Devlet 

Salnamelerinin ilgili kısımları da çalışma kapsamında ele alınmıştır. Ayrıca dönemin 

gelişmeleri dönemin önemli tarihçileri olarak kabul edilen Ahmed Cevdet Paşa’nın 

Tarih-i Cevdet ve diğer eserleri ile Ahmed Lütfi Efendi’nin Tarih-i Lütfi isimli eseri 
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üzerinden takip edilmiştir. Bu çalışmalara Abdurrahaman Şeref’in Tarih Musahabeleri 

isimli eserini eklemek gerekmektedir. 

Tüm bu kaynakların incelenmesi ile hariciye teşkilatının Osmanlı/Türk 

modernleşmesinde önemli bir rolü olduğu ve bu teşkiların Türk kamu yönetimi için bir 

model olduğu iddiası ortaya konulmuştur. Bu çerçeve çalışmada Hariciye Nezareti ve 

hariciye personelinin idari/dâhiliye, hukuk/adliye, maliye, maarif, ekonomi ve askerî 

alanlarda Türk kamu yönetiminin modernleşmesinde etkili oldukları ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Bu temel iddilara ek olarak hariciye teşkilatının modernleşme sürecindeki 

etkisi nedeniyle ortaya çıkan yeni gelişmeler de ele alınmıştır. Bu gelişmeler çalışmanın 

diğer iddiaları olarak ele alınmıştır. Bu iddialar ise şunlardır: 

-Hariciye Nezareti ve hariciye personelinin rol oynadığı modernleşme sürecinde 

diplomasi, alternatif bir yaşam modeli olarak kullanılmıştır.     

-Modernleşme sürecine bir teritoryal bilinç oluşturulmaya çalışılmış ve bunun 

sonucunda Osmanlıcılık politikası devleti bir arada tutmanın yolu olarak görülmüştür. 

-Hariciye teşkilatının modernleşme sürecinde etkisi ile geleneksel devlet yapısı terk 

edilerek, modern devlet kurumları oluşturulmuştur. 

-Hariciye teşkilatının çabaları ile İmparatorluğa aktarılan Batılı unsurlar neticesinde 

reformist/Batıcı ve muhafazakâr kesimler ortaya çıkmış ve bu anlayış Türk siyasi 

hayatına yerleşmiştir. 

Tüm bu iddiların ispatlanabilmesi için çalışma üç bölüm üzerinden 

kurgulanmıştır. Birinci bölümde çalışmaya genel bir altyapı hazırlaması amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda modernleşme sürecinde Osmanlı Devleti’nde, devletin korunması konusu 

açıklanmış ve savunmacı modernleşme anlayışı kapsamında incelenmiştir. Bu nedenle 

konunun daha iyi açıklanabilmesi amacıyla Osmanlı Devleti ile benzer süreçler geçiren 

Rusya ve Japonya gibi ülkelerin modernleşme süreci kısaca ele alınmıştır. Bu noktada 
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Osmanlı İmparatorluğu açısından modernleşmeyi ortaya çıkaran unsurların ele alınması 

gerekli görülmüştür. Bu başlık altında Osmanlı İmparatorluğunu modernleşme sürecine 

girilmesi sonucunu doğuran iç ve dış nedenler incelenmiştir. Bu bölümde son olarak ise 

modernleşme sürecinin gelişim aşamaları ve tarihsel seyri incelenerek, İmparatorluğun 

modernleşme deneyimi analiz edilmiştir. Burada modernleşmenin dönemsel olarak nasıl 

farklılaştığının görülmesi ve XIX. yüzyıl modernleşmesinin özgün yönleri öne 

çıkarılmıştır. 

İkinci bölümde modernleşme sürecinde hariciye teşkilatının gelişim süreci 

incelenmiştir. Önceki Türk-İslam devletlerince uygulanan ve Osmanlı İmparatorluğunca 

sürdürülen yönetim geleneği ve klasik dönem merkezi yönetim teşkilatı incelenerek, 

diplomasi teşkilatının sistem içindeki yerinin anlaşılması açısından bir altyapı 

oluşturulmuştur. Sonrasında ise nişancı ve reisülküttablık üzerinden Hariciye 

Nezaretinin kurulduğu döneme kadar Osmanlı dışişleri teşkilatı incelenmiştir. Bilindiği 

üzere Osmanlı Hariciye Nezaretinin kuruluşu 1836’dır. Bu kurumun oluşturulması 

dışişlerinin merkezi bir örgütte toplamasının yanında, çalışmada ayrıntılı olarak 

açıklanacağı gibi Batı tipi kabine sistemine geçiş için bir adımdır. Bu nedenle genel 

olarak kabine sisteminin ve dışişleri bakanlıklarının dünya genelinde ortaya çıkışı ele 

alınarak, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki bakanlık tipi örgütlenmenin hangi örneklerden 

etkilenmiş olabileceği incelenmiştir. 

Bölümün devamında Hariciye Nezaretinin ortaya çıkış nedenleri incelenmiştir. 

Avrupa güç dengesinde yaşanan dönüşüm ve zayıflayan askerî güç yerine diplomasinin 

ikame edilmesi çabaları, Osmanlı diplomasi sisteminde önemli bir dönüşüme yol 

açmıştır. Diplomatik ilişkilerin kurulması ihtiyacı ve var olan istihbarat eksikliğinin 

kapatılması amacıyla III. Selim devirinde ilk kez sürekli elçiliklerin açılması, diplomasi 

alanındaki dönüşüm en önemli adımlarından birisini oluşturmuştur. Yine yabancı dil 
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bilen Müslüman personel ihtiyacı sonucunda Tercüme Odasının kurulması, Osmanlı 

sivil bürokrasinin gelişimi açısından önemli bir kırılma noktası oluşturmuştur. Nihayet 

1836 yılında Hariciye Nezaretinin kurulması ile haricî işler merkezi bir örgüt 

bünyesinde toplanmıştır. Her ne kadar nezaret bünyesinde geleneksel bürolar 1870’lerin 

sonuna kadar varlığını sürdürse de, nezaretin kurulması ile yeni bir anlayışın getirildiği 

açıktır. Nezaretin teşkilat yapısı incelenerek, ne gibi değişimler geçirdiği anlaşılmaya 

çalışılmıştır. Modernleşme sürecinin itici gücü olduğu iddiasında olunan bir kurumun, 

kendi içindeki dönüşümü bu alamda önem taşımaktadır. Bu bölümde son olarak 

diplomat kimlikleri ile XIX. yüzyıl reformlarının uygulamaya konmasındaki öncü 

rolleri nedeniyle Mustafa Reşid, Âli ve Fuad Paşaların biyografileri kısaca ele 

alınmıştır. 

Üçüncü bölüm ise ilk iki bölümün altyapısı üzerine çalışmanın özgün 

iddialarının hikâye edildiği kısımdır. Bu kapsamda Hariciye Nezaretinin Türk kamu 

yönetimi açısından nasıl model olabileceği olgusu tartışılmıştır. Bu nedenle Hariciye 

Nezaretini diğer nezaretler karşında ön plana çıkan özellikler incelenmiştir. Sonrasında 

ise Hariciye Nezaretinin diğer kurumlar üzerindeki izleri ele alınmıştır. Bu şu anlama 

gelmektedir ki, Hariciye Nezareti Türk kamu yönetimi içinde birçok kurumu 

doğrudan/dolaylı olarak etkilemiştir ve modern özellikler kazanmasını sağlamıştır.  

İdari/dâhiliye, hukuk/adliye, maliye, maarif, ekonomi ve askerî alanlarda verilen 

örnekler ile bu durum açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak ise hariciye teşkilatı 

tarafından İmparatorluk bünyesinde getirilmiş olan kimi özellikler ele alınarak, yukarıda 

da bahsettiğimiz iddialar açıklanmıştır. Bu çerçevede çalışmanın, hariciye teşkilatı 

hakkında cevaplanmamış kimi soruları cevaplandırma iddiasında olduğu ifade edilebilir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM  

MODERNLEŞME VE OSMANLI İMPARATORLUĞU 

1.1. OSMANLI İMPARATORLUĞUNU KORUMAK 

Devletlerin korunmasında devlet aklı kavramının kullanıldığı görülmektedir. 

Burada devlet aklı ile ifade edilmek istenen devletin kendisine ait çıkarları olan bir 

varlık olarak tanımlanması ve devletin kendi eylem gerekçelerini kullanarak bir özne 

olarak hareket edebilmesinin teşvik edilmesidir. Ayrıca devletin çıkarlarını tanımlayan 

ve bu çıkarların korunmasında izlenecek yolları belirleyen, yöneticiler eli ile de olsa 

devletin kendisidir.
102

 Böylece devlet aklı kavramı, yönetme erki ya da yönetmede 

kullanılan kurumsal araç olarak devletin kendisine ait bir varlığı ve amacı olduğu 

düşüncesine dayanır.
103

 Özetle devlet aklı devletin istisnai/olağanüstü durumlarda kendi 

varlığını koruması adına karar aldığı mekanizmayı ifade etmektedir. Böyle bir durumda 

bu mekanizma içinde asıl karar vericinin kim olduğu da önemli bir soruyu 

oluşturmaktadır. Schmitt bu konuda karar vericinin “egemen” olduğu belirtmektedir.
104

 

Dolayısıyla “devletin egemenliğinin özü, … güç kullanma ya da yönetme tekeline değil 

karar verme tekeline dayanmaktadır”
105

.  

Devlet aklı kavramı hem iç hemde dış tehlikeler karşısında harekete geçen bir 

mekanizma görünümündedir. Her iki durumda da temel amaç devletin bekasının 

sürdürülmesidir. Devletin bekası kavramı uluslararası sistemde yer alan devletlerin 

öncül kabul ettiği ulusal çıkarları niteler, devletin kendi sınırları içinde alansallığını, 

toplumun ise dış tehlikelere karşı korunmasını işlevini anlatır ve bu işleve hukuksal bir 
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nitelik kazandırır. Buna ek olarak devletin bekası kavramı esas etkisi ve önemini sahip 

olduğu siyasal nitelik noktasında göstermektedir. Bu sebeple “Devlet bekası modern 

devletin kendi iktidarını toplumsal katmanlara ve sınıflara karşı kurma ve yeniden-

üretme sürecinde kullandığı en etkili ideoloji”
106

 olarak ifade edilmektedir. Bu duruma 

önemli bir örnek olarak XVIII. yüzyıl sonrası Osmanlı İmparatorluğu verilebilir. Çünkü 

Osmanlı İmparatorluğu’nda, özellikle XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

yüzyıllardır benimsenmiş olan geleneksel yaşam tarzının değişikliğe uğramaya 

başladığı görülmektedir. Geleneksel bir yaşam düzenini benimsemiş olan halk, 

statükocu ve hatta muhafazakâr bir yapı içinde yaşamını sürdürmekteydi. Bu yaşama 

biçimini değiştirebilecek düzeltmeler konusunda girişimde bulunan devlet adamlarına 

olumlu yaklaşmıyorlardı. Fakat Batı dünyasının Osmanlılar ve Doğu dünyası aleyhine 

eriştiği ezici üstünlük sonucunda ortaya çıkan riskler de göz önünde bulundurularak, 

yeni uygulamalar yürürlüğe girmeye başlamıştır. Temel dürtü İmparatorluğun 

kurtarılmasıdır.
107

 İmparatorluğun kurtarılması için padişahların, sadrazamların, fikir 

adamlarının harekete geçtikleri görülmektedir. XIX. yüzyıldan itibaren tehlikenin 

önemli boyutlara ulaşması ile İmparatorluğun korunması için yukarıdan aşağıya ıslahat 

yapmaya çalışan III. Selim ve aydın bir despot olarak nitelendirilebilecek II. Mahmud 

gibi padişahlar tahta geçmiştir. II. Mahmud sonrası bu girişimlerde bulunanlar ise halka 

yeni bir ruh aşılamanın gerekliliğine inanan bürokratlardır.
108
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Osmanlı İmparatorluğu açısından modernleşme; cedid, ıslahat, reform, devrim, 

asrileşme, çağdaşlaşma vb. gibi değişik nitelendirmeler kullanılarak ifade edilse de, 

kavramın temelini “değişme” fiili oluşturmaktadır. Bu değişim politik, sosyal, 

ekonomik ve kültürel alanları kapsamaktadır ve toplum içinde bir yenileşme ortaya 

çıkaracaktır. Modernleşme, farklı güçlerin etkileşime girmesi ile diyalektik bir süreç 

ortaya çıkarabileceği gibi sultan, hâkim, iktidar ya da devlet gibi bir üst güç tarafından 

topluma empoze edilebilir. Nitekim XIX. yüzyılda Batılı devletlerce işgal edilen 

ülkelerde olduğu gibi bu üst güç, emperyalist bir kuvvet de olabilir. Çalışmanın konusu 

olan Osmanlı İmparatorluğu’nda ise bu süreç kısmen Batı ülkeleri kaynaklı olsa da, 

kendi iradesi içinde “serbest” e yakın olarak gerçekleştirilmiştir.
109

 Osmanlı padişahları 

değişik biçim ve usullerle, İmparatorluğun ve dolayısıyla devletin korunması için 

modernleşme gerekliliğinin farkına varmışlardır. Bazı Osmanlı padişahları bunu daha 

yüzeysel, bazıları ise radikal olarak uygulamaya koymuştur. 

Siyasal çağdaşlaşmanın temel problemi, geleneksel sisteme çok sıkı olarak bağlı 

olan siyasal bir önderlikten çağdaşlaşmaya geçmeyi benimseyen bir sisteme geçilmesini 

sağlayan süreç sorunudur. Bu nedenle siyasal çağdaşlaşmayı gerçekleştirecek olan 

önderler genellikle iki kaynaktan gelebilirler. İlki, zorunlu geleneksel önderliktir ve bu 

tür önderler sahip oldukları kesin inançlar ya da zorunluluk sebebiyle, geçmişten 

kendilerine intikal eden sistemin sürdürülebilir olmadığını ve çağdaş politikalar 

kullanılarak bu sistemde köklü bir değişiklik yapılmasının gerekli olduğuna karar 

verebilirler. Bu reformcular, kendisinin, ailesinin ve destekçilerinin yararlandıkları 

geleneksel sisteme karşı harekete geçtiğinin ve bu süreci sona erdirecek ilk hamleyi 

yaptığının genellikle farkındadır ve bu nedenle süreci nihayetine kadar götürmeyi göze 

almak istemez. Bu reformlar kapsamlı olsalar da, sınırlı, korumacı, savunmacı ve 
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aristokratik nitelikte gerçekleşebilirler.
110

 İkinci kaynaktan gelenler ise zorunlu 

geleneksel önderlerin muhaliflerinden oluşur ve iki grupta incelenir. İlki, geleneksel 

siyasal önderliğin kendi muhalif üyeleridir. Bu grupta yer alan eski yaşam biçimine 

karşı çıkanlar ve yabancılaşanlar, bu sürecinin kendi ayrıcalıklarını sona erdireceklerini 

bilseler bile çağdaşlaşmanın gerekli olduğu kanısında olanlardır. İkincisi, hukuk, tıp 

temelli iş alanları da yer alan ve rütbenin liyakat ile belirlendiği yeni orduların subayları 

ve çeşitli dallardan gelen aydınlardır.
111

 Benzer süreçler Osmanlı İmparatorluğunda da 

yaşanmıştır. İlk kaynaktan gelen önderlere Osmanlı padişahları, ikinci kaynaktan gelen 

muhaliflere I. Meşrutiyet öncesi ve sonrası ortaya çıkan gruplar örnek olarak 

gösterilebilir. Tıpkı Yeni Osmanlıların kendilerini, Osmanlının çöküş sürecini 

önlemekle görevli reformcular olarak kabul etmelerinde olduğu gibi.
112

 Fakat bu nokta 

da belirtilmelidir ki, Osmanlı toplumunda Türk-Müslüman kesimin siyasal muhalefeti 

devrimci bir nitelikte olmamıştır. Çünkü bu kesimlerin hedefinde düzenin değiştirilmesi 

gibi bir anlayış yoktur. Aksine, bu kesimlerin düşüncesine hâkim olan fikir, 

kendilerinden öncekilerde de olduğu gibi devletin kurtarılmasıdır.
113

 Bu nedenle 

devletin kurtarılması, Batı’da yükselen bir güç olan Avrupalı usullerin İmparatorluğa 

adapte edilmesini içermiştir. Bu değişikliğin itici gücü, toplumda mutlak tek kuvvet 

olan padişahtan gelmiştir. İmparatorlukta geçerli kurallar ve kabul gören değerler 

dikkate alındığında, bu durum dışında yenilikçi uygulamalara geçilmesi pek mümkün 

görünmemektedir. 

Osmanlılar tarafından örnek alınan Batı coğrafyasında filizlenen bu süreç, her 

yerde homojen bir şekilde gelişmemiştir. İngiltere’de güç ve itibar sahibi olan burjuvazi, 
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Fransa’da siyasal ve ideolojik meşruiyet temelinde gelişmişti. Bu iki ülkedeki toplumsal 

ve siyasal dinamiklere sahip olmayan Almanya ise bu ülkelere benzer bir burjuvazi 

yaratamamıştı. Rusya ve İtalya gibi Avrupa tarihine sonradan eklemlenen ülkeler ise, 

Aydınlanmayı ya entelektüel bir girişim ya da bir despot tarafından yürütülen siyasal 

hedeflerin nesnesi biçiminde inşa etme çabası içindeydi.
114

  Her ne kadar merkezi 

konumda olan İngiltere, Amerika ya da Fransa gibi ülkelerde modernleşme “aklın 

uygulanımı” olarak kavranmış ve uygulamaya koyulmuş olsa da, bu ülkeler dışındaki 

örneklerde modernleşmedeki merkezi etkileri, ulusal bağımsızlık, ulusal dilin 

savunulması ya da yeniden doğuşu gibi siyasal ve kültürel güçler oluşturmuştur. 

Örneğin Japonya, İtalya, Türkiye, Meksika, Hindistan veya İsrail gibi ülkelerde de 

başarıya ulaşan bu tarz ulusal modernleşme biçiminin doğduğu yer Almanya idi.
115

 

Özetle Batı dışı ülkelerde belirli bir güç odağı tarafından başlatılan bu hareketlerin 

yürütücüleri aydın despotlar
116

 olarak anılmıştır. 

Prusya’da II. (Büyük) Friedrich, Rusya’da Çariçe II. Yekaterina, Fransa’da XV. 

Louis, İsveç’te III. Gustaf, İspanya’da III. Carlos ve Toscan Grandükü Leopold
117

 

Avusturya’da ise Maria Theresa ve oğlu II. Joseph gibi Avrupa ülkelerinin 

monarklarının egemenlik dönemlerinde, toplumsal düzeni geliştirmek amacıyla 

uygulamaya koydukları eylemleri ifade etmede kullanılan “aydınlanmış despotizm” 
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kavramı 1760 yılında Diderot tarafından da kullanılmıştır.
118

 Bu dönemin ayırt edici 

özelliği Aydınlanma felsefesinin ilkeleri doğrultusunda şekillenen ortak bir temele 

dayanmasıdır. Yukarıda sayılan ülkeler, gerçekleştirmeye çalıştıkları toplumsal 

atılımlarla, İngiltere ve Fransa’da olduğu gibi toplumsal ve idari alanlarda 

merkezileşmeyi sağlamak ve bu merkezileşmenin sürdürülebilirliğini teminat altına 

almayı amaçlamaktaydılar. Temel hedef, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen 

gelişme düzeyine ulaşabilmekti.
119

 Ayrıca bu yöneticiler hem yetkilerini mutlak hale 

getiriyorlar hem de ahlak ve ilerlemenin baş savunucusu olarak görülüyorlardı.
120

 

Birçok ülkede XVII. yüzyılın sonunda, bilimsel düşünce ve bu yeni düşünce 

biçiminin yarattığı sonuçlar kabul edilse de, çağdaş yaşam biçimi toplumun 

derinliklerine nüfus edebilmiş değildi. Aydın despot olarak nitelendirilen hükümdarlar 

reform yapılmasının gerekliliği kabul ediyorlar ve taşrada yer alan kırsal-tarımsal 

kökenli sınıfın çıkarlarına karşı, genellikle tüccar, zanaatçı ve kentlilerin çıkarlarını 

savunmayı benimsiyorlardı. Aydın despotlarca gerçekleştirilen bu reformlar savunmacı 

ve önleyici bir nitelik taşımakla beraber reformlar geleneksel çerçevenin dışına 

çıkılmadan, geleneksel ayrıcalıklar korunarak gerçekleştirilmeye çalışılıyordu.
121

 Bu 

yöntem ile hem gerisinde kalınan ve çağın her alanda yükselen merkezi olan Batı 

özellikleri ülkeye aktarılıyor hem de bu durumun ülkenin geleneksel değerleri üzerinde 

tahrip edici bir etki yapmaması amaçlanıyordu.  
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Osmanlı İmparatorluğu’nda ise aydın despot özellikleri taşıdığı ifade edilen 

hükümdar II. Mahmud’dur. Geleneksel bir önder olarak Black’in de ifade ettiği gibi 

kapsamlı, korumacı, savunmacı ve aristokratik nitelikte reformlar gerçekleştirmiştir. 

Devletin kurtarılması için reform yapmanın gerekliliği sebebiyle reformlar bizzat 

padişahın iradesi ile uygulamaya konulmuştur. Bu şekilde devletin modernleştirilerek 

Batı karşısındaki zayıflamasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Batı’da olduğu gibi 

mutlak monarşilere karşı verilen bir mücadele ve kişisel özgürlük rejiminin Osmanlı 

İmparatorluğu bünyesinde gelişmediğinden, II. Mahmud’un karşısına güçlerini 

sınırlandırmak isteyen bir kitle de çıkmamıştır. Aksine yeni kuruluşlar kurma 

faaliyetleri bizzat padişah tarafından yürütülmüştür. Islahatların yukarıdan aşağı doğru 

yapılması, geleneklere karşı mücadele eden ve mutlak otoritesine belirli bir oranda 

rasyonalizm ekleyen “aydın despot” nitelenebilecek bir hükümdar tarafından 

yapılmıştır.
122

 Yine vurgulanması gereken nokta, reformlarda devletin kurtarılması 

fikrinin ön plana çıkmasıdır. 

Tanzimat’ın ilanı ile İmparatorluk yönetiminde etkili olacak yeni bir kuvvet 

olarak Babıâli bürokrasisinin öne çıktığı görülmektedir. Mustafa Reşid Paşa ile başlayan 

Fuad ve Âli Paşalarla 1871 yılına kadar devam eden bu dönemde, reformların 

yürütülmesinde hariciye kökenli bürokratların etkin oldukları görülmektedir. Hatta 

reformların hayata geçirilmesi o kadar önemlidir ki, Âli Paşa gibi devlet adamları 

açısından Türkiye’de Batılılaşmanın uygulamaya konulmasında hükûmetsel ve 

yönetimsel uygulamaların hayata geçirilmesinde doğacak adaletsizlikler/haksızlıklar 

önemsiz olarak kabul edilmektedir. Öncelikli hedef İmparatorluğun kurtarılmasıdır.
123

 

Nitekim bu durum Tanzimat ve Islahat Fermanları’nın, mevcut siyasi sistem ve rejime 
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karşı kişilerin bir tepki göstemesi ile değil, yöneticiler tarafından yürürlüğe konma 

amacında da görülmektedir.
124

 

Özetle Osmanlı tarihi incelendiğinde yükseliş devri sonrasında gerilemeye 

başlayan İmparatorluğun XVIII. yüzyıldan itibaren devletin çöküşünü önleyecek 

önlemler üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. İlerideki bölümlerde ayrıntılı olarak 

bahsedileceği üzere, önceleri devleti eski günlerine kavuşturmak amacıyla yapılan 

ıslahatlar, XVIII. yüzyıldan itibaren devletin kurtarılması amacı üzerinde yoğunlaşmış 

ve birçok alana yayılarak daha radikal bir nitelik kazanmıştır.  

1.2. BATI DIŞI MODERNLEŞME ÖRNEKLERİ 

XVIII. yüzyıldan itibaren Batı gelişiminin gerisinde kalmış birçok toplum, bu 

coğrafyayı örnek alarak bilinçli ve uyarılmış bir reform sürecine girmiştir. Bu tip 

girişimler “otokratik gelişme” olarak ifade edilmektedir ve bu tip gelişmenin ilk çarpıcı 

örneği Rusya Çarlığı’nda başlamıştır.
125

 Göle’ye göre, Batı-dışı tarihleri modernleşme 

istençleri ya da gönüllü modernleşme belirlemektedir. Modernite Batı’da olduğu gibi 

kültürel yerel dokunun dönüşümü ile tarihsel bir sürecin sonucunda oluşmadığı ve Batı-

dışı politik elitleri ve toplumsal aktörleri etkisi altına aldığından, modernizasyon politik 

bir irade ve çaba olarak yürütülmüştür.
126

 Nitekim süreç Osmanlı İmparatorluğu’nda da 
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bu açıklamaya uygun olarak işlemiş, modernleştirme çabaları padişahlar ve bürokratlar 

tarafından uygulamaya konmuştur.  

Batı Avrupa’da İngiltere, Fransa, Hollanda ve İskandinavya’da ilk modern ulus 

devletlerin ortaya çıkmasının etkisi; Batı Avrupa sınırları dışına taşarak, önce Orta, 

Doğu ve Güney Avrupa’da ve sonrasında Orta Doğu’da daha geleneksel ülkeler için bir 

“meydan okuma” konjonktürü yaratmıştır. Yeni uluslararası sistemin meydan 

okumasına karşı yöneticiler, varlıklarının devamını sağlamak amacıyla daha çok teknik 

gelişmelerin ön planda olduğu sınırlı bir modernleşme anlayışı ile karşılık 

vermişlerdir.
127

 Bu noktada Batı dışı modernleşen geleneksel ülkeler açısından bir 

paradoksun ortaya çıktığı görülmektedir. Modernleşme gerekliğinin devletin varlığının 

sürdürebilmesi açısından zorunlu bir hâl alması, beraberinde geleneksel yapıdaki 

unsurlara uymayacak yeniliklerin topluma getirilmesi sonucunu doğurmuştur. 

Dolayısıyla değişme fikri ve girişimi, tepkileri ve tartışmaları ile beraber gelişen bir 

süreç olmuştur ki, bu durum üniversal bir durum olarak belirtilmektedir. Her toplumun 

yaşadığı kaos ve sorunlar kendilerine özgü özelliklere sahip olsa da, diğer toplumlarla 

benzer noktalara da sahiptir. Bu nedenle Avrupalılaşma XVIII. ve özellikle XIX. 

yüzyılda bu süreci yaşamaya başlayan toplumların ortak problemi haline gelmiştir.
128

  

Özetle yüksek teknik düzeye sahip ülkeler tarafından ortaya konulan yeni 

kavramlar ve oluşturulan yeni şartlar, modernleşememiş ülkelerin dengesini bozmuştur. 

Böylece dengesi bozulan modernleşememiş toplumun, yeniliklerden yararlanarak süreç 

içinde istikrar kazanmasını engelleyen ise kendi koşulları ve yabancı devletlerdir.
129

  

Konuyu Osmanlılar açısından ele alacak olursak, Türkiye 1699 Karlofça Antlaşması ile 

Batı’nın üstünlüğünü fark etmiş görünmektedir. Fakat iki dünya arasındaki Haçlı 
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Seferleri’ne kadar götürülebilecek ideolojik gerginlik, bu belirsiz fark edişin gelişim 

göstermesini engellemiştir. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu içinde ortaya çıkan her 

Batılılaşma girişimi (kimi zaman şiddetli) bir direnç ile karşılaşmıştır. Nitekim İslam ve 

Hristiyanlık dünyası yaklaşık on yüzyıl karşı karşıya gelmiş ve bu durum her iki tarafın 

birbirlerine karşı toleranslı bir bakış açısı geliştirmesini imkânsız hale getirmiştir. Her 

iki taraf açısından dini görüşler “taassup” derecesine gelmiştir. Nitekim eğer ekonomik, 

siyasal ve kültürel gelişim Doğu’da yaşanmış olsaydı, bu durum Batı’nın kendi içine 

kapanarak, İslam dünyasından bir şey almama davranışına girmesine yol açabilirdi. 

Fakat Avrupa ile böyle bir geçmişe sahip olmayan Japonya açısından süreç çok daha 

farklı ve açık gelişmiştir.
130

   

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Batı Avrupa modernleşme kavramın doğuş yeri 

ve merkezidir. Örneğin Eisenstadt, Batı Avrupa modernleşmesi ile doğrudan ilişkili 

olan Amerika Birleşik Devletleri ve İngilizce konuşan dominyonlarda ortaya çıkan 

modernliği, asli ve kendiliğinden ortaya çıkan modernleşmenin tek örneği olarak ifade 

etmektedir. Bu topluluklarda modernleşme, toplumun kendi iç dinamikleri sayesinde 

ortaya çıkmıştır. Modernleşmenin bu örneklerden sonra ortaya çıkan diğer bütün 

örnekleri, Batı Avrupa’da ortaya çıkan bu değişimlerden etkilenerek, modernleşmenin 

büyük oranda dışarıdan alınmasıyla oluşturulmuştur. Batı Avrupa’da oluşturulan yeni 

uluslararası siyasi, ekonomik ve entelektüel sistemler, diğer ülkelerin modernleşme 

süreçlerine çeşitli seviyelerde etki etmiştir.
131

 Bu nedenle bu coğrafya dışında kalan 

toplumlar da hedef olarak ulaşmak istedikleri toplum düzenine, Batı Avrupa tarzı örneği 

üzerinden varmaya çalışmıştır. Fakat bu toplumların çağdaşlaşma çabaları, ağır ve güç 

ilerlemiştir. Hedefe varma aşamasında birçok problem ortaya çıkmasının temel sebebini 

ise bu toplumların kendi gelenekleri dışında yabancı bir yöntem ile sorunlarını çözme 
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arayışına girmeleri oluşturmuştur.
132

 Bu noktada cevaplanması gereken bir soru, 

kavramın doğduğu ve merkezi olarak kabul ettiğimiz Batı coğrafyasından, diğer 

bölgelere kavramın ne şekilde aktarıldığıdır.  

Modernleşmenin Batı’da ortaya çıkmasının ardından dünyanın diğer bölgelerine 

yayılması temel olarak üç biçimde gerçekleşmiştir. İlk olarak Kuzey Amerika, 

Avustralya veya Yeni Zelanda gibi denizaşırı kolonyal bölgelere yoğun Avrupalı 

nüfusun yerleşmesidir. İkinci tür Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ve Latin Amerika 

da yerli nüfus üzerinde Avrupalı sömürgeci yönetimlerin kurulmasıdır.
133

 Son tür ise 

Rusya, Çin, Japonya, Türkiye, İran ve Tayland gibi Avrupalı ülkeler tarafından işgal ve 

ele geçirilme tehdidi ile karşılaşarak geleneksel, kültürel ve politik kimliklerini koruma 

çabası içine giren ülkelerde gerçekleşmiştir.
134

 Sonuç olarak Batı, modernleşme 

kavramının keşfedildiği ve diğer coğrafyalara ihraç edildiği bölgedir. 

Batı Avrupa dışı coğrafyalarda ise modernleşme çabaları, modernliği içten 

olarak benimseme ya da benimsememe gibi iki farklı grup ortaya çıkarmış ve bu iki 

grubun arasında anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıklara yol açarak, toplumun farklı grupları 

ya da kurumları arasında bir tür hizipleşme oluşturmuştur.
135

 Eisenstadt’a göre, bu tip 

toplumlarda en az iki ve genellikle daha fazla sayıda seçkin grup, modernleşmeyi farklı 

biçimlerde yorumlayarak ve farklı anlamlandırarak, genellikle birbirlerinden bağımsız 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu coğrafyalarda modernleşme, “…teknik ve bazı ekonomik ve 
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idari alanlarla sınırlı kalan kontrol altındaki bir modernleşmeyi gerçekleştirmeye 

kararlı despotik, geleneksel ya da yarı-geleneksel yöneticiler –Rusya’da Büyük Petro, 

II. Katerina ve onun soyundan gelenler, Prusyalı krallar ve daha sonra Osmanlı 

padişahları-…”
136

 tarafından yürütülmüştür. Aydınlanmış despotizm kavramında da 

görüldüğü gibi Türkiye ve Rusya gibi ülkelerde modernleşme, yukarıdan aşağıya 

mutlak hükümdarlar ya da bürokratlar tarafından uygulamaya konmuşlardır. 

Modernleşme konusunda geri kalmış ülkelerin, yaşadıkları devleti ayakta 

tutabilmek için modernleşmeyi bir savunma aracı olarak gönüllü ve mecburi olarak 

hayata geçirdikleri ifade edilmektedir. Örneğin Black, ülkeleri siyasal çağdaşlaşma 

bakımından yedi model altında incelemektedir. Birinci modelde yer alan Büyük 

Britanya ve Fransa ilk çağdaşlaşan ülkelerdir. Bu nedenle çağdaşlaşmaları kendisine 

özgü biçimde gerçekleşmiş ve diğer toplumlar için örnek oluşturmuştur. Ayrıca bu 

ülkelerde çağdaşlaşma zorlaması içsel olarak gerçekleşmiş, geleneksel kurumların 

çağdaş işlevlere uyarlanması, kendilerinden sonra bu sürece giren ülkelere göre daha 

yavaş gerçekleşmiştir. İkinci modelde, Büyük Britanya ve Fransa’nın Yeni Dünya’daki 

(Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda) kolları yer alırken; 

üçüncü modelde, Fransız İhtilali’nin dolaylı ve dolaysız sonucundan etkilenerek 

çağdaşlaşan Avrupa toplumları yer almaktadır. Dördüncü model, üçüncü modelde yer 

alan ülkelerin Latin Amerika’da yer alan uzantılarıdır. Türkiye, Rusya, Japonya, Çin, 

İran, Afganistan, Etiyopya ve Tayland gibi dış ülkeler tarafından doğrudan bir 

müdahaleye maruz kalmayıp, daha önce çağdaşlaşan toplumların dolaylı etkisi altında 

çağdaşlaşan toplumlar beşinci modeli oluşturmaktadırlar. Altıncı ve yedinci modeller 

de; Asya, Afrika, Amerika ve Avustralya yer alan, sömürge yönetiminden geçmiş 
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ülkeler yer almaktadır.
137

 Görüldüğü gibi; bu sınıflandırmada da, modernleşmenin 

doğduğu coğrafyadan çevreye yayılışı biçiminde bir metodoloji izlenmektedir. 

Kavramın doğduğu Batı Avrupa’nın özgün yanı, kavramı ortaya çıkarabilecek içsel 

dinamiklere sahip olmasındadır. Diğer ülkeler yabancı menşeili bu kavramın bir 

anlamda gönüllü ya da zorunlu tüketicisi konumundadırlar. 

Bu çalışma açısından Black’in sınıflandırmasında yer alan ve Türkiye’nin de 

içinde yer aldığı beşinci model önem taşımaktadır. Çünkü bu kapsamda değerlendirilen 

ülkelerin, diğer modellere göre kimi önemli farklılıklara sahip oldukları görülmektedir. 

Nitekim Black’in siyasal çağdaşlaşma da beşinci model olarak nitelendirdiği grubun, 

kimi ortak özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Bu ülkelerdeki geleneksel 

hükûmetler, sahip oldukları merkezi bürokratik yönetim tecrübeleri ve gelenekleri 

sebebiyle uzun dönemde dış ülkelerin doğrudan ve kapsamlı egemenliğine karşı 

koyabilmekle birlikte, kendi girişimleri sonucunda çağdaşlaşan toplumlardır. Moskof ve 

Petrine geleneklerine bağlı Rusya, Tokugawa Japonyası, Ch’ing (Mançu) Çin’i, 

Osmanlı Türkiye’si, Kaçar hanedanı İran’ı, Theodore ve II. Menlik Etiyopya’sı ve 

Chakri hükümdarları yönetimindeki Tayland bu geleneksel hükûmetlerin önemli 

örneklerindendir. Bu tip hükûmetler toplumlarını, çağdaşlaşan toplumlar karşısında 

koruyabilecek güce sahiptiler ve çağdaşlaşan ülkelerdeki reformları kendi ülkeleri için 

kullanmadıkları takdirde, yabancı ülkeler karşısında mağlup olacaklarının 

bilincindeydiler. Bu nedenle bu sınıflandırma içinde yer alan ülkelerdeki geleneksel 

yönetimler, gelecekte dışsal ya da içsel gelişmeler sonucunda ortaya çıkabilecek yoğun 

ve kapsamlı değişimlerden korunabilmek amacıyla sınırlı ya da koruyucu (savunmacı) 

çağdaşlaşma adı verilen politikaları tercih etmişlerdir. Bu reformlar ile bürokrasi ve 

ordunun çağın gerekliliklerine uygun eğitimi alması ve ekipmanlar ile donatılması, 
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ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi, yüksek eğitim kurumlarının oluşturulması, nitelikli 

personel yetiştirilmesi amacıyla yabancı uzmanlardan yararlanılması ve yurtdışına 

eğitim için personel gönderilmesi sağlanmıştır.
138

 Bu reformlar arasında askerî 

reformların savunmacı modernleşme politikası çerçevesinde en acil çözülmesi gereken 

konu olduğu belirtilmelidir. XVIII. ve XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun 

mücadele içinde bulunduğu Habsburg İmparatorları ve Romanov çarları, Napolyon 

Fransa’sı, Canning, Palmerston ve Disraeli’nin temsil ettiği Britanya, Bismarck ve II. 

Wilhelm’in Almanya’sı gibi dönemin önemli askerî güçleri göz önünde 

bulundurulduğunda, çözülmesi gereken konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. Ama 

acil olarak askerî alanda başlatılan bu reformlar sadece bu alanla sınırlı kalmamış, 

padişahlar tarafından başlatılan politikalar ile yürütülen ve toplumu bütüncül olarak 

etkileyen bir kültürel dönüşüm programı halini almıştır. Bu durum yavaş ve mantıksal 

aşamalar sonrasında savunmacı modernleşme anlayışı olarak başlatılan reformların, 

bütünleyici modernleşme anlayışına evrildiğini göstermektedir.
139

 Görüldüğü üzere bu 

tip ülkelerde (özellikle Türkiye ve Japonya) modernleşmeyi başlatan temel neden, kendi 

toplumları bünyesinden değil dışarıdan gelmiştir. Bu gelişmelerin öncelikli nedeni, 

kendilerinden önce gelişmiş olan Batı’nın politik ve iktisadi saldırıları karşısında 

ülkelerin korunabilmesi amacıyla yeterli ulusal denge ve gücün elde edilmesi 

gerekliliğinin farkına varılmasıdır. Dolayısıyla modernleşme ve ulus inşası ulusal 

güvenlik açısından birincil derecede önem kazanmıştır.
140

 Black’in yaptığı 

sınıflandırmanın bir benzeri Rostow tarafından yapılmıştır ve modernleşme ekonomik 

büyüme üzerinden beş aşamaya ayrılmıştır. Bu aşamalar geleneksel toplum, modern 
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bilimden faydalanılmaya başlanan ekonomik sıçrama öncesi hazırlık aşaması, modern 

bilim yaşamında bir dönüm noktası olan ve ekonomik ilerlemenin başladığı sıçrama 

dönemi, düzenli bir ekonomik büyümenin modern teknolojiyi geliştirdiği olgunlaşmış 

ekonomiye geçiş dönemi ve son olarak tüm bu koşulların olgulaştığı yüksek kitle-

tüketim toplumu olarak sıralanmaktadır.
141

 Ülkeler sahip oldukları niteliklere göre bu 

ekonomik sınıflandırma üzerinden sıralanmıştır.  

Özetle Osmanlı Türkiye’sinde II. Mahmud ve I. Abdülmecid, Rusya’da I. Peter 

ve I. Nicolas, Japonya’da Tokugawa komutanları, Çin’de son Ch’ing dönemi 

yöneticileri, Tayland’da Mongkut ve Chulalongkorn, Afganistan’da Şah Nasıruddin ve 

Etiyopya da İmparator Menelik’in reformları yukarıda bahsedildiği gibi savunmacı 

nitelik çerçevesinde gelişmiştir. Bu reformlar geleneksel sistemi değiştirmek değil, onu 

yabancı baskılar karşısında güçlendirmeyi amaçlamıştır.
142

 Nitekim Ortaylı’da Black’e 

paralel olarak XIX. yüzyılda Türkiye’de II. Mahmud, Mısır’da Kavalalı Mehmed Ali 

Paşa, İran’da Emir-i Kebir olarak nitelenen Mirza Taki Han gibi önemli devlet 

adamlarının yetişmesinin birer tesadüf değil, zamanın zorlamasının sonucu olduğunu 

ifade etmektedir.
143

 Bu ülkelerin Avrupa’nın işgal tehdidi ile yüz yüze kalınması sonucu 

modernleşme için içsel ilk uyarıcı etki bilinçli olarak bu kararı alan yerel hükümdar 

veya yerel elitten dolayısıyla devletten gelmiştir. Bu yöneticiler Batı’dan gelen askerî 

tehdit karşısında kendi politik güç ve geleneklerinin muhafaza edilmesi kararlığı ile 

harekete geçmişlerdir. Bu gelişmeler modernleşme programının devlete ilk kez adapte 
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edilmesi olarak kabul edilmektedir.
144

 Dolayısıyla devletin ayakta kalabilmesi için 

hayata geçirilen savunmacı modernleşme anlayışı ile devletin korunması amaçlanmıştır.  

Savunmacı modernleşme anlayışının sadece askerî alanda olmadığını 

belirtilmelidir. Bu kapsamda savunmacı modernleşmenin iki önemli temsilcisi 

konumundaki Osmanlı İmparatorluğu (ve Rus İmparatorluğu) içinde “aydın” ya da 

“intelligentsia” olarak isimlendirilen gruplar, devlet eliyle geliştirilen kesimler 

olmuşlardır. Avrupa’da yeni ve geleneksel arasındaki düşünce için mücadele edenler ve 

yeni düşünceyi savunanlar öncelikle bağımsızdılar. Ama Türkiye ve Rusya gibi 

modernleşme iradesinin devlet tarafından ortaya koyulduğu toplumlarda, devletin bu 

etkin rolü olmasaydı aydın tipinin ya oluşmayacağı ya da oluşması için uzun süre 

beklenmesi gerekeceği belirtilmektedir. Belge’nin ifadeleri ile söylersek bu kesim, 

doğrudan doğruya devletlerinin yavrularıdırlar.
145

 Nitekim Osmanlı, Japon, Rus ve İran 

gibi tarihsel bir birikime ve Batılılaşma konusunda ayrıcalıklı bir konuma sahip olan 

devletlerde bu politika devletin geleceği için zorunlu olarak kabul edilmiş, devletin 

sürekliliğinin devam ettirilebilmesini zorunlu gören bir siyasi bir irade tarafından 

yürütülmüştür. Bu irade ise merkezi bir devlet yapısı ve bu devletin içinde politikaların 

yürütülmesini sağlayacak bürokrasi ve sistemi koruyacak askerî sınıfları içeren bir 

toplumsal örgütlenme kurularak desteklenmiştir.
146

 

Savunmacı modernleşme anlayışı ile benzer içeriklere sahip farklı 

kavramsallaştırmalar da kullanılmaktadır. Örneğin Sugar, Batı’da kendiliğinden ve 

doğal süreçler sonucunda gelişen modernleşme anlayışını “organik”, Batı’nın üstün 
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gücü karşısında modernleşme ihtiyacı duyan ülkelerin durumunu ise “uyarılmış 

(induced)” modernleşme olarak ifade etmektedir.
147

 Heper ise bu kavramı, özenilmiş-

empoze edilmiş toplumsal değişim tipi olarak nitelendirmektedir.
148

 Savunmacı 

modernleşme kavramına benzer bir diğer tür, empeyal modernleşmedir. Emperyal 

modernleşmenin amacı yeniden bir doğuş değil, yumuşak bir geçiştir. Önemli olan 

düşman karşısında askerî olarak başarı gösterebilmek, rekabet edebilmektir. Bu nedenle 

emperyal modernleşme toplumun yapısal olarak dönüştürülmesinden ziyade daha çok 

diğer alanları kapsayan kantitatif değişiklikleri amaçlar. Özellikle birincil olarak askerî 

yapının iyileştirilmesi temel amaçtır. Ayrıca emperyal modernleşme öncelikli olarak 

imparatorluğun temel niteliklerinin istikrarını ve korunmasını yerine getirmeyi 

hedefler.
149

 Görüleceği üzere temel olarak savunmacı modernleşme ile benzer 

niteliklere sahip emperyal modernleşme kavramı da aynı amaca hizmet eder niteliktedir. 

1.3. OSMANLI MODERNLEŞMESİNİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 

1.3.1. Dış Etkenler 

1.3.1.1. Balkanlarda Ortaya Çıkan Gelişmeler  

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında bir yayılma alanı olarak 

kullandığı Balkanların, İmparatorluk tarihinde de önemli bir niteliğe sahip olduğu 

görülmektedir. Kuruluş devrinde Rumeli’ye geçiş ile başlayan süreçte, XV. yüzyılın 

sonuna doğru Osmanlılar Balkan coğrafyasının önemli bir bölümüne egemen 
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olmuşlardı. II. Mehmed ve ardıllarınca tutarlı bir stratejinin parçası olarak yönlendiren 

politikalar, tutarsız ve dağınık Avrupa ülkeleri açısından endişe ile takip edilmiştir.
150

 

Bu sürecin ardından Balkan coğrafyasının büyük bir kısmına hâkim olmayı başaran 

Osmanlılar, Müslüman bir devletin yönetici kurumu biçiminde bir yönetim anlayışı 

kurmuştur. Balkan coğrafyasında yaşayanların kendi inançlarını korudukları bir sistem 

üzerinden Osmanlılara bağlı kaldıkları bir yapı oluşturulmuştur.
151

  Buradaki Osmanlı 

başarısının ve uzun süreli barış ortamının temel sebepleri miri toprak sistemi, devşirme 

sistemi ve millet anlayışı olarak sayılabilir.
152

 Tüm bu etmenler göz önüne alındığında, 

Osmanlıların Balkan coğrafyasındaki hâkimiyetinin temel sebepleri daha iyi 

anlaşılabilecektir.  

Fakat bu gidişat, İmparatorluğun güç kaybetmeye başlaması ile tersine 

dönmüştür. Özellikle Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımları, 

Osmanlıların Balkanlardaki gücünün zayıflamasında bir katalizör işlevi görmüştür. 

Ulusalcılık akımları ve hareketleri, Osmanlı modernleşmesini hızlandıran önemli 

faktörlerden olmakla beraber imparatorluğun yıkılmasını da hazırlamışlardır. Osmanlı 

egemenliğinin başlangıcı itibarıyla ulusalcılık kavramının özü bu coğrafyada 

bulunmakla beraber zamanla gelişip, güç kazanmıştır. Nitekim Rönesans’tan itibaren 

Slavlar ve Helenlerin (Rumlar) aydın grupları, ulusalcı eğilime sahip olmuşlardır. 

XVIII. yüzyıl ile beraber bu Balkan halkları, zenginleşen tüccarlarının, kiliselerinin 

faaliyeti ve Avrupa devletlerinin etkileri sonucunda ulusalcılık akımı çerçevesinde 

örgütlenmeye başlamışlardır. Bu gelişmelerde Viyana kuşatmasının başarısızlık ile 
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sonuçlanmasının ardından İmparatorluğun içte ve dışta otoritesinin zayıflaması ve buna 

ek olarak Tuna boylarında Avusturya ve Rusya gibi ülkelerin etkinlik kazanmasının da 

rolü bulunmaktadır.
153

 İmparatorluğun düşmanları olan bu ülkeler arasında özellikle 

Rusya, Osmanlı reformcularının hedefledikleri amaçlara ulaşmasını engellemek 

istemekteydi. Balkanlarda Hristiyan milletlerin ortaya çıkan bağımsızlık istekleri ve bu 

süreçte Osmanlıların sürekli bir savaş hali içinde bulunması, doğal olarak İmparatorluğu 

zor durumda bırakmaktaydı. Osmanlı reformcularının bu süreçteki çabaları, fiilen 

yanmakta olan bir evde itfaiye teşkilatını yeniden örgütlemeye çalışması olarak ifade 

edilmiştir.
154

 Bu nedenle XVIII. yüzyılın son çeyreği Osmanlı Devleti’nin eski gücünü 

kaybederek kendisini koruma çabası içine girdiği dönemi başlatırken, Balkanlardaki 

önemli rakibi Rusya’nın her yönüyle güçlü bir devlet olarak kendisini göstermeye 

başladığı süreci ifade etmektedir.
155

 Nitekim bu ülke ile Osmanlı Devleti arasında 1774 

tarihinde imzalanan ve çok ağır şartlar içeren Küçük Kaynarca Antlaşması hem Türkiye 

hem de Avrupa tarihi açısından önemli bir kırılma noktası oluşturmuştur. Bu 

antlaşmaya yol açan savaş öncesinde uluslararası siyasette önemli bir siyasi, askerî ve 

ekonomik güç olarak saygınlığı olan devlet, savaş sonrası bu gücünü koruyamayarak 

prestij kaybetmiş ve bu durumu kabul etmiştir.
156

 

Yukarıda da kısaca belirttiğimiz gibi İmparatorluk bünyesinde farklı dinlere 

mensup ve çeşitli diller konuşan unsurlar arasında XVI. yüzyıldan itibaren kültürel ve 

ulusalcı nitelikler, en azından başlangıç seviyesinde görülmüştür. Bu nedenle Balkan 
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coğrafyasındaki ulusalcı uyanışların 1789 Fransız İhtilali’nin bir sonucu olarak 

göstermek, kimi görüşlere göre pek doğru değildir. Bu coğrafyada yaşayan halklar 

ulusal bilinçlerini, Orta Çağ’da hüküm sürmüş devletlerden ve kültürlerden miras 

almışlardır. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yer alan tüm dinsel cemaat, 

hayır kurumu ve ekonomik hayatta esnaf loncaları varlığını devam ettirdiği halde 

Balkan Slavlarının, Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin denetimine verilmesi, bu milletler 

arasında hoşnutsuzluk yaratan ve tepki gösterilen bir politika olmuştur. Bu nedenle 

Balkan coğrafyasında yer alan Slavların ulusal bilince ait köklerinin, Rönesans’a kadar 

uzandığı belirtilmektedir.
157

 Tabii ki bu durum Avrupa’da yaşanan değişimlerin 

Osmanlı İmparatorluğu’nu etkilemediği anlamına gelmemektedir. İmparatorluk Fransız 

İhtilali sonrasında Avrupa’da önemli değişimlere yol açan akımlardan kendi şartları 

altında etkilenmiştir. Sanayi çağı, Avrupa’da modern devlet yapılarının gelişimi, 

milliyetçilik akımının yükselişi gibi gelişmeler Osmanlı İmparatorluğu üzerinde önemli 

etkiler yaratmıştır.
158

 Tüm bu olumsuzlukların İmparatorluk yöneticilerini çözüm 

aramaya ittiği açıktır. 

                                                           
157

 Ortaylı, 2014a, s.70-71. Farklı bir görüşe göre Balkanlarda yaşayan ve çeşitli grupların birleşimi ile bir 

mozaiği andıran yapıda yer alanların, 1780-1850 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde çıkardığı 

ayaklanmaların “milliyetçi-etnik” ayaklanmalar olmadığı ifade edilmektedir. Ayaklanmaların temel 

nedeni yıkılan klasik Osmanlı düzeninin yerini alan kapitalist sistemin ortaya çıkardığı ekonomik ve 

toplumsal çalkantılardır. Bu durum Balkanlarda yaşayan grupların gerçek bir millet özellikleri 

taşımadıkları anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Balkanlarda milli devletlerin kuruluşu halk 

ayaklanmaları ile değil, kendi amaçlarına uygun olarak bu coğrafyada bağımsız birimler kurulmasını 

isteyen Avrupalı güçlerin etkileri ile gerçekleşmiştir. Bkz. Karpat, 1997, s.346,356. Konuya benzer bir 

bakış açısı ile yaklaşan Keyder’e göre ise kapitalizmin ortaya çıkardığı yenilikler ile merkezin 

Balkanlarda yetersiz olarak uygulamaya çalıştığı kapitalizm öncesi mantığın çatışması sonucu ortaya 

çıkan problemler, milliyetçiliğe giden gelişmeleri tetiklemiştir. Burada Avrupalı güçlerin etkisi de etkili 

olmuştur. Bkz. Çağlar Keyder, “The Ottoman Empire”, After Empire, Multiethnic Societies and 

Nation Building: The Soviet Union and Russian, Ottoman, and Habsburg Empires, eds. Karen 

Barkey ve Mark Von Hagen, Westwiew Press, Oxford, 1997, s.32-34. Bu devletlerin oluşumunda etkili 

olan önemli bir faktör, yeni ortaya çıkan aydınlar grubunun milli düşünce konusunda yürüttükleri 

faaliyetlerdir. Bkz. Karpat, 1997, s.355-356; Kemal H. Karpat, “Ottoman Relations with the Balkan 

Nations After 1683”, Studies on Ottoman Social and Political History, Brill, Leiden, Boston, Köln, 

2002, s.397. 
158

 Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1992, s.44. 



57 

 

Osmanlı reformunu gelişmiş Avrupa devletlerinde yaşanan gelişmelerden daha 

çok etkileyen, bir anlamda uyarıcı olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun durumu daha iyi 

idrak etmesine sebep olan olay, önceleri Osmanlı devletine tabii olan ulusların hızlı 

yükseliş ve ilerleyişleriydi. Bu durum İmparatorlukta daha keskin bir etki bırakarak, 

yeni önlemler almanın gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Nitekim II. Mahmud’u 

yeniçeriliğin ilgası ile ilgili karar almaya iten faktörler arasında Yunan İsyanı ve 

Mısır’da Kavalalı Mehmed Ali Paşa tarafından yapılan reformlar sonucu elde edilen 

başarılar sayılmalıdır.
159

  

Gerek geçmişe dayanan kökleri gerekse de ulusalcılık hareketlerinin Balkan 

halkları üzerinde ortaya çıkardığı etkiler sonucunda, Balkan coğrafyası sık sık isyanların 

görüldüğü bir bölge durumuna gelmiştir. Fakat Balkan coğrafyasında ulusalcılık 

hareketlerinin ortaya çıkışı Batı Avrupa’da ya da çağdaş dünyanın koloni ülkelerinde 

olduğundan farklı bir gelişim göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal, 

ekonomik ve hukuki düzeni sebebiyle Balkanlarda soya dayalı bir aristokrasi 

gelişmemiş, XIV. yüzyıldan önce bölgede var olan yerli aristokrasi de neredeyse yok 

olmuştur. Bu nedenle Balkanlarda ulusalcılık kilisenin, XVIII. yüzyıldan itibaren 

gelişim gösteren ticaret burjuvazisinin ve köylülerin katılması ile gerçekleşmiştir. 

Balkan ulusalcılığı karşısında Osmanlı yöneticilerinin çözümü ise bir yaşam tarzı ve 

toplum düzeninin ifade eden Osmanlılık olmuştur. XVIII. yüzyıldan sonra ise 

Osmanlılık, hilafet ve resmi İslamlık tarafından beslenen bir ideoloji özelliği 

kazanacaktır.
160

 Fakat Tanzimat dönemi ile beraber uyruklar arasında hukuki eşitlik 

esasına dayalı politikalar ile yapılan ıslahat çalışmaları beklenen sonuçları vermemiştir. 

Batı’da eğitim almış yeni reaya kuşakları, bağımsızlık ve milli devlet idealizmi ile 

isyanlar çıkarmışlardır. Bu isyanların sebepleri arasında halkın ve memurların 
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yeniliklere direnmeleri, şiddetli çıkar çatışmaları, Tanzimat politikalarının halk 

tarafından benimsenmemesi, iç ve dış sorunların çokluğu sayılabilir. Fakat tüm bu 

sorunların ötesinde Tanzimat politikalarının istenilen birliği sağlayamamasının temel 

sebebi arazi sorunlarının çözülememiş olması yani mirî toprak ve tarım reformunun 

gerçekleştirilememiş olmasıdır. Nitekim reayanın sorunlarının çözümü için yapılmak 

istenen ıslahatlar, ağa ve beylerin muhalefeti ile karşılaşmıştır. Tanzimat dönemi devlet 

adamları her ne kadar ıslahat politikalarını tespit etmede sorun yaşamasalar da, bu 

politikaların uygulanmasında imparatorluğa has koşulların doğurduğu zümrelerin 

muhalefeti ile karşılaşmış ve gerektiğinde kanlı mücadelelere girmek zorunluluğu 

ortaya çıkmıştır.
161

 Dolayısıyla milletlerin reorganizasyonu kendi içinde çifte bir 

paradoks barındırmıştır. İlki istismarların ortadan kaldırılması, halkın yönetimi ilkesini 

genişletme ve azınlıkların İmparatorluğa sadakatinin artırılması hedeflenmesine rağmen 

düzenlemenin milletler üzerinden yapılması, Osmanlı ülkesinde heterojen yapının 

varlığını ortaya çıkarmıştır. İkinci paradoks ise yapılan reformlar sonucunda laik eğitim 

görenlerin sayısındaki artış, milliyetçi duygular açısından yeni bir durum ortaya 

çıkarmıştır. Laik eğitim seviyesindeki her artış, Osmanlılıktan uzaklaşma anlamına 

gelmekteydi.
162

 Tüm bu yaşananlar İmparatorluğu, adım adım toprak kayıplarına 

götürmüştür.  

Balkanlarda yaşayan gayrimüslim unsurlar arasındaki huzursuzluk artışının, 

Osmanlılar tarafından tüm uyruklarına can ve mal emniyeti konusunda güvence verdiği 

Tanzimat Fermanı sonrasında gerçekleştiği görülmektedir. Hatta Tanzimat’ın ilanı 

öncesinde Mısır valisi Mehmed Ali Paşa tarafından isyan bastırılmasına rağmen, büyük 
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devletlerin baskıları sonucunda Yunan Devleti kurulmuştur. Bu nedenle büyük 

gayrimüslim nüfusa sahip İmparatorluğun çöküşünün hissedilmeye başladığı dönemde 

Rusya, bu bölgedeki etki faaliyetlerini artırarak bu çözülme sürecini hızlandıran önemli 

bir faktör olmuştur ki, bu süreç 1854 Kırım Savaşı’nı doğurmuştur.
163

 Ayrıca 

milliyetçiliğin yükselişe geçmesi ile beraber Osmanlı Devleti’nin durduramayacağı 

önemli baskı unsurları da ortaya çıkmıştır. İmparatorluğun Avrupa’da bulunan 

topraklarında etnik ya da milli unsurlara dayalı olarak ortaya çıkan gruplar, Avrupalı 

devletlerin desteği ile Yunanistan örneğinde görüldüğü gibi Osmanlı hâkimiyetinden 

çıkarak ulus devletler haline gelmişlerdir.
164

 Dolayısıyla siyasal alanda ortaya çıkan 

gelişmeler yüzyıllardır bölgede hüküm süren Osmanlı devlet geleneği ile etnik ve milli 

saiklerle hareket eden grupları ve kendi politikaları doğrultusunda bu grupları 

destekleyen Avrupalı devletlerin çıkarlarını karşı karşıya getirmiştir.
165

 Bu süreçte 

Yunanistan
166

, Bulgaristan
167

, Romanya
168

 ve Sırbistan
169

 gibi ülkelerin 

bağımsızlıklarını kazandıkları görülmektedir. Bunlara Karadağ
170

 ve Arnavutluk’u da 

eklemek gerekmektedir. Tüm bu etkenler göz önüne alındığında, Balkanlarda yaşanan 
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gelişmelerin İmparatorlukta, özellikle askerî ve idari açıdan bir reform ihtiyacı ortaya 

çıkardığı görülmektedir. Gerek sorunlu coğrafyalarda düzenin sağlanması ihtiyacı gerek 

yeniçerilerin başarısızlığı ve ocağın lağv edilmesi, bu reformları gereklilikten 

zorunluluğa dönüştüren olaylardır.  

1.3.1.2. Mısır Modernleşmesi ve Kavalalı M.Ali Paşa 

Fethedildiği dönemden itibaren İmparatorluk açısından önemli bir eyalet olan 

Mısır’da, XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren güç dengelerinin bozulduğu ve bir iktidar 

boşluğunun ortaya çıktığı görülmektedir. Osmanlı egemenliğinin zayıflaması, 

mültezimlerin derebeyi benzeri bir konuma geçmeleri ve yaşanan iktidar çatışmaları 

döneminde gelen Fransız işgali, Mısır’ın geleceğinde yeni bir dönemin başlamasına 

neden olmuştur. Bu işgal sürecinde Memlük beylerinin askerî gücünün zayıflaması ve 

iltizam sistemi üzerindeki kontrolün azalması sonucunda oluşan kaotik ortam, Mehmed 

Ali Paşa iktidarına giden dönemi başlatmıştır.
171

 Bu gelişmeleri takiben M. Ali Paşa 

1805 yılında Osmanlı padişahı tarafından Mısır valisi olarak atanmıştır. Ulusal bir 

ordunun ve donanmanın kurulması,
172

 gelir kaynaklarının önemli ölçüde artırılması ve 

Batı uygarlığından yararlanmada Osmanlı padişahlarına göre daha serbest olan Mehmed 

Ali Paşa, Mısır’ı önemli bir merkez durumuna getirmiştir.
173

 Nitekim kimi çalışmalar 

1805-1840 yılları arasında dönemi, Mısır açısından bir “merkez ülke inşa edilmesi” 

süreci olarak kabul etmektedirler.
174

 Bu nedenle Mısır, moderleşme çabası içinde olan 

Osmanlı İmparatorluğu açısından ilgi çekici bir örnek olmuştur. 
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Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’da uygulamaya koyduğu yönetim anlayışı 

incelendiğinde mutlakiyetçi ve merkeziyetçi bir özelliğe sahip olduğu görülmektedir. 

Bu kapsamda mülki yapıda değişiklik, nazırlıkların oluşturulması, askerî yapı ve buna 

bağlı kollarda reform, donanma kurulması, yabancı uzmanlardan yardım alınması, 

eğitim, tarım, ticaret ve bayındırlık gibi alanlarda yapılan reformlar ile Mısır’da önemli 

değişiklikler yaşanmıştır.
175

 Bu gelişmeler ekonomik büyüme ve orta vadeli siyasi 

istikrarın beraber gelişim göstermesine önemli bir örnektir.
176

 Tüm bu reformlar içinde 

Mehmed Ali Paşa’nın en büyük başarısı Mısır’daki Memlük rejimini kanlı bir şekilde 

ortadan kaldırması
177

 ve Nizâm-ı Cedîd’i
178

 Mısır’da uygulayarak, Osmanlılardan daha 

da ileri taşımasıdır. Bu bakımdan Mısır’da sadece modern bir ordu kurulması ile 

yetinilmeyerek, başlangıçta Osmanlılar tarafından önemi görülemeyen modern subay 

yetiştirme faaliyeti de başlatılmıştır. Bu amaçla 1825 yılında Mısır’da bir Harp Okulu 

açılmıştır.
179

 Görüldüğü üzere Mehmed Ali Paşa’nın, siyasi amaçlarını gerçekleştirmek 

ve iktidarını merkezileştirmek amacıyla kendisine bağlı modern bir ordu oluşturma 

çabasına girmiştir.
180

 Yeni bir tür asker alma biçiminin uygulanması ile birlikte  
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geçmişe oranla daha yüksek sayıda asker silâhaltına alınabilmiştir.
181

 Kimi görüşlere 

göre bu uygulama açısından Mısır, İmparatorluk içinde düzenli bir ordu kurmayı 

gerçekleştirebilen ilk eyalet olmuştur.
182

 

Ordunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Mısır’da reform yapılan bir diğer 

alan toprak sistemidir. Toprak düzeni üzerinde yapılan reformlar ile mültezimler devre 

dışı bırakılarak tüm toprakların devletin kontrolü altına alınmasını sağlamıştır. Mehmed 

Ali Paşa toprağın tek sahibi durumuna gelmiştir.
183

 Eski mültezimler süreç içinde 

mülksüzleştirilerek, toprak yeni seçkinlere verilmiştir.
184

 Bu durum doğal olarak 

mültezimlerin güç kaybetmesi ile sonuçlanmıştır. Toprak gelirleri ise doğrudan merkeze 

aktarılmıştır. Böylece Mehmed Ali Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1840 yılında 

kaldırıp, 1842 yılında tekrar uygulamaya koymak zorunda kaldığı iltizam usulünü
185

 

çok daha erken bir tarihte kaldırmayı başarmıştır. Paşa’nın reform yaptığı bir diğer alanı 

vakıf malları oluşturmuştur. Ulema’dan kaynaklanan sorunların çözülmesi amacıyla bu 

güç odağının gücünün azaltılması politikasına yönelmiş ve evkaf mallarına müdahale 

etmiştir.
186

 Bu politikayı, ekonomik gelirlerinden mahrum kalacak olan ulemayı 

etkisizleştirmek, ayrıcalıklı durumunu sonlandırmak ve olası muhalefet hareketlerini 

engelleme çabası olarak yorumlamak mümkündür.
187

Ayrıca bu adım, Memlük 

beylerinin ortadan kaldırılması ile beraber düşünüldüğünde, Mısır hazinesine gelen gelir 
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miktarında önemli bir artış sağlamıştır.
188

 Toprak sisteminde yapılan düzenlemeleri, 

tarım alanında yapılan reformlar takip etmiştir. Sulama kanalları, üretimin artırılması ve 

üretim yapan çiftçilerin kontrol altına alınması gibi uygulamalarla, tarımsal üretimde 

artış yaşanmıştır. Pamuk gibi endüstriyel üretim ürünleri üretilerek, ihracatı 

sağlanmıştır.
189

 Ayrıca tarımda kurduğu tekel yapı nedeniyle tarımsal mahsul üreticiden 

düşük sabit bir fiyat üzerinden alınmış ve yabancı ihracatçılara iyi kârlarla satılmıştır.
190

 

Bu durum ekonomik olarak önemli bir kaynak yaratılmasını sağlamıştır.  

Her ne kadar önemli gelişmeler yaşanmış olsa da, bu çabalar Mısır’ı Batı 

seviyesinde bir sanayileşme seviyesine getirememiş ve kapitalist üretim ilişkilerini de 

ülkeye yerleştirememiştir.
191

 Fakat bu durum, Mısır’da gerçekleştirilen reform 

faaliyetlerinin başarısız olduğu anlamına gelmemektedir. En azından aynı dönemdeki 

İmparatorluk reformları ile karşılaştırıldığında, Mısır’da gerçekleştirilenlerin daha 

başarılı olduğu muhakkaktır. Bunun temel sebebini reformları yürüten II. Mahmud ve 

Mehmed Ali Paşa’nın sahip olduğu koşullar arasındaki farklılıkların oluşturduğu ifade 

edilmelidir. Örneğin II. Mahmud reformlarını ihtiyatlı bir şekilde gerçekleştirirken, 

Mehmed Ali Paşa reformlarını daha hızlı ve eksiksiz biçimde uygulayabilmiştir. Bunun 

temel nedeni Fransa’nın Mısır Seferi (1798-1801) ve bunu takiben Osmanlı yönetiminin 

Mısır’da tekrar sağlanması ile III. Selim ve II. Mahmud’un çıkarlarına engel olmuş 

muhalefetin etkin bir şekilde ortadan kaldırmış olmasıdır.
192

 Tabii ki bu dönemde 

Avrupa’nın içinde bulunduğu durumun da etkili olduğu görülmektedir.
193

 Ayrıca 

varlıklı ailelerin etkisinin kırılması ile Mehmed Ali Paşa, ülkenin tüm gelirlerine el 
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koyarak önemli bir finansal güç elde etmiştir. Hâlbuki Osmanlılar yeniçeriler 

kaldırıldıktan sonra bile mali bir rahatlama imkânına kavuşamamışlardır.
194

 Benzer 

şekilde modern bir ordunun kurumsallaştırılması aşaması Mısır’da 1822’da 

tamamlanmışken, II. Mahmud bu reformu ancak 1826 tarihinde yeniçerileri ortadan 

kaldırdıktan sonra başarabilmiştir.
195

 Dolayısıyla Mısır’ın reformların gerçekleştirilmesi 

açısından, İstanbul’a nazaran önemli avantajlara sahip olduğu görülmektedir. 

Mısır’da yaşanan bu gelişmeler ile İstanbul’un Mısır’a bakışı farklı bir nitelik 

kazanmıştır. Yapılan reformlar her ne kadar örnek alınabilecek nitelikte olsa da, bu 

durum İmparatorlukta merkez dışında yeni bir güç odağının ortaya çıkması olarak 

değerlendirilmiştir. Başlangıçta sultana bağlı bir vali görünümü olan Mehmed Ali Paşa 

ile merkezin ilişkisinin seyri 1821’de başlayan Yunan İsyanı’nın 1825’te İbrahim Paşa 

tarafından batırılmasının ve 1827 yılında İngiliz, Fransız ve Ruslardan oluşan 

müttefiklerin Osmanlı-Mısır donanmasını Navarin’de yakmasının ardından yaşananlar 

ile değişmiştir. Bu gelişmeler sonrası yaşananlar, ilişkilerin gerginleşmesine yol 

açmıştır.
196

 Nitekim bu gerilim II. Mahmud’un Mehmed Ali Paşa ve oğullarını isyancı 

ilan etmesi ile sıcak çatışmaya dönüşmüş, 1832 ve 1833 yıllarında Konya ve 

Kütahya’da Osmanlı orduları Mısır kuvvetleri tarafından mağlup edilmiştir. Bu netice 

karşısında II. Mahmud’un Ruslardan yardım istemesi, problemi Osmanlıların iç sorunu 

olmaktan çıkarmıştır. Böylece sürece İngiltere ve Fransa dâhil olmuştur.
197

 Özetle 

Osmanlıların iç problemi uluslararası arenada ve uluslararası aktörlerin müdahalesi ile 
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çözüme kavuşturulabilmiştir. Benzer bir sürecin 1839 yılında Nizip’teki savaşta 

Osmanlı ordusunun mağlup olmasının ardından da yaşanmıştır. Uluslararası aktörlerin 

soruna dâhil olması askerî sonuçlara ek olarak ekonomik sonuçlarda doğurmuştur. 

Örneğin 1838 Ticaret Antlaşması’nın imzalanmasının temel sebebinin Osmanlıların 

Mehmed Ali Paşa’ya karşı Batı’nın desteğini kazanabilmek olduğu belirtilmektedir. Bu 

durum serbest ticaretin Osmanlı topraklarına girmesinde önemli bir rol oynamıştır.
198

 

Bu antlaşma sonrası ticarette kullanılan vergi oranlarının İngiltere lehine düşürülmesi, 

Mısır’da üretilen malların rekabet edilebilirliğini engellemiştir. Balta Limanı 

Antlaşması sonrası Mısır’daki gümrük duvarlarının, İngiltere’nin amaçladığı seviyeyi 

inmesi ile Mısır ekonomik yapısı üzerinde çok olumsuz etkiler yaratmıştır.
199

 

Uluslararası yönü bir yana, Mısır meselesi iç politikada da önemli sonuçlara yol 

açmıştır. Mehmed Ali Paşa ve Mısır meselesi, Müslüman halkın II. Mahmud ve devlet 

adamlarına bakışında olumsuz etkiler ortaya çıkarmıştır. Müslüman bir devlet adamı 

olarak görülen Mehmed Ali Paşa’ya karşı Hristiyan devletler ile anlaşma yoluna 

gidilmesi, Müslüman halk tarafından olumsuz olarak algılanmıştır. Halk arasında 

“Sultan Frenk oluyor, Mehmet Ali Müslüman kalıyor” şeklindeki konuşmalar, bu konu 

hakkında halkın bakış açısını yansıtması açısından önemlidir. Nitekim bu durum, 
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Mehmed Ali Paşa’ya karşı savaşacak asker toplanılmasında görülmüş, bazı eyaletlerde 

karışıklık çıkması ile sonuçlanmıştır. İslam için savaşan Mısır hidivi düşüncesine karşı 

savaşmak Müslüman halkı etkilemiş, tepki göstermelerine yol açmıştır. Padişah’ın 

vezirleri (özellikle Mustafa Reşid Paşa) kâfirlere satılmış gâvurlar olarak 

nitelendirilmiş, milleti küçük düşürmekle itham edilmiştir. Bu durum 1841 yılında 

Mustafa Reşid Paşa’nın görevinden ayrılmasına yol açacaktır.
200

 Yaşanan bu olaylar 

halkın Padişah ve reformist bürokratlara bakışını yansıtması açısından önemlidir. 

Sonuç olarak bir Osmanlı eyaleti olan Mısır’da, valiliğe yükselerek birçok 

reform faaliyeti gerçekleştiren Mehmed Ali Paşa, bu reformların birçoğunu 

İmparatorluk merkezi İstanbul’dan önce hayata geçirmiştir. Askerî, idari, ekonomik, 

eğitim gibi alanlarda yapılan reformlar Osmanlılara örnek olmuştur. Örneğin 1831 

yılında yayımlanmaya başlayan Takvim-i Vekayi’den daha önce Mısır’da Vekayi-i 

Mısıriyye isimli gazete yayınlanmaya başlamıştır. Aslında görüşlerinin temeline 

bakıldığında Mehmed Ali Paşa’nın da, İmparatorluğun içinde bulunduğu kötü vaziyetin 

düzeltilmesi amacıyla XIX. yüzyıl Osmanlı reformcuları ile aynı duyguları paylaştığı 

görülmektedir. Fakat buradaki problem, bu reformcuların ve II. Mahmud’un yaptığı 

reformların merkezi yönetimin vilayetler üzerindeki kontrolünü artırmak amacıyla 

yapılmasına karşın; Mehmed Ali Paşa’nın reformlarının, bu amaca karşı gerçekleştirmiş 

olmasıdır. Nitekim Mehmed Ali Paşa yaptığı reformlar ile İstanbul’a rakip başka bir 

merkez yaratmıştır.
201

 Doğal olarak devleti korumak ve içinde bulunduğu kötü 

durumdan kurtarma amacını taşıyan Osmanlı padişah ve yöneticileri açıcından Mısır, 

önemli bir örnek ve rakip olmuştur. Bu durumda kuşkusuz Mısır’ın coğrafik ve stratejik 
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avantajları yanında, Mehmed Ali Paşa’nın da rolü büyüktür. Kimi yazarlar bu rolün 

öneminin vurgulanması amacıyla Mehmed Ali Paşa’yı son firavun olarak 

nitelendirmiştir.
202

  

  1.3.1.3. Batılı Ülkelerin Etkileri      

Osmanlı İmparatorluğu, kurulduğu coğrafya ve genişleme alanı göz önüne 

alındığında Batı ile çok erken dönemlerde ilişki kurmuştur. Dolayısıyla Batılılaşma 

süreci öncesinde de Osmanlıların, Batı’dan etkilenerek kendi toplumlarına adapte 

ettikleri kimi yenilikler olduğu görülmektedir. Osmanlı Türklerinin Hristiyan fikirlerini 

ve uygarlıklarını kabul etmemekle beraber, bu uygarlıktan kendileri için yararlı ve 

çekici olan birçok şeyi kendi toplumlarına aktarmışlardır.
203

 Örneğin kâfirlere karşı 

İslam’ın kutsal cihat anlayışına hizmet edecek ateşli silahların kullanımı kabul 

edilmiştir. Bu nedenle ilgili dönemde olduğu gibi sonrasında da Türkler, askerî 

gelişmeler açısından Batı’yı takip etmişlerdir.
204

 Fakat aynı anlayış matbaa ve saat 

kuleleri konusunda gösterilmemiştir. Bu durum düşmanlardan ele geçirilen bir Venedik 

kadırgasının kabul edilmesinde ulema tarafından caiz olduğuna dair fetva verilirken; 

Padişah, matbaa kurmak isteyen Yahudilere sadece İbranice ve Avrupa dillerinde kitap 

basmak, Türkçe ve Arapça kitap basmamak şartıyla izin vermiştir.
205

 Nitekim bu 
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farklılık, Osmanlı İmparatorluğunun eski gücünü kaybetmeye başladığı dönemler 

açısından önemli bir eleştiri unsuru olarak kullanılmıştır. 

XVIII. yüzyıldan itibaren eski gücünü kaybeden İmparatorlukta bir reform 

arayışı görülür. Batı etkisi ile bazı girişimler görülmektedir. Bu girişimler devleti içinde 

bulunduğu durumdan kurtaracak yeterlilikte değildir. Fakat bu girişimlerin daha sonraki 

dönemlerde yapılacak reformlara bir altyapı hazırladığı ifade edilmelidir.
206

 Bu noktada 

cevaplanması gereken bir diğer soru reformların başlangıç kaynağını ve itici gücünü 

kimin oluşturduğudur. Ortadoğu modernleşmesini konu alan birçok çalışmada dışsal 

uyarıcıların niteliği ve yoğunluğundan bahsedilerek konu Avrupa etkisi üzerinden 

değerlendirilmektedir. Fakat bu görüş tartışmalıdır. Çünkü Osmanlılar döneminde 

Balkan ve Ortadoğu toplumları ve bu toplumlarının sosyo ekonomik yapılarındaki 

dönüşüm incelendiğinde görülmektedir ki, geniş çaplı Avrupa etkisinin bu dönüşümü 

hızlandırmasından çok önceleri süreç içsel güçlerin etkilerine bağlı olarak zaten 

yürütülmekteydi. XVI. yüzyıl sonu ve XVII. yüzyıl başında, İmparatorluğun gücünün 

zirvede olduğu dönemlerde dahi bu tip tartışmalar (Koçi Bey vb.) zaten 

yapılmaktaydı.
207

 Sonrasındaki dönemlerde III. Selim, II. Mahmud ve Babıâli 

bürokratlarınca da bu reform çabası sürdürülmüştür. Fakat bu reformların her ne kadar 

içsel güçlerin etkilerine bağlı olarak yürürlüğe konmuş olduğu ifade edilse de, 

reformların uygulamaya konduğu dönemin uluslararası konjonktürü ve bu dönemlerde 

Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu durum da reformlar konusunda etkili 

olmuştur. Dolayısıyla içsel etkilerin yanında (hatta kimi dönemlerde daha fazla) dışsal 

etkilerinde reformlar konusunda önemli roller oynadıkları görülmektedir.  
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Bu dışsal etkiler sonucunda yabancı devletler bir anlamda zorunlu tasdik 

makamı ve baskı unsuru oluşturdukları görülmektedir.
208

 Özellikle Islahat Fermanı 

dönemi ve sonrası dikkate alındığında, yabancı elçiler siyasi olarak önemli bir baskı 

unsuru niteliği kazanmışlardır. Nitekim Karal’a göre Islahat Fermanı, Âli Paşa ile 

İngiliz ve Fransız elçilerince hazırlanmıştır. Bu durum Kırım Savaşı öncesinde 

Rusya’nın kuvvet kullanarak elde etmek istediği İmparatorluğun içişlerine karışma 

hakkının, diğer devletlere de tanınması anlamına gelmektedir. Bu gelişmeler İstanbul’da 

görev yapan elçilerin şımarmasına yol açtığından, her elçi kendi ülkesinin çıkarlarına 

yönelik politika izleyecek sadrazam ve nazırların göreve gelmesi için çalışmaya 

başlamıştır. İmparatorlukta iktidar olmak ve yönetime gelmek, Osmanlı devlet adamları 

ve yabancı elçiler arasında bir pazarlık konusuna dönüşmüştür.
209

 Bir görüşe göre 

Osmanlı paşaları, siyasi başarı kazanabilmek için yabancı devletlerin çıkarına uygun 

politikalar yürütmüşlerdir.
210

 Devletin genel siyaseti bu sebeple bozularak, 

tutarsızlaşmıştır. Nitekim bu görüşe göre Mustafa Reşid ve Ömer Paşalar İngilizlerin, 

Âli, Fuad ve Rıza Paşalar Fransızların, Mahmud Nedim Paşa ise Rusya’nın politikasına 

yakın uygulamalar gerçekleştirmişlerdir. Yirmi yıllık saltanatı döneminde Padişah 

Abdülmecid’in yirmi iki defa sadrazamlık makamında değişiklik yapması en önemli 

sebebi olarak yabancı devletlerin müdahalesi gösterilmektedir.
211

  

Başka bir örnek olarak Paris Antlaşması sonrasında Avrupalı devletlerin 

Osmanlıların içişlerine ve ıslahat uygulamalarına müdahale etmeleri gösterilebilir. Bu 
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müdahalelerde İstanbul da görev yapan diplomatların önemli rol aldıkları 

görülmektedir. Bu durum Kırım Savaşı sonrasında net bir biçimde izlenebilmektedir.
212

 

Örneğin yabancı sefirlerin Osmanlı ülkesi üzerindeki nüfuzlarının anlaşılması 

bakımından Âli Paşa’nın İngiliz elçisi Stratford hakkındaki görüşlerini ifade ettiği 

mektuptaki ifadeler incelenebilir. Âli Paşa elçinin özelliklerini belirtip, ülke içinde 

fenalık ve felaketlere sebep olduğunu belirttikten sonra durumu: 

“…her şeyde ve her tarafta hüküm-fermâ olmak arzu-yı şedîdinde bulunması 

sâ’ikasıyla kendi kendini mülk sâhibi kıyâsına kadar ileri gitmiş ve bi'z-zât kendisi 

hükûmet-i merkeziyede hemen âşikâr bir sûrette vasîlik mevki‘ine geçtiği gibi, 

vilâyetlerde vâlîler nezdinde dahi vasîler (konsoloslar) kâ’im etmiştir. Bu ahvâl, 

her gün Bâb-ı Âlî'nin ve nüfûzunun haysiyet ve ehemmiyetini ihlâl ediyor. … 

Vazâ’if-i mevdu‘asını îfâ sûretiyle bunların hoşuna gitmemek bed-bahtlığında 

bulunan bir vilâyet vâlîsi, ebediyyen mahvolmuş demektir. Hey’et-i hükûmeti teşkîl 

eden nuzzâr, daha iyi bir mu‘âmeleye mazhar değildir. Vükelâsını nasb ü azl eden, 

artık metbû değildir. … Lord Stratford tarafından gösterilen redd ve mümâna‘ata 

mutâva‘at etmemek cür’etinde bulunursanız .. mürtekib, mürteşî bir adam 

oluverirsiniz. Münâsebât-ı hâriciyemiz, aynı müşkilâta dûçâr olmaktadır. Sâ’ir 

devletler süferâsından birinin siyâh demesi, Lord Stratford'un beyâz demesi için 

kâfî vâfîdir. … Umûr-ı hâriciye, idâre-i dâhiliye, patrik-hâne, her şey bu adamın 

kontrolüne tâbi‘dir, bunun gittikçe artmakta olan müdde‘ayâtı, uğrunda, 

İngiltere'nin dehşetli bir harb ihtiyâr etmiş olduğu, istiklâl-i Devlet-i Aliyye'nin 

esâslarını sarsıyor.”
213

  

 

biçiminde açıklamıştır.  Fakat kimi görüşler yabancı müdahalesinin olumlu etkilerinin 

de olduğu dile getirilmektedir.
214

  

Osmanlı İmparatorluğu, ilişki kurduğu birçok ülkeden çeşitli alanlarda 

etkilenmiştir. Fakat yapılan reformlara hangi ülkelerin kaynak oluşturduğu önemli bir 

soruyu oluşturmaktadır. Bu konuda literatürde birbirinden farklı görüşlerin ileri 

sürüldüğü görülmektedir. Bu muhtelif değerlendirmeler içinde İmparatorluğa etki eden 
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ülkenin Fransa, Fransa ve Prusya
215

, İngiltere
216

, Mısır
217

, Avusturya
218

 olduğunu 

belirten görüşler bulunmaktadır. Yabancı devletlerin dönemin konjonkturüne göre 

Osmanlı politikası üzerinde ağırlık kazandıklarını söylemek herhalde yanlış 

olmayacaktır. Bu ülkelerin etkinlik kazanmasında, ulusalcılık akımları, iç isyanlar, dış 

müdahaleler ve yıpratıcı savaşların toprak kaybına yol açtığı bir durumda; 

İmparatorluğun dış politik güçler arasında kullandığı denge siyasetinin de etkisi dikkate 

alınmalıdır.
219

 Dolayısıyla Avrupalı ülkelerin politikalarının, İstanbul’da bulunan 

elçileri aracılığıyla yürütülmesi, kimi dönemlerde bazı elçilerin ön plana çıkmasına ve 

önemli bir güç kazanmasına neden olmuştur. Nitekim Fuad Paşa elçiliklerin kazandığı 

bu gücü, “bir devlette iki kuvvet olur. Biri yukardan, biri aşağıdan gelir. Bizim 

memlekette yukarıdan gelen kuvvet cümlemizi eziyor. Aşağıdan ise bir kuvvet hâsıl 

etmeğe ihtimal yoktur. Bunun için pabuççu muştası gibi yandan bir kuvvet kullanmağa 
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muhtacız. O kuvvetlerde sefaretlerdir…”
220

 şeklinde dile getirmiştir. Bu kapsamda 

sefaretlerin Osmanlı içişleri konusundaki etkili konumları II. Abdülhamid devrine kadar 

devam etmiş, bu devirde merkezdeki etkin rollerini kaybedince taşra da reform 

yapılması için baskılara başlamışlardır.
221

 

Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu gibi bir İmparatorluk niteliğine sahip 

Avusturya ise kimi dönemler de, diğer Avrupalı devletlere göre ileri sürdüğü farklı 

görüşler ile dikkati çekmektedir. Matternich’in İstanbul’daki Avusturya elçisine 

gönderdiği mektupta,  

“Avrupa medeniyetinden, sizin kanun ve nizamınıza uymıyan kanunları 

almayınız. Çünkü Batının kanunları hükümetinizin temeli olan kanunların 

dayandığı usul ve kurallara kat’iyen benzemiyen kaideler üzerine kurulmuştur. Batı 

memleketlerinde temel olan şey, Hıristiyan kanunlarıdır. Siz Türk kalınız. Lâkin, 

madem ki, Türk kalacaksanız, şeriata uyunuz…”  

 

ifadelerini kullandığı görülmektedir.
222

 Bu açıklama ise ülkelerinin yapısı ve çıkarlarına 

göre Batılı ülkelerin reformlar konusunda ne kadar farklı görüşlere sahip olduğu 

konusunda önemli bir kanıt oluşturmaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere her ne kadar reform yapılması konusunda içsel 

güçler önemli bir role sahip olsa da, en az içsel güçler kadar dışsal güçlerinde bu süreçte 

rol aldıkları görülmektedir. Kuruluşundan itibaren Batı ile ilişki içinde olan bir devletin, 

sürekli iletişim kurduğu ve dönemin en önemli kuvvetlerini oluşturan bu güçlerden 

etkilenmemesi çok mümkün görünmemektedir. 

1.3.2. İç Etkenler 

1.3.2.1. Askerî Sınıfta Değişim 

Osmanlı İmparatorluğu’nda askerliğin büyük öneme sahip olduğu bilinmektedir. 

Bunun temel nedenlerinden birisi devletin yapısının fütuhat temelinde kurulması ve 
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sınırların bu kapsamda genişlemesidir. Dolayısıyla devletin büyük bir İmparatorluk 

olmasına yol açan temel dürtü fütuhattır.
223

 Özellikle klasik dönemde Osmanlı devlet 

yönetimi, her şeyden evvel bir ordu niteliğine sahip olmuştur. Dolayısıyla tüm yönetici 

kesim bir ordu gibi teşkil edilerek kendisini iktidarda tutuyor, imparatorluğu savunuyor 

ve genişletiyordu.
224

 Bu durum, devletin kuruluşunda ordunun oynadığı anahtar rolden 

kaynaklanmaktaydı.
225

 Fütuhat temelinde kurulan ve sınırlarını ordusunun denetim gücü 

ile koruyan İmparatorlukta, devletin sivil ve askerî kanadı arasında bir ayrım 

bulunmamaktaydı.
226

 XIV. yüzyılın ilk yarısında Rumeli’de gerçekleştirilen fetihler, 

askerî sınıfın hızla yükselmesine yol açmıştır. Dolayısıyla hızla genişleyen toprakların 

kontrol edilmesi amacıyla daha fazla yönetici ve asker ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu 

nedenle hükümdarlık gücü her ne kadar padişahın kişiliğinde temsil edilse de, büyüyen 

bir devletin yönetilmesi için padişahın yetki bahşettiği temsilcilerini yönetici olarak 

görevlendirmiştir.
227

 Sonuçta devletin kurulması aşamasında ikinci derecedeki beyler, 

göçebe aşiret liderleri ve mahalli aile reisleri askerî liderlerden oluşan bir yönetici sınıf 

haline gelmiş ve bu süreç devletin kurulması ardından geçen yüz elli yıllık süreç içinde 

sultanın başında bulunduğu askerî-bürokratik grubun iktidarı elinde tutmasına imkân 

vermiştir.
228

 Özetle gerek İmparatorluğun genişlediği 1683 yılına kadar olan dönemde 

gerek askerî olarak gerilediği dönemlerde savaşlar dolayısıyla askerî unsur, merkezi bir 

role sahip olmuştur.
229

 Bu durumun temel sebebi ise İmparatorluk ordusunun hanedan 
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yönetiminin sürdürülmesini sağlayacak temel kurum olmasıdır.
230

 Bu şartlar altında 

ordu temel alınarak kurulan bir devlette, askerî sınıfın konumu ve uzun yıllar bu sınıfa 

iktidarın kullanımı açısından rakip olabilecek bir sınıfın çıkmaması da incelenmesi 

gereken önemli bir noktayı oluşturmaktadır. 

Osmanlı Türkiyesi bünyesinde tüm toprakların, yer altı ve yerüstü kaynaklarının 

özel mülkiyet dışında bırakılarak kamu malı olarak kabul edilmesi, toplumdaki 

fonksiyonel ayrışmanın devletle uyumlaşmasına yol açmıştır. Bunun sonucu ekonomik 

katmanlaşma ve servet biriktirme olanakları neredeyse tamamen devlete bağlı hale 

gelmiştir. Bu nedenle askerîler devlet görevlisi olarak kabul edilmiş ve toplumsal 

üstyapıyı oluşturmuşlardır. Padişahın imparatora özgü bir diploma ile dini ve idari 

görevler verdiği saray ve askerî görevliler, sivil hizmetliler ve ulema bu üst sınıfın 

içinde yer almaktaydı. Böylece yürüttükleri görevler ve biriktirdikleri servetler 

nedeniyle sivrilerek XVII. yüzyılın sonlarına kadar rakipsiz bir sınıf olmuşlardır. Bu 

askerî sınıf dışında kalan herkes reaya olarak adlandırılmıştır. Dolayısıyla reaya olarak 

adlandırılan kesimin askerî ayrıcalıklar dışında tutulmasında temel bir kural olarak 

uygulanmıştır.
231

 Bu toplumsal ayrım fethedilen bölgelerdeki aristokrasinin yok 

edilmesi ile aynen korunmuş, yeni toprakların idaresinde askerîler bünyesinde yer alan 

ordu mensupları, sivil ya da dini görevliler rol almıştır. Meşruiyet kaynağı ve maddi 

olarak merkeze bağlı olan bu üç gruptan ordunun iki profesyonel bölümü olan 

yeniçeriler ve sipahiler, ulema ve devlet memurları Osmanlı klasik döneminin 
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hegemonya bloğunu oluşturmuştur.
232

 Dolayısıyla bu hegemonya bloğunun yüzyıllar 

boyunca iktidarın sağladığı avantajlardan yararlanması ve bu ayrıcalıkları kaybetmek 

istememesi, modernleşme sürecindeki tavırlarının en önemli sebebini oluşturacaktır. 

Modernleşme öncesi dönem incelendiğinde Osmanlı bürokrasisini taşrada 

sipahiler, merkezde ise çekirdeğinde yeniçerilerin yer aldığı grupların oluşturduğu 

görülmektedir. Askerî bürokrasinin bu şekilde iki ana kola bölünmüş olması ile merkezi 

yönetim ve taşra arasında karşılıklı bir denge kuvveti ve denetim mekanizması 

oluşturulmuştur. XVI. yüzyıl ve sonrasında sipahilerin giderek güçlerini kaybetmeleri 

ile bu denge, merkezi bürokrasi ve saray lehine olmak üzere bozulmuştur. Sipahilerin 

güç kaybetmesi ve yönetimleri altındaki tımar arazilerinin, kapıkullarına aktarılması da 

bu konuda önemli bir kanıttır ve bir anlamda klasik dönemin sona erdiğini 

göstermektedir.
233

 Askerî alanda ortaya çıkan bir diğer problem ise XVIII. yüzyıldan 

itibaren Yeniçeri Ocağı’nda ortaya çıkan kimi gelişmelerdir. İlgili dönemde yaşanan 

mali olumsuzluklar, yeniçeriliği devlet kulluğu kavramından uzaklaştırmış, bir sınıf ve 

siyasal güce sahip bir parti konumuna getirmişti. Devşirme sisteminin terk edilmesi ve 

yeniçeri özelliklerine sahip olmayan fakirleşmiş esnaf ve köylünün kabul edilmesi 

Yeniçeri Ocağını sivilleştirerek, reayayı askerden ayıran eski Osmanlı sisteminin de 

sonunu getirmiştir. Ulûfe ile geçimini sağlayamayarak farklı bir iş edinen yeniçeriler 

için ailelerini ve işlerini terk ederek savaşa gitmek, ekonomik yönden istenmeyen bir 

durum ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle önceleri bir kul ocağı olan bu kurum, ortaya çıkan 

gelişmeler sonucunda devlete karşı tavrı olumsuz bir nitelik kazanmıştır.
234

 Sonuç 

olarak İmparatorluğun iç ve dış sınırlarını koruma görevini yürütmesi gereken kurum 

olan ordu, bu anlayıştan koparak, kendi geçim anlayışının daha ön planda olduğu bir 
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sistem durumuna dönüşmüştür.
235

 Sonuç olarak askerî temel üzerine kurulan bir 

devletin, bozulan askerî yapıdan etkilenmemesi mümkün olmamıştır.  

Görüldüğü üzere İmparatorlukta görev yapan yöneticileri en çok zorlayan ve en 

geniş siyasi sonuçlar doğuran sebep askerî gerileme olmuştur.
236

 Geçmişteki parlak 

günlerin gururu ile kendi içine kapanmış Osmanlı dünyası, Batı ile kültürel ve 

ekonomik temasların az olması sebebiyle askerî mağlubiyetlerin nedenlerini sadece 

kendi iç dinamikleri ve zihniyetine göre teşhis etme çabasına girmiştir. Mağlubiyetlerin 

sadece askerî sebepler dolayısıyla yaşandığı düşüncesi, alınacak tedbirlerinde bu alanda 

alınmasına neden olmuştur.
237

 Askerî başarısızlıkların artması ile beraber ordunun ıslah 

edilmesi çalışmaları önce dar daha sonra geniş kapsamlı bir şekilde uygulamaya 

konulmuştur. Bu gelişmeleri III. Selim’in Nizâm-ı Cedid’i ve nihai nokta olarak 

Yeniçeri Ocağı’nın lağv edilmesi izlemiştir. Böylece yeniden geniş kapsamlı ıslahatlara 

girişilebilmiştir. Fakat II. Mahmud’un 1839 yılında ölümü ile beraber askerî konulara 

odaklanma sona ermiş ve reformcu enerji başka alanlara yöneltilmiştir. Bu değişimde, 

reformların yapılmasında öncülüğün, başka grupların hâkimiyetine geçmesinin izleri 

görülmektedir.
238

 Burada tabii ki askerî reformların sona erdirildiği anlamı 

çıkarılmamalıdır. Bu durum ile askerî reformlar kadar diğer alanlarda da reform yapma 

gerekliliği ifade edilmektedir. Nitekim yeniçerilerin varlığı bir bakıma eski rejimi temsil 
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ettiğinden, bu kurumun kaldırılması sonrasında sadece askerî değil, idari, iktisadi ve 

sosyal alanlarda da reform yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu reformların hemen 

gerçekleştirilmesi ihtiyacı ise devletin bunalımlı bir sürece girmesine neden olmuştur. 

Bu reformların gerçekleştirilmesi aşamasında devlet yapısının bu değişikliklerin 

yapılmasına hazır olmamasının yanında eski kurumların yenileri ile değiştirilmesinin 

devleti hızla çöküşe götüreceği endişesi her zaman var olmuştur ki, bu durum muhalif 

kesimlerin temel argümanlarından birisini oluşturmuştur.
239

 Bu çerçevede yeniçerilerin, 

tutucu güçlerin merkezini oluşturduğu sıkça dile getirilen bir görüştür. Bu nedenle çağa 

ayak uydurma konusunda da ağır hareket etmişlerdir.
240

 Süreç içinde Yeniçeri 

Ocağı’nın Türk-Müslüman nüfus ile bütünleştiği görülmektedir. Sonrasında ise Sultan’a 

olan bütünsel bağlılığın kaybolmasıyla bu güç odağı, belirli dönemlerde devleti fiilen 

ele geçirmiştir. Bunun anlamı ise kul olarak ifade edilen kesimin efendi konumuna 

yükselmesidir. Bu bozulmanın başlangıcı için II. Selim’in yeniçerilerin kendi 

çocuklarının Ocağa alınması ayrıcalığını tanıdığı 1568 tarihi belirtilmektedir. Bunlara 

ek olarak yasak olmasına rağmen ticaret ile uğraşmaları, birçoğunun sivil işlere yönelip 

asıl görevlerini aksatmalarına neden olmuştur. 1618-1730 yılları arasında altı padişahın 

tahttan indirilmelerinde rol oynamaları ise devlet içindeki güçlerinin anlaşılması 

bakımından önemlidir.
241

 Bu nedenle ordu yapısında yenilikler yapılarak yeni bir ordu 

oluşturmak XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı padişahlarının en önemli amaçlarından 

birisi olmuştur.
242

 III. Selim’in Nizâm-ı Cedîd’i, II. Mahmud’un Sekbân-ı Cedîd’i ve 

sonraki dönemlerde kurulan Eşkinci Ocağı gibi tüm girişimler, yapılacak ıslahatlardan 

çıkarları zarar görecek kesimler tarafından eleştirilmiş ve kâfir icadı yeniliklerin 

                                                           
239

 Engelhardt, 2010, s.60. 
240

 Kennedy, 2002, s.37-38. 
241

 Hale, 1996, s.19-20. 
242

 II. Mahmud dönemine kadar olan askerî gelişmeler için bkz. Avigdor Levy, “Military Reform and the 

Problem of Centralization in the Ottoman Empire in the Eighteenth Century”, Middle Eastern Studies, 

Vol.18, No.3, (Jul. 1982), s.227-249. 



78 

 

kullanılması dinsizlik olarak nitelendirilmiştir.
243

 Yeniçerilerin bu muhalefeti, Ocağın 

ilga edileceği 1826 yılına kadar sürmüştür. Bu tarihte Ocağın ilga edilmesi ile beraber 

“Asâkir-i Mansure-i Muhammediye” isimli yeni ordu kurulmuştur. Yeniçeri Ağası 

yerine ise Başkomutanlık ve Harbiye Bakanlığı görevlerini yürütecek “Seraskerlik” 

makamı ihdas edilmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde Avrupalı modern ordular örnek 

alınarak askerler sürekli talimlere alınmış, modern silahların kullanımı sağlanmıştır. 

Subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Harp Okulu ve Askerî Tıp Okulu kurulmuştur. 

Ayrıca modern savaş sanatları bilgisi eksikliği, yurtdışına öğrenci gönderilerek 

çözülmeye çalışılmıştır. Bu çabalara ek olarak ordunun teşkilat yapısının kurulması ve 

eğitim amacıyla “Dar-ı Şûra-ı Askerî” kurulmuş, modern orduların uyguladıkları 

yöntemlerin öğrenilmesi amacıyla Tercüme Odası vasıtasıyla askerî kitaplar Türkçe’ye 

çevrilmiştir. Fakat bu noktada belirtilmelidir ki, Batı’ya kıyasla çok geç bir dönemde 

başlatılan askerî modernleşme çabalarının kısa sürede beklenileni sağlaması oldukça 

zordu. İç ve dış koşullar bir yana, yüzyıllardır süren alışkanlıklar da bir anda 

kırılamamıştır.
244

 Fakat kurulan bu yeni ordu, önceki dönemlere göre kimi farklı 

özelliklere sahip olmuştur. Özellikle geçmişe kıyasla sahip olunan en önemli özelliğin, 

“itaat” olduğu dile getirilmektedir.
245

 Böylece geçmişte yaşanan askerî isyanların 

önlenmesi amaçlanmıştır. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi yeni kurulan ordunun en önemli problemlerinden 

birisini subay eksikliği oluşturmuştur. Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra askerî okul 

olarak 1773’te açılan Mühendishane-i Bahrî-i Humayün ve 1793’te kurulan 
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Mühendishane-i Berrî-i Humayün zaten bulunmaktaydı. 1826 sonrasında da önemli 

adımlar atılmıştır. 1826’da Tıbhâne-i Amire ve Cerrahhâne-i Ma’mûrenin açılması, 

1827’de Paris’e öğrenci gönderilmesi, 1834’te Muzika-i Humayün Mektebi ve Mekteb-i 

Ulûmi Harbiye, 1838’de Mekteb-i Bahriye ve 1845’de Erkân-ı Harbiye Mektebinin 

açılması ile nitelikli komuta kademesi oluşturulması amaçlanmıştır.
246

 Bu okullardan 

eğitim alarak ve yabancı dil öğrenerek mezun olan subaylar, sonraki yıllarda toplum 

içinde modernleşmeyi etkileyen seçkin bir sınıf olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin Hale, 

Türk ordusunun tarihsel miras olarak aldığı özellikler arasında İmparatorluğu çöküşe 

giden sürecin etkilerini hissetmeye başladığı XIX. yüzyıl reform döneminden itibaren 

subayların, Batı teknik ve düşüncesinin benimsenmesinde yeni aydınlanma sürecinin 

öncüleri olduğuna dair inancın bulunduğunu belirtmektedir.
247

  

Modernleşen askerî okullarda eğitim alan subayların bu rolü üstlenmelerindeki 

önemli bir sebep, sahip oldukları yabancı dil bilgisidir. Eğitim amaçlı öğrendikleri 

yabancı dilleri sadece derslerinde değil dünyayı tanımakta da kullanmışlardır. Bu 

nedenle Ortaylı’ya göre Batı Avrupa ülkelerinde asker ve sivil memurlar 

muhafazakârken, Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya’da “devrimci ve düzen karşıtı” bir 

hâl almıştır. Yabancı kaynak okuyabilen ve Batı ile temas halinde olan bu insanlar 

bulundukları sistemi analiz etmiş ve imparatorluğu iyi öğreneceği geniş bir coğrafyada 
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yetişmiştir. İmparatorluğu gayet iyi tanıyan bu grup kendisini hükümdarın değil, 

devletin ve milletin askeri olarak konumlandırmıştır.
248

 

Özetle Osmanlı İmparatorluğunda yer alan askerî sınıf, devletin her döneminde 

çok önemli bir role sahip olmuştur. Kuruluş ve yükseliş evrelerinde yönetici olarak 

görev yapan bu sınıfın başarısı ordunun başarısı ile doğru orantılı olarak yükselmiş, 

XVII. yüzyıldan itibaren ise askerî başarısızların ortaya çıkması ile reform yapma 

zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca askerî yapının omurgasını oluşturan ordunun, 

iktidarın kullanımında devleti etkilemesi, bu yapının değiştirilmesi ile sonuçlanmıştır. 

Dolayısıyla askerî sınıf önemli bir dönüşüm geçirerek geçmişte reformların karşısında 

yer alırken, sonrasında ise modernleşmenin itici kuvvetinden birisini oluşturmuştur. 

1.3.2.2. İlmiye Sınıfında Değişim ve İslam’ın Etkisi 

Kuruluştan itibaren İslami unsurlara önem veren Osmanlı padişahları, süreç 

içinde daha İslami bir karakter kazanmış ve bu durum Mekke ve Medine’nin ele 

geçirilmesiyle eski hilafet geleneğinin Osmanlı padişahlarının şahsında tekrar 

canlanmasına yol açmıştır.
249

 Ayrıca bir Türk devleti olarak kurulan İmparatorluğun 

genişlemesi ile beraber Türkler, geniş İmparatorlukları içinde bir azınlık olarak 

kalmıştır. Dolayısıyla tüm İmparatorluk, Osmanlı ordusunun gücü ile kontrol edilmiştir. 

Bu sebeple siyasi meşruiyet ve yönetici kurum temelinde Türk ulusalcılığından çok 

İslam dinine bağlılık ile yer almıştır.
250

 İmparatorluk topraklarından İslam toprakları 

(Dar’ül İslam), padişahtan İslam padişahı, ordudan İslam askeri, dini reisten İslam şeyhi 

(şeyhülislam) olarak bahsedilmesi bunun en önemli göstergesidir.
251

 Bir İslam devleti 

olarak kabul edilen Osmanlılar’da, tebaa ve devlet ilişkileri de bu çerçevede 
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düzenlenmiştir.
252

 Sonuç olarak Osmanlı Türkleri, kendilerini İslam dini ile 

bağdaştırarak, diğer İslam devletlerinden daha fazla kimliklerini İslam içinde 

konumlandırmışlardır. Bu nedenle İslam’ın kamusal ve özel hayat alanlarında 

uygulanması için ciddi bir çaba sarf edilmiştir ki, hukuk alanında İslam hukukunun 

önemli bir unsur olması bu durumun en önemli örneklerindendir.
253

 

İmparatorluğun kendisinden önceki devletlerden mirasçısı olduğu İslami gelenek 

nedeniyle devletin sahip olduğu teokratik nitelik, devlet teşkilatı ve genel düşünce 

üzerinde etkili bir sınıfın ortaya çıkmasına neden olmuştur. İlmiye ve ulema sınıfı 

bünyesinde şeyhülislam, kazaskerler, kadılar, müftüler ve en küçük mescitte görev 

yapanlar da dâhil olmak üzere devletin merkez ve yerel teşkilatlarına hâkim görevlileri 

barındırmıştır. İmparatorluk içinde oldukça yaygın bir teşkilat olan ilmiye sınıfı, 

yürüttüğü kaza (yargı/adalet) işleri, şeriatın yorumlanması (ifta) ve yürüttüğü eğitim 

(tedris) görevleri sebebiyle de önemli bir konuma sahip olmuştur.
254

 Yürüttüğü tüm bu 

görevler nedeniyle ilmiye sınıfı, hukukun, adaletin, dinin ve eğitimin mutlak denetimini 

kendi tekelinde bulundurmuştur.
255

  

Bu kapsamda bu sınıfın süreç içinde önemli değişiklikler geçirdiği de göz 

önünde bulundurulmalıdır. Orta Çağ’da İslam, eşit kişilerden oluşan basit insanların 

yaşamının düzenlenmesinde temel esas alınan ilkeler olarak ele alınmaktayken, sonraki 

süreçte toplumun giderek tabakalaşmasıyla düzeni sağlama aracı olarak bir siyasal zor 
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uygulaması şeklini almıştır. Basit şekilde insanlar topluluğu ve onun liderinden oluşan 

toplumsal yapı, egemenliğin ve otoritenin en tepede toplandığı karmaşık bir siyasal 

sisteme dönüşmüştür.
256

 Bu durum ilmiye sınıfını da etkilemiş ve gelişmiştir. Ayrıca 

sistemin giderek daha karmaşıklaşması, şeriat kurallarının devletin iç kurumları, 

faaliyetleri ve kamu haklarını içinde barındıran devlet yönetimine ilişkin prensipleri 

içermemesi sebebiyle bir eksiklik durumu ortaya çıkarmıştır. Bu problem şeriat 

kapsamında bulunmayan yeni kurallar koyularak giderilmiş, böylece Osmanlılar şeriatı 

aşan bir hukuk düzeni oluşturmuşlardır. Fakat bu yeni kuralların şeriata aykırı 

olmamaları ilkesine azami özen gösterilmiştir. Böylece şer’i alanın yanında örfi bir 

hukuk alanı ortaya çıkmıştır.
257

  

Bu sınıfın reformlara bakışı, modernleşme döneminin önemli tartışmalarını 

ortaya çıkarmıştır. Nitekim ilmiye sınıfı genellikle, şer’i alandaki boşlukların 

doldurulması amacıyla örfi kurallar konulması fikrine direnç gösteren bir yaklaşım 

sergilemiştir.
258

 Benzer bir tutum gerileme döneminde yapılmak istenen ıslahat 

hareketleri karşısında da ortaya çıkmıştır. Bu dönemlerde ilmiye sınıfına yardımcı 

kuvvet olarak Yeniçeri Ocağı’nın destek verdiği görülmektedir. Her ne kadar disiplini 

bozulmuş olsa da, İmparatorluk içinde önemli bir güç odağı olmayı sürdüren Yeniçeri 

Ocağı ile ilmiye sınıfının ittifakı ile Saray’a karşı güçlü bir ittifak oluşturulmuştur. 

Devlet yönetiminin düzenlenmesi amacıyla yürütülen ıslahat hareketlerine, dini 
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değerlerin yok edildiği söylemi ile karşı çıkan ilmiye sınıfı ve bu sınıfa destek veren 

Yeniçeri Ocağı gerek Lale Devri’nin sonunda gerekse de III. Selim’in tahtan 

indirilmesinde çıkan isyanlar ile ıslahatların önüne geçmişlerdir.
259

 Bu sebeple Yeniçeri 

Ocağı’nın kaldırılmasının ardından II. Mahmud, geleneksel yönetimin yeniçerilerden 

sonra ikinci önemli dayanağı olan bu sınıfın gücünü kırmak amacıyla, yeni 

düzenlemeler uygulamaya koymuştur. Şeyhülislam’ın görev alanı, eğitim ve adalet 

faaliyetlerinin nezaretlere devredilmesi ve vakıfların devlet kontrolüne alınması bu 

uygulamalara örnek olarak verilebilir.
260

 Görüldüğü gibi tüm sınıflarda olduğu gibi 

Batılılaşma süreci bu sınıf içinde de önemli değişikliklerin yaşanmasına yol açmıştır. 

Bu süreçte farklı tartışmaların da ilmiye sınıfının sorgulanmasına yol açtığı 

görülmektedir. Ortaya çıkan yeni konjonktürde devletin eski gücünü muhafaza 

edemeyerek, yeni rakipler karşısında mücadelelerde geride kalması, ulema sınıfının 

sağladığı bilgi ve düşüncelerin yetersiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle çözüm 

olarak bilginin dışarıdan ya uzmanlar getirterek bilginin ülkeye transfer edilmesi ve bu 

yeni bilgileri kullanabilecek personel yetiştirilmesi amaçlanmış ya da doğrudan 

yurtdışına öğrenci gönderilerek bu açık kapatılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla böyle bir 

süreçte “eski bilgi kastı” olan ulema sınıfının bilgi tekelini ve bunun sonucu olarak 

toplumsal pozisyon ve prestijinin azalması, yeniliklere karşı ilk muhalefet sesinin de bu 

sınıf içinde yükselmesine neden olmuştur.
261

 Bu gelişmeler sebebiyle ulema sınıfı 

üzerine yapılan incelemelerde yapılan genel yorum, bu sınıfın reform girişimlerini 

“doğal olarak” engellediği yönündedir. Fakat ulema sınıfının İmparatorluk içindeki 

konumu yapılan genel değerlendirmelere nazaran çok daha karmaşıktır. Bu sebeple 

reform karşıtı tavırlara sahip ulema üyeleri olduğu doğru olmakla beraber tüm ulema 
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sınıfı üyelerinin bu kategoride değerlendirilmesi doğru değildir. Nitekim reformcu 

sultanlarla işbirliği yapmış olan ulema mensupları da bulunmaktadır.
262

 Nitekim 

Osmanlı reformlarının askerî alan dışında mülki ya da dinsel çevrelerin katkısı 

olmaksızın gerçekleştirilmesi söz konusu olamazdı. Reformların devamlılığı açısından 

önemli bir kırılma noktası olan yeniçerilerin kaldırılması öncesinde dahi II. Mahmud’un 

belirli sayıda subay, ulema
263

 ve önde gelen kişilerin desteğini alarak harekete geçtiği 

görülmektedir.
264

 Ulema sınıfının Batılı reformlar konusunda muhalif olmaları bir 

anlamda doğal karşılanabilir. Nitekim var olan düzenin bozulmaması ve sürdürülmesi 

temeline dayanan bir görev yürüten sınıftan, Batılı aydınlarca gerçekleştirilen bilimsel 

gelişmeleri beklemek realiteye uygun olmamaktadır.
265

 

Burada yine İslami esaslar üzerinden yapılan “Dar’ül İslam ve Dar’ül Harp” 

ayrımının etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Gerek var olan dünyayı Müslüman-

kâfir olarak ikiye ayıran Arap ortodoksisinin üstünlük görüşü gerekse de Rumlardan 

aktarılan Frenk kavramı Osmanlı ve Batı arasına gerilen bir perde gibi XVIII. yüzyıla 
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kadar bilgi aktarımının kesilmesine sebep olmuştur.
266

 Dolayısıyla klasik İslam 

Medeniyeti’nin kendisinden önce, sonra ve hatta aynı dönemdekiler dâhil olmak üzere 

hepsinden üstün olduğuna yönelik geliştirdiği inancın bu süreçte etkili olduğu 

görülmektedir.
267

 Böylece duyulan aşırı güven duygusu, dışarıya açılamama ve ülke 

dışında ortaya çıkan yeniliklerden haberdar olmama sonucu ortaya çıkmıştır.
268

  

Yapılan genel yorum İslam’ın bilimsel araştırma ve ilerlemeye engel olduğudur. 

Nitekim geç Osmanlı İmparatorluğu’nda dini liderlerin muhafazakâr oldukları bir 

hakikatti fakat bu savın kesin olarak savunulması için yeterli değildir. İslam’ın 

bünyesinde böyle bir unsur var ise bunun neden daha önceki ve özellikle yükseliş 

dönemlerinde ortaya çıkmadığı önemli bir sorudur. Bu soruya kimi cevaplar verilse de 

temel olarak yapılan hata, İslamiyetin ilim ve kültürün herkesten alınabileceğini ileri 

süren görüşünün yanlış yorumlamalar neticesinde terk edilmesi olarak 

belirtilmektedir.
269

  

Osmanlı toplumundaki dine bağlılık düzeyini kimi Osmanlı bürokratlarının 

söylemleri üzerinden de izlemek mümkündür. İngiltere elçisi Lord Strattford’un 

“Avrupa’da kalmak istiyorsanız, din için kan dökmeye son vermeniz gerekir” cümlesine 

karşılık olarak Rıfat Paşa, “Siyasal sorunlarda Avrupa’nın öğütlerini her zaman 

saygıyla karşılayacağız; fakat din konusunda tam bağımsızlığımızı korumaya kararlıyız. 

Din, bizim yasalarımızın temeli, hükümetimizin dayanak noktasıdır. Değil biz, padişah 
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bile bu konuda en küçük bir değişiklik yapamaz...” cevabını vermiştir.
270

 Benzer şekilde 

İngiltere’nin Müslümanların dinden çıkma ve Hristiyanlığı seçmekte özgür olduklarını 

belirten bir emirname yayınlamasını kabul ettirmek istemesi karşısında Âli Paşa, 

“Müslümanların ruhanî başkanı olmaktan çıkar ve saltanatı da uzun sürmez. Size ancak 

diplomatik yolla, Müslümanlıktan çıkanlara karşı idam cezası uygulanmayacağı sözünü 

verebiliriz; fakat bunu bir hukukî, yazılı kural şekline dökersek halkı ayaklanmaya 

yöneltir ve ulema arasında önüne geçemeyeceğimiz bir eyleme neden oluruz”
271

 

açıklamasını yaparak İslami kuralların Osmanlı toplumu açısından sahip olduğu önemi 

ve toplumun bu konudaki hassasiyeti vurgulamıştır. 

Türkiye’de yönetim ve eğitimin giderek Batılılaşmaya yönelik reformlar ile 

dönüşüme uğraması sonucunda medrese üyeleri ve ilmiye sınıfı, bu süreç dışında 

kalmışlardır. Bu durum bu sınıfın devlet ve toplum hayatındaki eski egemen rolünü 

kaybetmesine neden olmuştur.
272

 Dolayısıyla Batılı reformlar askerî, idari, adli vb. gibi 

birçok alana yayılmasına rağmen Batılılaşma hareketi ile değişime uğramayan tek 

kurum olarak ulema sınıfı görülmektedir.
273

 Bu kapsamda XIX. yüzyıl ve sonrasındaki 

dönemlerde modern eğitim veren okullardan yetişen kesimler ile medresede geleneksel 

eğitim almış kesimler arasındaki farklılıkların daha keskin bir hâl aldığı görülmektedir. 

Özellikle askerî okullardan yetişen modern eğitimli kesimlerin yer aldığı çevre içinde, 

taşranın modernliğin giremediği yerler olduğu yönündeki bakış açısı keskin olarak 

ortaya çıkmıştır. Türkiye’de medya ve kültürel yaşamın modernleşmesi, merkez ve taşra 
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arasındaki kültürel farkın giderek artmasına neden olmuştur. Merkezin taşrayı bu yeni 

sisteme entegre edememesine ise taşra, İslam’a ve onun mirasına sıkıca sarılarak 

karşılık vermiştir. Böylece taşra, modernleşmeye karşı duyulan “tepkinin” merkezi 

durumuna gelmiştir. Bunun sonucunda alt ve üst sınıfları içine alan tüm taşra dünyası, 

gittikçe artan bir biçimde laikliğe (dolayısıyla modernliğe) karşı İslamcı muhalefet 

altında birleşmiştir.
274

 Avcıoğlu ise dinin, ekonomik çöküntünün ortaya çıkardığı bozuk 

düzenin sürdürülmesi amacıyla, tutucu güçler tarafından gelişmeyi frenlemek için 

kullanıldığını belirtmektedir. Bu nedenle din ilerlemeye engel teşkil eden bir kavram 

olmamıştır.
275

 

Özetle İslami bir kimlik çerçevesinde kendisini yapılandıran ilmiye teşkilatı da 

Batılılaşma süreçlerinden etkilenmiş, sahip olduğu nitelikler nedeniyle diğer sınıflar 

gibi bir dönüşüme tabii olmamıştır. İlmiye sınıfı, geçmişte sahip olduğu birçok 

ayrıcalığı süreç içinde kaybetmiş ve giderek daha pasif bir niteliğe bürünmüştür. Bu 

gelişmelerde Batılılaşma kadar imparatorluk kimliğinden daha bürokratik niteliğe sahip 

merkezi bir devlet oluşturma çabalarının etkili olduğunun ifade edilmesi gerekmektedir. 

1.3.2.3. Kalemiye Sınıfında Değişim 

Osmanlı İmparatorluğu’nun bürokratik işlerinin yürütülmesinden sorumlu olan 

kalemiye sınıfının ne zaman ortaya çıktığı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. 

Findley’e göre kalemiye sınıfının kökenleri incelendiğinde, Osmanlı Beyliği’nin 

kuruluşu sonrası yaklaşık yarım yüzyıl boyunca resmi bir örgüte sahip kalem 

dairelerinin ya da profesyonel kâtiplerin oluşturduğu ayrı bir grubun bulunmadığı 

görülmektedir.
276

 Fakat bu noktada belirtilmelidir ki, kuruluş devirlerinde dahi bu 

işlerin yürütülmesini sağlayan görevliler olması ihtimal dâhilindedir. Nitekim İnalcık, 
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Orhan Gazi dönemi vesikalarının, o dönemde dahi yazı işlerini belirli kurallara göre 

yürüten merkezi bir dairenin varlığına işaret ettiğini belirtmektedir.
277

 Profesyonel 

bürokrasi örgütünün ise XVI. yüzyılda ortaya çıktığı görülmektedir. Kanuni Sultan 

Süleyman döneminde oldukça genişleyen İmparatorluğun bürokratik gereksinimleri, 

profesyonel bir kalemiye yapısının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu gelişim ile daha 

önceleri en eğitimli kesim olarak ilmiye sınıfından gelme kişiler tarafından yürütülen 

görevler, ilmiye sınıfından bağımsız bir kalemiye tarafından yürütülmeye 

başlanmıştır.
278

 XVI. yüzyıldan XVIII. ve XIX. yüzyıla geçişte, kalemiye sınıfının yetki 

ve çalışma alanları genişlemiş, görev yapan kadrolar sayıca artmıştır. İlk dönemlerde 

kâtiplik ve muhasebecilik gibi işlerle uğraşan bu sınıf, zaman içinde bu işlerle beraber 

yerel yönetimler, yürütme, yasama, yargı ve diplomasi alanlarında da görevler 

üstlenmeye başlamıştır. Kalemiye olarak adlandırılan bu sınıfın öneminin artması ile 

isimlendirilmeleri de değişmiş, özellikle II. Mahmud döneminde yapılan değişiklikler 

ile bu sınıf için, sivil bürokrasi olarak ifade edilen mülkiye tabiri kullanılmaya 

başlamıştır.
279

 II. Mahmud dönemi ile beraber yeniçeriliğin ilgası ve izlenen politikalar 

sonucunda askerî,  dini ve ilmi çevrelerin yönetim üzerindeki geleneksel güçlerinin 

azalması, devlet yönetiminde mutlakiyetçiliğin aşırılıklarının kontrol edilmesi amacıyla 

kullanılan Sultan, yeniçeriler, ulema ve kalemiye (bürokratlar) arasındaki zorunlu güç 

dengesini, kalemiye lehine bozmuştur. Özellikle yeniçeriliğin ilgası ile beraber Osmanlı 

bürokrasisi, ulemaya itibar etmeyecek kadar güçlenerek modernleşme sürecinin 

yürütülmesinde etkinlik kazanmıştır.
280

 Ayrıca kalemiye, kavramsal olarak bir teşkilatı 
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ifade etmekte kullanılmakla ile beraber bir sosyal statü ve kültür terimi olarak da 

nitelendirilmektedir. Özellikle XIX. yüzyıldan itibaren kullanımı terk edilmeye başlanan 

seyfiye terimi ikiye ayrılarak yerine askeriye ve mülkiye kavramlarının kullanımı ile 

beraber mülkiye nitelendirmesi ile kalemiye arasında da bir bağ ortaya çıktığı 

görülmektedir.
281

 Bu durum süreç içinde bu sınıfın önemli bir rol kazandığını 

göstermektedir. 

Klasik dönemde kalemiye sınıfının konumu, seyfiye ve mülkiye ile 

karşılaştırıldığında devlet yönetiminde daha geride kaldığı görülmektedir. Bu sınıf 

yönetme ve karar verme yetkisine sahip olmamakla beraber yöneten ve karar vericilerin 

en önemli yardımcıları durumundadır. Bu nedenle Osmanlı bürokrasinin tüm 

alanlarında görev almışlardır. Devletin tüm bürokratik işlemleri yürüten sınıfın üst 

yöneticileri de Divan-ı Hümayun’un en önemli yardımcılarıdır. Nitekim nişancı, 

defterdar ve reisülküttab gibi kalem erbablarının yüklendiği görevlerin önemi 

bilinmektedir. Bu sebeple kalemiye sınıfı üyelerinin yönetici konumlara yükselmesi, 

sınıfın mülkiye sınıfına evrilmesinin ardından gerçekleşmiştir.
282

 Bu da Osmanlı klasik 

yönetim yapısının, yaşanan zorunluluklar sebebiyle değişmesi ile mümkün olmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik dönem yönetim yapısının değişerek saray ve 

padişahın etkin olduğu sistemin yerini Babıâli ve veziriazamın etkinleştiği sisteme 

bırakması, doğal olarak bürokratik yapı üzerinde de çok önemli değişikliklere yol 

açmıştır. Bu değişikliklerde kalemiye sınıfından sadaret makamına yükselenlerde 

yaşanan artışın payı da büyüktür. Kalemiye kökenli kişilerin devletin tepe yönetiminde 

yer almaları ile birlikte kalemiye sınıfının sınıfsal ve siyasal bilinci, mesleki kavrayışı, 

davranış kalıpları ile dünyaya bakış açıları da iktidarın yürütülmesinde ve bakış açısının 
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belirlenmesinde etkili olmaya başlamıştır. Örneğin XVIII. yüzyılda Damat İbrahim Paşa 

ve Halil Hamit Paşa ya da XIX. yüzyılda Mustafa Reşid Paşa gibi isimler, kalemiye 

sınıfının dünya görüşünü iktidara taşımış, modernleşme hareketinin de yürütücüsü 

olmuşlardır.
283

 Bu çerçevede Karlofça Antlaşması müzakerelerine katılan Râmi 

Mehmed Paşa’nın kalemiye sınıfı için önemli bir kırılma noktası teşkil ettiği 

görülmektedir. Onun sadrazamlığa yükselişi, kalemiye sınıfına yeni bir güç vermiş ve 

seyfiye sınıfı ile aynı konuma yükseltmiştir. Dolayısıyla XVI. ve XVII. yüzyıllarda 

seyfiyenin tekelinde olan sadrazamlık makamının, Râmi Mehmed Paşa’nın sadareti ile 

beraber kalemiyeye de açılmış olduğu görülmektedir. Nitekim bu kapsamda birçok 

devlet adamı kalemiyeden seyfiyeye geçip merkezde ve taşra da idari görevler 

yürütmüşlerdir.
284

 Görüldüğü gibi özellikle diplomatik işler ile ilgilenen kalemiye 

mensupları, devrin özellikleri nedeniyle devletin önemli kademelerinde kendilerine yer 

bulmuşlar ve İmparatorluğun geleceğini şekillendirmişlerdir. Özellikle II. Mahmud 

döneminden itibaren İmparatorluğun topyekûn çöküşten kurtarılması için askerî 

reformculardan farklı bir sınıfın ortaya çıktığı görülmektedir. Bu sınıf, Batı’yı tanıyan, 

uluslararası koşulları bilen diplomatlardan oluşmaktaydı. Bu kesim eski bürokratik 

kesim olan ulema ve askerî sınıf dışında üçüncü bir sınıf oluşturmuşlardır. Kul sistemi 

altında yetişen askerî ve dini eğitim almış ulemadan farklı olarak bu sınıf eğitimini, 

devlet bürolarında alınmış pratik bir eğitime dayanmaktaydı. Diplomasi ve maliye 

hizmetleri sayesinde bu bürokratlar, XVIII. yüzyılda yönetim üzerinde önemli bir nüfuz 

sahibi olmuşlardır. Kendilerini sadece devletin seküler çıkarlarına adayan ve şekilci ve 

geleneksel bağlardan bağımsızlaşmış olan bu sınıf, radikal idari reformlara sadık bir 
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kesim oluşturmuşlardır.
285

 Ortaya çıkan bu yeni memur tabakasının, Batı’nın idari 

teknikleri hakkında sahip oldukları bilgileri sayesinde, İmparatorluktaki önemli 

makamlar zamanla bu yeni kalem efendilerinin eline geçmeye başlamıştır.
286

  

II. Mahmud tarafından izlenen yeni personel politikalarının da, bu sınıfın 

yükselişi üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Sivil memurların eğitimi amacıyla yeni 

okulların kurulması, sivil rütbeler sisteminin oluşturulması, maaş sisteminin 

uygulamaya konması, yüksek mevkilerde görev yapmayı bir yılla sınırlayan münavebet 

memuriyetlerin kaldırılması ve çeşitli memur kesimlerine uygulanabilecek cezai 

müeyyideler getirmesi, müsadere usulünün kaldırılması gibi uygulamalar kalemiyenin, 

mülkiyeye dönüşmesini sağlamıştır. Bu kapsamda sayıları on binleri aşan mülkiye 

çalışanları, merkezde görev yapan kâtipler dışında taşra yönetimi, adalet, eğitim ve 

nüfus sayımı gibi birçok alanda modern bürokrasiden beklenen birçok görevi yerine 

getirmeye başlamıştır.
287

 Bu durum bu reformist kesimi, padişahlar karşısında 

(Abdülmecid ve Abdülaziz gibi) çok etkili ve güçlü bir konuma yükseltmiştir.
288

  

Gerileme döneminde artan askerî başarısızlıkların da, kalemiye sınıfının devlet 

içindeki rolünde değişiklikler ortaya çıkardığı ileri sürülmektedir. Askerî-idari görevleri 

yürüten teşkilatların güç kaybetmesi sonucunda, kalemiye mensupları için yeni görev 

alanları, yeni terfi olanaklarının ortaya çıkmış ve temsilcileri oldukları devletçi-laik 

kültürel yönelim önem kazanmıştır. En önemli değişiklik ise XVII. yüzyılın ikinci 

yarısında yeni sadrazamlık merkezi Babıâli’nin kurulması ve kalem dairelerinin bir 

kısmının buraya taşınmasıdır. Ayrıca İmparatorluğun gerileme döneminde dini 
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teşkilatın değişen dünya koşullarına karşı gerekli çözümleri üretmede yetersiz kalması 

sonucunda kalemiye kültürünün yeni uygulamalarına ihtiyaç duyulması da bu nedenler 

arasında sayılmalıdır.
289

 Findley’e göre, merkezi dairelerde yer alan kalemiye 

çalışanlarının İmparatorluk bünyesinde üst düzey görevlere yükselmesinde etkili olan 

bir diğer faktör tevcihat sistemi olarak bilinen atama sistemidir.
290

 Bu nedenle XVI. 

yüzyılın sonlarından itibaren giderek gelişen ve devlet sistemi içinde önem kazanan 

kalemiye, XVIII. yüzyılda önemli yöneticiler yetiştiren bir sınıf olmuştur.
291

 Örneğin 

kalemiye sınıfına mensup kişilerin Batı’yı tanımada sahip oldukları avantajlar, bu 

sınıfın yükselmesinde etkili olmuştur. Avrupa başkentlerinde elçilikler kurularak sürekli 

diplomasi sitemine geçilmesi, eski dairelerde ve diğer kurumlarda gerçekleştirilen iç 

reform çalışmaları, Hariciye Nezaretinin kurulması ile tek bir noktada birleşmiştir. Bu 

gelişmeler doğal olarak kalemiye sınıfı üyelerini de etkilemiş, bu sınıf dış ilişkilerin 

yürütülmesi ile ilgili görevler sırasında diplomatik sistemin gereği olarak Batı ülkelerini 

tanıma fırsatına erişmişlerdir. Edinilen bu tecrübeler ile İmparatorluğun içişlerinde de, 

modernleşme sürecinin öncüleri olarak yeni bir kalemiye seçkinleri sınıfı ortaya 

çıkmıştır.
292

 Bu seçkinlerin ortaya çıkmasında Batı tarzı okullarda eğitim almaları 

önemli bir zihniyet değişikliğine yol açmıştır.
293

 Tanzimat Fermanı ile beraber devlet 

mekanizmasının modernleştirilmesinin yanı sıra Babıâli bürokratlarına da daha geniş 

yetkiler verilmesi hedeflenmiştir. Mardin’in cümleleri ifade edersek; “1837’de kurulan 

idari kurumlar, aynı zamanda, devlet işlerinin yürütülmesinde nazır ve müsteşarlık 

seviyesinde uzmanlardan oluşan tarafsız geniş bir gruba dayanmanın zorunlu olduğu 
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fikrinin kurumsal ifadesiydiler. Böylece, kesin olarak kalemiyenin yürüttüğü hizmetlerin 

üstünlüğü resmen tanınmıştır.”
294

   

Özetle XV. ve XVI. yüzyıl büyük devlet adamları, oturmuş bir Osmanlı 

düzeninin görev yapan aktörleri olmuşlardır. XVIII. yüzyılda ise okuryazar zümre, Batı 

kültürü ile ilişki kurarak, Batı’yı tanıma çabası içine girmiş ve Batı dillerine ilgi 

göstermiştir. Bu özelliği nedeniyle klasik dönem kalem efendilerine göre farklı 

özelliklere sahiptir. Farklılaşmanın temel sebebini değişen tarihi şartlarda aramak 

gerekmektedir. Fakat bu zorlayıcı şatların yanında dönemin bürokratlarının da 

kendilerini değiştirme ve toplumu ileri götürme bilincine sahip olduklarını belirtmemiz 

gerekmektedir.
295

 Nitekim kendi sisteminden daha iyisini tanımayan ve dolayısıyla iki 

sistem arasında kıyaslama yapamayan bir insanın/toplumun, kendi yaşam seviyesini iyi 

ve yeterli kabul etmesi normal bir durumdur. Bu nedenle geleneksel bir toplum 

yapısının kendisini geri kalmış ve yoksul olarak kabul etmesi mümkün değildir.
296

 

Osmanlı toplumu açısından Batı’yı tanıyan ve Batı dillerini bilen kişilerin önemi bu 

noktada ortaya çıkmaktadır. Böylece geçmişte sadece bürokratik görevlere yardımcı 

olan bu sınıf, değişen dünya şartlarının etkisiyle İmparatorluk içinde güç kazanarak, 

reformların yönetilmesi konusunda etkili yöneticiler konumuna yükselmişlerdir. Bu 

konu sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak incelenecektir. 

1.4. OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA MODERNLEŞME DÖNEMLERİ 

Osmanlı modernleşmesi incelendiğinde toplumdaki kurumların, bireylerin 

değişimini ve bu değişimin devlete sirayet etmesini de kapsadığı görülmektedir. 

Osmanlı toplumunun modernleşmesi, salt olarak klasik modernleşmenin ifade ettiği gibi 

az gelişmiş bir toplumun, gelişmiş toplumların özelliklerini alması olgusu ile 
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açıklanamaz. Modernleşme kabaca var olan değişmenin değişmesidir ve bu olgu XIX. 

yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda yeni bir boyut kazanmıştır. Bu nedenle Osmanlı 

modernleşmesi hâlâ üzerinde tartışmaların yürütüldüğü önemli bir konudur.
297

 Bu 

kapsamda Osmanlı-Batı ilişkileri gelişiminin incelenmesi bu noktada önem 

kazanmaktadır. 

Türk ve Batı kültürleri arasındaki ilişki her ne kadar çok eski dönemlere dayansa 

da, yenidünya fikri birdenbire ve kendiliğinden ortaya çıkan bir düşünce olmamıştır. Bu 

nedenle iki kültür ve düşünce biçimi çok uzun süre birbirlerine tesir etmeden, yan yana 

ve birbirleri ile uzlaşma çabası içinde yaşamıştır. Fakat son döneme kadar gerçek bir 

kaynaşma yaşanmamıştır.
298

 Fakat bu durum iki coğrafyanın birbirinden etkilenmediği 

anlamına gelmemelidir. Nitekim Türkiye’ye, “Turchia veya Turcmenia” ismini veren 

Avrupalı İtalyanlardır. İlk ticari organizasyonlar Avrupa ile yakınlaşma ile olmuştur. 

Devlet teşkilatı ve askerî yapıda Avrupa’ya bir reaksiyon ya da etki-tepki şeklinde 

gelişimler görülmüştür. Türkiye, “Avrupa dünyasının ortasındaki İslâm” olarak 

isimlendirilmiştir. 1856 tarihinden itibaren ise Avrupa’nın üyesidir.
299

 Bu gelişmeler 

dikkate alındığında Osmanlı İmparatorluğu, kuruluş evresinde Batı’ya yönelik fetihler 

yürütülerek yeni toprakların kazanılması ve XVI. yüzyılda büyük bir kuvvet olarak 

yükselişe geçmesi gibi gelişmeler neticesinde Avrupa siyasi coğrafyasının oluşmasında 

birinci derecede etkili olmuştur. Tüm Avrupa’nın hâkimiyet altına alınması ve Avrupalı 

güçler tarafından düzenlenebilecek Haçlı Seferleri’ne karşılık zayıf devletlerin 

desteklenmesi gibi politikaları temel alan İmparatorluk, Batı dünyasını yakından takip 

etmiştir.
300
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Klasik çağların Müslüman toplumları için Frenk Avrupa, kendisinden 

öğrenilecek hiçbir şeyi olmayan ve önemli bir korku unsuru yaratamayacak bir dış 

barbarlık ve imansızlık karanlığı olarak görülmekteydi. Bu görüş Orta Çağ itibarıyla 

etkisini yitirmeye başlasa da, Orta Çağ Müslümanlarınca Osmanlılara aktarılmıştır. 

Osmanlı ordularının Avrupalı güçler karşısındaki parlak askerî başarıları ise bu mirası 

pekiştirmiştir.
301

 Fakat süreç içinde güç dengesinde yaşanan değişimler, hem Osmanlılar 

hem de Batılıların bakış açılarında önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu değişimi fark 

eden kimi Osmanlı padişah ve bürokratlarının, kötüye gidişi durdurmak ve düzeltmek 

için kimi faaliyetlere giriştiği bilinmektedir. Örneğin I. Ahmed idari ve ticari 

düzenlemeler amacıyla kanunnameler çıkarmış
302

; II. Osman, IV. Murad ve Köprülü 

ailesinden gelen vezirlerce devletin yönetildiği dönemde, yapılan ıslahatlar ile devletin 

eski kudretine ulaşması hedeflenmiştir.
303

  

XVII. ve XVIII. yüzyıl geleneksel reformcularına göre reformlar ancak sistemi 

eskisi gibi çalıştırmakla, hırsızlık yapanların tasfiyesi, rüşvet ve yolsuzluk 

uygulamalarına son verilmesi, atamaların yeteneğe göre yapılması, geleneksel askerî 

birliklerin düzeltilmesi ve son olarak görevinin gerekliliklerini yapmayı reddeden 

herkesin uzaklaştırmasıyla başarılabilirdi. Bu reformcular genellikle kullandıkları 

yöntemlerde merhametsiz olsalar da, karışıklığın kötü etkilerinin giderilerek 

İmparatorluğun yeteri kadar düzeltilmesinde şaşırtıcı bir boyutta başarılı olmuşlardır ki, 

bunun sonucunda yabancı istilacıların püskürtülmesi sağlanmıştır. Fakat devletin içinde 
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bulunduğu tehlike ortadan kalktığı ya da dış baskılar azaldığı anda, reformlar terk 

edilmiş ve kötü gidişe izin verilmiştir. Uzun dönemde ise çöküş devam ederek, toprak 

kayıpları ile sonuçlanmıştır. İmparatorluğun daha uzun süre yaşamasına olanak veren 

şey, Osmanlıların gücünden çok Osmanlıları parçalamak isteyen Avrupalı güçler 

arasındaki bölünme olmuştur.
304

 Sonuç olarak XVII. yüzyıl reformcuları 

İmparatorluğun içinde bulunduğu bozulmayı fark etmiş ve toprak rejimi, maliye, ordu, 

hükûmet, idare ve bilim kurulları hakkında fikirler ileri sürmüşlerdir. Fakat bu 

reformculardan hiçbiri bozulmanın ardındaki nedenleri araştırmamışlardır. Bunun 

sebebi ise Orta Çağ düşünüşünün temelini oluşturan düzenin değişmemesi gerektiği 

fikridir.
305

 Nitekim XVII. yüzyıl başları dikkate alındığında devlette yaşanan 

problemler, yetenekli ve iktidara hâkim bir padişah (IV. Murad) ya da sadrazamların 

(Köprülüler) göreve gelmesiyle kısa sürede çözülmüştür. Bu durum devletin köklü bir 

çöküş geçirmediği ve her şeye rağmen sistemin devamlılığı için gerekli unsurlara sahip 

olduğunun önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bu dönem 

gelenekçi ıslahat ya da kanun-ı kadim geleneğine uygun reformların yapıldığı yıllar 

olarak incelenmektedir.
306

 Görüldüğü gibi içsel çürümenin şiddetli bir biçimde 

İmparatorluğu yıkma tehdidi ile ortaya çıktığı durumlarda, kişisel olarak Sultanlar ve 

vezirler devleti kurtaracaklarını düşündükleri reform programları oluşturmuşlardır. Bu 

nedenle içsel düşüş ile karşılaşan yönetici sınıfın, bu durum karşısında hiçbir şey 

yapmadıkları inancı, hatalı bir düşüncedir. XVII. ve XVIII. yüzyılın en kritik 

zamanlarında reformlar ve reformcular ortaya çıkmıştır. Fakat bu dönemin en zeki ve 

anlayış sahibi reformcuları dahi, Osmanlı sisteminin kâfirlerce geliştirilebilecek bir 
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sistemden çok daha üstün olduğu inancına bağlı kalmışlardır. Bu düşünce sadece XVI. 

yüzyılda ilk ortaya çıktığında kayda değer bir gerekçe olarak kabul edilebilir. Bu 

düşünceye göre Osmanlı gerilemesinin temel sebebi Osmanlı gücünün zirveye ulaştığı 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde başarılı olunmuş organizasyon biçim ve 

tekniklerinin uygulanmamasıydı.
307

 Fakat her ne kadar bu dönemde çözümün eski ve 

ihtişamla günlere dönmekle gerçekleştirileceği dile getirilse de, ıslahat hareketlerinin 

felsefesi incelendiğinde bu amacın çok daha ilerisini gören fikirlerin de bulunduğu 

görülmektedir. Nitekim II. Osman tarafından Yeniçeri Ocağı kaldırılarak yeni bir ordu 

kurma düşüncesi, nereden bakılırsa bakılsın eski ihtişamlı günlere bir dönüş ve Kanuni 

dönemi teşkilat yapısının canlandırılması olarak yorumlanamaz.
308

 Bu kapsamda süreç 

içinde Osmanlıların üstünlük duygusu yerini daha ileri tekniğe sahip olan Batı 

düşüncesine terk edecek ve bu durum doğal olarak modernleşme sürecinin gidişatını da 

değiştirecektir. 

Batı üstünlüğünün fark edildiği en önemli alanın askerî alan olduğu şüphesizdir. 

Savaş teknolojisi açısından uzun yıllar Avrupa ile sıkı ilişkiler kurmuş olan 

Osmanlıların, XVI. yüzyıldan itibaren askerî teknik ve teknolojide Batı’ya göre geri 

kaldığı görülmektedir.
309

 Dolayısıyla 1606’dan itibaren Batı karşısındaki mutlak 

                                                           
307

 Shaw, 2002, s.175; Davison, 2005, s.20. Her ne kadar böyle bir görüş kabul edilse bile bu durum XVI. 

yüzyıldan sonra matematik ve tıp gibi alanlarda ortaya çıkan bilimsel gelişmelerin takip edilemediği 

gerçeğini değiştirmez. Batı’da Kopernik, Kepler, Galilei’lerin yetiştiği dönemlerde Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Takıyüddin’in rasathanesinin yıktırılması, aradaki fikirsel farklılığı göstermesi 

açısından anlamlıdır. Bkz. Ülken, 2015, s.43-44. 
308

 Cemal Kafadar, “Osmanlı Siyasal Düşüncesinin Kaynakları Üzerine Gözlemler”, Modern Türkiye’de 

Siyasal Düşünce, Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, 

Cilt 1, Ed. Mehmet Ö. Alkan, 10.Baskı, İstanbul, 2014, s.27. 
309

 İnalcık’a göre Batı’nın Osmanlı karşısındaki askerî devrimi 1593-1606 savaşları ile olmuştur. Kısa 

tüfek kullanabilen süvari ve tüfekli piyade taburlarına sahip Avusturya-Alman orduları karşısında, ok, yay 

ve mızrakla savaşan geleneksel Osmanlı süvarisi, savaşma üstünlüğünü kaybetmiştir. İkinci önemli 

gelişme, kale-istihkâm inşasında eski sur sisteminin terk edilerek, alçak ve top ateş gücü yüksek tabya 

sisteminin benimsenmesidir. Osmanlılar bu yenilikleri Batı’ya göre çok geç bir zamanda benimsemeye 

çalışacaktır. Diplomasi alanında ise Batı, İstanbul’daki elçiliklerini birer casusluk üssü olarak kullanırken, 

bu işin önemi Osmanlılar tarafından XVIII. yüzyılda anlaşılmıştır. Bkz. İnalcık, 2016a, s.253; Halil 

İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-II, Tagayyür ve Fesâd 



98 

 

üstünlüğün kaybolmaya başladığı görülmektedir. 1606 Zitvatorok Antlaşması ile 

başlayan eşitlik tavizi
310

, 1699 Karlofça Antlaşması ile yenilginin açıkça kabul edilmesi 

ile sonlanmıştır.
311

 Fakat bu yenilgiyi kabul, cihat kavramı üzerinden meşrulaştırılarak 

İslam peygamberine referansla, gelecek zaferlere ulaşabilmek için geçici bir duraklama 

olarak yorumlanmıştır.
312

 Fakat bu yorum dahi Batı askerî üstünlüğünün kabulünün bir 

göstergesi olarak kabul edilmelidir. İçinde bulunulan bu kötü durumun düzeltilmesi 

amacıyla bazı önlemlerin alınması gerektiği açıktır. Bu nedenle 1699 tarihi, Avrupa 

savaş teknolojisinin (askerî donanım ve örgütlenme) Osmanlılar tarafından kabul edilip, 

örnek alınmaya başladığı tarih olarak belirtilmektedir.
313

 1699 Karlofça Antlaşması ile 

devletin kalkındırılması için köklü ıslahat önlemleri uygulamaya konmuş, Batı 

karşısında modernleşmenin mutlak bir zorunluluk olduğu fark edilmiştir. En önemli 

değişiklik ise Batı’yı küçümseyen Osmanlı bürokratlarının, Batı’nın medeniyet, askerî 

ve teknolojik alanda üstünlüğünü kabul etmeleridir. Bu kritik bir zihniyet değişikliğini 

yansıtmaktadır. Devletin kurtarılmasının Batı’nın teknolojisinin alınarak 

gerçekleştirileceği ana fikri, bu tarihte gündeme gelmiştir.
314

 Bu tarihten itibaren 

İmparatorluğun sorunlarının çözümünü hedefleyen Batıcı bürokratlar, ulema ve 

gelenekçi toplum direnci karşısında yalnızca askerî teknoloji sahasında reform 

çalışmaları yürütebilmişlerdir. Ulema’nın direnci karşısında reformistler “kendini 

korumak için düşmanın silahını almak, kâfiri taklit etmek demek değildir ve şeriata 
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2016(b), s.5. 
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 Lewis, 1996, s.36. 
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uygundur” ilkesinden faydalanarak ulema sınıfını ikna etmiştir.
315

 Bir görüşe göre ise 

XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı padişahları, Romalıların “Fas est ab haste doceri” 

(Düşmanından ders almayı bileceksin!) ilkesine göre hareket etmeye başlamışlardır.
316

 

Görüldüğü gibi değişime karşı direnç gösteren kesimler olmasına rağmen askerî alanda 

yapılacak reformların İmparatorluğun devamı açısından taşıdığı önem sebebiyle bu 

reformlar muhafazakâr kesim açısından diğer alanlardaki reformlardan daha çok kabul 

edilebilir nitelikteydi. Çünkü devletin savunulması gerçeği herkesçe kabul edilen bir 

görüştü.
317

 Örneğin III. Selim’e askerî reform yapılması için tavsiye veren farklı 

görüşten kişilerin birleştikleri nokta Avrupa’nın askerî alandaki uzmanlığının referans 

alınmasıydı.
318

 Nitekim bu durum, Batı tarafından kullanılan ateşli silahların örnek 

alınmasında ve yeni savaş tekniklerinin öğrenilmesi aşamasında da görülmüştür. Fakat 

bu dönemde matbaa ve saat kuleleri gibi gelişmelerin benimsenmesi konusunda İslami 

toplumsal dokunun bozulacağı gerekçesiyle olumsuz bir bakış açısı geliştirilmiştir. Bu 

nedenle Osmanlı Türkleri açısından Avrupa kaynaklı bilgilere ilgi, esas olarak askerî 

gelişmeler ve savaş sanatları üzerinden olmuştur.
319

 Nitekim İmparatorluğun Batı 

karşısında güç kaybettiği dönemi ifade eden klasik gerilme tezi de, askerî gelişmeler 

esas alınarak oluşturulmuş ve bu gerileme sebebiyle İmparatorluğun modernleşme 

sürecine girdiği ileri sürülmüştür. 
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Osmanlı tarihi ile ilgili olarak genel kabul gören bölümlendirmeye göre 

İmparatorluk dönemsel olarak kuruluş, yükseliş, duraklama, gerileme ve dağılma 

dönemlerine ayrılmaktadır. Kimi görüşlere göre bu sınıflandırma askerî başarıları ve 

siyasi sınırların genişleme/daralma dönemlerini belirtse de, bu süreçleri tam ve doğru 

olarak ifade edememektedir.
320

 Ranke
321

 ile başlayıp şarkiyatçı yazarlarla devam eden 

ve buradan Türk tarih yazıcılığına aktarılan Altın Çağ sonrası yaşanan gerileme/çöküş 

fikri, aynı dönemlerde Batı’nın yükselişi ve Osmanlıların geri kalmışlığı iddiasıyla da 

paralellik göstermektedir. Bu düşüncelerin kabul edilmesine yönelik önemli eleştiriler 

yöneltildiği de görülmektedir.
322

 Fakat bu noktada belirtilmelidir ki, 1970’lerden 

itibaren sorgulanmaya başlayan bu görüş konusunda, yeni fikirler ileri sürülmüştür.
323
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 Örneğin Genç, daha sade bir sınıflandırma tercih ederek İmparatorluğu tarihsel olarak iki döneme 

ayırmaktadır. İlki XIV. yüzyılın başlarından XVII. yüzyılın sonlarına kadar süren genişleme dönemi, 

1683’te II. Viyana kuşatması ile başlayan ve 1699 Karlofça Antlaşması ile sonuçlanan ve 1922’ye kadar 

süren ikinci dönem gerileme dönemidir. Bkz. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve 

Ekonomi, Ötüken Neşriyat, 4.Basım, İstanbul, 2005, s.38-39. Barkey ise, İmparatorluklar incelenirken bu 

ayrımın yapılmasında Edward Gibbon’un “The Decline and Fall of Roman Empire” isimli çalışmasının 

etkili olduğunu ve bu çalışmanın tarihçileri bu dar sınıflandırmaya yönelttiğini belirtmektedir. Bkz. Karen 

Barkey, Empire of Difference, The Ottomans in Comparative Perspective, Cambridge University 

Press, 2008, s.4. Karpat ise, Osmanlı Devleti’ni gelişen ve gerileyen bir yapı biçiminde değerlendiren ilk 

kişinin Dimitrie Cantemir olduğunu belirtmektedir. Bunu ise Cantemir’in 1733 yılında Paris’te 

yayınlanan “ Historia incrementorum atque decrementorum aulae Ottomanicae” (Osmanlıların Yükseliş 

ve Gerileme Tarihi) isimli eserinin başlığına dayandırmaktadır. Bkz. Kemal H. Karpat, “Osmanlı 

Tarihinin Dönemleri: Yapısal Bir Karşılaştırmalı Yaklaşım”, çev. Talip Küçükcan, Osmanlı ve Dünya, 

Osmanlı Devleti ve Dünya Tarihindeki Yeri, Timaş Yayınları, 5.Baskı, İstanbul, 2015, s.132.  
321

 Leopold Ranke, The Ottoman and The Spanish Empires, in the Sixteenth and Seventeenth 

Centuries, çev. Walter K. Kelly, London, 1843, s.22 vd.  
322

 Özkoç, 2015, s.14-15. İnalcık, büyüme, olgunluk ve çöküş öğelerini içeren insan biçimli ayrımın, 

Cevdet Paşa ve Mustafa Nuri Paşa gibi isimlerce de yapıldığını ve Abdurahman Şeref ve Yusuf Akçura 

gibi isimlerce günümüze aktarılarak, klasik ayrımın oluşmasına sebep olduğunu belirtmektedir. Oysa 

yazara göre tarihin dönemlere ayrılmasında önceden tasarlanan bir tarih bakış açısına ihtiyaç yoktur. Bkz. 

Halil İnalcık, “Osmanlı Tarihinde Dönemler”, çev. Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu, Ankara Üniversitesi 

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı:10, 1999 (a), s.337. Benzer bir görüş 

için bkz. Douglas H. Howard, “Ottoman Historiography and the Literature of “Decline” of Sixteenth and 

Seventeenth Centuries”, Journal of Asian History, Vol.22, No.1, 1988, s.53. 
323

 İlgili yeni bakış açıları için bkz. Cemal Kafadar, “The Question of Ottoman Decline”, Harward 

Middle Eastern and Islamic Review, 4, (1997-1998), 1-2, s.30-75; Karpat, 2015, s.131-159; Linda T. 

Darling, “Another Look at Periodization in Ottoman History”, The Turkish Studies Association 

Journal, Vol.26, No.2, (Fall 2002), s.19-28; Jane Hathaway, “Problems of Periodization in Ottoman 

History: The Fifteenth Through the Eighteenth Centuries”, Turkish Studies Association Bulletin,  

Vol.20, No.2, (Fall 1996), s.25-31; Grant, 1999, s.179-201; Howard, 1988, s.52-77; Donald Quataert, 

“Ottoman History Writing and Changing Attitudes Towards the Notion of “Decline””, History Compass, 



101 

 

Görüldüğü üzere imparatorluğun klasik dönemlerine göre güç kaybettiği bir gerçek 

olmakla beraber, değişen dünya koşullarına ayak uydurma, yaşamının devamlılığını 

sağlama amacıyla ortaya koyduğu refleksler ve uluslararası konjonktürün etkisi, 

İmparatorluğun ayakta kalmasını sağlamıştır. Bu nedenle bu dönemi sadece dış etkiler 

değil, devletin iç dinamiklerinin de etkili olduğu bir süreç bağlamında incelemek daha 

doğru olacaktır.
324

  

XVI. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu, devlet ve hükûmet 

geleneği, maliye politikası, toprak düzeni ve askerî örgütü ile Ortadoğu 

İmparatorluklarının en gelişmiş örneği olarak kabul edilmektedir. Fakat Avrupa’nın 

askerî ve ekonomik üstünlüğü karşısında Osmanlılar, Ortadoğu devlet geleneklerinin 

Yeni Çağ’ın gereklilikleri açısından yeterli olmadığını anlamışlardır. Bundan sonraki 

süreç bir Ortadoğu İmparatorluğu’nun aleyhine yükselişe geçen, ekonomik, politik ve 

kültürel olarak Avrupa’nın kendisine meydan okuyuşu karşısında kendisini düzeltme 

mücadelesidir.
325

 Bu noktada belirtilmelidir ki, gerileme söyleminin ortaya çıkışı sadece 

modern akademisyenlik ve Oryantalist görüşlere mal edilemez. Bu fikri, imparatorluk 

için bir zirve noktası tanımlayarak, sonrasındaki tüm gelişmeleri bu tepe noktasından 

bakarak değerlendiren Osmanlı toplumu ortaya çıkarmıştır. Bu fikir, İmparatorluğu 
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yönetenler açısından önemli bir soruyu da beraberinde getirmiştir: İmparatorluk nasıl 

kurtarılabilir?
326

 

XVI. yüzyıl sonu ve XVII. yüzyıl başından itibaren artık bir “fetih 

imparatorluğu” değil, “yerleşik monarşiye” geçiş aşaması söz konusudur.
327

 Bu nedenle 

XVII. yüzyıldan itibaren İmparatorluk askerî fetih devletinden, dini kurumlara, 

hâkimiyet altındaki bölgenin kontrolünün sürdürülmesine ve bu bölgelerden vergilerin 

toplanmasına daha fazla odaklanılan bir bürokratik devlete doğru yön değiştirmiştir.
328

 

Geleneksel Ortadoğu devleti kurumlarına sahip İmparatorluğun bu kurumları, Batılı 

rakiplerinin geliştirdiği kurumlar ile karşılaştırıldığında çağdışı hale gelmiştir. Bu şartlar 

altında İmparatorluğun yeni koşullara uyum sağlama çabası içine girmesi ise geleneksel 

kurumların temellerini sarsarak, bunları devre dışı bırakmıştır. Bu nedenle XVII. 

yüzyılın ortalarından itibaren, 1600’lü yıllara göre çok farklı bir İmparatorluk yapısının 

olduğu aşikârdır.
329

 Bu kapsamda İmparatorluk, bir gerilemeden çok gerek içsel 

güçlerin gerekse dışsal faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan yeni uluslararası sisteme askerî, 

idari, ekonomik, kültürel vb. açılardan uyum sağlamaya çalışmıştır.  

Bu süreçte ortaya çıkan düzensizlik ve bozulma, modernleşme sürecinin 

yapısında var olan temel bir özelliktir ve her modern ve modernleşmekte olan 

toplum/ülke bu problemleri çözmek mecburiyetindedir.
330

 Bu sürecin Osmanlı Türkleri 

açısından da bu şekilde gelişim gösterdiği görülmektedir. Bu nedenle XVI. yüzyıl ile 

beraber Osmanlı İmparatorluğu’nun ile Batı arasındaki dengenin Osmanlılar aleyhine 

bozulması ve bunun iç düzene yansıması sebebiyle çeşitli düzenlemelerin yapılması 
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zorunlu hale gelmiştir. Fakat burada asıl cevaplanması gereken soru çağının koşullarına 

nazaran gayet gelişmiş bir toplumun, kısa sürede bu özelliğini nasıl kaybettiğidir. Bu da 

Osmanlı toplumunun kurmuş olduğu dengenin hassaslığı ve kendi düzenini tehdit eden 

tehlikeleri kendi bünyesinde taşıması ile açıklanmaktadır. Nitekim sistemin, 

İmparatorluk dışında ortaya çıkan yeni gelişmelere kendisini uydurma ve gelebilecek 

darbelerden sakınma esnekliğinden yoksun olması, bu durumun temel sebebi olarak 

gösterilmektedir.
331

 

1.4.1. Modernleşme Sürecinde İlk Adımlar:  İstikrarsız Modernleşme Dönemi 

1699 Karlofça ve 1718 Pasarofça Antlaşmaları, Osmanlı İmparatorluğu 

açısından o döneme kadar beklemediği şekilde toprak, prestij ve hatta özgüven kaybı 

yaşatmıştı. Her ne kadar bu duraklama geçici bir durum olarak görülse de
332

, kimi 

görüşler yaşanan özgüven kaybının, yeni şeyler kazanma umudunun da tükenmesine yol 

açtığını ifade etmektedir. Artık devletin, hanedanın ve seçkinlerin varlığı/meşru 

gösterilmesi farklı bir temele dayandırılmak zorunda kalınmıştır. Aslında yaşanan temel 

problem, meşruiyetinde gazâ ve fütuhat kavramlarına özel bir önem atfeden ve padişahı 

bu kavramlardan türetilen sıfatlarla niteleyen bir kültürde, yaşanan askerî 

başarısızlıkların meşruiyeti farklı bir temele aktarması sorunudur. Bu nedenle 1699 

sonrasında ilk kez Osmanlı zihniyeti, eskiyi canlandırmak yerine daha önce yapılmayan 

bir şeyler yapmak gerekliliğini kavramıştır. Islahat fikri önceki dönemlerde bozulan 

düzenin düzeltilmesi yani restorasyon anlamından, yeni bir düzleme geçmiştir.
333

 

1683-1699 dönemindeki savaşlar sonucunda alınan yenilgiler ile Batı’nın 

üstünlüğünü kabul eden Osmanlı idarecileri, gücünü anladıkları Avrupalı devletler 
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karşısında saldırgan bir tutum izlemenin ve uzun dönemli savaşlara girmenin 

doğuracağı olumsuzlukları idrak etmişlerdir.
334

 Modernleşmiş orduları ile Avusturya ve 

Rusya gibi iki büyük rakibin ittifakı karşısında ıslahat yapmanın zaruri olduğu 

görülmüştür.
335

 Fakat asırlara dayanan bir gelenek ve sisteme sahip İmparatorlukta, 

değişim sürecine girilmesi tabii ki kolay olmamıştır. Ortaya çıkan reformcu devlet 

adamları olduğu gibi eski sisteme bağlı unsurların güçlü varlığı, doğal olarak 

anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Örneğin bu dönemde Râmi Mehmed 

Paşa sadrazamlığı ile başlayan Batılılaşma çabaları, 1703 yılında çıkan bir isyan ile II. 

Mustafa’nın tahttan indirilmesi ve Râmi Mehmed Paşa’nın sadrazamlıktan düşmesi ile 

sonuçlanmıştır. Bu nedenle 1718’de Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın sadaretine 

kadar geçen dönem bir taassup devri olarak adlandırılmıştır.
336

 

1718 tarihinde imzalanan Pasarofça Antlaşması sonrası Avusturya ile sağlanan 

yirmi beş yıllık barış sürecinde eski Osmanlı örgütlerini dirilterek, eski parlak günlere 

dönmeyi hedefleyen ıslahat düşüncesi karşısında, Batılı yöntemlerin benimsenmesi 

temelli ıslahat fikirlerinin ilk nüveleri ortaya çıkmıştır.
337

 Batı medeniyeti üstünlüğünün 

kabul edilmesi ve teknik anlamda Batı’yı taklit etme hareketi, 1718-1730 yılları 

arasında bir kültür ve zihniyet değişimini de ortaya çıkarmış ve bu dönem Lale Devri
338

 

                                                           
334

 Altınay bu mağlubiyeti, bir buçuk asırdır yorgun ve güçsüz, bekleyişte kalan Osmanlıların, kesin geri 

çekilişi olarak ifade etmektedir. Ahmet Refik Altınay, Lâle Devri (1718-1730), Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, 2.Basım, İstanbul, 2012, s.6. Ayrıca Karlofça Antlaşması gibi bir mağlubiyete rağmen askerî 

teknoloji ve eğitime yatırım yapılmaması, Osmanlı İmparatorluğu ve rakipleri arasındaki farkı giderek 

büyütmüştür. Askerî örgütlenme içinde bir subay sınıfı yaratılmaması ya da eğitimli ve disiplinli piyade 

ve topçu birliklerinin örgütlenmemesinin eksikliği, XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendisini 

göstermiştir. Bkz. Aksan, 2011, s.130. 
335

 İnalcık, 2016a, s.4; Altınay, 2012, s.11-13. Benzer şekilde Bayly’de, XIX. yüzyılın başında Mısır’dan 

yoksun kalmış ve 1812’de Napolyon’u yenilgiye uğratarak yükselen bir güç olan Rusya karşısında askerî 

baskılara maruz kalan Osmanlı İmparatorluğu’nun reform yapmaya ya da ölmeye zorlandığını ifade 

etmektedir. Bkz. Bayly, 2014, s.142. 
336

 İnalcık, 2016a, s.6. 
337

 Berkes, 2014, s.42. 
338

 Ortaylı bu kavramın aslında dönemini ifade etmeyen bir kavram olduğunu belirtmektedir. Ona göre bu 

devre Osmanlı Barok Çağı demek daha doğru olacaktır. Bkz. İlber Ortaylı, “Osmanlı Seçkinleri” 



105 

 

olarak adlandırılmıştır. Bu devir, Sultan III. Ahmed, Sadrazam Nevşehirli Damat 

İbrahim Paşa ve şair Nedim üzerinden sembolize edilmektedir. Bu dönem özellikle 

Fransa’nın teknik ve yaşamsal alandaki bir taklidi, Fransız kültürü üstünlüğünün 

benimsendiği bir dönem olmuştur. Osmanlıların bu döneme kadar uzak kaldığı bu yeni 

yaşam tarzı, İmparatorluk dışındaki dünyaya karşı geliştirilen yeni bir bakış açısı olarak 

değerlendirilmektedir.
339

 Kimi görüşlere göre ise bu dönem bir sefahat ve zevk u safa 

devridir.
340

 Fakat ülkenin ekonomisinin içinde bulunduğu kötü durum ve yeniçerilerin 

maaşlarını düzenli alamaması, Osmanlı memurlarının lüks hayatı ve Batılı yaşam 

tarzına bir tepki olarak yeniçeri isyanını doğurmuştur.
341

 Bu ise doğal olarak bu 

dönemdeki reform girişimlerinin atıl kalmasına yol açmıştır. Fakat yine de III. 

Ahmed’in saltanat yıllarında sadaret makamına getiren Damat İbrahim Paşa döneminde, 

reformların amaç ve kapsamında değişimler yaşanmıştır. Bu dönemde Damat İbrahim 

Paşa tarafından başlatılan bu orijinal modernleşme girişimlerinin sadrazamdan gelmiş 

olması, Osmanlı modernleşmesi açısından önemlidir. Nitekim XVIII. yüzyıl 

başlangıcından itibaren reform konularının yürütülmesinde sadrazamların ve yüksek 

bürokratların konumunda önemli bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşüm ile birlikte 

sadrazamın yönetimi altında çalışan ve bünyesinde bürokratları barındıran Babıâli, 

yönetimde giderek etkin bir unsur olmaya başlamıştır.
342

 Bu çerçevede 1718-1730 

tarihleri arasında sadrazamlık görevini yürüten Damat İbrahim Paşa, gerek ilk askerî 

                                                                                                                                                                          
Osmanlı Düşünce Dünyası ve Tarihyazımı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 

2010 (a),  s.104. 
339

 Örneğin Ortaylı bu dönemi, “bir medeniyetin açılması ve gelişmesi için âdeta lüzumlu bir üslûp 

değişikliği” olarak ifade etmektedir. Bkz. Ortaylı, 2014d, s.61. Benzer bir bakış açısına göre Batı 

medeniyetinin Şark’ta yayılmasının ilk evresi olarak ifade edilen bu dönem, Türkler için bir uyanma 

devresi olarak ifade edilmektedir. Bkz. Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, Sosyal Psikoloji 

Bakımından Bir Tetkik, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1969, s.194. 
340

 İnalcık, 2016a, s.6-7; Altınay, 2012, s.13,50; Turhan, 1969, s.211. Karal, bu dönemi bir israf dönemi 

ya da Türk sanatında bir Rönesans olarak farklı iki şekilde yorumlanmasını abartılı bulmaktadır. Yazara 

göre Lale Devri, “her şeyden evvel yeni bir yaşamak zihniyetinin ifadesidir”. Karal, 1999a, s.19; Karal, 

2007, s.55.  
341

 Mardin, 2000, s.139. 
342

 Mardin, 2000, s.139. 
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reformun yapılmasını sağlamış
343

 gerekse de Fransa’ya elçi gönderilmesini hayata 

geçirmiştir.
344

 Damat İbrahim Paşa ıslahatları ile kültürel alanda yaşanan önemli 

gelişmelere rağmen devlet idaresi açısından önemli ıslahatlar gerçekleştirememiştir.
345

 

Yine de bu dönemde Damat İbrahim Paşa tarafından ortaya konulan reform anlayışı 

geçici geri gidişlere rağmen nihai bir süreklilik kazanmıştır. En yüksek yönetici 

çevrelerindeki tek tavır à la franga reforma olan kesintisiz ilgileridir ki, bu durum tüm 

seviyelerde idari, sosyal, iktisadi, sanatsal ve zanaatsal alanlarda Avrupa’daki en son 

gelişmelerin rapor edilmesi amacıyla spesifik talimatlarla Avrupa’ya periyodik olarak 

elçi gönderilmesini kapsayan Osmanlı politikasının sürekliliği ile açıklanabilir. Nitekim 

1720 ve 1838 yılları arasında yaşanan birçok reform karşıtı harekete rağmen Babıâli
’
ye 

Avrupa’daki konular ve ilerlemeler ile ilgili kırk rapor sunulmuştur.
346

 Fakat 

belirtilmelidir ki, bu dönemdeki reform çabalarının kesintiye uğraması, yapılan 

reformların etkisini azaltan önemli faktör olmuştur. Bu dönemde orduda yapılan 

değişiklikleri, matbaanın gelişi ve ekonomik olarak kapitalist Avrupa ile uyumlaşma 

süreci ile birlikte 1711 Prut Zaferi ve Belgrad’ın geri alınması gibi zaferler izlemiş olsa 

da, ad hoc özellikte olan tüm bu gelişmeler 1730 Patrona Halil İsyanı ile kesintiye 

uğramıştır.
347

 Bu isyan sonrası tahta çıkan I. Mahmud’un, ulema mensuplarına verdiği 

                                                           
343

 Mardin, 2000, s.136-137.  
344

 Karal, 2007, s.56. Nitekim bu görevlendirme neticesinde Yirmisekiz Mehmed Çelebi önemli bir 

sefaretname kaleme almış, beraberinde Fransa’ya götürdüğü oğlu Sait Mehmet Efendi ise matbaanın 

Osmanlı İmparatorlupu’na aktarılmasında önemli bir rol almıştır. Bkz. Karal, 2007, s.56. 
345

 Eren, 1979, s.711. Fakat Damat İbrahim Paşa’nın savaştan hoşlanmayan ve barış içinde ülkeyi 

geliştirmek isteyen görüşe sahip olması, sanatkâr ve entelektüel bilgisi ile zevk ve sefaya düşkünlüğü 

birçok yazar tarafından dile getirilmektedir. Bkz. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt 5, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, s.147-171; Alan Palmer, Son Üç Yüz Yıl Osmanlı İmparatorluğu, Bir 

Çöküşün Yeni Tarihi, çev. Belkıs Çorakçı Dişbudak, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1. Basım, 

İstanbul, 2002, s.47. 
346

 Mardin, 2000, s.142. 
347

 Patrona Halil isyanının da “lüzumsuz bir fütûhat siyaseti” olarak ifade edilen İran Savaşları’nın etkisi 

olmakla beraber 1683 II. Viyana kuşatmasından 1718 Pasarofça Antlaşmasına kadar savaş durumunda 

olan ülkede yaşanan ekonomik problemler de etkili olmuştur. Bkz. M. Münir Aktepe, Patrona İsyanı 

(1730), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No.808, İstanbul, 1958, s.71-72. Ayrıca 

Barkey, 1703 Edirne Vakası, 1730 Patrona Halil İsyanı ve 1808 Sened-i İttifak’ın farklı tarihlerde ve 



107 

 

yüksek makamlara atama ve görüşlerinin dikkate alınacağı sözü sonrasında ulemanın 

devlet kademelerine hâkim olduğu görülmektedir. Bu gelişmeler üzerine devletin 

oldukça muhafazakâr bir yapıya bürünerek, eski geleneklere dönme çabası içine girdiği 

görülmektedir. Ayrıca ulemanın alt katmanı, yeniçeriler, küçük esnaf ve tüccarlar 

arasındaki daha önce gerçekleşen anlık ittifaklar yerini sürekli bir ittifaka bırakmıştır.
348

 

İnalcık’a göre 1730 yılında çıkan isyan her ne kadar halk ile zevk ve sefa içindeki Saray 

arasındaki çatışmayı ifade etse de, meclis-i işret, sanatlar, şiir ve musiki alanında gelişen 

İrani geleneğe karşı İslami şeriatçıların ayaklanması olarak görülmüştür.
349

 Fakat bu 

gelişmenin reform hareketlerini durdurması mümkün olmamış, 1730 yılı sonrası reform 

çabaları devam etmiştir. Fakat reformcuların Batı’dan uzman getirerek, yeni ıslahatlar 

gerçekleştirme çabaları hep iki temel engel ile karşılaşmıştır. İlki modern eğitim ve 

öğretim metotlarını din açısından tehlike olarak gören fanatik/skolastik zihniyet; ikincisi 

ise modern araştırmalar için gerekli süreleri beklemeyen ve öncelikli olarak gücünün 

ihtiyacının giderilmesini hedefleyen idareci/bürokratik zihniyettir.
350

 Bu bakış açısının 

oluşmasında, Osmanlı toplum sisteminin gelişmesi ve olgunlaşması sonrasında var olan 

refah ve istikrar ortamının kaynağını aldığı objektif belleğin yerini “düzenin ilahi 

iradeden kaynaklandığı ve dolayısıyla sonsuza kadar devam edeceği inancına” terk 

etmiş olması etkili olmuştur. Bu nedenle içten gelen değişim talepleri karşısında var 

olan düzen günün koşullarına uygun olarak revize edilmeyip, olduğu gibi muhafaza 

edilmesi yönünde tedbir alma yolu tercih edilmiştir.
351

  

                                                                                                                                                                          
farklı ittifaklar kuran toplumsal güçlerin, reformcu devlet anlayışına karşı gerçekleştirdikleri muhalefet 

hareketleri olduğunu ifade etmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Barkey, 2008, s.205-225. 
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 Karpat, 2014, s.71-73. 
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 İnalcık, 2016a, s.127. Küçükömer de benzer şekilde Lale Devri’nde ortaya çıkan anlayışın, Türkiye 

Cumhuriyeti döneminde ortaya çıkan ortanın solu anlayışının ilk nüvelerini oluşturduğunu belirtmektedir. 

Ek olarak Lale Devri’ne tepki gösteren esnaf, yeniçeri ve ulema ise sonraki dönemdeki İslamcı halk 

cephesinin ilk örnekleridir. Özetle Türkiye Cumhuriyeti döneminde görülen ikiliğin ilk örnekleri bu 

dönemde ortaya çıkmıştır. Bkz. Küçükömer, 2012, s.197. 
350

 Ülken, 2015, s.25. 
351

 Karpat, 2014, s.42.  
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Batı ile ilişkiler ve reform hareketleri Patrona Halil İsyanı ile kesintiye uğramış 

olsa da, kısa bir süre sonra tekrar başlatılmıştır. I. Mahmud’un askerî ve diğer 

alanlardaki ıslahat çabaları bu çerçeve de ele alınabilir.
352

 Benzer girişimler sonraki 

padişahlar devrinde de devam ettirilmiştir. III. Mustafa’nın “…tedricî ıslâhat tedbirleri 

ile yavaş-yavaş istikbâli kurtarma…” amacı ile maliye, askerî ve idari alanlarda yaptığı 

ıslahatlar
353

, I. Abdülhamid’in çeşitli alanlarda gerçekleştirmeye çalıştığı ıslahat 

girişimleri (Halil Hamit Paşa’nın girişimleriyle gerçekleştirilmeye çalışılan askerî 

ıslahatlar, Mühendishane-i Berri-i Humayun’ün açılışı, tımarlı sipahinin teçhizatı için 

nizamname çıkarılması gibi)
354

 bu kapsamda ele alınabilir. Fakat bu süreçte Lale 

Devri’nde açılan yol kapanmış ve eski müesseselerde ıslahat yapılması fikrine geri 

dönülmüştür.
355

 Daha radikal reform fikirlerinin ortaya çıkması ise III. Selim iktidarında 

gerçekleşecektir. 

1.4.2. Yeniçerilerin Gölgesi Altında Bilinçli/Yukarıdan Modernleşme Girişimleri 

1789 yılında III. Selim’in tahta çıkmasıyla Osmanlı İmparatorluğu’nda, 

Tanzimat’a giden sürecin başladığı kabul edilir. Bu tarihten itibaren göreve gelen kimi 

padişah ve bürokratların taşıdığı reform yapılmaması durumunda devletin iç ve dış 

tehditler karşında savunmasız kalacağı ve çökeceği inancı sebebiyle, bu yöneticiler 

Batılı idari, askerî ve eğitim kurumlarının İmparatorluğa aktarılmasını savunmuş ve 

bunu tepeden inmeci bir yöntem ile uygulamaya koymuşlardır. Tüm bu reformcuların 

zihninde ise daha önceki dönemlerde de görüldüğü gibi askerî reformun genellikle ön 
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 Abdülkadir Özcan, “Mahmud I”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt:27, İstanbul, 2003, s.351. Askerî 
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s.700.  
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355
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sıralarda yer aldığı ifade edilmelidir.
356

 Bu kapsamda III. Selim devrinde yapılacak olan 

ıslahatların, kendisinden önceki dönemlere göre önemli bir paradigma değişimine 

uğradığı kabul edilir. XVII. yüzyıl Osmanlı yazarları tarafından kurtuluş reçetelerinde 

tavsiye edildiği gibi tekrar yükseliş için devletin geleneksel/temel kurumlarına dönüş 

fikri, bu dönemde yerini, III. Selim’in Nizâm-ı Cedîd olarak adlandırdığı geniş kapsamlı 

reform hareketi ile Avrupa’yı örnek alan ıslahatlarla sorunun çözülmesi gerektiği fikrine 

bırakmıştır. Nitekim şehzadelik döneminde Fransa Kralı XVI. Louis ile mektuplaşan III. 

Selim’in, henüz tahta çıkmadan bu düşüncede olduğu bilinmektedir.
357

 Bu nedenle 

Nizâm-ı Cedîd dar anlamda ordunun ıslahı olarak anlaşılsa da, geniş anlamda 

yeniçeriliğin kaldırılması, ulema sınıfının nüfuzunun kırılması ve Batılılaşma 

uygulamalarının sonucunda “mevcut rejimin yerine yenisinin koyulması” olarak 

anlaşılmalıdır.
358

 Dolayısıyla III. Selim padişahlığı döneminde temel olarak iki 

problemin çözülmesini tasarlamaktadır. Bunlar “İmparatorluğun varlığını korumak, 

imparatorluğun kurullarını yeni temellere dayandırarak yeni bir düzen yaratmak”
359

 

olarak ifade edilebilir. Tüm bunlara XVI. yüzyıldan itibaren bozulma emareleri 

göstermeye başlayan tımar sistemin yozlaşması sonucunda ortaya çıkmaya başlayan 

adem-i merkeziyet ve taşrada devlet otoritesinin azaldığı bu alanların âyanlar tarafından 
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doldurulması gibi problemlerin çözülme çabalarını da eklemek gerekmektedir.
360

 Bu 

noktada şunu da belirtmek gerekir ki, her ne kadar III. Selim XVIII. yüzyılın önemli bir 

reformcusu olarak kabul edilse de, bunu kendisinden önceki vezirlerin hazırladığı 

altyapıya borçludur.
361

 Dolayısıyla 1789 yılında III. Selim’in tahta çıkışı, 

gelenekselciliğin yerine modernleşmenin koyulduğu, Batılılaşma fikrinin kökleştiği 

önemli bir dönüşüm noktası olarak kabul edilmektedir.
362

 Burada III. Selim’in de 

reformların hayata geçirilmesinin, devletin geleceğinin kurtarılması açısından elzem 

olarak kabul ettiği belirtilmelidir. Padişah’ın Babıâli’ye gönderdiği bir hatt-ı 

hümayunda yer alan “…Devletin irat ve masrafı ve zait sefaheti cümlenizin malûmudur. 

Eğer bana şimdilik kuru ekmeğe kani ol derseniz ben razıyım. Eğer birine taarruz 

eylersem pederi dahi böyle idi deyu lisan uzatacaksınız. Bana beyan edin Allahaşkına 

devlet elden gidiyor, sonra faide vermez, ben bildiğimi size ifade ettim. Siz de devlette 

hissementsiniz”
363

 cümleleri bu anlayışı göstermektedir.  

Var olan sorunların düzeltilmesi amacıyla 1791 yılında cepheden dönen Osmanlı 

ordusu Silistre’de iken III. Selim sivil, asker ve ulema sınıfına mensup yirmi iki kişiden 

imparatorluğun zayıflığının nedenleri ve çözüm önerileri ile ilgili görüşlerini 

istemiştir.
364

 Tüm bu öneriler incelendiğinde askerî reform ihtiyacı temelinde oybirliği 

içinde olan lahiyalarda temel soru, bu askerî reformun ne şekilde gerçekleştirilmesi 

gerektiği olmuştur. Tutucular eski parlak dönemlere dönülmesini önerirken bir diğer 

grup Frenk eğitim ve silahlarına tedricen geçişi önermişlerdir. Sonradan Sultanın da 
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destekleyeceği son grup eski ordunun ıslah edilemeyeceğine ve başlangıcı itibarıyla 

Batılı tarzda kurulacak bir ordu modeli fikrini savunmuştur.
365

 Böylece bu döneme 

kadar yürütülmüş olan reform çalışmaları önemli bir kırılma yaşamış ve savunmacı 

modernleşme anlayışı açık bir şekilde reformları şekillendirmeye başlamıştır. 

Savunmacı modernleşme anlayışı çerçevesinde ilk adımın askerî alandan başlatılması 

gayet doğaldır. Fakat askerî modernleşme çerçevesinde yürütülen yeni bir ordu kurma 

girişimi, doğal olarak önemli bir mali kaynak yaratılması ihtiyacını da ortaya 

çıkarmıştır. Bu mali kaynak için, düşünülen çeşitli yöntemler arasından tercih edileni 

sikkelerin ayarının bozulması olmuştur. Paranın değerinin bozulması hazineye bir gelir 

sağlıyor olsa da, aynı zamanda halkın geçimi aleyhinde sonuçlar ortaya çıkararak, 

ekonomiye zarar veren bir politika olmuştur. Nitekim bu durum, yeniçeri 

ayaklanmalarının sebeplerinden birisini de oluşturmuştur. Yeni ordu için başlayan bu 

kaynak arayışı sonucunda 1793 yılında İrad-ı Cedid Hazinesi kurulmuştur.
366

 Böylece 

yeni ordu için gerekli mali kaynakların toplanması amaçlanmıştır. 

Fakat bu dönemde sadece askerî ıslahatın yeterli olmayacağı düşüncesinin de 

etkinlik kazanmaya başladığı görülmektedir. Cevdet Paşa’nın sözleri ile ifade edersek,  

“… Lâkin Devlet-i Aliyye'nin ahvâl-i mülkiyesi dahi muhtell olup bir bozuk 

hey’et ise bir hey’et-i muntazamayı idâre edemeyeceğinden tanzîm-i askerle 

beraber umûr-ı mülkiyenin tanzîmi dahi lâzıme-i hâl ü maslahattan idi. Çünkü 

umûr-ı devlet sâat çarhları gibi yek-diğere muttasıl ve merbût ve bu dolabın hüsn-i 

intizâm üzre dönmesi cümlesinin taht-ı nizâm ve râbıtada bulunmasına menût 

olduğundan Devlet-i Aliyye her dâ’iresince ıslâhât-ı esâsiyeye muhtâc idi.”
 367
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Lale Devri’nden başlayan çağdaşlaşma akımının, III. Selim döneminde kısa 

vadeli sonuçları izlenebilmiştir. Bu tarihe kadar devletin bünyesinde yer almayan, ulema 

yerine gelecek olan aydın tipi ve sonrasında bu tipin ulaşacağı modern intelligentsia 

modelinin ilk öncüleri bu dönemde Osmanlı dünyasında kendisini göstermeye 

başlamıştır. Ayrıca Batı’ya bakışta eski dönemlerden farklı bir bakış açısı geliştirilmiş, 

bilgisizlik ve taassup karşısında bilim ve aydınlanma ayrımı yapılmaya başlamıştır. Bu 

da şu anlama gelmektedir ki, askerî anlamda kullanılan Nizâm-ı Cedîd kavramı, rejimi 

ve sisteme kapsayacak şekilde genişlemiştir. Böylece askerî alan reform yapılan yegâne 

alan olmaktan çıkmış, idari sistemi de kapsayan daha geniş bir anlam kazanmıştır. Bu 

kapsamda bu dönemdeki reform çalışmaları sonucunda toplum içinde yeni bir sosyal 

grubun da ortaya çıktığı görülmektedir. Aldıkları eğitim ve edindikleri yabancı dil 

bilgisi ile kişisel gelişim sağlayabilen genç kara ve deniz subayları heyeti, Osmanlı 

toplumu içinde Batı’yı tanıyan ve anlayabilen grubu oluşturmuşlardır. Bu durum III. 

Selim’in reform faaliyetlerinde çeşitli askerî alanlarda eğitim veren okullara önem 

vermesinin sonucudur. Aynı dönemde yürütülen reformlar sonucunda askerî reformlar 

dışında Batı’ya açılan diğer pencere ise diplomasi reformu ile gerçekleştirilmiştir.
368

  

Bu noktada belirtilmelidir ki; Nizâm-ı Cedîd dönemi, Avrupa diplomasisine 

katılma açısından da önemli bir yenilik getirmiştir. Bu dönemde Osmanlılar, daha 

önceki dönemlerde görülen otarşik prensibi terk ederek, kendilerini Avrupa 

devletlerinden üstün görmek yerine, Avrupa güç dengesine entegre olmayı 

amaçlamıştır. Birçok Avrupa kentinde daimi elçiliklerin kurulması ile Avrupa güç 

dengesi içinde kendisine bir yer edinme yolunda adımlar atmıştır.
369

 Avrupa ülkelerinde 

açılan elçilikler bu açıdan, hem Batı’nın takip edilmesi hem de Batı’yı tanıyan ilk 

reformcuların ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Örneğin Ebubekir Ratip Efendi’nin 
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369
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Viyana sefirliği sonrasında dönemin modern devletlerinin özelliklerine dikkat çekmiş ve 

Tanzimat Fermanı’nda yer alan fikirlerden yaklaşık kırk beş yıl önce bahsetmiştir. 

Avusturya askerî ve sivil idaresi hakkında verdiği bilgilerde değindiği başlıca konular 

eğitimli-disiplinli ordu, düzenli maliye, namuslu, dürüst ve bilgili memurlar ile 

ekonomik güvenlik ve refahtır.
370

  

Fakat her şey reformcuların planladığı gibi gitmemiştir. III. Selim reformlarının 

1797 yılında başlamasının ardından tekrar ortaya çıkan ve amaçların bozulmasına yol 

açan eski bürokratik eğilim, reformcuların şiddetli hücumları karşısında varlığını 

sürdürmüştür. Bu eski eğilimin “devlete hizmetten kendine hizmete” dönüştüğü 

görülmektedir.
371

 Bu durum reformların beklenilen başarıya ulaşamamasına neden 

olmuştur. Bu nedenle her ne kadar III. Selim reformları beklenilen başarıyı 

yakalayamamış olsa da, Batı ile yeni iletişim kanallarının açılmasını sağlamıştır. Askerî 

okullar için Avrupa’dan davet edilen yabancı eğitmenler ve Avrupa’da ilk kez kurulan 

daimi elçilikler ile iki kanaldan Batı ile iletişim kurulmuştur. Elçiliklerce açılan ikinci 

kanal yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk dönemlerde başarılı olmasa da, ardıllarının başarı 

kazanmasını sağlayacak önemli bir altyapı oluşturmuşlardır.
372

 Ayrıca askerî teknoloji 

alanında da çok başarılı olmasa da, dönemin koşulları göz önünde bulundurulduğunda 

başarısız sayılmayacak önemli adımlar atılmıştır.
373
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Tüm bu çabalara rağmen III. Selim devri de, Lale Devri’nde olduğu gibi bir 

isyan ile sonlanmıştır. Bu gelişmelerde, III. Selim tarafından yapılan Şeyhülislam 

Ataullah Efendi ve Köse Musa Paşa gibi reform karşıtı kişilerin makamlara atanmasına 

ek olarak Nizâm-ı Cedîd’in başarısını kendi aleyhlerine olduğunu gören grupların 

hoşnutsuzluğu da etkili olmuştur.
374

 Başta yeniçeriler olmak üzere yeniçerilerin 

ulufelerini kendilerine geçim kaynağı yapan iradcılar, düzenli askerî sistemin 

gerekliliğini kavrayan devlet adamlarının azlığı ve sınırlılığı, III. Selim’in bilim 

adamlarının görüşlerini önemsememesi ve son olarak padişahın kudretli ve güçlü devlet 

adamlarından kendisine sadık bir yardımcısının olmaması gibi nedenler isyanın 

gelişmesinde etkili olmuştur.
375

 Ayrıca III. Selim’in çekingen ve pasif tavrı, Nizâm-ı 

Cedîd unsurlarını harekete geçirmemesi de isyancıları cesaretlendiren önemli bir etken 

olmuştur.
376

 Fakat şu da belirtilmelidir ki, Osmanlı askerî yapısında reform çabaları, 

yönetimin ideolojik temellerinin ve yöneten ile yönetici arasındaki ilişkinin yeniden 

inşa edilmesi anlamına gelmekteydi.
377

 Bu durum ancak 1826’da yeniçeriliğin lağv 

edilmesi sonrası gerçekleştirilebilecekti. Dolayısıyla Lale Devri ile başlayıp, Nizâm-ı 

Cedîd ile devam eden dönemde yaşananlar, Yeniçeri Ocağı kaldırılmadan, ıslahatların 

tam anlamı ile yapılamayacağının ispatı niteliğindedir. Bu dönemde her ne kadar 

heyecanlı bir şekilde Batı’yı tanıma isteği olsa da, Batı’nın üstünlüğü tam olarak kabul 

edilmemiştir. Ortaya atılan ıslahat fikirleri birkaç seçkinin görüşlerini yansıtmaktadır ve 

topluma yansıtılamamıştır. Kimi konularda Batı ile kurulan ilişkiler ise, ulema ve 

                                                           
374

 Afyoncu, 2015, s.177; Mustafa Nuri Paşa, Netâyicü’l-Vukû’āt, Cilt I-IV, İndeksli Tıpkıbasım, haz. 

Yılmaz Kurt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014, s.422-423; Gökbilgin, 1964a, s.316. 
375

 Mustafa Nuri Paşa, 2014, s.421-422. Benzer şekilde Cevdet Paşa’da, padişahın yumuşak mizacı ve 

etrafından kolay etkilenmesi, bu özelliği nedeniyle kişilerin azl edilmesinde çekingen davranması, 

çevresindeki kişilerce yapılan hatalar ve yeniçeriler karşısında pasif davranışın, III. Selim’in tahttan 

indirilmesinde etkili olduğunu belirtmektedir. Bkz. Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, Tertib-i Cedid, 

Cilt: VIII, Dersaadet, 1309, s.150-151. 
376

 Gökbilgin, 1964a, s.317. Ayrıca bu konu ile ilgili olarak bkz. Akşin, 1994, s.8.  
377

 Virginia H. Aksan, “Breaking the Spell of the Baron de Tott: Reframing the Question of Military 

Reform in the Ottoman Empire, 1760-1830”, The International History of Review, Vol.24, No.2, (Jun., 

2002), s.269. 



115 

 

yeniçerilerin direnci ile karşılaşmış ve bu güçlerin etkisi bastırılmıştır.
378

 Bu nedenle 

kimi yazarlar III. Selim’in başarısızlığının sebebini, giriştiği reformların olanaksız 

olmasından kaynaklandığını ifade etmektedirler. Olanaksızlıktan kasıt, var olan 

geleneksel yapıyı kırma gücüne sahip olmamasıdır. Bu sebeple gerçekleştirdiği 

yenilikler bu geleneksel yapı içinde yapılmıştır. Ayrıca her ne kadar değişim fikri belirli 

bir plan ve bilinç temelinde gelişse de, lokal ve tekil değişim fikrinin de tam olarak 

ortadan kaldırılamadığı görülmektedir. İmparatorluğun içinde bulunduğu kötü durum ve 

yaşanan tüm sorunlara rağmen ordunun ıslahı ile bu problemlerin aşılabileceği 

düşüncesi varlığını korumuştur.
379

 

1.4.3. Modernleşme Sürecinde Kritik Bir Eşik: II. Mahmud 

Batı Avrupa ülkeleri ile sınırdaş olan Rusya’da XV. yüzyılın sonunda itibaren, 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ise daha geç başlatılan sistemli reform çabaları ile devletin 

varlığını tehlikeye düşürecek gelişmelere karşı önlemler alınmaya çalışılmıştır. 

Savunmacı modernleşme kapsamıdaki bu politika tarzı Rusya’da Büyük Petro, 

Osmanlılarda ise II. Mahmud yönetimi döneminde en etkin biçimini almıştır. 

Savunmacı çağdaşlaşmanın bu iki klasik örneğinde geleneksel sistem; yönetimi 

reformlar ile yeniden örgütleyerek, dışarıdan doğrudan, içeriden ise dolaylı yapılan daha 

genel nitelikli çağdaşlaştırıcı etkilere karşı güçlendirilmiştir.
380

 Dolayısıyla 

“Çağdaşlaşma sorunu, artık militer yenileşme işi olmaktan çıkarak, eski rejimin yerini 

alacak başka bir rejimin temellerini aramak sorunu olacaktır”
381
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II. Mahmud tarafından yeni bir modernleşme tarzının yürürlüğe konulmasında 

III. Selim’in hal edilmesi, Nizâm-ı Cedîd ve Alemdar Mustafa Paşa’nın çıkan isyan 

sebebi ile öldürülmesi olayları sonucunda Padişah ve sadrazam arasındaki güç 

dengesinin, padişah lehine bozulması etkili olmuştur. Güç odağında yaşanan değişim 

Saray’ın etkinliğini artırmış, yaşanan değişiklikler sonrası Saray tarafından uygulanmak 

istenen ıslahatların hayata geçirilmesi kolaylaşmıştır. Muhalefetin gücünün kırılmasında 

ise önemli bir kırılma noktasını, 1826 yılına kadar yapılmak istenen ıslahatlara karşı 

direnç gösteren ulema-yeniçeri işbirliğinin, 25 Mayıs 1826 yılında yapılan toplantıda 

değişikliğe uğrayarak, ulemanın Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına fetva vermesi 

oluşturmuştur. Ulema’nın geçici olarak dahi olsa Saray’ı desteklemesi, Yeniçeri 

Ocağı’nın kaldırılmasında çok önemli bir rol oynamıştır.
382

 Yaşanan bu önemli kırılma 

ile 1826-1839 tarihleri arasında uygulamaya konulan reform programı, XIX. ve bir 

dereceye kadar XX. yüzyıldaki Türk reformlarının ana hatlarını oluşturmuştur.
383

 Bu 

durum ile beraber Yeniçeri Ocağı ve hükümdarlık makamı arasında bir denge unsuru 

oluşturan ulema sınıfı birdenbire önemini kaybetmiş, bu gelişme sonucunda 

hükümdarlık makamı hâkim tek unsur olarak kalmıştır.
384

 Ocağın kaldırılması ile Türk 

modernleşmesinin en önemli konularından olan askerî reformlar konusu kapanarak, 

artan bir şekilde Osmanlı yönetiminin düzenlemesi konusu ele alınmaya başlamıştır.
385

 

Ayrıca eski askerî sistemin yok edilmesi ile eski sistemin bir “yurttaşlar ordusu” fikri 
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ile yer değiştirmesi, daha kesin hatlar ile tanımlanmış Türk-Müslüman vatandaşlığına 

dayalı bir Osmanlı mutlakiyetçiliğinin işaretçisi olmuştur.
386

 Böylece merkezi iktidarın 

gücünün artması ile İmparatorluktaki yapısal dönüşüm çalışmalarında önemli 

gelişmelerin ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir. Bu merkeziyetçi devlet yapısına 

ihtiyaç duyulmasının sebebini, II. Mahmud’un tahta çıktığı dönemde başkentte 

yeniçeriler ve ulema gibi güçlü muhalifleri bulunması, taşra da ise âyanların sahip 

olduğu güç nedeniyle pratik bakımdan otoritesi bulunmaması oluşturmaktadır. Osmanlı 

hanedanından kalan tek erkek olmak ona geçici bir güvenlik sağlasa da, çözmesi 

gereken birçok önemli problem bulunmaktaydı. Bu nedenle II. Mahmud fikirlerini, çok 

yavaş bir biçimde ve önce iç otoritesini sağlamlaştırmak üzere uygulamaya koymak 

zorundaydı. Fakat bu çabalar, Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu savaşlar ve 

isyanlarca engellenmiştir. Böylesi istikrasızlık ve sorunlar arasında bile II. Mahmud’un 

gerçekleştirdiği reformlar, bu yönüyle önemli bir başarı olarak kabul edilmektedir. 

Ayrıca şu da belirtilmelidir ki; II. Mahmud’u suistimallerin önlenmesi, imparatorluk 

bünyesindeki rakip otoritelerin bastırılması ve Batılılaşmadan oluşan üç yönlü reform 

paketini gerçekleştirmeye iten de, kendi eğilimlerinin yanı sıra devletin içinde 

bulunduğu bu olumsuz koşullardı.
387

 Böylesi bir ortamda, padişahın merkezi iktidarını 

artırmak amacıyla, otokrat bir yönetim tarzı geliştirdiği görülmektedir. Nitekim benzer 

bir durum daha önce benzer bir süreci yaşayan Petro Rusya’sında da yaşanmıştır. Fakat 

süreç benzer olsa da, II. Mahmud’un içinde bulunduğu koşulların daha zor olduğu 
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belirtilmelidir.
388

 Fakat II. Mahmud, Büyük Petro’nun (küçük ve dar bir kadroya sahip 

de olsa) aksine, Avrupa kültürünü yakından tanıyan kadrolardan yoksundur. Nitekim 

XIX. yüzyıl başında Osmanlı devlet adamlarının birçoğunun modernleşmeyi geçici ve 

yüzeysel bir uğraş görmeleri, II. Mahmud’un gerçek modernleşmecileri ayırt edebilecek 

görüşe sahip olmaması ve Avrupa hakkındaki bilgisinin sınırlılığı ve nitelikli 

yardımcıların yokluğu (Tanzimat bürokratlarının genç ve yetişmekte olması) gibi 

dezavantajların varlığı da modernleşme sürecini etkileyen unsurlardandır. Ayrıca 

Osmanlı İmparatorluğu’nun önünde tutucu ulema ve halka bu reformları kabul ettirme 

açısından yol gösterici başarılı bir örnek de bulunmamaktaydı. Bu tarihe kadar benzer 

bir girişimde bulunan tek İslam ülkesi Kırım Hanlığı’ydı ve o girişimde başarısızlıkla 

sonuçlanmıştı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen XVIII. yüzyıl sonunda gerçekleştirilen 

reform girişimlerinin, yeni bir anlayışa dayandığının belirtilmesi gerekir.
389

 Bu nedenle 

II. Mahmud, yürüttüğü reformların uygulamaya konması ve hedeflenen sonuçlara 

ulaşmasında kimi yazarlar tarafından başarısızlıkla itham edilmiştir. Buna rağmen 

padişahın başarısız olduğunu ifade edenler bile otuz yıllık saltanat döneminin önemli 

talihsizlikler ve felaketlerin üst üste geldiğini kabul etmektedirler.
390

 Fakat tüm bunlar 

bu dönemde yaşanan kültürel dönüşümün yeni bir dönemi ifade ettiği gerçeğini 
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değiştiremez. Artık serbest değişim çağı sona ermiş, mecburi ve güdümlü değişim 

dönemi başlamıştır.
391

  

Bu noktada belirtilmelidir ki, reform çabası içinde olan II. Mahmud’un örnek 

aldığı asıl isim Rus çarı Petro değildir. II. Mahmud tarafından örnek alınan isimler, 

hayranı olduğu ve reformlarını tamamlamayı hedeflediği selefi III. Selim ile kendisinin 

nefret ettiği ve gerçekleştirdiği her reformun daha iyisini yapmaya çalıştığı Kavalalı 

Mehmed Ali Paşa’dır.
392

 Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’ın özel durumu ve şartlarından 

yaralanarak kısa zamanda gerçekleştirdiği yenilikler, İmparatorluğa bağlı Müslüman bir 

coğrafyada başarılı olmuş bir tecrübe olarak II. Mahmud ve etrafındaki devlet 

adamlarını etkilemiştir.
393

 

  II. Mahmud’un bu denli kararlı ve radikal olmasında kuşkusuz, kendisinden 

önceki dönemlerde yapılmak istenen reform çabaları sürecinde yaşananlardan elde 

edilen tecrübe önemli bir rol oynamıştır. Örneğin benzer süreçlerden geçmelerine 

rağmen II. Mahmud, III. Selim’in zayıflıklarına ve karasızlıklarına şahitlik etmesi ve 

Nizâm-ı Cedîd programları ile oluşturulan sınırlı reformların bile başarılı olduklarını 

görmesi, reform anlayışını oluşturan önemli unsurlardır. Bu nedenle hükümdarlığının 

erken dönemlerinden itibaren farkında olduğu kimi konular, onu III. Selim’den ayıran 

en önemli unsurlar olmuştur. Bu konuların ilki reformların başarılı olabilmesi için 

sadece bazı askerî unsurları değil tüm Osmanlı kurumları ve toplumunu kapsaması 

gerekliliğidir. Reformlar ile oluşturulacak yeni kurumlar ancak eski kurumların 

kaldırılması vasıtasıyla çalışabilir duruma getirilebilirdi. Böylece eski kurumlar, yeni 

                                                           
391

 Turhan, 1969, s.226, 234. 
392

 Lewis, 1996, s.104; Kinross, 2009, s.462; Hale, 1996, s.27; Mantran, 2012a, s.30. 
393

 Tanpınar, 1976, s.71. Örneğin Balkanlarda çıkan isyanların ardından 1825 yılında modernleşen Mısır 

ordusunun isyanları bastırmadaki rolünü gören II. Mahmud, radikal bir askerî reform ile ilgili kesin 

kararını vermiştir. Bkz. Ortaylı, 2014a, s.58. Bir diğer görüşe göre II. Mahmud için kritik noktayı 1828 

yılındaki başarısız Rus Savaşı oluşturmuştur. Bu savaş sonrası padişah sadece askerî reform yapmanın 

yetersiz olduğunun yanı sıra normal durumun tekrar kurulmasının da çözüm olmayacağını anlamıştır. 

Mardin, 2000, s.149. 



120 

 

kurumların işleyişinde herhangi bir engel çıkartamazlardı. Son olarak ise reform 

girişimleri öncesinde bu çalışmalar dikkatle planlanarak ve desteklenerek garanti altına 

alınmalıydı.
394

 Fakat teoride ulaşılabilir olarak görülen bu reformlar, pratikte 

uygulamaya konulurken önemli problemleri beraberinde getirmiştir. II. Mahmud 

kendisinden önceki ıslahatçı yöneticilerin düşlediği birçok ıslahatı hayata geçirmiş olsa 

da, şer’i kurumların yanına modern kurumların kurulması metodunu terk etmemiştir. 

Yeniçeriliğin ilgası reformların yürütülmesi önündeki çok büyük bir gücü ortadan 

kaldırmıştır fakat eski kurumların tamamen ortadan kaldırılmaması, bu girişimlerin 

şekli kalmasına neden olmuştur. Yeniçerilik kaldırılmış olsa da, manevi kuvvet ilmiye 

sınıfı varlığı devam ettirmiştir. Nitekim II. Mahmud’a “gâvur padişah” 

nitelendirmesinde bulunanlar da taassubu temsil eden kişiler olmuştur.
395

 Padişahın bu 

şekilde nitelendirilmesinde kılık kıyafet alanında yaptığı değişiklikler, Osmanlı 

bürokratlarının 1829’da İngilizlerce verilen baloya katılması, Padişahın resminin devlet 

dairelerine asılması gibi uygulamalar muhafazakâr çevrelerin tepkisini çeken unsurlar 

olmuştur. Padişahın dini uygulamalar açısından önceki dönem padişahların davranış 

kalıbı dışına çıktığını ifade etmek mümkün değildir.
396

 Fakat Rus ve Japon 

çağdaşlaşmasında da görüldüğü üzere, yeni ordu ve memurlara Batı tarzı kıyafet 
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giydirilmesi örneklerindeki gibi yapılan değişiklikler, Osmanlı-Müslüman toplumunun 

temelinde yer alan bir oydaşlığı (concensus) zedeleyerek, ideolojik bir kırılmaya yol 

açmıştır.
397

 Nitekim yapılan reformların toplum tarafından hemen kabul görmemesi, bu 

dönemde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi olmuştur. Nitekim bir Osmanlı 

bürokratı bu süreci yabancı bir diplomata, “Yapacağız, biraz sabredin. Her şeyi birden 

yapamayız. Önümüzde çeşitli önyargılar, yenmemiz gereken birçok eski alışkanlık var: 

Üzerimize aldığımız bu görev milletimize yeni bir dil öğretmek kadar güç!” şeklinde 

aktarmıştır.
398

 Bu tartışmalar yaşanmış olsa da, bu durum reformların başarısız olduğu 

anlamına da gelmemelidir. II. Mahmud’un Vak’a-i Hayriye sonrasındaki saltanat 

yıllarında alınan askerî yenilgiler ve birçok olumsuzluğa rağmen, yenilik hareketleri 

yavaş fakat emin adımlar ile sürdürülmüştür. Ayrıca 1826-1839 yılları arasında belirli 

bir ıslahat programı görülmese de, kamu kurumlarının Avrupalılaştırılma çabası açık 

olarak izlenebilmektedir.
399

 Bu nedenle II. Mahmud’un uygulamaya koyduğu reformlar 

Batılılaşma gelişmesi açısından her ne kadar önemli kabul edilse de; bu özelliğinden 

daha da önemlisi “gelecekteki ihtimallere kapıyı açan ilk adımların” birçoğunun bu 

dönemde hayata geçirilmiş olmasıdır.
400

  

Görüldüğü gibi II. Mahmud, kendisinden önceki dönemlerin acı reform 

tecrübelerinden ders çıkararak, reformların önünde engel oluşturabilecek güç odaklarını 

ortadan kaldırmış ya da nüfuzlarını kırmıştır. Tüm bu çabaların birleştiği noktayı, 

devletin merkezi bir yapıya dönüştürülmesi amacının oluşturduğu açıktır. Nitekim 

XVIII. yüzyıldan itibaren devletlerin geçirdikleri dönüşüm sonucunda merkeziyetçi 

devletlere evrildikleri görülmüştür.
 

Merkeziyetçilik, bürokrasinin gücü anlamına 

gelmektedir ve bürokratik aygıt dönemin gelişmiş teknolojilerini kullanarak kontrol 
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gücünü artırmayı amaçlar. Osmanlı İmparatorluğunda bu süreç XIX. yüzyılda 

yaşanmaya başlamış ve “aydın mutlakiyetçiler” tarafından yürütülmüştür.
401

 II. 

Mahmud’a göre sultanın iradesi, başkentte ve tüm eyaletlerde kesin ve tek otorite olmalı 

ve sultan en yüksek güç merkezi konumunu tekrar kazanmalıdır.
402

 Bu kapsamda 

padişahın kendisine sadık yeni bir ordu kurma çabası da devlet, âyanlar ve ekonomik 

kaynaklar üzerinde merkezin hâkimiyetini koruma amacına dayanmaktaydı.
403

 Fakat bu 

noktada belirtilmelidir ki; II. Mahmud tarafından başlatılan ıslahat çalışmaları ile 

oluşturulan yeni düzen de, padişah ve halk arasındaki ilişkinin farklı bir şekilde 

yapılandırılması amacı güdülmemiştir. Devlet yönetimsel olarak köklerine bağlı kalmış, 

Batı norm ve kurumları padişahın ve devletin otoritesin sağlamlaştırmasında 

kullanılmıştır.
404

 Böylece geçmişteki fetih imparatorluğu özelliğinin artık Osmanlı 

İmparatorluğunu tanımlama da pekte doğru olmadığı görülmektedir. Aydın bir despot 

niteliğindeki padişahın (ya da bürokratların) savunmacı modernleşme çerçevesinde yeni 

bir devlet yapısı oluşturdukları görülmektedir. 

II. Mahmud’un merkeziyetçilik yapısı oluştururken izlediği temel politika, 

merkezi gücün üstünlüğüne dayalı olarak kendisi tarafından görevlendirilecek kanun 

yapma kurumları ile beraber faaliyet gösterecek bir hükûmet oluşturma biçimindedir. 

Bu politikalar sonucunda zamanla nizâmât-ı esâsîyye denilen kavram oluşmaya 

başlamıştır. Bu temel kuralların uygulamaya geçirilmesi içinse hükümdarın gücünün 
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kanunlar ile sınırlandırma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler içinde yürütülecek 

bu politikaları gerçekleştirecek olan güçler ise din, bürokrasi ve ordu olmuştur. Nitekim 

bu üç grup, Tanzimat dönemi siyasal gelişmelerinde rol alan en etkili güçler 

olmuşlardır.
405

 II. Mahmud döneminin ilk yirmi yılı incelendiğinde Osmanlı 

kurumlarında politik gücün birkaç noktaya dağıldığı görülmektedir. Ulema’yı temsil ve 

kontrol eden şeyhülislam, yeniçeri ağaları ve askerî hiziplerin liderliğinde bulunan diğer 

kuvvetler ile giderek güçlenen kalemiyeyi temsil eden resiülküttab, üç farklı güç odağı 

olarak dikkati çekmektedir.
406

 Bu kapsamda devletin temel teşkilatının kontrol altına 

alınmaya çalışıldığı görülmektedir. 

II. Mahmud’un merkezileşme politikalarından birisini de vilayetler üzerinde 

denetim kurma çabası oluşturmaktadır. Lale Devri ve sonrasında mukataaların satılması, 

tımar düzenin yıkılması sonrasında toprak ağası niteliği kazanan âyanlar malikâneler 

edinmişlerdir. Giderek güçlenmeleri neticesinde kendilerinden önceki dirlik sahiplerinin 

nüfuzunu da kendi üstlerine alarak yeni bir kimlik ve taze güç odakları olarak ortaya 

çıkmışlardır. Yükselişe geçen bu güç odakları, zaman içinde devletin zayıflamasına 

paralel olarak taşra da idari ve mali denetimi de ele geçirmişlerdir. Bir dönem devlet 

tarafından kabul edilmek zorunda kalınan bu güç odakları hâkimiyeti, II. Mahmud 

döneminde ortadan kaldırılması gereken bir tehdit olarak algılanmıştır.
407

 Yerel 

seçkinler vasıtasıyla dolaylı kontrol sisteminin gelişimi ile sonuçlanan bu süreçte 
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merkez ve çevrenin karma kontrolünün uygulandığı bir ara dönem yaşanmıştır.
408

 Bu 

durumun Sened-i İttifak ile somutlaştığı görülmektedir.
409

 II. Mahmud’un 1812’de 

Rusya ile savaşın son bulmasının ardından ve özellikle 1815’ten itibaren âyanlara karşı 

harekete geçtiği görülmektedir. Merkezdeki başlıca kuvvetler olan saray, ulema ve 

Babıâli bürokrasisi, âyanların ortadan kaldırılmasında büyük çaba sarf etmişlerdir. Fakat 

bu çabaların öngörülmeyen sonuçlar ortaya çıkardığı da görülmektedir.
410

  

Görüldüğü üzere özellikle Sened-i İttifak ile önemli bir güç olduklarını 

resmileştiren âyanlarının gücünün kırılması II. Mahmud’un temel politikalarından 

birisini oluşturmuştur. Bunun gerçekleştirilmesi amacıyla tutarlı bir politika 

oluşturularak, mümkün olan zamanlarda âyanların sayıları barışçı yollar ile azaltılmış ve 

merkezin vilayetlerdeki gücü artırılmıştır. Resmi görevli bir âyan öldüğü zaman, ilgili 

toprakların yönetimine âyanın mirasçılarından ziyade İstanbul’dan yeni bir görevli 

atanarak; âyanın akrabaları ve destekçilerine ise imparatorluğun herhangi bir yerine eski 

görevinin yerini tutacak bir atama yapılmıştır. Sadece bu tedbirler başarısızlığa 

uğradığında ise esasen reform yapılamamış Osmanlı ordusu genellikle beklenmedik ve 

şaşırtıcı bir sonuçla kullanılmıştır. Bu yöntem ile Trakya, Makedonya, Tuna kıyıları ve 

Eflâk’ın büyük bir bölümünden âyanlar çıkarılmış ve bu alanlar 1814-1820 yılları 
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arasında tekrar doğrudan Osmanlı kontrolüne girmiştir. Balkanlarda âyanlara karşı 

uygulanan bu yöntem Anadolu’daki âyanlara karşı da kullanılarak merkezin yetki alanı 

genişletilmiştir.
411

 II. Mahmud izlediği merkezi nitelik taşıyan bu politikalar uzun 

vadede Anadolu ve Rumeli bölgelerinde başarı sağladıysa da, İmparatorluğun iç ve dış 

kaynaklı birçok sorunla mücadele ettiği bu dönemde özellikle bazı uzak eyaletlerde 

hedeflenen sonuç elde edilememiştir.
412

 

Merkezileşme amacı ile uygulanan bir diğer girişim, vakıf alanında 

gerçekleştirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda da vakıfların yönetiminin dağınık 

yapısı ve yaşanan suistimaller sebebiyle düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Sayıları 

çoğalan vakıfların düzenlenmesi amacıyla 1586’da kurulan Evkaf-ı Haremeyn Nezareti 

ve vakıfların dağınık idaresi ile yaşanan yolsuzluklar nedeniyle 1774’te yeni bir teşkilat 

oluşturulması, bu uygulamalara örnek olarak gösterilebilir.
413

 II. Mahmud döneminde 

de vakıfların idaresi ile birçok değişiklik yapılmış olsa da, benzer gerekçeler ile bu 

değişikliklerin yetersiz kalması sonucunda Evkaf-ı Hümayun Nezareti kurulmuştur.
414

 

Sonuç olarak merkezileşme ve askerî harcamalar için kaynak arayışı vakıflar üzerinde 

yapılacak reformların temel nedenini oluşturmuştur.
415

 II. Mahmud, Evkaf Nezaretinin 

kurulmasını sağlayarak vakıfları denetleyecek bir nezaret kurmak ve suistimalleri 
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415
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ortadan kaldırmayı hedeflese de, devletin bu kurumları muhafaza etmek için bu 

kurumlardan sağlanan gelirlerden daha fazla harcama yapmalarından dolayı, bu çözüm 

çok etkili olmamıştır.
416

 

Yeniçeriliğin ilgası ile askerin, merkezileşme politikaları ile de âyanların gücü 

kırılmıştır. Bu kapsamda bu dönemin bir diğer güç odağını oluşturan ulema sınıfına 

karşı da önlemler alındığı görülmektedir. Yeniçeriliğin ilgası ile zaten önemli bir 

destekçisinden yoksun kalan ulema, aynı yıl içinde Evkaf-ı Hümayun Nezaretinin 

kurulması ekonomik olarak da kontrol altına alınmıştır. Bu girişim de her ne kadar 

beklenen başarıyı sağlayamamış
417

 olsa da, üçüncü güç odağına karşı yapmış bir 

merkezileşme hamlesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

Özetle II. Mahmud tarafından uygulamaya konulan birçok radikal reform ile 

devletin yapısında etkili olan önemli güç odakları devre dışı bırakılarak, merkezileşme 

artırılmıştır. Bu da merkezi otoritenin gücüne engel olan her şeyi ortadan kaldırarak, 

reformlar için bir altyapı yarattığını göstermektedir.
418

 Fakat belirtilmelidir ki, II. 

Mahmud tarafından gerçekleştirilen reformların temel amacı sarsılan devlet otoritesinin 

yeniden oluşturulmasıydı. Bu nedenle bu reformların padişah ve halk arasında 

yönetimsel açıdan yeni bir durum yaratılması amacı taşımadığı görülmektedir. Alınan 

Batı kurumları da bu kapsamda değerlendirilerek, padişah otoritesini güçlendireceği 

düşüncesiyle alınmıştır.
419
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1.4.4. Modernleşmede Zorunlu Tercih: Batı Tipi Reform (Tanzimat) 

İmparatorluk; XIX. yüzyılda yaşanan buhranlar, ilk bağımsız Balkan 

devletlerinin kurulması ile sonuçlanan Rum Fetreti (1821-1830), Mehmed Ali Paşa 

İsyanı (1826-1839) gibi olayların İmparatorluğa yaşattığı ağır tehlikeler sonrasında 

1841 Boğazlar Mukavelenâmesi ile Avrupa vesayetini kabul edilmesi sonrası bir derece 

istikrar kazanabilmişti. Tanzimat dönemi (1839-1876) yaşanan bu tehlikelerin sarstığı 

sağlam olmayan devlet yapısının yerine düzenli bir devlet kadrosu oluşturulması ve 

Osmanlı saltanatının modern esaslara dayanan bir Avrupa devleti yapmak iddiası ile 

ortaya çıkmıştır.
420

 Bu nedenle Tanzimat, “…temel kurumları bozulmuş olan Osmanlı 

İmparatorluğu’nun, yepyeni bir medeniyetle yükselen ve saldırıya geçen bir Avrupa’nın 

ezici üstünlüğü karşısında yeniden teşkilatlanma girişiminin kesin aşaması”
421

 olarak 

ifade edilmektedir. Bu kapsamda sultanların ve yöneticilerin çabaları ve devleti 

kurtarmak için sunulan çözüm önerileri belirli başlıklar altında toplanmıştır: İdari 

merkeziyetçilik, devlet yapısının modernleştirilmesi, toplumun Batılılaştırılması ve 

sınırlı da olsa hukukun ve eğitimin dinden bağımsızlaştırılması.
422

 Bu kapsamda 

Tanzimat Fermanı’nın devlet açısından bir yenile(n)me ve onarım amaçladığı sıklıkla 

dile getirilen bir görüştür.
423

 Yeni bir ıslahat hareketi olarak kabul edilmesine karşın, 

gerekli başarıyı sağlayamadığı ya da yetersiz kaldığı yönünde de birçok görüş 

bulunmaktadır.
424

 Görüldüğü gibi Tanzimat, başlı başına İmparatorlukta bir dönüşümü 

nitelemektedir. Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken bir noktayı Tanzimat 

Fermanı’nın, Osmanlı padişahlarının, şeriattan bağımsız nizâm koyma yetkisinin 
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kullanıldığı örfi sisteme göre çıkarılmış olmasıdır. Bu şekilde İslam devleti ve 

cemaatinin menfaati sebebiyle olağanüstü bir durum karşısında şeriata ek olarak yeni 

düzenlemeler oluşturulmuştur. Bu nedenle ferman, Osmanlı padişahlarınca geçmiş 

devirlerde de kullandıkları bir yöntemin yeniden uygulanmasıdır.
425

 3 Kasım 1839 

tarihinde ilan edilmiş olsa da, Tanzimat kavramının bu tarihten önce de kullanıldığı 

görülmektedir.
426

 Kimi görüşlere göre Tanzimat’ın başlangıcını III. Selim ve II. 

Mahmud’un ıslahatları başlamıştır.
427

 Başlangıcı gibi Tanzmimat dönemini ne zaman 

sona erdiği ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır.
428

 Her ne kadar başlangıcı ve bitişi 

hakkında tartışmalar olsa da, Tanzimat genel anlamda İmparatorluğu ayakta tutmak 

isteyen yöneticilerin çare arayışıdır. Bu nedenle temel amaç Sultanın etkili bir merkezi 

otorite yapısı oluşturması ihtiyacı ve devletten yeni düzenlemeler talep eden ticari ve 

tarımsal grupların taleplerinin karşılanması isteğidir.
429

 Bu kapsamda XV-XVI. 

yüzyılda başarılı devlet adamları, oturmuş bir Osmanlı düzenininde doğal olarak ortaya 

çıkan ve görevlerini yürüten aktörler iken, Tanzimat dönemi devlet adamları ise değişen 

ve sarsılan bir İmparatorlukta yeni bir düzen kurma çabası içinde olan kişilerdir.
430

 Bu 

değişik koşullar ise devletin neden bir dönüşüm geçirdiğinin anlamlandırılması 

bakımından önemlidir. Askerî ve teknik alanda başlatılan Batılılaşmanın siyasi ve 
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hukuki alana da yansıması anlamına gelen Tanzimat
431

 döneminde devlet yönetiminde 

yenileşme anlayışı ve devletin yeniden yapılandırılması fikri çerçevesinde yapılan 

değişiklikler devam ettirilmiştir. Bu durumu Tunaya, “Tanzimat kafası”
432

 kavramıyla 

açıklamaktadır. Ona göre bu kavram, Osmanlı-Batı diyaloğu sonucu oluşmuştur. Amacı 

“civilisation”a
433

 girmek, Batılılaşmaktır. Fakat bu Batılılaşma, hem Doğulu özelliklerin 

korunması, hem de Batı kurumların “ithal” edilmesiyle oluşturulmuştur. Bu dönemin 

yöneticileri, İmparatorluğun sürdürülebilmesi için sosyal ve siyasal yapı 

değişikliklerinin gerekliliğini kavramış ve sivil topluma geçişi amaçlamıştır. Fakat 

gözden kaçırılan nokta, bu amaçlara ulaşılabilmesini sağlayacak yetenek ve gücün 

yetersiz olduğu gerçeğidir.
434

 

Ortaya çıkardığı dönüşüm ile ferman, devlet işleyişinde önemli değişikliklere 

yol açmıştır. Nitekim fermanın en önemli noktası, padişahın kendi hak ve yetkileri 

açısından bu yeni kurallara göre sınırlandırması ve bunu bir yemin ile teyit etmesidir. 

Nitekim bu durum Müslüman Doğu tarihinde bir hükümdarın ağzından çıkan ilk 

taahhüttü ve bir anlamda keyfi idareye son vermekteydi.
435

 Bu sebeple ferman, kimi 

yazarlar tarafından Türklerin Magna Carta’sı olarak nitelendirilmiştir.
436

 Bu nedenle bir 
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şart (berat) kapsamında değerlendirilmektedir.
437

 Fermanın ikinci önemli noktası ise, 

tüm hükümleri ile insan haklarını açısından yeni bir dönem başlatması, devlet ve kişi 

arasında karşılıklı mükellefiyetin içeriğini değiştirmesidir.
438

 Örneğin Mustafa Reşid 

Paşa halkın devlet içinde merkezi bir önem atfederek, modern Batı ülkelerde kullanılan 

önemli bir prensip olan halkın devlet için değil, devletin halk için var olduğu fikrini 

getirmiştir.
439

 Böylece ilan edilen ferman ile Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi olarak 

nitelendirilen Sultan’ın, kulluk anlayışına dayalı eski teokratik devlet anlayışı yerini, 

kişilerinde hakları olduğunu kabul eden ve bunların korunmasının kendi yükümlüğüne 

alan bir anlayışa bırakmıştır. Bu durum bir anlamda Aydınlanmacı devlet anlayışının, 

Osmanlı İmparatorluğu’nda kendisine yer bulmasıdır.
440

 Fermanda can, mal ve ırz 

emniyeti ile ilgili yer alan hükümler bu duruma örnek olarak verilebilir.  
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Bu tarz önemli değişiklikler tabii ki nedensiz olarak ortaya çıkmamıştır. Devlette 

yaşanan kimi problemlerin çözümü, bu reform anlayışının ortaya çıkmasında en önemli 

etkendir. Örneğin XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Rusya tehlikesi ve 

gayrimüslim milliyetçiliği/ayrılıkçılığı gibi dışsal ve içsel iki önemli problemler karşı 

karşıya olması bu kapsamda değerlendirilebilir. Ayrıca devletin içinde bulunduğu 

durum Mehmed Ali Paşa örneğinde olduğu gibi Müslüman unsurlar arasında da 

ayrılıkçı eğilimlerin de göz önünde bulundurulması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 

Bu nedenle Tanzimat döneminde çözülmeye çalışılan önemli sorunlardan birisi, 

nüfusları açısından İmparatorluğun yaklaşık %40’ını oluşturan gayrimüslimlerin 

ayrılıkçılıklarının önlenmesidir. 1840-1870 arasında siyasi elitler arasındaki temel siyasi 

fikir tartışmaları bu sorunların ne şekilde çözüme kavuşturulacağı ve dolayısıyla 

devletin nasıl ayakta tutulacağı üzerinedir.
441

 Dolayısıyla Tanzimat döneminde 

İmparatorluğun çöküşünün önüne geçilmesi amacıyla uygulanan önemli politikalardan 

birisi de uyrukların eşitliği konusudur. Sayısı oldukça artan reaya isyanları, Osmanlı 

idarecilerini bu konunun çözülmesi zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmıştır.1839 

Fermanı ile resmen başlayan dönemde temel amaç, hukuksal eşitlik ilkesi temelinde 

Hristiyan tebaanın devlete bağlanması ve bu şekilde İmparatorluğun birliğinin 

sağlanmasıdır. “Osmanlılık” olarak adlandırılan bu politika, Tanzimat Fermanı 

sonrasında 1856 Islahat Fermanı’nın da ağırlık noktasını oluşturmuş ve 1876 

Anayasası’nda nihai şeklini almıştır.
442

 Tüm uyrukların kanun önünde eşit olduğu ilkesi, 

Tanzimat Fermanı ile ilk kez resmen açıklanmış ve bir politika haline gelmiştir. Bu tip 

eşitlik vurgusu, Tanzimat döneminde birçok belgede yinelenmiştir. Bu politika ile 
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güdülen temel amaç, milletler arasındaki engellerin kaldırılması ile Osmanlı 

uyruğundaki tüm milletlerin Osmanlı kardeşliği potasında eritilerek, devlet ve vatandaş 

kavramlarının giderek Batılılaştırılması ve laik nitelik kazandırılmasıydı.
443

 Özetle 

Osmanlılık politikası ile imparatorluk içinde yaşayan uyrukların hukuksal eşitlik 

temelinde bir Osmanlı birliği sağlanması amaçlanmıştır. Nitekim sonraki dönemlerde de 

görüldüğü üzere reaya; angaryanın kaldırılmasını, her alanda hukuksal alanda tam 

eşitliğin ve kişisel güvenliğin sağlanmasını, özgürlüğün ve gayrimüslim meclislerinin 

oluşturulmasını talep etmekte ve bu talepleri bağımsızlık istemeye kadar varmaktaydı. 

İşte bu noktada Tanzimat dönemi politikalarının sadece Avrupa ülkelerini oyalamak 

amacıyla oluşturulmadığı, İmparatorluk içinde daha çok eşitlik isteyen ve isyan eden 

kitlelerinin devlete bağlanması amacı taşıdığı anlaşılabilir. Bu tarz politikalar Avrupalı 

devletlerce de desteklenmiş
444

 ve İmparatorluğun dış nüfuzunu artırmıştır fakat esas 

neden İmparatorluk içinde birliğin sağlanması sorunu olmuştur.
445

 Görülüyor ki, 

Ferman’ın ilan edilmesi Avrupa baskısı ve Avrupa’ya yaranmak amacıyla değil, 

İmparatorluğun içinde yapılması gerekli olan ıslahatların hayata geçirilmesi amacıyla 

ilan edilmiştir. Bu nedenle Tanzimat, haricî olamaktan ziyade dâhilî bir hareket olarak 

kabul edilmektedir.
446
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Tanzimat döneminde önemli bir diğer konu maliyenin ıslahatıdır. İnalcık’a göre 

idari ıslahatlar, mali merkeziyetçiliğin uygulanabilmesi amacıyla araç olarak 

kullanılmıştır. Maliyenin merkezi kontrolü ile gelirlerin doğrudan merkezi hazine adına 

toplanması ve giderlerin bu hazineden yapılması kabul edilmiştir. Bu durum maliye 

teşkilatının yeni bir düzenlemeye tabii olmasına yol açmıştır. Bu politikanın doğal bir 

sonucu olarak Tanzimat Fermanı’nda ifade edildiği gibi iltizam usulünün kaldırılmasına 

karar verilmiştir. Böylece iltizam, aşar ve her türlü mukata’alardan kaldırılmıştır.
447

 

Bunlara ek olarak Tanzimat devlet adamlarının kapitülasyonların kötüye kullanılmasını 

engellemek amacıyla çeşitli tedbirler aramaları da, ekonomik olarak önemli bir noktayı 

oluşturmaktadır.
448

 Fakat bu konuda da hedeflenen başarı elde edilememiştir. Nitekim 

Mustafa Reşid Paşa’nın iktidardan düşmesinde özellikle mali alandaki başarısızlığı 

etkili olmuştur.
449

 Meclis-i Vâlâ’da radikal bir reform olarak iltizam kaldırılsa da; bu 

eski yapı yerine oluşturulan teşkilat, araç ve eleman eksikliği nedeniyle beklenen 

faydayı sağlayamamış ve mali yapı anarşi içine girmiştir. Ayrıca âyanlar, ağalar, 

mültezimler, voyvoda, sarraflar ve onlara bağlı birçok kimsenin çıkarları, merkezi bir 

mali yapı nedeniyle zedelenmiştir. Vergi ödemede herkesin eşit olması, imtiyaz ve 

muafiyetlerin kaldırılması, önceki dönemlerde az vergi veren ya da muaf olan âyan, 
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ulema vb. grupların muhalefetini ortaya çıkarmıştır. Hatta Hristiyan vakıfların vergiye 

tabi tutulması ile halk üzerinde etkili olan ruhban sınıfı ıslahata karşı muhalefette yer 

almıştır. Özetle Reşid Paşa idari ve mali reformların yürütülmesinde aşılması mümkün 

olmayan engeller ile karşılaşmıştır. Yapılan ıslahatlar kâğıt üzerinde yeni gibi görünse 

de uygulamada yeni adlar altında eskinin devamı ya da en fazla eski ve yeninin 

uzlaştırılmasından ibaret kalmıştır.
450

  

Tanzimat döneminin bir diğer yeniliği, imparatorluğa kanun devleti kavramını 

getirmesidir.
451

 Zira Mustafa Reşid Paşa tarafından önem verilen nokta kanun 

egemenliği prensibi olmuştur. Paşa’ya göre bu prensip, tüm ıslahatların temel taşını 

oluşturmaktaydı. Bu nedenle kanuna dayalı bir yapı oluşturulmasıyla herkesin kanun 

içinde hareket etmesi sağlanacak, istibdat, keyfi hareketler, suistimaller, zulüm ve kötü 

idare ortadan kaldırılabilecekti. Kanun’a uymayanlar ise yine kanun çerçevesinde 

cezalandırılarak, keyfi cezalar engellenecekti. Bu kapsamda yayınlanan Ceza 

Kanunnamesi bu çerçevede değerlendirilmektedir.
452

 Özetle devletin reorganizasyonu 

anlamına gelen Tanzimat, hukuki yapının ıslahı, kanun ve düzen getirilmesini 

amaçlamaktaydı.
453

 Burada Tanzimat döneminde modern hukuk ve devlet anlayışına 

karşı evrilmenin sonucunda yönetimde şahsilik unsurunun ortadan kalkması, klasik 

dönem kapıkulu anlayışının tasfiye edilmesinin de etkili olduğu görülmektedir. Osmanlı 

bürokrasisinin giderek artan rolü, hükümdarın geri planda kalmasına yol açmıştır.
454

 

Ayrıca bu uygulamaya paralel olarak Tanzimat seçkinleri ilk kez müessese fikri 

üzerinde durarak doğrudan doğruya Batı’ya bağlanmışlar ve reformlar konusuna yeni 
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bir bakış açısı getirmişlerdir. Tanzimatçılara göre İmparatorluğun ıslah edilmesinin şartı 

“iyi bir padişah değil”, “değişen padişahların değişmez müesseselere tâbi 

oluşlarında”dır.
455

 Nitekim bu ferman ile 1826’dan beri sadece Saray’da temerküz eden 

iktidar, birdenbire hükümdara karşı sorumlu bir kabine ve onu etrafında istişari 

özelliklerine rağmen az çok yasama yetkisine haiz, memurlardan oluşan encümen ve 

meclislere geçmiştir. Böylece İmparatorluk kişisel hükûmet mahiyetinden, yüksek 

rütbeli memurlar imparatorluğuna evrilmiştir.
456

 Bu nedenle Tanzimat sürecini, 

kendisinden önceki ıslahat fikirleri ve uygulamalarından ayıran ve daha başarılı 

gösteren temel nokta, bu dönem içinde ıslahat yapma fikrinin kişilerin iyiniyetine bağlı 

olmaktan çıkartılıp, sistemli ve kurumsal bir nitelik kazandırılmasıdır.
457

 Bu sebeple 

Tanzimat, yeni bir toplum yaratma projesi olarak ifade edilmektedir.
458

 

Ferman birçok değişim getirerek devlet yapısını ve toplumu etkilediği 

görülmektedir. Nitekim Ferman ilanından itibaren halk arasında da geniş yankı 

bulmuştur. Yukarıda da belirtildiği üzere, Ferman’ın uygulanmasına çıkar sahibi olan 

gruplar muhalefet ederek, statükonun korunmasını istemişlerdir. Tanzimat’a karşı olan 

devlet adamları, ulema, sıkı denetimden çekinen taşra yöneticileri, mültezimler, cahil 

halk kesimi ve Rum ruhban sınıfı gibi gruplar bu statükonun korunmasını talep eden 

önde gelen gruplardır.
459

 Hatta ulema ve âyan ile bazı valilerin halkı ferman aleyhinde 
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tahrik ettiği ifade edilmektedir.
460

 Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen 

birçok reform girişimi karşısında muhalefet girişimleri daha öncede olmuştur. Fakat 

Tanzimat’a kadar muhalefetin kontrol edilmesi sadece bir iç mesele iken, Tanzimat 

Fermanı sonrasında bu iç gerilimlerin uluslararası alana taşındığı görülmektedir.
461

  

Ferman’a karşı muhalefetin bir bölümü de, Mustafa Reşid Paşa’nın reform 

çalışmalarını hızla yürütmesi ve reformların acilen gerçekleştirilmesi davranışlarına 

karşı gelişmiştir. Mustafa Reşid Paşa’nın reformları acilen yürürlüğe koyma fikri, 

dönemin diplomatik koşulları göz önünde bulundurulduğunda haklı karşılanabilir. Bu 

nedenle 1839 ve 1840 yılı başlarında Mustafa Reşid Paşa’nın reformlar konusunda diğer 

devlet adamlarının istikrarsız desteğini sağlamasının temel sebebi, Mısır meselesidir.
462

 

Mustafa Reşid Paşa’nın Tanzimat reformlarının yürütülmesi ve Mısır sorunun çözümü 

konusunu birbirine eklemleyerek yürütmesi fikri geçici olarak diğer devlet adamlarınca 

desteklense de, bu destek Mısır sorunun sonlandırılmasına kadar sürmüştür. Paşa’ya 

geçici olarak destek verenler, Mısır sorunun çözülmesi ertesinde yürürlüğe konulan 

Tanzimat reformlarının kaldıracağı fikrindeydiler.
463

 Bu nedenle devlet ricalinin önemli 

bir bölümü tarafından Mısır sorunun ortaya çıkardığı krizden çıkışın bir yolu olarak 
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görülmesi nedeniyle, Tanzimat sürecinin benimsenmesinde bir samimiyetsizlik ortaya 

çıkmış ve bu durum uygulanmasında istikrarsızlığın nedenini oluşturmuştur.
464

 

Görüldüğü gibi Tanzimat geleneksel unsurların tepkisini çekmiş olsa da, 

devletin içinde bulunduğu durumdan kurtulmanın bir yolu olarak görülmüştür. Aslında 

bu durum 1839’da birdenbire ortaya çıkmış da değildir. Tanzimat, II. Mahmud 

tarafından izlenen ıslahat politikalarının doğal bir sonucudur.
465

 Her ne kadar 

kendisinden sonraki devirlerce küçümsense de, Tanzimat kafası olarak adlandırılan 

anlayış reformlara; çekingen, muhafazakâr (teokratik ve gelenekçi), ikici (telifçi ve 

tavizci) gibi özelliklerin yanında sürekli araştıran ve Batıcı damgasını vuran bir anlayış 

yerleştirmiştir. Bu zihniyetin izlerini I. Meşrutiyet ve kısmen II. Meşrutiyet’te görmek 

mümkündür. Ayrıca Tanzimat devletin amacını da, kurumları gibi ikileştirmiştir. Bu 

tarihten itibaren Osmanlı devletinin manevi temellerinin dayandığı ilkeler ve sosyal ve 

siyasi değer hükümleri İslamcılık ve Osmanlıcılık esasları üzerinden uygulanmıştır.
466

 

Bu çerçeve de Tanzimat bürokratları II. Mahmud’dan miras aldıkları altyapıyı 

geliştirerek kendilerinden sonrakilere devretmişlerdir. XIX. ve XX. yüzyıllarda, devletin 

varlığının sürdürülmesini amaçlayan Tanzimatçılar, tüm başarısızlıklarına rağmen 

kendilerinden sonra gerçekleştirilecek daha köklü reformların altyapısını 

oluşturmuşlardır. Hukuki ve idari reformlar çoğu kez tam olarak anlaşılamamış ve 

hedeflendiği gibi uygulanamamıştır. Fakat dönemin şartları göz önüne alındığında, 

demiryolları ve telgraf gibi gelişmelerle birlikte imparatorluğun eski feodal yapısının 

sürdürülemeyeceğinin kabul edilmesi gerekmektedir. Hukuki ve idari alanlarda istenilen 
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hedeflere ulaşılamasa da, eğitim alanında daha büyük başarılar elde edilmiştir. XIX. 

yüzyıl boyunca kurulan okullarda, yeni bir anlayışla sonraki reformları gerçekleştirecek 

ve devlet kademelerinde önemli görevleri yürütecek kişiler yetiştirilmiştir.
467

 Ayrıca bu 

ferman ile Osmanlı tarihinde ilk kez, tarihe bakarak geleceğe yönelik bir planlayan 

yöneticilerin görüşleri yansıtılmıştır. Geçmişte uygulanan klasik ıslahatçı anlayış terk 

edilerek, bir restorasyon yerine yeni bir düzen amaçlanıyordu.
468

 Nitekim Tanzimat tipi 

olarak anılan bürokrat grubu kendi kendini yetiştiren, eleştiren ve yeni görüşler araştıran 

insan tipinin toplum içindeki ilk örneklerindendir. Bu nedenle Tanzimat reformcularının 

ortaya çıkmasında geleneğin payı bulunmakla birlikte, geleneği değiştirme geleneği de 

bu reformcular ile başlamıştır.
469

 Dolayısıyla; Tanzimat Fermanı “…ölü bir belge 

olarak kalmamış, imparatorluk içinde geniş ölçüde hareketlere yol açmış, geleneksel 

toplumsal yapıda derin sarsıntılar doğurmuştur”
470

. Ortaylı’nın cümleleri ile ifade 

edersek;  

“Her şeye rağmen Tanzimat hareketi Türkiye tarihinde toplumu ileriye 

götüren ve çığır açan bir rol oynamıştır. Tanzimat devri tarihi ve dramatik, ne 

grotesk, ne de mutantan (tantanalı, debdebeli) bir tarihtir, kelimenin tam anlamıyla 

bir trajedidir. Trajik bir çözülmezliğin içten içe, ağır ağır kaynamasıyla tarihin 

ilerlediği bir zamandır. Bir toplumun kurumlarıyla, gelenekleriyle, devlet 

adamlarıyla kaçınılmaz bir yazgıya doğru ilerlediği, karanlığın ve gafletin yanında 

fazilet ve aydınlığın ortaya çıktığı, çöküşle ilerleyişin boğuştuğu, Osmanlı tarihinin 

en uzun asrıdır.”
471

  

 

Özetle Tanzimat dönemi bir geçiş ve buhran dönemi olarak kabul 

edilmektedir.
472

 Bu dönemde devlet, kendisi tarafından uygulamaya konulan 

politikaların sonucu ile yüzleşmiş, bu beklenmedik sonuçlardan ilk olarak kendisi 

huzursuz olmuştur. Tanzimat dönemi ile beraber yapılan düzenlemelerin açtığı 
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sonuçların öngörülememesi, İmparatorluğun yapısını parçalayacak bir iç krizin ilk 

belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İmparatorluğu oluşturan Müslüman ve 

Hristiyan unsurların hürriyet ve bağımsızlık isteklerini kabul etmek, İmparatorluğun 

yıkıma sürüklenmesi durumunu ortaya çıkarırken; kabul edilmemesi ise Tanzimat 

tarafından getirilen fikirlerden vazgeçmek anlamına gelmekteydi. Özetle Tanzimat 

ricali, çelişik bir durum içine girmiştir. Bu durumda Batı’yı örnek almak ve 

modernleşmek ile İmparatorluğun siyasi bütünlüğünün korunması paradoksu içinde 

bulunmaktaydılar.
473

  

Bu nedenle fermanı çeşitli yönlerden eleştirenler bulunmaktadır. Bir görüşe göre 

ferman, “…iktisadî bünyesi ve toplumsal kurumları ile endüstri çağına ayak 

uyduramayan bir imparatorluğun aydın bürokratlarının, … iç ve dış baskılar 

sonucunda zarurî olarak ilân ettikleri bir belge”
474

 olarak ifade edilmektedir. Bir başka 

görüş ise Fermanı, 1839’da devletin hür iradesi ile ilan edilen bir reform olarak 

tanımlamaktadır. Fakat bu reform 1856’da ahdî, 1878’de ise cebrî bir nitelik 

kazanmıştır. Bu nedenle 1856 Paris Antlaşması ile Avrupa hukuk sistemine kabul edilen 

İmparatorluk, bu devletlerlerarası sistemden faydalanamamıştır.
475

 Kuran ise 1839-1876 

yılları arasındaki Tanzimat çağının ana vasfını hayran olunan Batı’nın özelliklerini 

almak yani “Batı taklitçiliği” olarak ifade etmektedir.
476

 Ayrıca Tanzimat’ın mülki 
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idare, mahkeme ve ticaret hukuku gibi birçok alanda Batı kanunlarını alıp uygulamaları, 

kimi çatışmalar ortaya çıkarmıştır. Ulema sınıfı Tanzimatçıları dinsizlikle suçlarken, 

Yeni Osmanlılar ise milli benliği kaybetmek ile itham etmişlerdir.
477

 Burada gözden 

kaçırılmaması gereken nokta Tanzimat’ı ilan eden ve uygulayanların temel amacının, 

gün geçtikçe gerileyen ve çöküşe yaklaşan İmparatorlukta pozitivist doktrin temelli bir 

toplum ya da devlet kurulması değil, çöküşe giden devletin kurtarılması ve 

korunmasıdır.
478

  

Görüldüğü üzere Tanzimat’ın olumsuz özelliklerine yönelik olarak birçok görüş 

bulunmaktadır. Fakat yukarıda da belirtildiği üzere Tanzimat bir devletin yeniden 

yapılandırılması sürecidir. Ortaylı’nın cümleleri ile ifade edersek: “Tanzimat, çöküşü 

durduran bir dönemdir. Toprak kayıpları durmadı, iktisadî bağımsızlık sözkonusu 

değildi. Ama devletin bağımsızlığı devam edebildi ve bu da gelişen Türk ulusçuluğuna 

ayrı bir atmosfer, ayrı bir temel hazırladı.”
479

  

1.4.5. Modernleşmede Artan Batı Etkisi: Islahat Fermanı Dönemi 

1856 Paris Antlaşması esnasında Osmanlı İmparatorluğu sadrazamı, 

şeyhülislamı, İngiliz ve Fransız elçilerinin katıldığı tartışmalı toplantılarda; Tanzimat 

Fermanı hükümlerini tekrar eden, açıklayan ve genişleten metin, Islahat Fermanı olarak 
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anılmaktadır. Bu nedenle Tanzimat Fermanı gibi anayasal bir niteliğe sahip olmadığı ve 

Tanzimat Fermanı’nda gerçekleştirileceği vaat edilen hususların gerçekleştirilmesinde 

yararlanılacak somut reformları sıraladığı görülmektedir.
480

 Islahat Fermanı’nın ilanı 

sonrasında Osmanlı devlet adamlarının çözüm bulmaya çalıştıkları temel problemler 

İmparatorluğun Batılı güçler karşısında zayıf kalmasını ve muhtaç durumda 

görülmesinin nasıl engelleneceği ve devletin ayakta kalabilmesi için ne gibi önlemler 

alınacağıdır. Nitekim 1856-1876 yılına kadar Kanun-i Esasi’nin ilanı da dâhil olmak 

üzere uygulamaya konulmaya çalışılan politikaların temel hedefi, imparatorluğun 

bütünlüğünün korunması üzerinedir. Bu nedenle bu yıllarda yönetimde bulunan devlet 

adamları İmparatorluğu başarılı işleyişe sahip bir idari aygıt ve toprak birliği olarak bir 

arada tutmak için çağdaşı olan ve Osmanlı İmparatorluğu’a benzer olarak heterojen bir 

yapıya sahip Habsburg İmparatorluğu’ndaki gibi merkezcil bir iktidar biçiminde nasıl 

örgütlenileceğini tasarlıyorlar, isyanlar, diplomatik ve askerî yollar ile yeni toprak 

kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyorlardı. Böylece Tanzimat dönemi devlet adamları 

başarabildikleri ölçüde isyanları bastırdılar, imkân buluklarında büyük devletleri 

birbirlerine karşı bir denge unsuru olarak kullandılar ve içişlerde yeni düzenlemeler ile 

tedbirler almaya çalıştılar.
481

 Daha önce de ifade edildiği üzere bu tedbirlerden birisini 

ayrılıkçı hareketlerin önlenmesi oluşturmaktaydı. Osmanlı Devleti halifelik kurumu ile 

İslam dünyasının birliğini temsil ettiği kanısındayken, Tanzimat döneminde azınlık 

ayaklanmaları ortaya çıkmıştı. Bu nedenle azınlıkların ayaklanmalarının önüne 

geçilebilmesi için “İslam-Hıristiyan ikiliğini aşan bir birlik” fikri oluşturuldu ve bu da 
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Osmanlılıktı.
482

 Fakat Osmanlıcılar da kendi içlerinde ikiye ayrılmaktaydılar. Âli, Fuad 

ve Cevdet Paşaların öncüsü olduğu İslami esaslar temelinde siyasi bütünlüğü tehdit 

eden tehlikeleri önlemek isteyen devlet adamları ile bu esaslar terk edilmeden Batı’nın 

hürriyet ve meşrutiyet fikrini uygulamak isteyenler ki, bunları da Yeni Osmanlılar ve 

Abdülhamid devrinde Jön Türkler oluşturmaktaydı.
483

 Bu politika da aslında II. 

Mahmud devrinin bir devamı niteliğindeydi.
484

 Nitekim Bu anlayış II. Mahmud’un 

“Ben tebaamın müslümanını câmide, hıristiyanını kilisede, mûsevisini de havrada fark 

erdim, aralarında başka gûnâ bir fark yoktur. Cümlesi hakkında mahabbet ve adaletim 

kavîdir ve hepsi hakîkî evladımdır” cümlesinde de kendisine yer bulmaktadır ve bu 

cümlesi ile tüm tebaasının kendi gözünde eşit olduğunu belirterek on beş sene önce 

Kırım Savaşı’nda alınacak Avrupa yardımlarının maddi ve manevi esasını 

oluşturmuştur. Böylece gayrimüslim vatandaşlar için yüksek devlet görevleri ve daha 

önce sahip olmadıkları bazı hakları kullanmalarının önü açılmıştır.
485

 Bu anlayış sonraki 

dönemlerde de devam etmiştir.
486

 Fakat bu politikalara tepkilerin ortaya çıkması 

gecikmemiştir. 

Avrupalı fikirlerin ithal edilmesi ve Osmanlı uyrukları arasındaki eşitliğin 

genişletilmesi çalışmaları, Âli Paşa’nın Ocak 1858-Ekim 1859 arasındaki sadareti 

döneminde hız kazanırken, önemli bir muhalefet kesimi ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Hükûmet karşıtı memnuniyetsizlik ile temellendirilen muhalefet, 1859’da Kuleli Vakası 
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ile somutlaşmıştır. Muhalefetin temel kaynağı Batılılaşma karşıtlığı olarak ifade 

edilmektedir. Bu muhalefet, padişahın aşırı harcamaları, ordu mensuplarının maaşlarını 

alamaması, ekonomik durumun içinde bulunduğu olumsuz koşullar gibi birçok sebepten 

kaynaklanmış olabilirdi. Ama bu tepki şeriatın savunulması, gayrimüslim uyruklara 

eşitlik getiren düzenlemelere tepki ve bu fermanların ardındaki Avrupa baskılarına öfke 

biçiminde ortaya çıkmıştı.
487

 Ortaya çıkan bu genel hoşnutsuzluk durumu sebebiyle 

tutucu grupların yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı söylenebilir. Bu tarz bir bakış 

açısı Müslümanlığın eski ve kutsal geleneklerine bir geri dönüş
488

 fikirlerini beslemiştir. 

Tanzimat’a muhalif olan bu kesimlere göre Tanzimat, bir an önce bertaraf edilmesi 

gereken bir bela olarak görülmekteydi. Dolayısıyla Türkler, Tanzimat tarafından 

kaldırılan düzene geri dönüp, gayrimüslimler karşısındaki üstünlüğünü yeniden 

kazanmalıydı.
489

 Görüleceği üzere Islahat Fermanı, Tanzimat’ta olduğu gibi sükûnet ile 

karşılanmayarak çeşitli yönelerden eleştirilmiş ve özellikle Müslümanların büyük 

tepkisi ile karşılaşmıştır. Müslümanların bu tepkisine ek olarak Ferman’ın, 

gayrimüslimleri de memnun etmediği görülmektedir.
490

  

Bu kapsamda Islahat Fermanı’nın eleştirilen bir diğer yönünü, İmparatorlukta 

Batılı ülkelerin etkilerinin artması oluşturmaktadır. Bu nedenle Islahat Fermanı, hâlâ 

üzerinde tartışılan bir belgedir. Bu belgenin tamamen dış baskılar sonucu uygulamaya 

konulan ve devletin bağımsızlığını zedeleyen bir belge olduğu ifade edilmiştir ve 
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edilmektedir. Bir görüşe göre Tanzimat ve Islahat Fermanları, emperyalist ülkelerin 

yayılmasının birer aracıdırlar. Özellikle 1856 Fermanı temel olarak Batı kapitalizmi 

çıkarlarına uygun olan üstyapı kurumlarını İmparatorlukta kurmayı amaçlamaktadır. 

Ayrıca yabancılar kendi çıkarları için kullandıkları zümreleri güçlendirmek ve bu 

şekilde siyasi ve iktisadi konularda devletin içişlerine müdahale etmeyi amaçlamışlardır. 

Tanzimat’ın Hristiyan tebaaya tanıdığı haklar ise küçük zümrelerin Avrupa’daki 

efendilerine daha kolay hizmet etmeleri içindir.
491

 Benzer şekilde Karpat’da bu 

fermanın Osmanlı yönetimi altındaki etnik-dinsel grupların arasında var olan uyumu 

sona erdirdiğini ifade etmektedir. Osmanlı Devleti’nin içişlerine müdahale etmek 

isteyen Avrupalı devletleri ikna etmek amacıyla yayımlanan bu ferman ile Hristiyanlara 

eşitlik sözü verilmiştir. Fakat süreç beklenildiği gibi işlememiş, Hristiyanların Avrupalı 

devletlerin koruması altına sokulmasına, kapitalizmin Osmanlı ekonomisine girişine ve 

Osmanlı toplum yapısında karışıklıkların çıkmasına neden olmuştur.
492

 Bu görüşü 

destekleyen bir diğer unsur, Ferman’ın hazırlanmasında Avrupalı elçilerin dolayısıyla 

ülkelerin etkili olduğudur. Bu görüşe göre Islahat Fermanı’nın hazırlanmasındaki 

yabancı elçilerin etkisi, fermanın uygulanmasında da görülmüştür. İstanbul’da önemli 

nüfuz kazanan yabancı elçilerin, kendi çıkarlarını gözetecek yöneticilerin iktidara 

gelmesi, Osmanlı bürokratları ile yabancı elçiler arasında bir pazarlık unsuru durumuna 

gelmiştir. Dolayısıyla; Ferman’ın uygulanmasında her devlet kendi çıkarını gözetecek 

bir program ve bir usul teklifinde bulunmaya başlamıştır. Bu durum İmparatorluğun 

istikrarlı ve tutarlı bir politika izleme imkânını ortadan kaldırmıştır.
493

 İnal bu durumu 

“… Görülüyor ki o devirde vükelayü azli nasbeden Padişah değil, maatteessüf süferayı 
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ecnebiyedir. Bu halde muahedelerle temin edilen ’İstiklâl’ kelimesinin manası ne 

oluyor?”
494

 cümleleri ile eleştirmiştir. Davison’da bu yönde görüş belirterek, Islahat 

Fermanı’nın hazırlanışında, Tanzimat Fermanı’ndan farklı olarak Batılı ülkelerin 

etkileri görüldüğünü ve sadece biçimsel olarak yerli özelliklere sahip olduğunu 

belirtmektedir. Hatta kimi görüşlere göre, Lord Stratford’un fermanın hazırlanışındaki 

etkisi büyüktür.
495

 Kimi yazarlarda, fermanın İngiliz, Fransız ve Avusturya elçilerinin 

ağır baskıları altında hazırlandığını ifade etmektedir.
496

 Dolayısıyla; bu durum yabancı 

ülkelerin Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışması anlamına geliyordu.
497

 Fermana 

önemli bir tepki Mustafa Reşid Paşa’dan gelmiştir. Ferman, Paşa’nın görevde olmadığı 

bir dönemde yürürlüğe konmuştur ve kimi görüşler Paşa’nın eleştirisini bu duruma 

bağlamaktadırlar. Hatta Paşa’nın ferman hakkında “vatan hainlerinin Avrupa’ya 

sundukları yıkıcı ödünler” biçiminde bir nitelemesi olduğu ifade edilmektedir.
498

 Karal, 

Ferman sonrası yaşanan gelişmeler her ne kadar Mustafa Reşid Paşa’yı haklı çıkarmış 

olsa da, fermanın müdahalenin esas nedeni olmadığını belirtmektedir. Ferman kabul 

edilmemiş olsaydı da, müdahalelerin ortaya çıkacağını ifade etmektedir. Bu nedenle 

temel sebep, devletin bünyesindeki hastalıklardı. Dolayısıyla tek tedavi yöntemi olarak 

köklü ıslahatlar uygulanmaktaydı. Islahatların uygulanmasının gerekliliğinin halka 

kabul ettirilmesi ve bu konuda destek sağlanacak genel bir kamuoyu bulunmadığından 

yeni temeller üzerinde yeni bir devlet yapısı oluşturulması kolay olmamıştır.
499

 Fakat 
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fermanın ilan edildiği yıllar göz önüne alındığında, yaşanan uluslararası gelişmelerin 

İmparatorluğu bu noktaya getirdiği şüphesizdir. Nitekim Kırım Savaşı sonrası 

imzalanan Paris Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu bir Avrupa devleti olarak kabul 

edilmiş, imparatorluğun bağımsızlık ve güvenliği ile ilgili olarak güvenceler 

verilmiştir.
500

 Sonraki yaklaşık yirmi yıllık dönemde, modern ulus devletlerin kuruluş 

aşamasında yaşadıkları savaşlar, Çarlık Rusya’nın Kırım Savaşı sonrası iç reformlar ile 

durumunu düzeltme çabası gibi Avrupa’da yaşanan olaylar, Osmanlı İmparatorluğu’na 

kendi iç sorunları üzerine eğilme fırsatı vermiştir. Fakat bu dönem sonunda ortaya çıkan 

kriz dönemlerinde Batılı güçler, verdikleri garantinin uygulanmasını askıya 

almışlardır.
501

 Görüldüğü üzere Tanzimat Fermanı sonrasında İmparatorluğun ayakta 

tutulmasında fayda sağlanılması düşünülen uluslararası diplomasi, iç politikada da 

yansımalarını bulmuştur.  Bu kapsamda Islahat Fermanı ile birlikte Avrupalı güçler 

İmparatorluk bünyesinde yaşayan Hristiyan tebaa lehine müdahalelerde bulunmaya 

başlamışlardır. Bu nedenle her devlet, kendi politikası doğrultusunda ıslahatlar 

yapılmasını istemekteydi. Karal’ın cümleleri ile ifade edersek, “…Ortada bir hasta, 

kendilerini bu hastanın varisi telâkki eden dört doktor ve hastalığı tedavi için tanzim 

ettikleri sayısı pek çok reçeteler vardı. Hasta bu reçetelerin hepsini tatbik ederek 

sıhhatini kazanacaktı; durum buna benzemekteydi”.
502

  

Bunlara ek olarak Tanzimat Fermanı ile yapılması amaçlanan kimi faaliyetlerin 

de devam ettirildiği görülmektedir. Örneğin Islahat Fermanı ile Osmanlı uyruklarının 

vergi bakımından tam eşitliği sağlanarak, alınan cizye bedel-i askeriye’ye 

dönüştürülmüştür. Bu gelişme, Tanzimat fermanı ile hedeflenen tüm tebaa arasında her 
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bakımdan hukuki eşitlik sağlayarak yeni bir Osmanlı düzeni oluşturmak çabalarının 

dikkate değer bir aşamasıdır.
503

 Bu dönemde Tanzimat döneminde gelişen reformcu 

bürokratların etkisinin arttığı ve bahsedilen reformların bu bürokratlarca yürütüldüğü 

görülmektedir. Bürokratların etkisinin Mustafa Reşid, Âli ve Fuad Paşalar döneminde 

zirve yaptığı ve bu üç önemli ismin, İmparatorluğun yönetiminde birincil etkili 

oldukları ifade edilmektedir. Nitekim Sultan Abdülaziz’in iktidarı eline alması tahta 

çıktıktan yaklaşık on yıl sonra, Fuad ve Âli Paşaların ölümü sonrasında 

gerçekleşmiştir.
504

 Bu dönemin reformlarının yürütücüsü olan lider kadronun birliği ve 

sürekliliğinin bozulması, sonrasında ise kendi egemenliğini hayata geçiren II. 

Abdülhamid’in tahta çıkması ile bu dönem sona ermiştir.
505

 Ayrıca 1877-1878 Osmanlı-

Rus Savaşı sonrasından Balkanlar da yaşanan büyük toprak kayıplarının yol açtığı 

travma, II. Abdülhamid’in (1876-1909) saltanatı boyunca Batı etkisi ve Tanzimat 

politikalarına karşı güçlü bir İslamcı hareket ortaya çıkarmıştır. Bu eğilim yürütülen 

devlet politikaları üzerinde de etkili olmuştur.
506

  

Özetle Islahat Fermanı hazırlanışı ve hükümleri açısından Tanzimat Fermanı’na 

göre farklılar içermektedir. Tanzimat Fermanı’nda tüm tebaanın can, mal, ırz ve namus 

güvenliği gibi tabii haklarına vurgu yapılmış, vergi ve askerlik işlerinin düzenlenmesi 

ele alınmıştır. Bu nedenle bu fermanda tebaanın bir kısmı ya da bütününe siyasi hak 
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verilmediği görülmektedir. Islahat Fermanı’nda ise Tanzimat Fermanı’nda belirtilen 

hakların dışında tüm tebaanın din ve ırk farkı gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu 

kabul edilmiştir. Bu hüküm ile Müslim ve gayrimüslim olanlar arasındaki eşitsizlik 

ortadan kaldırılmış, gayrimüslimlere devlet memurluğu yapabilme, eyalet meclislerinde 

ve Meclis-i Vâlâ’da temsil edilebilme hakkı tanınmıştır. Görüldüğü üzere bu fermanda 

siyasi haklara da yer verilmiştir.
507

 Kısaca Tanzimat Fermanı ile beraber Osmanlı 

Devleti, kısmen de olsa bağımsız bir siyaset yürütme imkânına sahip iken; Islahat 

Fermanı ile bu imkânını da kaybetmiştir.
508

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
507

 Karal, 2011a, s.6. 
508

 Eren, 1979, s.745. 



149 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

MODERNLEŞME VE HARİCİYE TEŞKİLATI 

2.1.MODERNLEŞME ÖNCESİ DÖNEM OSMANLI DEVLET VE DİPLOMASİ 

TEŞKİLATI 

2.1.1. Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Oluşumunda Etkili Olan Devletler ve Faktörler 

Osmanlı İmparatorluğu, Eski Roma ve Bizans İmparatorlukları’nın hüküm 

sürdüğü topraklar üzerinde hâkimiyet kuran, XV. ve XVII. yüzyıllarda en güçlü 

dönemini yaşayan birliğe verilen isimdir. Bu birlik bünyesinde yer alan ülkelerin 

oluşturduğu toplumsal, iktisadi ve kültürel birlik ise Modern Çağ imparatorluklarından 

çok İlk Çağ ve Orta Çağ’da, Akdeniz ve Ortadoğu dünyasında yaşamış Roma, Bizans 

ve Abbasi imparatorluklarına benzemektedir.
509

 Hüküm sürdüğü altı yüzyıl içinde, 

yönetim yapısında önemli dönüşüm ve değişimler olduğu göz önüne alınmakla beraber 

klasik dönem diye nitelendirilen XVII. yüzyıla kadar süren süreçte İmparatorluğun, 

yönetim geleneği açısından birçok kültür ve coğrafyadan edindiği mirastan faydalandığı 

görülmektedir. Bu kapsamda klasik dönem Osmanlı yönetim sistemi incelendiğinde, 

genel olarak üç temel öğenin öne çıktığı görülmektedir. Bu öğeler Orta Asya bozkır 

gelenekleri, gaza ülküsü ve İran geleneklerinden etkilenmiş yüce İslam gelenekleri 

olarak sayılabilir.
510

  

Osmanlı düşüncesi bir yandan kökenleri Sasanilere dayanan ve İslami Ortadoğu 

medeniyeti içinde Abbasi halifelerine hizmet eden İranlı bürokratlar tarafından tanıtılan 

geleneksel Ortadoğu tarzı görüşleri benimseyip yorumlarken, bir yandan da İç Asya’ya 

ait kimi özellikleri bünyesinde koruyarak kullanmıştır. Örneğin “yasa” kavramı, İç 

Asya siyaset kültüründen, Osmanlı dünyasına aktarılmış olan bir unsurdur. Padişahlar, 
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şer’i hukuka uyulmasının yanı sıra ilkesel olarak bu sistemle çelişmeyen kurallar koyma 

konusunda açık ve sistematik davranmışlardır.
511

 Bu gibi örnekleri çoğaltmak 

mümkündür. Gazneliler devrinde kullanılan tımar kavramı Büyük Selçuklulara ve 

onlardan Osmanlılara aktarılmıştır. Mali işlerde kullanılan siyakat yazısı ve rakamı, 

hükümdar namelerindeki düzenleme tarzı, cümle ve bağlama biçimleri, divani yazı ve 

tayin fermanları gibi örnekler İlhanlılardan alınmıştır. Ayrıca Sasanilerden vezir 

kavramı, Memlüklülerden kadıasker ismi Osmanlılara aktarılan kavramlardandır. 

Görüldüğü gibi; Osmanlılar, kuruldukları coğrafyada ya da İslam/Türklük gibi kanallar 

üzerinden ilişkili oldukları devletlerden birçok kavram ve teşkilatı kendi bünyelerine 

almışlardır. Hatta bir kısmı aynen alınmayıp, Osmanlılar tarafından yeni bir biçim 

kazandırılarak kullanılmıştır.
512

 

Oktay’a göre ilk olarak Bizans ve sonrasında onun halefi Osmanlı toplumu, 

kendilerine geçmişten miras kalan bir gelenek yapısını referans alarak varlıklarını 

devam ettirmişler ve dolayısıyla geçmişlerinden beslenerek, geçmiş tecrübelerin 

ışığında yol almışlardır. Osmanlılar açısından bu durum en azından modernleşme 

dönemine kadar bu şekilde devam etmiştir. Bu nedenle geçmiş ve gelenek kavramları 

bu iki toplumda, siyasi iktidarın meşruiyetinin gerçek kaynağını oluşturmuştur.
513

 

Özetle Osmanlı Devleti siyasi açıdan yeni bir yapı olarak kabul edilmekle beraber 

toplumsal düzen ve siyaset felsefesi açısından Selçuklu ve diğer Orta Doğu Müslüman 

devletlerinden kalan mirastan faydalanmıştır.
514

 Fakat bu mirasın devletin ilk kuruluş 

aşamasında ne şekilde kullanıldığı konusunda literatürde farklı görüşler bulunmaktadır. 
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Kimi yazarlar ilk devlet teşkilatının kurulmasında Anadolu Selçuklu Devleti ve 

İlhanlılar’ın etkisi bulunduğunu belirtirken,
515

 kimi yazarlar Grek ve Sasani devlet 

yönetim anlayışının İslami kurallar çerçevesinde yorumlanarak kullanıldığını ifade 

etmektedir.
516

 Bu durum bu devletlerde görev yapmış kimi görevlilerin Osmanlılara da 

hizmet etmesinde de görülmüştür. Örneğin Ortaylı Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 

itibaren Sasani, Abbasi ve hatta Bizans yönetim geleneğini benimsediğini ve devlet 

kadrolarının Selçuklu uleması ve bürokratlarınca doldurulduğunu belirtmektedir.
517

 

Benzer şekilde Köprülü de, idari yapı içinde Selçuklular, İlhanlılar, XIV. yüzyıl öncesi 

kurulmuş bazı Anadolu beylikleri ve Memlük İmparatorluğu idari teşkilatında yetişen 

Türkler’den yararlanıldığını belirtmektedir.
518

 Bu durum Osmanlı kimliğinin önemli bir 

kültürel ve kurumsal karışım sonucu ortaya çıktığını göstermektedir. Dolayısıyla Doğu 

ve Batı’nın buluştuğu merkezde konumlanmış olan İmparatorluk, her iki coğrafyadan 

izleri bünyesinde taşımıştır ve bu coğrafyanın yönetim geleneklerini kendi bünyesine 

aktarmıştır.
519

 

Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde Asya, İslam, İran, Selçuk, Moğol ve Bizans 

geleneklerinden aktarılan üstünlük duygusunu da barındırmıştır. İmparatorlukta bulunan 

âlemin hükümranı olma misyonu çok güçlü bir biçimde varlığını sürdürmüştür. Ayrıca 

devşirme yöntemi ile yönetici kadrosunda katılan yöneticiler, İmparatorluğun iki 
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denizin, iki dinin ve iki âlemin efendisi olmaya aday olacak biçimde aşırı bir büyüklük 

duygusu oluşturmuşlardır. Bu duygu, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme devrininin 

en parlak döneminde devrin süper gücü olmayı başarması ile pekiştirilmiştir. Ayrıca 

Osmanlılar bu başarıları ile Asya despotik devlet sistemi açısından önemli bir örnek 

oluşturmuştur. İlgili dönemin Batı dünyasında bu duyguya meydan okuyabilecek dini, 

siyasi ve ekonomik bir gücün bulunmadığı görülmektedir.
520

 

Yönetim gelenekleri dışında askerî taktik ve düzen açısından kendisinden önceki 

Türk devletlerinden etkilenen
521

 Osmanlı İmparatorluğu tarafından kabul edilen önemli 

bir diğer miras, tımar sistemidir. Selçuklular tarafından ordunun finansmanının 

sağlanması amacıyla oluşturulan ikta, bürokratlar ve askerlerin gelirlerinin sağlanması 

amacıyla Buyidler tarafından İran’da oluşturulan sistemden örnek alınarak 

geliştirilmiştir.
522

 Bu sistem ile beraber devlet, asker sağlamanın yanı sıra merkezi 

hükûmet aleyhinde maddi çıkarlara sahip bir toprak aristokrasinin gelişmesini de 

önlemiştir. Böylece çok büyük özel mülkler oluşmamış, köylülerin başında merkeze 

bağlı bir yerel toprak beyi yer almıştır.
523

  

Fakat bu noktada belirtilmelidir ki, kendisinden önceki Orta Asya devlet 

gelenekleri Osmanlılar tarafından benimsense de, bu gelenekler İmparatorluğun 

yapısına göre yeniden düzenlenmiştir. Örneğin aşiret hayat ve gelenekleri üzerinde 

kurulan Cengiz ve Timur İmparatorlukları, en olgun ve güçlü dönemlerini yaşarken bile 
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devletin yapısı step karakteri ve aşiret gelenekleri etkisi altında olmuştur. Osmanlı 

Devleti ise aşiret hayatı ve geleneklerinin etkisini hissetmemiş, göçebe topluluklardan 

uçlarda yer alan askerî teşkilatlara insan gücü sağlanmasında faydalanılmıştır. Bu 

nedenle Osmanlı yönetim anlayışı, Anadolu Selçuklu rejimini de aşacak şekilde 

kurumsallaşmaya gidebilen, çok daha ileri bir rejim özelliği kazanabilmiştir. Nitekim 

Osmanlı ailesinin bir uç beyliği olmasına ek olarak ilk Osmanlı ricalinin medrese 

mensubiyetleri sebebiyle yerleşik ve yüksek kültürlü olmaları gerekmektedir. Bu 

nedenle bu görüşe göre Osmanlılar, kuruluş dönemindeki aşiret yapılanmasına tezat bir 

biçimde gelişmişlerdir.
524

 Özetle Osmanlılar, en yakın komşuları tarafından uygulanan 

ve başarısız olan dışlayıcı bir poltika tarzı ve toplum yapısı yerine, kapsayıcı bir politika 

tarzı ve toplum biçimi oluşturarak başarılı ve güçlü bir devlet yapısı oluşturmayı 

başarmışlardır.
525

 Bu durum özellikle XV. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde, kendilerinden 

önce gelen devletleri yıkma politikası yerine, kendi yönetim mekanizmaları içine 

alma/dâhil etme örneklerinde görülmektedir. Yıkılan bu devletlerdeki eski üst rütbeli 

aristokratlar ya da daha alt seviyedeki asilzadeler Osmanlı yöneticileri olarak 

kendilerine uygun makamlarda görev yapmışlardır.
526

 

Görüldüğü üzere Osmanlı toplumsal sistemi, geçmişten kalan kültürel mirasın 

sürdürülmesinde muhafazakâr eğilimler sergilemiş ve geçmişten kendisine miras kalan 

uygulamaları devam ettirmesine ek olarak, kültürel çerçevesi içinde yaşanan 

değişimlere uyum sağlama yeteneğini de bünyesinde barındırmıştır.
527

 Bu kapsamda 

Osmanlı İmparatorluğu, İslam dünyası ve İslam öncesi devlet yönetimi sistemlerinden 
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bazı unsurları bünyesine aktararak, bu gelenekleri sürdürmüş ve önemli katkılar 

sağlamıştır. İmparatorluk biçiminde örgütlenen siyasi yapının (özellikle son 

dönemlerinde) günün gerekliliklerine cevap verecek yeterlilikten uzak olduğunun 

farkına varılmasına rağmen Osmanlı İmparatorluğu, modernleşme çağı yaşamaksızın 

idari geleneğini geliştirerek sürdüren tek devlet olmuştur. Özellikle XIX. yüzyıldan 

itibaren devletin ayakta tutulabilmesi için uygulamaya konan radikal reformlar, bin 

yıllık geçmişe sahip İslami devlet yönetim geleneğinin gelişim sürecini XX. yüzyıla 

taşıyan bir köprü görevi görmüştür.
528

 Bu nedenle geleneksel tarihini, kendi iç gücü ile 

yenileyerek yedi yüz yıl varlığını devam ettirmiş tek Müslüman devlet olarak 

Osmanlılar ve onun devamı Türkiye Cumhuriyeti daha önce yaşamış Müslüman 

devletler arasında önemli bir istisna oluşturmuştur.
529

 

 2.1.2.Osmanlı İmparatorluğu’nda Klasik Dönem Merkezi Devlet Teşkilatı 

2.1.2.1. Padişah  

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile birlikte en üst yönetici olarak kabul edilen 

padişahın ve mensup olduğu bir hanedanın, fethedilen toprakları yönettiği 

görülmektedir. Hanedan, tanrı tarafından seçilmiş ve egemenlik imtiyazı tanınmış 

padişahın ailesini ifade etmekteydi. Özellikle kuruluş döneminde bozkır geleneklerinin, 

bu tarz bir önderlik yapısının oluşturulmasına katkıda bulunduğu görülmektedir. Bu 

kapsamda gerek Orta Asya egemenlik geleneği gerekse İslam devlet anlayışının etkisi 

ile en güçlü yönetici pozisyonu Osmanlı hükümdarının şahsında oluşmuştur. Bu durum 

şeriat dışında kalan alanlarda padişahın kişiliğinde somutlaşan güçler birliği ilkesinin 

farklı bir versiyonu olarak değerlendirilebilir.
530
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Osmanlı hükümdarlarının farklı dönemlerde kullandıkları unvanların, devletin 

gelişim dönemleri hakkında da bilgi verdikleri görülmektedir. En sık rastlanılan 

unvanlar han (hakan, kagan), sultan ve padişah unvanlarıdır. Bu unvanlar sırası ile Orta 

Asya, Türk, İslam ve İrani devlet geleneklerinin yansımalarıdır. Devletin sınırları 

genişleyip gücü arttıkça, bu unvanlara yenisi eklenerek çeşitlenmiştir.
531

 Ayrıca 

Osmanlı sultanlarının tabi oldukları rejim ve geleneklerin, Selçuklu Devleti’nin bir 

ardılı olduğu açıktır.
532

 Padişah’ın mâlikü’l mülk olarak otoritenin yüksek karar birliği 

ve inancına dayandığı Osmanlı saltanat yapısı, bin yıllık Ortadoğu geleneği üzerinden 

şekillenmiştir. Padişah, ülkenin ve devletin tek sahibi olarak kabul edilmiştir. Bu temel 

ilkeye uyulduğu sürece, devlet düzeni olası kargaşalardan korunmaktadır. Osmanlı 

devlet düzeni, her kararın nihai olarak padişahın iradesi tarafından karar alınması 

üzerine kurgulanmıştır.
533

 Böylece padişah, “…her şeyde mutlak bir şekilde hakim olan 

bölünemez otorite” olarak kabul edilmiş ve devlet teşkilatı bu şekilde 

yapılandırılmıştır.
534

 Burada belirtilmesi gerekir ki, her ne kadar Osmanlı padişahının 
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geçmiş örneklerden etkilendiği muhakkak olmakla birlikte gerçekte Osmanlı padişahı, 

Osmanlı tarihinin bir ürünüdür.
535

  

Osmanlı devlet düzenine hâkim olan bu genel düzen, özellikle Fatih Sultan 

Mehmed (1451-1481) devri ile beraber uygulamaya konulmuştur. Bu düzene göre 

devlet işleri doğrudan padişahın kontrolündedir ve bürokratik kadrolarca formüle edilen 

her emir, mutlak padişah hükmü ile hayata geçirilmiştir. Çünkü padişah devleti kuran 

kişidir ve mülkün sahibi olarak kabul edilmektedir. Devlet, kendisine Tanrı tarafından 

bahşedilmiştir ve dolayısıyla otoritenin kaynağı Tanrı’dır.
536

 Burada Osmanlı 

Devleti’nin kuruluş döneminden itibaren geçerli olan bir yönetim felsefesine dikkat 

edilmelidir. Bu da genellikle şeriat adı verilen İslami kuralların yönetimde öne çıktığı 

durumların bulunmasıdır. Şeriata göre devlet, adaleti sağlamak ve İslam âleminin 

sınırlarının muhafaza edilmesi olarak iki temel amaca sahiptir. Devletin bu görevleri ise 

hükümdarın şahsında somutlaşmaktadır. Devletin reisi, devlet organizmasının başı, 

beyni sayıldığından, bu görevlerin yürütülmesinden birincil derecede sorumludur.
537

 

Dolayısıyla sultanın yeryüzünde kurduğu hâkimiyet, ilahi bir temel üzerinden 

meşrulaştırılmıştır.
538

 Özetle padişahın mutlak hâkimiyeti ilahi bir ilke ile 

temellendirilmiştir. Bu ilke Osmanlı devlet düzeninde çok köklü bir biçimde yer 

almıştır.  

Bu tarz bir yönetim modeli, padişahın şahsında temerküz eden bir iktidar 

yapısının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikler yükselme devrinin sonuna kadar 

olan süreçte bu durum açık olarak görülmüştür. Fakat Kanuni Sultan Süleyman’ın 1566 
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tarihinde ölümü ile anlatılan tarzda mutlak padişah otoritesini temsil edemeyen 

padişahların tahta çıkması, otorite birliği düzeninde dağınıklık ve sorumsuzluk 

dönemini başlatmıştır.
539

 Özellikle III. Murad devrinden itibaren sorumsuz musâhiblerin 

ve saray mensuplarının müdahalesi ile sadrazamların yetkileri zayıflamış, bu durum 

tagayyür ve fesat devrinin başlangıcı sayılmıştır.
540

 Bu örnekler göstemektedir ki, iyi 

eğitim almış ve yetenekli hükümdarların tahta gelmemesi, doğal olarak hükümdarın 

şahsında toplanmış iktidarın etkin kullanılamamasına yol açmış ve bu durum doğrudan 

devlet düzenini etkilemiştir. XVII. yüzyılda bozulan devlet düzeni kargaşa dönemine 

yol açmıştır.
541

 Bu nedenle XVII. yüzyılda Osmanlı padişahlarının oldukça sınırlı bir 

anlamda yönetim gösterdikleri belirtilmektedir. Bu dönemdeki padişahlar, bir anlamda 

bürokratik idarenin meşruiyeti için gerekli bir varlık olarak görülmüşlerdir. Örneğin IV. 

Mehmed, tahta çıktığında çocuk olmasına rağmen devletin işleyişi devam etmiştir. Bu 

durumun benzeri başka örnekler de görülmüştür. Görüldüğü üzere XVII. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren padişahların birçoğu “… eski uygulamaların sürekliliğinin 

göstergesi ve yeni uygulamaları meşrulaştırmada kendilerinden yararlanılan birer 

simgesel lider konumunda”
542

 kalmışlardır. Bu açıklamalarda görüldüğü üzere 

geleneksel bir toplum yapısına sahip olan Osmanlılarda devletin otoritesi, sultanın 

kişiliği çerçevesinde şekillenmiştir. Sultanın karakteri tabii ki devletin gidişatı hakkında 

etkili olan tek faktör değildir. Fakat devletin gücü ve hükümdarın kudreti arasında bir 

ilişki olduğu görülmektedir.
543

 Nitekim idarede ortaya çıkan düzensizliklerin 

düzeltilmesi amacıyla XVI. yüzyıl sonu ve XVII. yüzyıl başında çözüm önerileri sunan 
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bürokratlar layihalarında, padişahın mutlak karar merci ve sadrazamın onun mutlak 

vekili olması prensibinin terk edilmiş olmasını idaredeki kargaşanın başlıca sebebi 

olarak göstermişlerdir.
544

 Bu durum halk üzerinde de etkilerde bulunmuştur. Nitekim 

geleneksel bir devlette adalet döngüsü; üretim yaparak vergisini ödeyen reayanın adil 

bir padişah yönetimiyle adilce yönetilmesi, üretim yapan reaya ile devlet hazinesinin 

dolması, hükümdarın ordusunu oluşturarak, güçlü bir hale gelmesi üzerine kurulmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda devletin kötü gidişinin önlenmesi için tavsiyelerini sunan 

layihacılara göre, kabaca 1580-1650 arasında tarihlenecek tagayyür ve fesat döneminde 

padişah, yüksek devlet otoritesi görevini yerine getiremediğinden, reaya baskı altında 

kalmış ve ezilmiştir.
545

 

Osmanlı devlet sisteminde, sultanın emri altında iktidarının dayandığı çok geniş 

bir bürokratik örgüt var olmasına rağmen iktidarın sultanda toplanması, bu yetkinin 

bürokrasi ile paylaşılmaması biçimde hayata geçirilmesine yol açmıştır. Dolayısıyla 

siyasal iktidarın bürokrasi ile paylaşılmaması ve bürokrasinin idari işlevler ile 

sınırlandırılması geleneği sonucunda Osmanlı sultanlarının bürokrasi üzerinde tam bir 

hâkimiyet kurdukları görülmektedir. Böylece sultanın iktidarına rakip başka bir güç 

odağının ortaya çıkması da engellenmiştir.
546

 Fakat XIX. yüzyıldan itibaren devletin 

içinde bulunduğu durum ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda, İmparatorlukta 

ortaya çıkan reform ihtiyacı doğal olarak devlet düzenini de etkilemiştir. İktidarın 

mutlak sahibi geçmişte olduğu gibi yine padişah olsa da, iktidarın kullanılmasında yeni 

kurumların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durumun oluşmasında yapılan yeni 

düzenlemelerin etkisinin olduğu kuşkusuzdur. Dolayısıyla XIX. yüzyıldan itibaren 
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Osmanlı hukuk sistemindeki değişiklilerin bürokratlara sağladığı güven, iktidarın 

kullanılmasında da kendisini göstermiştir.  

2.1.2.2.  Divan-ı Hümayun 

Tarih boyunca yönetme erkini kullanan hükümdarlar ve yöneticiler, doğru karar 

alabilmek, sorumluluğu paylaşmak, kararlarını topluma benimsetmek, 

uygulanabilirliğini kolaylaştırmak ve kararlarına meşruluk kazandırmak amacıyla 

kararlarını kolektif akıl olarak nitelendirilen değişik meclislerde tartışmaya açmışlardır. 

Türk tarihinde de toy ya da kurultay gibi örneklerine rastlanılan bu tip meclisler 

Osmanlı Devleti’nde de kullanılmıştır. Bu tip bir kurum özelliği taşıyan Divan-ı 

Hümayun, İmparatorluğun ana danışma meclisidir.
 547

 Bu nedenle dar anlamda Divan-ı 

Hümayun farklı devlet işlerinin görüşüldüğü ve bu konular ile ilgili kararların alındığı 

yer anlamını taşırken, geniş anlamda ise bir kuruldan daha kapsamlı bir örgütlenmeyi 

ifade etmektedir. Bu kapsamda bu kurum, kararların alandığı bir kurulun ötesinde, bu 

kurula bağlı bürokratik örgütü oluşturan kalemleri de kapsamaktadır.
548

  

Hükümdarlık geleneğinde olduğu gibi Divan geleneğinde de Osmanlıların 

Selçuklular’dan ve Anadolu Selçukluları’ndan daha çok etkilendiği ifade edilmelidir.
549

 

Kimi görüşler Divan’ın Osman Gazi döneminde zaman zaman toplandığını ifade 

etmekle birlikte bu toplantılar muhtemelen aşiret yönetimi kapsamında yapılmaktaydı. 

Divan-ı Hümayunun esas olarak Orhan Gazi devrinde vezir denilen görevlinin devlet 

teşkilatına eklemlenmesi sonrasında ortaya çıktığı ifade edilebilir.
550

 Bu dönemden 

itibaren gelişimini sürdürüp, Fatih Sultan Mehmed zamanında klasik biçimini 
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almıştır.
551

 XV. yüzyıldan itibaren gelişerek XVI. ve XVII. yüzyılda en olgun dönemine 

ulaşarak, tam olarak kurumlaşmasını tamamlamıştır.
552

 

Divan-ı Hümayun, devlet işlerinin padişah adına görüşüldüğü ve onun karar 

almasına yardımcı olunulan bir kurul niteliğindedir. Tüm geleneksel devletlerde bu tarz 

kurulların, hükümdarın hususi istişare organı olduğu görülmektedir. Bu kurulda devletin 

mülki, askerî ve şer’i konularında müzakere yapılmakta ve kararlar alınmaktaydı. Önem 

taşıyan mali problemler, toprak meseleleri gibi yöneticilerin tek başlarına karar 

alamayacakları tüm konular Divan’da görüşülürdü. Bunun dışında Divan, adli olarak en 

yüksek temyiz merci görevini de yürütmekteydi. Eyaletlerin denetlenmesi amacıyla 

yüksek rütbeli kadıların müfettiş olarak görevlendirmesi, tayin, terfi ve denetleme 

konularında en yüksek karar kurulu görevi ve avarız gibi vergilerin salınması gibi 

görevler de Divan tarafından yürütülmekteydi.
553

 Mumcu’ya göre Divan-ı Hümayun 

padişah tarafından çözümü doğrudan sadrazama bırakılmayan devlet sorunlarının 

istişare edilmesi görevini yürütmüştür. Bu durumun kanıtı olarak ise II. Mehmed 

kanunnamesinde yer alan “Ve cümle umûr-ı saltanatı vezîria’zam sâir vüzerâ ile ve 

defterdârlarım ile müşâvere ideler”
554

 hükmü gösterilmektedir.
555

 Bu kapsamda 

Divan’da idari ve örfi işler veziriazam, arazi işleri nişancı, şer’i ve hukuki işler 

kadıaskerler ve mali işler defterdar tarafından yürütülmekteydi.
556

 Adaletin sağlanması 

devletin en önemli görevi olduğundan, Divan-ı Hümayun yüce bir mahkeme olarak da 
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görev yapmıştır. Bu tarz mahkemelerin geçmiş İslam devletlerinde de yer aldığı 

bilinmektedir. Adaletin devlet için taşıdığı önem sebebiyle kişilerin toplumsal 

konumlarına bakılmaksızın Divan’a başvurabilmeleri sağlanmıştır.
557

 Görüldüğü üzere 

Divan, birçok farklı devlet işinin görüşüldüğü önemli bir kurumdur. 

Divan-ı Hümayun’da görev yapan tüm görevlilerin üç grupta toplandığı 

görülmektedir. Divan-ı Hümayunun asil üyeleri olan erkân-ı devlet, muamelât 

hizmetlileri ve Divan’da düzeni sağlayan memurlar. Bu grup içinde erkân-ı devlet 

olarak nitelendirilen ve müzakere sürecine katılıp, görüşlerini bildirenler yüksek rütbeli 

devlet adamlarıdır. Sırasıyla sayılırsa veziriazam, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, 

Rumeli ve Anadolu beylerbeyi, nişancı, defterdar ve kubbealtı vezirleridir.
558

 Vezaret 

rütbesine sahip olan kaptan-ı derya ve yeniçeri ağası da Divan toplantılarına 

katılmaktaydı.
559

 Sayılan bu üyeler yürüttükleri görevler açısından ele alınırsa, idari 

yapıdaki bölümlerin Divan-ı Hümayun içinde temsil edildiği görülmektedir. Divan’da 

yer alan kubbealtı vezirleri, Rumeli beylerbeyi, yeniçeri ağası ve kaptan paşa ise 

yürütme erkinin diğer temsilcileri olarak incelenmektedir.
560

 Fakat tüm bu görevliler her 

ne kadar devletin en üst yönetici kesimi olsa da, Divan-ı Humayun’da alınan kararların, 

padişahın iradesi olmadan yürürlüğe girmesi mümkün değildir. Bu durum padişah 

Divan’da yer alsın ya da almasın geçelidir.
561

 Böylece XVI. yüzyıl ortalarına kadar 

Divan-ı Hümayun’a başkanlık eden padişahlar, bu dönemden itibaren Divan-ı Hümayun 

üyesi olarak toplantılara düzenli olarak katılmamışlardır. Fakat yukarıda da belirttiğimiz 

gibi Divan-ı Hümayun, sultanın bir kuruludur ve varlık sebebi bizatihi padişahtır. Üye 
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olarak toplantılara katılmasa bile Divan-ı Hümayunun bir parçası olarak kabul 

edilmektedir.
562

  

İlk dönemlerde Cuma günü dışında her gün toplanan Divan, XVI. yüzyılda hafta 

da dört gün, XVII. yüzyılda hafta da iki gün toplanmaya başlamıştır. XVIII. yüzyıldan 

itibaren eski önemini kayberederek nadiren toplanmaya başlamış ve süreç içinde 

törensel bir nitelik kazanmıştır. Bu durum Divan-Hümayunun karar organı olma 

özelliğinin ortadan kalkmasına yol açmıştır. Bu gelişmenin ortaya çıkışı padişahın 

despotlaşma süreci olarak değil, Divan üyesi olan görevlilerin yürüttükleri işlerde 

giderek uzmanlaşmaları ve gelişen görev alanları nedeniyle toplanamamaları olarak 

yorumlanmalıdır. Nitekim II. Mahmud tarafından lağv edilen Divan-ı Hümayun’da, her 

üyenin sorumlu olduğu işler ayrı meclislerce görüşülmeye başlamış ve bunlar modern 

bakanlıkların çekirdeğini olmuşlardır.
563

 Bu da bakanlık tipi örgütlenmenin ilk adımını 

oluşturmuştur. 

Divan-ı Hümayun’daki işlerin yürütülmesinden reisülküttab ve yönetiminde yer 

alan beylikçi sorumluydu. Bu kapsamda Divan’da bu işlerin yürütülmesi için kurulmuş 

kalemler, bu görevlilere bağlı olarak görev yapmaktaydı. Bu kalemler nezaretlerin 

kurulduğu döneme kadar sadaret mektubî, sadaret kethüdası, beylik (Divan), tahvil, 

ruûs, âmedî kalemleri ile teşrifatçılık, vakanüvislik, Divan-ı Hümayun hocaları, Divan-ı 

Hümayun tercümanları, hazine-i evrak gibi bölümlerden oluştuğu görülmektedir. 

Bunlara tüm kalemlerin defterlerinin korunduğu defterhane de eklenmelidir.
564

 

Görüldüğü üzere, devletin en üst kurumunun işleyebilmesi amacıyla ayrıntılı bir 

örgütlenme oluşturulmuş ve işleyiş belirli kurallara bağlanmıştır.   
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İçişlerin yanı sıra Divan-ı Hümayunun dış ilişkilerde de söz sahibi olduğu 

görülmektedir. Bir dış politika aracı olarak diplomasi merkezi hükûmet organlarının 

sorumluluğu altındadır. Bu nedenle merkeziyetçilik eğiliminin patrimonyal kimlik ile 

bütünleştiği klasik dönem Osmanlı sisteminde ya da Batı karşısında güç olarak geride 

kalınan XVIII. yüzyılda diplomasi, Babıâli’nin sorumluluğunda olmuştur. Osmanlı 

merkez bürokrasisi içinde mülki-idari, adli ve mali kararların alındığı Divan-ı Hümayun 

diplomasi politikasının da nihai olarak şekillendiği yerdir.
565

   

Özetle Divan-ı Hümayun, kuruluşundan itibaren tüm kanunların görüşülüp, 

kararlaştırıldığı ve örfi kuralların konulduğu bir yasama organıdır. Sadrazam 

başkanlığında kubbealtı vezirlerinin de yeraldığı bu birim, bir kabine gibi iç ve dış 

kararlarında önemli bir rol alan yürütme organı niteliğine sahip olmuştur. Vezirlerin 

yanı sıra bünyesinde yer alan Anadolu ve Rumeli kazaskerleri, nişancı ve defterdar gibi 

görevliler nedeniyle adli, idari ve mali yargı işlerinin yürütüldüğü bir yüksek yargı 

organı fonksiyonuna sahip olmuştur. Fakat unutulmaması gereken nokta bu 

fonksiyonların padişah adına yürütüldüğü ve karaların padişahın onayından geçmesi 

zorunluluğudur.
566

 Son olarak ise bu kurumun, dış politika konusunda da faaliyetlerde 

bulunduğu görülmektedir. 

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile merkezi devlet örgütünün yeniden 

düzenlenmesi sonucunda kabine usulünün kullanılmaya başlanması, Divan-ı Hümayun 

ve veziriazam divanının sonlanmasına yol açmıştır. Fakat bu kurumun hukuksal ve 

siyasal hiçbir yetkiye sahip olmadan, bir gösteriş ve teşrifat aracı biçiminde korunduğu 
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ifade edilmektedir.
567

 Divan’ın önemini kaybetmeye başlaması ile birlikte, padişahın 

fikir almak için farklı bir kurula başvurduğu görülmektedir. Nitekim bu kurul yeni 

kurulan bir kurum olmayıp, önceki dönemlerde de kullanılan bir danışma meclisidir. 

İmparatorluğun kuruluşundan itibaren olağanüstü durumlarda padişah, devlet büyükleri, 

ulema, bürokrat, komutan ve emekli devlet adamlarını meşveret meclisi denilen genel 

bir toplantıya çağırır, alınan kararlar ise padişahça onaylanırdı. Geniş katılımlı bir 

danışma kurulu olarak nitelendirilen bu meclis, bazen kararlara bağlayıcılık 

kazandırmak amacıyla ulema onayı ile yemin verilmesi yolu izlenmiştir.
568

 Divan-ı 

Hümayunun gücünü kaybetmeye başladığı dönemlerde sık sık bir kurul olarak 

meşveret, ancak XVIII. yüzyıl sonlarına doğru kimi niteliklere kavuşmuş olsa da belirli 

ölçüde kurumlaşan bu kurul tam anlamı ile gelişim gösterememiştir.
569

  

2.1.2.3. Sadrazam ve Babıâli 

Osmanlı devlet teşkilatı içinde kuruluşundan itibaren güçlü bir makam olan 

sadrazamlık, Türk-İslam devletlerinde ve bilhassa Selçuklu Devleti’nde başvezirliğin 

devamı olarak oluşturulmuştur. XVI. yüzyıl sonuna değin genellikle veziriazam tabiri 

kullanılırken, sadrazam unvanının ise XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygın 

olarak kullanıldığı görülmektedir.
570

 Vezirlik kurumunun Orhan Gazi döneminde ortaya 

çıktığı belirtilmektedir.
571

 I. Murad döneminde vezir sayısı birden fazla olunca, ilmiye 

sınıfından yetişmiş Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa diğer vezirlere nazaran 

sivrilerek bir anlamda başvezirlik yapmıştır. II. Mehmed dönemine gelindiğinde ise 
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veziriazamlık makamının statü ve yetkileri belirginleşmiş ve kanunnamelerde yer 

almıştır.
572

 

Yukarıda da belirtildiği gibi Osmanlı padişahı her ne kadar tüm devlet işlerinde 

yetkili ve sınıflar düzeninin sahibi olsa da, genellikle karmaşık bir sistem içinde mutlak 

iktidarı sembolize eden bir makam durumunda kalmıştır. Fatih Sultan Mehmed, Yavuz 

Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi kimi istisnalar dışında devlet otoritesini 

fiilen bir sadrazam elinde tutmuştur.
573

 Bu durum devlet işlerinin yürütülmesinde 

sadrazamın diğer makamlara nazaran daha da önem kazanmasına yol açmıştır. Zaten 

padişahın vekil-i mutlakı olarak ifade edilen bu makam, iktidarın kullanımında etkili bir 

rol üstlenmiştir.
574

 Bu durum II. Mehmed’e ait kanunnamede “Bilgil ki, evvelâ vüzerâ 

ve ümerânın vezîria’zam başıdur. Cümlenin ulusudur. Cümle umûrun vekîl-i 

mutlakıdır… Ve oturmada ve durmada ve mertebede vezîria’zam cümleden 

mukaddemdür”
575

 biçiminde ifade edilmektedir.  

Geniş yetkilerine ek olarak sadrazamın her zaman padişahın yanına girmek 

imtiyazına sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca tam yetkili olarak diplomatik 

müzakelerin yürütülmesi ve elçileri atama yetkisine sahipti. Bu görevlerinin dışında 
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tersanenin ziyaret ve kontrol edilmesi, İstanbul’un asayişinin sağlanması, zahîre ve 

ihtisap işlerinin denetlenmesi amacıyla teftişe çıkmak gibi görevleri de bulunmaktaydı. 

Özetle mali, kazai, adli, idari ve askerî konularda padişahın mutlak vekili olarak görev 

yapardı.
576

 Fakat her ne kadar padişahın vekil-i mutlakı olsa da, sadrazamın vekillik 

niteliği padişahın iradesi sınırlıdır ve tüm konularda sadrazamın sınırsız yetkili olduğu 

anlamına gelmemektedir.
577

 Örneğin sadrazamın iki konuya müdahalede bulunamadığı 

görülmektedir. Bunlar kazaskerlerce yürütülen adliye ve defterdarlarca yürütülen maliye 

işleridir. Bunlara ek olarak ordu üzerinde mutlak bir yetkisi bulunmasına rağmen 

sadrazam, padişahın askeri kabul edilen kapıkulu ordusu üzerinde bir yetkiye sahip 

değildi. Bu konuda yetkisi ancak serdar-ı ekrem görevini yürütürken tamdı. Ayrıca 

sadrazamın padişaha danışmadan büyük dirlik tevcih edemediği görülmektedir.
578

 

Görüldüğü gibi uygulamaya konulan çeşitli kısıtlamalar ile sadrazamın, sultana eşit bir 

güç seviyesine erişmesinin engellenmesi amaçlanmıştır. Fakat padişahın mutlak 

temsilcisi olarak tüm devlet birimleri üzerinde denetim ve gözetim hakkına sahiptir. 

Nitekim sadrazamın onayı olmadan hiçbir makam için atama ve azil işlemi 

gerçekleştirilmez, Hatt-ı Hümayun dışında da bir sultan fermanı çıkarılmazdı. Ayrıca 

sadrazam tarafından padişaha sunulan Divan kararlarının reddedilmemesi de bir gelenek 

olarak kabul edilmiştir. Sadrazamın bu bağımsızlığı sadece Osmanlı İmparatorluğu’na 

özgü değildir ve Ortadoğu devletlerinin değişmez bir ilkesi olmuştur.
579

 Bu nedenle her 

ne kadar sadrazam padişahın mutlak vekili olarak tam yetkili olsa da, kullanıdığı gücü 

padişahtan almaktadır ve bu güç ancak padişahın ve kuralların çizdiği sınırlar 

çervevesinde kullanılabilmektedir. 
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Sadrazamların XV. yüzyıl ortalarına kadar genel olarak ilmiye sınıfından, bu 

tarihten XIX. yüzyıla kadar kalemiye kökenli kimi istisnalar dışarıda tutulursa kul kabul 

edilen askerî-idari kariyer yapanlardan geldiği görülmektedir. 1699 Karlofça Antlaşması 

sonrasında askerî ve mülki idarecilerin yanında, giderek artan şekilde bürokrasi içinden 

yetişen sadrazamların varlığı dikkati çekmektedir. Karlofça görüşmelerinde başarı 

kazanan Koca Râgıb Paşa, Râmi Mehmed Paşa, Damat İbrahim Paşa, Halil Hamid Paşa 

önemli örneklerdir. Fakat kalemiyeden yetişen sadrazamların uzun süre 

küçümsendikleri görülecektir. XVIII. yüzyılda ise devletin içinde bulunduğu durum 

sebebiyle askerî kimlikleri ile birlikte sadrazamların diplomat kimliklerinin de öne 

çıktığı görülmektedir. Tanzimat ile birlikte tamamen mülkiye kariyerli kişiler ön plana 

çıkmıştır.
580

 Yönetici profilindeki bu değişiklik devlet yapısına da yansımıştır. 

Sadrazam, padişahın mutlak vekili olarak Divan-ı Hümayun işlerinin 

yürütülmesinde de önemli görevler üstlenmiştir. Divan-ı Hümayunun belirli günlerde 

toplandığı dönemde veziriazam, divanda sonuçlandırılmayan ya da arza gerek 

görülmeyen işlerle kendi konaklarında salı ve perşembe günleri dışında ilgilenirlerdi. 

İkindi ezanından sonra gerçekleştirilen bu toplantılara bu nedenle İkindi Divanı adı 

verilmiş ve XVII. yüzyıldan sonra Divan’ın etkisinin azalması ile önem kazanan bu 

oluşum Babıâli teşkilatının ilk şekli olarak nitelendirilmiştir.
581

 Köprülü Mehmed 

Paşa’nın 1656 bunalımının sonrasında diktatoryal yetkiler ile sadrazamlık makamına 

gelmesi ve kendisinden sonra oğlu Fazıl Ahmed Paşa’nın tam otoritesi, iktidarı 

sadrazamda toplamıştır. Bu dönemde hükûmet işlerinin sadrazam konağında yürütülmüş 

ve Divan-ı Hümayun zamanla önemini kaybetmeye başlamıştır. Hükûmetin Babıâli’ye 

taşınması ile Divan-ı Hümayun vezirleri arka plana düşmüştür. Bu süreçte sadrazamın 

emrinde yer alan ve en önemli büroları yöneten üç görevli önem kazanarak, giderek 
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sivrilmiştir. Bunlar sadrazamın politik ve askerî konularda temsilcisi görevini yürüten 

sadaret kethüdası, Divan-ı Hümayun’da şikâyet ve davalar ile ilgilenen çavuşbaşı ve 

Divan-ı Hümayun kâtipliğini yürütmekte iken devlet antlaşmaları ve nizamnameleri 

muhafaza eden reisülküttabdır. 1720’lerden sonra bu görevliler Babıâli’de vezirlik 

unvanı alarak, hükûmet üyesi haline gelmişlerdir. Bu makamlar XIX. yüzyılda Dâhiliye, 

Adliye ve Hariciye Nezaretlerine dönüşecektir.
582

 Bu önemli büroların dışında ikinci 

derecede büyük ve küçük tezkireciler, mektupçu, beylikçi, teşrifatçı ve kâhya kâtibi gibi 

görevliler yer almaktadır.
583

 Görüldüğü üzere süreç içinde sadrazamın tüm devlet 

işlerini üzerine alıp yürütmesi ve Divan-ı Hümayun kalemleri, defter ve kayıtlarının 

Babıâli’ye nakledilmesi bu kurumun önemini artırmıştır. Bu nakil ile reisülküttab ve 

divan kalemleri, çavuşbaşı ile birlikte daire ve maiyeti, teşrifatçı gibi görevlilerin, 

kethüda ve mektubçu ile birlikte hademe-i Bab-ı âli ismini aldıkları görülmektedir.
584

  

Yeniçeriliğin ilgası ve derebeylerin gücünün kırılması ile beraber reformcuların 

ulaşmayı hedefledikleri imparatorlukta birliğin ve merkezi denetimin korunması 

yolunda önemli adımlar atılmıştı. Yeniçeri, âyan ve ulemanın nüfuzlarının ortadan 

kaldırılması sonrasında iktidar, Saray yahut Babıâli eli ile yürütülmeye başlanmıştır. 

Özetle iktidarın nasıl kullanılacağı artık padişahların ve memurların karakteri 

neticesinde belli olmaktadır.
585

 Bu nedenle her ne kadar bürokrasi, Avrupalı 

bürokrasilerin sahip olduğu zaman, para ve entelektüel tecrübeden yoksun olsa da, 
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1839-1877 yılları arasındaki otuz sekiz yılda çağdaş yönetimin ilk temellerini atmayı 

başarmıştır. Her ne kadar kendisinden beklenilen görevlerin tamamını gerçekleştiremese 

de, profesyonellik kazanma açısından kararlılıkla ilerlediği ifade edilmelidir.
586

  

II. Mahmud döneminde merkezi idare örgütünde yapılan değişiklikler ile 

ihtisaslaşmaya yönelik birimler olan nezaretlerin kurulması ile Babıâli’nin yapısında 

önemli değişikliklerin meydana geldiği görülmektedir. Nitekim kurulan nezaretlerin, 

sadrazama ait kimi yetkileri kullanmaya başlaması ile birlikte sadrazamlık makamı eski 

önemini yitirmeye başlamıştır.
587

 Yapılan yeni bir düzenleme sonucunda da sadaret 

makamı, başvekâlete dönüştürülmüştür.
588

 Böylece başvekilliğin diğer nazırlıklardan 

uygun olana eklenerek yürütülmesine karar verilmiştir. Bu döneme kadar padişahın 

mutlak vekili olan sadrazamın, başvekile dönüştürülmesi ile yönetim teorisinde 

sorumluluğun paylaşıldığı (collegial) bu model, İmparatorluk açısından çok yeni bir 

durumdur.
589

 

Bu dönemdeki yazışmalarda başvekil ile ilgili olarak “… Saltanat-ı Seniyye'de 

en mu‘tenâ ve cümle vükelâya nezâret ve riyâset memûriyetiyle müstesnâ olan Baş-

vekâlet mesned-i celîli …”
590

 ibaresi geçse de bu nitelendirmeler, yetkileri alınanan bir 

görevlinin saygınlığın korunması anlamına gelmesi olarak yorumlanmaktadır. Bunun 

nedeni olarak padişahın mutlak vekili olan sadrazamın, bir anda vekiller heyetinin başı 
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olarak mühr-i hümayun’u taşıyan sembolik bir makama getirilmesi gösterilmektedir.
591

 

II. Mahmud’un merkezileştirme ve padişahın gücü karşısında sadrazamın gücünün 

kırılması amacı düşünüldüğünde, bu yorum akla yatkın gelmektedir. Nitekim II. 

Mahmud’un vefatının ardından Hüsrev Paşa’nın Padişah Abdülmecid’den aldığı 

fermanda yer alan ifadeler,
592

 sadrazamın başvekâlete dönüştürüldüğünde kaybettiği 

yetkileri tekrar alması olarak görülmektedir. Fakat eski döneme nazaran önemli 

değişiklikler yine de uygulamaya geçmiştir. Eski dönemdeki mutlak vekil sıfatıyla üstün 

yetkiler kullanan sadrazam modeli yerini, hükûmet üyelerinin koordinasyonun 

sağlanması modeline bırakmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında önceki dönemlere 

göre nisbeten uzman vekiller ve bu vekillere yardımcı olan meclislerin oluşturulmasının 

etkisi görülmektedir.
593

 Tüm bunların devlet yapısında önemli bir değişimi işaret 

ettikleri kuşkusuzdur. 

Tanzimat döneminden itibaren sadrazamların profilinde önemli değişiklikler 

görülmektedir. Tanzimat döneminde sadrazamların genellikle mülkiyeden yetişmiş, 

Fransızca bilen ve Avrupa diplomasisine hâkim kişilerden seçilmeye başlamıştır. Son 

otuz dokuz sadrazamdan on tanesi eğitimini kısmen ya da tamamen Avrupa’da almış, 

birçoğu ise Babıâli Tercüme Odası’ndan yetişmiştir. Aralarında sadaret makamına 

atanmadan önce nazırlık yapanlar ve yurtdışı görevlerde bulunanlar da vardır.  Tanzimat 

döneminde altı defa bu makama getirilen Mustafa Reşid Paşa, Mehmed Emin Âli Paşa 

ve Keçecizâde Fuad Paşa sadaret makamına tamamen yeni bir anlayış yerleştirerek, bir 

ekol oluşturmuşlardır. Daha sonraki dönemde de sadrazamın konusunda düzenlemeler 
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yapıldığı görülmektedir.
594

 Bu gelişmelerin ortaya çıkmasında uluslararası konjontür 

sebebiyle, diplomatik kimlikli yöneticilerin ön plan çıkmasının önemli bir etkisi vardır. 

Ayrıca devletin dönüşümünün de bu yeni yöneticilerin anlayışı çerçevesinde yeni bir 

nitelik kazandığı görülmektedir. 

Tanzimat’ın ilanı sonrasında en önemli devlet kurumlarının eskilerinin 

yenileştirilmesi ya da yeniden oluşturulması ile Babıâli’de toplanmasıyla, Padişah 

Abdülmecid dönemi ve Padişah Abdülaziz dönemi başında (Âli Paşa’nın ölümüne 

kadar) Babıâli en nüfuzlu dönemini yaşamıştır. Bu dönemde tüm yetki Babıâli de 

toplanması ile kurum idari ve siyasi kuvvetin merkezi olmuştur. 1871 yılında Âli 

Paşa’nın ölümünün ardından Babıâli pasifleşerek, Saray tekrar tüm idare merkezi olmuş 

ve II. Meşrutiyet’e kadar bu konumunu korumuştur.
595

 Nitekim bu yıllar Babıâli 

yöneticilerinin yetki kullanımı açısından en parlak dönemini oluşturmaktadır. 

2.1.3.Osmanlı İmparatorluğu’nda Klasik Dönem Kalemiye Teşkilatı 

2.1.3.1. Nişancı  

Tarihsel süreç incelendiğinde Büyük Selçuklular da tuğrai, Anadolu 

Selçukluları’nda ise pervanecinin benzer görevleri yürüttüğü ve bu makamların 

Osmanlılarda yer alan nişancı ile önemli benzerlikler taşıdığı görülmektedir.
596

 Osmanlı 

Devleti’nin kalemiye (küttab) olarak yeniden ürettiği kavram, Orta Asya Türk devlet 

geleneğinde kullanılan tuğrai ve yazıcıya işaret etmektedir.
597

 Nişancılığın kurumsal 

tam olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmese de
598

, Osmanlı Devleti’nde Orhan Gazi 
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döneminden itibaren belgelere tuğra çeken bir görevlinin varlığı bilinmektedir.
599

 

Görüldüğü gibi devletin kurulduğu erken dönemlerde dahi, ferman, berat ve tuğra 

işlerini yürüten görevlilerin varlığı, nişancı ya da tuğrâi isimli görevlinin varlığına işaret 

etmektedir. II. Murad döneminde yapılan Arapça bir çevirideki muvakkî kavramının 

nişancı olarak tercüme edilmiş olması, makamın varlığı hakkında önemli bir delildir.
600

  

Benzer şekilde nişancının tuğra çekme görevine Kanunnâme-i Âl-i Osman’da da 

değinilmekte “ve tuğra-yı şerîfimi her vezîr çeküp, nişâncıya yardım itmek 

kânûnumdur”
601

  ifadesi yer almaktadır. Nişancı, yürüttüğü bu görevler sebebiyle 

önemli bir makam olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle bu makam için kimi zamanlarda 

tuğrâî, tuğrâkeş-i ahkâm, tuğrâ-ı şerif hizmetlisi, müftî-i kanûn, tuğrakeş, muvakk’ı-ı 

dîvân-ı hümâyun, muvakkî ya da tevkiî gibi çeşitli unvanların kullanıldığı 

görülmektedir.
602

 Nişancının önemi Kanunnâme-i Âl-i Osman’da, “Ve Dîvân-ı 

Humâyûnumda sadrda oturmak vüzerânın ve kadı askerlerin ve defterdârların ve 

nişâncının yoludur”
603

 biçiminde ifade edilmiştir. Fatih Sultan Mehmed’in Teşkilat 

Kanunnamesi’nde nişancının görevleri, yetkileri, atamaları ve gelirleri hakkında verilen 
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bilgiler, bu tarihte bu makamın bir kalem biçiminde tam olarak teşkilatlandığının 

önemli bir göstergesidir.
604

  

XVI. yüzyılda nişancı, Divan-ı Hümayun bürolarında görev yapan kâtiplerin başı 

sayılmakta, reisülküttab ve defter emini kendisine bağlı olarak görev yapmaktaydı.
605

 

Bu yüzyılın sonlarından itibaren nişancı tarafından yürütülmekte olan fermanlara tuğra 

çekme, tahrir defterleri üzerinde gerekli tashihlerin yapılması, ihtiyaç duyulan 

konularda kanun tedvin etme gibi işlerin yoğunlaşması sonucunda bu görevlere göre 

ikincil nitelikte kalan Divan kâtiplerinin yönetimi, hüküm müsveddelerinin kaleme 

alınması ve beratların kontrolü gibi görevler reisülküttaba aktarılmıştır.
606

 Yine bu 

dönemden itibaren medrese çıkışlıların ağırlıkta olduğu Osmanlı bürokrasisinin 

nişancının başkanlığını yaptığı kalemler ve defterdarın başkanlığındaki maliye büroları 

olarak ayrılmaya başladığı görülmektedir.
607

 Bu kapsamda kalem bürolarının yöneticisi 

olan nişancının önemli görevler yürüttüğü görülmektedir. XVIII. yüzyılın başlarına 

kadar devlet kanunlarını iyi bilen, eski, yeni kanunlar ile şer’i hukuku 

uzlaştırma/karşılaştırma bilgisine haiz olan ve Divan-ı Hümayun’da bu konular 

hakkında bilgisine başvurulan nişancı, aynı zamanda önemli ferman ve beratları yazan 

ve müsveddelerini kontrol eden kişidir.
608

 Mustafa Nuri Paşa nişancını görevini: 

 “nişancılığın vazifesi Dîvân-ı Hümâyundan sâdır olan evâmîr-i Aliyye’ye nezâret 

itmek ve tevcîhât-ı askeriye ki tımar ve zeâmet tevcîhâtıdır anları kanun ve nizâmı 

dâiresinde cereyan itdirmek ve memâlik-i meftûhanın tahrîrine itinâ iylemek 
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kazıyyeleri olub, hâsılı sonradan kesb-i temyyüz ve tehayyüz iden reislik mansıbıyla 

defter emaneti’nin vezâifini hâiz ve reis ve defter eminleri anın mâiyetinde idi”
609

  

 

olarak ifade etmektedir. 

Kanunnâme-i Âl-i Osman’da belirtilen bir diğer hüküm “Ve nişâncılık Dâhil ve 

Sahn müderrislerinin yoludur”
610

 maddesidir. Kanunnameyi yayımlayan Mehmed Arif 

Bey bu maddeye istinaden verdiği dipnotta, nişancının görevinin kanunnamenin başka 

bir yerinde tuğra çekmek olarak belirtildiği halde bu maddede ulemadan atanmasının 

belirtilmesini, yabancı devletlere yazılan name-i humayunların nişancılarca yazılmasına 

bağlamaktadır. Bu nedenle ulema içinden “edebi ilimlere vâkıf ve yazışma usulunü 

bilenler” bu göreve getirilmekteydi. Nitekim aynı dipnotta, bu yazışmaların nişancılığın 

ihdasından önce de, ulema içinde bu niteliklere sahip görevliler tarafından yapıldığı 

belirtilmektedir. Fakat sonraki dönemlerde ulemadan tayin usulünün terk edilmesi ve 

reisülküttabların bu görevi yürütmelerinden dolayı, nişancı yalnızca tuğra çekmek 

görevini yürütmüştür.
611

 Gökbilgin ise Fatih zamanından ve belki daha önceki 

dönemlerde nişancıların maiyetleri altında yer alan dairelerde Rum ve Slav dillerini 

bilen kâtipler bulunduğunu ve bunların yazdıkları Rumca ve Slavca buyuruldu, ferman, 

berat ve namelerin ilgili yerlere gönderildiği belirtmektedir.
612

 Görüldüğü gibi 

reisülküttablar devralana kadar nişancıların dışişleri ile ilgili görevleri de 
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bulunmaktadır. Diplomatik muhaberatın yönetilmesinde, elçiler ile görüşmelerde ve 

kısmen de teşrifat işleri dolayısıyla nişancının diplomasi ile ilgili görevleri yürüttüğü 

görülmektedir. Bu nedenle nişancının yürüttüğü görevler açısından iki önemli dönem 

bulunmaktadır. İlk devirde nişancı, başdefterdar ile beraber Divan-ı Hümayun’un 

önemli bir üyesidir ve yukarıda da basettiğimiz dışişleri ile ilgili bazı görevlerin 

yürütülmesinden de sorumludur. Fakat belirtmek gerekir ki, dışişleri ile ilgili görevler 

yürütüyor olsa da nişancı, devletin dışişlerinin yürütülmesinden sorumlu değildir ve 

diplomatik ilişkiler konusunda sınırlı yetkiye sahiptir. Nitekim bu dönemde diplomatik 

ilişkilerin yürütülmesinden sadrazam sorumludur. Yine bu dönemde nişancının 

mahiyetinde çalışan reisülküttabın, kâtiplerin amiri görevini yürttüğünü belirtmek 

gerekmektedir. İkinci devirde ise reisülküttab yükselişe geçerek, nişancıya ait 

diplomatik görevleri kendi bünyesinde toplamıştır.
613

 Önemli bir makam olduğu 

görülen nişancının, XVI. yüzyıldan itibaren Divan kalemi heyeti içinden yetişen 

reisülküttablardan seçilmesi usulü benimsenmiştir. Eğer bu niteliklere sahip reisülküttab 

yoksa müderrislerden atanma yoluna gidilmiştir.
614

 Bu açıklamalarda da görüldüğü 

üzere nişancı, Divan-ı Hümayun içinde önemli görevlere sahip önemli bir görevlidir. 

Toprak yönetimi konusunda sahip olduğu yetkiler ve devlet kanunları 

konusundaki yetkinliği dolayısıyla müftî-yi kanun olarak nitelendirilen nişancı
615

, 

toprak sisteminde yaşanan bozulma dolayısıyla XVII. yüzyıldan itibaren önemini 

kaybetmeye başlamıştır.
616

 Köprülüler devrinden itibaren devlet işlerinin Divan-ı 

Hümayun’dan Babıâli’ye aktarılması ve bu işlerin sadrazamın maiyetindeki kethüda 

bey, çavuşbaşı ve reisülküttab gibi memurlarca yürütülmesi, sadaret dairesine dâhil 
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olmayan nişancının önemini süreç içinde azaltmıştır. Nişancının önemini azaltan bir 

diğer etken XVII. yüzyıldan itibaren tımar ve zeamet tevcilerinin giderek reisülküttab 

yönetimindeki kalemlere tabi olmasıdır.
617

 Bu nedenle nişancının geçmiş dönemlerdeki 

önemli görevlerini kaybederek, süreç içinde diğer görevlilere nazaran geri planda 

kaldığı görülmektedir.  

Nişancılığın 1836 yılında kaldırılıp kaldırılmadığı ya da vazife olarak sadece 

tuğra ile ilgili işlerin mi alındığı konusunda kesin bilgiler bulunmamaktadır. Kimi 

yazarlar nişancının 1836’da kaldırılarak görevlerinin defter eminine devredildiğini
618

 

belirtirken bir diğer görüş ise 1908 yılına kadar tahrir defterlerindeki tashihlerin “tevki” 

imzasıyla nişancılar tarafından gerçekleştirildiği ve bu durumun da nişancılığın 

İmparatorluğun son dönemine kadar varlığını devam ettirdiğine ilişkin önemli bir delil 

sayılabileceğini ifade etmektedir.
619

 

2.1.3.2. Reisülküttab 

Türk tarihi incelendiğinde kâtiplik hizmetlerinin kökeninin yazmak anlamındaki 

“biti” kelimesinden geldiği, kavramın eylemden türeyen isim hali olan “bitig” in Orhun 

Kitabeleri’nde yer aldığı görülmektedir. Karahanlılar’da bitigçi unvanı, hükümdarın 

yazı işlerini yürüten, devlet sırlarını hükümdarla paylaşan ve vezir kadar önemli bir 

memuriyet anlamında kullanılmıştır. Kavramın Kutadgu Bilig’de de yer aldığı 

görülmektedir.
620

 Kutadgu Bilig’de “bitigçi” kâtip anlamında kullanılmış ve beylerin 

sırlarını açtığı iki kişiden birisi (diğeri vezirdir) olarak belirtilmiştir.
621

 Kimi 

kaynaklarda, Göktürkler ve Uygurlar’da yabancı ülkeler ile dış ilişkilerin 
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yürütülmesinden sorumlu olan görevlilerden birisinin “bitegci” olduğu ifade 

edilmektedir.
622

 Kafesoğlu’na göre, Türk devletlerinde farklı isimlerle anılan bu görevli, 

devlet meclislerinde dış politika ile ilgili alınan kararların yazı ile saptanması ve 

yürütülmesinde görev almışlardır. Bu kapsamda eski Türk İmparatorlukları’nda siyasi 

ilişkilerin kurulmasında görev alan bir dış ilişkiler dairesi bulunmaktadır. Örneğin Asya 

Hunları’nın merkezinde çeşitli dilleri konuşabilen ve yazabilen kalabalık bir heyet yer 

almaktayken; Batı Hun İmparatorluğu başkentinde katipler, tercümanlar, kuryeler gibi 

görevliler bu çerçevede görev almışlardır.
623

 Akyılmaz’a göre, İslamiyetin kabulü 

öncesi ve sonrası kurulan Türk devletleri ile Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde 

resmi yazı işlerini yürüten bir başka deyişle kâtiplik hizmetlerini yürüten görevliler ve 

müesseseler zaman içinde dış ilişkileri yönetme görevini de üstlenmişlerdir.
624

 

Osmanlılar incelendiğinde ilk dönem Osmanlı vesikalarında biti kavramına, İran ve 

Anadolu’da İlhanlı hâkimiyeti döneminde yayılan Uygur etkisi ile rastlanıldığı görülse 

de, kâtip manasındaki bitigçi tabirinin yerleşmediği görülmektedir. Bunun yerine ilk 

dönemlerde yazıcı kelimesi kullanılmıştır. Yazı işlerine bakan büronun başı için reis 

kavramının ilk kez kullananların ise Fatımiler olduğu belirtilmektedir.
625

  

Osmanlılarda Orhan Gazi döneminden itibaren yazışma işlerin yürüten kâtiplerin 

görev yaptığı bilinmektedir.
626

 Bir görüşe göre bu sınıf bahsedilen dönemden itibaren 

var olmakla birlikte XVI. yüzyıla kadar küçük çaplı bir teşkilat olarak sadrazama bağlı 

görev yapmıştır. Süreç içinde devletin artan ihtiyaçları sonucu bu sınıfta gelişim 
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göstermiştir.
627

 Fakat I. Bayezid devrinden itibaren devletin gelişmesi ile birlikte bunun 

etkileri bürokraside de görülmüştür. Bu nedenle gelişen bürokrasi ile birlikte divan 

kalemleri de gelişmiş ve devletin yönetiminde merkeziyetçilik artmıştır.
628

 

Fakat reisülküttablık makamının Osmanlı İmparatorluğu’nda tam olarak hangi 

dönemde ihdas edildiği konusunda literatürde farklı görüşler bulunmaktadır.
629

 

Makamın Kanuni Sultan Süleyman devrinde oluşturulduğu iddiasında olanlar, Fatih 

Kanunnamesi’nin kendi döneminden daha sonra kaleme alındığını ve reisülküttablık ile 

ilgili kısımların sonradan metne eklendiğini ileri sürseler de, yapılan çalışmalar ile aksi 

yönde önemli kanıtlar ileri sürülmüştür.
630

 Bu nedenle Kanunname’nin Fatih devrinde 

oluşturulup, sonraki dönemlerde küçük eklemeler yapıldığı bilinmektedir.
631

 

Reisülküttabın yürüttüğü görevlerin süreç içinde farklı nitelikler kazandığı 

görülmektedir. Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanunnamesi’nde reisülküttabın görevleri 

Divan tarafından verilen ahkâm ve beratları tashih edip resîd etmek, ferman mucibince 

rüûs sureti ve kanuna müteallik olan telhisleri yazmak, nameleri tercüme ettirmek ve 

tesviye etmek, tezkirecinin biri Divan’da bulunmadığı zaman büyük tezkirecinin 

yerinde durarak arzuhal okumak ve buyurmak, kendi hanesinde kanuna müteallik 

kâğıtları buyurmak, her divandan önce dava dinlenmeye başlamadan telhis kiselerini 

veziriazamın sağ tarafında bırakmak (söylenmesi gereken bir şey varsa bunu 

veziriazamın kulağına söylemek) ve Divan-ı Hümayun’a veziriazam ile manisi yok ise 
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vüzera-yı azamdan önce gelmek olarak sayılmaktadır.
632

 Salnâme-i Nezâret-i 

Hâriciyye’de ise reisülküttabın görevleri “Hin-i vaz’ında makam-ı riyâsetde bulunan 

zâtın yalnız Divân-ı Hümâyun aklâmının re’îsi add olunmasından neş’et itmişimdir”
633

 

biçiminde sayılmıştır. Görüldüğü gibi bu görevli klasik dönemde kâtiplik hizmetleri 

olarak ifade edilen görevleri yürütmektir. Süreç içinde ise makamın sorumluluğuna yeni 

görevler eklenmiştir.
634

 Nitekim reisülküttab sadece kâtiplik hizmetlerini değil, kalem 

dışı görevler de yürütmüştür.
635

 Reisülküttabların padişaha arza çıkamadıkları, terfi 

ettiklerinde ise nişancı veya defterdar oldukları bilinmektedir. Reisülküttablar usûl 

olarak kalemiyeden yani kâtipler arasından seçilirdi. Bu nedenle tezkirecilik, 

mektupçuluk ve beylikçilikten, reisülküttablığa terfi edildiği görülmektedir. Fakat bazı 

durumlarda çavuşbaşı, âmedci, defter emini, darbhane emini, büyük rûznâmçeci vs. gibi 

görevlilerin de reisülküttablığa tayin edildikleri olmuştur. Ayrıca reisülküttablar, 

sadrazam ile beraber sefere çıktıkları zaman, merkezde rikâb reisi ismiyle bir 

kaymakam bırakırlardı.
636

 

Yukarıda sayılanlar dikkate alındığında, Osmanlı klasik sistemi içinde 

reisülküttabın ikincil nitelikte bir görevli olduğu görülmektedir. Fakat sadrazamın 

iktidarının artmasına yol açan Babıâli’nin etkinlik kazanması, reisülküttablığı popüler 

bir terim ve önemli bir makam haline getirmiştir.
637

 Yine klasik sistem içinde Divan-ı 

Hümayun kâtiplerinin reisi olan ve nişancı, şıkk-ı sanî, şıkk-ı salîs defterdarları ile 

beraber birinci sınıf hacegân içinde sayılan reisülküttabın başlangıçta dışişlerin 

yürütülmesi konusunda görevi bulunmamaktaydı. Makamın doğrudan sadrazamlığa 
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bağlanması ile yoğunlaşan dış ilişkiler ile ilgili yazışmaların yürütülmesinden sorumlu 

olması nedeniyle süreç içinde dış ilişkiler konusunda görev ve yetki kazandığı 

görülmektedir.
638

 Nitekim XVIII. yüzyıldan itibaren diplomasinin İmparatorluk için 

önemli bir araç durumuna gelmesi, bu durum ile doğrudan bağlantılıdır. Dış ilişkiler ve 

siyasi işlerin yürütülmesinden sorumlu olan veziriazam bu işleri, kendi dairesinde 

anlaşma ve imtiyaznameleri saklayan ve dış ilişkiler konusunda bilgi sahibi olan 

reisülküttaba bırakmıştır.
639

 Ayrıca 1699 yılından itibaren artan diplomatik ilişkileri, 

reisülküttabın önemini, geçmişte önemli bir kariyer yolu olan maliye kalemleri aleyhine 

artırmıştır.
640

 Dolayısıyla reisülküttabın dış ilişkiler ile ilgili görevlerinin artmasına ek 

olarak Babıâli’nin yeni bir yönetim merkezi olarak ortaya çıkması, Osmanlı devlet 

teşkilatında başlayan uzmanlaşma, efendilikten gelme paşa modeli ile somutlaşan 

askerî-idari teşkilatın aleyhine bozulan dengede yeni terfi olanaklarının ortaya çıkması, 

İmparatorluğun yabancı devletlere karşı askerî gücünü giderek kaybettiği ve dini 

teşkilatın değişen dünya koşullarını karşısında yol gösterici rolünü kaybetmesi ile 

kalemiye kültürünün tanıdığı yeni uygulamalara ihtiyaç duyulması reisülküttablık 

makamının yükselişe geçmesinde önemli derecede etkili olmuştur.
641

 Görüldüğü üzere 

artan diplomatik ilişkiler, bu makamın geleceği açısından kritik bir eşik oluşturmuştur.  

1699 Karlofça Antlaşması’nın görüşmeleri için delege olarak reisülküttab Râmi 

Mehmed Paşa’nın gönderilmesinin bu makam açısından çok önemli olduğu 
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muhakkaktır.
642

 Önceki dönemlerde komutanlar tarafından yürütülmekte olan bu 

müzakerelerin yürütülmesi için bir reisülküttabın ilgili heyeti başı olarak seçilmesi, 

gelenekten kopuş anlamına gelmekteydi.
643

 Nitekim bu tarihten sonra reisülküttablar, 

dışişleri konuları ile ilgili aktif görevler yürütmeye başlamış, yabancı elçiler ile 

görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.
644

 Reisülküttabın süreç içinde edindiği dışişleri ile 

ilgili barış görüşmelerinde bulunma ve antlaşmaların yapılması, yabancı elçiler ve 

hariciye nazırları ile iletişim kurma ve diplomatik görüşmelerde bulunma, yurtdışındaki 

Osmanlı elçileri ile iletişimi sağlamak vb. gibi ayrıntılı birçok görevi yürüttüğü 

görülmektedir.
645

 Fakat henüz yabancı ülkelerde merkeze bağlı daimi elçiliklerin 

bulunmaması, reisülküttabların uluslararası politika ile bilgilerinin sınırlı kalmasına yol 

açmıştır.
646

 

Osmanlı İmparatorluğu yönetiminin Avrupa kabine sistemlerinden farklı olması 

dolayısıyla reisülküttabın dışişleri ile ilgili görevleri olsa da, tam anlamıyla bir hariciye 

nazırı sayılmamaktadır. Çünkü tam anlamıyla bir hariciye nazırı yetkilerine sahip 

değildir.
647

 Bunun temel sebebi, dışişlerinin yürütülmesinin veziriazamın yetki alanı 
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içinde olmasıdır. Osmanlı sisteminde veziriazam bir başbakandan çok daha fazlası, 

reisülküttab ise hariciye nazırından çok daha azını ifade etmektedir. Bu nedenle Avrupa 

diplomasi sisteminde hariciye nazırını devre dışı bırakılarak dış politika kararları 

alınması istisnai bir durum iken, Osmanlılardaki diplomasi sisteminde reisülküttab 

veziriazama bağlı bir makamdır ve padişahın sıklıkla veziriazam ve reisülküttabtan 

gözde olanı çağırarak politik kararlarını bildirdiği görülmektedir. Veziriazamlık zayıf 

ise güçlü bir reisülküttabın Babıâli’ye egemen olduğu belirtilmektedir.
648

  

Dışişleri ile ilgili bürokratik işlemlerin de reisülküttab tarafından 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Yabancı ülkelere gönderilecek namelerin hazırlanması, 

yabancı ülkelerden gelen namelerin tercüme ettirilmesi, elçilerce kullanılan yol emri, 

izin ve beratların hazırlanması ile bunların denetimi, ahidnamelerin bağlı kalemlerde 

saklanması ve bu nedenle ihtiyaç duyulduğunda bu belgelerle ilgili bilgi verilmesi bu 

görevler arasındadır.
649

 XVIII. yüzyıldan itibaren reisülküttab, dış politikanın 

belirlenmesinde daha aktif bir rol almaya başlamıştır. Örneğin dış politika konularının 

görüşüldüğü ve belirlendiği toplantılara katılmaya başlaması önemli bir gelişmedir. 

Padişahın isteği ile padişah ve sadrazam arasında yapılan bazı görüşmelere, sadrazam 

tarafından düzenlenen dar kapsamlı özel toplantılara, devlet ricalinin katılımı ile 

gerçekleştirilen ve meclis-i meşveret toplantılarına ve eski üst düzey görevlilerinde 

katıldığı geniş katılımlı meşveret-i amme topantılarına katılmaktaydı. III. Selim 

döneminden itibaren ise reisülküttablar ile padişah doğrudan görüşmeye başlamış ve 

çeşitli layihalar sunmuşlardır.
650

 Bu durum makamın kazandığı önem açısından önemli 

bir göstergedir. 
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2.2.GENEL OLARAK BAKANLIK SİSTEMİNE GEÇİŞ 

2.2.1.Dünyada Kabine Sistemi ve Dışişleri Bakanlıklarının Gelişimi 

Günümüzde devletin temel organ ve fonksiyonlarının yasama, yürütme ve yargı 

olarak sınıflandırılması literatürde genel olarak kabul gören bir görüştür. Fakat devletin 

fonksiyonlarının bu ayrım ile birlikte ortaya çıkması, bir anlamda Aydınlanma Çağı ve 

modern devlet ile birlikte olmuştur. Nitekim mutlak monarşiler dönemi incelendiğinde 

devlet ve devletin fonksiyonlarının yürütülmesinde birincil etkili makamın hükümdar 

olduğu görülmektedir. Kanunların yapılması, uygulanması, yargı ile ilgili kararlar 

alınması gibi tüm fonksiyonlar hükümdarın iradesi ile kullanılmaktaydı. Hükümdarlar 

tabii ki bu fonksiyonların yürütülmesinde hizmetkârlar, danışmanlar ya da hâkimlerden 

faydalanmaktaydı. Fakat tüm bu görevliler görevlerini hükümdar adına yürütmekte ve 

istenildiği zaman bu yetkiler hükümdar tarafından geri alınabilmekte ya da bizzat 

kullanılabilmekteydi.
651

 Bu durum Aydınlanma Çağı ile beraber bir değişime uğramış 

ve bu çağın önemli düşünürlerinden J. Locke ve Montesquieu ile birlikte kuvvetler 

ayrılığı düşüncesi, devletin fonksiyonlarının belirlenmesi açısından mutlakiyetçi 

anlayışa göre tamamen farklı bir anlayış ortaya çıkarmıştır.
652

  

Bu noktada belirtilmelidir ki, devletin üstlendiği fonksiyonlar ve bunların ne 

şekilde gerçekleştirileceği Aydınlanma döneminden çok daha önce de tartışılan bir 

konudur. Nitekim Aristoteles dahi bu konuları incelemiş, bunları topluca görüşüp 

tartışma (meşveret), yürütme ve yargı olarak ele almıştır.
653

 Aristoteles’in ilgili 

çalışmasında devletin üstlendiği görevlerin neler olduğu, hangi görevlerin temel ya da 

                                                           
651

 Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 7.Baskı, Bursa, 2016, s.189. 
652

 Alâeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Tarihöncesinde İlkçağda Ortaçağda ve Yeniçağda 

Toplum ve Siyasal Düşünüş, Bilim ve Sanat Yayınları, 11. Kısaltılmış Basım, Ankara, 2004, s.344-355; 

Gözler, 2016, s.193-199. 
653

 Aristoteles, Politika, çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, 1.Basım, 1975, s.132-140. Gözler, meşveret 

kapsamında tartışılan konuların yasama fonksiyonunu ifade ettiğini belirtmektedir. Bkz. Gözler, 2016, 

s.191-192. 



184 

 

yararlı olduğu, bu görevleri kimin yürüteceği ve yetki alanı gibi konular sonucunda 

ortaya çıkan sorular ve bunların nasıl çözüleceği, bakanlık tipi örgütlenmenin temel 

aldığı gelişmelerin ilk aşamalarını oluşturmuştur. Bu kapsamda süreç içinde bakanlık 

tipi örgütlenmenin ortaya çıkması, yapılması amaçlanan işlerin başlıca görev 

bölümlerine ayrılması anlayışı üzerinden şekillenmiştir. Bu şekilde işbölümü yapılarak 

sağlanacak uzmanlaşma ile etkinlik, verimlilik ve tasarruf sağlanması öngörülmüştür. 

Görüldüğü üzere devletlerin örgütlenmesinde ilk adım amaç ölçütü temelinde atılmış, 

bakanlıklar ise devletin temel görev olarak belirledikleri amaçlar doğrultusunda ortaya 

çıkmıştır.
654

 Bu kapsamda devletin bazı kurumlarının bazı görevlerin yürütülmesinde 

giderek uzmanlık kazanmaya başladığı görülmektedir. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi XVI. ve XVII. yüzyılda hükümdarlar tarafından 

yerine getirilen hizmetlerde bir artış yaşandığı görülmektedir. Orta Çağ’da hükümdar 

temel olarak milli savunma ve adalet hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu iken; XVI. 

ve XVII. yüzyılda bu görevler maliye, adalet, dışişleri, içişleri ve milli savunma olarak 

genişlemiş ve birbirlerinden ayrılmıştır. Bu dönemde askerî ve adli işlemlerin de 

millileştiği görülmektedir. Yaşanan gelişmeler ile birlikte artık kararlar tek bir kral 

tarafından kişisel statü ile değil, kraliyet komisyonlarında alınmaya başlamıştır. Bu tarz 

komite usulü yönetimin ilk örneği ise İspanya’da görülmüştür.
655

 Bu usul diğer 

devletlerde de kullanılan bir yöntem olmuş ve bakanlıkların kurulmasına giden sürecin 

başlangıcını oluşturmuştur. 

Bakanlıklar, Yeni Çağ başlarında feodal düzenin ortadan kalkmaya başladığı ve 

yeni yönetim biçimlerinin oluşturulmaya başladığı dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Ortaya çıktıkları dönemlerde doğal olarak ilgili dönemin gerektirdiği fonksiyonlar 
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çerçevesinde kurulmuşlardır. Dolayısıyla devletin sınırlı görevlerine uygun olarak 

günümüzde klasik bakanlıklar olarak ifade edilen dışişleri, savunma, adalet, maliye ve 

içişleri bakanlıkları, ilk kurulan bakanlıklar olmuşlardır.
656

  

Bakanlık tipi örgütlenmenin tarihçesine bakıldığı zaman, bu örgütlenme tipinin 

Avrupa kıtasında ortaya çıktığı ve gelişim gösterdiği görülmektedir. Nitekim XVII. 

yüzyılın ikinci yarısı ve XVIII. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan gelişmeler bakanlık 

tipi örgütlenmenin ilk örneğini oluşturmuştur. Privy Council’in komitelerinin 

sayılarındaki artış sebebiyle, daha verimli işleyiş sağlanması amacıyla kral tarafından 

sınırlı sayıda güvenilir görevli çağırılarak cabinet council isimli bir birim 

oluşturulmuştur.
657

 İlk dönemlerde kabine henüz kolektif bir organ niteliği 

taşımadığından dolayı, her bakan tek tek sorumluluk taşımaktaydı. 1714 yılında I. 

George’un tahta çıkması sonrası ortaya çıkan gelişmeler, kabinenin yeni nitelikler ve 

yetkiler kazanmasına yol açmıştır. Kralın toplantılara katılmaktan sıkılması ve İngilizce 

bilmemesi nedeniyle toplantılara katılmaması sonucunda, kabine giderek ülke 

siyasetinden sorumlu bir organ hüviyetine bürünmüştür. I. George’un selefleri II. 

George, III. George, IV. George ve IV. William dönemlerinde ortaya çıkan gelişmeler, 

kabinenin giderek etkinlik kazanmasını sağlamıştır.
658

 İngiltere gibi bakanlık tipi 

örgütlenmeyi erken tarihlerde benimseyen bir diğer ülke Fransa’dır. XIV. Louis 

döneminde Krallık Konseyi, merkezi monarşininin temel aracı konumuna getirilerek 

tüm siyasal birimleri bünyesinde toplayan bir yapıya dönüşmüştür. 1660-1670 yıllarında 
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savaş, deniz, maliye gibi bakanlık tipi örgütlenmenin gelişmesi ve Colbert, Louvois gibi 

güçlü bakanların varlığı, Konsey’in gücünün kaybetmesine neden olmuştur. 1680-1690 

yıllarında ise Konsey, yürütme ve idare ile ilgili tüm görevlerini terk ederek sadece 

yargısal görevler üstlenmeye başlamıştır. Dolayısıyla bakanlıkları ve bürokrasinin 

gelişimi, bu kurumları Konsey’den (devlet şurâsı) bağımsızlaştırmıştır.
659

 

Görüldüğü üzere bakanlık tipi örgütlenmenin ilk örnekleri Avrupa’da ortaya 

çıkmıştır fakat Avrupa’da ortaya çıkması ile Doğu devletlerince benimsenmesi arasında 

kaynak ve süreç açısından önemli bir zaman farkı bulunmamaktadır. Nitekim Fransa’da 

Conseil du Roi ve İngiltere’de Privy Council gibi kurumlarının ortaya çıkışı, Doğu’nun 

büyük devletlerinde sürece benzer değişimler ortaya çıkarmıştır. XVIII. yüzyıl 

başlarında Osmanlılarda Divan-ı Hümayun, Rusya’da Prikaz gibi geleneksel yönetim 

unsurları etkinlini kaybetmiş, yerlerini geçiş tipleri olarak ifade edilen kurumlara 

bırakmışlardır. Bu geçiş tipleri Osmanlılarda meşveret meclisi ve sadaret kalemleri, 

Rusya’da ise İsveç’ten alınan senato ve kollegiumlardır. Bu geçiş tipleri yerini XIX. 

yüzyılda bakanlık tipi örgütlenmelere bırakmıştır.
660

 Görüldüğü üzere Batılılaşma 

sürecindeki devletler, yükselen Batı karşısında varlıklarını devam ettirebilmek amacıyla, 

ortaya çıkan yeniliklerin benimsenmesinde çekingen davranmamışlardır. 

Bu süreçte Batı uluslarının kendi aralarındaki çekişmeler sonucunda ortaya çıkan 

ve gelişen toplumsal kavramlar, kurumlar ve yöntemler, Batı dışı toplumlar açısından 

bir denetçi ve örnek niteliği kazanmıştır. Fakat Batı dışı toplumların, Batı’nın pasif 

alıcıları ya da kurbanları olduklarını iddia etmek pek doğru bir varsayım 

sayılmayacaktır. Bu ülkeler, Batılı fikirsel ve teknolojik gelişmeleri görerek, bunları 

kendi toplumlarına aktarmış ve kendi anlayışlarına göre yorumlamışlardır. Bu durum ise 
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Batılı ülkelerin bu ülkeler üzerindeki hâkimiyetinin niteliği ve boyutunu 

sınırlandırmıştır.
661

 Bu kapsamda Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan reformların 

birçoğunda aynı neden dolayısıyla Avrupa taklit edilerek, Batılı normlar alınmış ve 

İmparatorlukta uygulanmıştır. Fakat parlamentarizm için bu tarz bir eğilim 

görülmemiştir. Nitekim Osmanlı Batılılaşmasının, bir Avrupa hayranlığının sonucu 

değil, bir zorunluluk sonucu gerçekleştirildiğini göz önünde bulundurmamız 

gerekmektedir. Benzer biçimde, Batılılaşma sürecinin dış zorlamadan çok, bir iç kararın 

neticesinde yürütüldüğünün de bu çerçevede ele almak mümkündür.
662

 Kongar’ın 

cümleleri ile ifade edersek, “’Batılılaşma’, aslında, değişmeyi engelleyici biçimde 

örgütlenen Osmanlı devlet yapısının zorunlu değişmeler karşısında duyduğu 

yetersizliğin bir sonucudur. Toplumdan kopuk olan devlet, önüne geçemediği değişimler 

karşısında, toplum kendi içinde ‘doğal’ çözümler yaratamadığı için, ‘batılılaşma’ya bel 

bağlamıştır”.
663

 Benzer bir yorumda bulunan Timur’da, Osmanlı toplumunun kendi iç 

dinamikleri ile kendisini yenileme imkânı bulamaması sonucunda kendi kontrolü 

dışındaki toplumsal evrimin (Batı’nın) etki alanı içine girdiğini belirtmektedir.
664

 

Dolayısıyla Batı’dan alınan kültürel örüntülerin benimsenmesinin temel sebebi, yabancı 

kurumlara olan hayranlığın sonucu olarak değil, İmparatorluğun iç ihtiyaçlarını 

giderebilmek için Osmanlı elitinin ihtiyaçlarından kaynaklanmıştır.
665

 

Bakanlık sistemine geçilmesi ile birlikte dışişleri bakanlıkları önemli görevler 

üstlenmişlerdir. Dönemin siyasi gelişmeleri göz önünde bulundurulduğunda, bu 

durumun çokta şaşırtıcı olmadığı görülecektir. Süreç Osmanlı İmparatorluğu’nda da 

benzer bir seyir izlemiş, Hariciye Nezareti uzun yıllar en önemli bakanlık olarak hizmet 
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vermiştir. Burada tabii ki devletin kurtarılması amacıyla uluslararası politika ve 

diplomatik yöntem ve manevraların önem kazanması etkili olmuştur. 

Dışişleri bakanlıklarının ilk çekirdekleri İtalya’da ortaya çıkmıştır. İtalyan şehir 

devletleri arasında sürekli var olan gerginlikler ve hükûmetlerin istikrarsızlığı 

sonucunda yöneticilerin kendilerini güvenli bir ortamda hissetmedikleri bilinmektedir. 

Buna ek olarak diplomatların, muhalif/karşıt gruplar ile işbirliğine girerek hükûmet 

karşıtı faaliyetlere girişmesi tehlikesi de, yöneticileri korkutan önemli konulardandır. Bu 

nedenle bu şehir devletlerinde bu tip tehlikelerin önüne geçilebilmesi amacıyla sürekli 

ve gizli bir iletişim ile haber ve bilgilerin etkin ve hızlı olarak değerlendirilmesi birincil 

önem kazanmıştır. Ayrıca arşiv tutma ve dış ilişkilerin kontrol edilmesine yönelik 

önlemler alındığı görülmektedir. Bu nedenle dışişleri bakanlıklarının ilk çekirdeklerinin 

İtalya’da oluştuştuğu ifade edilmektedir.
666

 Bu durum XVII. yüzyıldan itibaren farklı bir 

nitelik kazanmıştır. Dış ilişkilerin giderek yoğunlaşması, kapsamının genişlemesi ve 

giderek karmaşıklaşması nedeniyle; dışişlerinin yürütülmesi amacıyla her devlet 1648 

Westphalia Antlaşması sonrasında devam eden süreçte ayrı bir bakanlık (dışişleri) 

kurmaya başlamıştır.
667

 Bu durum devlet teşkilatı açısından da kimi önemli gelişmelere 

yol açmıştır. Örneğin XVII. ve XVIII. yüzyıllarda iç ve dış politikaların birleşik tek bir 

birim tarafından yürütüldüğü görülmektedir. Fakat dışişleri bakanlığının kademeli 

olarak gelişimi ile beraber devlet sistemi de gelişim göstermiştir. Bu durum Orta Çağ’ın 

belirsiz ve örtüşen yetki sınırı yerine getirilen bölgesel esaslı egemenlik ve yabancılık 

fikrini (idea) kapsayan düzenlemeler getiren süreci yansıtmaktadır.
668

  Dolayısıyla bu 
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bakanlık sadece dış ilişkilerin yürütülmesinde değil, iç düzenlemeler açısından da kimi 

gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Dışişleri bakanlıklarının gelişimi plansız ve hatta raslantısal bir süreç olarak 

ortaya çıkmış ve Avrupa’nın farklı bölgelerinde farklı hız ve anlayış ile oluşturulmuştur. 

Fakat bu kurumların ortaya çıkması öncesinde, yeni diplomasi anlayışı ile beraber 

dışişleri bakanlıklarının öncülleri sayılabilecek yapılanmaların oluşturulduğu 

görülmektedir. XV. yüzyılın ikinci yarısında resmi yazışmaların sürdürülmesi için 

Roma’da oluşturulan Secretaria Apostolica isimli birim, XVI. yüzyılın başlarından 

itibaren oldukça yaygın ve iyi organize edilmiş bir kurum olarak Avrupa’nın seküler 

devletleri ile ilişkiler yürütmüştür. Aynı dönemlerde İspanya’da o döneme dek 

Avrupa’nın hiçbir yerinde görülmeyen ve neredeyse dışişleri bakanlığı anlayışına yakın 

bir biçimde, ilişkilerin yönetilmesi ve kontrol edilmesinde uzmanlaşmaya başladığı 

görülmektedir. XVI. yüzyılda kralın dış politika konularındaki kararlarının 

uygulanmasında sorumluluk alan bir devlet sekreterliği (secretary of state) yapısı 

oluşturulmuştur.
669

 Önemli bürokratlar ve iyi organize edilen kayıtların tutulması 

sonucunda daha politik ve daha az idari bir yaklaşım ile 1714 yılında dış ilişkilerden 

sorumlu devlet sekreterliğinin (secretariat of state for foreign affairs) oluşturulmasını 

sağlamıştır.
670

 Fransa’da 1547 yılında II. Henry’nin tahta çıktığı dönemde her birisi 

verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olan, bir grup Fransız vilayetin 

yönetilmesinden ve aynı zamanda yabancı devletler ile ilişkilerin yürütülmesi görevi ile 

sınırlandırılmış dört secrétaires des finances yapısı bulunmaktadır. Bu sekreterlikler 

süreç içinde Kraliyet Konseyi’ne katılmaya başlamıştır. Bu katılma üye olarak değil, 

kâtiplik görevi çerçevesinde gerçekleşmiştir. 1559 yılında devlet sekreterliği (secretary 
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of state) olarak ifade edilen bu birim, 1589’a kadar tekil bir yapıya kavuşamamıştır. 

1620’li yıllardan itibaren kesintisiz olarak Fransız Dışişleri Sekreterliğinin (secretaries 

of state for foreign affairs) görev yapmaya başladığı görülmektedir.
671

 Bu kapsamda ilk 

dışişleri bakanlığının 1626 yılında Fransa’da Kardinal Richelieu tarafından kurulduğu 

görülmektedir.
672

 Ayrı bir birim olarak dışişleri bakanlığı yapısının oluşturulmasının 

temel amacı, devlet sistemi içinde giderek karmaşık bir hale bürünen Fransız dış 

ilişkilerinin yönetiminde devamlılık ve koordinasyonun sağlanması isteğidir.
673

 Birleşik 

Krallık’ta ise, kökleri 1479’a kadar götürülebilecek Dışişleri Bakanlığının kuruluşu 

1782’dir.
674

 İngiltere’de XVI. yüzyılın başlarından itibaren diplomatik yazışmaların 

sayısında yaşanan hızlı artış, kralın mektuplarını düzenleyen ve özel mührünü taşıyan 

krallık hanedanı görevlisinin dışişleri ile ilgili bir devlet sekreterliği yapısına 

dönüşümünü hızlandırmıştır. 1540 sonrası görev yapan iki sekreterliğin çok geniş 

kapsamlı görevlere sahip oldukları görülmektedir. Geniş kapsamlı olarak ticari, yurtiçi, 

İrlanda ve sonraki sömürgeler vasıtasıyla dış ilişkilerin yürütülmesi, bu sekreterliklerin 

en önemli görevi olmuştur. XVI. ve XVII. yüzyılda bu sekreterliklerin fonksiyonlarının 

kapsamı genişlemiş ve bu görevleri idari olarak yürütmüşlerdir. Bu dönemde İngiliz dış 

politikasının Privy Council bünyesindeki dış ilişkiler komitesince belirlendiği ve son 

analizin kral tarafından yapıldığı görülmektedir.
675
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Avrupalı ülkelere paralel olarak Batılılaşma çabası içindeki ülkelerin de bu 

süreçte dışişleri bakanlıkları kurdukları görülmektedir. Erken bir dışişleri ofisi 

yaklaşımı olarak kabul edilebilecek posolskii prikaz (department of embassies) 

Rusya’da 1549 yılında kurulmuştur. XVII. yüzyıl başlarında yirmiden az kâtibin 

çalıştığı birimde, bu sayı 1701 yılında neredeyse iki katına çıkmıştır. Ayrıca birçok 

tercüman ve çevirmen birim bünyesine alınmıştır. Bu kurumda coğrafik esasa dayalı beş 

birimin oluşturulması, sonraki dönemlerde tüm dışişleri ofislerinin teşkilat yapılarının 

tipik düzenini oluşturacaktır.
676

 Bu kurum asıl gelişimini 1720’lerde gösterecek, 1762 

yılında çalışan sayısı 261’e ulaşacaktır.
677

 Tüm bu gelişmeler 1802’de Dışişleri 

Bakanlığının kurulması ile sonuçlanacaktır.
678

 Batılılaşma sürecindeki Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Hariciye Nezaretinin kurulması 1836, Japonya’da ise kabine 

sistemine geçildiği 1869 yılında
679

 gerçekleşmiştir. 

Görüldüğü gibi XVII. yüzyılın erken dönemlerinde dışişleri ofislerinin ilk 

örnekleri oluşturulmuştur. Fakat oluşturulan bu yapıların küçük ve ilkel bir yapıda 

oldukları görülmektedir. Teşkilat ve içyapıları değişken, hatta biçimsizdir. Yöneticileri 

incelendiğinde hiçbirinin yüksek soylu olarak doğmadıkları ve bazılarının görece 

mütevazı kökenlere sahip, devlet adamları yerine memurlar oldukları görülmektedir. 

Sorumluluk alanları sıklıkla dış politika ile ilgili az ya da hiçbir şey içermemekteydi.
680

  

XVIII. yüzyıla kadar yetkisi belirsiz olan dini kurum temsilcileri, ticari şirketler, 

korsanlar gibi çeşitli özel aktörler, devletin yerine geçmeye ve hatta devlet ile rekabet 

etmeyi sürdürmüşlerdir. XVIII. yüzyıldan itibaren ise ulus devlet yapılarının giderek 

güçlenmesi ile beraber adalet, polis, maliye gibi alanlar ile birlikte dış ilişkilerin 

                                                           
676

 Anderson, 2013, s.75; Hamilton ve Langhorne, 2011, s.79. 
677

 Hamilton ve Langhorne, 2011, s.79. 
678

 The 2010th anniversary of the Russian Foreign Office, 

http://www.mid.ru/en_GB/about/social_organizations, (29.01.2019). 
679

 W.G.Beasley, The Modern History of Japan, Frederic A. Praeger Inc, New York, 1963, s.102. 
680

 Anderson, 2013, s.74. 



192 

 

yönetimi de tamamen ulus devletlerin kontrolüne geçmiştir. Böylece dış ilişkilerin 

yönetimi, genel olarak dışişleri bakanlığı adını alan kurumlarda uzmanlaşmış ve 

profesyonelleşmiştir. XIX. ve XX. yüzyılda ise dış politikanın oluşturulması ve 

profesyonel ajanlar aracılığıya yönetilmesi açısından dışişleri bakanlıklarının tam 

yetkiye sahip oldukları bir altın çağ olarak nitelendirilmektedir. Bu durum XX. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan gelişmeler ile gücünü yitirecektir.
681

  

2.2.2.Osmanlı İmparatorluğu’nda Bakanlık Sistemine Geçiş 

Türk tarihinde bakanlık tipi örgütlenme sistemine Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde geçildiği bilinmektedir. Fakat geçmişteki Türk devletleri incelendiğinde 

bakan ya da bakanlar kurulu benzeri yapıların bu devletlerde de var olduğu 

görülmektedir. Örneğin Kafesoğlu, Çin kaynaklarında M.Ö. hüküm sürmüş Hunlardan 

beri Türk devletlerinde, idareyi ve dış ilişkilerin düzenlenmesinde görev alan Türk 

“bakan” (ministre)lardan bahsedildiğini belirtmektedir. Bunun temel sebebi, toy denilen 

büyük meclisin sürekli toplanma imkânı bulunmadığından alınan kararların ülke 

genelinde sağlıklı bir şekilde uygulanmasının sağlanmasıdır.
682

 Kafesoğlu’nun eski 

Türk devletlerindeki görevliler olarak bahsettiği başbakan, bakanlar kurulu ve bakan 

gibi tabirlerin
683

, modern devlet yapılanmasındaki kavramlar ile aynı anlamda 

kullanılmadığı açıktır.  

Modern devletlerin ortaya çıkması ile beraber Batı’da ortaya çıkan idari 

değişikliklerin, Batılılaşma çabası içindeki ülkelere de yansıdığını yukarıda belirtilmişti. 

Bu kapsamda Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde bakanlık tipi örgütlenme, 1830’lu 

yıllarda kurulmaya başlanmıştır. Fakat bu durum klasik kurumlardan bir anda bakanlık 

tipi örgütlenme sistemine geçildiği anlamına gelmemektedir. İmparatorluğun kurumsal 
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yapısındaki reform genellikle III. Selim’den itibaren başlatılsa da, Osmanlı klasik 

kurumlarının süreç içinde önemli değişikiliklere uğradığı görülmektedir. Örneğin 1606 

Zitvatorok Antlaşması ve 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması arasında geçen sürede 

Osmanlı klasik kurumları ve toplum yapısı önemli değişimler geçirmiştir.
684

 Her ne 

kadar değişim geçirmiş olsa da, dönemin yükselen gücü karşısında bu değişikliklerin 

yeterli olmadığı açıktır. Dolayısıyla rakipleri karşısında birçok alanda geri kalındığının 

farkına varan Osmanlı İmparatorluğu, bu eksikliklerini rakiplerini gözlemleyerek 

gidermeye çalışmıştır. Bu durum aslında sadece Osmanlılara özgü değil, birçok devlet 

tarafından kullanılmış bir yöntemdir. Hatta bu durum yüzyıllar öncesinde İbn-i 

Haldun’un Mukaddime isimli eserinde “Yenilmiş kavimlerin giyim ve kuşam, mezheb, 

diyanet ve başlıca hal ve itiyadlarında kendilerini yenen kavim ve hükümdarları örnek 

edinmelerine dair” başlıklı bölümde açıklanmıştır.
685

 Bu açıklamanın benzer bir 

biçiminin, İmparatorluğun klasik döneminin ardından XVII. yüzyıldan itibaren başlayan 

reform çabalarının, XVIII. yüzyılda gelişerek devam etmesinde de görüldüğünü 

söylememiz herhalde yanlış olmayacaktır. Bu kapsamda reform yapılması planlanan 

alanlardan birisi de idari sistem olmuştur. Hükümdarın mutlak yetkisinin sadrazamca 

yürütülmesi, sadrazamın padişahın kulu olması, bazı sadrazamların gerekli yönetim 

yeteneğinden ve tecrübesinden yoksunluğu gibi sebeplerden dolayı XVIII. yüzyılın 

gereklerine karşılık verememekteydi. Bu sebeple yeni bir sistem kurulması reform 

programı çerçevesinde yer almaktaydı.
686

 Gerek XVII. yüzyıl ortalarında ortaya çıkan 

Leviathan tarzı hükûmet yapısı gerekse daha sonra ortaya çıkan ulus devlet yapısı, 

Osmanlı kurumlarının gelişiminde etkili olmuştur. Üstün rakiplerin kullandıkları yeni 

yönetim tarzı olarak görülen bu modeller, modernleşme döneminde Osmanlı devlet 
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yapılanmasının değişiminde reform modeli olarak örnek alınmıştır.
687

 “Zamanı iyi 

anlamış olma isteği” ve bir “özenme ve ödünç alma süreci” olarak nitelendirilen 

modernleşme
688

, Osmanlı yöneticileri tarafından da bu anlamda algılanarak, Avrupalı 

ülkelerinde ortaya çıkan gelişmeler İmparatorluğa aktarılmıştır. 

Bakanlık tipi örgütlenme sisteminin kurulduğu II. Mahmud dönemi öncesinde 

de, bu konu hakkında kimi görüşler ileri sürüldüğü görülmektedir. III. Selim döneminin 

önemli ıslahatçılarından olan ve Alemdar Mustafa Paşa’ya yakın bir isim olan Mehmed 

Emin Behîc Efendi, Nizâm-ı Cedîd dönemide ileri sürdüğü fikirleri ile diğer 

ıslahatçılardan ayrılmaktadır. Özellikle merkezi idarenin düzenlenmesi açısından ileri 

sürdüğü görüşler, II. Mahmud dönemdeki gelişmeler ile önemli benzerlikler 

taşımaktadır. Kethüda bey, şıkk-ı evvel ve irad-ı cedid defterdarlıkları, reisülküttab ve 

hububat nezareti gibi makamlarda görev alanların iş yoğunluklarının gündüzün dışında 

akşam konaklarında da devam ettiğini ve buna ek olarak istek sahiplerinin akşam 

konaklara doluşmasının da işlerin yürütülmesini engellediğini belirtmektedir. Bu 

nedenle on kişiden oluşan bir heyet kurulmasını önermektedir. Bu öneri dönemin 

Avusturya, Prusya ve Rusya gibi ülkelerde uygulanan çeşitli alanlarda bağımsız çalışan 

birkaç başvekil ya da bir iç kabine/gizli kabine gibi örneklerden esinlenilmiş gibi 

görünmektedir.
689

 Bu heyetin sorumluluk taşıyarak nezaretler üstü bir yapı olmasını 

önerdiği ve mevcut uygulamaları eleştirdiği anlaşılmaktadır. Birbirlerine eşit olarak 

yetkilendirilecek bu kişilerden oluşacak hey’et-i şûrâ, incelenecek konuları serbest 

olarak tartışacak, nezaretlerde alınan karaların doğruluğunu denetleyecek ve bunlar ile 

ilgili ittifakla alınan kararları sadrazama iletecektir. Bu layiha ile hükûmet üstü bir onay 
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ve denetim mekanizması önerildiği anlaşılmaktadır ve bu durum II. Mahmud 

döneminde ihdas edilecek çeşitli meclislerin işaretçisi gibidir.
690

  

Asıl gelişim ise II. Mahmud döneminde yaşanmıştır. II. Mahmud, yeniçeriliğin 

ilgasının ardından artan merkezileşme çabalarına ek olarak merkezi yönetim 

kurumlarında da önemli değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerin bir amacı Osmanlı 

hükûmet sistemini Avrupa’daki kurumlarla benzer hale getirmek için ismen ve yapısal 

olarak değiştirmek, bu şekilde Avrupalı gözlemciler üzerinde iyi bir etki bırakmak ve 

Batı’nın yükselişini sağlayan şaşırtıcı sırdan, Osmanlı İmparatorluğu’nun da 

faydalanmasını sağlamaktı. Değişiklikler her iki bakımdan pek başarı sağlayamamış bu 

nedenle hem çağdaş hem de sonraki Avrupalı gözlemciler tarafından küçümsenerek ele 

alınan gelişmeler olmuşlardır. Nitekim hükûmet kurumlarının ismini ve personelin 

kıyafetlerinin değiştirilmesi tabii ki bu kurumları birden bire modern kurumlar haline 

getirmemiştir.
691

 Sadaret kethüdalığının Mülkiye, reisülküttablığın Hariciye ve 

defterdarlığın Maliye Nezaretine dönüştürülmesi ile kethüda bey, reisülküttab ve 

defterdar eskiden olduğu gibi sadrazamın himayesinde hareket eden birer memur 

olmaktan çıkarak kendi alanlarından sorumlu birer devlet ricaline dönüşmüşlerdir. Fakat 

ilk dönemde kendilerine ait resmi dairelerinin olmadığı görülmektedir. Her sabah 

kâtipleri ve defterleri ile beraber Babıâli’ye giderek, selamlık bölümünde görevlerini 

yerine getirmekteydiler. Bu durum Tanzimat döneminde Babıâli’de devlet dairelerinin 

konumlanmasına kadar sürmüştür.
692

 Fakat belirtmek gerekir ki, II. Mahmud tarafından 
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gerçekleştirilen reformları tamamen etkisiz görmek, önemli bir dönüşümün ilk adımını 

oluşturan gelişmelerin doğru anlaşılamamasına yol açacaktır. Örneğin padişahın 

iktidarından çok geçmişten gelen yetki ve prestije dayanan kurumların lağvedilerek 

yerine tamamen hükümdarın kontrolünde bir kurumsal yapı oluşturulması, bu 

değişikliklerin ne kadar önemli olduğunu gösteren önemli bir tespittir.
693

 Bu 

değişikliklerin dışında II. Mahmud döneminde merkezi idarede başlayan değişim ile 

beraber çağdaş kabine sistemine özgü uygulamaların İmparatorluğa aktarıldığı 

görülmektedir. Padişah’ın mutlak vekili olan sadrazamlığın başvekâlete dönüştürülmesi 

ve eski güçlü poziyonunu kaybederek nezaretlerden oluşan heyetin başkanı konumuna 

getirilmesi bu durum açısından önemli bir örnektir.
694

 

II. Mahmud iktidarının, III. Selim’in tahttan indirilmesine yol açan bir isyan 

sonrası başladığı ve dönemin koşullarını göz önünde bulundurulduğunda, idari anlamda 

reform girişimleri için önemli bir altyapısal çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu 

kapsamda merkezileşme politikaları ile mahalli güçler olarak sivrilen âyanın gücünün 

kırılması, yeniçeriliğin kaldırılması ile kurulan Seraskerlik ve merkezi otorite üzerinde 

sınırlandırıcı etkisi olan ulemanın bağımsız davranabilmesini sağlayayan iktisadi 

güçlerini kontrol altına almak için Evkaf Nezaretinin kurulması ile bu güç odaklarının 

kontrol altına alınmasını amaçlamaktaydı.
695

 Bu kapsamda Harbiye, Evkaf ve Bâb-ı 

Meşihât gibi ilk kurulan kurumlar, modernleşme amacından çok yeniçeriliğin 

kaldırılmasının ardından eski düzende etkili olan güç odaklarına karşı güç kazanmak ve 

ordu ile ulemanın güçlerini artırma çabalarını önleme amacı taşımaktaydı. Bu nedenle 

kurulan bu kurumlar gerçek Batılılaşma çabalarından ziyade bir iç mücadele 

niteliğindedir. Bu gelişmelerden sonra ancak 1836-1838 yıllarında sadaret, hariciye, 
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dâhiliye ve maliye alanlarındaki kurumsal değişiklikler hayata geçirilmiştir ve bu 

örnekler Batılı tarzda bakanlıkların kurulmasının ilk adımı oluşturmuştur. Bu 

kurumlarda gerçekleştirilen isim değişiklikleri, faaliyetlerin yürütülmesi konusunda çok 

az değişiklik getirmiş olsa da, geleneksel kurumların yerine Batı kökenli kurumların 

kurulması ve Saray ile Babıâli arasındaki çatışmanın yeni bir boyut kazanmasının 

başlangıcını oluşturmuştur. Ayrıca yapılan değişiklikler ile bu kurumlarda çalışan eski 

personellerin yerine zamanla eğitim ve dünya görüşü açısından farklı bir kuşağın 

gelmesi ile değişiklikler daha görünür hale gelmiştir. Bu durum iktidar üzerinde, Babıâli 

paşalarının ve memurlarının önemli bir etkinlik kazanmasına da yol açmıştır.
696

  

Ayrıca nitelikli eğitim almış personel ihtiyacının karşılanması amacı ile 

yetiştirilen personel, süreç içinde toplumsal dönüşümü başlatacak ve elit niteliği 

kazanacaktır.
697

 Dolayısıyla Tanzimat reformlarının asıl amacı, yönetici ve yönetilen 

arasındaki bağların kurulmasından çok, padişahın sahip olduğu mutlak yetkilerin 

hükûmet karşısında kısıtlanma amacı taşıdığı görülmektedir. Bu nedenle padişahın 

yetkileri, halkın ya da temsilcilerinin yerine, Babıâli karşısında düzenlenmiştir.
698

 Batı 

örnek alınarak kurulan nazırlıklar, özellikle Fransa gibi bürokratik geleneği zengin bir 

devlet örneği göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır. 1870’li yıllara gelindiğinde 

dışişleri, içişleri, adalet, maliye, evkaf, ticaret, tarım ve bayındırlık gibi birçok alanı 

kapsayan nezaretlerin kurulması ile Babıâli’nin dönüşümünün tamamlandığı 

görülmektedir.
699

 Bu durum klasik modernleşme anlayışında belirtildiği gibi Batı’nın 
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bazı seçilmiş somut kurumlarının benimsenmesine örnek olarak gösterilebilir. Batı 

örnek alınarak alınarak aktarılan bu kurumlar, idari yapılanmadaki yapısal-işlevsel 

farklılaşmanın oluştuğunun da önemli bir delilidir.
700

 Görüldüğü gibi Tanzimat 

Fermanı’nın ilan süreci ve öncesinde merkez örgütünde gerçekleştirilen düzenlemeler 

ile hükûmet biçimi, şekilsel olarak Batı’ya benzetilmiştir. Tanzimat’ın sonrasında 

yapılan yenilikler ile de yeni bir anlayışın, hükûmet yapısına hâkim olduğu 

görülmektedir. Yeni nezaretlerin kurulması sonucunda işbölümünün genişletilmesi, 

kurulan meclislerin yönetime katkı sağlamaları, bakanlıkların yürüttüğü işlerin 

uzmanlaşması ile daha iyi hizmet verilmeye başlaması gibi faydalar dikkati 

çekmektedir. Fakat bu dönemin temel problemi bu kurumlarda da görülmüş, bakanlık 

görevi sık sık el değiştirmiş, nitelikli eleman ihtiyacı giderilememiştir. Bu durum bu 

kurumların başarısını etkileyen önemli unsurları oluşturmuştur.
701

 

Bakanlık tipi örgütlenmeye geçişte kurulan yeni kurumlar sadece nezaretler 

değildir. İmparatorluğun merkezi idaresinde kabine sistemine doğru değişikliklerin 

yapılmasında önemli bir eşik, meşveret meclisi yerine kurulan Meclis-i Hâss-ı Vükelâ 

ile aşılmıştır.
702

 Bu meclis, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının ardından vekiller 

heyetinde yer alacak kişilerin tayin yolu ile belirlenmesine başlanmasıyla oluşturulmuş 

ve üyeleri padişah tarafından tayin ve azil usulü ile belirlenmeye başlamıştır.
703

 Bir 

kabine olarak nitelendirilen ve başvekilin başkanlığında kurulan bu heyet, nezaretlerin 

yürütme ile ilgili faaliyetlerinin koordine edilmesi ile görevliydi ve böylece bir 
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hükûmetin polikalarının şekillendirilmesini sağlayacaktı. Buna ek olarak Osmanlılar 

açısından daha önemli olan yasama ile ilgili önerilerde görüş bildirecek ve bunları 

padişaha sunacaktı.
704

 Görüldüğü gibi eski Divan yapısına nazaran Avrupalı 

örneklerinde olduğu gibi bir kabineye benzeyen bir bakanlar kurulu yapısı 

oluşturulmuştur.
705

 Fakat kurulan kabine tarzı bu yapı, ilk yıllarda ne geçmişteki Divan 

yapısına ne de bir kabine sistemi yapısına benzer görülmüştür. Çünkü bu heyet Divan-ı 

Hümayun’un sahip olduğu adalet dağıtma ve atama yapma yetkisine sahip olmamakla 

birlikte üyelerinin padişah tarafından atanıyor olması onu Avrupalı örneklerden 

ayırmaktaydı. Ayrı bir tüzel kişiliği ve Batılı benzerlerinde olan kolektif sorumluluk 

ilkesine sahip olmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu heyet sultan tarafından atanan 

yönetimsel departmanların başı olarak ifade edilen bir istişare organı niteliğindeydi.
706

 

Bu meclise katılan üyelerin sayısı sürekli değişim gösterse de 1840 ve 1850’li yıllarda 

meclise katılan üyelerin Sadrazam, Şeyhülislam, Serasker, Meclis-i Vâlâ Reisi(sonraki 

dönemlerde Meclis-i Tanzimat başkanı), Maliye, Ticaret, Hariciye, Evkaf-ı Hümayun 

Nazırları, Sadaret Müsteşarı, Darbhâne-i Âmire Nazırı(Hazine-i Hassanın kurulması 

sonrası Hazine-i Hassa nazırı), Zabtiye Müşiri, Tophane Müşiri, Kaptan-ı Derya, Divan-

ı De’âvî Nazırı, Vâlide Kethüdası olduğu görülmektedir. Bu kişiler dışında 

tecrübelerinden faydalanılmak istenilen kişiler de meclise atanmıştır.
707

 Osmanlı 

İmparatorluğu’nda bakanlık sisteminin kurulmasının ardından oluşturulan nezaretlerden 

Dâhiliye, Hariciye, Maliye, Ticaret, Ziraat, Nafı’a Nezaretleri kurulduklarında Meclis-i 
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Vükelâ’ya dâhil olurken; Evkaf-ı Hümayun Nezareti ve Divan-ı De’âvî Nezareti gibi 

sonradan eklenenler de bulunmaktadır.
708

  

Sonraki dönemlerde bakanlık tipi örgütlenmenin, İmparatorluğun işleyişi 

açısından vazgeçilmez bir öğe durumuna geldiği görülmektedir. İbrahim Hakkı’nın 

cümleleri ile ifade edersek:  

“Memâlik-i mütemeddinenin cümlesinde olduğu gibi hükûmet-i seniyye-i 

Osmâniye'de dahi idâre-i merkeziye hey’eti nezâretlere taksîm ve vükelâ-yı 

saltanat-ı seniyyenin idârelerine tevdi‘ edilmiştir. Vükelâdan her biri zât-ı şevket-

simât-ı cenâb-ı tâc-dârînin evâmir ve irâdât-ı seniyyelerini ve ahkâm-ı kavânîn ve 

nizâmatı kendi şu‘be-i idâresince icrâya me’mûr ve doğrudan doğruya makâm-ı 

sâmî-i sadâretin nezâret ve idâresine tâbi‘dir. … Her nâzır nezâreti umûrunda 

me’zûniyeti derecesinde âmir-i icrâ olup me’zûniyeti fevkinde umûr için makâm-ı 

sadâretten istîzân eylediği gibi…”
709

  

 

2.3.HARİCİYE NEZARETİ DÖNEMİ 

2.3.1.Hariciye Nezaretinin Kurulmasını Gerektiren Nedenler 

2.3.1.1. Güç Dengesinde Değişim ve Diplomatik İlişkilerde Gelişme 

Modern diplomasinin köklerini barındıran Rönesans dönemi ile birlikte devlet 

düzeninde ortaya çıkan değişimler, Orta Çağ diplomasi kurumlarının da yeni devlet 

düzenine göre uyarlanmasını gerektirmiştir. XV. yüzyılda Kuzey İtalya’da, kendi 

aralarında Papalık ve Kutsal Roma İmparatorluğu’nda sürekli elçi bulunduran Venedik, 

Milano ve Mantua gibi İtalya şehir devletleri; diplomatik ritüeller, davranış kalıpları ve 

mesleki beceriler geliştirmişler ve bu yenilikler çevre ülkeler tarafından örnek 

alınmıştır. Rönesans devletinin ad hoc diplomasi anlayışı terk edilerek yeni dönemde 

sürekli temsil anlayışına dayalı sistem benimsenmiştir. Özellikle İtalya şehir 

devletlerinde ortaya çıkan mukim elçilik anlayışı, yeni diplomatik sistemin temel 

özelliğidir. İtalya’nın coğrafik, jeopolitik ve demografik özellikleri sebebiyle maliyetli 

savaşlar ve var olan ticari sistemin bu savaşlar ile kesintiye uğramaması amacıyla daha 

az maliyetli bir yol olan diplomasi önem kazanmıştır. XVI. yüzyıldan itibaren bu 
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uygulamaların Kuzey ve Batı Avrupa’ya yayıldığı görülmüştür.
710

 Bu şekilde 

geleneksel diplomasi kalıpları giderek kırılmıştır. 

Bulunduğu coğrafya nedeniyle, Osmanlılarında birçok devlet/beylik ile ilişki 

kurduğu görülmektedir. Bu kapsamda Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan 

itibaren Bizans, Gemiyanoğulları, Karamanlılar, Candaroğulları, Memlükler, 

Karakoyunlu, Akkoyunlu, Timurlular ve diğer devletler ile diplomatik ilişki kurmuştur. 

Süreç içinde İmparatorluğun sınırlarının genişlemesi ile bu bölgelerde çıkarları bulunan 

Venedik, Ceneviz, Milano gibi İtalyan şehir devletlerine de elçi gönderilmiştir.
711

 

İmparatorluğun yaşam süreci göz önüne alındığında, yaşanan dönemin şartlarına uygun 

olarak bir diplomasi anlayışının benimsendiği görülmektedir. İmparatorluğun gücünün 

zirvesinde olduğu XIV. ve XV. yüzyıllarda izlenen diplomasi politikaları ile devletin 

zayıfladığı ve ayakta kalma mücadelesi verdiği XVIII. yüzyıldan itibaren izlenen 

diplomasi politikaları farklılıklar içermektedir. Bu durum Osmanlıların XVIII. yüzyıl 

öncesinde Batı ile diplomatik ilişki içinde bulunmadığı yönündeki görüşlerin temelsiz 

olduklarını göstermektedir. Dönemsel olarak diplomasi politikaları değişiklikler 

gösterse de, Osmanlılar bulundukları coğrafyada sahip oldukları ekonomik ve siyasal 

güç ile İtalya’da ortaya çıkan ve Avrupa’ya yayılan yeni diplomasi anlayışının 

oluşturulmasında önemli bir aktör olmuştur. Gücünün zirvede olduğu dönemde de 

İmparatorluk; uluslararası sistemin önemli bir aktörü olarak diplomasiyi, ekonomik ve 

siyasi yaptırımları da kapsayan bir dış politika aracı olarak görmüştür.
712

 Bu durum 

Osmanlı İmparatorluğu’nu ortodoks bakış açısı ile inceleyen ve Batı ile ilişkilerini İslam 

ve askerî ilişkilere indirgeyen anlayışın doğru olmadığını göstermektedir. Osmanlı 

Devleti’nin kurulduğu dönemden itibaren çeşitli sebepler nedeniyle diplomatik usulleri 
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benimsemiş olduğu bilinmektedir. Kuruluş döneminde mutlak askerî güce dayalı bir 

politika izlenecek durumun olmaması, devletin kurulduğu coğrafyanın ilgili dönemde 

çok aktörlü bir yapıya sahip olması, ticarete verilen önem nedeniyle diğer toplumlar ile 

ekonomik ilişkiler kurulması, farklı kültür ve devlet anlayışından etkilenmeye açık 

olmaları bu sebepler olarak sayılabilir.
713

 XV. yüzyılın sonundan itibaren ise Avrupa’da 

milli devletlerin kurulmaya başlaması ile bu milli devletlerin, ülke çıkarı ve 

bağımsızlığı adına dış devletler ile ilişki kurdukları görülmektedir. Bu nedenle Avrupa 

siyaseti içinde bağımsız devletler arasında bir denge politikası yapısı ve devletler 

sistemi oluşmuştur. Örneğin İngiliz Kralı VIII. Henry bu politika biçimini, güçlüye 

karşı zayıfın yanında yer alma olarak yani baskül siyaseti olarak ifade etmiştir. Bu 

konjonktürde Doğu’da güçlü bir askerî ve teşkilatlı bir devlet yapısına sahip olan 

Osmanlı, bu sistemin kuvvetli bir öğesi olmuştur. Örneğin Kutsal Roma Germen 

İmparatorluğu karşısında kendisini tehdit altında gören devletler, Osmanlı 

İmparatorluğu’na başvurmuşlardır. Bu nedenle Osmanlılar, kendiliğinden Avrupa 

devletler sisteminin bir üyesi durumuna gelmiştir.
714

 Osmanlıların bu üstün konumu 

nedeniyle Avrupalı ülkeler ile kurduğu ilişkiler, sadece Hristiyan Avrupa’ya mahsus 

olan hukuki ilişkiler sistemine bir Müslüman devletinin fiilen girmesi olarak 

değerlendirilmektedir.
715

 

Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda karşılıklı diplomasi usulünün benimsenmesine 

kadar hukuki, siyasi ve ticari ilişkiler alanında uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde 

temel prensip olarak “eman” sistemini kullanmıştır. Osmanlı kaynaklarında emanın 
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çeşitli türlerine rastlanılmaktadır. En yaygın başvurulanı ise bir şehir ya da kalenin fethi 

öncesinde kullanılmasıdır.
716

 Ayrıca Dar’ül İslam ve Dar’ül Harb olarak ayrılan toprak 

sisteminde, İslam hukukuna göre Müslüman ve Hristiyan ülke arasında aman prensibine 

uygun on yılı geçmeyen mütarekeler yapılabilmekteydi. Burada nihai amacın tüm 

dünyayı İslam egemenliği altına almak olduğu unutulmamalıdır. Böyle bir sistemde her 

iki tarafın da eşitlik, ülke bütünlüğüne saygı ve mütekebiliyet prensiplerini tanımadığı 

görülmektedir.
717

 Bu nedenle yabancılarla yapılan bu tarz anlaşmalara ahidname 

denilmekteydi. Karlofça Antlaşması’na kadar bu tarz anlaşmalar bir lutüf, ihsan ya da 

müsamaha şeklinde verilmiştir.
718

 Yine XVIII. yüzyıla kadar ad hoc diplomasi 

sisteminin kullanıldığı görülmektedir. İlgili ülkelere geçici süreler ile elçiler 

gönderilmesine dayanan bu sistem, belirli bir sorunun görüşülmesi, bir törene katılmak 

ya da savaş ilanını bildirmek veya barış yapılması gibi nedenlere dayanmaktaydı. III. 

Selim dönemine kadar Osmanlı İmparatorluğu’da bu yöntemi benimsemiş ve 

olağanüstü elçiler vasıtasıyla diplomatik ilişkiler yürütülmüştür. Dolayısıyla bu ilişkide 

elçiler gittikleri yerlerde kısa bir süre kalmakta ve görevlerini yerine getirdikten sonra 

geri dönmekteydiler.
719

 Bu tarz bir diplomatik yöntemin kullanılmasında, devletin 

askerî yönden rakiplerine göre güçlü olması önemli bir etkendir.
720

 Bu durum, “yabancı 

devletlerin ülkelerindeki diplomatik heyetleri kabul eden, fakat karşılığında temsilci 

yollamayan ve Hıristiyan devletlerini aşağı gören “dünya yüzündeki tek ulus”tu” 
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şeklinde ifade edilmektedir.
721

 Bu dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa 

devletleri ile yaptığı antlaşmalar, hukuken mütareke statüsünde olan geçici sözleşmeler 

biçiminde düzenlenmekteydi. Ahidname olarak adlandırılan bu belgeler, yukarıda da 

ifade edildiği gibi barışın, Sultan tarafından bahşedildiğini belirten aman belgeleriydi.
722

 

Sürekli bir anlaşma niteliği taşımayan ve geçici mütarekeyi ifade eden ahidnamelerin 

temel özelliği, istenilen zamanda tek taraflı olarak bozulabilecek bir barış ilişkisi 

kurmasıdır. Bu nedenle Westphalia Antlaşması ile konulan diplomatik normlara, XVII. 

yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı diplomasi yürütücülerinin riayet etmediği anlamına 

gelmektedir. Nitekim payitahtta görev yapan yabancı elçi ve eyaletlerde görevli 

konsoloslar, tek taraflı bahşedilen bu güvence çerçevesinde faaliyetlerini 

yürütmüşlerdir.
723

 Fakat XVII. yüzyıl ile beraber askerî başarıların ve fetihlerin 

azalması, Osmanlılar tarafından bu döneme kadar izlenilen politikanın geçerliliğinin 

sorgulanmasına yol açmıştır. Fakat yine de ortaya çıkan kimi faktörler sebebiyle 

Osmanlı diplomasi anlayışında önemli bir kırılma yaşanmadığı görülmektedir. Avrupalı 

devletler karşısında gerilemenin ortaya çıkışının birdenbire olmaması, XVII. yüzyıl 

Avrupa güç ilişkileri ve mücadeleleri, Osmanlıların var olan anlayışlarının devam 

etmesi ve Osmanlı yöneticilerinin gerilemeyi kabul etmeme yönündeki muhafazakâr 

anlayışı gibi faktörler ani bir politika değişikliğini engelleyen koşulları 

oluşturmuşlardır. Bu nedenle XVII. yüzyıldaki anlayışın niteliksel bir dönüşüme 

uğradığını ifade etmek daha doğru olacaktır.
724

 

İmparatorluğun en güçlü olduğu dönemde izlenen üsten bakan ve asla denklik 

üzerine kurgulanmayan diplomatik yapı, 1699 Karlofça Antlaşması sonrasında 1648 

tarihinde kurgulanan uluslararası devletler sisteminin bir parçası haline gelmiştir. Bu 
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dönüşümde, devletin sahip olduğu askerî gücün zayıflaması sonucunda yerine 

diplomasinin ikame edilmesi etkili olmuştur.
725

 Böylece 1699 tarihi, Osmanlıların 

milletlerarası diplomasi ve temsilin esaslarını kabul ettiği önemli bir tarih olmuştur. Bu 

tarihten itibaren kökleri 1648 Westphalia Barışı’na dayanan devletler hukukunun temel 

prensipleri esas alınmıştır. Artık Müslüman ya da Hristiyan hukuku ayrımı ortadan 

kalkarak Hugo Grotius’un öncüsü olduğu milletlerarası yeni laik ve Romanist hukuk 

kullanılmaya başlamıştır.
726

 Bu durum XVIII. yüzyılda da devam etmiş, Osmanlı 

Devleti ticaret, kara, deniz trafiği ve dış ilişkiler konusunda uluslararası kurallara uyum 

göstermiştir Bu sistemin 1718 Pasarofça ve 1739 Belgrad Antlaşmaları ile pekiştiği 

görülmektedir.
727

 Meray, Westphalia Barışı’ndan Napolyon Savaşları’na kadar devam 

eden süreçte yürürlükte olan devletler hukuku sisteminin bir Avrupa sistemi 

sayılabileceğini ve bu süreç içinde Osmanlı İmparatorluğu ile kurulan ilişkilerin genel 

olarak kapitülasyonlar çerçevesinde gerçekleştiğini belirtmektedir.
728

 1815 Viyana 

Kongresi ve sonrasıda ise günümüzde geçerli olan kimi diplomasi kurallarını kabul 

edilmiştir.
729

 Bu şekilde Osmanlı diplomasi anlayışı esaslı bir dönüşüm geçirmiştir. 

Hurewitz’e göre ise, Osmanlı diplomasisi 1453 İstanbul’un fethini takip eden 

dört yüzyıl içinde en az dört evreden geçmiştir. İlk evrede Osmanlı İmparatorluğu, 

Avrupa’dan gelen mukim elçileri kabul etmiş, fakat kıtaya elçi göndermemiştir. 

Avrupa’nın gelişim sürecinde olduğu bu dönemde İmparatorluk kendisini Avrupa devlet 

sisteminin dışında tutmuştur. Bu tek yanlılık, dönemin padişahlarının oluşum 

sürecindeki Avrupa ulus devletlerini küçük görmesi anlamında değerlendirilmiştir. 

Buna ek olarak bu tekyanlılık İmparatorluğun genişleme döneminde de devam etmiştir. 

İkinci dönem ise Avrupalı devletlerin Türkler karşısında aldıkları galibiyeti resmiyete 
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döktükleri 1699 Karlofça Antlaşması ile başlamıştır. Bu ikinci dönemde padişahlar 

müzakere yapılmasına mecbur kalmışlar, bu sözleşmeler genellikle nadir olarak güçlü 

biçimde gerçekleştirilmiştir. Karlofça Antlaşması’ndan itibaren Babıâli’nin name-i 

hümayun denilen ve Avrupa’ya verilen uluslararası taahütleri kayıt altına almaya 

başlaması, Osmanlı diplomasinin dönüşümünün anlaşılması bakımından önemlidir. 

Üçüncü dönem,  III. Selim dönemini içine alan 1793 ve 1821 arasında devam eden 

karşılıklı diplomasi dönemdir. Dördüncü dönem Osmanlı diplomasinin, XIX. yüzyılın 

ortasındaki on yılda Avrupa devletler sistemine mütekabiliyet esasına dayalı ve 

İstanbul’da gerekli bir destek makinesi oluşturan, ileri derecede entegrasyonunu 

(progressive integration) içermektedir.
730

 XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlıların 

Batı’nın askerî gücü karşısında bir savunma yapmanın gerekli olduğunu idrak ederek, 

Batı ile ilişkilerde savaşın yerine diplomasiyi yerleştirmiştir.
731

 Bu kapsamda diplomasi 

bir savunma aracı olarak kullanılarak imparatorluğun göreceği zararların engellenmesi, 

yardım elde etme, imparatorluğun yaptığı reformlarla kendisini geliştirdiği ve Batılı 

özellikler kazandığına Avrupalı devletlerin ikna edilmesi amaçlanmıştır.
732

 Bu dönemde 

Osmanlı diplomatlarının uygulanması için mücadele ettikleri temel değerlerin eşitlik 

(equality), ülke bütünlüğüne saygı (territorial integrity) ve mütekabiliyet (reciprocity)  

olduğu görülmektedir.
733

 Bu kavramların Osmanlı diplomasisi açısından yeni olduğu ve 

önemli bir dönüşümü simgelediği kuşkusuzdur. 
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2.3.1.2. Siyasal Ortam ve Diplomasinin Önem Kazanması 

Osmanlıların XVIII. yüzyıl sonuna kadar Avrupa ülkelerinde elçilik 

kurmamışlardır. Fakat Batı çok daha erken dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu’na elçi 

göndermeye başlamıştır. Örneğin XV. yüzyılın erken dönemlerinde Milano 

hükûmetinin Edirne’ye elçi gönderdiği bilinmektedir. İstanbul’un fethedilmesinin 

hemen ardından ise Venedik, Bartelemi Marsello’yu İstanbul’a daimi elçi olarak 

göndermiştir.
734

 Venedik’in ardından Polonya (1475), Rusya (1497), Fransa (1525), 

Avusturya (1528), İngiltere (1583) ve Hollanda (1612) İstanbul’da elçilik 

kurmuşlardır.
735

 Avrupa devletlerinin İstanbul’da elçi bulundurmaları, Osmanlı 

Devleti’nin büyüklüğü ve Osmanlı padişahına saygı ifadesi olarak değerlendirilmiştir.
736

 

Osmanlı İmparatorluğu ise, yabancı devletler ile ilişki kurmak için “fevkalâde elçi” 

unvanını taşıyan görevlilerden faydalanmıştır. Padişahların cülus ve doğumu gibi 

gelişmeler yanında savaş ilanı, barış yapılması, dostluk teklifi, yabancı ülke 

hükümdarlarının taç giyme törenlerinde temsil, antlaşma metinlerinin iletilmesi, ihtilaflı 

sınır konularının görüşülmesi ve ittifak olanağı sağlamak, hediye iletmek, padişah ya da 

sadrazamın mektubunun iletilmesi, devlet alacağını istemek, gerçeği yerinde saptamak, 

diğer ükelerdeki bilimin gelişme düzeyini incelemek ve yabancı devletin talebi gibi 

konular için Hristiyan ve Müslüman ülkelere gönderilen bu elçiler, görevlerini 

                                                           
734

 Uzunçarşılı, 1988b, s.268-269. 
735

 İskit, 2012, s.124; İpşirli, 1995, s.8. 
736

 İpşirli, 1999, s.7. İpşirli’ye göre daimi elçilik uygulamasının benimsenmemesinin sebebi, İslam ve 

Türk devletlerinde daimi elçilik uygulamasının olmaması geleneği ile açıklanabilir. Dar’ül harp 

topraklarında uzun süre kalmanın caiz görülmediği anlayışı ile ikamet elçiliği açılmadığı açıklaması ise 

İslam devletleri hukuku ile uyuşmamaktadır. Nitekim Osmanlılar, Müslüman ülkelerde de daimi elçilik 

açmamışlardır. Bu nedenle bu durum İmparatorluğun güçlü olduğu dönemde daimi elçi bulundurma 

uygulamasını benimsememesinin sebebi, kendi menfaati açısından uygun görmemesidir. Bir etken de 

sahip oluna istihbarat kaynaklarının, daimi elçi bulundurmaya ihtiyaç hissettirmemesidir. Bkz. İpşirli, 

1995, s.8-9. 



208 

 

tamamlandıktan sonra geri dönerlerdi.
737

 Bunun temel sebepleri arasında Osmanlıların 

dar-ül cihad olarak gördükleri topraklar ile dostane ilişki kurmaya olan küçük gören 

bakış açıları ve bazı işlerin İstanbul’daki yabancı elçilikler kanalı ile çözülmesidir. 

Bunlara istihbarat bilgilerinin farklı kanallardan toplanması da eklenebilir.
738

 Ayrıca 

Osmanlı tüccar grupları ve dini grupların dış ülkelerde yaygın faaliyet göstememesi de 

bu kapalılıkta etkili olmuştur.
739

 Dolayısıyla İmparatorluk, diğer dinlerden olan 

topluluklarla barışçı yollarda ve eşit şartlarda ilişki kurmamaktaydı. Ayrıca bu 

politikanın benimsenmesinde etkili olan bir diğer faktör, infiratçı gelenektir. 

İmparatorluğun yükselme döneminde benimsenmiş olan kendi kendine yeterlilik ilkesi, 

diğer ülkeler ile ilişkilerin önemsenmemesi anlamına gelmektedir.
740

 Bir başka neden 

ise Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünün zirvede olduğu ve Hristiyan dünyası karşısında 

mutlak üstün olduğu dönemde, bu devletler ile düzenli bir diplomatik ilişki kurma 

ihtiyacı duymamasıdır. Bu durum güç ve diplomasi arasındaki ilişki ile ilgili bir 

durumdur. Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşadığı bu durumun bir benzeri XVI. yüzyılın 

başı Fransa’sı içinde geçerlidir. 1515’te sadece bir mukim elçiliği olan Fransa’nın, 

1547’de sahip olduğu elçilik sayısının on’a yükseldiği görülmektedir. Görüldüğü üzere 

gücün azalması ve diplomatik ilişkiler kurma ihtiyacı, sürekli elçiliklerin kurulması 

açısından önemli bir belirleyici olmuştur.
741

 Bu noktada belirtilmelidir ki, III. Selim 
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dönemine kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun dış dünyaya elçi göndererek ilişki 

kurmasının zül sayıldığı ile ilgili düşünce, sadece ideoloji ve gurur ile 

değerlendirilmemelidir. Burada İmparatorluğun böyle bir faaliyet yürütmemesi, 

geleneksel bir imparatorluk olarak devamlı elçilik kuracak derecede yoğun dış ilişkilerin 

bulunmamasıdır.
742

 Bu kapsamda XVI. yüzyıla kadar tek taraflı olarak ve bir üstünlük 

anlayışı ile görev yapan elçilerin görev kapsamının ilerleyen asırlarda değişiklik 

geçirdiği görülecektir. XVII. yüzyıldan itibaren eşit koşullarda müzakere yapılması 

görevini yerine getiren elçiler, XVIII. yüzyıldan itibaren Batı’yı gözlemleyerek 

üstünlüğe yol açan faktörleri bulmak ve bunları Osmanlıya aktarmak görevini 

yürütmüşlerdir.
743

 Örneğin II. Mahmud Avrupa devletlerini çeşitli yönlerden 

inceleterek, İmparatorlukta uygulanabilecek usul ve esasların alınması ve Avrupa ile 

daha yakın ilişkiler kurulması amacıyla İngiltere, Fransa ve Avusturya’ya elçiler 

göndermiştir. Bu elçilerden gittikleri ülkeleri inceleyerek Osmanlı Devletini ayakta 

tutacak ana prensipleri İmparatorluğa aktarmaları beklenmiştir.
744

 Bu durum Batı’nın 

üstün olarak kabul edilmeye başlandığının önemli bir göstergesidir. 

İmparatorluk XVIII. yüzyıla kadar iyi bir askerî organizasyon ve disiplinli bir 

ordu, yetenekli sadrazamlar ve iyi yetişmiş padişahlar ile başarısını devam ettirmiştir. 

Değişen asırlar içinde askerî yapı önemini korumakla beraber devletin gücünün ifade 

edilmesinde kullanılan diplomasi kavramı ile de tanışmıştır. Artık zaferleri muzaffer 

generaller değil, yetenekli diplomatlar kazanmaktaydı. Osmanlılar ise donanımlı bir 

diplomat kadrosundan yoksundur. Nitekim Türk diplomatları içinde döneminde 

yetenekli olarak kabul edilen Sadrazam Râmi Mehmed Paşa, sahip olduğu bilgilere 
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rağmen Batılı meslektaşlarına nazaran geride kalmaktaydı.
745

 Benzer bir durum 

diplomasi teşkilatının devlet içinde konumlandırılmasından da anlaşılmaktadır. Dışişleri 

görevlerini yürüten reisülküttab, hariciye nazırı unvanı alıncaya kadar önemli görevli 

görevler üstlenmiştir. Fakat vezirler, defterdarlar ve nişancılar gibi erkân-ı devlet değil, 

rical-i bab-ı alî ya da rical-i devlet sınıfından sayılmışlardır.
746

 Bu durum III. Selim ve 

II. Mahmud dönemine kadar diplomasi teşkilatında neden diğer ülkelerin gerisinde 

kaldığının önemli bir göstergesidir. 

Bu kapsamda Osmanlı İmparatorluğu padişah ve yöneticileri, devletin Avrupa 

karşısında güç kaybetmeye başladığı dönemlerde devletin düşüşünü durdurmada ya da 

Avrupalı rakiplerinin yükselişini takip etmede eşit derece başarısız olmuşlardır. Bu 

şartlar altında Osmanlı yöneticileri hemen hemen her beklenmedik sonuç doğuran olay 

karşısında, Avrupalı devletler ile müzakere masasına oturmak zorunda kalmıştır. Bu 

nedenle diplomatik yolların kullanımı, devletin savunulması için giderek zorunlu bir hal 

almıştır. Bununla birlikte Osmanlı diplomatik kurumlarının artan sorumluluklarına 

uygun olmayan yapıları ve İmparatorluğu dıştan bozan Avrupalı devletlerin 

saldırılarınının artışı, devletin yaşaması için diplomatik alanda reform yapılmasını 

elzem hale getirmiştir.
747

 Diplomatik faaliyetlerin giderek önem kazandığı ve bu 

önemine paralel olarak reformlar yapılarak geliştirilmesi gerektiği fikri ön plana 

çıkmıştır. 

Örneğin Davison, diplomasinin Osmanlı İmparatorluğu açısından önem 

kazanması sürecinde İmparatorluğun kimi ilkeler üzerinden hareket ettiğini 

belirtmektedir. İlk ilke hem geleneksel hem de modern bir olgu olan İmparatorluğun 

bütünlüğünün korunmasıdır. Bu durum diplomasinin bir savunma aracı olarak 
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kullanılması anlamına gelmektedir. İkinci ilke İmparatorluğun dinsel özellikler 

taşımasına karşın Tanzimat döneminde dışişleri ile ilgili konularda, temel dayanak 

olarak İslam’a az vurgu yapılmasıdır. Özellikle Paris Antlaşması ertesinde İslami 

referanslar Osmanlı diplomatlarının kullandığı bir argüman olmaktan çıkmış, yerine 

Osmanlı tebasının eşit olduğu düşüncesi yerleştirilmiştir. Üçüncü ülke, İmparatorluğun 

Avrupa Uyumu içinde yer alan meşru bir devlet olduğu ve bu uyumun üyesi olduğu 

düşüncesinin dış politikada vurgulanmasıdır. Nitekim Mısır sorunu sonrası imzalanan 

Londra ve Boğazlar sözleşmelerine Avrupa devletler sisteminin ortak bir üyesi olarak 

imza konulması ve 1856 Paris Antlaşmasına göre Babıâli’nin Avrupa uyumuna kabul 

edilmesi sonrası bu ilke Osmanlı diplomatlarınca sıklıkla kullanılmıştır. Fakat bu ilke 

karşı tarafta aynı anlayış ile kabul görmemiştir. Dördüncü ilke, varolan meşru rejimlerin 

desteklenmesi, ulusçuluk anlayışının yarattığı tahribattan korunma isteğidir. Rum 

Fetreti döneminde Osmanlı yönetiminin meşruiyeti bu kapsamda modern-seküler ilkeler 

ile açıklanmaya çalışılmıştır. Beşinci ilke, uluslararası hukukun tüm ülkeler tarafından 

üstün kurallar olarak kabul edilmesidir. Buna bağlı olarak altıncı ilke, imzalanan 

antlaşmalara uyulmasının zorunluluğunun Batılı ülkelerce kabul edilmesi isteğidir. Bu 

öğreti “Pacta sunt servanda” ilkesi ile ifade edilmektedir. Yedinci bir ilke olarak 

düşünebilecek bir başka politika da Paris Antlaşması’nın 9.maddesinde yer alan 

Osmanlı İmparatorluğunun iç işlerine diğer devletlerin karışmaması isteğidir.
748

 

Diplomasinin bir araç olarak kullanılması, İmparatorluğun ayakta kalabilmesi 

amacıyla başvurulan bir yol olmuştur. Mısır meselesi ertesinde İmparatorluğun çöküşün 

eşiğine gelmesi, diplomasi kullanımının İmparatorluk açısından ne kadar önemli 

olduğunun anlaşılması açısından önemlidir. Bu kapsamda 1856 Paris Antlaşması 

ülkenin tamamlığının ve istiklâlinin temin altına alıması açısından bir zirve noktası 
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olarak kabul edilebilir.
749

 Nitekim bu Antlaşmanın 7.maddesi
750

 ile Osmanlı 

İmparatorluğu Avrupa hukukuna kabul edilmiş ve ülkesi teminat altına alınmıştır. Fakat 

bu teminatın yerine getilmediği ve 1877’de çiğnendiği görülecektir. Dolayısıyla Paris 

Antlaşması ile kabul edilen bu hüküm, Osmanlı İmparatorluğu açısından devletler 

hukukundan faydalanma konusunda şekli değişiklikten fazla bir fark ortaya 

çıkarmamıştır.
751

 Fakat yine de Osmanlı İmparatorluğu’nun devleti korumak adına 

diplomasiyi kullanma çabaları açısından önemli örneklerden birisini oluşturmaktadır. 

2.3.1.3. III. Selim Dönemi ve Daimi Temsilciliklere Geçiş Süreci 

XVIII. yüzyıldan itibaren Batı’nın bu üstünlüğü karşısında kimi reform çabaları 

uygulamaya konulsa da, III. Selim dönemine kadar diplomasi alanında herhangi bir 

tutarlı reform çabasına rastlanılmamaktadır. Nitekim III. Selim’e yapılacak reformlar ile 

ile ilgili sunulan layihalarda da diplomasi konusunda herhangi bir tavsiye 

bulunmamaktadır. Hatta Osmanlı devletine hizmet eden yabancılar dahi, Osmanlı 

Devleti ve Avrupa arasındaki farklılıklara vurgu yapmalarına rağmen diplomasi 

teknikleri farklılıklarına değinmemişlerdir. Tüm bu etmenler göz önüne alındığında III. 

Selim tarafından diplomasi alanında yapılan reformların orijinal ve önemli olduğu 
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görülmektedir.
752

 Dolayısıyla Osmanlı hariciyesinin Batılılaşması yolundaki ilk adım bu 

dönemde atılmıştır. Dışişlerinin düzenlenmesi her ne kadar kaçınılmaz bir düzenleme 

olsa da, bunun gerçekleştirilmesinde asıl etkenin III. Selim olduğu görülmektedir.
753

 

Örneğin III. Selim’in desteklediği dönemin reisülküttabı Mehmed Raşid Efendi, 

diplomatik reformların gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamış ve diplomatik 

alanda ilk reformlar onun çabaları ile gerçekleştirilmiştir.
754

 

Osmanlı Devleti’nin geçmiş asırlara göre Avrupa güç dengesindeki ağırlığını 

kaybetmesi, Avrupa devletleri ile daimi ittifak oluşturulması gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır. Örneğin 1768 Rus Seferi ve 1787 Seferi’nde Osmanlı Devleti’nin yalnız 

kaldığı görülmektedir. Yalnız kalmanın ortaya çıkardığı dezavantajlı durumun aşılması 

ve geleneksel düşman olarak addedilen Rusya ve Avusturya’nın düşmanları ile ittifak 

kurmak, Avrupa güç dengesinde bir yer edinme açısından gerekliydi. Dolayısıyla 1789 

yılında İsveç ve sonraki yıl Prusya ile ittifak muahedeleri gerçekleştirilirken bu 

amaçlanmıştır. Sonraki dönemlerde Fransa ile de bir ittifak çabasına girilecek, 

Napolyon’un Mısır’a asker çıkarması üzerine İngiltere ve Rusya ile ittifak muahedeleri 

gerçekleştirilecektir.
755

 Avrupa güç dengesi içinde birçok alanda geri kalmış olmanın 

idrak edilmesi ve Avrupai reformların benimsenmesi, devleti kurtarabilmenin yegâne 

yolu olarak görülmüştür.
756

  Bu dönemde artık İmparatorluk uluslararası bir diplomatik 

sistemin varlığını görmüş ve eski diplomatik usullerin terk edilmesi gerektiği 
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anlaşılmıştır. Nitekim XVIII. yüzyıla kadar güçlü olan aktörlerin hegemonya kurma 

mücadelesi, bu yüzyılın başından itibaren yerini Avusturya, Prusya, Rusya, Fransa ve 

İngiltere gibi güçlerin eşitliğine dayanan bir Avrupa devletler sistemi kurulmasına 

çabasına bırakmıştır. Bu yeni sistemde devletler, birbirlerine üstünlük sağlamak değil 

ortaklaşa oluşturan sistem içinde yerlerini koruma amacındadırlar.
757

 Osmanlı 

İmparatorluğu da bu güç dengesi içinde yerini almak, zayıflayan askerî gücünü ittifaklar 

ile kapatmak çabası içine girmiştir.  

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle Osmanlı diplomasisinde bir dönüşüm 

yaşandığı ve ad hoc diplomasi anlayışı terk edilerek, sürekli diplomasi anlayışının 

benimsendiği görülmektedir.
758

 1793 yılında kurulan ilk elçilik ile Osmanlı 

İmparatorluğu; Hristiyan olmayan, Avrupa devletler sistemine katılan ve koşulsuz 

olarak Avrupa diplomasi biçimini kabul eden ilk devlet olmuştur.
759

 Böylece diplomasi 

reformu çerçevesinde gerçekleştirilen en önemli yenilik, Avrupa devletleri arasından 

geçerli olan uluslararası hukukun benimsenerek, İmparatorluğa aktarılmasıdır.
760

 Bu 

nedenle III. Selim döneminde ortaya çıkan gelişmeler çok önemli olarak kabul 

edilmektedir. 

Osmanlı daimi elçiliklerinin kuruluşu öncesinde, Osmanlıların Avrupa’da 

gerçekleşen olaylar hakkında bilgi alabilmesi için Divan-ı Hümayun tercümanları, 

fevkalâde elçiler, Doğu sınır eyalet valileri, Kırım Hanları, Eflak ve Boğdan 

voyvodaları, Dubrovnik Cumhuriyeti ve Erdel Krallığı’ndan faydalanmaktaydı. Ayrıca 

Avrupa’da ticaret ile uğraşan bazı tüccarların edindikleri bilgileri rapor ettikleri 

bilinmektedir.
761

  Fakat I. Abdülhamid ve III. Selim döneminde voyvodalıklar
762

 ve 
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başkent arasındaki iletişim güvenilmez olmuş ve hatta zaman zaman merkezi otoritenin 

bozulması, düzensizlik ve eşkiyalık sebebiyle bilgi almak imkânsız duruma gelmiştir. 

Küçük eşkıya ve Pazvadanoğlu gibi güçlü isyanlar ile Rumeli’deki tüm ana güzergâhları 

kontrol altına almışlar, hatta haftalarca başkente giden bilgi akışını kesmişlerdir. Böyle 

dönemlerde Osmanlılar kesilen muhaberat için tercümanlara ve Avrupalı elçiler gibi 

önyargılı olmadıkça genellikle faydalı olan ikincil kaynaklara güvenmek zorunda 

kalmıştır. Osmanlıların askerî açıdan üstün olduğu dönemlerde böyle bir muhaberat 

sistemi Osmanlı yöneticilerine Batı hakkında bilmek istedikleri seviyede bilgi sağlasa 

da, III. Selim döneminden önce bu sistem dramatik seviyede yetersiz hale gelmiştir. 

1789 sonrası kriz üstüne kriz çıkan dönemlerde imparatorluğun bilgi akışının zaafa 

uğraması, imparatorluğun güvenliği açısında tolere edilemez bir hal almıştır.
763

 Cevdet 

Paşa bu durumun gerekliliğini ve III. Selim’in çabalarını: 

“…Devlet-i Aliyye'nin dahi düvel-i fahîme-i Avrupa nezdinde birer ikâmet elçisi 

bulundurması derece-i vücûbda görülmekle düvel-i merkûme nezdine birer elçi 

gönderilip ve üç sene müddet tekmîlinde ânlar celb ve i‘âde ve yerlerine başkaları 

irsâl ile minvâl-i meşrûh üzere hem umûr-ı sefâret idâre ettirilmek ve hem de bu 

tarîkle ahvâl-i düvele vâkıf ba‘zı zâtlar yetiştirilmek üzere nizâmât-ı sâ’ire 

sırasında sefâret usûlüne dahi hüsn-i râbıta ve nizâm verilmek husûsunu Sultân 

Selîm-i Sâlis hazretleri tasmîm etmiş idi”
764

  

 

cümleleri ile anlatmaktadır. Görüldüğü üzere III. Selim’in Avrupadaki gelişmelerin 

izlenmesi konusunun önemini anladığı ve bunu devletin güvenliği açısından elzem 

kabul ettiği görülmektedir.
765

 Bu da bu dönemde diplomasi ile ilgili gerçekleştirilen 

reformlarının öneminin anlaşılması açısından dikkat çekicidir. 
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Bu nedenle 1793 tarihinde ilk ikamet elçiliğinin Londra’da kurulmasına karar 

verilmiş ve ilk Türk ikamet elçisi olarak Yusuf Agâh Efendi görevlendirilmiştir.
766

 Bu 

adımı takiben Avrupalı ülkelerde tedricen ikamet elçiliklerinin kurulması politikası 

devam ettirilmiş, 1795 yılında Prusya ve Avusturya’ya ikamet elçileri gönderilmesine 

karar verilmiş ve elçiler tayin edilmiştir. Fakat İstanbul’da görev yapan Fransız elçisinin 

Babıâli nezdinde yaptığı girişimler sonucunda bu karar bir süre ertelenmiştir. 1796 

yılında Seyyid Ali Efendi, Paris’e elçi olarak atanmıştır. Bu atamalar ile Osmanlı 

İmparatorluğu, Avrupa’nın önemli devletleri olarak kabul edilen İngiltere, Fransa, 

Prusya ve Avusturya’ya ikamet elçilerini göndermiş, fakat Rusya’ya elçi göndermekten 

kaçınmıştır.
767

 Ayrıca III. Selim’in ikamet elçiliklerine ek olarak yurtdışındaki Osmanlı 

tebaasının ticari çıkarları ile ilgilenecek konsoloslar atadığı görülmektedir. Erken dönem 

yapılan atamaların çoğunun, ikamet ettikleri yerde yetkilendirilen Rumlar olduğu 

görülmektedir. Fakat bu gelişme Osmanlı sisteminde daha önce de mevcut olan ve yarı 

resmi bir niteliğe haiz eski şehbenderlik sistemine resmiyet kazandırılması anlamına 

gelmekteydi. 1725 yılında Nevşehirli İbrahim Paşa’nın, Ömer Ağa isimli birisini 

Viyana şehbenderi olarak atadığı bilinmektedir. Bu durum 1802’de resmi kayıt altına 

alınmaya başlanan şehbenderlerin 1725’ten itibaren var olduklarını göstermektedir.
768

  

Fakat kurulan ilk ikamet elçiliklerinin kimi sorunlarla karşılaşmıştır. Örneğin 

Prusya’ya elçi olarak gönderilen Ali Efendi’nin ikamet elçiliğinin başlaması sonrası, 

ikamet elçiliği kurallarının henüz Osmanlı Devleti yetkililerince tam ve kapsamlı 

bilinmemesinden dolayı kimi sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu nedenle Londra ve Paris’e 
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gönderilecek elçilerin, benzer problemleri yaşamaması için bu kurallar öğrenilmiştir. 

İkinci bir sorun Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin diplomasi teşkilatları arasındaki 

farklılıktan kaynaklanmıştır. Henüz Avrupa’da olduğu gibi bir hükûmet biçimi 

bulunmadığından, Hariciye Nezareti teşkilatı da oluşmamıştır. Reisülküttab her ne kadar 

dışişleri ile ilgili kimi yetki ve sorumluluklara sahip olsa da hariciye nazırı niteliği 

taşımamaktadır ve asıl yetkili sadrazamdır. Bu nedenle reisüküttabın hariciye nazırlarına 

mektup yazma yetkisinin olmaması, sadrazamın ise hariciye nazırlarından üstün 

konumda bulunması kimi protokol problemlerini beraberinde getirmiştir.
769

 Ayrıca ilk 

dönem ulema içinden seçilen elçilerin görevleri için gerekli donanıma sahip olmaması, 

bu eksikliğin raporlarına yansımasına yol açmıştır. Örneğin Fransa Dışişleri Bakanı 

Maurice Talleyrend, Seyyid Ali Efendi tarafından kendisine gönderilen hatalı 

belgelerin, şeklen nasıl olması gerektiğini içeren eksiksiz bir açıklama ile birlikte 

Seyyid Ali Efendi’ye geri göndermiştir.
770

 Son olarak yaşanan bir diğer problem ise 

rütbeler konusunda yaşanmıştır. Osmanlılarda yalnızca elçi rütbesi kullanılmaktayken, 

Avrupa diplomasi siteminde elçi, olağanüstü yetkili elçi ve maslahatgüzar olmak üzere 

üç diplomat rütbesi bulunmaktadır. Örneğin bu konuda bir problem, maslahatgüzar 

rütbesi ile Berlin’e gönderilen Aziz Ali Efendi örneğinde yaşanmıştır.
771

  

III. Selim döneminde kurulan ilk mukim elçiliklerin başarılı olamayışlarının 

önemli sebepleri arasında bu görevlere atananların yetersizliklerine ek olarak bu elçiler 

arasında eşgüdüm ve işbirliğini sağlayacak sağlıklı merkezi bir mekanizmanın eksikliği 

de sayılmalıdır. XVIII. yüzyıldan itibaren hariciye nazırı rolü üstlenen reisülküttablık 

makamı ve Babıâli kalemleri dış ilişkilerin yürütülmesini sağlayacak nitelikli bir 

kadroya sahip değildi. Bu nedenle dış politikada sistemli çözüm üretme açısından 
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önemli eksiklikler mevcuttu.
772

 Bu nedenle kimi Avrupa şehirlerinde daimi elçilikler 

oluşturularak doğrudan doğruya karşılıklı ilişkiler kurulmasına rağmen, merkezde yeni 

diplomatik ilişkilerin yürütüleceği bir dışişleri kurumu bulunmaması nedeniyle başlıca 

diplomatik kararların padişah ya da saray müşavirlerince alındığı görülmektedir. Bâbıâli 

ise sadece bu kararların dışarı iletilmesi aşamasında görev almaktaydı.
773

 Bu gelişmeler, 

süreç içinde merkezi bir dışişleri örgütü ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Dönemin tüm kurumlarında olduğu gibi diplomasi kurumlarında da adam 

kayırma, rüşvet, rica ve şefaat gibi gerekçelerle personel sayısında yaşanan artış, başarı 

oranını etkileyen bir diğer faktördür. Bunun engellenmesi amacıyla III. Selim, 

diplomaside reform amacıyla ilk uygulamayı, personel sayısının azaltılmasına yönelik 

yapmıştır. 1797 Kalem Nizamnamesi ile ihtiyacın çok üzerindeki personel sayısının 

gerekli düzeye çekilmesi amaçlanmış ve yeni kâtip alımı yasaklanmıştır. Personel 

sayısının azaltılması çalışmalarına ek olarak memur alımında da liyakat esaslı yeni bir 

yöntem izlenmiştir.
774

 Personel sayısına getirilen bu kısıtlamalara ek olarak kâtiplerin 

nitelikleri ile işe alma konusunda düzenlemeler yapılmış ve mühimme odası 

kurulmuştur.
775

  

III. Selim’in ikamet elçiliklerinden beklenen faydanın sağlanamadığı ve bu 

nedenle masraflarına katlanmama düşüncesi ile görev süreleri biten ikamet elçileri 

yerine yenileri atanmamıştır. İkamet elçiliklerinin kapatılması da uygun 

bulunmadığından maslahatgüzarlık seviyesinde ilişkiler devam ettirilmiştir. 

Maslahatgüzarlık görevine Fenerli Rumlar ve Müslümanlardan atama yapıldığı 

görülmektedir. Böylece Londra Viyana ve Berlin elçilikleri maslahatgüzarlarla devam 

ettirilirken, Paris’te ikamet elçisi bulundurulmaya devam edilmiştir. İkamet elçilikleri 
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ve maslahatgüzarların görevi 1821’de Rum maslahatgüzarların kasten yanlış bilgi 

gönderdiklerinin anlaşılması ile hepsinin görevine II. Mahmud tarafından son verilene 

kadar devam etmiştir.
776

 1798 sonrası Berlin’e, 1800 sonrası Londra ve Viyana 

elçiliklerine yeni elçi atanmamasının ve 1811 yılında Abdurrahim Muhib Efendi’nin 

Paris’teki görevini tamamlayarak dönmesinin ardından yurtdışında görev yapan 

Osmanlı büyükelçisi kalmamıştır. Böylece bu görevlerin maslahatgüzarlarca 

yürütüldüğü görülmektedir. II. Mahmud tarafından 1821 yılında büyükelçiliklerin 

kapatılmasına kadar bu şekilde devam eden süreç, 1834 yılında büyükelçiliklerin tekrar 

kurulmasına kadar olan sürece kadar ad hoc biçimde devam ettirilmiştir.
777

 

1793’ten 1821 tarihlerini kapsayan ilk kuruluş döneminde Yusuf Agâh (1793-

1797), İsmail Ferruh (1797-1800) Efendiler İngiltere’ye; Seyyid Ali (1797-1802), Halet 

(1803-1806) ve Muhib (1806-1811) Efendiler Fransa’ya; İbrahim Afif Efendi (1797-

1800) de Avusturya’ya; Ali Aziz Efendi (1797-1798) Prusya’ya gönderilmiştir. Bu 

elçiler İstanbul’a döndüklerinde (vefat eden Ali Aziz Efendi hariç) sadaret kethüdalığı, 

defterdarlık, nişancılık gibi önemli vazifeler yürütmüşler ve İmparatorluğun 

Batılılaşmasında III. Selim ve II. Mahmud’a önemli yardımlarda bulunmuşlardır.
778

 

Ayrıca ikamet elçiliklerinin, Babıâli’nin diplomatik kaideler konusunda bilgi ve tecrübe 

kazanması, elçiliklerde görevli Müslümanların yabancı dil öğrenmesi gibi olumlu 

katkıları olmuştur.
779

 Fakat ilk daimi elçiliklerinin kendilerinden beklenilen faydayı 
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sağlayamadıkları da belirtilmelidir. Bunun sebepleri arasında elçi olarak seçilen 

kişilerden çoğunun siyasi tecrübe eksikliği
780

, yabancı dil bilmemelerinden dolayı Rum 

tercümanlara bağımlı kalmaları, bu nedenle önemli bilgilerin Rum tercümanlarca dışarı 

aktarılması ve Babıâli’nin İstanbul’da gelişen olaylar ile ilgili ikamet elçiliklerine bilgi 

ve talimat göndermede ihmalkâr davranması sayılabilir. Fakat Kuran’a göre başarısızlığı 

asıl sebebi, Osmanlı Devleti’nin zaafında aranmalıdır. Örneğin Mısır seferi sırasında 

görülen askerî başarısızlığın, ikamet elçiliklerinin parlak başarılar elde etmelerini 

sağlaması mümkün değildir.
781

 Bu nedenle askerî güç ve diplomasi alanlarının 

birbirlerini desteklemesi, başarı açısından elzem görünmektedir. 

III. Selim döneminin ardından, II. Mahmud döneminde diplomatik temsilcilerin 

tekrar kurulması ile beraber III. Selim döneminde yaşanan sorunların tekrar yaşanmaya 

başladığı görülmektedir. Örneğin III. Selim açısından da önemli bir geleneksel problem 

olan siyasi-bürokratik yaşamdaki patrimonyal gelenek, diplomatik sistemin rasyonel 

işleyişi üzerinde sorunlar oluşturmuştur. Fakat II. Mahmud’un diplomasi alanındaki 

çabaları her ne kadar III. Selim’inkilere nazaran çok farklı sonuçlanmasa da, 1830 

yılının koşullarının 1790’lardan farklı olduğu görülmektedir. Öncelikle yönetici sınıf 

içinde diplomatik alanlarda görev yapabilecek daha donanımlı kişilerin sayısı, III. Selim 

dönemine kıyasla bu dönemde daha fazladır. Bu durumun ortaya çıkmasında Tercüme 

Odasının olumlu etkileri görülmektedir. Bir diğer farklılık ise Ortadoğu’da yaşanan 

problemlerin kırk yıl öncesine göre uluslararası alanda daha fazla yankı uyandırması ve 
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ilgi çekici olmasıdır.
782

 Nitekim Mısır sorunu esnasında yaşanan gelişmeler bu konuda 

önemli bir örnektir. Sonuç olarak II. Mahmud tarafından yürürlüğe konulacak reformlar, 

yukarıda etkiler ile birlikte ele alındığında daha farklı sonuçlara yol açtığı görülecektir. 

2.3.1.4. Tercüme Sorunu ve Tercüme Odasının Kurulması Öncesi Süreç 

Uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde tercümanlar kuşkusuz çok önem 

taşımaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda XIX. yüzyıl başlarında Tercüme Odasının 

kurulması ile kurumsallık kazanan tercüme işlerinin, kimi Batı ülkelerinde daha erken 

dönemlerde ele alındığı görülmektedir. İnalcık’ın aktardığına göre E.Charriere, XVI. 

yüzyılda Fransız elçilerinin Türklerin yaşayış kültürlerini tanıma amacı ile İstanbul’a 

geldiklerini belirtmektedir. Osmanlının Batı karşısında üstün olduğu bu dönemde bu 

başarının sırrını öğrenmek isteği, bu elçiler açısından birincil derece önem taşımaktaydı. 

Dragoman olarak adlandırılan yerli gayrimüslim tercümanların yeterince güvenilir kabul 

edilmemesi nedeniyle Venedik’teki giovanni della lingua Fransızlar tarafından örnek 

alınmıştır. XIV. Louis döneminde Paris’te genç yaşta Fransızlara Osmanlı ve Doğu 

dillerini öğretmek üzere Jeunes de Langues isimli bir okul kurulmuş ve bu okulda 

eğitim alan öğrenciler elçi ve konsolosların hizmetine gönderilmiştir. Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Tercüme Odası kurulana kadar böyle bir gelişme görülmemesi, iki 

toplumun davranış farklılıklarını göstermesi açısından ilginçtir.
783

  

Benzer şekilde Osmanlı İmparatorluğu’nda da tercümanlara büyük önem 

verilmiştir. Tercüme konusunda bir kurum ya da memuriyetin Osmanlı 

İmparatorluğu’nda tam olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Fakat 

tercümanlığın XIV. yüzyılda var olduğu ileri sürülmekle beraber, farklı bir görüşe göre 
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Fatih Sultan Mehmed döneminde bir memuriyet olarak teşkil edilmiştir.
784

 Tercümanlık 

müessesesi XVI. yüzyıldan itibaren gelişerek devlet için önemli bir kurum haline 

gelmeyi başarmıştır. Bu kurum dört başlık altında ele alınmaktadır ki bunlar; Divan-ı 

Hümayun tercümanları, eyalet tercümanları, XVIII. yüzyılda askerî ve eğitim 

kurumlarında faydanılan tercümanlar, yabancı elçi ve konsolos tercümanları olarak 

sıralanmaktadır.
785

 Bu makamın Divan-ı Hümayun kalemi dışında olup, 

reisülkküttablığa bağlanan ilk makam olduğu ileri sürülmektedir.
786

 Süreç içinde 

reisülküttabın diplomatik ilişkiler konusunda yetki kazanması sonucu reisülküttab ile 

ilişkili görev yapan Divan-ı Hümayun tercümanlığının etkinliği artmıştır. Gerek yabancı 

elçiler ile görüşmede gerek İstanbul’daki ikamet elçileri ile bağlantı kurulmasında bu 

büro önemli görevler üstlenmiştir. Avrupa’daki gelişmeler konusunda bilgi aktarımında 

bu birimden faydalanılmıştır.
787

   

İlk dönemlerde Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçen yabancılar tercüman olarak 

görevlendirilirken, XVII. yüzyıl ortaların itibaren bu görevin Osmanlı tebaası olan 

Fenerli Rumlara verilmiştir. Bu önemli görevin 1821 tarihine kadar Fenerli Rum 

ailelerinin tekelinde kaldığı ve bu aileler arasında büyük bir rekabete yol açtığı 

bilinmektedir. Buna ek olarak bu ailelerden gelen tercümanların Eflak ve Boğdan 

voyvadalıklarına atanarak, devletin güvenini kazanmış oldukları görülmektedir.
788

 Bu 
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görevin gayrimüslimlerin tekelinde kalmasının sebebi, kültürel geleneklerinin temelin 

oluşturan üç dili (elsine-i selase) çok iyi bilen Müslüman Osmanlılar olmasına rağmen 

bir “gâvur işi” olarak görülen Hristiyan Batı dillerinden çeviri yapacak kişi sayısının 

nispeten “laik düşünceli” kalemiye mensupları arasında dahi oldukça az olmasıdır. Bu 

nedenle bu görevi yapabilecek ehliyete sahip olan Osmanlıların, böyle bir görevin kabul 

edilmesinde istekli davranmadıkları bilinmektedir.
789

 Dolayısıyla bu görevin Rumların 

eline geçişi, Müslümanların sahip oldukları bu kültürel ayrımcı bakış açısı ve bir tür 

Rum tüccar aristokrasinin doğuşu sonucunda olmuşur. Fenerli Rum ailelerin bu görevi, 

kendi çıkarları doğrultusunda ve Osmanlı İmparatorluk sistemi içinde güç elde etmek 

amacıyla kullandıkları görülmektedir.
790

 Nitekim başlangıçta saygın ve değerli olarak 

addedilmeyen Divan-ı Hümayun tercümanlığı, Osmanlı diplomasisinin daha kompleks 

hale gelmesi sonrasında elzem bir konuma gelmiştir. Bu gelişme ile beraber tercümanlar 

onur, unvan, otorite, etki ve zenginliğe ulaşmışlardır.
791

 1793 ve sonrasında, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Avrupalı ülkelerde ikamet elçiliklerini kurmaya başlaması ile 

tercümanları daha da önemli bir konuma taşımıştır. Nitekim Avrupa’ya görevli olarak 

gönderilen Osmanlı elçileri yabancı dil bilmediklerinden, Divan-ı Hümayun 

tercümanlarına ihtiyaç duymuşlardır. Bu durum Rum tercümanların etki alanını 

artırmıştır.
792

 

Divan-ı Hümayun tercümanları dış devletlerden gelen her türlü yazıyı 

Türkçe’ye, Batılı devletlere gönderilecek evrakları da yabancı dillere tercüme ederler, 

                                                                                                                                                                          
ve Uygulama Merkezi (OTAM), Sayı:1, 1990, s.30-31. Buna ek olarak Bilim, Fatih döneminde 

Trabzonlu Georgios Aminutzer isimli bir Hrıstiyanın, padişah için Grekçe eseleri tercüme ettiğini 

belirtmektedir. Bkz. Bilim, 1990, s.30. 
789

 Cemil Meriç bu durumu, “… Osmanlı’nın asırlarca Avrupa’ya ihtiyacı olmamıştı. Avrupa dilini 

öğrenmek bir tenezzüldü, bir lekelenişti. Tercümanları vardı Osmanlı’nın. Tercümanları yani uşakları” 

cümleleri ile ifade etmiştir. Bkz. Cemil Meriç, Kırk Ambar, Rümuz-ül Edeb, Cilt 1, İletişim Yayınları, 

10.Baskı, İstanbul, 2008, s.335.  
790

 Findley, 2014, s.107. 
791

 Naff, 1963, s.300. 
792

 Bilim, 1990, s.32-33. 



224 

 

reisülküttabın yabancı elçiler ile görüşmelerinde tercümanlık yaparlar ve elçilere 

rehberlik görevini yerine getirirlerdi.
793

 Bunlara ek olarak İstanbul’daki büyük elçiler ile 

Divan arasında aracı olarak hizmet ettikleri ve yabancı ülkelere görevli olarak 

gönderilmekteydiler.
794

 Ayrıca Divan-ı Hümayun’da görev yapmak üzere atanan baş 

tercüman
795

, sadrazamın yabancı devlet temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde 

bulunduğundan, devletin dış ilişkileri ile ilgili çok mahrem bilgilere şahitlik ettiği 

görülmektedir. Fakat bu tercümanlar XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı 

İmparatorluğu üzerinde nüfuzlarını artıran İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ülkelerin 

etkisinde kalarak, bu devletlerden kendi çıkarlarına uygun olanların siyasi menfaatine 

göre davrabildikleri görülmüştür. Hatta bu tarz bir durumda, Osmanlılarının yabancı 

devletler tarafından uyarıldıkları bile ifade edilmektedir.
796

 Örneğin Paris büyükelçisi 

Seyyid Ali Efendi’nin Rum elçilik tercümanı Codrika’nın, Fransa lehine faaliyette 

bulunarak Babıâli ve Osmanlı elçiliği arasındaki tüm yazışmaları Talleyrand’a ilettiği 

belirtilmektedir. Ayrıca bu kişi Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalaması ile ilgili olarak 

Napolyon’a bir rapor da sunmuştur.
797

 Rum tercümanlara olan güvenin bu ve benzeri 

olaylarla sarsılmasına ek olarak II. Mahmud devrinde bir Rum tercümanın 1821 Yunan 

isyanı ile ilgisi olduğu nedeniyle idam edilmesinin ardından, daha önceki dönemlerde 

olduğu gibi tercümanların Müslümanlardan seçilmesi fikri, İmparatorluk açısından 

kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu isyanın ardından Rum tercümanların görevden alınması 

ile Rumların İstanbul’da Divan tercümanlığı, Donanma Tercümanlığı, Eflak ve Boğdan 
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Voyvodalığı üzerindeki kurdukları tekelin devlet tarafından sonlandırıldığı anlamına 

gelmektedir. Nitekim Rumların bu görevler üzerindeki tekeli “imperium in imperio” 

(imparatorluk içinde imparatorluk) olarak nitelendirilmiştir.
798

 Rumlar ile yaşanan bu 

olumsuzlukların ardından tercümanların Müslümanlardan seçilmesi fikri öne çıkmıştır. 

2.3.1.5. Tercüme Odası 

Bir İslam devleti olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ülkelerini “Dar’ül 

Cihad” ya da “Diyar-ı Küfr” olarak nitelendirdiklerini daha önce belirtilmişti. Bu 

nedenle İslami üstünlük duygusu da dikkate alıdığında bir Müslümanın yabancı 

topraklarda çok fazla kalması bile hoş karşılanmaz ve İslam devletleri ile Hristiyan 

devletler eşit sayılmazlardı. Osmanlı geleneğinde bir Avrupa dilini öğrenmenin söz 

konusu bile olmadığı görülmektedir.
799

 Bu nedenle İslam’ın ilk dönemindeki bilimsel 

bakış açısının aksine kâfirlerle ilişki kurulmasında yaşanan korku, kibir, kuşku ve 

uyuşukluk, sonraki dönemlerde eğitimde duraklamaya sebep olmuştur.
800

 Fakat her ne 

kadar bir duraklama yaşanmış olsa da, yaşanan gelişmeler nedeniyle artan yabancı dil 

bilen personel ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Özellikle bu durum 1821 Rum İsyanı sonrasında 

zirve noktasına ulaşmıştır. Bu kapsamda Tercüme Odasının kurulma amacı devleti, 

sadece Rum tercümanlara bağlı olmaktan kurtarmak olduğu belirtilmektedir. Bu 

özellikle Rum isyanı ile başlayan olayların bir neticesidir. Ayrıca bu daire, eğitsel ve 

bürokratik bir görev yürüttüğünden, süreç içinde Müslüman kalemiye memurlarının 

yetiştiği en önemli kurum olmuştur. Fakat bu noktada belirtilmelidir ki, dairenin 

kurulduğu ilk dönemlerde gerekli niteliklere sahip Müslümanların olmamasından dolayı 

karanlık bir dönem de geçirmiştir.
801
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Yukarıda da belirtildiği gibi Tercüme Odasının kurulmasına giden süreç 1821 

Rum isyanı esnasında başlamıştır. Dönemin Divan-ı Hümayun tercümanı Kostaki 

Bey’in (Costantine Mourouzi) Rumlarla işbirliği yaptığının anlaşılması ile idam 

edilmiştir.
802

 Kostaki Bey’in idamından sonra Stavraki Bey (Stavraki Aristarchi)
803

 

Divan-ı Hümayun tercümanı oldu ise de, Babıâli’nin Rumlara güveni kalmamasından 

dolayı kısa bir süre sonra bu göreve Rum asıllı Bulgarzade Yahya Efendi 

getirilmiştir.
804

 Yahya Efendi’nin vefatının ardından bu göreve İshak Efendi atanmıştır. 

İshak Efendi’nin, Yahya Efendi’ye göre daha donanımlı olduğu görülmektedir.
805

 İshak 

Efendi zamanında Tercüme Odasının önem kazandığı, yapılan iş kapasitesi, niteliği ve 

öğrenci sayıları açısından gelişim gösterdiği görülmektedir. Yine bu dönemde bu birim, 
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803

 Findley, Stavraki’nin görev yapıp yapmadığı konusunun kuşkulu olduğunu belirtmektedir. Nitekim 

Findley, Cevdet Paşa’nın on beş yirmi günden beri Babıâli’de Frenkçe ve Rumca evrakların Yahya 

Efendi’ye tercüme ettirildiği ifade ettiği cümlenin Kostaki Bey’in idamından mı, Stavraki’nin 

atanmasından mı yoksa başka bir olaydan mı sonra olduğunun belirsiz olduğunu ifade etmektedir. Bkz. 

Findley, 1972, s.400. Cevdet Paşa ise, Stavraki Bey’in Divan-ı Hümayun tercümanı olarak atandıysa da, 

Rum tercüman kullanılmaması kararı alınması ve artan Rum isyanları nedeniyle oğlu ile beraber Bolu’ya 

sürgün edildiğini belirtmektedir. Bkz. Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, Tertib-i Cedid, Cilt: XII, 

Dersaadet, 1309, s.43. Akyıldız’a göre yaşanan olaylar sonucu güvenilmeyen Rumlara görevden el 

çektirilmeleri sonrasında dil bilen nitelikli eleman yokluğu sebebiyle tekrar ihtiyaç duyulması, konunun 

tercüme sorunu dışında diplomasi konularına ve dış politika deneyimine sahip Osmanlı devlet 

adamlarının bulunmaması boyutunun olduğunu göstermektedir. Tarafsız Rumların geçici olarak 

görevlendirilmeleri ile dış politikadaki önemli noktaların Müslüman memurlarca öğrenilmesi amaçlanmış 
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“tercüme odası” ve “dil/lisan odası” olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İlk bölümde 

diplomatik yazışmaların tercümesi yapılırken, ikincisinde Babıâli’nin çeşitli 

büroklarından gelen kişilere yabancı dil eğitimi verilmekteydi.
806

 Böylece bu birim 

geçmiş dönemlere nazaran farklı bir bakış açısı ile yönetilmeye başlanmıştır. 

1830’ların başına kadar mütevazı bir biçimde görevlerini yürüten bu birimin 

değeri tam olarak kavranamamıştır. Bu tarihlerde Tercüme Odası birkaç saygın isim 

yetiştirmişse de, bu kişiler reformun önde gelen isimlerinden olamamışlardır. Yine de 

Tercüme Odası örneği, çağdaş dış politika bürosunun ilk örneği olması açısından 

önemlidir.
807

 Tercüme Odasının yükselişi açısından yaşanan siyasi gelişmelerin kritik 

önem taşıdığı görülmektedir. 1832 yılı sonunda Osmanlıların, Mısır kuvveleri 

karşısında Konya’da aldığı mağlubiyet ve 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması’nın 

yapıldığı süreçte, Tercüme Odası büyük gelişim göstermiştir. Nitekim Odanın önem 

kazanması ile beraber bu birimde görev yapanların maaşları artırılmıştır. Yine bu 

dönemde ve sonraki birkaç yıl içinde, gelecekte devlet kademelerinde hariciye nazırlığı 

ve sadrazamlık gibi önemli görevler yürütecek olan Âli, Safvet, Keçecizade Fuad ve 

Ahmed Vefik Efendilerin odaya alındığı görülmektedir.
808

 Görüldüğü üzere diplomatik 

araçların İmparatorluğun devamı için önem kazanması, yabancı dil bilgisi olan kişilerin 

önemini artırmıştır. Bu nedenle Fransızca bilmek, Lewis ‘in deyimiyle devlet içinde 

yükselmeyi sağlayan bir tılsım olmuştur.
809

 Fakat Tercüme Odasında yetiştirilen bu 

                                                           
806

 Bilim, 1990, s.37; Akyıldız, 1993, s.71; Akyıldız, 2011b, s.504. 
807

 Bilim, 1990, s.37. 
808
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kişilerin göreve başlamasına kadar artan hariciye işlerinin yürütülmesinde Rum 

tercümanlardan hâlâ faydalanıldığı görülmektedir.
810

 Ayrıca gelişimini Tanzimat 

döneminde de sürdüren Tercüme Odasında, İngiliz Redhouse ve Fransız Georges 

Sardou gibi yabancıların eğitim verdikleri görülmektedir.
811

 1256 (1841) tarihli bir 

belge de odanın gelişerek 30 kişilik bir kadroya ulaştığı görülmektedir.
812

 Bu durum 

artan uluslararası ilişkilerin artması ile Tercüme Odasının da giderek geliştiğini 

göstermektedir. Bu gelişim sonraki dönemlerde sürmüş, 1856 yılında bu birim önemli 

düzenlemeler ile bir lisan okuluna dönüştürülmüş ve bir nizamname hazırlanmıştır.
813

 

Tercüme Odasının kurulması, tahmin edilenin ötesinde sonuçlar doğurmuştur. 

İdari bir kolaylık getirmesi amacıyla kurulan daire, kısa zaman içinde XIX. yüzyıl 

Osmanlı memurlarının bir kısmının yetiştiği bir okul hüviyeti kazanmıştır. Kurum gerek 

hariciye gerekse diğer kurumlara nitelikli personel yetiştirmesinin yanında devrin 

şekillenmesinde rol alacak sadrazamlar ve yüksek devlet görevlileri yetiştirmiştir. Bu 

kurumda yetişenler arasında yukarıda da belirtildiği gibi Âli Paşa, Fuad Paşa, Ahmed 

Vefik Paşa, Münif Paşa, Mehmed Reşid Paşa, Safvet Paşa ve Namık Kemal gibi isimler 

bulunmaktaydı.
814

 Bu kapsamda Tercüme Odası gerçek kimliğine Tanzimat döneminde 

ulaşmıştır. Bu birimin gelişimine kadar devletin yüksek kademelerine personel 
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yetiştiren Âmedî, Mektubî
815

 ve Mühimme odaları kaynak sağlamıştı. Fakat yabancı 

dilin önem kazanması ile beraber üstünlük Tercüme Odasına geçmiştir. Tanzimat 

dönemi elit yöneticilerden birçoğunun Tercüme Odası eğitimi ardından üst düzey 

makamlara geldikleri görülmektedir. Yabancı dil tılsımının gücü bu dönemde “Tercüme 

Odası’ndan geçmek fakir bir bakkalın oğlunu sadrazam yapar” deyişiyle pekişmiştir.
816

  

Bu nedenle Tercüme Odası sadece teknik bir büro değil, Osmanlı politik 

modernleşmesinin düşünsel aktarım merkezlerinden birisi olmuştur. Batılı kavramlar, 

siyasi terimler ve düşünceler ile ilk karşılaşan Tercüme Odası çalışanları, dil ve düşünce 

olarak sonraki dönemlere önemli bir altyapı oluşturmuştur.
817

 Nitekim Tercüme Odası 

Tanzimat devrinde Türk dili ve düşüncesini etkileyen bir okul hüviyetine bürünmüştür. 

Tanzimat elitinin kullanmaya başladığı Batı terimlerinin (nation, civilization, liberte 

vb.) Türkçe’ye aktarılması ve yapılan tercümeler ile yeni bir üslübun gelişmeye 

başladığı görülmektedir. Bu nedenle eski uzun ve süslü Osmanlıca cümlelerin yerini 

sade ve yalın anlatımlara terk etmeye başlamıştır. Ayrıca bu gelişimlerin Türk düşün 

dünyasında ve 1861 sonrası fikir hayatında da önemli etkileri olmuştur.
818

   

2.3.2.Hariciye Nezaretinin Kuruluşu 

Diplomasinin öneminin artması ve devletin korunmasında bir yöntem olarak 

kullanılmaya başlaması, ilk daimi elçiliklerin kuruluşu, 1821 Rum İsyanı ve sonrasında 

Tercüme Odasının kuruluşu, 1830’lu yıllarda yaşanan Mısır krizi, Batı’yı tanıyan ve 

yabancı dil bilgisi olan personel sayısındaki artış gibi nedenler Hariciye Nezaretinin 
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kurulmasına giden sürecin nedenlerini oluşturmuşlardır. Ayrıca nezaretin kuruluş 

tarihine kadar dışişlerini yürütebilecek kapsamlı bir sistem kurulmadığı ve Babıâli 

bünyesinde dış ilişkiler konusunda uzman ve dış politika konusunda politika 

üretebilecek bir karar alma mekanizmasının oluşturulamaması da bu nedenlere 

eklenmelidir.
819

    

II. Mahmud döneminde diplomasi açısıdan önemli bir karar da, daha öncede 

belirttiğimiz gibi daimi elçiliklerin (ve konsoloslukların) tekrar açılmasıdır.
820

 1830’lu 

yılların siyasi olayları da dikkate alındığında, neden bu dönemde yoğun diplomatik 

gelişmelerin yaşandığı daha iyi anlaşılacaktır. Mısır krizi ve bu sorunun 

uluslararasılaşması, devletin çöküşün eşiğine gelmesi, böylesine bir problemde askerî 

çabaların yetersizliği gibi sebepler, diplomasiyi bir anlamda kullanılması zorunlu bir 

araç haline getirmiştir. Bu nedenle II. Mahmud döneminde diplomatik alanda yapılan 

reform ve dönüşümlerin hemen hemen hepsinin yoğun bir kriz süreci yaşanırken 

gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. Tercüme Odası, Hariciye Nezareti ve 

şehbenderlikler, Yunan İsyanı’ndan başlayarak İmparatorluğun içinde bulunduğu 

olumsuz koşulların düzeltilmesi amacıyla kurulmuştur.
821

 Bu gelişmeler, 

İmparatorluğun korunması açısından diplomasinin taşıdığı önemin farkına varıldığının 

işaretleridir.  

III. Selim döneminde daimi ikamet elçiliklerinin kurulması ile Osmanlılar 

tarafından benimsenmiş olan modern tarzda diplomasi, II. Mahmud döneminde 

pekiştirilerek devam ettirilmiştir. Bu çerçevede diplomasi alanındaki yenilikler ile 
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Avrupa devletlerince kullanılan diplomatik kural, usul ve ilkeler benimsenmiştir.
822

 

Sürekli diplomasinin ilkesinin benimsenme çabaları ise profesyonel bir dışişleri 

kurumunun kurulmasını gerektirmiştir.
823

 Bu süreç 1836’da Hariciye Nezaretinin 

kurulmasında somutlaşacaktır. 

Bu kapsamda 1836 yılında II. Mahmud tarafından yayımlanan bir Hatt-ı 

Hümayun ile Hariciye Nezareti kurulmuştur. İlgili belgede: 

“…kethudâlık ta’bîri fi’l-asl hidmet-i mezkûrenin sûret-i âhar olmasından ve 

re’îsü’l-küttâblık ta’bîri dahi hîn-i vaz’ında yalnız Dîvân-ı Hümâyûnumuz 

aklâmının re’îsi add olunmasından iktizâ idüp halbuki bi-hamdihî Te’alâ asr-ı 

şâhânemde Devlet-i Aliyyemizin gün-be-gün terakkî-i i’tibârâtıyla el-hâletü hâzihî 

ikisinin dahî hizmet ve me’mûriyyetleri ilerleyüb bi’l-cümle umûr-ı mülkiye ve 

masâlih-i hâriciyye ve dâhiliyyeyi câmi’ olduğuna binâen fî mâ-ba’d eski 

ta’bîrlerden sarf-ı nazar ile kethudâlık hidmetiçün Umûr-ı Mülkiye Nâzırlığı ve 

riyâset içün Umûr-ı Hâriciyye Nezâreti ünvânı ıtlak olunmak ve bundan böyle 

tevcîh ve ibkâlarında vüzerâ misillü harvânîler iksâ ve rütbe-i vezâret misillü 

herbirine menşûr-ı hümâyûnum i’tâ ve sâir bi’l-cümle mu’amelât i’tibâları dahi 

ana göre icrâ kılınmak…”
824  

 

cümleleri ile kethüdalık Dâhiliye Nezaretine, reisülküttablık da Hariciye Nezaretine 

dönüştürülmüştür.
825

 İlk Hariciye Nazırı olarak ise Mehmed Âkif Paşa atanmıştır.
826

 

Mehmed Âkif Paşa kalemiye sınıfından olduğu için nezaret ilk kurulduğunda kendisine 

paşalık unvanı verilmemiş, vezirlik rütbesi ile fakat efendi unvanıyla göreve 

başlamıştır.
827

 Bir süre sonra Ahmed Hulusi Paşa’nın, Mehmed Âkif Paşa yerine 

Hariciye Nazırlığına paşalık unvanı ile atanmasının sonrasında,
828

 hariciye ve mülkiye 

                                                           
822

 Yalçınkaya, 2010, s.179. 
823

 Hurewitz, 1961a, s.148. 
824

 HAT. 774.36324; TV., Nr, 125, 26 ZA 1251 (14.03.1836), s.1; Salnâme-i Nezâret-i Hâriciyye, 1302, 

s.162-163. 
825

 Reisülküttablığın Hariciye Nezaretine dönüştürülmesi ile ikamet elçilikleri ile daha hızlı yazışma 

imkânı ortaya çıkmıştır. Ayrıca II. Mahmud, Lale Devri’nde başlayan konsolosluk (şehbenderlik) 

faaliyetlerini de kurumsallaştırarak, Batı’da ve Doğu’da konsolosluklar açılmasını sağlamıştır. Bkz. 

Yalçınkaya, 2010, s.187. 
826

 Salnâme-i Nezâret-i Hâriciyye, 1302, s.164; Salnâme-i Nezâret-i Umûr-ı Hâriciyye, Matba’a-i 

Osmaniye, Dersaadet, 1318, s.159. 
827

 Akyıldız, 1993, s.79; Abdurrahman Şeref, 1339, s.16; Ahmed Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında 

Dâhiliye Nezâreti Tarihi, Tiav, Ankara, 2015, s.169. 
828

 C.HR.00056.02796; TV., Nr.130, 7 Ra 1252 (22.06.1836), s.1; Ahmed Lûtfî Efendi, 1302, Cilt: V, 

s.47; Salnâme-i Nezâret-i Hâriciyye, 1302, s.164; Salnâme-i Nezâret-i Umûr-ı Hâriciyye, 1318, s.159. 
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nazırlarına paşalık unvanı verilmiştir.
829

 Yeni kurulan bu nezarete çalışma alanı olarak 

Viyana Sefiri Rıfat Bey’in konağı tahsis edilmiş ve nazıra yürüttüğü işlerde yardımcı 

olması amacıyla bir de müsteşar atanmıştır.
830

 Bu göreve ise Mustafa Reşid Efendi 

getirilmiştir.
831

 Sonraki dönemde Mustafa Reşid Efendi, Hariciye Nazırlığına da 

atanmış fakat ilk anda kendisine paşalık unvanı verilmeyerek,
832

 bu unvan sonradan 

verilmiştir.
833

  

II. Mahmud döneminde gerçekleştirilen kurumsal reformlar, Tercüme Odası ile 

diplomatik ve konsolosluk sisteminin kurulması sonucunda hariciye teşkilatının temel 

omurgasının oluşturulduğu görülmektedir. Fakat Hariciye Nezaretinin kurulduğu ilk 

dönemde kimi sorunlar ile karşılmıştır. Örneğin kimi yazarlar, kurulduğu ilk yıllarda 

nezaretin ismen var olmasına rağmen, Osmanlı başkentinde nezaretin varlığından 

bahsedilmediği belirtilmektedir. Bunun temel sebebini ise nezaret yöneticilerinin çeşitli 

görevler ile yurtdışında bulunmasına dayandırmaktadırlar. Bu nedenle II. Mahmud’un 

gerçekleştirdiği reformların istikrar ve devamlılığının kuşkulu olduğu ifade 

edilmektedir.
834

 Bu dönemde görülen bir başka problem, diplomatik ilişkilerin 

İmparatorluk için çok önemli olduğu 1830’lu yıllarda dış temsilciliklere atanacak 

ehliyetli kişilerin, çeşitli sebepler sonucu görevlendirilememesidir. Nitekim başkentten 

uzaklaştırılmak istenen bir kişinin bu sefirliklere atandığı örneklere de rastlanmıştır ki, 

bu durum görevin niteliklerine sahip olmayan kişilerin görevlendirilmesine yol 

                                                           
829

 HAT.00479.23465.0001; TV., Nr.130, 7 Ra 1252 (22.06.1836), s.1-2; Ahmed Lûtfî Efendi, 1302, Cilt: 

V, s.47-48. 
830

 Findley, 1997, s.179. 
831

 Findley, 2014, s.162; Findley, 1972, s.408; Salnâme-i Nezâret-i Hâriciyye, 1302, s.164; Salnâme-i 

Nezâret-i Umûr-ı Hâriciyye, 1318, s.159. 
832

 TV., Nr. 150, 9 R 1253 (13.07.1837), s.1.  
833

 TV., Nr. 160, 2 ZA 1253 (28.01.1838), s.1; Ahmed Lûtfî Efendi, 1302, Cilt: V, s.101. Mustafa Reşid 

Paşa’nın bu dönemdeki görevleri ile ilgili olarak bkz. Akyıldız, 1993, s.79. 
834

 Findley, 1972, s.408; Akyıldız, 1993, s.80. 
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açmıştır.
835

  Fakat bu problemler kısa süre içinde aşılarak, nezaretin İmparatorluktaki en 

etkili kurum haline geldiği görülecektir.  

Osmanlı Hariciye Nezareti bilinçli olarak, Avrupalı devletlerdeki dışişleri 

bakanlıklarının bir muadili olarak kurulmuştur. Fakat Abou El Haj, bu yeni kurumun bir 

bütün olarak dışarıdan alınmadığını belirtmektedir. Yazara göre Osmanlı yönetim 

sisteminde yer alan makamlar, bürokratik uzmanlaşma neticesinde sistem içinde ihtiyaç 

duyulması nedeniyle zaman içinde evrilmişlerdir. Bu nedenle Osmanlı bürokrasisi ve 

reisülküttablığın Hariciye Nezaretine evrilmesi süreci, iki yüzyıllık bir süreç boyunca 

değişen kurumsal uygulamalar dikkate alınarak incelenmelidir.
836

 

Hariciye Nezareti kurulduktan sonra gösterdiği gelişim ile önemli bir kurum 

hüviyeti kazanmıştır. Özellikle Tanzimat dönemi ile beraber Babıâli bürokratları 

iktidarın kullanılmasında güç kazanmıştır. Bu dönemdeki bürokratların hariciye kökenli 

olması sebebiyle nezaret, reformların yürütülmesi açısından da önemli roller 

üstlenmiştir. Mustafa Reşid, Âli ve Fuad Paşalar gibi hariciye kökenli paşalar, bu 

süreçte en etkili isimler olmuşlardır. Nezarete bağlı olan Tercüme ve Âmedî Odaları, 

reformcu bürokratların yetiştirildiği önemli birimlerdir. Bu memuriyetlerde bulunduktan 

sonra Avrupa sefaretlerinde görev yapan memurlar, yürüttükleri işin doğası gereği Batı 

ile sıkı ilişkiler kurmuşlar ve bu ilişkilerde sonraki dönemde reformcu bürokratların 

iktidarda kalabilmelerini sağlayan dış desteği sağlamıştır.  

2.3.3.Teşkilat Yapısı 

Findley’e göre, Osmanlı reform çağı göz önünde bulundurulduğunda bu 

dönemin genelinde sivil bürokrasi kurumları içinde en gelişmiş teşkilat, Hariciye 

                                                           
835

 Akyıldız, 1993, s.80. 
836

 Abou-El-Haj, 2000, s.118. 
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Nezaretiydi.
837

 Fakat bu süreç birdenbire değil, zaman içinde gerçekleşmiştir. Hariciye 

Nezaretinin çıkarılan bir Hatt-ı Hümayun ile Dâhiliye Nezareti ile beraber 1836 yılında 

kurulduğunu ve reisülküttablık makamının Hariciye Nezaretine dönüştürüldüğü 

yukarıda belirtilmişti. Bu nedenle reisülküttablık makamının emri altında çalışan eski 

tip ofislerin varlığını, yeni kurulan Hariciye Nezareti teşkilatı altında devam ettirdiği 

görülmektedir. Bu kapsamda Hariciye Nezaretine dönüştürülmeden önceki 

reisülküttablık teşkilatının incelenmesi faydalı olacaktır. Findley, 1789 yılı 

reisülküttablık teşkilat şeması aşağıdaki gibi olduğunu belirtmektedir: 

Tablo 1 : 1789 Yılı Reisülküttablık Teşkilat Şeması
838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüldüğü üzere XVIII. yüzyıl sonunda reisülküttablık makamı dört bölümden 

oluşmaktadır. Bu kalemler ile ilgili olarak yukarıda bilgi verildiğinden burada tekrar 

değinilmeyecektir. Fakat burada şu belirtilmelidir ki, yukarıdaki reisülküttablık şeması 

ile Hariciye Nezaretinin ilk teşkilat yapısı arasında önemli benzerlikler bulunmaktadır. 

                                                           
837

 Findley, 2014, s.196, 212, 292. Hariciye Nezareti açısında teşkilatın gelişimi ve anlayış değişiminde 

reformlar etkili olmuştur. Fakat bu hızlı gelişimin kimi koordinasyon sorunları da doğurduğu 

bilinmektedir. Bkz. Findley, 2014, s.219. 
838

 Findley, 2014, s.89. 
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Örneğin Nezaretin teşkilat yapısı incelendiğinde en üst yetkili olarak hariciye nazırı ve 

onun altında müsteşar yer almaktadır. Nezaret bünyesinde, reisülküttablıkta olduğu gibi 

Maruzat-ı Hariciye Katibi (âmedci), Mektubî-i Hariciye, Divan-ı Hümayun kalemleri ve 

Babıâli Tercüme Odası yer almaktadır. Divan-ı Hümayun kalemleri içinde 

reisülküttablık bünyesinde yer alan üç büroya ek olarak Mühimme Odası eklenmiştir. 

Dış örgütlenme içinde yer alan sefir-i kebir, sefir, maslahatgüzar, baş şehbender ve 

şehbender gibi görevlilerin ikamet elçilikleri sonrası ortaya çıktığından yukarıdaki 

şemada yer almadığı açıktır.
839

 Bu kapsamda nezaret bünyesinde yer alan Divan-ı 

Hümayun Kalemi, Mühimme Kalemi, Rüûs Kalemi, Tahvil Kalemi ve Tuğrakeş Odası 

gibi ofislerin dışişleri ile ilgisi olduğu söylemek çok kolay değildir. Bu eski sadaret 

bünyesinde yer ofislerde olduğu gibi Divan-ı Hümayun Kalemi ve Mezahib-i 

Gayrimüslim İdaresi gibi eski sadaret ofisleri reisülküttab himayesinde çalıştığından 

Hariciye Nezareti bünyesinde kalmıştır. Bu ofislerin bürokratik ihtisaslaşmanın arttığı 

1880 sonrası nezaret bünyesinden çıkarıldığı görülmektedir.
840

 Bu görüşü savunan 

Akyıldız’a göre Divan-ı Hümayun kalemlerinin nezarete bağlı olması durumu, 

reisülküttablıktan kalma bir alışkanlık ile açıklanabilir. Bu nedenle kalemlerde düzenin 

sağlanması ve yeni bürokratik düzenlemelerin Babıâli memurlarına bildirilmesi görevi 

nezaretçe gerçekleştirilmiştir. Süreç içinde devlet teşkilatında yeni kurumların 

kurulması ile bu kalemlerce yürütülen görevler yeni kurulan kurumlarca üstlenilmiş ve 

bu nedenle bu kalemler her ne kadar varlıklarını sürdürselerde eski güç ve etkinliklerini 

kaybetmişlerdir.
841

  

                                                           
839

 Bu teşkilat şemasını belirten çalışmalar için bkz. Findley, 2014, s.167; Girgin, 1994, s.28-29; İsmail 

Soysal, “Osmanlı Devleti’nin Çağdaş Diplomasiyi Benimsemesi Süreci”, XIII. Türk Tarih Kongresi, 

04-08 Ekim 1999, Ankara, (III. Cilt, I. Kısım), s.317. 
840

 Ortaylı, 2014a, s.146; Ortaylı, 1985d, s.279-280. Findley’de benzer bir görüşü savunarak 

reisülküttablığın bir uzmanlık alanına dönüşmesi ile kalem dairelerinin çoğu Hariciye Nezaretinden 

koparak, doğrudan sadrazama bağlı kalemiye personeline dönüşmüştür. Bkz. Findley, 2014, s.198. 
841

 Akyıldız, 1993, s.87. Yukarıda bahsedilen teşkilat şemasından farklı bir şema, Girgin tarafından 

verilmektedir. 1836 tarihli “İlk Hariciye Nezareti’nin Teşkilatını Havi Nizamname” olarak belirtilen bir 



236 

 

1254 (1838) yılına ait bir maaş dökümünde de, ilgili tarihte hariciye teşkilatında 

yer alan birimler görülebilmektedir. Bu belgeye göre nazır ve müsteşar teşkilatın en üst 

düzey yöneticileridir. Teşkilat yapısı ise ma’rûzât-ı hariciye kâtibi ve ona bağlı bir nefer 

müdir ve beş nefer hulefâsı, hariciye mektupçusu ve ona bağlı beşer kişilik sınıf-ı evvel 

ve sınıf-ı sâni hulefâsı ile mülâzıman yer almaktadır. Cetvelde bulunan bir diğer 

hariciye görevlisi ise hariciye kâtibidir.
842

   

Hariciye Nezareti kuruluş aşamasında her ne kadar geleneksel öğeleri 

bünyesinde barındırsa da, kısa süre içinde uzmanlaşmaya yönelik kimi gelişmelerin 

ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim nezaretin kurulmasının ardından Avrupa’ya tekrar 

gönderilmeye başlanılan daimi elçiler ve diplomatik ilişkilerin Babıâli nezdinde 

yerleşmesi, haricî işlerin yürütülmesine önem kazandırmıştır. Ayrıca Hariciye Nezareti 

ile beraber kurulan Dâhiliye Nezareti içinde yetişmiş eleman ve kendi işlerinin 

yürütülmesinde görev alacak kalemlerin oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
843

 Bu 

kapsamda 1838 tarihinde ilk kez Osmanlı bürokrasisi hariciye ve dâhiliye memurları 

olarak ayrılmışlardır. Âmedî Odasının iç ve dış resmi yazılarının ortaya çıkardığı 

karmaşanın düzeltilebilmesi için Mustafa Reşid Paşa, hariciye ve dâhiliye memurlarının 

Avrupa’da olduğu gibi ayrılmasını önermiştir.
844

 Paşa, Padişaha Âmedî Odasının 

                                                                                                                                                                          
düzenlemede, Hariciye Nezaretinin teşkilat yapısına ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Buna göre 

nazıra yardımcı olmak üzere müsteşar ve müsteşar muavenesi (yardımcılıkları) bulunmaktadır. Bunların 

altında ise üç daire, Evrak Müdürlüğü ve Matbuat Müdürlüğü yer almaktadır. Daire-i Evvel olarak ifade 

edilen ilk dairede Tahrirat Kalemi, Tercüme Kalemi, Tahrirat-ı Ecnebiye Kalemi ve Telgrafname Kalemi 

yer almaktadır. Daire-i Sâniye’de, birinci dairede yer alan ilk üç ofise ek olarak Havâlât Kalemi yer 

almaktadır. Daire-i Selase ise Hariciye Teşrifatçığı olarak nitelendirilmiştir. Bkz. Girgin, 1994, s.19-28. 

Fakat bu teşkilat şeması incelendiğinde, Nezaretin kuruluşu dönemine ait olamayacağı görülmektedir. 

Nitekim Çakmak’ta, Girgin’in kullandığı nizamnamenin orijinaline referansla, bu nizamnamenin kuruluş 

dönemine ait olamayacağını belirtmektedir. Bkz. Çakmak, 2020, s.31.   
842

 BOA.MAD.d.8999, s.8-9; Akyıldız 1993, s.91. Ayrıca Akyıldız’a göre, Divan-ı Hümayun Kalemi, 

Mühimme Odası, Ruus Kalemi, Tahvil Kalemi ve Tuğrakeş Odası; Hariciye Nezareti teşkilatı içinde yer 

almaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. a.g.e., s.83-91.   
843

 Kaynar, 2010, s.107; Akyıldız, 1993, s.82. 
844

 Turan, 2015, s.353. Nitekim Âmedi Odasının reisülküttaba bağlı olarak görev yaparken yabancılarla 

yapılan toplantılarda reisülkütaba eşlik etmek ve reisülküttabın yabancı diplomat ve imparatorluk içindeki 
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düzenlenmesini, âmedcilik memuriyeti yerine ise ma’ruzât-ı dâhiliye ve ma’ruzât-ı 

hâriciyye müdür ya da memuru unvanı ile iki bende atanarak maiyetlerine dörder beşer 

yetenekli nefer ve namuslu/dürüst efendiler seçilmesini arzetmiştir.
845

 Paşa’nın bu 

önerisi doğrultusunda Âmedî Odası ikiye ayrılmış, odalardaki halifelerin sayısı altı ile 

sınırlanmıştır. Buna ek olarak Sadaret makamından yazılan dâhilî ve haricî yazışmaları 

yürüten Sadaret Mektupçuluğu da, Dâhiliye ve Hariciye Mektupçuluğu olmak üzere 

ikiye ayrılmıştır.
846

 Bu değişiklik sonrasında dönemin başvekillik görevini yürüten Rauf 

Paşa ve Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa’nın padişaha önerisi ile beylikçilik 

memuriyeti kaldırılmıştır. Bu memuriyet Evâmir-i Âliye Kitâbeti ve kîsedârına Evâmir-

i Âliye Müdîri ismi verilmiştir. Aynı Hatt-ı Hümayun ile tevcihat usulu de 

kaldırılmıştır.
847

 Bir yıl sonra tekrar kurulan âmedî odası ve beylikçilik memuriyeti, 

reisülküttablıkta olduğu gibi Hariciye Nezaretine bağlı bırakılmıştır.
848

 

Fakat asıl uzmanlaşmanın 1880’ler sonrasında ortaya çıkmaya başladığı 

görülmektedir. Nitekim 1871 yılına ait teşkilat şeması da bu görüşü doğrular 

niteliktedir. Bu şema incelendiğinde geleneksel kalemlerin hâlâ Hariciye Nezareti 

teşkilat yapısı içinde yer aldığı görülmektedir.  

 

 

                                                                                                                                                                          
konsolosluk yetkilileri ile yapılan yazışmalardan sorumlu olmak gibi hariciye ile ilgili görevleri olduğu 

bilinmektedir. Bkz. Findley, 2014, s.92. 
845

 Kaynar, 2010, s.108-110. 
846

 Akyıldız, 1993, s.82. İlgili görevlere atananlar için bkz. TV., Nr.163, 11 M 1254 (06.04.1838), s.2-3; 

Ahmed Lûtfî Efendi, 1302, Cilt: V, s.108-109.  
847

 HAT.00476.23339; Akyıldız, 1993, s.82-83. Nitekim Ahmed Lûtfî Efendi tevcihat usulünün 

sakıncalarını, “…Bir me’mur me’muriyetinde devâmından emin olmayıp senesi hitâmında azl ü infisâlini 

muhakkak bildikçe o me’muriyete nasıl ısınır ve bir sene içinde ne tecrübesi sebkat ider, beher sene 

yeniden yeniye tebeddülât vuku’ buldukça kıyâmete kadar ıslahât ve icraât-ı lâzime husûle gelemeyeceği 

bedîhîdir…” cümleleri ile ifade etmektedir. Bkz. Ahmed Lûtfî Efendi, 1302, Cilt: V, s.114-115. Benzer 

bir görüş için bkz. Aksan, 1997, s.105. 
848

 Akyıldız, 1993, s.84-85. 
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Tablo 2: 1871 Yılı Hariciye Nezareti Teşkilat Şeması
849

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüldüğü üzere geleneksel Divan-ı Hümayun kalemleri bu tarihte hâlâ nezaret 

bünyesindedir. Tercüme Odası, hariciye teşrifatçısı, hariciye kâtibi ve dış örgütlenmede 

isimsel benzerlikler görülmektedir. Hariciye Nezareti, Tanzimat dönemi boyunca 

gelişimi sürdürmüştür. Findley’in belirttiğine göre bu dönemin sonunda nezaret 

bünyesinde yaklaşık olarak iki yüz maaşlı personel çalışmaktadır.
850

  

Yukarıda da ifade edildiği gibi kurum örgütlenmesi 1880’ler sonrasında önemli 

değişiklikler geçirmiştir. 1302/1885 yılı Hariciye Salnamesi incelendiğinde nezaretin 

merkezi teşkilatında Hariciye Nazırı ile beraber Encümen-i Hariciye Heyetinin
851

 yer 

                                                           
849

 Bu şema Findley, 2014, s.213’den alınmıştır. 
850

 Findley, 2014, s.219. 
851

 Bu heyette daimi üyeler olarak Hariciye Müsteşarı, Mektubî-i Hariciye Kâtibi, Tahrirat-ı Hariciye 

Kâtibi, Mektubî-i Hariciye Mühimme Müdiri, Hariciye Teşrîfatcısı ve Umur-ı Hukukiye-i Muhtelita 

Müdiri, Divan-ı Hümayun Mütercim-i Evveli, Umur-ı Şehbenderi Müdiri ve Hariciye Sicil-i Ahvâl 

Müdiri yer almaktadır. Son olarak daimi üye olmayan ise encümen başkâtibi bulunmaktadır. Salname de 
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Matbuat 

Kalemi 

Babıâli 

Tercüme Odası 

Hariciye 

Teşrifatçısı 
Hariciye 

Kâtibi 

Şehbender 

Vekâleti 

Şehbenderlik 

Büyük Elçilikler 

Sefaret-i Kübra 

Elçilik Sefaret 

Tüccar  Vekâleti 

Baş şehbenderlik 
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aldığı görülmektedir. Bunu takiben Erkân ve Me’mûrîn-i Nezâret-i Celîle-i Hariciye 

listesi
852

 yer almaktadır. Sonrasında ise nezaret bünyesinde yer alan kalemler ve 

personel sayılmaktadır. Bu kapsamda nezaret bünyesinde yer alan kalemler Mektubî-i 

Hariciye Kalemi, Hariciye Evrak Odası, Bab-ı âli Tercüme Kalemi, Tahrirat-ı Hariciye 

Kalemi, Tahrirat-ı Hariciye Evrak Odası, Hariciye Muhasebe Kalemi, Umûr-ı Hukûkiye 

Muhtelite Kalemi, Matbu’at-ı Hariciye Kalemi, Umur-ı Şehbenderî Kalemi, Hariciye 

Sicil-i Ahvâl Kalemi, Bab-ı âli İstişâre Odası, Tâbi’iyyet Kalemi ve Hariciye Umûr-ı 

Telgrafiye Kalemi yer almaktadır.
853

 İlgili Salname’de bu kalemlerin hangi görevleri 

yürüttüklerinin de açıklandığı görülmektedir.
854

      

1306 (1889) tarihli Salname’de ise nezaretin yapısı daha ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır ve bir önceki Hariciye Salnamesine göre kimi farklılıklar göze 

çarpmaktadır. Nezaretin merkez teşkilatının on iki daireden oluştuğu ifade edilerek bu 

birimlerin görevleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Nezaretin hiyerarşik yöneticileri 

Makâm-ı Celîl-i Nezaret ve Makâm-ı Vâlâ-yı Müsteşârî olarak sayılmış ve diğer 

birimler bu yöneticiler altında konumlandırılmıştır. Müşteşarın görevi, “…nezaret-i 

celîle-i hariciye’nin dahilen ve haricen kâffe-i umur ve husûsâtına mu’âvenet ve bi’l 

cümle şu’âbat idare-i mevzû’asına derece-i saniyede nezaret ider” biçimde ifade 

edilmiştir.
855

 Müsteşara bağlı olarak görev yapan Encümen-i Hariciye
856

 ise nezaretin 

                                                                                                                                                                          
yer alan bilgiye göre bu kurul 1302 yılında (1885) oluşturulmuştur. Bkz. Salnâme-i Nezâret-i Hâriciyye, 

1302, s.224-225. 
852

 Burada ilgili kalemlerin yetkililerinin yer aldığı görülmektedir. On dokuz kişilik listede Teşrifat-ı 

Umûmiyye Nazırı ve Divan-ı Hümayun Tercümanı, Hariciye Müsteşarı, Mektubî-i Hariciye, Tahrirat-ı 

Hariciye Kâtibi, Hariciye Muhasebecisi, Mektubî-i Hariciye Mühimme Müdiri, Hariciye Teşrifatcısı ve 

Umur-ı Hukukiye-i Muhtelite Müdiri, Matbu’at-ı Hariciye Müdiri, Divan-ı Hümayun Mütercim Evveli, 

Hariciye Müsteşar Mu’âvini, Umur-ı Şehbendi Müdiri, Tahrirat-ı Hariciye Mühimme Müdiri, Bab-ı Âli 

Tercüme Kalemi Mühimme Müdiri, Hariciye Sicil-i Ahvâl Müdiri, Tâbi’iyyet Müdiri, Hariciye Evrak 

Müdiri, Teşrifati-i Hariciye Mu’âvini ve iki Hukuk Müşaviri yer almaktadır. Bkz. Salnâme-i Nezâret-i 

Hâriciyye, 1302, s.226-229.  
853

 Salnâme-i Nezâret-i Hâriciyye, 1302, s.230-237. 
854

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Salnâme-i Nezâret-i Hâriciyye, 1302, s.238-242. 
855

 Hâriciye Nezâret-i Celîlesinin Salnâmesi, Matba’a-i Osmaniye, 1306, s.242-243. 
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idare meclisi makamı olarak belirtilmektedir. Bu birim kendi içinde İmtihân Şubesi, 

Kontrol Şubesi ve Mübâ’yât Şubesi olarak üçe ayrılmaktadır. Bu birimlere ek olarak 

Hariciye Mektubculuğu Dairesi, Tahrirat-ı Hariciye Dairesi, Tercüme Dairesi, 

Muhasebe Dairesi, Teşrifat-ı Hariciye Dairesi, Umur-ı Hukukiye-i Muhtelita Müdiriyeti 

Dairesi, Umur-ı Şehbenderî Müdiriyeti Dairesi, Hukuk Müşavirliği Dairesi, Matbu’at-ı 

Ecnebiye Müdiriyeti Dairesi, Sicil-i Ahvâl Müdiriyeti Dairesi, Tabi’iyet Müdiriyeti 

Dairesi yer almaktadır. Bu birimlerin görevleri hakkında açıklamalarında salnamede yer 

aldığı görülmektedir.
857 Bu dönemde merkezi teşkilatta çalışan personel sayısı 341’e 

ulaşmıştır.
858

 

1318 (1900) ve 1320 (1902) tarihli Hariciye Salnameleri’nde ise Nezaretin geniş 

ve kapsamlı bir kadro ve merkezi teşkilata sahip olduğu görülmektedir. Bu 

Salnameler’de Nezaretin merkez teşkilatı incelendiğinde Nazır, Hariciye Müsteşarlığı, 

Divan-ı Hümayun Tercümanlığı, İntihâb-ı Me’mûrin Hariciye Komisyonu, İdare 

Komisyonu, Mektubî-i Hariciye, Bab-ı âli Tercüme Odası, Tahrirat-ı Hariciye, Hariciye 

Muhasebeciliği, Hariciye Teşrîfatcılığı, Umur-ı Şehbenderî Müdiriyeti, Matbu’at-ı 

Ecnebiye, Umur-ı Hukukiye-i Muhtelita Müdiriyeti, Sicil-i Ahvâl Müdiriyeti, Tabi’iyet 

Müdiriyeti, Şifre Müdiriyeti, Umur-ı Ticariye Müdiriyeti, Bab-ı âli Hukuk 

Müşavirliğinin yer aldığı görülmektedir.
859

 

                                                                                                                                                                          
856

 Bu birimde daimi üye olarak Hariciye Müsteşarı, Hariciye Mektubcusu, Tahrirat-ı Hariciye Kâtibi, 

Divan-ı Hümayun Mütercim-i Evveli, Umur-ı Hukukiye-i Muhtelita Müdiri, Umur-ı Şehbenderi Müdiri 

ve Sicil-i Ahvâl Müdiri yer almaktadır. Son olarak ise daimi üye olmayan Encümen Başkâtibi 

bulunmaktadır. Bkz. Hâriciye Nezâret-i Celîlesi Salnâmesi, 1306, s.243, 252.  
857

 Hâriciye Nezâret-i Celîlesi Salnâmesi, 1306, s.242-249. 
858

 Yurtdışı teşkilatta görevli personel ile beraber toplam personel sayısı 630’dur. Bkz. Hâriciye Nezâret-i 

Celîlesi Salnâmesi, 1306, s.631. 
859

 Salnâme-i Nezâret-i Umur-ı Hâriciyye, 1318, s.220-228; Salnâme-i Nezâret-i Umûr-ı Hâriciyye, 

Âlem Matba’ası, Dersaadet, 1320, s.70-79. 
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Görüldüğü üzere Hariciye Nezareti, kuruluş aşamasında reisülküttablık 

bünyesinde yer alan geleneksel büroları bünyesinde barındırmış ve ancak 1880’li 

yıllarda uzman ofislerin oluşturduğu bir teşkilat haline gelmiştir.
860

  

2.4. HARİCİYE KADROLARI ETKİNLİĞİNİN ZİRVE NOKTASI OLARAK 

BİYOGRAFİLER 

İmparatorlukta eski askerî, idari ve politik ilkelerin iflası ile beraber yeni 

anlayışın bir zorunluluk halini alması sonucu kurulan yeni düzen içindeki öncü isimleri; 

Batı’yı yakından tanıyan, yabancı dil bilen, devletin askerî gücünü diplomasi ile 

dengelemeyi amaçlayan bürokratlar oluşturmuştur. Bu kapsamda 1839 Tanzimat 

Fermanı’nın ilanı ile beraber 1871 yılına kadar geçen süre içinde üç önemli ismin bu 

yeni anlayışın oluşturulmasında birincil derecede rol aldıkları görülmektedir. Mustafa 

Reşid Paşa, Âli Paşa ve Fuad Paşa devletin kurtarılması için idari, askerî, mali, 

ekonomik, adli vb. birçok alanda önemli ıslahat gerçekleştirerek, devletin işleyiş 

biçiminde önemli değişiklikler yapılmasını sağlamışladır. 

Bu üç isim her ne kadar benzer bir dünya görüşüne sahip olsalar da, kariyerleri 

boyunca farklı görüş ve politikalar da geliştirmişlerdir. Nispeten Âli ve Fuad Paşaların 

daha uyumlu çalıştıkları kabul edilirse, ikinci kuşak Tanzimatçılar olarak kabul edilen 

bu isimler kimi noktalarda kendilerini yetiştirmiş olan Mustafa Reşid Paşa’dan 

ayrılmışlardır. Fakat aynı dönemde muhafazakâr hizibin de kimi dönemlerde yönetimde 

etkili olduğu göz önüne alındığında, bu üç ismin reformist bir blok oluşturdukları 

görülmektedir. Bu noktada Tanzimat dönemi boyunca görev yapan bu isimlerin 

yürüttükleri ortak yaklaşımın boyutları, insani ve politik liderler olarak farklılıklarının 

neler olduğu cevaplandırılması gereken önemli bir sorudur. Mustafa Reşid Paşa, diğer 

Tanzimatçı devlet adamlarından yaş ve tecrübe açısından ayrılmaktadır. III. Selim’in 

                                                           
860

 Hariciye Nezareti teşkilat yapısı ile ilgili ayrıntılı bir çalışma için bkz. Çakmak, 2020, s.27-320. 
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saltanatı sırasında doğmuştur. Geleneksel kurumlarda eğitim almış olmasına rağmen bu 

sistemin eksikliklerini teşhis edebilmiş, Avrupa’daki gözlemlerine dayalı yeni bir 

politikayı benimseyebilmiştir. Ayrıca Babıâli’yi politik bir gücün haline getirmekle 

beraber bir reform aracı niteliği kazandıran kişidir. Kendisinden sonra reformların 

yürütülmesinde etkili olan Âli ve Fuad Paşalar politik olarak onun tarafından 

yetiştirilmiştir. Bu nedenle Mustafa Reşid Paşa sonrasında göreve geldiklerinde 

Babıâli’de reform kurumları yaratmamışlardır. Nitekim bu savaş kendilerinden önce 

Mustafa Reşid Paşa tarafından verilmiş ve kazanılmıştır. Onlar sadece bu anlayışı 

savunmuş ve günün problemlerine uygulamışlardır. Fakat politik olarak Mustafa Reşid 

Paşa’dan daha becerikli oldukları belirtilmelidir.
861

 

1858 yılında Mustafa Reşid Paşa’nın vefatının ardından ikinci reformcular 

kuşağı olarak Âli ve Fuad Paşalar reformları devam ettirmişlerdir. Nitekim 1846-1871 

yılları arasındaki yirmi beş yıllık dönemin on yedi yılında sadrazamlık görevi bu üç isim 

tarafından yürütülmüştür.
862

 Bu nedenle Tanzimat devri, Babıâli bürokrasisinin 

diktatörlüğü olarak adlandırılmaktadır. Diktatörlük kavramı ile ifade edilen, idareye 

sadece Babıâli bürokratlarının hâkim olması ve Padişah Abdülmecid’in uyumlu kişiliği 

nedeniyle ön plana çıkmamasıdır.
863

 Nitekim Mustafa Reşid Paşa tarafından yetiştirilen 

Âli ve Fuad Paşalar için “Hariciye nazırı Âli Paşa ve Dahiliye nazırı makamında 

bulunan Müşteşar-ı sadr-ı âlî Fuad Efendi umur-ı politikıyyede Reşid Paşa’nın iki eli 

hükmünde idi ve her biri ana halef olabilecek birer mahir diplomat idi”
864

 

nitelendirilmesini kullanılmaktadır. Bu üç ismin Hariciye Nezareti içinde çok etkin 

                                                           
861

 Shaw ve Shaw, 2005, s.68. Benzer bir görüşü savunan Mardin’e göre, Âli ve Fuad Paşalar belirli 

kesimlere göre ıslahat harekelerini yürütülmesinde önde gelen iki isim olduğu görüşünün aksini 

kanıtlayabilecek birçok kanıt bulunmaktadır. Onlar idare-i maslahatçı olarak nitelendirilmektedir ve II. 

Mahmud ve Mustafa Reşid Paşa tarafından hayata geçirilen ıslahatlar ile kıyaslanabilecek bir katkıda 

bulunmadıkları olasıdır. Bkz. Şerif Mardin, “Âli Paşa ve Hürriyet”, Forum, Cilt:4, Sayı:39, 1 Kasım 

1955, s.10. 
862

 Hale, 1996, s.31. 
863

 Ortaylı, 2008b, s.481.  
864

 Cevdet Paşa, 1953, s.14. 
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roller üstlendikleri ve uzun süreler hariciye nazırlığı yaptıkları da unutulmamalıdır. 

Görev yaptıkları süreler içinde profesyonel diplomatik bir idare kurulması ve tam 

mütekabiliyet ilkesinin gerçekleştirilmesi çerçevesinde çaba göstermişlerdir.
865

 Bu üç 

isimin görev yaptıkları dönemlerde iki önemli bakanlık olan dâhiliye ve hariciye işlerini 

tek elden yürütmeleri, Sadaret ve Hariciye Nezaretinin tüm yönetime egemen olmasını 

sağlamıştır.
866

 1869 yılında tekrar kurulana kadar Dâhiliye Nezaretinin yetki ve 

sorumluluklarının Sadaret tarafından üstlenilmesi, Babıâli’de yer alan iki önemli 

makamın, oligarşik denetim altında tutulmasına yol açmıştır. Böylesine geniş bir yetki 

ise idari mekanizmanın tümüne hâkim olmak ve istenilen düzenlemelerin yapılması için 

gerekli araçları sağlamıştır.
867

  

Tanzimat’ın bu üç ismi her ne kadar aynı reformist kesim içinde yer alsalar da, 

karakter olarak çok farklı yapılara sahip oldukları görülmektedir.
868

 Âli ve Fuad Paşalar 

farklı karakterlerde olsalar da, uyum içinde çalıştıkları ve bir arada çalışma konusunda 

başarılı oldukları görülmektedir. İkisinin de temel amacı, Avrupa’nın İmparatorluğa 

müdahalelerinin önlenmesi, İmparatorluğun bütünlüğünün muhafazası, var olan 

                                                           
865

 Hurewitz, 1961a, s.151. 
866

 Nitekim bu dönemde Sadaret ve Hariciye Nezaretinin içiçeliği de dikkati çekmektedir. Bkz. Ortaylı, 

1985d, s.280; Findley, 2014, s.179; Sander, 2006, s.216. 
867

 Findley, 2014, s.178-179. 
868

“… Reşîd Paşa vâsıl olmak istediği gâyeyi kat‘î bir nazar-ı hakîmâne ile kestirerek istihsâli zımnında 

lâzım gelen tedâbîre emniyet-i cesûrâne ile teşebbüs eyler ve önüne çıkan hâ’illeri kavî darbelerle yıkıp 

devirir idi. Hattâ muvaffakiyeti râh-ı rastta göremez ise çarpık yollara sapmaktan dahi çekinmez idi. 

Ric[â]l-i devlet olmak i‘tibârıyla diğer ikisine fâ’ik idi. Âlî Paşa nazar-ı hikmet-bîni hâcesi kadar keskin 

olduğu hâlde te’ennî ve ihtiyâtı ziyâde ve cesâreti ve yıkıcılık kudreti kalîl ve tarîk-i müstakîmden 

ayrılmağa hilkati gayr-ı müsâ‘id idi. Mesleği i‘tidâle ve muhâfazakârlığa meyyâl idi. Bünye-i devleti 

sarsacak usûl-i me’lûfeyi tağyîr-i küllîye uğratacak icrâ’âtten tevakkî eyler idi. Bu meslek-i âkilâne ve 

i‘tidâl-perverânesinden devlete terettüb eden fevâ’id gayr-ı münker olmakla beraber umûr-ı dâhiliyedeki 

hidemâtı Reşîd Paşa mertebesine varamamış fakat diplomaside ândan daha varışlı olduğuna ve Bâb-ı 

Âlî'nin hâricî politikasını evc-i bâlâsına çıkardığına erbâb-ı vukûf yek-zebân-ı ittifâk bulunmuştur. Fu’âd 

Paşa, Reşîd Paşa gibi mülâhazât-ı hakîmâneye ve Âlî Paşa gibi te’ennî ve âheste revişe mültefit olmayıp 

maksada seyr-i serî‘ ile yürür idi. Ama güzer-gâhını evvelce keşfettirmediği ve pürüzlerini ayıklamadığı 

cihetle sendelediği de olur idi. Bereket versin pederinden mevrûs olan mizâc-ı serbestâne fikr-i dûr-ı nâ-

endîşâne kendini ye’s ü fütûra düşürmez ve bildiğinden şaştırmaz idi. En son söyleyeceği sözü en evvel 

söyler idi. Bu mizâcın te’sîrindendir ki def‘-i rukebâ husûsunda iki evvelkiler derecede iltizâm-ı şiddet 

etmemiştir” . Abdurrahman Şeref, 1339, s.110-111. Ali Fuad’da Âli Paşa’nın özeliklerini benzer şekilde 

belirtmektedir. Bkz. Ali Fuad, Ricâl-i Mühimme-i Siyâsiye, İstanbul, 1928, s.60. 
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problemlerin çözülmesi ve reformların kademeli olarak hazırlanıp, uygulanmasıydı.
869

 

Âli Paşa bu durumu iç yönetim meselelerinin zihinleri sürekli meşgul ettiği biçiminde 

yorumlamaktadır. Halkın istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, fikri gelişiminin 

izlenmesini bir görev olarak (ama nankör bir ödev) ifade etmiştir. Fakat bunlar 

gerçekleştirilirken Avrupa’nın, bazı ütopyacıların ve kısa görüşlü diplomatların 

İmparatorluğu ittikleri tuzaktan korunması gerektini ve bu kapsamda Avrupa’nın 

gelenek, görenek ve yönetim düzeninin hazırlıksız olarak Türkiye’ye getirilmediğini 

belirtmektedir. Bu nedenle ölçülü davranarak sarsıntıları önlemek amacıyla ve istekler 

haklı olduğunda gerçekten boyun eğdiklerini; bunu gerçekleştirirken devletin genel 

çıkarlarını daima koruduklarını dile getirmiştir.
870

 

İlgili dönem ayrıntılı olarak incelendiğinde önce Mustafa Reşid Paşa ve ardılları 

olarak Âli ve Fuad Paşalar sadaret, hariciye nazırlığı ya da çeşitli meclis başkanlıklarını 

yürüterek reformların hayata geçirilmesinde önemli bir rol almışlardır. 1858 yılında 

Mustafa Reşid Paşa’nın ölümü ile Âli ve Fuad Paşaların reformların yürütülmesinde 

rakipsiz kaldıkları, 1861’de yeni padişahın tahta çıkması ile de “Osmanlı politikasının 

tek hâkimi” oldukları görülmektedir.
871

 Bu dönemde her iki Paşa’nın da lider devlet 

adamı konumunda oldukları ifade edilmelidir.
872

 Onların Babıâli’de kurdukları tekelci 

yönetim, tipik Matternichçi bir anlayış olarak nitelendirilmektedir.
873

 Hüküm sürdükleri 

dönemlerde temel amaçlarının Babıâli’de politik istikrarın kurulması ve sürdürülmesi 

                                                           
869

 Davison, 2005, s.87. Fuad Paşa’ya Padişah Abdülaziz tarafından kendisi ile Âli ve Mütercim Rüştü 

(Rüşdi) Paşalar arasındaki fark sorulduğunda, “… Bir ırmak kenârına indiğimizde karşı yakaya geçmek 

için bir köprü kurulduğunu görsem ben hemen köprüye saldırırım. Âlî Paşa köprünün sağlam olup 

olmadığını tedkîke başlar ve geçit arar. Rüşdî Paşa bir alay asker geçmedikten sonra köprüye ayak 

basmaz” biçiminde cevap vermiştir. Bkz. Abdurrahman Şeref, 1339, s.102. 
870

 Engin Deniz Akarlı, Belgelerle Tanzimat Osmanlı Sadrıazamlarından Âli ve Fuad Paşaların 

Siyasî Vasiyyetnâmeleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1978, s.20. 
871

 Davison, 2005, s.85. Her ne kadar Mustafa Reşid, Âli ve Fuad Paşalar Batı tarzı reformlar ile devletin 

kurtarılacağına inansalar da, geçmişte dini okullarda aldıkları klasik eğitim de onların reform anlayışları 

üzerinde etkili olmuştur. Bu nedenle eski kültür ile olan bağları sonucunda geleneksel değerlere de saygı 

gösterdikleri görülmektedir. Bkz. Dumont, 2012, s.59. 
872

 Manneh, 1994, s.135. 
873

 Mardin, 2000, s.108,121. 
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olduğu belirtilmektedir.
874

 Fakat Âli ve Fuad Paşaların bu kadar etkili bir iktidar gücüne 

ulaşmalarında etkili olan faktör ne olmuştur? Manneh’in bu konu ile ilgili yapmış 

olduğu çalışmasında bu sorunun cevabını, Tanzimat’ın ilk yarısında Âli ve Fuad 

Paşaların kendilerini İstanbul’dan uzak tutarak çekişmelerin ve mücadelelerin içinde 

doğrudan yer almamaları ve bu nedenle ünlerinin lekelenmemesi olarak vermektedir. 

1852 yılında Reşid Paşa’nın yerine Âli Paşa’nın sadarete getirilmesi ve kırk gün sonra 

görevden alınarak saray grubundan yeni Sadrazam Damat Mehmed Ali Paşa tarafından 

İstanbul dışına görevlendirmesini kabul ettiği bilinmektedir. Benzer şekilde 

görevlendirilen Reşid Paşa ise bunu kabul etmemiştir. Böylece kendisinin politik 

yıkımını hedefleyen entrikalar ile tek başına yüzleşmek zorunda kalmıştır. 1853 sonrası 

ortaya çıkan uluslararası olaylar Reşid Paşa’nın tekrar sadarete gelmesine neden olmuş 

ve Saray grubu denilen kişiler güçlerini kaybetmişlerdir. Bu gelişmeler Tanzimat 

döneminde bir devrin kapanması anlamına gelmiştir. Artık gücün diğer kesim 

bürokratlara geçmeye başladığı görülmekteydi. Böylece siyasi çöküntülerin dışında 

kalan Âli ve Fuad Paşalar, Babıâli içinde lider devlet adamları olarak ortaya çıkmış ve 

onların vazgeçilmez
875

 olduğunun Padişah tarafından farkına varılması da, önemli bir 

güce erişmelerini sağlamıştır. Bu güç vefatları olan 1869 ve 1871 tarihlerine kadar 

devam etmiştir.
876

  

2.4.1. Mustafa Reşid Paşa 

Önemli bir kariyere sahip olan
877

 Mustafa Reşid Paşa, sadrazam ve hariciye 

nazırı olduğu dönemlerde önemli reformların hayata geçirilmesini sağlamıştır. Örneğin 
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 Manneh, 1994, s.135, 140. Benzer şekilde Davison’da Âli Paşa’nın iktidarını “...Âli idari hiyerarşiyi 

padişahın ve saray çevresinin müdahalesinden kurtarmak için kararlı bir çaba harcamaktaydı; Bab-ı 

Âli’nin bağımsızlığını savunuyordu o” biçiminde anlatmaktadır. Bkz. Davison, 2005, s.89. 
875

 Sultan Abdülaziz’in Âli Paşa’ya ilişkin görüşleri için bkz. İnal, Cilt:1, 1982, s.27-28.  
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 Manneh, 1994, s.138-140; Davison, 2005, s.87. 
877

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Kaynar, 2010; Beydilli, 2006, s.348-350; Abdurrahman Şeref, 1339, s.75-87; 
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ilk hariciye nazırlığı döneminde birçok reformun hızla hayata geçirildiği görülmektedir. 

Memurların rütbelerine göre maaşa bağlanması, ziraat, ticaret ve sanayi alanlarında 

düzenlemeler yapılması, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye ve Dâr-ı Şurâ-yı Babıâli gibi 

iki meclisin kurulması, vergi düzeni, emlak tahriri ve nüfus tespiti ile ilgili yeni 

nizamnameler çıkarılması bunlardan bazılarıdır.
878

 Ayrıca karantina merkezlerinin 

çoğaltılması ve bu kurumun geliştirilmesi amacıyla Meclis-i Umur-ı Sıhhıyenin 

kurulmasını sağlamıştır.
879

 İlk sadrazamlık döneminde ise karma ticaret mahkemelerinin 

kurulması, ilk ve orta öğretimin düzenlenmesi amacıyla Mekâtib-i Umûmiyye 

Nezaretinin kurulması, Hazine-i Evrak Nezaretinin kuruluşu ve binasının yapımına 

başlanması
880

 gerçekleştirilen önemli reformlardır. İkinci sadaretinde ise esir ticareti 

yasaklanmış, Encümen-i Dâniş’in kuruluş çalışmalarına başlanmış ve Şirket-i Hayriye 

kurulmuştur. Dördüncü sadaretinde ise reformların yürütülmesinde önemli bir rol alan 

Meclis-i Âli’-i Tanzimat kurulmuştur. Ayrıca resmi yazışmaların sadeleştirilmesinde de 

öncü bir rol oynamıştır.
881

 Yine kâğıt paranın da ilk olarak Reşid Paşa’nın girişimleri 

bastırıldığı belirtilmektedir.
882

 Nezaretler üstü ve nezaretlerin altında yer alan 

meclislerin oluşturulması da, Mustafa Reşid Paşa ve Padişah Abdülmecid’in çabaları ile 

gerçekleşmiştir. Bu meclislerin oluşturulmasıyla alt kadrolarda görev yapan uzmanların 

sınırlı da olsa devlet yönetime katılması ve yetkinin alt kesimlere doğru 

                                                                                                                                                                          
s.701-705;

 
Cavit Baysun, “Mustafa Reşit Paşa”, Tanzimat 2, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 

1999, s.723-746.   
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 Eren, 1979, s.717-718. 
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 Kuran, 1964, s.702. 

880
 Mustafa Reşid Paşa modern Türk arşivciliğinin kurucusu olarak nitelendirilmektedir ve bu 

uygulamaları Batı’da edindiği tecrübeler sonucunda hayata geçirmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

Salâhaddin Elker, “Mustafa Reşit Paşa ve Türk Arşivciliği”, IV. Türk Tarih Kongresi, 10-14 Kasım 
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 Beydilli, 2006, s.349-350; Kuran, 1964, s.703-704; E. J. Zürcher, “Reshid Pasha, Mustafa”, The 

Encyclopaedia of Islam,  Vol. VIII, E. J. Brill, Leiden, 1995, s.485. Devlet yazılarının sadeleştirilmesini 

Pertev ve Akif Paşalar başlatmış, Mustafa Reşid, Sadık Rıfat, Âli ve Fuad Paşalarda devam ettirmişlerdir. 

Ayrıca Mustafa Reşid Paşa’nın devlet yazılarında kullanılacak üslup ve kuralları belirlettiği, ayrıca 
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yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
883

 Buna ek olarak Tanzimat Fermanı’nın 

uygulanmasında rol alan meclislerin aktif olarak faaliyete başlaması ile “usul-û 

meşveret”in kurumsallaşmasında Reşid Paşa’nın etkili olduğu görülmektedir.
884

 

Mustafa Reşid Paşa’nın taşra yönetimi içinde kimi düzenlemelerin yapılmasında 

rol aldığı görülmektedir. Fransa’da görev yaptığı dönemlerde bu ülkenin mülki düzenini 

oluşturan departman sistemini incelemiş, bu usulün kimi özelliklerinin Osmanlı 

İmparatorluğu bünyesine aktarılabileceği konusunda fikir geliştirmiştir. Bunu 

gerçekleştirmek istemesindeki temel amaç, valilerin istibdatçı ve halk üzerindeki baskıcı 

yönetimlerine son vermek istemesidir. Bunu gerçekleştirmek için eyalet valileri ve 

onların emri altında çalışan memurların maaşlı bir sisteme adapte etmek ve yetkilerinin 

sınırlandırılarak merkezi otoriteye bağlamak gerekmekteydi. Ayrıca eyalet halkının 

yönetime katılabilmesi ve valilerin meşveret usulü ile hareket etmeye zorlanması için 

kimi tedbirlerin hayata geçirilmesini tasarlamaktaydı.
885

 Bu doğrultuda taşra sisteminde 

kimi düzenlemelerin hayata geçirildiği görülmektedir.  

Küttab sınıfından yetişen Mustafa Reşid Paşa, selefleri Sadrazam Râmi, Râgıp 

ve Halil Hâmid Paşalar
886

 gibi ıslahatların yapılmasında siyasi ve idari tedbirleri öne 

çıkararak, devletin bulunduğu kötü durumdan çıkışını güçlü bir merkezi idare ile 

gerçekleşeceğini savunmaktaydı. Ayrıca selefleri gibi devlet menfaati ve hikmet-i 

hükûmete öncelik vermekteydi. Fakat Mustafa Reşid Paşa’nın tasarladığı pratik 

tedbirler bazı farklılıklar içermekteydi. Avrupa’da uzun yıllar yürüttüğü elçilik görevi 

sırasında Batı devlet anlayışı ve idaresini tanıma fırsatı bulmuş ve İmparatorluğun 
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 Akyıldız, 1993, s.179. 
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 Şerif Mardin, “Tanzimat Fermanı’nın Manâsı: Yeni Bir İzah Denemesi”, Tanzimat, Değişim 

Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, ed. H. İnalcık, M. Seyitdanlıoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, 3.Basım, İstanbul, 2012, s.154. 
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 Karal, 2011a, s.130. 
886

 Örneğin Halil Hamid Paşa sadece askerî alanda değil, genel bir değişim politikası izlenmesi 
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milletlerarası alandaki durumunu yakından öğrenmişti. Bu nedenle Batıcı bürokrat 

grubunun en önemli temsilcilerindendi.
887

 Fakat kendisinden önceki reformculara 

nazaran kimi farklı özelliklere ve anlayışa sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle 

Mustafa Reşid Paşa, İmparatorluğu topyekün bir çöküşten korumak için ortaya çıkmış 

olan yeni nesil reformcuların tipik örneği olarak nitelendirilmektedir.
888

 Mustafa Reşid 

Paşa’nın yönetimde etkin bir konum kazandığı süreç incelendiğinde, İmparatorluğun 

önemli bir kriz döneminde olduğu görülmektedir. İmparatorluğun kurtarılabilmesi için 

gerekli önlemlerin alınması, Mısır meselesinin çözülmesi, Boğazlar üzerindeki Rus 

baskısının kaldırılması gerekmekteydi. Böyle bir dönemde Sultan Mahmud’un vefatı, 

yeni padişah Abdülmecid’in tecrübesizliği, ordunun Mısır kuvvetleri karşısında 

bozguna uğraması ve donanmanın Mısır valisine teslim edilmesi gibi olaylar devlet 

ricalinin kötümser bir hal takınmalarına yol açmıştır. Böyle bir kriz durumundan coğrafi 

durumdan faydalanmak, rekabet halindeki Avrupa devletlerinin çıkar ilişkilerinden 

yararlanmak ve dolayısıyla Avrupa siyaseti konusunda bilgi ve beceri sahibi olunmasına 

ihtiyaç duyulmaktaydı.
889

 Mustafa Reşid Paşa’nın böyle bir ortamda önemli görevler 

üstlendiği görülmektedir. Mustafa Reşid Paşa’nın, Mısır meselesinin ortaya çıktığı bir 

dönemde üstlendiği rol Ahmed Cevdet Paşa tarafından “İşte ol vakit Devlet-i aliyye’nin 

ufk-ı politikasında kevkeb-i Utarid gibi cimri küçük kadri büyük bir zat parlamakta idi 

ki Devlet-i aliyye’de diplomasi usulünü vaz’ ve te’sis eden Reşid Paşa’dır”
890

 cümlesi 

ile ifade edilmiştir. Böylece Mısır meselesinin çözümü aşamasında süreci Tanzimat ile 
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ilişkilendirmiş ve Fransa hariç Avrupa devletlerinin desteğini sağlamıştır.
891

 Ayrıca 

Mısır krizinin çözümü ertesinde Mustafa Reşid Paşa’nın Tanzimat Fermanı ile ilgili 

çalışmalarda yer aldığı görülmektedir. Tanzimat-ı Hayriye’nin esaslarının hazırlanması 

için görevli bir kurul ile ilgili başvekil tarafından gönderilen tezkire hakkında Padişahın, 

düşüncelerini gizli olarak bildirmesi için Mustafa Reşid Paşa’ya bir tezkire gönderildiği 

bilinmektedir.
892

  

Mustafa Reşid Paşa’nın bürokrasiyi, II. Mahmud reformları tarafından büyük 

oranda genişletilen sultanın keyfi yetkilerinden korumaya çalıştığı görülmektedir. 

Nitekim Ferman’daki can ve mal güvenliği vaatleri, devlet görevlileri açısından önem 

taşımaktaydı.
893

 Mustafa Reşid Paşa’nın bu görüşü benimsemesinde kuşkusuz yaşadığı 

tecrübelerin önemli rolü vardır. Gerek II. Mahmud döneminde Kütahya görüşmeleri 

sonrası II. Mahmud’un hiddetinden kurtulması gerek Hüsrev Paşa’nın Padişah 

Abdülmecid’e Reşid Paşa’nın idam edilmesine yönelik telkinleri, kariyerinde ölüm 

tehlikesi ile karşılatığı anlardır. Pertev Paşa’nın öldürülmesinin de Paşa üzerinde çok 

etkili olduğu bir gerçektir.
894

 II. Mahmud’un vefatı ertesi Ağustos 1839 tarihinde 

yazmış olduğu memorandumda, II. Mahmud yönetimini otoriter bir tek adamlık ve 

zorbalık/tiranlık olarak nitelendirmektedir.
895

 Bu nedenle bürokrasinin can güvenliği ve 
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padişah karşısındaki durumunun düzenlenmesi, Reşid Paşa için önemli bir konu 

olmuştur. 

Devletin kurtarılması için ıslahat yapılmasının gerekliliğine inanmış olan 

Mustafa Reşid Paşa, bu reformlar yapılmadığı takdirde devletin çöküşe gideceğinden 

emindi. Bu görüşlerini Tanzimat ilan edilmeden önceki dönemlerde olgunlaştırdığı 

görülmektedir. Batı’yı görüp, genel felsefesini anladıktan sonra bu yöndeki fikirleri 

daha da güçlenmiş ve bu nedenle Sultan Abdülmecid’den önce her fırsatta II. 

Mahmud’u bu fikirler lehine ikna etmeye çalışmıştır.
896

 Fermanın ilan edilmesi husunu 

kabul eden Sultan Abdülmecid döneminde dahi, kimi kesimlerin reformlar aleyhine 

faaliyetlerde bulunduğu ve Mustafa Reşid Paşa’nın bu kesimler ile mücadele içine 

girdiği görülmektedir. Bu duruma fermanın ilanı sırasında dahi Mustafa Reşid Paşa’nın 

Padişahı ikna etmek ve Hüsrev Paşa gibi ıslahata taraftar olmayan karşındaki 

mücadeleleri örnek olarak verilebilir. Bu nedenle fermanın ilan edilmesinde kritik 

gelişmelerin yaşandığı görülmektedir.
897

 Reformların uygulamaya konulduğu 

dönemlerde Reşid Paşa’nın, eski düzen ve zihniyet taraftarlarının tepkileri ile mücadele 

ettiği görülmektedir. Bu durum ıslahatlar ile devlet için yeni esaslar getirmeye çalışan 

birisi açısından muhalif tepkilerle karşılaşılması doğal bir durumdur.
898

 Koca Hüsrev, 

Fethi, Damat Said ve Mehmed Ali Paşalar gibi isimler ile yaşanan çekişmeler, görevlere 
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tayin ve azillerde etkili olmuştur. Nitekim Âli ve Fuad Paşalar ile reformların 

yürütülmesinde aynı anlayışı taşısalar da, şahsi çekişmelerde yeterince destek 

alamamıştır. Bu nedenle Reşid Paşa’nın görevlerinden azledildiği dönemler, reformların 

hızı ve sürekliliğini yitirdiği görülecektir.
899

 Görevde bulunduğu dönemde devletin 

haricî politikası ile ilgili gerekli önlemlerin alıması ile meşgul olurken, bir taraftan da 

kendisi ve icraatları hakkındaki tepkilerle mücadele etmiştir.
900

 

Tanzimat Fermanı’nın iç reformlar ile ilgili bölümlerinin çeşitli nedenler 

dolayısıyla uygulanması birçok zorlukla karşılaşmıştır. Mustafa Reşid Paşa, Tanzimat 

ile ilgili kanun ve düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesini savunmaktaydı. Bu 

görüşlerinin daha muhafazakâr kesimle uyuşmamasını “İşin kötü yanı şu ki, acele 

etmeliyiz; öyle ama Müslümanların gevşekliğini ve aşılmaz batıl inançlarını ne 

yapmalı? Bizim en büyük düşmanımız işte bunlar. Koşmamız gerekirken onlar bize 

çelme takıyor”
901

 cümleleri ile açıklamıştır. Fakat Mustafa Reşid Paşa’nın süratli reform 

isteği için ne gerekli bir altyapı programı hazırlanmış, ne de bu düzenlemeleri 

uygulayacak memurlar yetiştirilmişti.
902

 

Yukarıda da ifade edildiği gibi yeni bir anlayışın temsicisi olan Mustafa Reşid 

Paşa, uygulamaya koyduğu reformlar ve politikalar nedeniyle gerek yaşadığı dönemde 

gerekse günümüzde çeşitli yönlerden eleştirilmiştir. Aslında yüzyıllardır süregelen bir 

düzenin değiştirilmesi teşebbüsünün eleştirilmesi doğal bir durum olarak kabul 
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edilmelidir. Paşa bazen kişisel özellikleri açısından eleştirilmiştir. Buna Cevdet Paşa’nın 

eleştirisi örnek olarak verilebilir. Cevdet Paşa’ya göre Reşid Paşa’nın yanlış olarak 

hayata geçirdiği uygulamalardan birisi, rakipleri karşısında sıradan kişileri kayırarak 

devleti bu şekilde yönetmeye çalışmasıdır. Nitekim sadareti sırasında kalemiye ve 

mülkiye kadrolarında bu tarzda çok kişinin alındığı görülmektedir. Bu nedenle Reşid 

Paşa’nın yaptığı yanlışlar ile sadaret makamından azledilmesi ile zaman içinde devlet 

içindeki gücünü azaltmıştır. Cevdet Paşa bu durumu “…Reşid Paşa bu devlette kat kat 

haysiyyet kazanmış iken her sâdaretten infisâlinde bir kabuğu soyularak azamet-i 

şânına hayliden hayli nakîse geldi” cümlesi ile ifade etmektedir.
903

 Kimi görüşler 

Paşa’nın Batı’ya çok taviz verdiği konusunu eleştirmişlerdir. Bu nedenle reformların 

gerçekleştirilmesi ya da Batı’nın yakından takip ettiği Mısır, Cezayir ve Lübnan 

buhranları ve Hünkâr İskelesi Antlaşması
904

 gibi politik sorunların çözümünde insiyatifi 

Avrupalı devletlere bırakarak, teslimiyetçi bir politika tercih etmesi gibi konularda, 

ilgili dönemin koşulları içinde böyle hareket etmeyi tercih ettiği ifade edilmektedir. Bu 

davranışın Paşa’nın kişisel özellikleri ile ilgili olduğu da ileri sürülmektedir.
905

  

Mustafa Reşid Paşa’nın aldığı önemli eleştirilerden birisi de, yabancı ülkeler ile 

sıkı ilişki kurması ve reformları bu güçler vasıtasıyla/etkisi ile hayata geçirmesidir. 

Özellikle Tanzimat devri ile birlikte Avrupalı devletlerin desteği sağlanarak kişisel 

kariyer basamaklarında yükselme, Osmanlı bürokratları/paşaları tarafından kullanılan 

bir yöntem olmaya başlamıştır. Böyle yabancı bir devletin desteğini alarak yükselme 

amacını gütmesini başlatan kişi olarak ise Mustafa Reşid Paşa gösterilmektedir. Bu 
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nedenle Reşid Paşa bu tarzda paşaların ilk örneği olarak ifade edilmektedir. Buna kanıt 

olarak ise Lord Stratford Canning ile yakınlığı ve işbirliği gösterilmektedir.
906

 İnal bu 

durumu, “… Pek basit bir hakikatdir ki âherin himayesine sığınan bir âdem, hürriyet 

davasında bulunamayacağı gibi ecnebi bir sefaretin himayesiyle mevkii iktidare gelen, 

yahud bulunduğu mevkii o sayede muhafaza eden eşhasın idare ettiği devletde 

“İstiklal”e uzakdan merhaba der”
907

 cümleleri ile eleştirmiştir. Küçük’e göre ise bu 

durum, Türk aydının dayanak arayışının bir sonucudur.
908

 Her dönem kendisine bir 

dayanak arayan Türk aydını, Tanzimat döneminde dayanak olarak yabancı elçilikleri 

görmüştür. 

Mustafa Reşid Paşa eleştirilerinin ağırlık noktalarından birisini Balta Limanı 

Antlaşması’nın imzalanması oluşturmaktadır. Bu tarz görüşlere göre 1838 tarihli ticaret 

antlaşması, İmparatorluk açısından çok kötü sonuçlara yol açmıştır.
909

 Bu kapsamda en 

sık dile getirilen görüş, antlaşmanın Osmanlı yerel sanayisini çöküşe götürdüğü 

yönündedir.
910

 Berkes, 1838 Ticaret Anlaşmasının Batı’da dahi görülmeyen bir liberal 

anlayış çerçevesinde uygulandığını ve bu dönemde izlenen yoğun liberalizm 

propagandasının amacının Türkiye’yi Rusya karşısında bir denge unsuru olarak 

kullanmak biçiminde ifade etmektedir. Bu doğal olarak İmparatorluğu bir tür Batı 
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diplomasisi uydusu haline getirmiştir.
911

 Benzer bir görüşe göre 1838 Ticaret 

Antlaşması serbest ticaretin İmparatorluk içindeki altyapısını oluştururken, Tanzimat 

reformları ise bu antlaşma ile gelen Batı kapitalizmi için gerekli olan idari, mali vb. 

reformları getirmiştir
912

. Bu görüşlere paralel olarak, 1839 yılında yaşanan Nizip 

Savaşı’nda yaşanan yenilgi, İmparatorluk açısından askerî bir iflas anlamına 

gelmekteydi. Bu nedenle İmparatorluk tam bağımsız bir devlet olmaktan çıkarak büyük 

Avrupa devletlerinin ortak yarı sömürgesi durumuna gelmiştir.
913

  

Anlaşmayı farklı değerlendiren görüşlerde bulunmaktadır. Küçükömer, Mustafa 

Reşid Paşa’nın Mısır sorunun çözülmesi amacıyla dünyanın en liberal imtiyazlarını 

sağlayan Balta Limanı Anlaşması’nın imzalanmasındaki en etkili isim olduğunu ve 

anlaşmayı II. Mahmud’a İngilizlerle beraber kabul ettirdiğini belirtmektedir. Buradaki 

nedeni ise tarihi zorunluluk olarak ifade etmektedir. Devletin içinde bulunduğu şartlar 

dolayısıyla Osmanlı bürokratı talihsiz olarak Levantenlerle birlikte Batı’nın işbirlikçileri 

konumuna itilmiştir.
914

 Osmanlıların bu anlaşma ile yed-i vâhid usulünü terk ederek 

İngiltere’ye serbest ticaret imkânı tanımasını, Mısır meselesindeki yardımlarının 

karşılığı olduğu belirten görüşlerde bulunmaktadır.
915

 Mehmed Selahaddin’in cümleleri 

ile “Lâkin bundan maksad Avrupa efkâr-ı umûmiyesini celb ile politikaca istifâde 
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eylemek idi”.
916

 Nitekim bu antlaşma İngilizler açısından ekonomik olduğu kadar 

politik açıdan da önem taşımaktaydı. Çünkü Balta Limanı Antlaşması ile İngiltere, 

Hünkâr İskesi Antlaşması ile ortaya çıkan Osmanlı-Rus politik yakınlaşmasını sona 

erdiriyor, ticari yönden de Rus nüfuzunu ortadan kaldırıyordu.
917

  

Bu görüşlere göre Tanzimat dönemi devlet adamları, yürüttükleri politikalar 

neticesinde bazı tavizler vermişlerdir. Fakat bu durum incelenirken askerî açıdan zayıf, 

ekonomik açıdan ise çökmüş bir ülkede görev yaptıkları göz önünde 

bulundurulmalıdır.
918

 1760-1840 yılları arasında İmparatorluk önemli buhran dönemleri 

yaşamış, çok kısa aralıklarla savaş ve ayaklanmalar ile karşılaşmıştır. Böyle bir ortam 

içinde İmparatorluk, önemli derecede maddi ve insani kayba uğramıştır. Bu nedenle 

1838 Ticaret Antlaşması çöküşü başlatmayarak, hızlandırıcı etkide bulunmuştur.
919

 

Benzer bir görüş de, Balta Limanı Antlaşması’nın imzalanması ve ardından Tanzimat 

Fermanı ile tebaanın vatandaşa dönüştürülmesi aşamasında Tanzimat yöneticilerini 

liberal olarak yaftalamadan önce, başka alternatiflerinin olup olmadığının göz önünde 

bulundurulması gerektiğini ifade etmektedir.
920

 Görüldüğü üzere bu görüşler 

antlaşmanın imzalanmasının menfi sonuçları olduğunu kabul etmekle beraber 

imzalanma nedenini İmparatorluğun içinde bulunduğu duruma bağlamaktadırlar. 
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Mustafa Reşid Paşa’nın muhafazakâr görüşler tarafından da eleştirilmiş olduğu 

görülmektedir. Bu görüşler Mustafa Reşid Paşa’yı gâvur paşa diye adlandırmışlardır. 

Bunun temel sebebi sadece Paşa’nın Batı yanlısı politikaları değil, aynı zamanda 

imparatorluk içindeki uyruklara inançlarına bakılmaksızın eşit davranılmasına ilişkin 

görüşleridir.
921

 Benzer bir eleştirinin II. Mahmud için yapıldığı ve iki ismin de önemli 

reformlar gerçekleştirdiği dikkate alınmalıdır. Bu tarz bir başka eleştiriye göre Mustafa 

Reşid Paşa Tanzimat Fermanı içinde dini öğeleri kullanarak siyasi entrika ve 

kamuoyunu aldatma açısından başarılı olmuş, Fermanda kullanılan kamufle cümle ile 

Müslüman ve gayrimüslimlerin eşit hale getirilmesinde Sultan Abdülmecid ve şeriatı 

kendi emellerine alet etmiştir.
922

  

Yukarıda açıklamalarda da ifade edildiği gibi M. Reşid Paşa, Tanzimat 

Fermanı’nın öncü ismidir.
923

 Fakat bu noktada belirtilmelidir ki, Mustafa Reşid Paşa, 

Tanzimat zihniyetinin yaratıcısı olarak kabul edilmemekle birlikte Tanzimat dönemine 

kadar olan dönemde ortaya çıkan ideolojik birikimin taşıyıcısı ve önemli bir 

temsilcisidir. Bu ideolojik birikimin kaynağı ise Batı müdahalelerine karşı alınacak 

önlemler sonucu oluşan, II. Mahmud döneminde biçimlenen aydın despotizmi 

ideolojisidir.
924

 Nitekim M. Reşid Paşa’nın düşünceleri incelendiğinde, devlet 

otoritesinin ıslahatçı bürokratlar elinde tutulmasına taraftar olduğu görülmektedir. 

Gerçekte padişahın otoritesi ve karar verme yetkisini fiilen Babıâli’ye aktarılması fikri 

de bu görüşe dayanmaktadır. Bu nedenle Paşa, Babıâli’nin idare mutlak hâkimiyet 
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kurabilmesi için âyan ve ulemanın nüfuzunun kırılmasına önem vermiş ve merkezin 

emirlerini uygulayacak devlete sadık bir memur kadrosu oluşturmaya çalışmıştır. Reşid 

Paşa devletin modernleşmesinin, devlet otoritesine ıslahatları yürütecek bir bürokrasinin 

hâkim olması ile gerçekleşeceğine inanmaktaydı.
925

 Tanzimat bürokratları, devleti eski 

gücüne kavuşturabilecek yegâne kişilerin kendileri olduklarına inanmaktaydılar. 

Mustafa Reşid Paşa tarafından benimsenen bu tutum, Âli ve Fuad Paşalarca devam 

ettirilmiştir. Hatta Âli Paşa’nın, devlet işlerinin yönetimini küçük bir seçkin grubun 

üstlenmesi biçiminde yeni bir fikir geliştirdiği görülmektedir.
926

 Bu görüş, II. Mahmud 

dönemindeki aydın despot görüşünün, Tanzimat dönemi ile beraber Babıâli 

bürokratlarının üstünlük kazanmaları ile sürdürülen modernleşme felsefesini 

yansıtmaktadır. Nitekim Türk modernleşmesinin Batılı örneklerdekinin aksine 

yukarıdan aşağı, daha çok idari, diplomatik ve askerî seçkinler eliyle 

gerçekleştirilmesinin
927

 bu örneklerde somutlaştığı görülmektedir.  

2.4.2. Âli Paşa 

1846’da Mustafa Reşid Paşa’nın sadarete getirilmesi ile birlikte ilk kez hariciye 

nazırlığına atanmış ve kısa bir süre sonra vezaret rütbesi ile paşa olmuştur.
928

 Bu 

tarihten vefat ettiği 1871 yılına kadar devletin en önemli kadamelerinde uzun süre görev 

yaptığı görülmektedir. Bunlar içinde en önemlileri beş kez üstlendiği sadrazamlık, sekiz 

kez yürüttüğü hariciye nazırlığıdır. Bunlara ek olarak Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 

üyeliği, Meclis-i Âli Tanzimat reisliği, Encümen-i Daniş üyeliği, İzmir ve 
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Hüdâvendigar valilikleri ve daha farklı birçok görev yürütmüştür.
929

 Ayrıca 1849 

yılında mülteciler meselesi, 1856 Paris Antlaşması ve Islahat Fermanı, 1858 Romanya 

ve Mısır meselesi, 1867-1868 Girit sorunu gibi konularda önemli roller üstlenmiştir.
930

 

Eylül 1871’deki vefatına kadar yürüttüğü dört buçuk yıllık sadrazamlık görevi, 

1839’dan beri ilgili yüzyıldaki üçüncü en uzun sadrazamlıktır. Bu süreç içinde hayata 

geçirilen tüm reformlar onun ve Fuad Paşa’nın girişimleri ile gerçekleştirilmiştir.
931

 

Mustafa Reşid Paşa’da olduğu gibi Âli Paşa’nın da önemli bir diplomat 

olmasının yanı sıra iç reform sürecinde de önemli görevler üstlendiği görülmektedir. 

Örneğin adliye konusunda önemli bir gelişme olan Şurâ-yı Devletin açılması bu 

dönemde gerçekleşmiştir. Meclis-i Vâlânın ikiye ayrılması ile Şurâ-yı Devlet ve Dîvân-ı 

Ahkâm-ı Adliyye kurulmuştur. Kurulan bu iki meclisten ilki idari, ikincisi ise kazâî 

işlere bakmakla görevlendirilmiştir. Buna ek olarak medeni hukuk alanının da 

laikleştirilmesini savunan Âli Paşa, Fransız Medeni Kanunu’nu Türkiye’ye uyarlama 

düşüncesindeyse de, bu konuda yapılan tartışmalar neticesinde Mecelle-i Ahkâm-ı 

Adliyye ortaya çıkmıştır. Sonraki dönemde ise Cevdet Paşa’nın katkıları ile Dîvân-ı 

Ahkâm-ı Adliyye Meclisi yeniden düzenlenerek bu kurum, temyiz ve istinaf dairelerine 

ayrılmıştır.
932

 Buna ek olarak Mekteb-i Sultanînin kurulması, yabancılar açısından bazı 

tahditler ile gayrimenkullere tasarruf hakkı tanınması, evkafın intikali konusunda 

gelişmeler, demiryolu inşası için imtiyaz verilmesi konularında da ıslahat 

gerçekleştirilmiştir.
933

 1869 yılında Girit’ten göndermiş olduğu layihada da bu ıslahat 

görüşlerinden bazılarının yer aldığı görülmektedir. Eğitim konusunun çok önemli 
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olduğunu vurgulayan Âli Paşa, genel eğitim için gerekli girişimlerin yapılması ve 

tamamlanmasının birincil bir görev olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Müslüman 

olmayan tebaanın eğitimi için kurumlar açılarak Müslüman çocuklar ile birlikte eğitim 

verilerek kaynaştırılması gerektiği, aksi durumda yabancıların okullarına devam eden 

gayrimüslim tebaa çocuklarının devlete karşı olabilecekleri düşüncesini belirtmektedir. 

Kod Sivil denilen Medeni Kanunu’nun ise ayrı dinden olanların davalarının 

görülmesinde önemli olduğunu dile getirmektedir.
934

 Başka bir belge de ise adem-i 

merkeziyetçi bir yönetimin uygulanmaya başlandığını, ülkenin vilayetlere ayrıldığını, 

her vilayet için mahkemeler, ticaret odaları, teknik danışmanlıklar ve yabancıların işleri 

ile ilgilenen siyasi müdürlükler kurduklarını belirtmektedir. Belediyeler, posta-telgraf 

işleri ve dolaylı vergi düzeninin yenilendiğini, fenerler tesis edildiğini anlatmaktadır. 

Ayrıca Devlet Şurâsı, Adalet Divanı, İstinaf Mahkemesi gibi kurumların kendi 

dönemlerinde oluşturulduğu, eğitim, ticaret ve bayındırlık bakanlıklarının yeniden 

düzenlendiğini, Galatasaray Sultanisi ve Rasathane gibi kurumların var olduğunu 

belirtmektedir. Dolayısıyla tüm çabalarının bozuk hükûmet düzeninin değiştirilmesine 

yönelik olduğunu vurgulamaktadır.
935

 Tüm bu reformların İmparatorluğa yeni bir düzen 

getirdiği kuşkusuzdur. 

Âli Paşa, tutucu bir reformcu ve ılımlı bir liberal olarak nitelendirilmektedir. Bu 

özellikleri dolayısıyla radikal hareketleri benimsemediği görülmektedir. Ona göre Batılı 

kurumlar tedrici olarak uyarlanmalı ve geniş kapsamlı tedbirlerdense küçük adımlar 

atılmalıdır. Bu nedenle kimi kesimlerce yenilikçi kabul edilmekle birlikte bazı 

kesimlerce reformların hızını yavaşlatan bir gerici addedilmiştir.
936

 Âli ve Fuad Paşalar, 

Mustafa Reşid Paşa’yı ılımlı bir reformcu olarak eleştirirken, kendilerinin iktidar 
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döneminde benzer içerikli eleştirilerle karşılaşmışlardır.
937

 Özellikle Âli Paşa, Fuad 

Paşa’ya nazaran eleştirilen isim olmuştur. Örneğin Yeni Osmanlılar, Âli Paşa ile ilgili 

birçok yazı ve sert eleştiriler yayımlamışlardır.
938

 Bu kapsamda Âli Paşa için “yeni 

Osmanlı görüşüne göre, tiranlık düzeyinde otoriter bir davranış sergileyen sivil 

bürokrasinin sembolü ve en uç noktası”
939

 nitelendirmesi yapılmıştır. 

Âli Paşa’nın reform anlayışı incelendiğinde İmparatorluğun içinde bulunduğu 

şartların bilincinde olarak İmparatorluğu korumak adına, günlük bir siyasete dayanan 

anlayışa sahip olduğu ifade edilmektedir. Bu politikanın sürdürülebilmesi ise Avrupalı 

devletler ile kurulacak iyi ilişkilere bağlıydı. Kendisine gelecek için plan ve program 

yapılmasını öneren bir yabancıya “… İçinde çabaladığımız siyasi ve malî müşkülâtı 

görüyorsunuz, bu durumda yapabileceğimiz şey, günü gününe çalışmaktan ibarettir. 

Gerisi için Allah kerim” cevabını verdiği görülmektedir.
940

 Devletin çıkarlarının 

korunması adına gerekli fırsatları değerlendirmek istemiş fakat her zaman başarılı 

olamamıştır. Örneğin Âli Paşa’nın Paris Kongresi’nde kapitülasyonların kaldırılması 

konusunda girişimlerde bulunduğu görülmektedir. Bu durumun yabancılara 

Osmanlılardan daha fazla selahiyet sağladığını belirterek, İmparatorlukta yaratılan 

adaletsizliğe vurgu yapmıştır. Ayrıca Âli Paşa, yabancıların Türkiye’de mülk 

edinmesine ve yabancı sermayenin ülkede yerleşmesine karşı olduğu bilinmektedir.
941

 

Fakat bu çabaları sonuçsuz kalmıştır. 

Âli Paşa, İmparatorluğun kurtuluşunu din konusu ayrıştırılarak, uyrukların 

hepsinin kaynaşması olarak görmekteydi. Fakat parlamenter yönetim konusunda ise, 
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İmparatorluk halkının eğitiminin yeterli olmadığı görüşündedir.
942

 Yazdığı layihada 

gayrimüslim tebaanın yabancı kışkırtmalarından kurtarılması için kimi çareler önerdiği 

görülmektedir. Bunun için gayrimüslim tebaanın İmparatorluk tarafından gerekli 

koşullar sağlanarak başkalarına başvurmasının ve sığınmasının mecbur olmayacağı bir 

durumun yaratılması gerekmektedir. 

 “… Bu maksada erişmenin en büyük çaresi, yukarıda belirtilen fikirler 

çerçevesinde, eğitimleri adım adım gelişmekte ve bir yandan da bütün büyük 

devletlerin kendilerini himaye ettğini görerek türlü emellere düşmekte olan 

tabaanın, dışarıdan bekledikleri şeyleri doğrudan yasal padişahlarından elde 

ederek yabancılarla emel bağlarını kesmeleridir”  
 

cümleleri Âli Paşa’nın önerdiği çözümün anlaşılması açısından önemlidir.
943

 Âli Paşa 

bu sorunun çözümü için eğitim konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini 

de dile getirmektedir. Eğitimin gerekli seviyeye getirilmesi için gerekli emek ve paranın 

harcanmasının bir zorunluluk olduğunu belirten Âli Paşa’ya göre, devletin böyle bir 

imkânı sağlaması ile gayrimüslim aileler çocuklarını yurtdışında eğitime 

göndermeyecekler ve bu çocuklar Devlet-i Aliye’ye karşı fikirler edinmeyeceklerdir.
944

 

Bu anlayış Tanzimat dönemi Osmanlıcılık fikri ile uyumludur. 

Âli Paşa 1871 yılında vefat etmiştir. Ölümü ile beraber bir halefinin bulunmadığı 

gerçeği ortaya çıkmıştır. Yönetim işlerini yaklaşık on yıldır Fuad Paşa ile beraber 

yöneten Âli Paşa, Fuad Paşa’nın Şubat 1869’daki ölümünden sonra yönetimdeki 

hâkimiyetini katılaştırmıştır. Âli Paşa’nın yetenekli olduğu dış ilişkilerde ve iç 

reformların yürütülmesi ile ilgili hiçbir varis yetiştirmemesi, kimi yazarlarca devlete 

verdiği en büyük zarar olarak ifade edilmektedir.
945

 Ahmed Cevdet Paşa, Âli Paşa’yı 

Hariciye Nezareti bünyesinde görev alacak Müslüman memur yetiştirmediği için “…Âli 
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Paşa, ehl-i islâmdan umûr-ı hâriciyyeye âşinâ âdemler yetişürse kendisine rakîb 

olurlar, deyü havf ederdi” cümleleri ile eleştirmiştir.
946

 Bu nedenle Fuad Paşa’nın 

ölümü ile sadrazamlığa ek olarak hariciye nazırlığı görevini de üstüne alması, kendi 

yerine gelebilecek personel yetiştirmemesi konusuna örnek olarak gösterilmektedir.
947

 

Bu durum hakkında Âli Paşa’nın 1869 yılında Girit’ten yolladığı layihada, 

Hristiyanların her göreve getirilmeleri durumunda, ülke yönetiminde için gerekli olan 

bilgide Müslümanlardan ileri olduklarından tüm işleri ele geçirebileceklerini ve İslam 

memurlarının geri kalacağını belirtmektedir. Böyle bir durumun gayrimüslimlere bu 

kadar yüz verilmesinin İslam açısından hoşnutsuz olacağı gibi birçok sakınca 

barındırdığını da ifade etmektedir. Fakat bu noktada söz konusu devlet bilgisi 

olmaksızın ve İmparatorluğun diğer çağdaş milletler seviyesine getirmeksizin, 

İmparatorluğun Hristiyanlar olmasa da yönetilemeyeceğini belirtmektedir.
948

 Layihanın 

devamında ise Hristiyanların istihdamı ile ilgili sakıncaların dengelenmesi açısından 

önerilerde bulunmaktadır.
949

 Âli Paşa’nın ölümü ile onun izlediği tedrici laikleşme, 

Osmanlılık ve genel modernleşme politikalarının yerini İslami duyguların yeniden 

doğuşu ve Avrupa karşıtlığının yükselişi almıştır.
950
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2.4.3. Fuad Paşa 

1815 yılında doğan Fuad Paşa, ilk kez hariciye nazırlığına atandığı 1852 yılına 

kadar birçok önemli devlet görevinde bulunmuştur.
951

 Kariyeri boyunca iki kere 

sadrazamlık, beş kere hariciye nazırlığı, birer kez ise sadaret kaymakamlığı, seraskerlik, 

adliye nazırlığı, devlet nazırlığı ve encümen-i daniş üyeliği görevlerini üstlendiği 

görülmektedir. Ayrıca Mısır, Romanya, Teselya-Epir, Suriye-Lübnan gibi 

imparatorluğun çeşitli bölgelerinde olağanüstü yetkiler ile fevkalade komiserlik 

görevini yürütmüştür.
952

 Meclis-i Âli Tanzimat reisliği ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı 

Adliye reisliği gibi görevlerin yanında Osmanlı tarihinde ilk kez yaver-i ekrem unvanını 

alan kişi olmuştur. Padişah Abdülaziz’in yurtdışı seyahatinde yanında yer alan da odur. 

İyi bir devlet adamı ve diplomat olmasının yanında 1854 yılında Pita’daki isyanı 

sonlandırıp, Yanya’yı kurtarmış ve sınırdaki isyancıları temizleyerek iyi bir askerî 

kumandan olduğunu göstermiştir.
953

 Yürüttüğü görevler içindeki seraskerlik, bir müşir 

yerine bir sivilin getirilmesi istisnai bir durumdur.
954

 Haziran 1863’te sadrazam 

olmasının ardından seraskerlik görevini de üstlenmiş ve sonraki üç yıl bu iki görevi 

beraber yürütmüştür. Tanzimat dönemi boyunca bu durum açısından başka bir örneğe 

rastlanılmamıştır. Bu durum üç yıl dört ay aralıksız bu görevi yürüten Fuad Paşa’nın, 

1840’lı yıllardan bu yana ordu üzerinde diğer devlet adamlarından daha çok etki sahibi 

olduğunu göstermektedir.
955

 

Gerçekleştirilen reformlar da Fuad Paşa’nın önemli roller aldığı görülmektedir. 

1864 yılı Teşkilat-ı Vilayet Yasası ile kurulan yeni teşkilat yapılanmasını, onun kaleme 
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aldırdığı belirtilmektedir.
956

 Buna ek olarak kargir binaların yapılması, Divanyolu’nun 

geliştirilmesi, Mekteb-i Sultani ve Darülfünunun kurulmasına da katkıda 

bulunmuştur.
957

 Bu reformlar ile ilgili görüşleri, Fuad Paşa’ya ait olduğu konusu 

tartışmalı olan fakat onun görüşlerini yansıtan siyasi vasiyetnamede de yer 

almaktadır.
958

 Avrupa’nın diğer ülkeleri kadar ilerlemenin İmparatorluğun devamı için 

zorunlu olduğu, bu ilerlemede devletin bütün siyasi ve idari kurumlarının 

değiştirilmesi/yenilenmesi gerekliliği, Batılı kurumların İslam’ın güvenliği için 

benimsenmesi, İmparatorlukta yaşayan çeşitli halkların kaynaştırılması, devletin ırk ve 

din ayrımı gözetmeksizin herkese eşit yaklaşımı, devletin ve İmparatorluğun herkesin 

eşit olması temelindeki birliği, yolların yapımı, kamu eğitiminin geliştirilmesi maddeleri 

bu vasiyetnamede sayılan reformlardır.
959

 

Fuad Paşa’nın mülki idare içinde reformlar gerçekleştiği bilinmektedir. Mülki 

idare sisteminin düzenlenmesine yönelik görüşlerinin Lübnan ve Suriye isyanlarının 

bastırılmasında görev aldığı dönemlerde oluştuğu ifade edilmektedir. Paşa’ya göre 

mülki idare sisteminin sağlıklı olarak yürütülebilmesi, nitelikli memurlar bulunması ile 

gerçekleştirilebilirdi. Nitelikli memur bulunamayınca sistemin işleyişinde problemler ile 

karşılaşılacağı çok açıktı. Ayrıca halkın alışık olduğu bir sistemden yeni bir sisteme 

geçirilmesi de çok kolay bir süreç değildi. Fakat yaşanan isyanlar ve Avrupalı 

devletlerin baskılarının bertaraf edilebilmesi için sadrazam olduğu dönemde bu durum 
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Fuad Paşa tarafından acil bir durum olarak kabul edilmiştir. Bunun sonucunda ise 1864 

Vilayet Nizamnamnesi’nin hazırlanması süreci başlatılmıştır.
960

 

Fuad Paşa’nın çözüm üretmeye uğraştığı bir diğer alan maliyedir. Sultan 

Abdülaziz döneminde yaşanan mali sıkıntıya çözüm bulabilmesi amacıyla Fuad 

Paşa’nın sadaret makamına getirildiği görülmektedir.  Bu durumla ilgili olarak Fuad 

Paşa, padişaha bir takrir
961

 sunmuştur. Geniş yetkiler elde ederek göreve başladıktan 

sonra bir mali reform programı oluşturularak, var olan krize çözüm üretilmeye 

çalışılmıştır. Bu kapsamda her yıl devlet bütçesi hazırlanması, tasarruf tedbirleri 

alınması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması, kâğıt paranın kaldırılarak devletin 

gayrı muntazam borçlarının ödenebilmesi için iç ve dış istikraz yapılması ve mali 

reform ile ilgili farklı çözüm yollarının bulunması olarak bir program belirlenmiştir. 

1866 yılında sadaret makamından ayrılan Fuad Paşa’nın mali programı, sorunlara kalıcı 

bir çözüm oluşturamamıştır.
962

 Bu sadece Fuad Paşa’nın değil, Tanzimat döneminde 

görev tüm yöneticilerin temel sorunlarından birisini oluşturmuştur. 

Tanzimat’ın üç önemli simasından birisi olan Fuad Paşa, Mustafa Reşid ve Âli 

Paşa gibi önemli bir diplomat olarak kabul edilmektedir. Mustafa Reşid Paşa İngiliz 

taraftarı, Âli ve Fuad Paşalar Fransız taraftarı olarak bilinmektedirler. Fakat 

belirtilmelidir ki, her ne kadar Fransa’nın Avrupa’da etkili olduğu bir dönemde görev 

yapmış olsa da Fuad Paşa salt bir Fransız taraftarı olmaktan öte Mustafa Reşid ve Âli 

Paşa arasında bir yol izlenmiştir. Örneğin 1858 Paris Kongresi ve 1861 Şam 
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meselesinde Fransız politikasını desteklemediği gibi İngiliz politikalarını 

desteklemediği durumlarda mevcuttur. Buna rağmen bazı layihalarında en güvendiği 

devleti İngiltere olarak belirtmiştir. Fakat genel olarak bir tarafa bağlanmadan devletin 

çıkarlarını dikkate aldığı görülmektedir.
963

  

Fuad Paşa nükteli sözleri ve hazır cevaplığı ile tanınırdı. Neşeli konuşmaları 

(şetaret-i kelamiye), cesareti ve becerikliliği (cerbezesi) ile Reşid Paşa’dan daha üstün 

olarak ifade edilmektedir. Açık zekâsı nedeniyle devlet işlerinde sıkılmaz, amacına 

ulaşmak için karmaşık yollar yerinde atak bir şekilde hedefe yönelirdi. Devlet ve millet 

yararına uygun olan şeyleri uygulamaya koymak için arkadaşı Âli Paşa gibi zemin ve 

zamanın uygunluğunu uzun uzun düşünmez, ezilip bükülerek ince eleyip sık dokumanın 

işlerin sonuçsuz ve çıkmaz yola sokacağını düşünürdü. Bu nedenle bu işlerini 

yürütürken derhal uygulamaya koymasından ötürü bazı zor/uğraştırıcı ve önemli 

hususları başarı ile gerçekleştirmiş, fakat bazı konular sonuçsuz kalmıştır.
964

 

Fuad Paşa’nın ölümü Osmanlı devleti açısından bir vilayetin kaybından daha 

büyük bir uğursuzluk olduğu ifade edilmektedir. Bu durumda Âli Paşa, gücünün yarısını 

ve en önemli çalışma arkadaşını kaybetmişti. Nitekim bu iki reformcu kişisel özellikleri 

ile de birbirlerini tamamlamaktaydılar. Fuad Paşa, daha enerjik ve girişim yeteneğine 

sahipti.
965
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BİR MODERNLEŞME MODELİ OLARAK HARİCİYE TEŞKİLATI 

3.1.HARİCİYE TEŞKİLATININ MODEL OLMA NEDENLERİ  

3.1.1.Kesintisiz Bakanlık Örgütlenmesi ve Üstün Konum 

Hariciye ve Dâhiliye Nezaretlerinin kurulması ile birlikte bakanlık tipi 

örgütlenmenin İmparatorlukta başlatıldığı ifade edilebilir. Bu iki kurum öncesinde 

oluşturulan kimi kurumlar her ne kadar nezaret olarak adlandırılsa da, kurumsal olarak 

sahip oldukları nitelikler nedeniyle bakanlık özelliklerine haiz değildirler. Örneğin 

Evkaf Nezareti ve Mukataat Nezareti bu çerçevede ele alınabilecek kurumlardır. 

İsimleri nezaret olsa da, ilk bakanlık örgütlenmeleri olarak kabul edilmemektedirler.
966

 

Nitekim Evkaf Nezaretinde kullanılan nezaret nitelendirmesi “vakıf idarelerinin teftiş ve 

kontrolü” anlamında kullanılmıştır.
967

 Vakfın yönetimini yürüten mütevellinin yaptığı 

işe tevliyet, vakfın denetiminin nazır tarafından yapılmasına ise nezaret 

denilmekteydi.
968

 Bu nedenle Evkaf Nezareti ilk bakanlık örgütlenmesi olmamakla 

birlikte diğer nezaretlere örnek oluşturacak öncü ya da model olma niteliklerine de sahip 

değildir. Bunun temel nedeni ise nezaret ismi ile kurulmuş olmasına karşın, geleneksel 

örgütlenme yapısını II. Meşrutiyet dönemine kadar sürdürmüş olmasıdır.
969

  Dolayısıyla 

gerek Evkaf Nezareti gerekse Mukataat Nezaretinin kuruluş amacı, devletin gelir ve 

giderlerinin kontrol altına alınmak istenmesidir. Böylece ilgili alanlarda merkezileşme 

sağlanmış olacaktır. Fakat Batı’da ortaya çıkmış olan bakanlık tipi örgütlenme için 

farklı nitelikler gerekmektedir ki; bunlar uzman birimlerin yapı, işleyiş ve memur gibi 

                                                           
966
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özellikler üzerinden birbirinden ayrılmasıdır.
970

 Bu nedenle yukarıdaki sayılan 

birimlerin ilk bakanlık örgütlenmeleri olarak kabul etmek doğru görünmemektedir. 

Uzman birimler, işleyiş ve memurlar gibi özellikler üzerinden incelendiğinde Hariciye 

ve Dâhiliye Nezaretlerinin ilk bakanlık örgütlenmeleri olarak incelenmesi daha doğru 

olacaktır. Daha önce de belirtildiği üzere ilk bakanlık örgütlenmelerinin devletin klasik 

görevleri çerçevesinde ortaya çıktığı düşünülürse, bu iddia daha da kuvvetlenecektir.  

Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde bakanlıkların 1830’lu yıllarda kurulmaya 

başlandığı görülmektedir. 1836 yılında ilan edilen bir hatt-ı hümayun ile Hariciye ve 

Dâhiliye Nezaretleri oluşturulmuştur. Kısa bir süre sonra ise Maliye Nezaretinin 

kurulduğu göülmektedir. Fakat ne dâhiliye ne maliye ne de devletin diğer temel 

görevlerini içeren adliye ve harbiye gibi nezaretlerin, İmparatorluk açısından model 

oluşturmaktan uzak oldukları görülmektedir. Bunun temel sebeplerinden birisi, sayılan 

bu nezaretlerden hiçbirisinin Hariciye Nezareti gibi kesintisiz bir bakanlık 

örgütlemesine sahip olmamalarıdır. Nitekim Hariciye Nezareti kurulduğu 1836 yılından 

itibaren İmparatorluğun yıkılışına kadar faaliyet göstermiş ve sonrasında Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından miras alınmıştır. Fakat incelendiğinde görülecektir ki, diğer 

nezaretlerin kurumsal kimliklerinin oluşturulması daha uzun sürmüştür. Nitekim 

Ortaylı’ya göre Hariciye Nezareti; bilinen esas nezaretlerin kurulmasında, klasik sadaret 

ofislerinin çekirdeği oluşturmasının en önemli örneğidir. Bu kapsamda bu dışişlerinin 

gelişimini inceleyen yerli ve yabancı birçok yazar, bu bürokratik kurumun gelişimindeki 

kendine has yapısından etkilenmiş, Osmanlı yönetim geleneğinin kesintisizliğini bu 

nezarette gözlemlemişlerdir.
971
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Bu kapsamda Osmanlı tarihinde bakanlık örgütlenmesinin başladığı dönemde iki 

önemli özelliğin dikkati çektiği görülmektedir. İlk olarak bakanlık tipi örgütlenmenin 

içişleri, dışişleri, maliye ve ordu gibi geleneksel alanlarda başlamıştır. Bunlar arasından 

dışişleri ve kısmen maliye, yeni dönemde ortaya çıkan yeni işlevlerin 

bakanlıklaşmasında bir kuluçka görevi görmüşlerdir. İkinci olarak ise, bu yeni dönemde 

ortaya çıkan yeni yönetsel işlevler, öncelikle bir bakanlık olarak değil uzman meclisler 

olarak ortaya çıkmışlardır. Örneğin tarım, ticaret, sanayi, karantina gibi işlerin 

örgütlenmesinde ilk adım Hariciye Nezareti tarafından atılmıştır. Bu durum ise söz 

konusu bakanlık içinde konu ile ilgili bir meclis kurulması ile gerçekleştirilmiştir.
972

  

Bu nedenle burada diğer nezaretlerin gelişim süreçlerinin incelenmesi faydalı 

olacaktır. Nitekim Osmanlı tarihi incelendiğinde Dâhiliye Nezaretinin kurumsal 

yapısında önemli değişikliklerin yapıldığı ve kurumsal sürekliliğin kimi dönemlerde 

kesintiye uğradığı görülmektedir. Bu kurumun temeli olan görevli sadrazamın emri 

altında çalışan kethüda ya da kâhya bey, sadarette görev yapan bir görevli iken, XVIII. 

yüzyılda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa sadareti döneminden itibaren önem kazanmaya 

başlamıştır. Kethüdanın önem kazanmasının, Babıâli’nin yükselmesi ile paralellik 

gösterdiği görülmektedir. Bunun sebebi devletin dâhilî ve haricî işlerinin artması ile 

bürokraside ortaya çıkan uzmanlaşma gerekliliği ile kethüdanın süreç içinde 

başlangıçtaki görev alanının genişlemesi ve değişmesidir.
973

 Bu nedenle sadaret 

kethüdalığı, II. Mahmud tarafından yayımlanan bir hatt-ı hümayun ile Umur-ı Mülkiye 

Nezaretine dönüştürülmüştür.
974

 Daha sonra yayımlanan bir fermanla yine hariciye 

nazırı ile birlikte dâhiliye nazırına paşalık rütbesi tevcih edilmiş ve bu makamın taşıdığı 

önem ilgili fermanda, “…rüteb-i mezkûreden Umûr-ı Mülkiye Nezâreti'nin kâffe-i 
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masâlih-i Devlet-i Aliyye'ye ale'l-umûm nezâret-i şâmilesi olduğuna…” cümlesi ile 

ifade edilmiştir.
975

 Fakat Umur-ı Mülkiye Nezareti nitelendirmesinin kullanılması uzun 

sürmeyerek, yapılan düzenleme sonucunda Dâhiliye Nezareti olarak değiştirilmiştir.
976

 

Belirtildiği gibi sadaret makamının başvekâlete çevrilmesi ile beraber bu görevin 

vükeladan vakti icabına uygun olan tarafından yürütülmesi düzenlenmişti. Aynı belgede 

rahatsızlığı nedeniyle Akif Paşa’nın dâhiliye nazırlığından azl edilmesi ve dâhiliye 

nazırlığının sadrazam Mehmed Râuf Paşa’ya başvekâlet unvanı birlikte tevcih edilmesi 

düzenlenmiştir.
977

  

1839 yılında yapılan düzenleme ile Dâhiliye Nezareti kaldırılarak bu kurumun 

görevleri sadaret ve müsteşarlık tarafından üstlenilmiştir. 1869’a kadar tekrar 

kurulmayan Dâhiliye Nezaretinin işleri müsteşarlık, mektubî kalemi, dâhiliye kitâbeti, 

dâhiliye kalemi ve alt birimler tarafından sadaret tarafından yürütülmüştür.
978

 Dâhiliye 

müsteşarlığının, sadaret-i uzma müsteşarlığına dönüştürülmesi ve bu yeni isimli 

müsteşarlığın görevinden dönemin belgelerinde “Sadaret-i Uzmâ Müsteşârlığı hizmet-i 

behiyye-i mühimmesi masâlih-i umûmiye-i dâhiliyenin merkez ve maksemi olmasıyla” 

şeklinde bahsedilmesi, bu müsteşarlığın dâhilî işlerin yürütülmesindeki merkezi rolünü 

göstermektedir.
979

 Yine sadaret kethüdalığının yerine kurulan Dâhiliye Nezaretinin 

görevinin sadaret müşteşarlığı tarafından yürütülmesi durumu belgelerde, “Ma’lûm-ı âlî 
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buyrulduğu üzere Sadâret Müsteşarlığı mukaddemki Kethudâlık mesnedinin yerine 

kâ’im ve umûr ve masâlihi cesîm ve mühimm olduğuna…”
980

  cümlesi ile ifade 

edilmiştir. Nitekim bu göreve atanan Sarım Efendi’nin de dâhilî işler ile ilgili görevi: 

 “…ve Dâhiliye Müsteşârlığı nâmı ile me’mûr bulunan sa‘âdetli Sarım Efendi 

hazretlerinin me’mûriyeti Dâhiliye Nezâreti ma‘iyeti demek ise de nezâret-i 

mezkûre me’mûriyet-i sadârete dâhil bulunmuş olduğuna ve nezâret-i mezkûre 

metrûk hükmünde olarak efendi-i mûmâ-ileyhin bulunduğu mevki‘ ve merkezin 

haysiyet-i sâbıkası i‘âde olunmak hasbe'l-maslaha lâzım geldiğine binâ’en ba‘de-

ezîn efendi-i mûmâ-ileyh hazretleri Sadâret-i Uzmâ Müsteşârlığı unvânıyla yâd 

olunmak …”
981

  

 

cümleleri ile açıklanmıştır.   

Fuad Paşa’nın 1869’daki vefatının ardından sadrazamlık ve hariciye nazırlığının 

birlikte üstlenilmesi Âli Paşa açısından yürütülmesi zor bir hâl aldığından, Dâhiliye 

Nezareti yeniden ihdas edilmiştir.
982

 Nezaret iki yıl faaliyet gösterdikten sonra 1871 

yılında tekrar değişiklik yapılmıştır. Hariciye Nezareti, Sadaretten ayrılmış, Dâhiliye 

Nezareti Sadarete ilhak edilmiştir. Bu nedenle Sadaret-i Uzma Müsteşarlığı yeniden 

oluşturulmuştur.
983

 Findley’e göre, bu tarihe değin Dâhiliye Nezaretinin merkez 

organların azgelişmişliği, Babıâli devlet adamlarının yetkileri mümkün olduğu kadar az 

elde toplama kararlılıklarını yansıtmaktadır.
984

  

5 Şubat 1877 yılında (21 Muharrem 1294) Dâhiliye Nezaretinin üçüncü defa 

olarak kurulduğu görülmektedir. Nazır olarak ise Ahmed Cevdet Paşa atanmıştır.
985
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Dâhiliye Nezareti, 1877 yılından itiberen kesin olarak teşkil edilmiş ve giderek gelişim 

göstermiştir. Özellikle II. Abdülhamid’in merkeziyetçi anlayışı çerçevesinde bu 

Nezaret, giderek gelişmiştir. Fakat Tanzimat döneminde meclis ve dairelerin sürekli 

değiştirilmesi ve kaldırılarak tekrar kurulması Dâhiliye Nezaretinde de görülmüştür. 

İpşirli, Nezaret bünyesinde on-on iki civarında kalem bulunmasına rağmen, 1294-1328 

(1877-1910) yılları arasında salnamelerde alan bilgilere göre Dâhiliye Nezareti 

bünyesinde kurulup kaldırılan kalem sayısının yüzden fazla olduğunu belirtmektedir.
986

  

Görüldüğü üzere Hariciye Nezareti ile beraber kurulmuş olmasına rağmen 

geçirdiği kesintili süreç, bu kurumun ancak 1870’li yıllarda kurumsallaşmasına neden 

olmuştur. Bu tarihten itibaren ise önemli bir bakanlık olarak kabul edilmiştir. Örneğin 

salnamelerde 1877 yılına kadar Hariciye Nezaretine bağlı olarak görev yapan matbuat 

idaresi, bu tarihte Dâhiliye Nezaretine bağlanmıştır. Bu durum Dâhiliye Nezaretinin 

merkezi bir rol kazanması olarak yorumlanmaktadır.
987

 Görüldüğü üzere birçok kez ilga 

edilerek tekrar kurulan ve kurumsal sürekliliğini 1870’li yılların sonunda kazanan 

Dâhiliye Nezareti, 1830’lu yıllarda Hariciye Nezareti kadar etkin bir kurum olmamıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda geleneksel görevlerden bir diğeri olan mali işlerin 

kurumsallaşmasında da, istikrarlı yapının hızlı bir şekilde oluşturulduğunu söylemek 

zordur. Tanzimat döneminde mali merkeziyetçilik için bilinçli ve önemli reformlar 

hayata geçirilmiş olsa da, bu girişimler sıklıkla kesintiye uğramıştır.
988

 Bu nedenle 

Tanzimatçıların başarısız olarak eleştirildikleri mali alanın, teşkilat yapısı ve kurumun 

etkinliği üzerinden de kendisini gösterdiği ifade edilebilir. 
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Nitekim Tanzimat dönemi merkezi mali teşkilat yapısı incelendiğinde, bu 

istikrarsız yapının izlerine rastlamak mümkündür. 28 Şubat 1838 (3 Zilhicce 1253) 

tarihinde çıkarılan hatt-ı hümayunda yer alan, 

 “… ve Nâfiz Efendinin umûr-ı defterîde derkâr olan ma’lûmat ve 

mümâresesine mebnî hazâin-i şâhânemizin cümlesine nezâreti olmak ve hazîne-i 

âmiremizin dahi mansûre hazînesine ilhakıyla ba’dezîn defterdâr ta’bîri terk 

olunarak umûr-ı maliye nâzırı ıtlak olunmak üzere rütbe-i vezâret ve paşalık 

unvânı ile nezâret-i mezkûrenin müşârünileyhe tevcihi…”
989

  
 

ifadeleri ile Maliye Nezaretinin kurulmuş olduğunu anlıyoruz. Göreve atanması ile 

beraber Nafiz Paşa tarafından Nezaret bünyesinde önemli düzenlemelerin yapıldığı 

görülmektedir.
990

 Bu gelişmelerin ardından hazinelerin birleştirilerek idare edilmesi, 

müşteşar atanması ve Nezaret bünyesindeki birimlerin yeniden düzenlenmesi gibi 

uygulamalar neticesinde beklenilen istikrarın sağlanmaması sonucunda Maliye Nezareti 

lağvedilmiştir. Bu Nezaret yerine Hazîne-i Âmire Defterdarlığı ve Hazîne-i Mukataat 

Defterdarlığı kurulmuştur. Yine bu uygulama ile müsteşarlık kaldırılmıştır. Tanzimat ile 

beraber iltizam usulünün kaldırılması ile birlikte yeni usülde vergi toplayabilmek için 

taşrada muhasıllık emval memuriyeti oluşturulmuştur. Dolayısıyla vergi sistemindeki bu 

değişiklik merkezi örgüte de yansımıştır. Mukataat Defterdarlığı kaldırılmış, Mukataat 

Hazinesi ve Hazîne-i Âmire ise Hazâin-i Âmire Defterdarlığı ismi altında 

birleştirilmiştir. Bu birim Tanzimat’ın uygulanmadığı yerlerin vergi işleri ile ilgilenmek 

üzere kurulmuştur. Tanzimat’ın uygulandığı bölgelerin mali işleri için ise 19 Ocak 1840 

(14 Za 1255) tarihinde Umûr-ı Maliye Nezareti tekrar kurulmuştur. Nisan 1840’ta ise bu 

iki başlılık sona erdirilerek Hazâin-i Âmire Defterdarlığı kaldırılmış ve Maliye Nezareti 

mali işlerin tek sorumlusu haline getirilmiştir.
991
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Devletin önemli niteliklerinden birisi olan adli işleri yürüten adliye teşkilatının 

da, Osmanlı İmparatorluğu içinde yer alan diğer nezaretlere nazaran geç gelişim 

gösterdiği görülmektedir. Tanzimat sonrası Batı hukuku unsurlarının Osmanlı 

İmparatorluğuna aktarılması, adli teşkilatta yapılan düzenlemeler ve yeni kanunların 

çıkarılması ile birlikte modern anlamda Adliye Nezaretinin altyapısı oluşturulmaya 

başlanmıştır.
992

 Fakat yine de belirtilmelidir ki, tüm gelişmelere rağmen Tanzimat 

dönemi içinde kuruluşunu tamamlayamayan tek şube Adliye Nezaretidir. Şer’i 

mahkemelerin yanı sıra nizamiye mahkemelerinin de kurulması ve bu kurulan 

mahkemelerin şer’i mahkelemeler aleyhine yargı alanını geliştirdiği görülmektedir. Bu 

nedenle Adliye Nezaretinin kuruluşunu tamamlaması 1870 yılında gerçekleşmiştir.
993

 

Tanzimat öncesi var olan yargı düzeninin, Tanzimat reformları ile birlikte önemli 

değişikliğe uğraması sonucunda yargı alanında yeni kurumların oluşturulduğu 

görülmektedir. Kuruluşundan sonra bazı değişiklikler ile birlikte bir temyiz mahkemesi 

niteliği kazanan Divân-ı Ahkâm-ı Adliyye, süreç içinde Adliye Nezaretine 

dönüşmüştür. Bunun sonucunda temyiz ve istinaf mahkemeleri bu nezaret bünyesinde 

birer ayrı kuruluş haline gelmiştir.
994

  

Adliye Nezareti, Divân-ı Ahkâm-ı Adliyye’nin 13 Zilkade 1286 (14 Şubat 1870) 

tarihinde nezarete çevrilmesi ile kurulmuştur. Kazasker ve şeyhülislamların etkin 

olduğu bir hukuk sistemi süreç içinde değişikliğe uğramıştır. 1837 tarihinde gerekli 

kanunname ve nizamnamelerin hazırlanması amacıyla kurulan Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-

                                                                                                                                                                          
muhasebe teknikleri, bütçe teknikleri ve maliye bürokrasisinin eğitiminde gelişim kaydedilmiş, mali 

idarenin bazı bölümlerinde iyi bir hiyeraşik sistem oluşturulmuş ve Maliye Nezareti oluşturularak bir 

gelenek kurulmuştur. Fakat Türk mali tarihinde muhasebe ve bütçe tekniklerinin çağın gerekliliklerine 

uygun hale getirilmesi, ülkedeki gelir ve giderlerin kayıt altına alınması, vergi ie ilgili tarh, tahakkuk, 
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ı Adliyye, 1868 yılında ikiye ayrılarak Şurâ-yı Devlet ve Divân-ı Ahkâm-ı Adliyye 

oluşturulmuştur. Bir süre sonra çıkarılan bir nizamname ile Divân-ı Ahkâm-ı Adliyye 

Nezareti oluşturulmuştur.
995

 Bu gelişmeleri takip eden 12 Aralık 1875 tarihli “Islahat-ı 

Adliye Hakkında Şeref Sadır Olan Ferman-ı Âli” ile teşkilatta önemli değişikliler 

yapılmış, fermanın ilanından kısa bir süre önce ise (1 Aralık 1875) Cevdet Paşa’ya 

adliye nazırlığı görevi verilmiştir. Bu gelişmeler sonrası belgelerde Adliye Nezareti 

unvanının kullanıldığı görülmektedir. Bu geçiş süreci ile beraber 1879 yılında çıkarılan 

ilk teşkilat nizamnamesi ile Adliye Nezareti teşkilatı tamamlanmıştır.
996

 

Bir diğer geleneksel hizmet olan askerî hizmetlerin nezaret olarak örgütlenmesi 

de geç tamamlanmıştır. 1826 tarihinde yeniçeriliğin ilgası ile birlikte kurulan Bâb-ı 

Seraskerî, elli yıldan daha uzun bir süre askerî işlerin yürütüldüğü kurum olmuştur. 

1863 yılında ikinci kez sadrazamlığa getirilen Fuad Paşa Bâb-ı Seraskerî hizmetlerini de 

üstlenince, bürokratik işlerin yürütülebilmesi amacıyla Harbiye Nezareti kurulmuştur. 

Fakat bu kurum bir nezaret değil,  Bâb-ı Seraskerî’ye bağlı bir büro hüviyetindedir.  

Bâb-ı Seraskerî’nin gerçek anlamda Harbiye Nezaretine dönüştürülmesi ancak 1879 

yılında gerçekleştirilecektir. Fakat bu 1884 yılında tekrar eski haline dönüştürülen 

kurum, 22 Temmuz 1908 tarihinde yeniden kurulmuştur.
997

 

Görüldüğü üzere tüm bu nezaretlerin kurumsal sürekliliklerinin kesintiye 

uğraması, kurumsal kimliklerinin geç oluşması ve kurum bünyesinde yapılan 

değişikliklerin sıklığı Hariciye Nezaretinin, bu kurumlara nazaran bir adım öne 

çıkmasına neden olmuştur. Bu durum Hariciye Nezareti bünyesinde değişiklikler 

yapılmadığı anlamına gelmemektedir. Fakat gerek dönemin konjonktürü gerek işlerin 

yürütülmesinde uzman personel gerekliliği gerekse de Hariciye Nazırlarının 1830’lu 
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yıllarda uzun dönem sadrazamlık görevini de yürüten devlet adamlarından olması, bu 

kurumun bir model olması yönündeki en önemli sebepleri oluşturmuştur. Örneğin 

Tanzimat döneminde, Mustafa Reşid Paşa hariciye nazırlığı görevini fiilen bırakmak 

istemediğinden ve geçmişte bu görevin sadrazamın ofisi içinde yer alan birimce 

yürütülmüş olması sebebiyle Hariciye Nezareti, Sadaret’ten pek ayrı sayılmazdı.
998

 

Ayrıca Hariciye Nazırı olan isimlerin eşanlı olarak diğer kurumlarda da görev 

üstlenmeleri, nezaretin önemini artıran bir diğer unsurdur. Örneğin Meclis-i Âli-i 

Tanzimat’ın ilk başkanları olan Âli ve Fuad Paşaların belirli dönemlerde bu görevi 

hariciye nazırlığı ile beraber yürüttükleri görülmektedir.
999

 Nitekim beraber 

yürütülmesinin ortaya çıkaracağı sakıncalar göz önünde bulundurularak, bu iki görev 

birbirinden ayrılmıştır.
1000

 Fakat yine de süreç içinde bu iki görevin tekrar birleştirildiği 

görülmüştür. Örneğin Meclis-i Âli-i Tanzimat ile Meclis-i Vâlâ’nın, Meclis-i Âhkam-ı 

Adliye çatısı altında birleştirilmesi sırasında meclis başkanı olarak görev yapan Âli 

Paşa’nın, aynı zamanda hariciye nazırlığına vekâlet ettiği görülmektedir.
1001

  

Hariciye Nezaretinin gelişimindeki en önemli sebep, dönemin uluslararası 

konjonktüründeki değişimler ve İmparatorluğun yaşamını sürdürebilmek amacıyla 

diplomasiyi bir araç olarak kullanmasıdır. Bu nedenle Kırım Savaşı’ndan itibaren 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılı devletler ile yürüttüğü siyasi ilişkilerin yoğunluk 

kazanması ile Meclis-i Vükelâ içinde sadrazamdan sonra en etkili isim hariciye nazırı 

olmuştur. Bu nedenle bu makama kabiliyetli, girişken ve yabancı dil bilen isimlerin 
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getirilmesinin, padişahlar açısından da önem kazandığı görülmektedir.
1002

 Kimi 

görüşlere göre Hariciye Nezareti, dış ilişkilerde ağırlığı nedeniyle Babıâli bünyesinde 

yer almakla birlikte bağımsız bir konuma sahipti. Bu nedenle bu makamın doğrudan 

padişaha karşı sorumlu olduğu belirtilmektedir.
1003

 Bu kapsamda Hariciye Nezareti, 

uzun yıllar devlette en etkili kurumlardan birisini oluşturmuştur. Bu etkili konum 

nedeniyle nezaretler arasında Batı özelliklerine haiz ve reformların yürütülmesinde en 

etkin kurum Hariciye Nezareti olmuştur.
1004

   

Hariciye Nazırının diğer nazırlıklarına nazaran kıdemli olduğunun önemli bir 

göstergesi Meclis-i Vükelâ’daki oturma biçimidir. Ahmed Cevdet Paşa’nın 

açıklamasına göre üyeler, sadrazamın sağında ve solunda oturmaktadır. Kural olarak 

Sadrazamın sağ tarafına şeyhülislam, ondan sonra ise askerî sınıf oturmaktadır. 

Sadrazamın sol tarafında ise diğer vükelâ yer almaktadır. “… Sadrâzamın solunda diğer 

vükelâ oturmak ve mümkin mertebe kıdeme îtibâr olunmak için Sadrâzam’a şifâhen Ser-

kurenâ vâsıtasiyle bir irâde tebliğ olundu. O dahi ibtidâ Hâriciye nâzırı ile müzâkere 

ederek Hâriciye nâzırından sonra bu abd-i âciz ve ba’dehû Dâhiliye nâzırı ve ba’dehû 

sâir nûzzar otumak…” cümleleriyse sol taraftaki dizilişi açıklamaktadır.
1005

    

Yine kurumsal kimi özellikler açısından Hariciye Nezaretinin öncü olduğu 

görülmektedir. Örneğin Findley, Osmanlı İmparatorluğunda Hariciye Nezaretine verilen 

öneme vurgu yaparken, halka açılacak denli düzenli arşivlerin varlığından 

bahsetmektedir. Ona göre böyle bir durum nezarete verilen öneme delalettir ki, Maliye 

Nezareti açısından böyle bir arşiv bırakma durumu söz konusu değildir.
1006

 Bu durum 
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nezaretin kurumsal yapı ve kurum kültürü açısından da önemli gelişimlere öncülük 

yaptığının göstergesidir. 

Anlaşılacağı üzere Dâhiliye Nezareti ile birlikte kurulan ilk nezaret olma özelliği 

taşıyan Hariciye Nezareti, diğer nezaretler ile kıyaslandığında kuruluşundan itibaren 

kesintisiz faaliyet gösteren tek teşkilattır. Dönemin konjonktürü göz önüne alındığında 

Sadaret ve diğer görevler ile beraber üstlenilmiş olması, Nezaretin önemini artıran bir 

diğer unsurdur. Bu nedenler göz önüne alındığında, diğer nezaretlere göre reformların 

yürütülmesinde ön plana çıkması şaşırtıcı görünmemektedir. 

3.1.2. Tanzimat’ın Üç Paşası 

Her siyasal düşünce ve fikir, uygulamada başarılı olmak ve savunduğu fikirlerin 

toplumsal alanda yaşama geçirilmesini amaçlamaktadır. Başarılı olabilmek için ise 

gerekli olan en önemli koşul, bu fikri benimseyen kadroların iktidar olabilmeleridir. Bu 

kadrolar iktidara ulaştıktan sonra kendisini ekonomik ve siyasal olarak yeniden 

üretebilmeli ve bir anlamda politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamalıdır. Ayrıca göz 

önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli konu, toplumun yeni fikirleri 

benimseyen kesimlerinin (dönüşmüş kesim) büyüklüğünün sürekli surette 

artırılabilmesidir.
1007

 Bu durum Osmanlı İmparatorluğu açısından ele alınırsa, 

dönüştürücü kesimin Batı reformlarını benimseyen gruplar olduğu açıktır. Nitekim XIX. 

yüzyıl güç dengesi içinde ortaya çıkan gelişmeler sonucunda Osmanlı yönetici 

seçkinleri niteliksel bir dönüşüme uğramış; dış elçiliklerde ve tercüme bürosundan 

yetişmiş, Batı’yı tanıyan ve Batılı dilleri konuşabilen yeni bir “elit” kesim ortaya 

çıkmıştır. İnalcık bu yeni bürokratik sınıfın ortaya çıkış sebebini, devletin topyekûn 

yıkılması tehlikesinden korumak olarak açıklamaktadır.
1008

 Farklı bir bakış açısından 

konuyu inceleyen Timur’a göre bu elitlerin işlevi, uluslararası ilişkilerin objektif 
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konumu sonucu belirlenmiştir. Bu yeni elitler, diplomasi araçlarını kullanarak Batılı 

devletlerin denge politikalarını uygulamışlar ve Hristiyan Osmanlıların statülerini 

geliştirerek, onların iktidara katılmalarını sağlamayı amaçlamışlardır. Nitekim Timur’un 

ifadeleriyle açıklarsak bu sınıf, Avrupa politikalarının Osmanlı İmparatorluğu içindeki 

uygulayıcıları olmuşlardır. Temel amaçları ise İmparatorluğu reformlar ile değiştirmek 

değil, değişmemesini sağlamaktır.
1009

 

Bu tip yöneticilerin ortaya çıkışında, İmparatorluğun yaşadığı krizlerin etkisi 

olduğu açıktır. II. Mahmud, Avrupa tekniğini kendisinden daha iyi benimsemiş 

Mehmed Ali Paşa karşısında başarısızlığa uğramıştır. III. Selim devri askerî geleneğine 

uygun ıslahatın temsilcisi Hüsrev Paşa temsil ettiği siyaset, Nizip Savaşı’nda iflas 

etmiştir. Böyle ümitsiz olunan bir ortamda, İmparatorluğun kurtuluşunun daha radikal 

reformlar ile gerçekleştirileceği fikri herkes tarafından zorunlu olarak kabul edilmiştir. 

Bu gelişmeler, II. Mahmud’a sunduğu lahiyalar ile tüm idare ve kanunlarda radikal bir 

değişimin zorunlu olduğunu savunan Mustafa Reşid Paşa’nın siyasetinin kabul 

edilmesinin önünü açmıştır.
1010

 II. Mahmud döneminde yeniçeriliğin kaldırılması ile 

Saray, gücün temerküz ettiği önemli bir aktör olmuştur. Vaka-i Hayriye’nin ardından 

1876’daki kısa dönemli bir istisna dışında askerler, 1908’e kadar siyaset sahnesinde çok 

etkili bir güç olamamışlardır. II. Mahmud’un merkezileşme politikaları sonucunda da, 

Saray’ın mutlak bir güç olduğu da bilinmektedir. Fakat bu güçlülük durumu, Nizip 

mağlubiyeti ile sona ermiştir. Bu savaşın ardından İmparatorluktaki etkin güç, İngiltere 

ve Fransa gibi ülkelerin etkin desteğine sahip, yabancı dil bilen, Tercüme Odasından 

yetişmiş hariciye kökenli paşaların eline geçmiştir.
1011

 Bu durum ile beraber sivil 

                                                           
1009

 Timur, 1985, s.142-144. 
1010

 İnalcık, 2016a, s.104.  
1011

 Akşin, 2014, s.34-35; Baykara, 2007, s.181. Bu etkinlik 1871’de Âli Paşa’nın vefatı ve Fransa’nın 

Prusya’ya yenilmesi sonrasında sona ermiştir. Yetkeci Prusya ve mutlakiyetçi Rusya’nın yükselişi de 

Osmanlı siyasi hayatını etkilemiştir. Bkz. Akşin, 2014, s.36.  



280 

 

bürokrasi, XVI. yüzyılda Sadaret ve Saray arasında başlayan kopuşun belirginleşmesi 

ile hem mekânsal olarak hem de nezaretlerin kurulmasında olduğu gibi işbölümü 

açısından etkinliğini artırmıştır.
1012

  

Fakat bu yeni sınıfın yükselişe geçmesi, sadece İmparatorluğun içinde 

bulunduğu kriz durumları sonucunda olmamıştır. 1839 yılında II. Mahmud’un ölümü ile 

beraber ortaya çıkan bazı gelişmeler, padişah ve memurları arasında reformlar ile ilgili 

olarak süregelen gizli mücadeleyi sona erdirerek, 1871 yılına kadar devam edecek yeni 

bir dönemi başlatmıştır. Bu etmenlerden ilki II. Mahmud sonrası tahta çıkan 

padişahların nitelik ve özellikleri ile ilgilidir. II. Mahmud’un kişiliğinde kendisini 

gösteren reformcu özellikler ve yönetim kabiliyeti, kendisinden sonra tahta çıkan 

padişahlar olan Abdülmecid, Abdülaziz ve V. Murad’da yansıma bulmamış ve bu 

durum II. Adülhamid dönemine kadar devam etmiştir. İkinci etken, 1830’lu yıllarda 

yapılan reformlar sonucu sivil bürokratik sınıfa tanınan haklar ve sağlanan makam 

teminatlarıdır. Bürokrasi içindeki hızlı değişimleri azaltarak nispeten istikrarlı bir 

bürokratik kesimin ortaya çıkmasını sağlayan bu değişimler sonucunda, sivil bürokrasi 

önemli kazanımlar elde etmiştir. Son etmen ise, ikinci faktörle bağlantılı olarak 

Batılılaşmaya yönelik reformları yürüten memurların ulaştıkları güç seviyesidir. 

Özellikle bu çerçevede yönetim içinde yükselişe geçen diplomatik seçkinler, 

çıkardıkları önemli yöneticilerle 1871 yılına kadar sürecin baskın karakterini 

oluşturmuşlardır. Bu dönemde sivil bürokrasi merkez ve taşrada gücünü artırarak, 

Babıâli’ye o döneme kadar görülen en prestijli dönemini yaşatmışlardır. Reformların 

sürükleyici gücü olan sivil bürokrasinin gücünü yükseltmesi,
1013

 doğal olarak 
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1013
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reformların yapılması ve uygulanmasında da kendisini göstermiştir.
1014

 Garplılaşma 

olarak adlandırılan bu süreç hem yönetici seçkinlerin ideolojisi hem de bu sınıfın 

iktidarının sürdürülmesinin temel meşruiyet kaynağı haline gelmiştir.
1015

 1871 yılına 

gelindiği zaman ise reform kavramı, basitçe geçmişe dönme olarak ifade edilebilecek 

reform görüşünü aşmıştır. Artık reformlar ile eski düzen yıkılarak köklü değişiklikler 

yapılmıştır ve bu durum eski düzen ve kurumlarının tekrar diriltilemeyeceği anlamına 

gelmektedir. Bu gelişmelerin iyi ya da kötü olduğu konusunda birçok tartışma 

günümüze kadar sürmüş olsa da, Türkiye Batılılaşma ve modernleşme sürecini yegâne 

çözüm olarak benimsemiştir. Süreç hızlı, yavaş, doğrudan ya da dolambaçlı devam etse 

de, geriye dönülemez bir nitelik kazanmıştır.
1016

  

Ayrıca II. Mahmud tarafından ordunun güç kazanması ve yönetimde 

merkeziyetçiliğin sağlanması amacıyla uygulamaya konulan modernleştirme 

uygulamaları, Sultan için karmaşık bir durum kazandığından dolayı modernist ve 

reformist faaliyetlerin yürütülmesinde iktidar bürokrasiye devredilmiştir. II. Mahmud 

döneminin ardından hem Sultan tarafından ortaya konulan reform mekanizması hem de 

Reşid Paşa ve benzer niteliklere sahip bürokratlara sağlanan mutlak koruma ile II. 

Mahmud sonrası padişahların yönetimdeki etkinliğinin bürokrasiden çok geride kaldığı 

görülmektedir. Dolayısıyla bürokrasi, III. Selim ve II. Mahmud’un kısa bir dönem 

kullandıkları iktidarın kendilerine ait olduğunu iddia etmişler ve bu grup Padişah 

Abdülmecid ve Padişah Abdülaziz
1017

 döneminde iktidarı kullanan önemli bir güç 

olmuştur.
1018
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Bu elit seçkinlerin ne şekilde ortaya çıktığı da, tartışılan önemli konulardandır. 

Tanzimat öncesinde Türk toplumda iki aydın tipinin var olduğu görülmektedir. Bunlar 

medreseden yetişen ulema ve tekkeden gelen velidir. Bu gruplar devleti yöneten maddi 

iktidar karşında, manevi iktidarın temsilcisi konumundadırlar. Tanzimat sonrası ise bu 

aydın tipi değişikliğe uğramış ve Batı örneği üzerinden yetişen Türk aydını, akla değer 

veren ve yeni fikirler ileri sürmekten korkmayan bir nitelik kazanmıştır. Mustafa Reşid 

Paşa, kendisinden sonraki Türk tarihinin şekillenmesinde rol alan bu “yeni aydın 

tipi”nin ilk örneği olarak ifade edilmektedir.
1019

 Modernleşmenin bu tip aydınlar 

aracılığı ile gerçekleştirilmesinin esas sebebi olarak toplumun geniş kesimlerinin fikri, 

sosyal ve siyasi alanlarda esaslı dönüşümleri gerçekleştirecek niteliklere sahip olmaması 

gösterilmektedir. Çeşitli etkenler sonucunda toplumun bu tarz bir imkâna sahip 

olmamasından dolayı toplumsal zorunluluklar nedeniyle yapılması zaruri olan reformlar 

küçük bir grup devlet adamı tarafından gerçekleştirilmiştir.
1020

 

1830’lu yılların başında en nüfuzlu yönetici kesimin kim olacağı konusunda 

askerî ve sivil kesim arasında önemli bir rekabetin yaşandığı görülmektedir. Bir tarafta 

Âkif Paşa ve Hüsrev Paşa’nın bulunduğu grup yer almaktayken, karşılarında ise İngiliz 

yanlısı eğilimlere sahip olmakla beraber İslami yönü de bulunan Pertev Paşa ve onun 

himayesindeki hariciye personeli yer almıştır. 1837 yılında var olan durum her ne kadar 

Âkif Paşa ve Hüsrev Paşa’nın bulunduğu tarafın yaklaşımının ağır bastığını gösterse de, 

1839-1841 yıllarındaki Mısır krizi ile dengeler değişmiştir. İmparatorluğu büyük bir 

krizin içine sokan bu durumda Mustafa Reşid Paşa başta olmak üzere, Pertev Paşa’nın 

yetiştirdiği hariciye personelinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu kadroların etkinlik 

                                                           
1019
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kazanması ile memuriyet koşullarını değiştiren reformlar da hayata geçirilmiş, Pertev 

Paşa’nın ölümüne yol açan koşullar değiştirilerek can, ırz ve namus güvenliği genel 

ilkeler olarak belirlenmiştir.
1021

 Tanzimat bürokratlarının Saray ve askerî elit karşısında 

üstünlük sağlayarak, yönetimde mutlak üstün olmaları ile beraber otonom bir konum 

elde etmişlerdir. Yönetim sürecinde sadece karar alma değil, uygulama aşamasını da 

kendileri yürütmüştür.
1022

 Findley’de kendi döneminin reformcu kişisi Hüsrev Paşa’nın 

yetkilerinin XIX. yüzyıl ortalarında sivil bürokrat Mustafa Reşid Paşa’ya geçmesini, 

askerî sınıfın 1839’da gerek duyulan liderlik vazifesini yerine getirememesinin önemli 

bir delili olarak yorumlamaktadır.
1023

   

Yeni grubun öncüsü Mustafa Reşid Paşa’nın 1846’da sadarete getirilmesi  

“…Reşid Paşa devri zuhura geldi”
1024

 biçiminde ifade edilmiştir. Cevdet Paşa’nın 

(Reşid Paşa grubunun taraftarı olarak) Reşid Paşa’nın yükselmesini bu şekilde ifade 

etmesi saray grubu ve yeni bürokratlar arasındaki rekabetin bir göstergesidir. 

Dolayısıyla saray grubu, Reşid Paşa ve onun görüşlerini paylaşan taraftarlarını kendileri 

açısından bir tehdit olarak görmekteydi.
1025

 Bu nedenle Reşid Paşa’nın sadareti ile saray 

grubu bu yeni bürokrat grubun ve dolayısıyla Reşid Paşa’nın sadaret gibi yüksek 

makamlara gelmelerini engelleme çabası içine girmişlerdir. Örneğin Serasker Said 

Paşa’nın girişimleri ile Mustafa Reşid Paşa’nın sadaretten azledilerek, Sarım Paşa’nın 

sadarete getirilmesi bu duruma önemli bir örnektir.
1026

 Fakat bu mücadeleden yeni 

bürokrat sınıfının (en azından 1876’ya kadar)  galip çıktığı görülmektedir. Bu sonucun 

oluşmasında Tanzimat dönemindeki uluslararası konjonktür ve bu konjonktürde devleti 

yönetebilecek niteliklere yeni bürokrat sınıfının sahip olmasının etkili olduğu 
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kuşkusuzdur. Bu kapsamda Âli ve Fuad Paşa’ların 1850’lı yılların ortalarından itibaren 

Babıâli’de lider devlet adamı pozisyonuna yükselmeleri öncelikle 1850’lerin başlarında 

Mustafa Reşid Paşa ve Damat Mehmed Ali Paşa arasında ortaya çıkan şiddetli rekabete 

dayandırılmaktadır. Bu basit bir kişisel rekabetin ötesinde iki büyük siyasi gücün 

mücadelesi olmuştur. Bu güçlerden Mustafa Reşid Paşa’nın öncülüğündeki ilk grup 

politik ve idari reformların yapılması ile giderek güç kazanan ve yeni tip devlet 

adamlarına dönüşen yeni bürokratlar grubudur. İkincisi ise Damat Mehmed Ali Paşa 

liderliğinde askerî güçlerin kontrolünü ellerinde tutan ve Saray ile ilişkileri nedeniyle 

güçlü ve etkili politikacılara dönüşen kişilerden oluşmaktaydı.
1027

 

Görüldüğü üzere görev yaptıkları dönemde, devlet politikasının belirlenmesinde 

Mustafa Reşid, Âli ve Fuad Paşaların etkinliği birçok yazar tarafından dile 

getirilmektedir. Örneğin Mardin, Sultan Abdülaziz’in politikaların belirlenmesinde bu 

paşaların esiri olduğunu ifade etmektedir.
1028

 Abdurrahman Şeref ise Sultan 

Abdülmecid’in, kendisini Mustafa Reşid Paşa’dan kurtarması için başını duvarlara 

urarak Allah’a dua etmekte olduğunu aktarmaktadır.
1029

 Mustafa Reşid Paşa tarafından 

başlatılan “vüzera hegamonyası”nın Âli ve Fuad Paşalarca da devam ettirilmiş olması, 

Tanzimat döneminde yüksek bürokrasinin ve özellikle sadrazamın kazandığı gücü 

göstermesi bakımından da önemlidir. Doğrudan Batılılaşma ile ilgili olan bu durum 

nedeniyle önemli devlet işlerinin kontrolünün, ortaya çıkan yeni tip memurların eline 

geçtiği görülmektedir.
1030

 

1858 yılında Mustafa Reşid Paşa’nın vefatının ardından Âli ve Fuad Paşalar 

reformların yürütülmesinde en etkili isimler olarak kalmışlardır. 6 Ağustos 1861 

tarihinden Âli Paşa’nın vefat ettiği 6 Eylül 1871 tarihine kadar toplamda on üç ayı bulan 
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bir ara dışında, sadrazamlık görevi Âli ve Fuad Paşa tarafından yürütülmüştür. Buna ek 

olarak aynı zaman dilimi içinde sadrazamlık makamında bulunmayan isim, hariciye 

nazırlığı görevini üstlenmiştir. Hatta 1869 yılında Fuad Paşa’nın vefat etmesinin 

ardından bu iki makam Âli Paşa tarafından birleştirilerek kullanılmıştır.
1031

 Yukarıdaki 

açıklamalar Mustafa Reşid, Âli ve Fuad Paşaların sadrazamlık, hariciye nazırlığı ve 

diğer üst düzey görevleri yürüttükleri dönemler ile birlikte incelenince, bu üç ismin 

etkinliği daha açık olarak görülmektedir. 
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Tablo 3: Mustafa Reşid, Âli ve Fuad Paşa’nın Önemli Devlet Görevlerini Yürütükleri Zaman 

Dilimleri
1032

 

SADRAZAMLIK HARİCİYE NAZIRLIĞI TANZİMAT MECLİSİ 

REİSLİĞİ 

MECLİS-İ AHKÂM-I 

ADLİYYE REİSLİĞİ 
M. Reşid Paşa: 

Eylül 1846-Nisan 1848 

M. Reşid Paşa: 

Temmuz 1839-Mart 1841 

Âli Efendi: 

Eylül 1854-Aralık 1854 

Âli Paşa: 

Haziran 1848-Ağustos 1848 
M. Reşid Paşa: 

Ağustos 1848-Ocak 1852 

M. Reşid Paşa: 

Aralık 1845-Ekim 1846 

Âli Paşa: 

Ocak 1855-Mayıs 1855 

M. Reşid Paşa: 

Ocak 1852-Mart 1852 
M. Reşid Paşa: 

Mart 1852-Ağustos 1852 

Âli Efendi: 

Ekim 1846-Mayıs 1848 

Fuad Paşa: 

Mayıs 1855-Temmuz 

1855 

Fuad Paşa: 

Ocak 1863-Şubat 1863 
Âli Paşa: 

Ağustos 1852-Ekim 1852 

Âli Paşa: 

Ağustos 1848-Ağustos 

1852 

M. Reşid Paşa: 

Temmuz 1857-Eylül 

1857 

 

M. Reşid Paşa: 

Kasım 1854-Mayıs 1855 

Fuad Efendi: 

Ağustos 1852-Mart 1853 

Fuad Paşa: 

Eylül 1857-Ocak 1858 

 

Âli Paşa: 

Mayıs 1855-Kasım 1856 

M. Reşid Paşa: 

Mayıs 1853-Aralık 1854 

Âli Paşa: 

Aralık 1859- Temmuz 1861 

 

M. Reşid Paşa: 

Kasım 1856-Ağustos 1857 

Âli Paşa: 

Aralık 1854-Mayıs 1855 

  

M. Reşid Paşa: 

Ekim 157-Ocak 1858 

Fuad Efendi: 

Mayıs 1855-Kasım 1856 

  

Âli Paşa: 

Ocak 1858-Ekim 1859 

Âli Paşa: 

Temmuz 1857-Ocak 1858 

  

Âli Paşa: 

Ağustos 1861-Kasım 1861 

Fuad Paşa: 

Ocak 1858-Haziran 1861 

  

Fuad Paşa: 

Kasım 1861-Ocak 1863 

Âli Paşa: 

Haziran 1861-Ağustos 

1861- 

  

Fuad Paşa: 

Haziran 1863-Haziran 1866 

Fuad Paşa: 

Ağustos 1861-Aralık 1861 

  

Âli Paşa: 

Şubat 1867-Eylül 1871 

Âli Paşa: 

Aralık 1861-Şubat 1867 

  

 Fuad Paşa: 

Şubat 1867-Şubat 1869 

  

 Âli Paşa: 

Şubat 1869-Eylül 1871 

  

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Mustafa Reşid, Âli ve Fuad Paşalar, 1840 

yıllardan itibaren en önemli devlet kademeleri olan sadrazamlık ve hariciye nazırlığı 

makamında sıklıkla görev almışlardır. Sadrazamlık süreleri incelendiğinde Mustafa 

Reşid Paşa’nın ilk kez sadrazamlığa atandığı Eylül 1846 ile Âli Paşa’nın vefat ettiği 

Eylül 1871 yılları arasındaki yirmi beş yıllık dönemin beş yıl yedi ayı dışında 
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sadrazamlık görevi bu üç isim arasında paylaşılmıştır. Benzer bir durum Hariciye 

Nazırlığı açısından da söz konusudur. Mustafa Reşid Paşa’nın bu göreve ilk getirilişi 

Temmuz 1839 ile Mart 1841 tarihleri arasındadır. Mustafa Reşid Paşa’nın bu göreve 

ikinci kez gelişi ise Aralık 1845’tir. İkinci tarih dikkate alınacak olursa Aralık 1845 ile 

Eylül 1871 arasında hariciye nazırlığında bu üç isimden birisinin yer almadığı süre 

sadece on üç aydır. Dolayısıyla yirmi altı yıllık dönemin yirmi beş yılında, dış 

politikaya bu isimlerin yön verdiği görülmektedir. Bu üç ismin etkin olduğu bir diğer 

kurum ise Tanzimat reformlarının yürütülmesinde etkin bir rol üstlenen Meclis-i 

Tanzimat’tır. Eylül 1854 ve Temmuz 1861 tarihleri arasında faaliyet gösteren
1033

 bu 

meclis bünyesinde görev yapan altı başkandan üçünü bu isimler oluşturmuştur. Meclisin 

görev yaptığı beş yıl dokuz aylık dönemin sadece iki yılında bu üç isimden birisi görev 

almamıştır. Görüldüğü üzere Tanzimat’ın üç paşası, 1845-1871 yılları arasında devletin 

genel yönetimi ve dış politikasına yön veren en önemli isimledir. Nitekim 1869 

itibarıyla sadrazamlık ve hariciye nazırlığı görevlerini beraberce götürmesi kimi 

eleştirilere neden olmuştur.
1034

 En önemli eleştiri, önemli görevlerin küçük bir grup 

tarafından üstlenilmesidir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, II. Mahmud ve sonraki dönemlerde devlet 

memurlarına verilen güvenceler
1035

 doğal olarak bürokratların yetki alanının ve 

kullanımının genişlemesinde etkili olan bir faktördü. Fakat bu faktörden daha da 

önemlisi yeni yönetici elitin sahip olduğu özgüvenin yüksekliğiydi. Klasik dönemde 

benimsenmiş olan “sultan kulunun boynu kıldan incedir” anlayışı yerini Osmanlı 

Türklerinin temel hedefi olan devlete eski şanını kazandırmak düşüncesini 
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gerçekleştirebilecek yegâne kesim olduklarına inanan bürokratlar almıştı.
1036

 Hatta 

Mardin, Âli Paşa’nın devlet işlerinin yürütülmesini küçük bir elit grubun 

üstlenebileceğini belirten yeni bir fikir ileri sürdüğünü belirtmektedir.
1037

 Buna kanıt 

olarak ise Ahmed Cevdet Paşa tarafından aktarılan bir konuşmayı gösterir: “… Cenâb-ı 

Hak bu millet ve memleketin saâdet hâlini beş altı kişiye tevdi’ etmiş. Anlar hall ü akd-ı 

umûr-ı devlet edivermelidir”.
1038

 Âli Paşa’nın bu sözü üzerine Cevdet Paşa, kendisinin 

istibdadı sevmediğinden dolayı sessiz kaldığını ve Âli Paşa’nın bu durum nedeniyle 

memnuniyetsizliğini ifade ettiğini belirtir. Yine Ahmed Cevdet Paşa, Fuad Paşa’nın 

durumunu, “…Fuad Paşa anın kadar istibdata mail değildi. Lâkin bu misillû 

hususlarda çaresiz ana mümaşat eylerdi” şeklinde aktarmaktadır.
1039

  

Bu noktada belirtilmelidir ki, Tanzimat’ın üç paşası reformları gerçekleştirirken, 

İmparatorluk değerlerine bağlı kalma eğiliminde olmuşlardır. Nitekim yapılan reformlar 

körü körüne alınmayarak, İmparatorluğun koşullarına uygun bir hale getirilmiştir. Bir 

görüşe göre Osmanlı paşaları ne reformların temsilcisi ne de Batı karşıtı bir 

gelenekçiliğin temsilci olmamışlardı. Bu görevlilerin temel amacı modern Türkiye’nin 

altyapısını oluşturmak değil, mevcut kurumsal anlayışın korunması olmuştur. Bu kişiler 

Tanzimat dönemi kadrosu ya da Padişah II. Abdülhamid sisteminin görevlileri değil, 

eski rejimin kadrosuydular ve temel amaç İmparatorluğun içinde bulunduğu kötü 

duruma bir çare bulmaktı. Erkan-ı Devlet’i oluşturan bu paşalar, Bouquet’in 

nitelendirmesi ile Sultanın paşalarıydılar.
1040

 Nitekim Fuad Paşa, tüm idari ve siyasi 

kurumların değiştirilmesinin zorunluluğu konusuna vurgu yaparken, bunun devletin 

varlığını sürdürebilmesi ve İslam dininin korunması için gerçekleştirilmesi gerektiğini 
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ifade etmektedir.
1041

 Özetle Tanzimat’ın üç paşası XIX. yüzyıl Babıâli etkinliğinin 

mimarlarıdırlar ve kazandıkları bu güç ile İmparatorlukta önemli reformlara imza 

atmışlardır. Bu nedenle bu üç ismin uygulamalarının, devletin dönüşümünde birinci 

derecede etkili olduğu ve bu üç ismin sahip olduğu etkinliğin reformların temel 

yönlendiricisi olduğu görülmektedir. 

3.1.3. Nitelikli Hariciye Personeli ve Tercüme Odası 

Shils’e göre modern devletler her şeyin ötesinde dinamik olmak zorundadırlar. 

Modern görüş içindeki elit, yeni devletlerde görülen elitler gibi değişimden 

korkmamalı, aksine değişimi gerçekleştirebilmek için mücadele etmelidir. Eski rejimin 

karşısında olsalar da; ülkenin geçmişi ile de bağlarını koparmayarak ve geçmişi 

sahiplenerek, bu durumun günün gereklilikleri doğrultusunda adapte edilmesine vurgu 

yaparlar. Var olan durumda kalınmasına karşı olan yeni devletlerin elitleri için en gözde 

sıfat “dinamik” kavramıdır. Elitler, kendi dinamizmleri ile gurur duyarlar ve nüfusun 

kitlesel olarak kendilerinden bunu talep ettikleri iddiasındadırlar. Saygı duydukları 

hemen hemen her şey, değişikliğe yapılan bu övgünün koşul olarak gerekliliğine 

dayanmaktadır.
1042

 Fakat bu noktada şunu belirtilmelidir ki, modernlik kavramı sadece 

değişim veya olaylar silsilesine indirgenmemelidir. Burada vurgu yapılan asıl nokta, 

akılcı, bilimsel, teknolojik ve idari etkiliğin ürünlerinin yaygınlaştırılmasının 

sağlanmasıdır. Bu anlamda modernlik, değişim ile toplumsal yaşam, siyaset, ekonomi, 

aile yaşamı, din ve sanat gibi çeşitli bölümlerinin artarak farklılaşmasını işaret 

etmektedir.
1043

 Modernleşme süreci Osmanlı İmparatorluğu’nda da buna benzer bir 

gelişim izlemiştir. Batı ile ilişki kurulmasında anahtar rol oynayan yabancı dil bilgisine 

sahip Osmanlı bürokratlarının, Batı’yı yakından tanımaları ve bunu İmparatorluğa 
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aktarma çabalarını bu çerçevede ele almak yanlış olmayacaktır. Bu süreçte bizzat 

devletin bilinçli girişimlerini gözlemlemekte mümkündür. Batı karşısında Batı’yı 

tanıyan ve dillerine hâkim personel yetiştirme kaygısı ile yeni okulların devlet eliyle 

kurulması söz konusudur. Batılılaşma sürecinde devlet, Batı’yı tanıyan personel 

yetiştirerek, kendisine yardımcı bir güç oluşturmayı amaçlamış ve bu personelin 

devletin modernleştirilmesi sürecinde, edindikleri bilgiler ile stratejik bir rol 

oynayacaklarını planlamıştır. Fakat bu noktada devlet beklenmedik bir ikilem ile karşı 

karşıya kalınmıştır. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu yardımcılar, tehlikeli 

muhalifler haline dönüşme riski taşımışlardır.
1044

 

Bu gelişmeler ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nda XVIII. yüzyıldan itibaren 

yaşadığı coğrafyayı ve düşünce dünyasını farklı bir bilinç ile görmeye başlayan yeni bir 

aydın zümresi oluşmaya başlamıştır. Osmanlı aydın eliti sadece okuryazar olmaktan 

geleceğin intelligentsiasını oluşturmaya doğru evrilerek, eski döneme göre çevresini 

etkileyen ve tarihsel süreç ile bilinçli diyalog kurabilme gibi yeni özelliklere haiz 

olmuştur. Bu nedenle XIX. yüzyılda bu yeni yaşam tarzı için Islahat Devri, Tanzimat, 

Usul-i Cedid gibi isimler konulmuştur. Fakat bu bilinçli ve büyük çaplı değişim, 

toplumu ve toplumsal kurumları da etkileyerek farklı değerlendirmelerinde ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Yeni dönemin yukarıda belirtildiği gibi pozitif 

adlandırmalarının yanında, karşıtı olarak sömürgeleşme, kültürel yozlaşma, kötü 

Batılılaşma gibi olumsuz bakış açıları da doğmuştur ki bu olumsuz bakış salt Osmanlı 

toplumuna özgü olmayıp, benzer süreci yaşan tüm toplumlarda görülmüştür.
1045

 

Nitekim ilk olarak yerli sonrasında ise Batı yönelimli reformu destekleyen Osmanlı 

bürokrasisi, bu mücadelede İmparatorluktaki diğer etkin gruplar olan yeniçeriler, ulema 
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ve nihayet Sultan ile karşı karşıya gelmiştir.
1046

 Bu durum Osmanlı ve sonrasında 

Türkiye’ye aktarılan ıslahat taraftarı reformistler ve eski düzenin korunması taraftarı 

olan muhafazakârlar olarak iki temel fikir akımının ortaya çıkmasına neden 

olmuştur.
1047

 Bürokrasi ve Sultan arasında II. Mahmud döneminde başlayan mücadele 

1870’lerde farklı bir boyut kazanmış olsa da, 1840’lardaki ilk mücadeleyi bürokrasi 

kazanmıştır.  

Yeni yönetici kesimin ortaya çıkması ile birlikte bu kesimin reformları hayata 

geçirmek amacıyla beraber çalışacağı nitelikli personel ihtiyacı kendisini göstermiştir. 

Eski sistemi içinde yetişen ve gerekli donanıma sahip olmayan personelin, reformların 

yürütülmesine ayak uyduramaması bir yana, kimi durumlarda engelleyici bir faktör 

haline dönüştüğü görümektedir. Bu nedenle reformist elitlerin beraber görev yapacakları 

nitelikli personel yetiştirme ihtiyacı bir zorunluluk halini almıştır. Nitekim II. Mahmud 

ve Tanzimat ricalinin, işlerin yürütülmesinde görev alacak personelin eksikliğini 

yaşadıkları bilinmektedir ve bu eksiklik birçok ıslahatın planlandığı gibi 

uygulanamamasına yol açmıştır.
1048

 Bu eksiklik, Tanzimat süreci ile beraber kurulan 

yeni kurumlarda da kendisini hissettirmiştir. Bu dönemde yeni kaldırılmış olan Yeniçeri 

Ocağı ve ilan edilen Tanzimat’ın ertesinde ilmiye sınıfı hariç tüm eski devlet 

teşkilatında önemli değişiklikler yapılmış, kimi eski yapılar tasfiye edilmiştir. II. 

Mahmud döneminden itibaren Avrupalı ülkelerden örnek alınarak kurulmaya başlanan 

kurumlar da yeterli gelişme gösterememiştir. Nitekim devletin gerçekleştirmeyi 

amaçladığı ıslahatlara bağlı ve sadakatle bu ıslahatların gerçekleştirilmesi için görev 

yapacak bir memur sınıfı da bulunmamaktaydı. Bu nedenle reformların bilincinde olan 
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yeni kurumlarda görev yapabilecek niteliklere haiz personelin yetiştirilmesi için belirli 

bir zamana ihtiyaç vardı.
1049

 Bu durumu Fuad Paşa, Suriye isyanı sırasında,  

“… Osmanlı İmparatorluğunun genişliğine göre her yerde istenilen vasıfları 

taşıyan memurlar bulunmadığından ve çoğu Hükümet nüfuzunu kötüye 

kullanıldığından çaresiz memurların yetkileri azaltılıp sınırlandırılarak merkezin 

üstünlüğü usulü kuvvetlendirilmiş ve bu bapta bazı faydaları olduğu bazı birtakım 

mahzurları defeylediği inkâr edilemezse de bu hal nasılsa başka türlü idareye 

alışmış olan Halkın gözünde Hükümet adamlarını pek küçültmüş ve belki hiçe 

saydırmak derecesine götürmüştür”
1050

  

 

cümleleri ile somut olarak dile getirmektedir. Açıklamadan anlaşılacağı üzere Mustafa 

Reşid, Âli ve Fuad Paşalar gibi yetenekli yöneticiler, kendilerine yardımcı olacak 

nitelikli personel sayısının azlığından dolayı fikirlerini tasarladıkları gibi uygulamaya 

geçirememişlerdir. Bilgisiz, hırslı (açgözlü), ve liyakatsız memurların ülke çıkarı yerine 

kendi menfaatlerini ön planda tutmaları, etkili yürütme araçlarının yokluğu gibi 

nedenler reformların beklenen sonuçları vermemesine neden olan önemli bir 

faktördür.
1051

 Merkezi yönetim dışında taşrada da, sağlıklı bir yönetim sisteminin 

kurulabilmesi için yasal düzenlemelere hâkim ve işleyişi iyi bilen yöneticilere ihtiyaç 

duyulmuştur. Yönetimin üst düzeyinde ortaya çıkan bu ihtiyaç, Babıâli kalemlerinden 

yetişen ve kitabet olarak ifade edilen yazışma kurallarını bilen kişilere yetiştirilerek 

giderilmiştir.
1052

 Örneğin 1854 yılında tarihli bir iradede bu konu,  

“… işbu niyet-i mefrûzanın vücûda gelmesi yaʻnî kuvvede bulunan nizâmâtın 

semere-i hayriyesinin zuhûra getirilmesi fiʻiliyâtta ikdâm ve ihtimâmı ve niyet-i 

devleti meʼmûrînin güzelce tefehhüm ve ifhâmı kaziyyesi olarak bu dahi ehline 

tefvîz-i umûr etmek ve nâ-ehl olanları masâlih-i devlete taslît etmemek esâsından 

başlayıp umûr-ı mülkiyede kullanılacak meʼmûrînin be-hem-hâl okur-yazar ve 

nizâmât ve kavânîni bilir dirâyetli olmaları ve nâ-ehl olanların istihdâm 

olunmamaları îcâb edeceğinden bunun bir nizâm-ı mahsûsa idhâli ve meʼmûr-ı 

müntehabın mugâyir-i usûl zuhûr edecek hareketi bilerek istikâmetsizlik 
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olacağından o makûlelerin bilâ-ifâte-i vakt şedîden teʼdîbi mukaddime-i ıslâhât 

add olunur”
1053

  

 

biçiminde dile getirilmiştir. 

Nitelikli personel ihtiyacını ortaya çıkaran bir diğer neden ise merkezileşme 

isteğidir. Bu kapsamda II. Mahmud döneminde merkezi yönetimin güçlendirilmesi 

isteğinin, yeni sonuçlar ortaya çıkardığı görülmektedir. Merkezileşme olarak iktidarın 

Saray’da toplanması anlayışının oluşması sonucunda II. Mahmud, otoritesini 

İmparatorluğun her yerinde ve dış ülkelerde temsil edebilecek üst düzey hükûmet 

hizmetlileri kadrosuna ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç ise merkezi devlet yapısındaki 

düzenlemelere giden yolun başlangıç noktasını oluşturmuştur.
1054

 Benzeri bir ihtiyacın 

Tanzimat döneminde de ortaya çıktığını söylememiz herhalde yanlış olmayacaktır. 

Örneğin Mekteb-i Ma’ârif-i Adliyenin kurulmasına dair belgede, eski kurallara göre 

yetiştirilen kâtiplerin sadece yazışma şekillerini öğrendiklerini, Arapça ve Farsça 

bilgilerinin olmadığı, dâhilî ve haricî işlerde çalıştırılacak personelin sahip olması 

gereken riyâzî ve coğrafi ilimlerin isimlerini dahi duymadıkları ve bu nedenle ihtiyaç 

duyulan nitelikli personelin yetiştirilmesi amacıyla Babıâli civarında bir okul 

yapılmasına karar verildiği ifadeleri yer almaktadır.
1055

   

Nitelikli personel ihtiyacının üst düzey görevlerde de ortaya çıktığı 

görülmektedir. Diplomatik ilişkilerin önem kazandığı dönemlerde bu alana hâkim ve 

yabancı dil bilen bürokratlar göreve getirilmiştir. Örneğin Mustafa Reşid, Âli ve Fuad 

Paşalar çok uzun süre görevde kalmışlardır. Benzer bir durum II. Abdülhamid 

döneminde de görülmüştür. Bouquet’e göre bu durum, bu örneklerle sınırlıdır. Devletin 

bu görevlileri uzun süre bırakmaması, tecrübeli adam eksikliği ile açıklanması yüksek 
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olasılıktır.
1056

 İlgili dönemlerde gerekli niteliklere haiz bürokratların sayıca az 

olmasının, bu durumun ortaya çıkmasında etkili olduğu kuşkusuzdur. 

Benzer bir durum hariciye nazırları açısından da söz konusudur. 1839-1922 

arasında yetmiş dokuz kez el değiştiren sadrazamlık makamında kırk iki kişi görev 

yapmıştır. Diğer makamlar ile karşılaştırıldığında daha uzun sürede daha az kişinin 

görev almış olması bu makama gelecek kişilerin nispeten daha farklı niteliklere sahip 

olması gerekliliğinden kaynaklanmış olmalıdır. Nitekim dış ilişkilerin yönetilmesi 

diplomasi alanına vakıf kişiler tarafından üstlenildiği düşünüldüğünde, diğer makamlara 

nazaran daha nadir nitelikli diplomat yetişmiş olması olasıdır. Hariciye nazırlığına 

benzer bir durum Hazine-i Hassa nazırlığı için söz konusudur ki, 1839-1909 yılları 

arasında otuz kez el değiştiren bu makama gelen kişi sayısı yirmi dörttür.
1057

 Bu durum 

diplomasi ve maliye gibi özel uzmanlık gerektiren alanlarda görev alabilecek sınırlı 

sayıda kişi olduğunu göstermektedir. Özetle Osmanlı İmparatorluğu modernleşme 

sürecinde, diğer ülkelerde olduğu gibi yapısal-işlevsel açıdan farklılaşmış kurumlar 

görülmüştür. Fakat bu yeni nitelikli kurumlarda görev yapacak personel eksikliği ilk 

aşamada giderilememiştir. Bu yeni kurumlarda rol alacak kişilerin Heper’in ifadesi ile 

“… kurumlaşma örüntüsüne uygun rol beklentilerine sahip olmaları, yeni bir kişilik 

kazanarak uygun tutum ve davranış kategorileri kazanmaları sağlanamamıştır”.
1058

 

Osmanlı İmparatorluğu açısından Batılılaşma sürecindeki bir diğer önemli 

kavram tercümedir. Daha önce bahsedilen nedenlerden dolayı duyulan ihtiyaç 

sonucunda yabancı dil bilen Müslüman yetiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
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Batı’nın anlaşılabilmesi adına çeviri anahtar bir nitelik kazanmıştır. Bu nedenle birinci 

kuşak Tanzimatçıların yabancı dil öğrenmek ve bu dilleden çeviri yapılması amacıyla 

Batı tarzı eğitim kurumlarına Fransızca dersini ekletmişler ve Tercüme Odasının 

kurulmasını sağlamışlardır.
1059

 Tercüme Odasının kurulması sonrasında, bu kurumdan 

önemli bürokratlar yetişmiştir. İkinci dönem ikamet elçiliklerinde görev yapan bu 

bürokratlar hem yabancı dil öğrenmişler hem de Avrupa’nın siyasi durumu ve 

uluslararası ilişkiler ile ilgili önemli bilgiler edinmişlerdir. Bu dönemde ikamet 

elçilerine önemli görevler verilerek temsil yetenekleri artırılmış, çoğu maliyeden gelen 

bürokratlar dönemi sona ermiştir.
1060

 Böylece Batı’yı tanıyan ve yabancı dil bilgisine 

sahip bürokratların yükselişe geçtiği görülmektedir. Bu bürokratlar arasında ise 

kuşkusuz hariciye personeli önemli bir paya sahip olmuştur.  

XIX. yüzyılın iyi nitelikli bürokratı, Batı dillerini ve Batı ülkelerini öğrenen bir 

kişiliktir. Bu nedenle daha önce de bahsedildiği gibi dönemin konjonktürü sebebiyle 

sivil bürokratlar yükselişe geçmiştir. Bir diğer sebep 1826’da kapıkulu ordusunun 

kaldırılması sonucunda ortaya çıkan boşluktur. Fakat bu durum askerlerin yönetimden 

tamamen uzaklaştığı anlamında yorumlanmamalıdır. Nitekim Mustafa Reşid Paşa’nın 

alternatifi olarak görülen kişi Rıza Paşa’dır ve Reşid Paşa’nın başladığı reformları 

askerî reformlar ile tamamlamıştır. Bu durumu iktidarda ve muhalefette sivil ve asker 

bürokratların birlikteliği olarak ifade etmek gerekmektedir. Askerî okullarda verilen 
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temel eğitimin niteliğinin de, bu iki kesimin bir araya gelmesinde etkili olduğu 

görülmektedir.
1061

 

Mustafa Reşid Paşa
1062

 ile birlikte Âli ve Fuad Paşa üçlüsü, Tanzimat’ın ve 

reformların baş mimarlarıydılar ve devlet kademelerinde yükselmelerini sağlayan temel 

etken sahip oldukları yabancı dil bilgisiydi. Avrupalı devletlerin etkin olduğu bir dünya 

düzeninde ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ayakta kalma mücadelesi verdiği bir dönemde 

devlet kademeleri bu sürecin doğal bir sonucu olarak Batı’yı tanıyan ve dillerini bilen 

kişilere geçmiştir. Artık yeni iktidar elitleri ordu ya da ulema içinden değil, Tercüme 

Odası ve elçilik kâtiplerinden gelmekteydi. Geçmişte bayağı olarak görülerek Rum 

tercümanlara terk edilen görev, bir devlet idaresi okulu ve iktidar odağı haline 

dönüşmüştü.
1063

 Böylece giderek Müslümanların ve Türklerin ağırlık kazanmaya 

başladığı Tercüme Odası, reformcuların yetiştirildiği önemli bir merkez konumuna 

gelmiştir. Bu tarzda tercüme görevi yapan ve kendi tebaasından personel yetiştiren 

kurumların Avusturya ve Rusya gibi diğer Avrupa devletleri tarafından da kurulduğu 

görülmektedir.
1064

 

Tercüme Odasının personel yetiştirmesinin yanı sıra diğer kurumlar açısından da 

önemli görevler yürüttüğü görülmektedir. Nitekim Batı ile kurulan ilişkilerde ihtiyaç 

duyulan yabancı dil bilgisinin kaynağı, bu birimdir. İsmail Hakkı’nın anlatımına göre 

Hariciye Nezareti bünyesinde yer alan Umûr-ı Siyasiye Müdiriyeti Umumiyesi 

bünyesindeki üç şubeden birisi olan Tercüme Şubesi, önemli bir birimdir. Yazarın 

cümleleri ile devam edersek:  

“Hâriciye Nezâretinin kâffe-i mu’âmelâtı vaktiyle biri Türkçe diğeri Fransızca 

olmak üzere iki tarzda cereyâ etmesine binâ’en lisân- ecnebiyede gelen kâğıd 

dâ’ire-i â’idesine havâle olunmadan evvel mutlaka Tercüme Odası’na giderek 

                                                           
1061

 Ortaylı, 2014a, s.111, 125.  
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 Küçükömer’e göre Mustafa Reşid Paşa devleti kurtarma amacıyla Batı kurumlarını savunan “ortanın 
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orada Türkçeye tercüme olunmasından ve bundan başka Tercüme Odasının 

mu’âmelâtı yalnız Hâriciye Nezâreti’nden muhavvel evrâkın tercümesinden ibâret 

kalmayarak Bâb-ı Âli Tercüme Odası unvânını hâ’iz bulunduğu cihetle Makâm-ı 

Sadâret ve Dâhiliye Nezâreti’nden de tercüme için evrâk havâle edilmesinden 

dolayı…”
1065

 

 

Görüldüğü üzere bu birim devletin birçok kurumuna hizmet vermektedir ve 

işlerinin yoğunluğu fazladır. Bu nedenle de ismi tercüme şubesi müdüriyetine 

dönüştürülmüştür. Tercüme Şubesi sadece Hariciye Nezareti açısından değil, devletin 

diğer birimleri açısından da önemli bir kurum hüviyetindedir.      

Sahip olunan yabancı dil bilgisi, Tercüme Odası dışında kurulan okullar 

vasıtasıyla da yetiştirilen personele öğretilmeye başlanmıştır. Örneğin hariciye 

memurlarının eğitim aldıkları yüksekokul olarak Mekteb-i Sultani’ni (Galatasaray) 

diğer meslek okullarına göre öne çıkmıştır. Findley bunun temel sebebini, bu kurumda 

Fransızca verilen eğitime bağlamaktadır. Bu okuldan daha önce kurulan Mekteb-i 

Mülkiye ise başlangıçta hariciye memurlarının eğitiminden çok dâhiliye memurlarının 

eğitimine katkı sağlamıştır.
1066

 Hariciye personelinin yükselişe geçmesi ile birlikte 

birçok alanda hariciye kökenli isimlerin görev almaya başladığı görülmektedir. Bu konu 

ile örnekler aşağıdaki başlıklarda daha ayrıntılı olarak örneklendirilecektir. 

Hariciye personeline ek olarak Tercüme Odası çalışanlarının da, modernleşme 

sürecinde önemli etkileri olmuştur. Bir okul olarak birçok reformist bürokratı 

yetiştirmenin yanı sıra Takvim-i Vekâyi’nin Fransızcaya çevrilmesi, telgrafın Osmanlı 

İmparatorluğu’na getirilmesi, Tercüme Odası personelinin Encümen-i Daniş ve 

Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye gibi bilimsel alanlarda çalışma yapan kuruluşlarda görev 

alması ve sözlük çalışmalarının yapılması gibi reformlarda Tercüme Odası personeli 
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görev almıştır. Ayrıca oda mensuplarının devlet adamı ve diplomat görevlerine ek 

olarak tarih, edebiyat, iktisat, ormancılık, uluslararası ilişkiler, askerlik, matematik, 

coğrafya, felsefe ve hukuk alanlarında birçok önemli eseri tercüme ettikleri 

görülmektedir.
1067

 

Özetle Devlet, XIX. yüzyılın ilk çeyrğinden itibaren yaşana krizleri çözmek 

amacıyla çağın gerekliliklerine uygun ve ihtiyaca cevap verecek personel yetiştirme 

çabasına girmiştir. Bu nedenle Tercüme Odası ve çağdaş eğitim veren kurumların 

kurulması ile yabancı dil bilen personel sayısı artırılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 

özellikle yabancı bilen hariciye personeli, reform sürecinin öncü kesimini 

oluşturmuştur. 

3.1.4. Kuluçka Niteliği 

Hariciye Nezaretinin sahip olduğu bir diğer önemli özellik, bazı kurumların bu 

nezaret bünyesinde oluşturulmasıdır. Bu kapsamda Osmanlı İmparatorluğu’nun 

bakanlık tipi örgütlenmeye geçiş aşaması incelendiğinde iki özellik dikkati çekmektedir. 

İlki bakanlık tipi örgütlenme ilk olarak dâhiliye, hariciye, maliye ve ordu gibi 

geleneksel alanlarda gerçekleştirilmiştir. Bu geleneksel görevlerin bakanlıklara 

dönüşmesinin ardından Hariciye Nezareti (kısmen de Maliye Nezareti) günün 

gereklileri sonucunda ortaya çıkan yeni işlevlerin bakanlığa dönüşmesinde bir kuluçka 

vazifesi görmüştür.
1068

 İkinci olarak günün gereklilikleri sebebiyle ortaya çıkan yeni 

işlevler, ilk olarak uzman meclisler olarak ortaya çıkmıştır. Bu yeni işlevlerden tarım, 

ticaret ve sanayi gibi alanlardaki meclisler, ilk olarak Hariciye Nezareti bünyesinde 

                                                           
1067
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kurulmuşlardır.
1069

 Bu kapsamda Hariciye Nezareti sonradan müstakil bakanlık niteliği 

kazanacak kimi meclislerin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bu meclislerin 

Hariciye Nezareti bünyesinde kurulma nedenlerden birisi de, ilgili işlemlerin haricî 

niteliğinin bulunmasıdır.  

Literatürde İçişleri Bakanlığının hükûmetlerin artık işlerini yürüten bir bakanlık 

olduğu dile getirilmektedir. Açıkça bir bakanlığa verilmemiş ya da farklı bir merkezi 

organın alanına girmeyen görevler, bu bakanlığın çatısı altında yapılandırılmıştır. Bu 

nedenle bu bakanlığın ilgili dönemlerde, çok geniş ve farklı görevleri üstlendiği 

görülmektedir. Örneğin ulaştırma, karayolları, eğitim, ticaret, tarım, kilise işleri, 

yoksulluğa karşı savaş, emniyet ve asayiş gibi görevler, bu bakanlık tarafından 

yürütülmüştür. Süreç içinde kamu hizmetlerinin artması ve modern gelişimi ile artık 

olarak nitelendirilen bu hizmetler İçişleri Bakanlığından ayrılarak, ayrı bir bakanlık 

olarak örgütlenmiştir.
1070

 Örneğin Fransa’da süreç bu şekilde gelişim göstermiştir. 

Adalet dışında içişleri ile ilgili tüm işlevler, İçişleri Bakanlığı çatısı altında toplanmıştır. 

Milli eğitim, ticaret, bayındırlık, tarım, çalışma, sağlık gibi bakanlıklar içişleri 

bünyesinden ayrılarak kurulmuştur.
1071

  

Konu Osmanlı İmparatorluğu açısından ele alındığında, bakanlıklar ve 

bakanlıklar bünyesinde kurulan birimler farklı bir gelişim süreci izlemiştir. Dâhiliye 

Nezaretinin 1870’li yıllara kadar bir sürekliliğe sahip olmamasından dolayı, bu 

görevlerin Hariciye Nezareti tarafından üstlenildiği görülmektedir. Ayrıca Hariciye 

Nezaretinin Sadaret ile yakın konumu ve yöneticilerinin gücünün bu süreçte etkili olan 

diğer faktörler olduğu açıktır. Fakat şu noktada belirtilmedir ki, Hariciye Nezareti 
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bünyesinde oluşturulan meclislerin işlerinin, uluslararası niteliğe sahip oldukları 

unutulmamalıdır. 

Bu koşullar altında dışişleri görevini yürüten nezaret geniş kapsamlı bir çalışma 

alanının sorumluluğu üstlenmiş ve Hariciye Nazırı, Sadrazamın ardından en önemli 

makam durumuna gelmiştir.
1072

 Ayrıca Hariciye Nezareti, ilk yıllarında Mustafa Reşid 

Paşa’nın iktidarının temel dayanağı olduğundan normal görevlerine ek olarak başka 

nezaretlerce üstlenilmesi gereken görevleri de bünyesinde toplamıştır. İç reform 

yasaları, dışişleri konuları ve İmparatorlukta yaşayan gayrimüslimler ile ilgili 

düzenleme ve statüler, politik ilişkilerin yanında dış ticaret konuları örnek olarak 

sayılabilir.
1073

 Anlatılanlardan anlaşılacağı üzere reformların yürütülmesinde etkin bir 

rol üstlenen Hariciye Nezareti, kuluçka vazifesi görerek kendi asli görevleri dışında 

birçok işin yürütülmesini üstlenmiş ve birimlerin gelişimine destek vermiştir. 

Hariciye Nezareti bünyesinde kurulan bu birimlerden birisinin tarım ve ziraat ile 

ilgili olduğu görülmektedir. Bu durumu Tanzimat döneminde sosyal ve idari reformlar 

ile devletin içinde bulunduğu durumun düzeltilmesi kapsamında değerlendirmek doğru 

görünmektedir. Fakat Tanzimat reformcuları sosyal ve idari yeniliklerin ekonomik 

reformlar ile de desteklenmesi gerektiği bilinci ile ekonomik alan ile ilgili yenilikler 

başlatmayı hedeflemişlerdir. Ekonomik düzenlemenin yansıdığı alanlardan birisi de hiç 

kuşkusuz en geniş sektör olan tarımdır.
1074

 Bu nedenle Tanzimat sonrasında düzeltme 

çabası içine girilen bir konu ziraat ve ziraî ekonominin ıslah edilmesidir. Bu 
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İmparatorluk açısından önemli bir konudur çünkü devlet gelirlerinin önemli bir kısmı bu 

alandan sağlanmaktadır.
1075

 Bu alanın düzeltilmesi zorunluluğu sonucunda ziraî gelişme 

politikalarının uygulanmasını sağlayacak ziraî bir bürokrasi kadrosuna ihtiyaç 

duyulmuştur. Dolayısıyla Tanzimat’ın birçok alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli personel 

ihtiyacı, burada da kendisini göstemiştir. Nitekim bu personelin sayısı ve etkinliğinin 

artması ile üretimin artırılması ve çeşitlendirilmesi, dış ticaret dengesinin sağlanması 

amacıyla dış talebe yönelik ziraî ürün üretiminin desteklenmesi, yerli sanayi için gerekli 

olan hammaddelerin yurt içinden sağlanması ve ziraî üretim araç ve yöntemlerinin 

modernleşmesi temel amacı oluşturmuştur. Bu kapsamda Tanzimat yöneticileri ilk 

olarak bu kadroları yetiştirmeyi hedeflemişlerdir.
1076

 Bu nedenle Hariciye Nezareti 

bünyesinde “zira’ât ve sına’ât” ismiyle bir meclis kurulduğu görülmektedir. “… 

memalik-i mahrusâ-ı şahânede felâhat (filahet) ve zira’ât ve emr-i ticâret ve envâ’-ı 

hırfet ve san’atın ihyâ ve icrâsı niyet-i hayriyesiyle Babıâli’de müceddeden tertîb 

olunan meclisin keyfiyeti…”
1077

 cümleleri ile kurulan bu meclisin,  

“… işbu mecliste vâki‘ olacak müzâkerât ve mütâla‘âtın fezleke-i karârı Umûr-ı 

Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'ne zînet-efzâ olan devletli Reşîd Paşa hazretlerine 

beyân ve oradan mübârek hâk-i pâ-yi âlîye arz u istîzân olunmak üzere ecille-i 

ricâl-i Devlet-i Aliyye'den Hâriciye Müsteşârı atûfetli Nûrî Efendi hazretleri 

dirâyet-i zâtiye ve fetânet-i fıtriyesi iktizâsınca meclis-i mezkûrun re’îs ve merci‘i 

olarak a‘zâsı dahi beş nefer erbâb-ı sadâkat ve ma‘lûmâttan terkîb olunarak 

bunların her birerleri îcâb-ı sıdk u istikâmet ve iktizâ-yı vukûf ve dirâyetlerine göre 

vazâ’if-i mahsûsa-i me’mûriyetleri Devlet-i Aliyye'nin vesâ’il-i tabî‘iye ve arzıyye 

ve hırefiyye mesâ’ilinin tedkîk ve münâzarasına ve ale'l-husûs filâhat ve zirâ‘atin 

ve emr-i ticâretin ve envâ‘-ı sanâyi‘ ve hırefin tervîci mütâla‘asına ve muvâzene-i 

esbâb-ı lâzımenin müzâkeresine hasr-ı efkâr-ı dakîka ve idâre-i pergâr-ı 

mülâhazât-ı fâ’ika ile mesâ’il-i mezkûrenin tahkîk ve istikmâli zımnında hâricen ve 

dâhilen ba‘zı erbâb-ı tefennün ve ma‘lûmât ile muhâbere ve istifâdeye me’zûn 

oldukları malûm olmak…”
1078

  

 

cümleleri ile de işleyiş tarzı anlatılmıştır. Bu anlatılanlarda görüldüğü üzere Hariciye 

Müsteşarı başkanlığında ziraat, sanayi ve ticaret işlerinde bilgi sahibi beş görevli 
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çalışacak, bu Mecliste alınan kararları Reşid Paşa’ya bildirecek ve Paşa’da, Padişaha 

sunacaktır. Görüldüğü üzere Meclis, Reşid Paşa’nın nezaretinde oluşturulmuştur.
1079

 

Reşid Paşa ve dolayısıyla Hariciye Nezareti himayesinde oluşturulması ve kararların 

Paşa’ya sunulması, meclisin kurulmasında Mustafa Reşid Paşa’nın etkili olduğunu 

göstermektedir.
1080

 Meclis başkanlığına Hariciye Müsteşarı Nuri Efendi’nin 

getirilmesinin de bilinçli bir tercih olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Paris ve Londra 

sefirliklerinde bulunan Nuri Efendi’nin, bu görevleri esnasında duyduğu ilgi nedeniyle 

ekonomik ve ziraî alanlarda incelemelerde bulunmuştur. Bu nedenle Avrupa’da mevcut 

olan ekonomik kurum ve modellerinin Osmanlı İmparatorluğu’nda da uygulanmasını 

savunduğu ifade edilmektedir.
1081

 Bu kapsamda Batılı örnekleri tanıyan bir yöneticinin 

bu meclisin başına getirilmesi ve sorumluluğu Reşid Paşa’ya verilmesi, bu alanda 

reform yapma isteğinin açık bir göstergesidir. 

Bu meclisin oluşturulması ile ilgili literatürde farklı yorumlar yer almaktadır. 

Örneğin Findley, bu meclisin oluşturulmasını “1838’de Osmanlılarla İngilizler 

arasında imzalanan ticaret anlaşmasının müzakereleri çerçevesinde ortaya çıkan 

iktisadi kaygıların bir yansıması…”
1082

 sözleri ile değerlendirmektedir. Bu yorumun 

doğru olarak kabul edilmesi, meclisin neden Hariciye Nezareti bünyesinde kurulduğunu 

açıklığa kavuşturan başka bir unsurdur.  

Bu meclisin görevi ise; 

 “… ale'l-husûs filâhat ve zirâ‘atin ve emr-i ticâretin ve envâ‘-ı sanâyi‘ ve 

hırefin tervîci mütâla‘asına ve muvâzene-i esbâb-ı lâzımenin müzâkeresine hasr-ı 

efkâr-ı dakîka ve idâre-i pergâr-ı mülâhazât-ı fâ’ika ile mesâ’il-i mezkûrenin tahkîk 

ve istikmâli zımnında hâricen ve dâhilen ba‘zı erbâb-ı tefennün ve ma‘lûmât ile 

muhâbere ve istifâdeye me’zûn oldukları”
1083
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olarak açıklanmaktadır. Kısa bir süre sonra meclisin adı Meclis-i Umûr-ı Nâfı’a olarak 

değiştirilmiştir.
1084

 Sonrasında bu meclis Ticaret Nezareti bünyesine aktarılmıştır.
1085

 

Fakat bu dönemde ziraî bürokrasinin doğumu ile ilgili esas önemli nokta, 1843’te 

Maliye Nezaretine bağlı kurulan ve daha sonra tekrar Ticaret Nezareti’ne aktarılan 

Ziraat Meclisinin oluşturulmasıdır.
1086

 

Hariciye Nezareti bünyesinde kurulan meclislerden bir diğeri Karantina 

Meclisidir. Bu Meclisin kurulması öncesinde karantina uygulaması ile ilgili olarak kimi 

gelişmelerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle diğer birçok alanda olduğu gibi 

karantina konusu da hariciye personelinin ilgili olduğu konulardan bir tanesidir. 

Örneğin meclis kurulmadan çok daha önce Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin 

Marsilya’daki kolera salgını sebebiyle İmparatorlukta görülmeyen karantina 

uygulamasından bahsettiği görülmektedir.
1087

 Osmanlı İmparatorluğu’na bu uygulama 

çok daha sonraları gelecektir. İstanbul’daki veba salgını sonucunda dönemin Osmanlı 

Padişahının (II. Mahmud) uluslararası kurallara uyma zorunluluğunu kabul etmesi ile 

karantina uygulaması başlamıştır. Durumun ciddiyetine rağmen padişah bu kararı tek 

başına almamış, oluşuturulan kurullarda bu olayın tartışılmasını ve karar alınmasını 

sağlayarak uygulamaya koymuştur.
1088

 Örneğin 1831 yılında başta Hindistan olmak 

üzere İran, Rusya ve birçok ülkeye yayılan “kolera morbus” denilen hastalığın 

İstanbul’da da görülmesi üzerine karantina uygulamasına gidilmiştir. 1835 yılında ise 

karantina uygulamasının Akdeniz çevresinde var olan kolera nedeniyle Çanakkale’de 
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daha kapsamlı olarak uygulamaya koyulduğu görülmektedir. Bu nedenle sürekli ortaya 

çıkan bu salgınlar sonucunda karantina uygulamasına ilişkin hükümlerin hazırlanması 

ve karantina uygulamasının daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için 

Tıbbiye’den ayrı bir teşkilatın kurulması gerekliliği ortaya çıkmış ve bunun sonucunda 

1838 yılında Padişah II. Mahmud tarafından Karantina Meclisi oluşturulmuştur.
1089

 

Görüldüğü üzere Osmanlı elitleri, Avrupa’daki karantina uygulamalarından haberdardır. 

Fakat bu uygulamanın İmparatorluğa aktarılması süreci, Osmanlı İmparatorluğunun 

kendi ihtiyaçlarından kaynaklanması dolayısıyla ancak XIX. yüzyılda 

gerçekleştirilmiştir.
1090

 Bu gelişmelerin izlenmesinde hariciye personeli birincil 

derecede etkili bir konumdadır. 

Karantina Meclisinin, Meclis-i Tahaffuz, Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye, Sıhhiye 

Meclisi, Sıhhiye Nezareti, Karantina Nezareti gibi farklı isimler ile adlandırıldığı 

görülmektedir.
1091

 25 Safer 1254 (20.05.1838) tarihinde Meclis-i Tahaffuz-ı Ûlâ ve 

Meclis-i Tahaffuz-ı Sanî olarak iki birim şeklinde teşkil edilmiştir.
1092

 Bu iki birimden 

Meclis-i Tahaffuz-i Ûlâ Hariciye Nezareti himayesine verilmiştir.
1093

 Sağlık işlerini 

yürüten ve sıhhiye dairesi olarak ifade edilen meclisin neden Hariciye Nezaretine bağlı 

olması gerektiği,  

“…Dâʼire-i Sıhhiye'nin Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'ne kesb-i merbûtiyet etmesi ise 

muvâfık-ı hâl ü maslahat göründüğünden…” ve “…Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye'nin 

kâffe-i muʻâmelât ve icrââtınca umûm milletlere müteasllik bir vazîfe ile mükellef 

bulunması hasebiyle Hâriciye Nezâreti'nden başka hiç bir dâʼireye irtibâtı münâsib 

olmayıp hattâ memâlik-i mahrûse-i şâhânede sıhhat-i umûmiyenin ber-kemâl 

olmasından umûm memâlik ahâlîsi müstefîd olduğu için meclis-i mezkûr kâffe-i 

düvel-i mütehâbbenin sefâret meʼmûrlarından müteşekkil ve muʻâmelât-ı 

mahsûsası umûr-ı ecnebiye ile mümtezic olduğu ve vâridâtının bir büyük kısmı dahi 

sefâʼin-i ecnebiyeden husule geldiği ve nizâmât ve rüsûmât-ı mahsûsasının suver-i 

icrâʼiye ve tahsîliyesince her devletle münâsebât ve muhâberât-ı dâʼire ve 
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1091

 Sarıyıldız, 1994, s.338. 
1092

 Salnâme-i Nezâret-i Umûr-ı Hâriciyye, 1318, s.440. 
1093

 BEOAYN. d. Nr.1714, s.17; Sarıyıldız, 1994, s.338; Akyıldız, 1993, s.269. 



305 

 

vezâʼifince de lâzım gelen tahkîkâtı icrâ için saltanat-ı seniyyenin memâlik-i 

ecnebiyede bulunan süferâ ve şehbenderlerine mürâcaʻat mecbûriyetinde 

bulunduğu cihetle Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'ne lüzûm-ı merbûtiyeti âşikâr 

olduğundan maʻrûzât-ı âcizânemizin tasvîbiyle Sıhhiye İdâresi'nin Hâriciye 

Nezâret-i Celîlesi'ne rabt u ilhâkı zımnında iktizâ eden irâde-i seniyye-i cenâb-ı 

tâcdârîyi istihsâle vesâtat-ı celîle-i hazret-i riyâset-penâhîlerinin şâyân 

buyrulması…”
1094

  

 

cümleleriyle açık olarak belirtilmiştir. Karantina uygulamasının haricî ve ticari 

boyutunun
1095

 bulunması ve bu nedenle konu ile ilgili ülkelerinde muhatap alınması 

dolayısıyla bu işler ile ilgili işlemler için İstanbul’daki ilgili ülkelerin sefirlikleri ile 

görüşülmekteydi. Karantina işleminin hemen uygulanması gereken niteliği, bürokratik 

işlemlerin yol açtığı zaman kaybı, sefaretlerin kendi tüccarları ile ilgili gerçekleştirilen 

karantina uygulaması ile ilgili şikâyetlerin sonlandırılması konusunda gerekli 

düzenlemeler yapılırken, yabancı temsilcilerinde görüşmelerde bulunması için Hariciye 

Nazırı Reşid Paşa’nın İstanbul’da görevli sefirler ile görüşmelere başladığı 

görülmektedir.
1096

 Yabancı devlet sefirlerinin bu mecliste temsilcisi bulunmasına karar 

verilerek meclis, milletlerarası bir kuruluş haline getirilmiş ve 10 Şubat 1840 itibariyle 

çalışmaya başlamıştır.
1097

 Bünyesinde Avrupalı hekimler ve İstanbul’da bulunan 

sefirliklerin birer temsilcilerinin görev yaptığı Karantina Meclisinin kayıtları Fransızca 

                                                           
1094

 İ.HR.00276.016790.001.  
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 Karantina uygulamasının ticaretin geliştirilmesi ile ilgili önemli bir unsur olduğu Londra sefareti 
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tutulmuştur. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde genel sağlığın korunması ve 

bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla oluşturulan bu teşkilat, Avrupa devletlerine 

karşılıksız verilen tavizler sonucunda “mutelit sıhhiye meclisi”ne dönüştürülmüş ve 

kapitülasyonlara “sıhhiye kapitülasyonları” isimiyle bir yenisi eklenmiştir.
1098

 

Önceleri Hariciye Nezareti bünyesinde faaliyet gösteren bu meclisin, devamlı 

surette bu kurum bünyesinde kalmadığı görülmektedir. Her ne kadar nezaret olarak 

isimlendirilse de süreç içinde Tophâne-i Amire Müşirliği, Dâhiliye, Hariciye ve Ticaret 

Nezaretleri bünyesine aktarılmıştır.
1099

 Bu kapsamda Hariciye Nezareti bünyesinde 

çalışan Karantina Meclisi önce Ticaret Nezaretine aktarılmış, sonra müstakil hale 

getirilmiş, tekrar ticaret nezaretine bağlanmış, buradan çeşitli sebeplerle tekrar Hariciye 

Nezaretine bağlanmış ve son olarak Tophane-i Âmire Müşirliğine nakledilmiştir.
1100

  

Fakat açıktır ki, Karantina Meclisi olarak belirtilen kurumun kuruluş ve ilk gelişim 

aşaması Hariciye Nezareti bünyesinde gerçekleşmiştir. 

Yukarıda açıklanan meclisler dışında Hariciye Nezaretinin, dışişleri görevlerine 

ek olarak bazı hukuki davaların görülmesinde de görev aldığı görülmektedir. 

Gayrimüslim tebaanın kendi aralarındaki davaların yürütülmesi, Hariciye Nezareti 

tarafından üstlenilmiştir. Fakat gerek nezaretin işlerinin yoğunluğu gerekse davaların 

görülmesinde yaşanan gecikmeler neticesinde bu işlerin yürütülmesi, Deâvî Nezaretine 

aktarılmıştır. Müstemin tüccar ve patrikhaneler ile ilgili sorun ve davalar ise Hariciye 

Nezareti tarafından görülmeye devam edilmiştir.
1101

 Bu durum,  

“…ashâb-ı hukûkun birbirini müteʻâkib muhâceme (...) umûr-ı hâriciyeye 

müteʻallik mevâdd-ı mühimme ve masâlih-i mukteziyenin teʼhîrine bir gûne sebeb 

olmakta olmasına mebnî bundan böyle o makûle iki reʻâyâ beyninde vukûʻ bulan 

daʻvâlar ke-mâ fî's-sâbık ehl-i İslâm ve reʻâyâ beyninde vâkiʻ olacak daʻvâların 

beraber cânib-i Nezâret-i Deʻâvî'den fasl u rüʼyet olunmak ve öteden beri Nezâret-

i Umûr-ı Hâriciye'den rüʼyet ve tesviye olunmakta olan müsteʼmen tâʼifesinin 
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masâlihiyle Patrik-hânelere müteʻallik herbir husûsun rüʼyet ve tesviyesine 

Nezâret-i umûr-ı Hâriciye tarafından bakılmak üzere icrâ-yı iktizâsı tensîb olunmuş 

olmağla vech-i meşrûh üzere …”
1102

   

 

biçiminde ifade edilmiştir. 

Bu görevlere ek olarak farklı alanlarda görevlerin de Hariciye Nezaretince 

üstlenildiği görülmektedir. Bu görevlerden bir tanesi basın alanındadır. Basın alanında 

yerli tebaa Maarif-i Umumiye Nezaretine başvuruda bulunurken, yabancı tebaa ise 

Hariciye Nezaretine başvurmaktadır. Bu işlemlerin yürütülmesi amacıyla Hariciye 

Nezareti bünyesinde değişik dilleri kullanma yeteneğine haiz memurlardan oluşan bir 

kalem oluşturulduğu görülmektedir.
1103

 Hariciye Nezaretinin kendi bünyesinde kurulan 

kurumlar dışında başka kurumların işlemesine nezaret ettiği örneklerde görülmektedir. 

Örneğin Babıâli’de herhangi bir kalemde göreve başlayacak olanların (maliye dışında) 

ilgili kalemin şefi ve Hariciye Nazırı huzurunda sınava alındığı ve devlete memur 

yetiştirilmesi için kurulan Mekteb-i Adliyenin, Hariciye ve Maliye Nezaretlerinin 

maiyetinde kurulduğu görülmektedir.
1104

 Babıâli memurlarının Hariciye Nazırı 

huzurunda and içerek göreve başlamaları da, hariciye nazırlığının önemini 

göstermektedir.
1105

  

Son olarak Hariciye Nezaretinde çalışmanın ilgili dönemde prestijli bir durum 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu nezarette çalışmak itibarlı ve revaçta olan bir kariyer 

anlamına gelmekteydi ve nezaret devlet hizmetine girecek en başarılı kişilerce tercih 

edilmekteydi. Bu durum diplomasinin İmparatorluğun yaşaması adına kazandığı önemi 
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gösteren bir başka gelişmeydi. Tanzimat’ın üç paşası olarak ifade edilen isimlerin 

hepsinin hariciye kökenli olmasının raslantı olmadığı açıktır.
1106 

Bu kapsamda Hariciye Nezareti gerek bünyesinde kurulan birimler gerekse 

doğrudan dolaylı olarak kendi sorumluluğuna verilen birçok alan ile ilgilenmiştir. 

Nezaretlerin kuruluşu ile itibarıyla en etkin teşkilat olan Hariye Nezareti, reformların 

yürütülmesi ile ilgili kurulan birçok birim için kuluçka vazifesi görmüştür. Tekrar 

belirtmek gerekir ki, burada kurulan meclislerin yürüttüğü işlerin uluslararası niteliğinin 

de dikkate alınması gerekmektedir.    

3.1.5. Öncü Olma Niteliği/Sefirler 

Osmanlı Devleti’nin dış dünya ile kurduğu temas, hariciye personeli üzerinden 

gerçekleşmiştir. Bunun ilk adımını oluşturan daimi elçiliklerin kurulması da, bu amacı 

açık olarak göstermektedir. Batı’nın tanınması, devleti ayakta tutmak amacıyla Batı 

kurumlarının alınması ve zayıflayan askerî güç yerine diplomasinin ikame edilmesi ile 

İmparatorluğunun çöküşünün engellenmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle özellikle XVIII. 

ve XIX. yüzyıl, diplomatik ilişkilerin ağırlığını artırdığı bir dönem olmuştur. Bu durum 

Osmanlıların önceki dönemlerde Batı’ya elçi göndermediği anlamına gelmemektedir. 

Fakat XVIII. yüzyıl sefirleri ile daha önceki sefirler arasında önemli farklılıklar 

bulunduğu da kabul edilmelidir. XVIII. yüzyıl öncesinde dış ülkere gönderilen sefirler 

belirli bir sınıftan gelmemekte, kimi zamanlarda gönderilecek görevin niteliğine göre 

çeşitli mesleklerden şöhret ve mevki sahibi kimselerden seçilmekteydi. Görevlendirilen 

bu sefirlerin yabancı dil bilen kişilerden seçildikleri ve bu kriterin gönderilecek elçinin 

milliyetinin dahi önüne geçtiği görülmektedir. Bu nedenle kökenleri başka milletlere 

dayanan mühtedilerin sefir olarak görevlendirildikleri bilinmektedir. Ancak XVIII. 

yüzyılda sefiler, reisülküttablık yapmış ya da diplomasi alanında liyakat ve ehliyet 
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sahibi kişiler arasından seçilmeye başlamıştır.
1107

 Sefirlerin genel olarak merkezi 

yönetim bürokrasisi içinden atandığı görülmüştür. Merkezi bürokrasi elitinin, farklı 

sistem ve uygulamalar ile karşılaşması sonucu kendi geleneksel kabullerini zaman 

içinde terk etmeye başladığını ifade eden görüşler bulunmaktadır.
1108

 İmparatorluğun 

içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, devletin ayakta tutulması için yeni 

uygulamaların benimsenmesi açısından pekte haksız görünmemektedir. 

Özellikle XVIII. yüzyıl ve sonrasında Batı ile temas kurulmasındaki temel amaç, 

ileri olduğu düşünülen toplum kurumlarının incelenerek İmparatorluğa aktarılmasıdır. 

Bu nedenle sefirler gittikleri ülkelerin teşkilatı ve devlet düzeni hakkında önemli 

bilgilere sefaretnamelerinde yer vermişlerdir.
1109

 Örneğin 1730 yılında Avusturya’ya 

gönderilen Mustafa Efendi kendisinden önceki sefirlerin yaptıkları gibi sadece kendi 

yaşadıkları ve yolculuğu hakkında bilgi vermekle yetinmemiş, Batı’daki gelişmeler ile 

ilgili Osmanlı devlet adamlarına önemli bilgiler aktarmıştır. Avusturya Devleti’nin 

kuruluşu, teşkilatı ve Avrupa’daki gelişmeler hakkında önemli bilgilerden bahsettiği 

bilinmektedir.
1110

 Bu durum daha sonraki sefirlerce daha sık izlenen bir yöntem 

olmuştur. Nitekim Ahmed Resmi Efendi’nin kısa olmakla beraber 1757 yılında 

görevlendirildiği Avusturya’nın kuruluşu, dâhili ve mali işleri ile ilgili; 1790 yılında 

Prusya’ya gönderilen Ahmed Azmî Efendi Prusya’nın iç düzeni, sosyal hayat, devlet 

teşkilatı, hazinenin durumu, Prusya ordusu gibi birçok önemli konu ile ilgili önemli 

bilgiler verdiği görülmektedir. 1791 yılında Avusturya’da görevlendirilen Ebubekir 

Ratip Efendi ise, Osmanlı tarihihinde Avrupa’nın askerî, idari ve mali teşkilatı hakkında 
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ayrıntılı ilk incelemeyi gerçekleştirmiştir.
1111

 Tüm bu örnekler Osmanlı sefirlerinin 

geçmişe nazaran farklı bir bakış açısı üzerinden ve daha bilinçli olarak Avrupa’yı 

incelemeye başladığını göstermektedir. 

1793 yılından itibaren Avrupa’ya daimi elçi olarak gönderilen Osmanlı sefirleri, 

payitahta döndükten sonra sadaret kethüdalığı, defterdarlık, nişancılık gibi makamlarda 

görevlendirilmişler ve Osmanlı yönetiminin Batılılaşması açısından öncü roller 

almışlardır. Bu isimlerin, devrin reformcu padişahları olan III. Selim ve II. Mahmud’un 

en önemli destekçileri olmuşlardır.
1112

 Devletin Fransa’ya gönderdiği bir elçinin 

talimatnamesinde yer alan ifadeler, devletin bu elçilerden ne beklediğini açık şekilde 

ifade etmektedir:  

“… Françe Devletinin suret-i idaresini ve tedabir ve maneviyetını ve nizam-ı mülke 

dair kâffe-i hâlât-ı ve bettahsis donanmaya müteallik kavaid-i mahsusasını ve 

umur-u askeriyenin veçhi tertip ve tanzimini velhasıl Devlet-i Aliyyenin işine 

yarayacak kâffe-i hâlâtgereği gibi tahkik ve istihraç etmek hususunu sefir-i 

mumaileyh iltizam ve bunların tafsilâtını peyapey tahriri ihtimam eyliye… Sefir-i 

mumaileyhin maiyetinde olan memurinin cümlesi ol tarafta beyhude izaa-i vakit 

etmeyüp hademe-i Devlet-i Aliyyeye yarayacak elsine ve ulûm ve maarif ve fünun 

tahsiline say-i beliğ etmeleri matlûp olmakla leyl ü nihar iştigal ve mevazıbbıttan 

hali olmayalar”.
1113

 

 

Benzer ifadelere 1834/1249 tarihli bir hatt-ı hümayun’da da rastlanmaktadır. İlgili 

belgede yer alan,  

“… işbu usûl merʻiyyü'l-icrâ olan mahallerde bulunan süferâ-yı saltanat-ı 

seniyyeye mahremâne ve mahfîce yazılıp bulundukları devletlerin ve gerek düvel-i 

sâʼirenin idâre-i askeriye ve mâliyeleri ne vechile ve ne nizâmda olduğunu 

mübeyyin şeyleri tercüme ettirerek ve meşhûdları olan keyfiyyâtı bi't-tedkîk 

etrâflıca kaleme alarak bu tarafa gönderseler ve bu tarafta dahi lede'l-mütâlaʻa 

içlerinde millet-i beyzâ-yı İslâmiye ve reʻâyâ-yı saltanat-ı seniyyeye ve iklîm ve 

mevkiʻe ve nezâket-i vakt ü hâle göre enfaʻ ve evfak görünen mâddeler intihâb ve 

daha iktizâ edenler ilâve olunarak karârlaştırıldıkta cümlenin güzîdesi olmuş 

olacağı…”
1114
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ifadelerinden de anlaşılacağı üzere sefirlerden açık olarak gittikleri yerleri incelemeleri 

ve gerekli bilgileri edinmeleri istenmiştir. 

Gönderilen elçiler bu talimatlar doğrultusunda hareket ederek önemli bilgilerin 

İmparatorluğa aktarılmasını sağlamışlardır. Örneğin pozitif bilimlerin aktarılmasında 

ikamet elçiliği yapan Osmanlı devlet adamlarının rolü büyüktür. Astronomi, fizik ve 

kimya gibi birçok alanda ikamet elçilerinin katkıları olmuştur. Bu sefirler arasında 

Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, Moralı Seyyid Ali Efendi, Abdürrahim Muhib 

Efendi gibi sefirlerin isimleri sayılabilir.
1115

 Sefirlerin sefaretnamelerinde pozitif 

bilimler ile verdikleri bilgilerin, İmparatorluğun Batı dünyasını yeniden tanımlamak 

konusunda önemli katkı sağladıkları kuşkusuzdur. 

XVIII. yüzyıldan itibaren elçilerin kendilerinden önceki elçilere göre farklı bir 

bakış açısı geliştirdikleri ve farklı saikler ile gittikleri ülkeleri incelemeye başladığı 

görülmektedir. Bu kapsamda XVIII. yüzyıl siyasi ve sosyal görüşleri sefaretnameler 

üzerinden izlenebilmektedir. XVIII. yüzyıl öncesi ıslahat önerilerinde İbn-i Halduncu 

çöküş teorisine uygun olarak alınması gereken önlemlere vurgu yapıldığı görülürken, 

XVIII. yüzyıldan itibaren sefaretnamelerde yer alan tavsiyeler somut gözlem ve edinilen 

tecrübeler üzerinden şekillenmiştir.
1116

 Bu durumun erken örneklerinden birisini 

oluşturan Yirmisekiz Mehmed Efendi’nin gönderildiği Paris’i inceleyen bakış açısı, 

kendisinden öncekilere göre farklıdır. Bu inceleme, son dönem gelişmeleri göz önünde 

tutularak, tecrübeli bir memur bakış açısı çerçevesinde bir bakış açısı olarak ifade 

edilebilir.
1117

 Bu kapsamda Yirmisekiz Mehmed Efendi elçiliği esnasında bilinçli ya da 

bilinçsiz bir şekilde kimi önemli bilgilere sefaretnamesinde yer verdiği görülmektedir. 

Anlatımı esnasında karantina uygulaması, sosyal hayatta kadının yeri, bayındırlık 
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hizmetleri (yapılan kanal ile ilgili olarak), parlamento, protokol uygulamaları 

(entredüktör), bakanlar (ministri) ve dışişleri bakanı, askerî birlik düzeni, opera, sağlık 

uygulamaları, botanik çalışmaları, sera faaliyetleri ve rasathanenin kullanımından 

bahsettiği görülmektedir.
1118

 Anlatımı esnasında bu konuların birçoğunu tasvir etmesi, 

bu kavramların ve uygulamaların Osmanlı ülkesi açısından yeni olduğunun önemli bir 

göstergesidir. Örneğin bakanlardan bahsederken “… bunların birkaç vezirleri vardır ki 

‘ministri’ derler. Ve rütbede itibarları mareşallerden ve dükalardan bile dûndur. 

Herbiri emr-i mâhûda müekkel olmuştur. Ve ahadühüma âhire müdahale etmeyip hep 

biri memur olduğu hizmetinde müstakildir” ifadelerini kullanırken buna ek olarak 

dışişleri bakanını tanımladığı da görülmektedir.
1119

 Yine benzer şekilde opera konusunu 

açıkladığı görülmektedir. “… Paris şehrine mahsus bir lu’b varmış ki Opera derlermiş. 

Acayip sanatlar gösterirlermiş, azim cemiyet olurmuş. Kibar-ı şehir varırlar ve Vasî 

dahi ekseriya varıp, Kral dahi gâhice gelirmiş” ifadelerini kullanmaktadır.
1120

 

Sefaretname incelendiğinde benzer birçok örneğin bulunduğu görülmektedir.  

Bu tipte elçi tipine örnek bir diğer isim Ebubekir Ratip Efendi’dir. Osmanlı 

tarihinde önemli görevlere getirilen ve Nizâm-ı Cedîd çerçevesinde ilk Batılılaşma 

hareketinde önemli etkisi olan Ebubekir Ratip Efendi’nin, III. Selim’in görüşlerine bir 

öğrenmen veya müşavir gibi etkide bulunduğu görülmektedir.
1121

 Ayrıca Avusturya 

sefirliği görevi nedeniyle yazdıkları, Avrupa’daki gelişmelerin Osmanlı 

İmparatorluğuna aktarılması açısından önemlidir. Nemçe Sefaretnamesi’nde, Avusturya 

yolcuğunun yanı sıra Avusturya devletinde yer alan iki faklı başvekilden (umur-ı idare 
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yay., 1975.  
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ve umur-ı hariciye), yapılan balolardan, madenlerden, komedya, trajedya ve opera gibi 

kültürel etkinliklerden, Avusturya’daki kimi kurumlardan (kütüphane, akademi ve 

hastane) ve karnaval gibi etkinliklerden bahsetmektedir.
1122

 Ayrıca Ebubekir Ratip 

Efendi layihasında Viyana Şark Dilleri Okulu’nun temelini oluşturan ve önemli 

şarkiyatçıların yetiştiren, Viyana’daki Asya Akademisinden de bahsetmektedir.
1123

 

Fakat Ebubekir Ratip Efendi’nin yazdıkları bu sefaretname ile sınırlı değildir ve 

Avusturya Devleti hakkında ayrıntılı tetkiklerin yer aldığı farklı yazmaları da 

bulunmaktadır. Özellikle büyük layihası fikirlerinin anlaşılması bakımından 

önemlidir.
1124

 Bu layihada yer alan kimi görüşlerin, Osmanlı İmparatorluğu açısından 

yeni görüşler olduğu dikkati çekmektedir. Örneğin bu layihada hukuk devleti 

kavramının önemli bir açıklaması bulunmaktadır:  

“Avrupa devletinde kıralları tarafından verilen nizam ve kavaid ve kavanin ve 

rusuma ilâ ve edna bir ferd lâyiki üzere riayet vergilerini vakti zamaniyle edaya 

mübaderet ettikçe kıral ve ceneral ve zabitan tarafından bir kimesna ana taaddi ve 

tasallut ve tekebbür edemez ve gözün üstünde kaşın var diyemez. Hangi kumaşı 

isterse iktisa eder. Ve ne isterse söyler. Yer ve içer ve gider gezer ve biner ve iner 

bir ferd ana müdahaleye haddi yoktur. Mekülât ve melbusat ve büyut ve dekâkin ve 

meksubatına dahl ve târiz edemez”
1125

  

 

Osmanlı elçisi açısından yazıya dökülen bu kavramların, İmparatorluk açısından 

yeni olduğu ve yakın gelecekte İmparatorlukta da uygulamaya konulduğu görülecektir. 

Nitekim Ebubekir Ratip Efendi’nin Viyana’da görev yaptığı dönemlerde edindiği 

bilgiler, III. Selim’in Nizâm-ı Cedîd reformları açısından büyük önem taşımıştır. Bunun 

temel sebebi Ebubekir Ratip Efendi’nin Viyana gözlemlerinin, kendisinden önceki 

sefirlerin gözlemlerinden daha farklı noktalara odaklanmasıdır. Viyana’da bulunduğu 
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dönemde inceleme yaptığı kurumların sıradan kurumlar olmadığı, İstanbul’da 

gerçekleştirilmek istenilen reformlar konusunda bilgi edinilebilecek önemli kurumların 

seçildiği görülmektedir. Dolayısıyla Ebubekir Ratip Efendi, bilinçli bir şekilde 

Osmanlıların reform yapmak istediği alanlarda bilgi toplama çabası içinde olmuştur. 

Örneğin özellikle askerî kurumların nizamnamelerine ulaşma amacı, onun bu anlayışını 

gösteren önemli bir delildir.
1126

 Nitekim Karal, onun İstanbul’a dönüşü ile Nizâm-ı 

Cedîd çerçevesinde askerî, mali, idari ve siyasi alanda önemli reformların hayata 

geçirildiğini, ölümü ile de bu çabaların sona erdiğini belirtmektedir.
1127

 

Ebubekir Ratip Efendi’nin vurguladığı bir diğer nokta, Osmanlı ordusu ve 

donanmasının düzenlemesidir. Bu kapsamda Avrupalı uzmanlar getirtilerek, ordu ve 

donanma bir nizam altına alınmalıdır. Yine donanmanın güç kazanması amacıyla aynı 

anda birden fazla savaş gemisi inşa edebilecek tersanelerin kurulması elzemdir.
1128

 

Nitekim sonraki dönemlerde de Osmanlı elçilerinin Avrupa’dan asker ve sivil uzmanları 

İmparatorluğa göndermeleri, birçok Türk subayının Avrupa’da eğitim görmeleri 

konusunda girişimlerde bulunmaları, mesleki incelemeler yapmak üzere Avrupa’ya 

giden sivillere yardım etmek gibi görevleri de üstlendikleri görülmektedir.
1129

 

Bu elçilerin gözlemlerde bulunarak İmparatorluğa aktardıkları konular, sonraki 

dönemlerde reform olarak yürürlüğe konulmuştur. Örneğin 1790 yılında Prusya sefirliği 

görevlendirilen Ahmed Azmî Efendi, bu görev sırasında edindiği tecrübelere dayanarak 

kimi önerilerde bulunmaktadır ki, bu öneriler kendisinden sonraki reformcular 

düzeltmeye çalışacağı önemli konulardır. Rüşvetin kaldırılması, her memura geçimini 

temin edebilecek yeterli bir maaş verilmesi, memurların devlet düzenini ve usullerini 
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bozan bir suçları olmadıkça işlerinden çıkarılmamaları, liyakata önem verilmesi 

konusunda yaptığı öneriler kendisinden sonra Tanzimat reformcuları tarafından 

çözülmesi hedeflenen önemli başlıkları oluşturmuştur.
1130

  

Bu elçilere benzer biçimde risalesinde yazdığı fikirler ile Tanzimat dönemi 

düşüncesinin ilk örneklerini veren Sadık Rıfat Paşa, Tanzimat’ın teorik temellerini atan 

isim olmuştur. Avusturya’da görev yaptığı dönemde ülke yönetimi ve devlet anlayışı ile 

ilgili olarak ileri sürdüğü fikirler Tanzimat döneminin altyapısını oluşturarak, 

Tanzimat’ın uygulayıcısı Mustafa Reşid Paşa’yı da etkilemiştir.
1131

 Sadık Rıfat Paşa’nın 

yazdığı risalelerde ifade ettiği görüşler göz önünde bulundurulduğunda Avrupa’ya, 

reformlara ve Osmanlı Devleti’ndeki kimi uygulamalara bakışın kendisinden önceki 

klasik siyasetname geleneğinden önemli farklılıklar içerdiği görülmektedir.
1132

 Gerek 

genel olarak Avrupa Ahvâline Dair Risale
1133

 olarak bilinen yazısı gerekse hükûmet 

idaresi ile ilgili önemli tavsiyelerde bulunduğu risalesi
1134

 bu yeni bakış açısını içeren 

önemli deliller barındırmaktadır. 

Örneğin Tanzimat döneminin önemli özelliklerinden olan kanun devleti kavramını 

ilk dile getiren isimlerden birisi Sadık Rıfat Paşa’dır:  

“… idâre-i emr-i hükûmette hukûk-ı millet ve kânûn-ı devlet üzre hareket edip bir 

gûne bî-vech gadr ve cebr mu‘âmelesi vukû‘ bulmaz ve bu müsâ‘adât ile bir gûne 

itâ‘atsizlik ve serbestiyet ile dahi i‘tibârât-ı düveliyeye ve ta‘zîmât-ı lâzımeye halel 

gelmez şu kadar ki ekser umûr ve usûlleri kavânîn-i müessese tahtında olduğundan 

hiç bir hüküm-dâr ve vükelâsı dahi ol kânûn-ı mer‘îye mugâyir kavl-i hodu ve celb-
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i nef‘i ve def‘-i zararı zımnında bir gûne hüküm ve irâde edemez”
1135

 ve “… bir 

devlet ki kânûn-ı adl vaz‘ ve isti‘mâlinde ihmâl ile zulm ü te‘addî mesleğine sâlik 

ola elbette hâli karîn-i zevâl olacağı ma‘lûmdur ve insânı ıslâh ve terbiye eden 

ancak kânûn ve nizâmâttır”
1136

  

 

cümleleri o dönem değin “şeriat-ı garra”ya bağlı olarak hareket eden hükümdarın, 

hukuk-ı millet ve kanun-ı devlet kapsamında hareket etmesi gerektiğini, Osmanlı 

tarihinde ilk kez dile getirmektedir. Bu durum onun açık olarak İslami siyaset bakış 

açısından farklı bir noktaya yönelmesi olarak yorumlanmaktadır.
1137

 

Sadık Rıfat Paşa’nın Avrupa Ahvâline Dair Risalesi incelendiğinde, benzer 

şekilde İmparatorluk açısından yeni birçok kavram ve fikirden bahsettiği görülmektedir. 

Nitekim bu yeni kavram ve fikirler, Tanzimat döneminde hayata geçirilecek 

politikalardır. Bu duruma can, mal ve ırz güvenliği, rüşvetin önlenmesi, askerlik ile 

ilgili bilgiler, subayların yetiştirilmesi, verginin kişilerin durumuna göre alınması, 

banknot olarak ifade edilen kâğıt paranın kullanılması ve polis teşkilatı gibi kavramlar 

örnek olarak verilebilir.
1138

 Benzer bir anlayış Paşa’nın bahsedilen diğer risalesinde de 

yer almaktadır. Örneğin “… hükûmetler halk için mevzu‘ olup yoksa halk hükûmetler 

için mahlûk değildir”
1139

 gibi modern ve liberal unsurları barındıran ifadesinin Osmanlı 

yönetim anlayışından çok liberal Batı anlayışına yakın olduğu kuşkusuzdur.
1140

 Bu 

risalesinde de kalem aldığı düşünceler, Batı’yı tanıyan Tanzimat dönemi hariciye 

personeli bakış açısını yansıtmaktadır. Irz ve namusun hükûmetler tarafından 

korunmasının gerekliliği, bir devletin gücünün sahip olduğu araziden değil halkından 

geldiği, kanun devleti vurgusu, herkese eşit hükümlerin uygulanması, hükûmete fazla 

müdahale edilmemesi, hükümdarın adaletle yönetmesi gibi konulardan bahsederek 
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Tanzimat yöneticilerinin amaçlarını gösteren bir yol haritası sunmaktadır.
1141

 Nitekim 

yine bu risalesinde Tanzimat’ın temel prensibini oluşturan Müslim ve gayrimüslim 

tebaaya eşitlik konusuna vurgu yaptığı görülmektedir. “… kâffe-i hukûk-ı tabî‘iyede 

milel-i muhtelifeyi müsâvî tutmak muktezâ-yı adâlettir idâre-i mülk ü tebe‘a iki sûretin 

biriyle hâsıl ve müyesser olur biri tebe‘ayı hoşnûd etmek ve diğeri halkı ihâfe ederek 

taht-ı cebrde tutmak usûlüdür o evâmir ve ahkâm-ı zulmiye tuhm-ı adâveti ekip isyân ve 

tuğyân ânı biçer”
1142

 cümleleri ile bunu açıklamaktadır. Mardin, Sadık Rıfat Paşa’nın 

bu tarz bir eşitlik anlayışını savunmasının temel sebebini, İmparatorlukta çıkması olası 

milliyetçi ihtilallerin önlenebilmesi olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle Paşa’ya (ve 

Tanzimatçılara) göre devleti bu tarz ayrılıkçı hareketlerden korumanın yegâne yolu 

olarak tebaa arasındaki eşitliğin sağlanmasından geçmektedir.
1143

 Sadık Rıfat Paşa’nın 

Tanzimat döneminin bir diğer önemli olgusu olan kurumsallaşma konusuna da vurgu 

yaptığı görülmektedir. “… bir devletin kıvâm ve devâmı yalnız hüküm-dârının hüsn-i 

idâre-i zâtiyesiyle hâsıl olamayıp sa‘âdet-i hâl memleketin ba‘de'l-vefât istimrârını dâ‘î 

olacak nizâmât-ı nâfi‘anın bi'l-müşâvere vaz‘ u te’sîsine muvaffak olmaklığa 

menûttur”
1144

 ifadeleri Reşid Paşa’nın tarafından savunulan değişmez müessesecilik 

anlayışı ile birebir örtüşmektedir.
1145

 Sadık Rıfat Paşa tarafından yeni olarak dile 

getirilen bir unsur ise ekonomi alanındadır. Yazısındaki
1146

 ifadeleri incelendiğinde, 

liberal esasların ana noktalarına temas ettiği görülmektedir. Kişilerin oluruna bırakılarak 

ticaret yapmalarının toplumun yararına olması (gizli el fikri), devletin kuvvetinin 

zenginliği ile doğru orantılı olması, özel mülkiyet ve serbest ticaretin devlet müdahalesi 

olmaksızın geliştirilmesi gerektiği ve devletin serbest ekonomik faaliyetleri koruması 
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fikri gibi düşünceleri, dönemin klasik iktisat ve fizyokratlarının görüşlerini 

yansıtmaktadır.
1147

 Tüm bu görüşler göz önüne alındığında, Sadık Rıfat Paşa, dönemin 

Avrupa’sındaki görüşlerin İmparatorluğa aktarılması açısından çok önemli bir role sahip 

olmuştur. 

Osmanlı tarihi incelendiğinde benzer birçok örneğe rastlanılacaktır. Bu isimler 

İmparatorluk dışındaki dünyanın tanınmasında ve özellikle başarılı Avrupa ülkelerinin 

bunu nasıl gerçekleştirdiklerini anlama üzerine çaba harcamışlardır. Fakat ilk dönemler 

de İmparatorluğa aktarılan reform önerilerinin beklenen başarıyı sağlayamamıştır. 

Aydın bürokrat kadronun kendi bilgi ve yeteneğine dayanan ıslahatların beklenen 

başarıya ulaşamaması, süreç içinde reform anlayışında bir zihniyet değişimini ortaya 

çıkarmıştır. Bu dönemde giderek yükselen Batı dünyasının başarıları karşısında, 

Osmanlı aydınları devletin düzeltilmesi için çareler ararken doğal olarak başarı 

kazanmış bu devletlerin yöntem ve zihniyetine ilgi göstermiştir. İlk dönemler de Babıâli 

açısından Batı hakkında sağlıklı bilgilere ulaşmak zor olsa da, sefaretlerin kurulması ve 

Osmanlı diplomatlarının giderek tecrübe kazanmaları sonrasında, Batı’dan etkilenmenin 

arttığı görülmektedir.
1148

 Nitekim bu isimler reformlar konusunda öncü isimler olmayı 

başarmış ve kendisinden sonraki reformcuların gerçekleştirecekleri refomların düşünsel 

altyapısını hazırlamışlardır. 

Fakat belirtmek gerekir ki, reformcu bürokratlar her zaman tasarladıkları fikirleri 

uygulamaya koyma imkânı bulamamışlardır. Örneğin güçlükler karşısında kararlığını 

kaybetmeyen ve Tanzimat sürecine ehemmiyet veren Mustafa Reşid Paşa göreve 

geldiğinde Fermanın esaslarına riayet edilirken, Paşa iktidardan uzaklaştığında 

reformların yürütülmesinin aksatıldığı görülmektedir. Böyle bir durumun varlığı 

Mustafa Reşid Paşa ve onun tarafından yetiştirilen reformcu devlet adamlarının uzun bir 
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zamanda yeni kanunlar, düzenlemeler, teşkilatlar oluşturmasıyla aşılmıştır. Böylece 

Fermanın adı ile anılan bir devir ortaya çıkmıştır.
1149

 Bu nedenle Tanzimat dönemi 

olarak ifade ettiğimiz 1839-1871 yılları arasında politika yapımı ve uygulanmasında, 

Osmamlı diplomatları orantısız derecede büyük bir rol oynamışlardır.
1150

 

Özetle yapılan birçok reform, Batı’ya giden bu öncü sefirler tarafından tanınmış 

ve İmparatorluğa aktarılmıştır. XIX. yüzyılda ise daha sistematik ve istikrarlı bir sefaret 

ağını kuran Osmanlı İmparatorluğu, bu sefaretlerde yetişen elemanlardan reform 

sürecinde önemli ölçüde yararlanmıştır. Bu sefaretlerde yetişen isimler, süreç içinde 

İmparatorlukta önemli makamlarda görev alarak, reform sürecinin yöneticileri 

olmuşlardır. 

3.1.6. Özgün Kurumlar 

Hariciye Nezareti bünyesinde oluşturulan kurumlar açısından da diğer 

nezaretlere göre kimi farklılıklara sahiptir. Nezaret bünyesinde oluşturulan kimi birimler 

incelendiğinde nezarete özgü niteliklerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu kapsamda 

müsteşarlık ve Umûr-ı Ecnebiye Müdürlükleri incelenmesi gereken önemli birimleri 

oluşturmaktadır. 

Hariciye Nezareti ve Mülkiye Nezareti bünyesinde oluşturulan ve Türk Kamu 

Yönetimi’nde Türkiye Cumhuriyeti döneminde de kullanılan önemli bir makam 

müsteşarlıktır. Kelime anlamı olarak “kendisi ile istişare olunan, danışılan, inal”
1151

 

gelmektedir. Kavram müşavir kelimesi ile ilişkisi olsa da, her iki kavram farklı 

görevlerin nitelendirilmesinde kullanılmıştır.
1152

 Kimi görüşlere göre counsellor 

teriminin Osmanlı Türkçesi’ndeki karşılığı olarak kullanılan kavram, bakanlıkta görev 
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yapan genel sekreter veya Batı’da müsteşar için kullanılan under secretary of state 

anlamında kullanılmıştır. Bu kapsamda kavramın temel olarak danışmanlık yapan kişi 

anlamındaki müşir kelimesi ile aynı kökten geldiği iddia edilmektedir.
1153

 II. Mahmud 

tarafından kurulan Hariciye ve Mülkiye Nezaretlerinde yer alan bir makam olarak 

oluşturulmuş ve süreç içinde diğer nezaretler bünyesinde de kurulmuştur. Baysun’a göre 

Batı etkisi altında muhtemelen conseiller d’ambassade ile sous secrétaire d’état 

karşılığı olarak kullanılmıştır. Fakat Osmanlı tarihinde nezaretler öncesinde farklı 

görevlerin ifade edilmesinde de kullanılmıştır.
1154

 Hariciye ve Mülkiye (Dâhiliye) 

Nezaretlerinde müsteşarlık makamının ihdas edilmesinin ardından 1837’de Bahriye 

Müsteşarlığı, aynı yıl oluşturulan Maliye Nezareti ve 1838’de Evkaf Nezareti için bir 

müsteşarlık makamı kurulmuştur. Nezaretlerde müsteşarlık makamının oluşturulması ile 

Başvekâlet içinde bir muavinlik oluşturulsa da bu birim, Dâhiliye Müsteşarlığının 

kurulması ile lağv edilmiştir. Kurulan müsteşarlıklara Asakir-i Muntazama 

Müsteşarlığı, Ticaret Nezareti Müsteşarlığı ve Sadaret-i Uzma Müsteşarlığı’nın da 

eklenmesi gerekmektedir. Bu makamların oluşturulması ile müsteşarların rütbeleri (ûlâ) 

ile ilgili de düzenleme yapıldığı ve sonraki dönemlerde yapılan değişikler ile sadaret 

müsteşarlıklarına vezaret dahi verildiği görülmektedir. Fakat belirtilmelidir ki, 

nezaretlerin sayısında yaşanan artış ile beraber müsteşarlıklar da artmış, vükela içinde 

yer almayan nazırlara da yardımcı olması amacıyla müsteşar atanmıştır. Hatta 

müsteşarlık sıfatı, nezaretlerde oluşturulan bu birimlerin dışında başka görevlerin 

nitelendirilmesinde de kullanılmıştır.
1155

 Nazır’ın yardımcısı olan müsteşarın görevi 

yazılan bir tezkirede “… müsteşâr efendiler sabahları taraf-ı çâkerânemize gelip 
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mevâdd-ı vâkı’anın müzâkeresinden sonra yine Bâb-ı âli’ye gitmek”
1156

 biçiminde 

açıklanmıştır.  

Bu noktada nezaretin ilk kurulduğu dönemler açısından Hariciye Müsteşarlığı 

için kullanılan özel bir düzenlemeden bahsedilmesi gerekmektedir. Kimi dönemlerde 

Hariciye Müsteşarlığı görevini yürüten kişi, müsteşarlık görevi uhdesinde kalmak üzere 

yabancı ülkelere elçi olarak atanmıştır. Örnek olarak Mustafa Reşid, Âli, Sâdık Rıfat ve 

Fethi Paşalar ile Nuri Efendi verilebilir. Bu gibi bir durumun ortaya çıkması durumunda 

ise müsteşarlık, bir vekil vasıtasıyla yürütülmüştür.
1157

 

Hariciye Müsteşarlığı incelendiğinde, bakanlık örgütlenmesinde olduğu gibi 

kesintisiz bir sürece sahip olmadığı görülmektedir. Yapılan kurumsal düzenlemeler 

çerçevesinde bu birimin birçok kez ilga edilerek, sonrasında yeniden kurulmuştur. 

Örneğin 1257/1842 yılında Hariciye Müsteşarlığı ilga edilerek, müsteşar Âli Efendinin 

Londra Sefareti memurluğuna atanmıştır.
1158

 1261/1845 yılında Âli Efendi, beylikçilik 

memuriyeti ile beraber yürütmek üzere Hariciye Müsteşarlığına tekrar atanmıştır.
1159

 

Daha sonra tekrar ilga edilmiş olmalı ki, 1270/1854 yılında Hariciye Nezareti 

Müsteşarlığının kurulduğu ve Müsteşarlığa Mahmud Bey’in atandığı görülmektedir.
1160

 

1854 tarihli bu belgede Hariciye Nezaretinin ve Müsteşarlığının önemi ve bu nedenle bu 

makama gerekli özelliklere sahip birisinin atanması;  

“…Hâriciye Nezâreti masâlihinin kesreti umûr-ı nâzike ve mühimmenin rüʼyetine 

meydân vermemekte olduğundan masâlih-i câriyenin rüʼyet ve tesviyesinde 

muʻâvenet etmek üzere Hâriciye Nezâreti'ne bir müsteşâr taʻyîn olunmasının 

lüzûm-ı hakîkîsi tebeyyün eylediğine ve makâm-ı Sadâret Müsteşârı atûfetli 

Mahmûd Beyefendi hazretlerinin beri tarafın masâlihine vukûf-ı kâmili ve evsâf-ı 

matlûbe ile muttasıf olmasına mebnî müşârun-ileyh hazretlerinin Hâriciye Nezâreti 

Müsteşârlığı'na tahvîl-i meʼmûriyeti…”
1161
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cümleleri ile ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere bu makam her ne kadar ismen Osmanlı 

tarihinde kullanılmış bir kavram olsa da, bakanlık bünyesinde kullanılması açısından 

nezaretlerde olduğu gibi Batılı ülkelerden esinlenilerek oluşturulmuştur. 

Hariciye Nezareti bünyesinde oluşturulan bir diğer örnek nezaretin taşrada 

kurulan uzantılarıdır. Dışişleri ile ilgili bir nezaretin taşrada birim oluşturması başta 

ilginç gibi görünse de, dönemin koşulları dikkate alındığında ortaya çıkan bir ihtiyaç 

sonucu oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda merkezi hariciye teşkilatında süreç 

içinde yapılan değişikler sonrasında teşkilat anlayışındaki değişim, İstanbul dışındaki 

dairelere de sıçramıştır. Merkezi teşkilat dışında kalan dairelerin gelişimi ile ilgili iki iyi 

örnek hariciye teşkilatı bünyesinde ortaya çıktmıştır. Bunlardan ilki Vilayet Hariciye 

Müdürleri ve onların tercümanlarının oluşturduğu örnektir. Bu görevlilerin 

vilayetlerdeki yabancı konsolosluk temsilcilerinin, ilgili bölgelerde yaşayan yabancı 

uyruklu olduğunu iddia eden sakinlerinin ve İmparatorluğun bir bölümünde çıkan 

diplomatik krizlerin vilayetlerde neden olduğu giderek artan sorunların çözümü ile 

ilgilendikleri belirtilmektedir. Bu kapsamda taşra teşkilatına hariciye müdürlerinin 

atanmasının 1864 ve 1871 Vilayet Kanunları ile sistemli bir hal almıştır. İkinci olarak 

ise şehbenderlik ve diplomasi hizmetlerinde benzer bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir.
1162

  

Ortaylı’ya göre umur-u hariciye memuriyeti, Tuna ve Bosna gibi bölgelerde 

ortaya çıkan bir ihtiyaç sonucunda kurulması tasarlanmıştır. Avrupa ile ilişkilerin yoğun 

olduğu bu tarz bölgelerde yabancı uyrukluların ve konsoloslukların yer alması, bu 

bölgelerde ortaya çıkan kimi problemlerin vilayet yöneticileri tarafından çözülmesini 

gerektirmiştir.
1163

 Kısaca hariciye nazırı tarafından atanan bu müdürlük, yapılan 

antlaşmaların uygulanması ve konsoloslar ile iletişim kurulmasını vilayette sağlayan 
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birim olmuştur.
1164

 Diplomatik ilişkilerin yoğunlaştığı XIX. yüzyılda yabancıların 

yoğun olarak yaşadığı ya da konsoloslukların bulunduğu birçok vilayette ortaya çıkan 

sorunların çözümüne yönelik, taşrada Hariciye Nezaretine bağlı bir birim 

oluşturulmasına karar verilmiş olmalıdır. Bu durum mülki taksimat ile ilgili olarak 

yapılan düzenlemelerde de kendisine göstermiş, yapılan düzenlemelerde bu birime de 

yer verilmiştir. 

1849 yılında yürürlüğe giren “Bu def’a sâye-i şevketvâye cenâb-ı mülkdâride 

tertîp ve teşkil olunmuş olan eyâlet meclislerine verilecek ta’limât-ı seniyyedir” adını 

taşıyan düzenlemede eyaletlerde yabancı antlaşmalarca öngörülen kurallara göre işlem 

yapılması ve olası sorunlarda Hariciye Nezaretinden görüş alınması ve buna göre 

hareket edilmesine yönelik bir hükmün yer aldığı görülmektedir.
1165

 Bu hükme göre 

eyalatlerdeki ortaya çıkacak haricî işlerin yürütülmesinde Hariciye Nezareti’nden destek 

alınması gerekliliği açık olarak görülmektedir.  

1864 Vilayet Nizamnamesi incelendiğinde vilayetlerde haricî işlerin 

yürütülmesinden sorumlu bir görevliye yer verildiği göze çarpmaktadır. Nizamnamenin 

onuncu maddesinde “Ahkâm-ı ahdiye cereyânına ve umûr-ı hâriciyeye bakmak üzere 

Nezâret-i Celîle-i Hâriciye'nin intihâbıyla taraf-ı devletten mansûb bir me’mûr olup 

hükûmet ile ecnebî me’mûrları beyninde ve ânlara müte‘allik umûrda şifâhen ve 

tahrîran vâsıta-i muhâberât olacaktır”
1166

 ifadeleri bu görevliyi açıklamaktadır. Aynı 

nizamnamenin on üçüncü maddesinde valinin maiyeti altında kurulan idare meclisinde 

yer alan görevlilerden birisi olarak “hariciye müdiri”nden bahsetmektedir. İlgili 

nizamnamenin madde-i mahsûsa başlıklı son bölümünde ise,  

“… onuncu ve on birinci ve on ikinci mâddelerde muharrer olduğu üzere merkez-i 

vilâyette umûr-ı ecnebiye ve zirâ‘at ve nâfi‘a için birer müdîr ta‘yîni mukarrer 
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bulunduğu hâlde husûl-i mazbûtiyet-i idâre maksadına mebnî Umûr-ı Ecnebiye 

Müdîrliği'nin vazîfesi Vâlî Mu‘âviniyeti'ne ilâve-i me’mûriyet olunmuş ve Zirâ‘at 

ve Nâfi‘a Müdîrlikleri vazâ’ifi dahi birleştirilmiş olmağla mu‘âvin bulunan zât 

umûr-ı ecnebiyeden mes’ûl olacak…”  

 

ifadeleri yer almaktadır.
1167

 Görüldüğü üzere nizamnamenin farklı yerlerinde aynı 

memuriyet için farklı ifadeler kullanılmaktadır. Ve son kısımda yapılan açıklamadan da 

anlaşılacağı üzere umûr-ı ecnebiye müdürlerinin görevleri vali muavinine bırakılmıştır. 

Önen ve Reyhan bu ifadenin umûr-ı ecnebiye müdürlüklerinin kurulmasının sonraya 

bırakılması anlamına geldiğini belirtmektedirler. Nitekim bu yazarlar, 1884 Sivas 

Vilayet Salnamesi’nde yer alan ve Sadaretten vilayetlere gönderilen bir emirde, bu 

memuriyetin valinin emri dâhilinde faaliyet göstereceğine ilişkin bir hükmü referans 

göstermektedirler.
1168

 Nitekim ilgili salnamede yer alan ve 1284 (1868) tarihine ait 

olduğu belirtilen emirde “… şu‘abât-ı idâre-i vilâyetin mesûliyet-i umûmiyesi vülât-ı 

ızâm hazerâtına â’id olması kâ‘idesine binâ’en umûr-ı ecnebiye müdîrleri ma‘iyetinde 

bulundukları ve bunların konsoloslar ile edecekleri muhâbere evrâkının vâlîler veya 

mu‘âvinleri ve husûsât-ı âdiyede yine vâlî nâmına müdîrler cânibinden imzâ edilmesi 

hakkında”
1169

 ifadelerini yer alması, bu memuriyetin ilgili tarihten önce kurulduğu 

izlenimini vermektedir. 

Bu memuriyet ile ilgili olarak 1864 Nizamnamesinde olduğu gibi literatürde de 

farklı kullanımlar olduğu görülmektedir. Ortaylı umur-u hariciye memuru
1170

, Çadırcı 

ise hariciye memuru ve umur-ı ecnebiye müdürü kavramlarını kullanmaktadır.
1171

 

Karal, 1864 Vilayet Nizamnamesine göre vilayetteki işlerden birisinin siyasi işler 

(umur-u politika) olduğunu belirtmekte ve bu görevi Hariciye Nezareti tarafından 
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atanan bir memurun yürüttüğünü ifade etmektedir.
1172

 Benzer şekilde Kırmızı’da, bu 

memurun 1864 Vilayet Nizamnamesi öncesinde politika memuru olarak 

nitelendirildiğini belirtmektedir.
1173

  

1871 tarihli Vilayet Nizamnamesi incelendiğinde umûr-ı ecnebiye müdürü ile 

ilgili daha net düzenlemeler göze çarpmaktadır. Nizamnamenin üçüncü maddesinde 

vilayette yer alan idari şubeler sayılırken belirtilen şubelerden birisi Umûr-ı Ecnebiye 

Müdüriyetidir.
1174

 1864 Vilayet Nizamnamesi’nde umûr-ı ecnebiye, ziraat ve ticaret 

müdürlüklerinin nezaretler tarafından seçileceği belirtilmişken, 1871 Nizamnamesinde 

böyle bir hükme rastlanılmamaktadır.
1175

 İlgili nizamnamenin fasl-ı hâmis bölümünün 

başlığı Umûr-ı Ecnebiye Müdîrlerinin Vezâ’ifi’dir. Bu başlık altında yer alan yirmi 

ikinci maddede ise umûr-ı ecnebiye müdürlerinin görevlerinin ne olduğu 

açıklanmaktadır:  

“…Umûr-ı Ecnebiye Müdîri'nin vazâ’ifi vilâyetin umûr-ı 

hâriciyesinden dolayı vâlînin re’y ü emri tahtında olarak konsoloslarla 

muhâbere ve mükâlemeden ve kendisine havâle olunan masâlih-i ecnebiye 

hakkında ahkâm-ı ahdiye ve kavâ‘id-i düveliyeye müte‘âllik mülâhazâtını ve 

mütâla‘ât-ı mahsûsasını şifâhen ve tahrîran vâlîye teblîğ ve ihtâr etmekten 

ibârettir”.
1176

  

 

Görüldüğü üzere bu memur vilayetlerde ortaya çıkan hariciye işlerinin 

yürütülmesinde sorumludur ve bunu valinin emri altınada yerine getirecektir. Bu 

kapsamda bu birim, konsoloslarla ilişkilerin ve vilayette yaşayan yabancılar ile ilgili 

işlerin uluslararası hukuka göre yürütülmesinde valiye yardımcı olan memurdur. 

Örneğin Suriye’de görev yapan umûr-ı ecnebiye müdürlerinin bu tanıma uygun olarak 

görevlerini yerine getirdikleri görülmektedir. Yazışma işelerinin yürütülmesine ek 

                                                           
1172

 Karal, 2011b, s.153-154. 
1173

 Abdulhamit Kırmızı, “ ‘Muhtâc-ı Tavzîh ve Tefsîr’: Osmanlı Vilayet İdaresinde Mevzuat Karmaşası”,  

1864 Vilayet Nizamnamesi, ed. Erkan Tural ve Selim Çapar, TODAİE, 1.Basım, 2015, s.127.  
1174

 “Vilâyetin şu‘abât-ı idâresini terkîb eden hey’et-i me’mûrîn-i icrâ’iye Mu‘âvin ve Defter-dâr ve 

Mektûbcu ve Umûr-ı Ecnebiye ve …”. Bkz. Düstur, Cilt:1, 1289, s.625.  
1175

 Önen ve Reyhan, 2011, s.197. 
1176

 Düstur, Cilt:1, 1289, s.631.  



326 

 

olarak valiler ve konsoloslar arasındaki ilişkilerin devletin iç ve dış politikası ile 

devletlerarası hukuka uygun olması konusunda valilere yardımcı olan bu müdürler, 

konsolosların merkez olarak Beyrut’u seçmeleri ve burada ikamet etmeleri sebebiyle 

Beyrut’ta oturmaktaydılar.
1177

  

1889/1306 tarihli Hariciye Salnamesi incelendiğinde, ilgili dönemde 

İmparatorluk bünyesinde yer alan Hariciye Nezareti taşra teşkilatının bir listesi 

görülmektedir: Aydın, Selanik ve Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayetlerinde umûr-ı ecnebiye 

müdürlerinin görevlendirildiği görülmektedir. Birçok vilayet ve sancakta ise tercüman 

bulunmaktadır. Selanik, Suriye, Beyrut, Adana, Halep, Bağdat, Hicaz (2 adet), 

Trablusgarp, Hüdavendigar, Trabzon, Erzurum, İşkodra, Yanya ve Manastır Vilayetleri; 

Cezayir-i Bahr-i Sefid’in Midilli, Rodos ve Limni Sancakları, Trablusgarp Bingazi 

Sancağı, Hüdavendigar Karesi Sancağı, Erzurum Bayezid Sancağı, Kosava Priştine (2 

adet), Yenipazar ve Üsküp Sancakları tercüman bulunan yerlerdir. Bunların dışında 

Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti refik-i evveli ve refik-i sanisi, İşkodra Vilayeti refiki, 

Yanya Vilayeti refiki ve Manastır Vilayeti muavini bulunmaktadır.
1178

 Bu listeden de 

anlaşılacağı üzere Ortaylı’nın da belirttiği gibi Balkanlarda yer alan vilayet ve sancaklar 

ile deniz ticareti trafiğinin yüksek olduğu yerler, bu birimin oluşturulduğu yerler olarak 

dikkati çekmektedir.
1179

  

Umûr-ı ecnebiye müdürleri daha sonraki yasal düzenlemelerde de yer almıştır. 

1910 yılında hazırlanan hükûmet tasarısında umur-ı ecnebiye müdürünün mensup 

olduğu merkezi daire tarafından atanacağı belirtilirken, 1913 tarihli İdare-i Umumiyye-i 
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 Sabahattin Samur, Suriye Vilâyeti’nin İdâri ve Sosyal Yapısı (1840-1908), Yayımlanmamış 
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Vilâyat Kanun-ı Muvakkatı’nda da vilayet merkezinde yer alacak memurlar arasında 

sayılmaktadır.
1180

 

Gerek müsteşarlık gerekse umur-u ecnebiye müdürlüğü, Nezaret bünyesinde 

oluşturulmuş özgün birimlerdir. Bu kapsamda Hariciye Nezareti teşkilatının 

oluşturulmasında Batı etkisinin ne kadar olduğu önemli bir sorudur.  Bu soruya cevap 

veren Findley’e göre XX. yüzyıl başındaki Hariciye Nezaretinin merkez teşkilatı 

incelendiğinde, bu yapının Avrupa’daki bir devletten esinlenilerek oluşturulduğuna dair 

herhangi bir delil bulunmamaktadır. Nitekim yazara göre bu döneme kadar Osmanlı 

Hariciye Nezareti yetkililerinin Avrupa hükûmet yapılarını yakından inceledikleri dair 

herhangi bir kanıta rastlanılmamıştır. Bu nedenle XX. yüzyıl başında hâlâ serkalfa, 

mümeyyiz, mühime müdürü gibi alışılmış personel ön planda olduğu ve çeşitli 

dairelerin çalışmaları arasında koordinasyon sağlayacak bir sistemin bulunmadığı 

görülmektedir.
1181

 Findley’in cümleleri ile ifade edecek olursak,  

“…Ne olursa olsun Babıâli’yle bağlantılı olan tüm bürokratik kurumlar 

önemli değişiklikler geçirdiler. Bu durum, bazı geleneksel kalem daireleri de dâhil 

olmak üzere, sadrazamın emrinde ve Hariciye Nezareti’nin teşkilatı kapsamında 

yeni bir resmi maiyetin oluşturulmasında ve yeni teşkilatlanma kavramlarının 

yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamasında açıkça görülmektedir.”
1182

  

 

3.2. MODEL OLARAK HARİCİYE NEZARETİNİN İZLERİ 

3.2.1. İdari/Dâhiliye 

Hariciye Nezaretinin etkisi ile yapılan reformların en çok etkilediği alanın idari 

alan olduğu görülmektedir. Yapılan reformlar sonucunda İmparatorluğun idari 

yapısında çok önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Batı takip edilerek İmparatorluğa 

aktarılan ya da Batılı örnekler ışığında geçmişin tecrübesiyle yoğrularak uygulamaya 

konulan reformlar sonucunda İmparatorluğun idari yapısı adeta yeniden kurgulanmıştır. 
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Bu reformların yapılmasında Hariciye Nezaretinin ve hariciye personelinin çok önemli 

etkileri olduğu şüphesizdir. Nitekim XIX. yüzyıl Osmanlı yöneticileri reformları hayata 

geçirirken dönemin şartlarını da göz önüne alarak hareket etmişler ve Avrupa’daki 

sistemlerden örnekler almışlardır. Tanzimat bürokratlarının Avrupa ülkelerini inceleme 

yetkinliğine sahip oldukları bilinmektedir. Bu nedenle inceledikleri sistemler içerisinden 

karma uygulamalar da yapmışlardır. Fakat alınan bu sistemlerin körü körüne 

uygulanmadığı ve Osmanlı sistemine uyarlanarak, İmparatorluğa has özellikler ile 

harmanlandığı görümektedir.
1183

 Bu anlayış bile İmparatorlukta çok önemli değişiklikler 

yapıldığı gerçeğine vurgu yapmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilgili dönemde izlediği devletler kendi aralarında 

farklılıklar barındırdığından, yapılacak reformlar Osmanlı sistemine daha yakın ve 

uyumlu olduğu düşünülen sistemlerden alınmıştır. Örneğin anayasalar bakımından 

İngiltere ve Fransa’da yürütme gücü üzerindeki denetim parlamentolar tarafından 

sağlanırken, Almanya, Avusturya ve İspanya’da hükümdar tarafından atanan üyelerin 

oluşturduğu meclisler tarafından sağlanmaktadır. Dolayısıyla ikinci grubu oluşturan 

ülkelerin sahip olduğu özelliklerin Osmanlılar tarafından tercih edilerek, Tanzimat 

Fermanı’nın bu ülke düzenlemeleri ile benzerlikler taşıdığı görülmektedir.
1184

 Fakat 

belirtmek gerekir ki anayasal ve başka bazı reformlar için ikinci grupta yer alan 

ülkelerden yararlanılmış olsa da, ilk grupta yer alan İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin 

farklı alanlarda İmparatorlukta yapılan reformlarda çok etkili oldukları kuşkusuzdur.  

Bu duruma nezaretlerin ve Meclis-i Vâlâ’nın kuruluşunda izlenen yöntemler 

örnek olarak gösterilebilir. Nezaretlerin oluşturulmasında Osmanlı mutlak sistemine 

yakın olduğu düşünülen Avusturya etkisi olduğu görülmektedir.  Abdurrahman Şeref’in 
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belirttiğine göre bakanlıkların kurulmasında Avusturya elçileri ve Mustafa Reşid Paşa 

etkili olmuştur. Bu durum,  

“ … Avusturya sefîrlerinin ve sâha-i siyâsiyâtta ser-efrâz olmağa başlayan 

Mustafâ Reşîd Paşa'nın ilkâ’âtiyle Avrupa teşkîlât-ı cedîdesi memleketimize idhâl 

olunmağa mübâderetle, meselâ Defter-dârlık Mâliye Nezâreti'ne ve Re’îsü'l-

küttâblık Hâriciye Nezâreti'ne ve Sadâret Kethüdâlığı evvelen Mülkiye ba‘dehu 

Dâhiliye Nezâreti'ne ve Sadr-ı A‘zamlık bile Baş-vekâlet'e tahvîl kılındığı …”
1185

 

  

şeklinde ifade edilmiştir.  

Benzer olarak Meclis-i Vâlâ gibi bir danışma meclisi oluşturulurken, Avrupalı 

birçok örneğin incelendiği açıktır. Örneğin Mustafa Reşid Paşa’nın bu meclisin 

kuruluşu ile ilgilenirken, oluşturulacak kurumun Batılı özellikler taşıması gerektiği ve 

Osmanlı sistemine yakın bir ülkeden örnek alınması fikrine sahip olduğu bilinmektedir. 

Bu nedenle Paşa, Batılı meclisleri inceleme aşamasında meşruti sisteme ait olan 

İngiltere ve Fransa’daki meclisler yerine Avusturya ve Prusya’da olduğu gibi mutlak 

sistemle yönetilen ülkelerdeki örneklerin alınmasının daha uygun olacağı 

düşüncesindedir. Bu düşünceye göre ülke örneklerinde oluşturulacak bir mecliste 

üyelerin padişah tarafından atanması ve azledilmesi, Osmanlı sistemi açısından daha 

uygundur.
1186

 Nitekim bu görüş çerçevesinde Mustafa Reşid Paşa, Es’ad Paşa’nın azli 

ile ilgili olarak Padişaha sunduğu bir yazısında bu konu ile ilgili görüşlerini açık şekilde 

ifade etmiştir:
1187

 

“… eğerçi Avrupada meselâ Fransa ve İngilterede olan parlâmentolardan bir 

nevi’ emekdârân ve asılzâdegândan mürekkep olması cihetiyle anların 

me’mûriyyetleri daimî suretinde olarak faraza içlerinden birisi bir hizmete veyahut 

sefaret gibi bir maslahata me’mûr olsa dahî yine meclis me’mûriyyeti üzerinde 

kalmak ve nev’-i digeri dahi beş sene için intihab olunub ol müddet zarfında ihracı 

icab etmez ise inkizasında ya ibkası veyahud tebdili icra olunmak usûl-i 

câriyyelerinden ise de anlar hükûmet-i meşrûta tahtında idare olunur devletler 

olduklarından âdât-ı mer’iyyeleri bize uymayub Nemçe ve Prusya gibi hükûmet-i 

mutlakası olan devletlerde meclis a’zâsı bulunanların intihab ve idhal ve ihracı 
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ancak hükümdârânın yed-i ihtiyar ve istiklâllerinde olması cihetiyle saltanat-ı 

seniyyede dahî böylece olmak lâzım geleceğine…”
1188

 

 

Bu vesikadan da anlaşılacağı üzere Meclis-i Vâlâ ve Dâr-ı Şûrâ-yı Bâb-ı Âlî gibi 

kurumların oluşturulmasında birçok Avrupa ülkesi incelenerek, İmparatorluğa en uygun 

model oluşturulmaya çalışılmıştır. Kurumun oluşturulmasının ise Mustafa Reşid 

Paşa’nın çabaları sonucu olduğu görülmektedir. Mustafa Reşid Paşa’nın böyle bir 

meclis kurulması yönündeki isteğinin temel amacı Tanzimat reformlarının 

programlanıp, uygulamaya konulacağı sürekli bir meclise ihtiyaç duyulmasıdır.
1189

 İdari 

alanda yapılan bu reformlardaki temel saik ise mutlak sisteme sahip bir İmparatorluk 

sisteminin, Osmanlı örneğine daha yakın bulunmasıdır. Benzer şekilde bu kurumların 

oluşturulması konusundan bahseden Sadık Rıfat Paşa’nın risalesinde bu kurumların 

oluşturulmasına dair önemli ifadeleri yer almaktadır. Prens Matternich ile yapılan bir 

sohbeti aktaran Sadık Rıfat Paşa’nın bu olayı aktarırken kullandığı “… işbu tanzîm-i 

mecâlis için bu taraftan ba‘zı nizâm-nâme irsâlini Devlet-i Aliyye taleb buyurmuş 

olduğu …”
1190

 ifadesi, bu kurumların oluşturulmasında Avusturya’dan konu ile ilgili 

bilgi istenildiğini göstermektedir.  

Ayrıca bu kurumların işleyişi açısından İmparatorluğa Batılı kavramların 

aktarıldığı görülmektedir. Nitekim Meclis-i Vâlâ ile beraber kurulan Dâr-ı Şûrâ için II. 

Mahmud’a gönderilen bir tezkirede “… Bab-ı âlîde Dâr-ı Şûrâ vaz’ı ve Meclis-ı 

Ahkâm-ı Adliyye ism-i ulyâsıyla bir meclis-i mahsûs tertîbi lâzımeden olduğuna ve Bab-

ı âlîde vaz’ olunacak Dâr-ı Şûrâ ministro meclisi demek olacağına binâen iş’âr-ı ulâları 
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vechile artık başkaca ministro meclisi tertîbi iktizâ etmeyerek abes olacağı…”
1191

 

cümleleri ile bu kurumun bir bakanlar meclisi olacağı belirtilmiştir. Görüldüğü üzere 

önceki dönemlerde Osmanlı sefirleri tarafından Batılı ülkeler anlatılırken kullanılan 

ministro meclisi kavramı, Osmanlı idari sisteminde kendisine yer bulmaya başlamıştır. 

Meclis-i Vâlâ’nın Batılı ülkeler incelenerek kurulmasının yanı sıra bu kurumun 

yönetilmesinde de hariciye personelinin etkili olduğu görülmektedir. Bu kurumun 

başkanları incelendiğinde on iki hariciye, dokuz mülkiye, yedi askeriye ve beş maliye 

kökenli başkan görevlendirilmiştir. Meclis-i Tanizmat’ın çalıştığı yedi yıl içinde 

Mustafa Reşid, Mütercim Rüştü ve Fuad Paşalar bir, Âli ve Kıbrıslı Mehmed Emin 

Paşalar iki kez başkanlık görevini yürütmüşlerdir. Bu sayılar açıkça göstermektedir bu 

kurumları ağırlıklı olarak hariciye ve mülkiye kökenli paşalar yönetmişlerdir.
1192

 Benzer 

şekilde Meclis-i Âli-i Tanzimat’ın görev yaptığı süreç içinde altı başkanından üçü, 

hariciye kökenlidir. Ayrıca bu meclisin oluşturulduğu dönemde Hariciye Nazırı olarak 

görev yapan Mustafa Reşid Paşa’nın etkisi ile meclisin ilk üyeleri hariciye 

kadrolarından yetişen kişilerden oluşmuştur.
1193

 Özetle kurumun kurulması ve 

yönetilmesinde hariciye personelinin etkisi büyüktür. 

Burada belirtilmelidir ki, bu tarz kurumların kurulmasında Mustafa Reşid Paşa 

ve Tanzimat yöneticilerinin Batı’daki kurumlardan etkilemiş olmaları aşikâr olmakla 

birlikte yüzyılardır İmparatorlukta var olan Divan-ı Hümayun ve Meşveret Meclisi gibi 

kurumların mirasının da göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
1194

 Bunlara ek olarak 

İstanbul’daki sefaretlerin bu tarz konular ile ilgili görüş bildirdikleri görülmektedir. 

Örneğin Meclis-i Vâlâ ve Meclis-i Tanzimatın, iki reform meclisi olarak 
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sürdürülememesi üzerine yeni bir düzenleme yapılmıştır. Islahat Fermanı’nın 

uygulanması hakkında İngiltere’nin görüşlerini bildiren İstanbul’daki büyükelçinin 

gönderdiği muhtıra da, bu iki meclis yerine “…ıslahatın tatbikatına nezaret vazifei 

asliyesi ile mükellef olmak üzere hem istişari reye hem de icrai ve adlî yetkilere malik 

bir meclis kurulması”
1195

 ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle ihtiyaçlara cevap 

veremeyen, bazı güçlükler ve gecikmelerin yaşanması sonucu, bu olumsuzlukların 

düzeltilmesi için bu meclisler Ahkâm-ı Adliye ismi ile birleştirilmiştir. Bu meclis 

mülkiye, kavanin ve nizamat ve muhakemat olarak üç kısma ayrılmıştır. Meclis 

başkanlığına ise Fuad Paşa getirilmiştir.
1196

 İki meclisin birleştirilmesi konusunda 

İstanbul’da yer alan İngiltere sefirliğinin de etkisi bulunmaktadır. Akyıldız, reformların 

yürütülmesinde istenilen sürati yakalayamayan Meclis-i Vâlâ yerine ikinci kuşak 

Tanzimatçılar olan Âli ve Fuad Paşalarca reformların daha hızlı uygulamaya konulması 

amacıyla kurulan Meclis-i Tanzimat’ın da, beklenilen faaliyetleri gerçekleştirememesi 

sonucunda iki meclisin birleştirildiğini belirtmektedir.
1197

 Bu durum Tanzimat’ın üç 

paşasının, reformları kontrol altında tutabilmek amacıyla bazı düzenlemeler 

gerçekleştirdiklerini göstermektedir. Buna benzer bir durumun Meclis-i Âlî Umûmi’de 

de yaşandığı görülmektedir. Meclis-i Âlî Umûmi, Meclis-i Vâlâ’da alınan kararların 

tekrar incelendiği bir Senato gibi çalışmıştır ki bu durum Meclis-i Âlî Umûmi’nin 

Meclis-i Vâlâ’yı denetleme imkânına sahip olduğunu göstermektedir. Bu şekilde 

Tanzimat’ın üç paşası, Meclis-i Vâlâ üyesi olmasalar dahi her zaman bu meclisi kontrol 

edebilmişlerdir.
1198

  

İdari sistemde reformlar tarafından etkilenen bir diğer alan mülki taksimattır. 

İmparatorluğun merkezileşme çabaları ve ortaya çıkan siyasi gelişmeler çerçevesinde 
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Osmanlı bürokratları yeni bir mülki örgütlenme sistemi oluşturmaya çalışmışlardır. Bu 

sistemin oluşturulmasında başvurulan kaynak yine Batı’dır. Bu nedenle mülki idare 

sistemini düzenlenirken Osmanlı İmparatorluğu’nun hangi ülkeden etkilendiği 

literatürde tartışılan önemli bir konudur.
1199

 Engelhardt, Tuna Vilayeti’nin 

düzenlenmesinde Fransız yönetim sisteminin esas alındığını ve 1864 Vilayet 

Nizamnamesi ile belirlenen vilayet örgütlenmesinin Fransa örnek alınarak 

yapılandırıldığını belirtmektedir.
1200

 Benzer şekilde Türkiye’de sistemin Fransız taşra 

idaresine dayandığını ifade eden Lewis’e göre bunun temel sebebi, 1864 Vilayet 

Nizamnamesi ile oluşturulan vilayet, sancak, kaza ve nahiyeleri yöneten vali, 

mutasarrıf, kaymakam ve müdür hiyerarşisinin Fransa’da kullanılan département, 

arronndissement, canton ve commune sistemine benzemesidir. Fakat bu nizamnamede 

Osmanlı valisine Fransız örneğinden çok daha fazla takdir yetkisi tanındığını belirten 

Lewis, nizamnamenin genel anlayış olarak merkeziyet ve biçim birliğine dayandığını 

ifade etmektedir.
1201

 Findley’de 1864 ve 1871 Vilayet Nizamnamelerinin Fransa örneği 

çerçevesinde hayata geçirildiğini ifade etmekte ve valilerin artırılan yetkilerine vurgu 

yapmaktadır. Dört kademe olan birimlerin sonuncusu hariç amirlerinin merkezden 

atanacağını ifade etmekle beraber bu düzenlemelerin yerinden yönetime yönelik 

                                                           
1199

 Konu ile ilgili olarak son dönemde yapılan bazı çalışmalar için bkz. Kemal Gözler, “Osmanlı Mülkî 

İdare Sistemi Üzerinde Fransız Etkisi: 1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri Fransa’dan mı İktibas 

Edilmiştir?”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 52, Sayı: 1, Mart 2019, s. 1-32; Erkan Tural, “Osmanlı 

Taşrasında Fransa Etkisi- 1864 Nizamnamesi’nin Arkasında III. Napolyon mu Vardı?”, 1864 Vilayet 

Nizamnamesi, ed. Erkan Tural ve Selim Çapar, TODAİE, 1.Basım, 2015, s.69-96; Nuray E. Keskin, 

“Vilayet Nizamnamesi’nden Cumhuriyet’e Yönetsel Ölçek Tartışması”, 1864 Vilayet Nizamnamesi, ed. 

Erkan Tural ve Selim Çapar, TODAİE, 1.Basım, 2015, s.231-248.  
1200

 Engelhardt, 2010, s.205. Son yıllarda yapılan çalışmalar da Engelhardt’ın görüşünün 1970’li yıllara 

kadar Türk literatürü tarafından kabul edildiği belirtilmektedir. Tural, 2015, s.69-72; Keskin, 2015, s.232-

236. İlgili kaynaklarda Engelhardt’ın görüşünü kabul eden çalışmalara örnek olarak verilen çalışmalar 

şunlardır: Talât Mümtaz Yaman, “Osmanlı İmparatorluğu Mülkî İdaresinde Avrupalılaşma”, İdare, 

İkincikânun 1940, Yıl:13, Sayı:142, İstanbul, s.1466-1550; Vecihi Tönük, Türkiye’de İdare Teşkilâtı, 

Kanaat Matbaası, Ankara, 1945. Bkz. Tural, 2015, s.69-72; Keskin, 2015, s.232. 
1201

 Lewis, 1996, s.384-385. 
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olduğunu belirtmektedir.
1202

 Konu hakkında önemli çalışmaları bulunan Çadırcı’da, 

1861 sonrası dönemde Midhat Paşa’nın öncülüğünde yapılan mülki idare 

düzenlemelerinin Fransız sistemi göz önüne alınarak düzenlendiğini belirtmektedir. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sistemin aynen alınmayıp, göz önünde 

bulundurulmasıdır. Nitekim Çadırcı, 1864 nizamnamesinin hazırlanmasında 1840’lı 

yıllardan itibaren yaşanan tecrübelerden yararlanıldığını ve nizamnamenin temelini 

1842 yılında yapılan bir düzenlemenin oluşturduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle 

nizamnameyi hazırlayan, Batı’yı tanıyan ve Fransız sistemi hakkında bilgi sahibi olan 

Osmanlı bürokratlarıdır. Bu bürokratların hazırladıkları düzenlemede Fransız sisteminin 

izleri görülmekle beraber, model olarak Fransız yönetim sisteminin alınmadığını ifade 

etmektedir.
1203

 Çadırcı’ya paralel olarak Ortaylı’da, Fransız départemente modelinin 

sadece taklit edilerek, aynen alınmadığını belirtmektedir. Bunun nedenini “Bu iskeletin 

dışında çeşitli dil ve dinden kavimlerin varlığı, nizamnamenin özünü Fransa gibi ulusal 

bir devletinkinden ayırıyordu. Adem-i merkeziyetçi herhangi bir hüküm, merkezi 

kontrolü sağlayan bir başka hükümle dengeleniyordu” cümleleri ile açıklamıştır.
1204

 Bu 

görüşler dikkate alındığında literatürde idari sistemde yapılan reformların genellikle 

Osmanlı geleneğine daha uygun olduğu düşünülen Fransız yönetim sistemi incelenerek 

düzenlendiği fikrinin hâkim olduğu görülmektedir. Bu şekilde II. Mahmud döneminden 

itibaren başkent ve taşra da merkeziyetçi bir model oluşturulması hedeflenmiştir.
1205

 Bu 

nedenle taşra sisteminin düzenlenmesinde Fransız département sisteminden 

faydalanılmıştır. Bunun önemli bir sebebi de, Osmanı taşra yönetimi sisteminin, bu yeni 

sisteme uygun yapılandırılmış olmasıdır.
1206

 

                                                           
1202

 Findley, 2014, s.210. 
1203

 Çadırcı, 2013, s.227,251. 
1204

 Ortaylı, 2018, s.55-56. 
1205

 Ortaylı, 2014a, s.141. 
1206

 Ortaylı, 2014a, s.160. Ortaylı’ya göre Osmanlı İmparatorluğu’nun Fransa’dan esinlenmesinin sebebi, 

Fransa’daki idare reformunun radikal bir şekilde uygulanmış olması ve Osmanlı İmparatorluğu’nun da 
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Son dönemde Gözler tarafından yapılan ve Osmanlı-Fransız mevzuatını 

karşılaştırarak inceleyen bir çalışmada, iki sistem arasında önemli benzerlikler olduğu 

ifade edilmektedir. Osmanlı ve Fransız kanunlarının neden benzer olduğunu Fransız 

kanunları ile karşılaştırmalı birçok örnek ile açıklayan bu çalışma incelendiğinde, 

Osmanlı mülki sisteminin açık olarak Fransız mülki sistemi incelenerek oluşturulduğu 

anlaşılmaktadır.  Mülki idare taksimatı
1207

, mülki örgütlenme biçiminin ve organlarının 

isimlendirilmesi
1208

, organların oluşturulma ve atanma usulleri,  organların görev ve 

yetkileri gibi önemli benzerliklerin Osmanlı mülki idare sistemi tarafından 

benimsendiği görülmektedir.
1209

 Bu nedenle 1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri ile 

oluşturulan sisteminin Fransa’dan alındığı açıktır. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Fransız mülki sistemini örnek alması usulünün, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de 

devam ettirildiği görülmektedir.
1210

  

Bu noktada bu incelemeyi yapan ve İmparatorluğa aktaranların kimler olduğu 

sorusu ortaya çıkmaktadır. Kimi görüşlere göre Osmanlı sisteminin düzenlemesinde 

Fransız sisteminden esinlenerek, Fransa’da görev yaptığı dönemlerde bu ülkenin 

sistemini inceleyen Mustafa Reşid Paşa’nın etkisi büyüktür.
1211

 Nitekim 1850’lerde 

taşra yönetimi ile ilgili olarak Mustafa Reşid Paşa’nın öncülüğünde kimi 

                                                                                                                                                                          
sisteminin düzeltilebilmesi için aynı radikal değişikliklere ihtiyaç duymasıdır. Bkz. Ortaylı, 2014a, s.160. 

Bir görüşe göre ise ulusal bir devlet olan Fransa’da uygulanan sistemin, geniş toprakları Osmanlı 

İmparatorluğu’nda aynen uygulanamayacağı açıktır. Gerek etnik ve dinsel çeşitlilik nedeniyle ulusal bir 

birlik oluşturulamaması gerekse merkezi yönetimden uzak özerk bölgelerin varlığı, Fransız sisteminin 

aynen alınmasının önündeki engelleri oluşturmaktadır. Bkz. Keskin, 2015, s.235. 
1207

 Fransa’daki département, arrondissement, canton bölümlendirmesinin, Osmanlı İmparatorluğu’nda 

vilayet, liva, kaza ve nahiye olarak bölümlendirildiği görülmektedir. Yazara göre Fransa’da olmayan liva 

gibi bir ara birimin oluşturulmasının sebebi, Osmanlı İmparatorluk topraklarının büyüklüğüdür. Bkz. 

Gözler, 2019, s.8-9. 
1208

 Préfet-Vali, Conseil de préfecture- Meclis-i İdare-i Vilayet, Conseil général de département-Meclis-i 

Umumiye-i Vilayet, Sous-préfet-Kaymakam vb. gibi birçok makamın ismi Fransa ile birebir 

benzeşmektedir. Hatta yazara göre Fransız kanunlarından çevrilmiştir. Bkz. Gözler, 2019, s. 6-28.  
1209

 Yazar çalışmasında ilgili benzerlikleri ayrıntılı olarak açıklamıştır. Gözler, 2019, s.6-28. 
1210

 Gözler, 2019, s.26-27. Fakat bu etkilenme Fransız kanunlarının birebir çevirisi anlamına 

gelmemektedir. Bkz. a.g.e., s.26.   
1211

 Karal, 2007, s.282; Karal, 2011a, s.130; Engelhardt, 2010, s.138. 
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düzenlemelerin yapıldığı bilinmektedir. Yeni bir mülki düzenleme ile vali, sadrazam ile 

haberleşme yükümlüğü ve Babıâli’ye karşı sorumlu olma düzeni getirilmiştir. Valinin 

askerî ve mali yetkilerinin emri altında çalışan askerî ve mali yetkilerle paylaşmaya 

başladığı, eyalet meclislerinin oluşturularak meclis ile istişare usulünün benimsendiği 

yeni sistem ilk aşamada verimli çalıştırılamamıştır. 1852’de yapılan yeni bir düzenleme 

ile kimi eksiklikler giderilerek daha verimli bir işleyiş oluşturulmuştur.
1212

 Bir başka 

görüşe göre, Osmanlı taşra idaresindeki yeni sistem, Fuad Paşa’nın vilayet sınırlarının 

genişletilmesi ile ve livalara idari ve mali yetkiler vererek merkeziyetçiliğin engellerinin 

kaldırılmasını savunduğu radikal görüş ile imparatorluk için adem-i merkeziyetçiliğin 

kullanımını uygun bulmayan Cevdet Paşa tutuculuğunun uzlaştırılması ile hayata 

geçirilmiştir.
1213

 Hangi görüş kabul edilirse edilsin, taşra idaresinin düzenlemesinde 

Batı’yı tanıyan Osmanlı hariciye personelinin etkisi olduğu kuşkusuzdur. Nitekim 

birçok Fransız kanununun incelenmesinin yanı sıra, Osmanlı yönetim sistemine en 

uygun sistemin bulunabilmesi için diğer Avrupa ülkelerinin kanunlarınında incelenmiş 

olmalıdır. Bu incelemelerin hariciye teşkilatı olmadan gerçekleştirilmesi ise mümkün 

görünmemektedir. 

Mülki idarede olduğu gibi mahalli idarelerin örgütlenmesinde de, Fransa örneği 

üzerinden hareket edildiği görülmektedir.
1214

 Örneğin İstanbul’da beledi görevlerin 

görülmesi için kurulan kurumun “şehremaneti” olarak isimlendirilmesinin sebebi, 

Avrupa’daki perfecture de la ville’in örnek alınmasıdır.
1215

 Ortaylı; Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Tanzimat döneminde ortaya çıkan mahalli idarelerin, Metternich 

                                                           
1212

 Karal, 2011a, s.130-131. 
1213

 Ortaylı, 2018, s.51. 
1214

 Benzer şekilde gözlerde belediye, il özel idaresi ve köy düzenlemelerinin, Fransız kanunları ile 

önemli benzerlikler taşıdığını belirtmektedir. Bkz. Gözler, 2019, s.27-28. 
1215

 Osman Nuri, Mecelle-i Umûr-ı Belediye, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul, 1922, s.1369; Ortaylı, 2018, 

s.135. 
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Avusturyası’ndan esinlendiği belirtilmektedir.
1216

 Tanzimat bürokratlarının yerel 

özerklik ve yerel demokrasi gibi kavramların ülkeye yerleşmesi amacında olmadıkları 

görülmektedir. Temel hedefleri, Metternich Avusturyası ve II. Aleksandr Rusya’sında 

olduğu gibi eyalet idaresinin düzeltilmesi ve tutarlı bir yönetim sisteminin 

geliştirilmesidir.
1217

 Bu kapsamda Ortaylı’nın ifade etmek istediği, Avusturya’nın 

mutlakiyetçi sistem anlayışının Osmanlılar tarafından örnek alınmış olmasıdır. 

Osmanlı yerel yönetimlerinin kurulmasında iç ve dış olarak iki etkiden söz 

etmek mümkündür. Reşid Paşa’nın sefaret görevi dönemlerinde Avrupa şehirlerinin 

yapı ve organizasyonuna duyduğu hayranlığı etkisi ile resmi raporlarında Osmanlı 

şehrilerinin ıslah edilmesi gerekliliği üzerinde durması iç etkiyi oluşturmuştur.
1218

 

Örneğin bir raporunda Reşid Paşa, Dersaadet ve çeşitli şehirlerde çıkan yangınlar 

neticesinde Avrupa gazetelerinin bu konu hakkında neden ahşap bina yerine taş, tuğla 

ya da kârgir bina yapılmadığı konusundaki alaycı eleştirilerinden dolayı şikâyet etmekte 

ve “… ezcümle bizim mi’marlarımız ve dülger kalfaları fenn-i mi’mârînin dekâyıkından 

bî-haber olmaları cihetiyle Avrupa’dan bir kaç nefer mütefennin mi’marlar celb 

olunduğu hâlde giderek ehven mesârifle vücûde geleceği derkâr ve dâimâ frenk 

mi’marları istihdâmı ilerisiyçün dahi şimdiden on onbeş kadar müsta’id çocuklar bu 

tarafa gönderilib…”
1219

 diyerek bu alanda yetiştirilmesi gereken personel konusuna 

dikkat çekmekteydi. Dış etki ise Avrupalı devletlerin, düzenli bir ticaret faaliyeti 

yürütülebilmesi için Osmanlı liman şehirlerinin ıslahı edilmesini talep etmeleridir. 

Nitekim ilk düzenleme liman ve iş bölgesi Galata-Beyoğlu’nda gerçekleştirilmiştir.
1220
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 Ortaylı, 2014a, s.184; Ortaylı, 2018, s.18. 
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 Ortaylı, 2018, s.24. 
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 Ortaylı, 2018, s.31. 
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 M. Cavid Baysun, “Mustafa Reşid Paşa’nın Siyasî Yazıları”, İ.Ü.E.F. Tarih Dergisi, Cilt 11, 

Sayı:15, 1960, s.124-125. 
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Bu birimlerin Avrupa’dan örnek alınmasında hariciye personelinin önemli bir 

rolü olduğu gibi bu kurumların yönetilmesinde de hariciye personelinden faydalanıldığı 

görülmektedir. Nitekim Altıncı Daire-i Belediye’nin kurulmasından önce oluşturulan 

İntizam-ı Şehir Komisyonunun da kuruluşu ve oluşturulmasında Batı’yı tanıyan 

personelin etkisi bulunmaktadır. Girişimleri sonucunda komisyonun oluşturulmasını 

sağlayan Meclis-i Vâlâ üyesi Emin Muhlis Efendi’nin, Viyana büyükelçiliği kâtipliği 

sırasında Avrupa belediyeleri üzerinde incelemelerde bulunduğu bilinmektedir.
1221

 

Emin Muhlis Efendi başkanlığında oluşturulan bu komisyonun üyelerinin kozmopolit 

niteliği dikkati çekmektedir. Devrim zamanında İstanbul’a yerleşmiş bir Fransız banker 

aileye mensup Antoine Alléone; Reşid Paşa’nın bankerliğini de yapan Musevi banker 

Avram Camondo; Avusturya kökenli ve Stein soyismine sahip Ferhad Paşa; Franko 

Efendi; Ermeni banker Ohanes Mıgırdıç; İngiliz koruması altında sefirler ve nazırlar 

arasında önemli nüfuza sahip ve Babıâli ve Beyoğlu arasında aracılık yapan David 

Revelaki.
1222

 Bunlara ek olarak Osmanlı tebaasından Ohannes Camiç, Hüseyin Hüsam 

Efendi, Harmonos ve Mehmed Salih Efendiler de komisyonun diğer üyeleriydiler. Bu 

komisyonun belediye örgütlenmesi için öneriler ve bir nizamname hazırlayarak 

Babıâli’ye sunduğu bilinmektedir.
1223

    

Kurulan Altıncı Belediye Dairesi’ne özel gelir kaynakları sağlanmasının yanı 

sıra başkanları ise Levantenler ya da hariciye memurları arasından seçilerek, göreve 

getirilmiştir.
1224

 Örneğin Altıncı Daire-i Belediye’nin kurulması aşamasında bu görevin 

Hariciye Teşrifatçısı Kamil Bey’e verildiği görülmektedir.
1225

 Ortaylı, hükûmetin burayı 
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 Rosenthal, 1980, s.231. 
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 Rosenthal, 1980, s.231-232; Ortaylı, 2018, s.142, 149. 
1223

 Ortaylı, 2018, s.142-143. Üyeler hakkında açıklamalar için bkz. Osman Nuri, 1922, s.1408-1412. 
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 Ortaylı, 2014a, s.190. 
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 “… işbu idârenin masâlihini rü’yet ve idâre etmek ve oraya teşkîline lüzûm görünen meclis dahi taht-ı 

riyâsetinde bulunmak üzere bir me’mûr ta‘yîni îcâb-ı maslahattan olmasıyla Hâriciye Teşrîfâtçısı 

sa‘âdetli Kâmil Bey Efendi hazretlerine bu hizmetin ilâve-i me’mûriyet kılınması …” Bkz. TV., Nr.560, 

Selh-i C 1274, s.2. Kamil Bey’in görevlendirilmesi ile ilgili bir tezkirede “böyle işlere vakıf olması” 
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dışişlerinin bir şubesi olarak düşündüğünü belirtmektedir. Nitekim Kamil Bey’i takip 

eden daire müdürleri de, ya hariciye kökenli ya da yabancı dil bilen veya Avrupa 

kökenli Osmanlılardan görevlendirilmiştir.
1226

 Altıncı Daire-i Belediye’nin sahip olduğu 

bu kozmopolit nitelik gereği yazışmaları Türkçe ve Fransızca olarak yapılmıştır.
1227

 Bu 

reformların hayata geçirilmesinin ardından süreç içinde kapsamlarının genişletildiği 

görülmektedir. Örneğin Âli ve Fuad Paşalar grubunun iktidarda bulundukları 1867-1868 

yıllarında, Altıncı Daire örneğinin tüm İstanbul’da uygulanmasına karar verilmiştir. Bu 

kapsamda uygulama İstanbul on dört bölgeye ayrılarak gerçekleştirilmiştir ve Şurâ-yı 

Devlet’te bir nizamname hazırlanmıştır.
1228

  

Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı’nın örnek alındığı ve Fransız etkisinin 

görüldüğü bir diğer alan aşayiş ve iç güvenlik konusudur. Bilindiği üzere Fransız 

modeli kapsamında kara kuvvetleri idari ve taktik koşullar nedeniyle konumlandırılan 

asker garnizonları, ülkedeki iletişim kanalları boyunca ve küçük yerleşimler arasında 

dağılmış olan jandarma ve ülkedeki büyük yığınların olduğu bölgelerde konumlanan 

polis karakolları olarak üçe ayrılmaktadır.
1229

 Bu kapsamda Osmanlı polis ve jandarma 

gibi iç güvenlik kurumlarının oluşturulmasında özellikler ilk dönemlerde Fransız 

etkisinden bahsetmek mümkündür. Fransız modeli ve özellikle Paris modeli, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Jön Türk ve II. Abdülhamid döneminde dahi en tanınan ve en etkili 

model olmuştur. Bu kapsamda Osmanlı iç güvenlik teşkilatının oluşumunda 

yararlanılan Fransız uzmanlardan, çeviri metinlerden ve bu konudaki kavramsal 

                                                                                                                                                                          
açıklaması, beledi konularda bilgi sahibi olduğunu düşündürmektedir. Bkz. Osman Nuri, 1922, s.1420. 

Ayrıca Kamil Bey’in garip ve anlamsız Fransızca tercümeler yaptığı rivayet edilmektedir. Kişisel 

özellikleri hakkında bilgi için bkz. Osman Nuri, 1922, s.1450-1454. 
1226

 Ortaylı bu isimleri Emin Muhlis Paşa, Salih Efendi, Hayrullah Efendi, Server Efendi (Paşa), Mehmed 

Efendi, Selâhaddin Bey, Kadri Bey, Ohannes Çamış Efendi, Muhtar Bey, Kadri Bey (Paşa) ve Edward 

Black Bey olarak saymaktadır. Bkz. Ortaylı, 2018, s.148-149. Osman Nuri tarafından verilen liste 

incelendiğinde bu isimlerin Hicri 1306/1889 yılına kadar sıralı olarak görev yapan isimler olduğu 

görülmektedir. Bkz. Osman Nuri, 1922, s.1449. 
1227

 Ortaylı, 2018, s.149-150. 
1228

 Ortaylı, 2018, s.161. 
1229

 Tilly, 2001, s.217-218. 
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çevirilerin özellikle Fransa’dan iktibas edildiği belirtilmelidir.
1230

 Bu kurumların 

Osmanlı İmparatorluğuna girişlerinde, hariciye kökenli bürokratların önemli bir rol 

aldığı kuşkusuzdur. Nitekim Avrupa devletlerindeki örneklerin, bu personel tarafından 

incelenmiştir. Bu konudaki görüşü destekleyen önemli bir kaynak, hariciye görevlerinde 

de bulunmuş olan Mehmed Namık Paşa tarafından yazılmış olan layihadır.
1231

 İlgili 

layihanın başlangıcında yer alan “Avrupa devletlerinin kâffesinde jandarma ta’bîr 

olunur yani silah adamı demek bir nev’ askerleri vardır ve bu askerin bir sınıfı piyâde 

ve sınıf-ı diğeri süvâridir bunlar şehir ve sahra ve kasabat ve kurâ ve bi’l-cümle turuk 

ve ma’âbir ile derbendâtın zabt ve teminiçün vülât ma’iyetlerinde müstahdemlerdir”
1232

 

cümleleri ile jandarmanın temel görevleri hakkında bilgi verildiği görülmektedir. 

Layiha’da yer alan “Ferîk Mansûre Nâmık Paşa’nın Avrupa devletlerinde mu’âyene 

eylediği bir nev’ askerin nizâm-ı intizamları keyfiyetini hâvî bâlâda mastûr bend bend 

kaleme almış olduğu layihanın…”
1233

 ifadesi, birden fazla ülkenin incelenmesi sonucu 

layihanın yazılmış olduğunu düşündürmektedir. Jandarma’da olduğu gibi polisliğe 

yönelik düzenlemelerin yapılması aşamasında da Avrupalı örneklerden yararlanılmıştır. 

1845 tarihli Polis Nizamnamesinin hazırlanması aşamasında kaynak olarak 12 Messidor 

an VIII (1 Temmuz 1800) tarihli Paris Emniyet Müdürünün Görevlerini Düzenleyen 

Kararname esas alınmıştır.
1234
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Görüldüğü üzere II. Mahmud dönemi ve sonrasında Tanzimat döneminde 

Avrupa örnek alınarak hayata geçirilen idari reformlarda birincil etkili kesim hariciye 

kökenli paşalar ve hariciye personelidir. Bu reformların incelenmesi, yönetim geleneği 

dikkate alınarak İmparatorluğa uygulanması ve oluşturulan kurumların yönetilmesi 

konusunda hariciye personeli önemli bir rol üstlenmiştir. Gerek merkezi gerek mahalli 

idarelerin düzenlenmesi ve dolayısıyla Türk kamu yönetiminde önemli değişimlerin 

gerçekleştirildiği muhakkaktır. Bu kapsamda XIX. yüzyıl Türk kamu yönetiminin 

dönüşümünde, hariciye personelinin büyük etkisinin göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Nitekim 1830’lu yıllardaki devlet yapısının, 1870’li yıllarda çok farklı 

biçim kazanmıştır. 

3.2.2. Hukuk/Adliye 

XVIII. ve XIX. yüzyıl Batı toplumlarında, devletin kurumsal gelişimi açısından 

devletin hukuk ile kurduğu ilişkiye vurgu yapıldığı görülmektedir. Bunun anlamı çeşitli 

siyasal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde çok çeşitli yargı araçlarının kullanılmaya 

başlamasıdır. Bu kapsamda devletin kendi organizasyonunu organlar, merciler ve 

otoriteler olarak ifade etmesi, bu araçların her birisine farklı yetki ve sorumluluklar 

yüklemesi, bunlar aracılığıyla ortaya çıkan faaliyetler için kontrol mekanizmaları 

kurulması, bireylere sıfatlar, yetki ve vatandaşlık sorumlulukları yüklemesi, iktisadi 

faaliyetlerden kendi görevlerini yürütmesini sağlayacak kaynaklar elde etmesi gibi tüm 

alanlarda hukukun kullanıldığı görülmektedir. Tüm bu alanların ifade edilmesinde ise 

kamu hukuku teriminin kullanılmıştır.
1235

 Özetle modern devletin gelişme aşamasıyla 

birlikte devletlerin giderek sistemlerini hukuk kuralları çerçevesinde düzenlemeye 

başladıkları görülmektedir. Bu durum modernleşme sürecindeki Osmanlı İmparatorluğu 
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için de geçerlidir. Modernleşme süreci ile birlikte geleneksel hukuk sisteminin yanına 

Batı menşeli seküler hukuk sistemi adapte edilmeye başlanmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat devrine kadar fıkıh kaideleri ve 

kanunlaştırılmış dini hükümler genel olarak hukuki, cezai ve idari olmak üzere 

uygulanmaktaydı. Tanzimat’a kadar çağdaş anlamda bir kanunlaştırma hareketine 

rastlanılmamaktadır. Bu durumun temel sebebi, İmparatorluğun bir İslam devleti olması 

ve devlette en üstün kanunun Allah tarafından konulan kurallar olan şeriat olarak kabul 

edilmesiydi. Bu kapsamda Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat’a kadar çağdaş 

anlamda ve genel bir kanunlaştırma hareketinden bahsedilememekle beraber münferit 

alanlarda kimi kanunların düzenlendiği görülmektedir. Özellikle Fatih Sultan Mehmed 

ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde bu tarz kanunnamelerin yapıldığı 

bilinmektedir.
1236

  Bu kapsamda Tanzimat kadar olan dönemde İmparatorlukta üç tip 

mahkemenin varlığı göze çarpmaktadır: şeriat mahkemeleri, cemaat mahkemeleri ve 

konsolosluk mahkemeleri. Fakat bu hukuk anlayışı Tanzimat ve Islahat Fermanlarının 

ilan edilmesi ile değişime uğramış, bu kapsamda yeni kurumlar oluşturulmuş ve yeni 

düzenlemeler yapılmıştır.
1237

 Bu nedenle Tanzimat, “Batılı hukuk ve devlet anlayışı”nın 

İmparatorlukta resmen kabul edilmesi anlamına gelmektedir.
1238

 Bu durum geçmişteki 

adalet dairesinin yeniden yorumlanması olarak görülebilir. İnsanın bilim ve fen 

doğrultusunda medeniyet ve terakki yolunda ilerlemesi ve bunun olabilmesi içinse 

kanun ve nizamın bulunması şarttır. Kanun ve nizamın varlığı tebaanın devlete 

sadakatini sağlar ve bu devletin refah ve saadete erişmesine olanak tanır.
1239

 Görüldüğü 
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üzere devletin geleceği ve halkın mutluluğu için yeni kavramların ve düzenlemelerin 

yer aldığı yeni bir devlet anlayışı oluşturulmuştur. Bu kapsamdaTanzimat ile beraber 

kanunlaştırma hareketlerine verilen önem artmıştır. Bu durum Tanzimat Fermanı’nda da 

açık olarak vurgulanmıştır. Örneğin; 

 “… bundan böyle Devlet-i Aliyye ve memâlîk-i mahrûsemizin hüsn-i 

idâresi zımnında ba‘zı kavânîn-i cedîde vaz‘ ve te’sîsi lâzım ve mühimm görünerek 

işbu kavânîn-i mukteziyenin mevâdd-ı esâsiyesi dahi emniyet-i cân ve mahfûziyet-i 

ırz u nâmûs ü mâl ve ta‘yîn-i vergi ve asâkir-i mukteziyenin sûret-i celb ve müddet-i 

istihdâmı kaziyyelerinden ibâret olup …”
1240

 ya da “… Ve'l-hâsıl bu kavânîn-i 

nizâmiye hâsıl olmadıkça tahsîl-i kuvvet ve ma‘mûriyet ve âsâyiş ve istirâhat 

mümkin olmayıp…”
1241

  

 

cümleleri fermanın bu konudaki görüşlerini ifade etmektedir. 

Gerek Tanzimat gerek Islahat fermanları ile yeni bir nizam getirildiği ve bu yeni 

fermanların yeni kanunlarla pekiştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu nedenle bu 

dönemde gerek yerli gerekte Batı örnek alınarak oluşturulan kanunların uygulamaya 

konulduğu görülmektedir.
1242

 Bu noktada belirtilmelidir ki, Batı örnek alınarak yapılan 

kanunlaştırma hareketleri yerli politikacı ve hukukçular eliyle yürütülmüştür.
1243

 Bu 

kapsamda Tanzimat döneminde hukuki olarak iki yöntem kullanılmıştır. İlki İslam 

hukukunun eksik bıraktığı alanların gerekli olduğu hallerde Batı’dan alınan yasalar ile 

doldurmak, ikincisi İslam hukunun düzeltilebilecek bölümlerinin revize edilmesidir.
1244

 

Bu nedenle anayasa hukuku, ceza hukuku, yargılama hukuku, toprak hukuku ve vergi 

hukuku alanında birçok düzenleme yapılmıştır.
1245

 Doğal olarak hukuk sisteminin ve 
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kanunların Batı’dan örnek alınması, bu kanunları inceleyebilecek personel ve 

bürokratların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kapsamda Tercüme Odası ve 

hariciye teşkilatının önemli bir rol aldığını belirtmemiz gerekmektedir. 

Hukuk alanında yapılan reformlar, kurumlar üzerinde önemli değişiklikler 

yaratmıştır. Bu reformlar çerçevesinde Batı kurumları incelenerek benzerlerinin 

İmparatorluk bünyesinde oluşturulduğu görülmektedir. Meclis-i Vâlâ ve Şurâ-yı Devlet 

gibi kurumlar bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Bu kurumlar reformların 

yürütülmesinde önemli roller üstlenmişler ve oluşturulmalarının ardından ise çeşitli 

düzenlemelere tabii tutulmuşlardır.  Nitekim Meclis-i Vâlâ’nın kuruluşundan itibaren 

gelişen bir kurumsal yapıya sahip olduğu görülmektedir. 1868 yılında Şurâ-yı Devlet ve 

Divân-ı Ahkâm-ı Adliye olarak ikiye ayrılması bu gelişim sürecinin bir adımına örnek 

olarak verilebilir. Bu değişim aşamalarında Meclis-i Vâlâ’yı etkileyen en önemli Batılı 

kurumun Fransa’daki Conseil d’Etat olduğu görülmektedir.
1246

 Fransa’da III. Napolyon 

döneminde yapılan değişikliklerin etkisi, Babıâli’de hissedilmiştir. Fransa’nın İstanbul 

elçisi Mösyö Bourée’nin Âli Paşa ile yakın olduğu ve bu nedenle sadrazama Osmanlı 

yönetiminin liberal öğeler ile güçlendirilmesini tavsiye ettiği bilinmektedir. Bu tavsiye 

Müslüman ve Hristiyanların temsil edileceği Conseil d’Etat benzeri bir kurumun 

kurulmasını da kapsamaktaydı.
1247

 Bu nedenle bu kurum, gayrimüslim azınlıklardan 

seçilen kişilerin de yer aldığı ve temsil ilkesinin somutlaştığı ilk merkezi hükûmet 

organı olmuştur.
1248

 Tüm bu tavsiyeler ile beraber Fransa, Avusturya ve Pruya’da böyle 

bir meclisin bulunduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda da bulunmasının faydalı 

                                                                                                                                                                          
Muhakematı Cezaiye Kanunu Batı örnek alınarak oluşturulan kanunlara örnek olarak gösterilebilir. Bkz. 

Veldet, 1999, s.176-199.  
1246

 Seyitdanlıoğlu, 1999b, s.30; Lewis, 1996, s.121. Devlet Şurâsının kurulmasında Genç Osmanlılar gibi 

içsel faktörlerinde etkili olduğu görülmektedir. Bkz. Karal, 2011b, s.314; Seyitdanlıoğlu, 1999b, s.31; 

Zeki Eraslan, Şûrâ-yı Devletten Danıştaya Yapısal ve Fonksiyonel Dönüşüm, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2018, s.46-58. 
1247

 Karal, 2011b, s.145.  
1248

 Davison, 2005, s.29. 



345 

 

olacağını düşünen Âli Paşa, 1868 yılında Şurâ-yı Devlet’in kurulmasına karar 

vermiştir.
1249

 Fikrin ortaya çıkmasında etkili olan diğer isimse Fuad Paşa’dır. Nitekim 

15 Mayıs 1867 tarihli memorandumunda gelecekte yapılacağını ifade ettiği 

reformlardan birisi, Fransız modeline dayalı bir Şurâ-yı Devlet’in oluşturulmasıdır.
1250

 

Kimi görüşler Padişah Abdülaziz’in Avrupa gezisi esnasında edindiği tecrübelerin, 

Fransız modeline dayalı bir Şurâ-yı Devlet oluşturulmasında etkili olduğunu da dile 

getirmektedir.
1251

 Fakat asıl olarak Âli ve Fuad Paşaların, kurumun kurulmasında ve 

görevini sürdürmesinde etkili oldukları görülmektedir. Nitekim Âli Paşa’nın 1871 

yılında vefat etmesinin ardından Şurâ-yı Devlet’in hâmî-i hakîkî’sini kaybettiği ifade 

edilmektedir. Kurulduğu tarihten Âli Paşa’nın vefat ettiği 1871 yılına kadar görülen 

sistemli çalışma başarısı, Babıâli ve Sultan’ın desteğini eşzamanlı olarak sağlaması gibi 

şartların sonraki dönemde bir daha oluşmamıştır.
1252

  

Görüldüğü üzere bu kurumun kökeni açık olarak Fransa’dır.
1253

 Fakat iki 

kurumun benzerlikleri olduğu gibi önemli farklılıklarının da bulunduğu görülmektedir. 

Ayrıca kuruluş felsefelerindeki amaç benzerlik gösterse de, Fransa ve Osmanlı 

Devleti’nin koşulları nedeniyle önemli yöntem farkı ortaya çıkmıştır. Fransa’da Conseil 

d’Etat, Napolyon iktidarının pekiştirilmesi ve tekelleştirilmesi amacına yönelik 

kurulmuştur ve bunu gerçekleştirecek bir araç olmuştur. Heterojenik bir yapıya sahip 
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Osmanlı İmparatorluğu’nda ise bu kurum, İmparatorluk bünyesinde yer alan farklı 

unsurlar için taşraya yayılan seçim ilkesiyle merkezde geniş katılımlı bir meclis 

oluşturulması hedeflenmiştir. Fakat asıl olarak Şurâ-yı Devlet’in denetim fonksiyonu ile 

merkezde nezaretlerin, taşra da ise vilayetlerin kontrol altına alınmasına çalışılmıştır. 

Asıl amaç iktidarın merkezileştirilmesidir.
1254

 Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğunda 

da, tıpkı Fransa’da olduğu gibi merkezi iktidarın güçlendirilmesinin kurumun 

kurulmasında temel saik olduğu görülmektedir. 

Hukuk reformlarının hayata geçirilmesinde Osmanlı sefirlerinin de rolü 

bulunmaktadır. Örneğin Bilsel, Paris ve Londra büyükelçileri Mustafa Reşid ve Fethi 

Paşaların, 25 Rebiülahir 1255 (8 Temmuz 1839) tarihinde Paris’en gönderdikleri bir 

mektuptan bahsetmektedir. Mektubun içeriğini Fransa Kralı Louis Philippe’in Osmanlı 

büyükelçilerine Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa kamu hukukundan yararlanması 

gerekliliğini belirtmesinin oluşturduğu ifade edilmektedir. İlgili mektuba göre,  

“… Devleti Aliye memalikinde gözü olanlar Devleti Aliyeyi Avrupa hukuku 

umumiyesinden hariç bırakmışlar, Devleti Aliye dahi filhakika elinde evailde kendi 

kendüyü hariçte gibi tutarak hattâ mukaddemlerde bazen Avrupaya sefir 

gönderildiyse de muvakkaten gelip gitmişlerdir. Şimdi öyle olmayıp Devleti 

Aliyenin sair devletler misillû asârı mücerrediyeti Hazreti Şehinşahiden olmak 

üzere düveli fahime nezdinde süferası bulumakta ve süfera dahi tahsili lisana 

rağbet ile sair Avrupa elçileri misillû tercümansızca her maslahat müzakere 

kılınmakta ve memaliki Saltanatı Seniyede dahi Avrupa nizamatına teşebbüs 

olunmakta olduğundan artık ba’dezin Devleti Aliyenin hukuku Avrupaya ithaliyle 

erbabı tamaın nazarlarına bir seddi sedit çekmek pek elzem mütalea olunur”.
1255

  

 

Görüldüğü üzere henüz Tanzimat ilan edilmeden gönderilen bu mektupta, 

Tanzimat döneminde önem verilecek unsurlara vurgu yapılmaktadır.    

3.2.3. Maliye 

Osmanlı Devleti, Tanzimat’a kadar birçok alanda olduğu gibi mali işlerin 

yürütülmesinde de bir Orta Çağ devleti görünümündeydi. Bu nedenle Tanzimat 
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döneminde üzerine dikkatle eğilinen konulardan birisi de maliye alanında ıslahat 

olmuştur. Özellikle vergi düzenlemeleri, Ferman’da üzerinde durulan konulardan 

birisidir. Ferman’da devletin korunması amacıyla bir ordu oluşturulması, bu ordu için 

harcama yapılması gerekliliği ve bunun vergi ile olacağı belirtildikten sonra vergi 

sorununun çözülmesi gerekliliği belirtilmektedir. Devamında iltizam usulü 

eleştirildikten sonra ise “… ahâlî-i memâlikten her ferdin emlâk ve kudretine göre bir 

vergi-i münâsib ta‘yîn olunarak kimseden ziyâde şey alınamaması …” ifadelerinin yer 

aldığı görülmektedir.
1256

 Bu tarzda geniş çaplı reformların gerçekleştirilmesi için doğal 

olarak var olan maliye teşkilatı üzerinde önemli değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. 

III. Selim, Nizâm-ı Cedîd kapsamında dönemin maliye örgütü defterdarlık kurumu 

üzerinde değişiklikler gerçekleştirmeye çalışmışsa da, Tanzimat dönemi öncesi maliye 

teşkilatı üzerinde köklü değişiklikler yapan II. Mahmud’dur. Yeniçeriliğin ilgası 

sonrasında Masarifat ve Mukataat Nezaretleri olarak iki daire oluşturulmuş, 1835 

yılında Masarifat Nezareti kaldırılarak Hazine-i Âmire ve Mansure Defterdarlıkları 

kurulmuştur. Maliye Nezareti ise 1837’de kurulmuştur.
1257

 Yaşanan tüm bu gelişmeler, 

Osmanlıların mali problemleri çözmek için gösterdikleri çabanın önemli göstergeleridir. 

Bayly, Osmanlıların XVIII. yüzyıldan itibaren ciddi bir ekonomik ve siyasi açmaza 

düştüğünü fakat uzun vadede Moğollar, Safeviler ve Qing Çin’inden daha fazla 

dayanma gücüne sahip olduğunu belirtmektedir. Bu mücadele XIX. yüzyılda da 

sürdürülmüş olsa da, zengin eyaletlerin güçlü tebaalara terk edildiği görülmektedir. Bu 

durum artan askerî masraflar ve duraklayan ya da gerileyen gelirler dolayısıyla 

Osmanlıların bir ekonomik mengeneye sıkışmalarına yol açmıştır.
1258

 Tanzimat 
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dönemine kadar (ve sonrasında) mali konular ile ilgili birçok düzenleme yapılmasına 

karşın var olan problemlere bir çözüm bulunamamıştır. 

Mali sorunlar, Türk reformcularının karşılaştığı en önemli problemlerden 

birisidir. Reformların gerçekleştirilmesi aşamasında ulaşılmak istenen borçları 

ödeyebilecek kapasitede bir hazine ve istikrarlı bir para sistemi gibi iki temel hedef 

gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle mali yapı en parlak fikirlerin filizlenmesini önleyen, 

en zekice planların hayata geçmesini engelleyen bir “umutsuzluk bataklığı” olarak 

nitelendirilmiştir.
1259

 Nitekim XVII. yüzyıldan itibaren askerî teknoloji
1260

 ve 

sanayideki gelişmelerin takip edilememesinin önemli nedenlerinden birisini, mali 

alanda devletin içinde bulunduğu olumsuz durum oluşturmuştur.
1261

 Benzer 

gelişmelerin Tanzimat dönemi ve sonrasında da devam ettiği görülmektedir.
1262

 

Tanzimat paşalarının maliye ile ilgili sorunları “… Üçlerin mübtelâ olduğu gavâ’il-i 

dâhiliyeden biri de müzâyaka-i mâliye idi”
1263

 biçiminde dile getirilmiştir. Âli Paşa’da 

kendisine ait olduğu iddia edilen belge de, maliyenin önemini ayrıntılı olarak 

açıklamaktadır.
1264

 Nitekim Osmanlı modernleşmesi içindeki merkeziyetçilik arayışının 

sebeplerinden birisi de sağlıklı vergi toplanmasının sağlanabilmesidir.
1265
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Mali alanda düzenleme yapılmasında görev alan bir diğer isim Fuad Paşa’dır. 

Sultan Abdülaziz tarafından sadaret makamına getirilen Fuad Paşa, mali konular ile 

ilgili olarak önemli çalışmalar yapmıştır. Hatta bir görüşe göre mali disiplinin 

sağlanması amacıyla bir mali denetim kurumu oluşturulması fikri ona aittir. Bu kurum 

oluşturulmasında ise, Fransız Cour des Comptes’in model olarak alındığı 

belirtilmektedir.
1266

 Bu konunun dönemin yabancı elçilerinin raporlarında da yer aldığı 

görülmektedir. Örneğin Lord Hobart’ın Kont Russel’e gönderdiği raporda bu durum”… 

Mali yönetimde ise bir “Cour des Comptes” (Sayıştay: Divan-ı Muhasebat), kurulması, 

Maliye Nezareti bünyesinde bir “Bureau de Comptabilité” açılması (öğrendiğime göre 

büro kuruluş aşamasındaymış) ve tüm muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi (tasarı 

halindedir) önemli gelişmeler olacaktır” ifadeleriyle yer almaktadır.
 1267

 

Diğer alanlarda olduğu gibi mali alanda da Avrupa örnekleri incelenmiştir. 

Nitekim Meclis-i Muhasebe’nin kurulması için Fransa’daki mevzuatın incelenmesi
1268

 

ve Fransa’dan memur getirilerek kimi konularda yararlanılması
1269

 gibi örnekler mali 

konularda Fransız modelinden yararlanıldığını göstermektedir. Literatürde mali alanda 

merkeziyetçiliğin sağlanabilmesi amacıyla Fransız modelinin tercih edildiği ve bu 

nedenle Cour des Comptes’ten esinlenilerek Divan-ı Muhasebat’ın oluşturulduğu fikri 

dile getirilmektedir.
1270

 Sadaret makamına gelmesi ile Divan-ı Muhasebat’ın 

altyapısının oluşturan Divan-ı Âli Muhasebe’nin kurulmasında Fuad Paşa’nın etkisi 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle kurumun fikir babası olarak nitelendirilmektedir. Bu 

durum Fuad Paşa tarafından padişaha yazılan rapor ile temellendirilmektedir. Ayrıca 
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Paşanın, Kırım Savaşı sonrasında imzalanan Paris Antlaşması görüşmeleri amacıyla 

Paris’e gönderildiği ve altı ay burada kaldığı bilinmektedir. Bu süreç esnasında Fransız 

kurumları hakkında incelemelerde bulunması akla yatkın görünse de, bu konuda 

hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle Divan-ı Muhasebat’ın 

oluşturulmasında Fransız örneğinden yararlanıldığı ifade edilmekle birlikte Cour des 

Comptes’in etkisi açık olarak kanıtlanmamıştır. Fakat açık olan nokta şudur ki, Fuad 

Paşa’nın sadareti döneminde Divan-ı Muhasebatın kurulması ve mali konularda önemli 

ıslahatların yapılması için önemli çalışmalar yapılmıştır.
1271

 Nitekim Fuad Paşa’nın 

yazmış olduğu takrir incelendiğinde Fransa, İngiltere, ABD, İsveç, Danimarka, 

Avusturya ve Rusya’nın kâğıt para kullanımı konusunda yaşadıkları tecrübelereden 

bahsedilmektedir. Yine aynı raporda İngiltere, Fransa, ABD ve Avusturya’nın giderleri 

içerisindeki borç faizlerine yönelik bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Bu bilgileri 

takiben ise “… Avrupa devletlerinden bazıları ahvâl-i sâbıkalarında vâridâtlarının 

adem-i kifâyeti cihetiyle ittihaz etmiş oldukları esbâb ü tedâbirin ne olduğu hâlât-ı 

ma’lûmeden olup,…” ifadesi yer almaktadır.
1272

 Bu ifadeler Fuad Paşa’nın Avrupa 

ülkelerinde yaşanan ekonomik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olduğunu 

göstermektedir. 

Fuad Paşa’nın ilgili dönemde mali konular üzerinde padişah tarafından tek 

yetkili olarak görevlendirildiği görülmektedir. Maliye Nezareti varlığını sürdürmesine 

rağmen hazinelerin denetimi ve hazine meclisinin sadrazamın emri altına verilmesi 

alınacak önlemlerin sadrazam tarafından yürütülmesi anlamını taşımaktadır.
1273

 “… bu 
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bâbda elzem olan her gûne ıslâhâtı vücûda getirmek iktizâ etmekle bunun için Nezâret-i 

Mâliye yine bir idâre-i müstakille ve mahsûsa olup vazâ’if-i asliyesi bâkî olduğu hâlde 

bi'l-cümle hazâ’inimizin nezâret-i umûmiyesi hizmet-i sadârete ilhâken uhdene havâle 

olunmuştur …”
1274

 ifadeleri sadrazamın mali konulardaki yetkilerinin üstünlüğünü 

göstermektedir. Bu örnek her ne kadar kimi alanlarda uzmanlaşılmış olsa da, 

sadrazamın yetkisinin üstün olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Görüldüğü üzere 

iktidarda bulundukları dönemlerde Âli ve Fuad Paşalar, mali sorunların çözülmesi 

amacıyla önemli reformların hayata geçirilmesinde birincil derecede etkili olmuşlardır. 

 3.2.4. Maarif
1275

 

XIX. yüzyıldan itibaren yönetimde etkinlik kazanmaya başlayan sivil bürokratlar 

tarafından kabul edilen temel varsayıma göre “devleti kurtarabilmek için, dinin 

toplumdaki yerini ve özellikle hurafeye dayanan değerler sisteminin alanını daraltarak 

seküler eğitim sistemi geliştirilmelidir” fikrinin, sonraki dönemin şekillenmesinde etkili 

olduğu görülmektedir.
1276

  

Tanzimat’ın ilanı sonrasında yapılan reformların yürütülmesi ve oluşturulan yeni 

kurumların işlevsel olabilmesi için nitelikli insan ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Nitelikli ve 

reformların bilincini kavrayacak kişiler yetiştirilmediği müddetçe yapılanların, eski 

kurumlara yeni isimler vermek dışında bir anlam taşımayacağı anlaşılmıştır. Fakat 1845 

yılına kadar yeni kurumlarda görev alacak bürokrat ve memurların yetiştirilmesi 

amacıyla Mekteb-i Ma’ârif-i Adliyye ve Mekteb-i Ulûm-ı Edebiyye dışında önemli bir 

eğitim reformunun uygulamaya konmadığı görülmektedir. Sultan Abdülmecid Babıâli 
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ziyaretinde bu konuda serzenişte bulunmuştur.
1277

 1845 yılındaki bu ziyarette Sultan 

Abdülmecid, sadrazam ve devlet ricaline milli eğitimin ilerletilmesi konusunda 

tavsiyede bulunmuştur: 

 “Sana (sadrazama) ve bütün bakanlara tebaamın refah ve saadeti için 

lâzım gelen tedbirleri îtimâd-ı tam dairesinde düşünmenizi ve görüşmenizi 

emrediyorum. Bu yolda ilerleme, din işlerinde olduğu kadar dünya işlerinde de 

cahilliğin kaldırılmasına bağlı olduğundan, ilim ve fen ve sanat öğretimini 

sağlıyan okulların kurulmasını ön plâna alınacak işlerden sayıyorum”  
 

cümleleri padişahın bu konudaki görüşlerinin anlaşılması açısından önemlidir ve bu 

kapsamda bu emirlerin yerine getirilmesi için özel bir komisyon kurulmuştur.
1278

  

Padişah’ın bu emri üzerine kurulan Meclis-i Muvakkat çalışmalara başlamıştır. 

Mecliste hazırlanan üç lahiya da sıbyan mekteplerinin ıslah edilmesi, rüştiye mektepleri 

ve Darülfünûn kurulmasına dair görüşler yer almıştır. Böylece İmparatorluk eğitim 

sisteminde ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarında önemli reformların hayata 

geçirilmeye başlandığı görülmektedir. Bu meclisin hazırladığı reform programına göre 

yükseköğretim yapacak bir kurumun kurulmasının yanı sıra eğitim işlerinin 

planlanacağı merkezi bir organ oluşturulması ve uygulamaya geçilmesi önemli 

yenilikler olarak dikkati çekmektedir. Bu çalışmaları yapan Meclis-i Muvakkat, 

sonrasında yerini Meclis-i Maârif-i Umûmiye’ye bırakmıştır.
1279

 Bu meclisin bir reisi 

olmasına rağmen Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye Reisi ve Hariciye Nazırının 

“nezâret-i müşterekesi tahtında” bulundurulduğu görülmektedir.
1280

 Bu meclisin gerek 

reformların merkezi olan Hariciye Nezareti gerek Tanzimat reformlarının 

yürütülmesinde etkin bir rol oynayan Meclis-i Vâlâ’nın gözetimi altında 
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bulundurulması, Tanzimat reformcularının eğitim konusuna atfettikleri değerin 

anlaşılması açısından önemli bir kanıttır. Bu birimin Hariciye Nezareti ve Meclis-i 

Vâlâ’nın gözetimi altında bulunması, Mustafa Reşid Paşa’nın kurumsal işbirliği ve 

örgütlenmeye verdiği önemi göstermesi bakımından da önemlidir.
1281

 Nitekim Mustafa 

Reşid Paşa’nın dönemin siyasi çalkantıları içinde tekrar sadarete geldiğinde bu konuya 

önemle eğilmiştir. Ahmed Cevdet Paşa’yı bu konuda kendisine yardımcı olması için 

muavin olarak atamıştır. İlgili dönemde meclisin başkan ve üyeleri dışında toplantılara 

katılan isimlerin profilleri dikkat çekicidir. Ayda bir kez yapılan toplantılara Meclis-i 

Vâlâ Reisi Sadık Rıfat Paşa, Hariciye Nazırı Âli Paşa, Serasker Mütecim Rüştü Paşa ve 

Fuad Efendi’nin katıldığı görülmektedir.
1282

 Görüldüğü üzere hariciye kökenli ve 

reformist isimlerin bu toplantılara iştirak etmesi, konuya verilen önemin bir başka 

göstergesidir. 

Meclis-i Maârif-i Umûmiye’nin kurulmasının ardından Meclis-i Vâlâ’da bir oda 

tahsis edilerek bu meclis, Meclis-i Vâlâ Reisi Rıf’at Paşa ve Hariciye Nazırı Reşid 

Paşa’nın müşterek nezareti altına girmiştir.
1283

 Akyıldız’a göre bu meclisin Hariciye 

Nazırı ve Meclis-i Vâlâ başkanının müşterek gözetiminde kurulması ile eğitim alanında 

laikleşme başlamıştır. Bu reform ile şeyhülislama bağlı yürütülen eğitim işleri, tedricen 

Babıâli kontrolüne geçmeye başlayacaktır. Yine meclisin reformda öncü bu iki kuruma 

verilmesi, Tanzimatçıların eğitimin önemini kavramalarından kaynaklanmaktadır. 

Reformları devam ettirecek eğitimli kişilerin yetiştirilmesi ihtiyacı, Tanzimat 

bürokratlarının eğitim alanında düzenleme yapmasını zorunlu kılmıştır.
1284

 Maarif’i 
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kontrol eden kurum bünyesinde de diğer nezaretlerde olduğu gibi süreç içinde birçok 

değişiklik yapıldığı görülmektedir.
1285

 Bu değişim sürecinin sonucunda maarif teşkilatı 

tek bir nezaretin emri altında toplanarak, laik ve hükûmetin kontrol ettiği merkezi bir 

yapıya kavuşturulmuştur. Bu durum II. Mahmud dönemi ile başlayan merkezileştirme 

sürecinin bir sonucudur.
1286

 

Bir başka görüşe göre eğitim alanında kimi çabalar görülmesine karşın 1856 

yılına kadar Osmanlı eğitim düzeni için ciddi bir nitel dönüşüm yaşanmamıştır. Nitekim 

Tanzimat Fermanı’nda can ve mal güvenliği, eşit vergi, askerlik düzenlemesi, yargıda 

ve idarede reformdan bahsetmesine rağmen eğitim konusunda herhangi bir vaatte 

bulunulmamıştır. Bu durum 1830’lu ve 1840’lı yılların reformcu devlet adamlarının 

eğitim konusunu çözülmesi gereken bir sorun olarak görmedikleri anlamına 

gelmektedir. Askerî ve meslek okulları dışında sivil Müslüman tebaaya yönelik genel 

eğitimin 1856 öncesi dönemde eski eğitim sistemi (ulema) kapsamında değerlendirildiği 

görülmektedir.
1287

 Bu nedenle Tanzimatçıların, reformların başarısı için çok önemli olan 

eğitim konusu ile geç ilgilenmeye başlamışlardır.
1288

 

Diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da hariciye personeli ve 

bürokratların etkin rol aldıkları görülmektedir. Örneğin II. Mahmud döneminde eğitimin 

çağdaşlaştırılması amacıyla 1838 tarihinde kurulan Meclis-i Umûr-ı Nâfia bünyesinde 

eğitimden sorumlu olarak altı kişi yer almaktadır ve oluşan bu meclisin ilk başkanı 
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Hariciye Nezareti Müşteşarı Nuri Efendi’dir.
1289

 Bunun dışında yine diğer alanlardaki 

reformların hayata geçirilmesinde etkili olan Mustafa Reşid Paşa’nın eğitim alanında da 

önemli düzenlemelere imza attığı görülmektedir. Bu kapsamda Reşid Paşa’nın ikinci 

sadarete gelişi döneminde eğitim konusunda düzenlemeler yapmak istediği 

belirtilmektedir. Nitekim Sadrazamlığı döneminde Encümen-i Dâniş’in kuruluşunda 

Reşid Paşa’nın etkili olduğu ifade edilmektedir.
1290

 Mustafa Reşid Paşa’nın 1848’de 

ikinci sadaret döneminden itibaren Tanzimat’ın eğitim politikasını oluşturmaya 

çalışmış, dördüncü sadaret döneminde ise Encümen-i Dâniş kurulmuştur.
1291

 Fakat 

Encümen-i Dânişin kuruluşundan beklenen fayda sağlanamamıştır. Bunun sebebini 

Cevdet Paşa “… Encümen-i Dâniş âzasının birçoğu hatır için intihab olunmuş zatlar 

olduğu cihetle Encümen’in teşkilinden me’mûl olan fâide husûle gelmedi…”
1292

 olarak 

açıklamıştır.  

Eğitim konusunda dış dünyadaki örneklerin takip edildiği ve yapılacak 

reformların bu örnekler göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Encümen-i Dâniş’in kurulmasında Fransız Akademisinin örnek alındığını ifade eden 

görüşler vardır.
1293

 Fakat Akyüz’e göre bu görüşü belirtenler, konu hakkında herhangi 

bir kaynak belirtmemektedirler ve muhtemelen Cevdet Paşa tarafından yazılan bir 
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ifadeden yola çıkmaktadırlar.
1294

 Gerçekten de Cevdet Paşa, Encümen-i Dâniş’in 

oluşturulması konusundan bahsederken, “… Meclis-i umûmîlerde pek tatlı 

musâhabetler olınarak mühim işler müzâkere olunurdu ve en mühim işlerden biri 

Paris’in Akademi nâm meclisi tarzında bir cemi’iyyet-i ilmiye teşkîli idi…”
1295

 

ifadelerini kullanmaktadır. Bu nedenle kesin olarak belgelerde ifade edilmemiş de olsa, 

dönemin yöneticilerinin Avrupa’daki bilim akademilerini ve özellikle Fransız 

Akademisini hakkında bilgi sahibi oldukları muhtemeldir.
1296

 Bu nedenle Avrupa’nın 

incelenmesi ve yapılan tercümelerin, eğitim reformları açısından önemi büyüktür. Bu 

kapsamda Osmanlı yöneticilerinin Batı’daki gelişmeleri takip ettikleri görülmektedir. 

Nitekim Meclis-i Muvakkat mazbatasında yer alan “… rivâyet olunduğuna göre diyâr-ı 

ecnebiyyede intişâr-ı ulûm-i şettânın suver-i teshîliyyesi kütüb-i lâzimenin kendü 

lisânlarına bi’t-tahvîl ta’lîm ü tefhîm ve fevâid ü menâfi’nin ol vech ile ta’mîm olunması 

ile hâsıl olduğu zâhir ü bedîdâr olduğundan…”
1297

 ifadeleri ile Avrupalı ülkelerde 

yapılan tercümenin önemine değinmektedir.  

Fuad Paşa’dan sonra hariciye nazırılığı yapan ve eğitim alanında önemli 

yenilikler gerçekleştirilmesini sağlayan bir isim de Saffet Paşa’dır. Hariciye Nazırlığı 

dışında üç kez Maarif Nazırlığı ve bir dönemde Sadrazamlık görevini yürütmüştür. 

Paris’te eğitim ve öğretim gören Saffet Paşa, Arapça, Farsça, Latince, Fransızca ve 

İngilizce bilmekteydi. Tüm eğitim kolları ve basamakları üzerinde önemli düzenlemeler 

yaptığı görülmektedir. Örneğin 1868 yılında Galatasaray Sultanisi’nin kurulmasında rol 

almış, Darüşşafaka’nın temelini atmış, öğretmen okulları açmıştır. Ayrıca daha önce 

kurulan Mekteb-i Mülkiye’yi yeniden düzenlemiştir. Görev yaptığı döneme kadar parça 

parça yapılan eğitim düzenlemeleri, Paşa tarafından hazırlanan Maarif-i Umumiye 
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Nizamnamesi ile bütün olarak örgütlendirilmiştir. Ayrıca eğitim için Batı dillerinden 

çeviri yapılması amacıyla Te’lif ve Tercüme Nizamnamesini düzenlemiş, Maarif-i 

Umumiye dergisinin yayımlanmasını sağlamıştır.
1298

 Bu kapsamda Saffet Paşa’nın 

çalışmaları ile gerçekleştirilen bu faaliyetlerin önemli bir sonucu olmuştur. Maarif-i 

Umumiye Nizamnamesi’nin çıkarılması ile birlikte 1869 yılına kadar parça parça 

gerçekleştirilen eğitim reformları, bu tarih ile birlikte bir devlet işi ve genel bir hizmet 

olarak düşünülmüştür.  Böylece maarif alanında yapılan bu reformlar ile bu alanın bütün 

olarak teşkilatlandırıldığı görülmektedir.
1299

 Mardin’e göre Saffet Paşa’nın 

İmparatorlukta Avrupai tarzda reformlar yapılması konusundaki şiddetli arzunun 

kökeninde, genç yaşta Hariciye Nezaretine çırak olarak verilmesi sonucu kazandığı 

dünya görüşü yatmaktadır.
1300

 

Kısaca, diğer alanlarda olduğu gibi eğitim konusundaki düzenlemelerin 

yapılmasında hariciye personelinin etkili olduğu görülmektedir.  

3.2.5. Ekonomi(Ticaret) 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı karşısında yüzyıllardır sürdürdüğü ticari 

üstünlük, XIX. yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte başta İngiltere olmak üzere radikal 

olarak Fransa ve Avusturya gibi ülkelere geçmiştir. Bu durum yabancıların 

İmparatorluk sınırları içinde ticaret faaliyetlerini Osmanlılar lehine sınırlayan tahditlerin 

1838 ticaret antlaşması
1301

 ile kaldırılması sonrası Avrupa mallarının Osmanlı pazarına 
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hızla girdiği görülmektedir.
1302

 Yapılan bu ticaret antlaşmalarına ek olarak 

İmparatorlukta süregelen ticari düzen de, XIX. yüzyıl koşullarına uygun değildir. 

Localar ve gedik usulünün
1303

 hâkim olduğu Osmanlı ticaret sisteminde, bu sistemler 

sebebiyle rekabetçi sanayinin doğması mümkün olmamış, sermaye birikimi 

engellenmiş, özel sektörün oluşacağı koşulların ortaya çıkamamıştır.
1304

 Osmanlı 

İmparatorluğu, Çin ve İran gibi yerel girişimciler tarafından üretim tesisi kurulmasına 

yönelik ilk girişimlerin, özellikle 1890’lara kadar serbest ticaretin önemli bir taraftarı 

olan Britanya’nın başını çektiği büyük devletlerin zorladığı gümrük vergisi rejimleri 

sonucunda başarısızlıkla sonlandığı görülmektedir.
1305

  

Aslında Avrupa’da uygulanan kimi gelişmelerin Osmanlıların aktarmaya 

başlamaları Tanzimat döneminden çok daha öncesine dayanmaktadır. III. Selim’in 

1790’lı yıllarda hüküm sürdüğü dönemlerde son teknoloji top ve barut üretmek 

amacıyla girişimlerde bulunmuştur.
1306

 III. Selim’i takiben II. Mahmud döneminde de 

özellikle yeni ordunun kurulması ile birlikte kimi uygulamalar yürürlüğe konulmuştur. 

Örneğin İplikhane, Feshane, çuha gibi dokuma alanında fabrikalar kurulmuştur.
1307

 

Feshane’nin bir kısmı istisna tutulursa, Avrupai üretim tarzının ülkeye aktarılmasını 

hedefleyen erken dönem bu girişimler, idari ve askerî malların üretimine kanalize 

edilmiştir. 1840’lı yıllara gelindiğinde yabancı malların üretimine olan bağımlılığın 

dezavantajlarının ve savunmacı modernleşme formunda (sosyal alanda olmasa bile 
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ekonomik olarak) daha hırslı bir üretimin gerekliliğinin Osmanlılarca anlaşılmasının 

zirve noktasına ulaştığı görülmektedir.
1308

 Fakat III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde 

izlenen ekonomik kalkınma politikaları ise köstekleyici etkenlere takılmıştır. 

İmparatorluktaki değişime dirençli grupların varlığı, Batı ülkeleri arasında yaşanan 

çekişmeler içinde hiçbir programın sürekli uygulanamaması ve reformların gerekli 

hazırlıklar yapılmadan uygulamaya konması sonucunda hedeflenen düzelme yerine 

durumun daha da kötüleşmesi bu süreçte etkili olmuştur.
1309

  

Bu nedenle Mustafa Reşid Paşa başta olmak üzere Tanzimat dönemi devlet 

adamlarının, sanayi alanındaki yetersizlikleri giderebilmek adına bazı çalışmalar 

gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu çalışmalar iki döneme ayrılarak incelenmektedir. 

1840-1860 yılları arasını kapsayan devletçi politikaların ağırlıkta olduğu ilk dönem ve 

1860-1876 yılları arasında özel sektör oluşturma çabalarının oluşturulmaya çalışıldığı 

ikinci dönem.
1310

 Fakat belirtilmedir ki, bu dönemde dünyanın birçok ülkesinde modern 

devletin oluşturulma çabalarında görüldüğü gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda temel 

amaç, teknolojik açıdan etkin bir askerî gücü destekleyebilecek bir ekonomi 

oluşturmaktır. Bu nedenle yöneticiler, daha fazla vergi toplama ve savaş zamanında 

önemli bir faktör olan gıda teminini sağlamak amacıyla tarımsal üretimin artırılmasına 

yönelik çaba harcamışlardır.
1311

  

İmparatorluktaki iktisadi hayatın yeniden düzenlenmesi ve Batı ile artan ilişkiler 

sonucunda gereksinim duyulan objektif kurallar oluşturulması ihtiyacı, Tanzimat 

döneminde kanunlaştırma faaliyetlerinin en önemli amaçlarından birisini 

oluşturmaktadır.
1312

 Batı ile ilişkiler sonucunda kapitalist ilişkilerin İmparatorluğa 
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girmesi, kimi normların belirlenmesinde temel güdüleyici etken durumundadır. 

Bütünleşik bir pazar yapısı, tek ölçü tartı sistemi, bireysel feodal bağlardan bağımsız bir 

özgür işgücü ve alıcı ile satıcının eşit haklara sahip olduğu bir sistemin kapitalizm 

tarafından talep edilmesi sonucunda devletin merkezileşmesi konusu uygulamaya 

geçirilmiştir.
1313

 Bu kapsamda merkezi yönetim kapitalizmin uzantısı olarak 

şekillenmiş, başka bir deyişle güçlenen kapitalizm beraberinde merkezileşmeyi daha 

güçlü hale getirmiştir.
1314

 Bu nedenle ekonomik taleplerin gerçekleştirilebilmesi, 

Osmanlı idari yapısını etkileyen bir etken haline dönüşmüştür. Bu ilişkilerin 

yürütülmesinde yabancı sefaretlerin taleplerine cevap verilmesi ve yeni uygulamalar ile 

ilgili bilgi edinilmesi, Hariciye Nezareti ve hariciye personeli aracılığıyla 

gerçekleşmiştir. 

Osmanlı sefirlerinin sanayi ve ticaret konusunda da, diğer konularda olduğu gibi 

öncü görüşleri olduğu görülmektedir. Sanayinin Avrupa’da geliştiği göz önüne alınarak, 

bu alanda ilerlemenin yolu olarak Avrupa kurumlarının İmparatorluğa aktarılması 

olduğu Osmanlı yöneticilerince dile getirilmiştir.
1315

 Örneğin Halet Efendi’nin, Fransa 

elçiliği sırasında Fransa ticaretinin kimi temel maddelere dayandığını (enfiye, kâğıt, 

billur, çuha ve fağfur) belirterek bu maddelerin üretimi amacıyla Türkiye’de de 

karhâneler kurulmasını ifade ettiği görülmektedir.
1316

 Sadık Rıfat Paşa’nın klasik iktisat 

ve fizyokratların anlayışını yansıtan görüşleri aktardığı bilinmektedir.
1317

 Bu kapsamda 

Avrupalı örneklerin anlaşılabilmesi ve benzeri uygulamaların İmparatorlukta hayata 
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geçirilebilmesi amacıyla Mustafa Reşid Paşa’nın girişimleri ile maliye ve ekonomi 

alanında Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir.
1318

 Mustafa Reşid Paşa ve arkadaşları, iç 

ticaretin geliştirilmesi için bir devlet programının yapılmasının gerekli olduğu 

belirtmişlerdir. Fakat böyle bir politikanın uygulamaya konulabilmesi için hükûmette 

istikrar, bilgi ve sermayeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda iç ticaretin, dış ticaret ile 

sıkı ilişkilere sahip olduğu dikkate alındığında, içinde bulunulan durumun zorluğu daha 

iyi anlaşılmaktadır. Nitekim Avrupalı devletler ile yapılan ticaret antlaşmaları ile 

yabancı tüccarlara tanınan haklar, Osmanlı pazarlarına çok miktarda yabancı mal 

girmesi ile sonuçlanmıştır. Avrupa ile kurulan bu ticari ilişkiler doğrultusunda ortaya 

çıkan problemler 1846’dan itibaren önce İstanbul’da ve sonrasında büyük kent 

merkezlerinde kurulan ticaret mahkemelerinde çözülmeye başlanmıştır. Özetle dış 

etkilere tamamen açık bir duruma gelen Osmanlı ekonomisinde anlaşmalar sonucunda 

uygulanan liberal anlayışın, Avrupalı ülkelerde görülmeyen ölçülerde uygulandığı 

görülmektedir.
1319

  

Ekonomik gelişim açısından Avrupa’daki düzenlemelerin de örnek olarak 

alındığı görülmektedir. Bu kapsamda yeni ticaret kanunun Fransız modeline dayanılarak 

hazırlandığı ve bu durumun Reşid Paşa’nın telkinlerinin sonucu ortaya çıktığı 

belirtilmektedir. Bu kapsamda şirketler hukuku ile ilgili unsurların Fransız Ticaret 

Kanunu’ndan alınmıştır.
1320

  

Özetle idari ve adli alanlarda olduğu kadar olmasa da, ekonomik alandaki 

dönüşümlerde hariciye personeli etkili olmuştur. Tabii ki Mustafa Reşid Paşa gibi bir 

yöneticinin varlığı nedeniyle kişisel etki ön plandadır. Fakat ekonominin 
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Tanzimatçıların en zorlandığı alan olduğu, belirli bir uzmanlı gerektirdiği ve 

Tanzimatçılar sonrasında dahi bu problemin devam ettiği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu nedenle ekonomik alanda hariciye personelinin etkisi sınırlı 

olmuştur. 

 3.2.6. Askeriye 

Kuruluşundan itibaren fütuhat ilkesini temel alan ve bu nedenle askerî 

örgütlenmenin ön plana çıktığı Osmanlı Devleti’nde askerî örgütlenme sonraki 

dönemlerde de önemini sürdürmüştür. İmparatorluk topraklarının genişlediği 

dönemlerde birincil derecede etkili olan askerî düzen, Avrupa orduları karşısında 

üstünlüğün kaybedilmeye başladığı dönemlerde etkisini sürdürerek yeniden 

sorgulanmaya başlamıştır. Bu nedenle ordunun başarılı günlerine geri dönmesi amacıyla 

modernleşme kavramı askerî unsurlar açısından sürekli gündemde yer alan bir unsur 

olmuştur. 

Batılılaşma ile ilgili ilk reformların, Batı karşısında askerî açıdan gerileyen 

Osmanlı İmparatorluğu’nun silahlı gücünün artırılmasına yönelik olarak uygulamaya 

konduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu reformların uygulanmasına karar verilmesi ile 

birlikte Avrupa ile birçok kanal üzerinden bilgi akışı oluşmaya başladığı 

görülmüştür.
1321

 Batılılaşma kapsamında askerî alan olarak nitelendirilen savunma 

araçları ve silahlar, kültür aktarması konusunda ilk ve en önemli örnektir.
1322

 Bu çerçeve 

Batı askerî düzeni çeşitli yollar ile İmparatorluğa aktarılmaya çalışılmış ve sonrasında 

bu da yeterli görülmeyerek kendi askerî personelini yetiştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Nitekim askerî danışmanlar ve çeviri kaynaklar askerî reform açısından bazı girişimler 

olarak görülse de, esas değişim askerlik eğitimi ile ilgili okulların kurulması ve bu 

okullarda eğitim vermek üzere yabancı uzmanlar getirilmesidir. 1773 Mühendishane-i 
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Bahrî Hümâyûn ve 1775 Mühendishane-i Berrî-î Hümâyûn’un kurulması ile beraber 

askerî eğitimin yanı sıra yabancı dil bilen askerî personelin yetişmeye başladığı 

görülmektedir.
1323

 Bu nedenle askerî eğitim, Batılılaşmanın İmparatorluğa 

aktarılmasında önemli bir kanal olmuştur. Askerî olarak Batı’dan üstün olunduğu 

dönemlerde dahi askerî teknoloji ile ilgili aktarımların yapıldığı bilinmektedir. XVIII. 

yüzyıldan itibaren bu aktarım giderek hızlanmıştır. Örneğin yabancı dil bilgisine sahip 

deniz ve kara subayları, bu yeni yetileri ile ders kitapları dışında da Batı ile ilgilenmeye 

başlamışlardır. Böylece askerî eğitimin modernleşme sürecindeki önemli rolü artarak 

devam etmiştir. Fakat Batılı unsurların aktarıldığı tek kanalında askerî öğretim olmadığı 

belirtilmelidir. III. Selim döneminde yapılan reformlar, İmparatorluğa çok önemli bir 

ikinci aktarım kanalı açmıştır. Bu kanalda ise hariciye personeli/sefaretler görev 

almıştır.
1324

 

Bu kapsamda Osmanlı modernleşmesinin askerî modernleşme kapsamında 

başlayan bir olgu olduğu açıktır. Modernleşme çalışmalarının bu alanda başlatılmış 

olması,  İmparatorlukta en zaruri ihtiyaç olan savunma gücünün oluşturulması açısından 

gayet doğal karşılanmaktadır.
1325

 Nitekim savunmacı modernleşme anlayışı bu sürecin 

ifade edilmesinde kullanılan bir kavramdır. Ayrıca ordunun Osmanlı toplumu açısından 

sadece dış tehdit değil, iç düzen açısından önemli bir konuma sahip olduğu 

görülmektedir. İmparatorluk topraklarının korunması ile birlikte iç düzenin 

sağlanmasında da başat rol orduya aittir. Nitekim adalet dairesi görüşünde de görüleceği 

üzere devletin korunmasında ordu, ordunun beslenmesi içinde adaletli yönetilen 

müreffeh bir toplum gerekmektedir. Dolayısıyla ordu temelinde korunması asıl olan 
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devlet fikrinin ortaya çıktığı görülmektedir. Devlet için böylesine büyük bir öneme 

sahip kurumun, reformların başlatıldığı ilk kurum olması gayet doğaldır.
1326

  

Yükselme dönemlerinde dahi Osmanlıların Batılı savaş teknolojilerini yakından 

takip ettikleri bilinmektedir. Fakat XVII. yüzyılın başlarında Batı’nın askerî olarak 

yükselmeye başlaması ve bu durumun yüzyılın sonunda Karlofça Antlaşması ile 

somutlaşması ile askerî reform ihtiyacı şiddetli olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda 

XVIII. yüzyıl başından itibaren önemli reform girişimleri hayata geçirilmiştir. III. 

Ahmed dönemi sadrazamı Damat İbrahim Paşa’nın başlattığı ve Lale Devri boyunca 

devam eden reform girişimleri, önemli reform girişimleridir ve bir isyan ile 

sonlanmıştır. Sonrasında kesintiye uğrasa da askerî reform girişimleri I. Mahmud 

döneminde yabancı bir uzmandan (Comte De Bonneval) yararlanılması, III. Mustafa 

döneminde gerçekleştirilmeye çalışılan reformlar ve I. Abdülhamid döneminde özellikle 

Halil Hamid Paşa’nın çabalarıyla devam ettirilmiştir. XVIII. yüzyıl başında ise III. 

Selim döneminde çok önemli reform girişimleri hayata geçirilmiştir. III. Selim’e 

sunulan layihalarda askerî reformun öneminin vurgulandığı ve bu kapsamda Nizâm-ı 

Cedîd gibi çok önemli bir reform girişimi uygulamaya konulmuştur. Fakat önceki 

denemelerde olduğu gibi bu girişim de bir yeniçeri isyanı ile son bulmuştur. Özetle 

XVIII. yüzyıl başında yaşanan gelişmeler ordu içinde reform çalışmlarının 

başlatılmasına neden olmuş ve bu ilk dönemlerde reformlar ordu ile sınırlı tutulmak 

istenmiştir.
1327

 Lale Devri’ndeki sınırlı gelişmeler dışında reform anlayışının XVIII. 

yüzyıl sonuna kadar bu şekilde devam ettiği görülmektedir. Fakat bu noktada 

belirtilmelidir ki, yaşanan toprak kayıpları sonucu ortaya çıkan reform ihtiyacı, tedrici 
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biçimde nitelik değiştirmiştir. Örneğin öz kaynaklarla gerçekleştirilemeyen reform 

çabaları, süreç içinde Batılı kaynaklardan faydalanmak yolu ile gerçekleştirilmeye 

çalışılmıştır.
1328

 Süreç içinde sadece askerî reformların yeterli olmayacağı düşüncesinin, 

yeni tip Osmanlı bürokratları arasında yerleşmesi ile reformlar diğer alanlara 

kaydırılaracak ve ilk bölümde bahsettiğimiz gibi savunmacı modernleşme anlayışı 

çerçevesinde devletin kurtarılması temel amaç olacaktır.  

II. Mahmud dönemi ise askerî reform açısından bir kırılma noktası 

oluşturmuştur. İlgili döneme kadar Yeniçeri Ocağı’nın ıslah edilmesi ya da Yeniçeri 

Ocağı mevcudiyetini sürdürürken yeni askerî birimler oluşturma çabaları görülmüş ve 

tüm bu girişimler yeniçerilerin müdahale ya da isyanları ile sonlanmıştır. Bu nedenle 

askerî reform açısından yeniçeriliğin ilgasının önemli bir dönüm noktası olduğu 

görülmektedir. Çünkü bu gelişme ile beraber ıslahatların hayata geçirilmesini 

engelleyen önemli bir unsur ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca bu gelişme, Osmanlı 

modernizmi anlatılırken sıklıkla kullanılan düalizm kavramını, askerî açıdan ortadan 

kaldırma teşebbüsüdür. Bu nedenle Batılılaşma açısından önemli bir eşiktir. Geleneksel 

ve reformlar ile oluşturulan yeni birimlerin yan yana kullanılması ile ortaya çıkan 

düzalizmin askerî alanda geleneksel unsurun kaldırılarak sona erdirilmesi, askerî alanı 

bir tezat durumundan kurtarmıştır. Bunun sonucunda 1826 yılından itibaren ordu, 

reformlara en açık ve istidatlı kurum olarak yeniliklerin ilk olarak kullanıldığı teşkilat 

haline gelmiştir.
1329

 Osmanlılarda modern devletin tam olarak gelişimini tamamlamdan 

modern ordunun kurulması, bu kurumun Batı dışı modernleşme sürecinde önemli bir rol 

alması sonucunu doğurmuştur. Nitekim modern devletin iç ve dış egemenlik 

konularında temel dayanağını oluşturan modern ordular, yeni devlet yapısı içinde 
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modern devlete hizmet eden önemli bir unsur olmuşlardır.
1330

 Ayrıca yapılan reformlar, 

askerî kurumların evrilmesi sonucunu doğurmuş ve bu da topluma yansımıştır. 

Başlangıçta imparatorluğun savunulması için bir “araç” olan ordu, Jön Türkler 

dönemine gelindiğinde önceki dönemlerin birikiminin de katkılarıyla, toplumun 

modernleşmesinin “aracı” olmuştur.
1331

 Özetle askerî modernleşme, Osmanlı 

modernleşmesinin itici gücünü oluşturmuştur. Ordu da yaşanan gelişmeler süreç içinde 

idare, maliye, edebiyat, mimari vb. gibi unsurlara da sirayet etmiştir.
1332

 Yapılan askerî 

reformlar ile ordunun daha modern bir yapıya ulaştırılması hedeflense de, yapılan 

reformların etkisi sadece askerî alanla sınırlı kalmamıştır. Örneğin askerî cerrah ihtiyacı 

tıp eğitiminin, istihkâm ve yol yapımı için mühendislik, matematik ve coğrafya 

eğitiminin geliştirilmesi gerekmiştir. Ayrıca merkeziyetçi ordunun ihtiyaçlarının 

karşılanabilmesi amacıyla vergilerin daha düzenli toplanması ihtiyacı maliye alanında 

ve sonrasında tüm bu gelişmelerin hukuk ve idare alanlarında da reformlar yapılmasına 

yol açmıştır.
1333

 Görüldüğü gibi askerî reform olarak başlayan sürecin yansımaları tüm 

alanlarda kendisine yer bulmuştur. Bu kapsamda askerî modernleşmenin Osmanlı 

İmparatorluğu açısından başlı başına bir modernleşme modeli oluşturduğu 

görülmektedir. Gerek ordunun modernleşmenin merkezi haline gelmesi gerekse askerî 

personelin kazandığı yabancı dil bilgisi ile birçok alanda reforma giden süreci 

başlatmaları, ordunun modernleşme sürecinde merkezi bir rol kazanması sonucunu 

doğurmuştur. Ayrıca asker saikler ile başlatılan ve sonrasında diğer alanlara da 

modernleşme girişimlerinin sıçraması, doğrudan ya da dolaylı olarak askerî 
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modernleşmenin başlattığı girişimlerin diğer alanlar üzerinde etkili olmasını sağlamıştır. 

Fakat şu noktada belirtilmelidir ki; Osmanlı askerî reformları, Batı bilimi ve eğitim 

yönteminin eğitim içine yerleştirilmesini sağlamıştır. Fakat bu Batı bilimi ve anlayışının 

tamamen askerî reform ile ülkeye geldiği anlamına gelmemektedir. Nitekim bu alanda 

askerlere nazaran sivil bürokrasi ve mederese mensuplarının öncülük yaptıkları 

görülmektedir.
1334

 

XIX. yüzyıl ile birlikte devlet yapılarında meydana gelmeye başlayan dönüşüm, 

askerî sınıfın devlet yapısı içindeki konumu da etkilemiştir. Benzer bir durum Osmanlı 

İmparatorluğu açısından da geçerlidir. Klasik dönemin fetih imparatorluğu, çağın 

gerekliliklileri nedeniyle bürokratik bir devlete doğru evrilme süreci yaşamıştır. Tilly, 

XVIII. yüzyılda devletin dönüşümünü anlatırken hükûmetin sivilleşmesinin bu sürecin 

şaşırtıcı bir sonucu olduğunu belirtmektedir. Dönüşüm süreci patrimonyalizm, 

komisyonculuk, ulusallaşma ve uzmanlaşma aşamaları ile gerçekleşmiştir. Önceleri faal 

olarak askerlik görevi yürüten, kendi ordu ve donanmalarını yöneten büyük iktidar 

sahipleri, yerini zamanla sivil iktidar sahiplerinin paralı asker kiraladığı bir döneme 

bırakmıştır. Sonrasında ulusal sürekli ordular kurularak, askerî yapı ve devletin 

bütünleştiği görülmüştür. Bu süreçte ordu devletin kendi yurttaşlarından oluşmaya 

başlamıştır. 1850 sonrasında ise hükûmetlerin sivilleşmesi hızlanmıştır. Bu süreçte 

askerî faaliyetlerin harcamaları ve önemi artmaya devam etse de, askerliğin önemi 

çeşitli sebeplerle görece sınırlanmıştır.
1335

 1850’li yıllar ile beraber ortaya çıkan 

uzmanlaşma çağında
1336

, hükûmetlerin sivilleşmesinin hızlandığı görülmektedir. Bu 

dönemde askerî faaliyetler için yapılan harcamalar ve bunların önemi artmaya devam 

etse de, ortaya çıkan kimi gelişmeler ile askerliğin öneminin görece sınırlandığı 
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görülmektedir. İlk olarak sivil ekonominin rakip talepleri ve barış dönemlerinde görev 

yapan askerî personelin toplam nüfusa oranı istikrar kazanırken, hükûmetlerin askerî 

alan dışı istihdamı büyümeye devam etmiştir. İkinci olarak askerî alan dışı harcamalar, 

askerî harcamalara göre daha hızlı artmıştır. Son olarak sivil üretim, askerî harcamaları 

geride bırakacak derecede artış göstermiş, bunun sonucunda askerî harcamaların ulusal 

gelirdeki payı azalmıştır.
1337

 Bu durum doğal olarak askerî sınıfın devletler içindeki 

gücünü, bürokratik kesimler ile paylaşması sonucunu doğurmuştur. 

XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu durum ve genel 

konjonktür göz önüne alındığında askerî reformistlere ek olarak hariciye kökenli 

reformistler ortaya çıkmıştır. Yeniçeri Ocağı’nın ilgası sonrasında yeni ordunun kuruluş 

aşamasında olması, İmparatorluğun uluslararası olarak yaşadığı problemlerin çözülmesi 

zorunluluğu gibi nedenler sonucunda diplomasi alanına vakıf reformistlerin özellikle 

1871 yılına kadar etkinlik kazandıkları görülmektedir. Bu askerî modernleşmenin model 

olma özelliğini kaybettiği ya da ilgili dönemde etkisiz olduğu anlamına gelmemektedir. 

Fakat var olan şartlar nedeniyle hariciye bürokratlarının bir adım öne çıktıkları 

görülmektedir. Kuşkusuz bunun en önemli nedeni yeterli askerî kuvvet ile 

desteklenemeyen İmparatorluk sınırlarının, farklı bir yöntem kullanımı ile korunması 

amacıdır. 

Sivil bürokratların güç kazanmasının bir başka nedeni, bu kesimden siyaset 

yapmalarının beklenmesidir. Sivil bürokrasiden, yönetici grubun yukarıdan aşağı 

yönetim geleneğini sürdürecek kesim olması beklenmiştir. Böylece ortaya çıkan yeni 

siyasal tutum anlayışı neticesinde Osmanlı-Türk bürokrasisinin bürokratik yönetim 

geleneğinin temeli oluşturulmuştur. Bunun sonucunda ise diğer kurumlardan alınan 

ekonomik kaynaklar sivil bürokrasiye aktarılmış ve bu sınıfın, akla dayanan bir siyaset 
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geliştirerek, İmparatorluğu kurtaracak bir bürokrasi oluşturmaları hedeflenmiştir. Bu 

anlayış sonucunda sivil bürokrasinin giderek önem kazanması, askerî bürokrasiyi bu 

sınıfın astı durumuna getirmiştir.
1338

 Nitekim II. Mahmud tarafından kurulan (ve 

ilerideki Harbiye Nezaretinin özünü oluşturan) seraskerlik makamı da bu anlayışı 

yansıtmaktadır. Bu kurum ile sivil bürokrasi üzerinden, Genç Türkler dönemine kadar 

askerî güç kontrol altında tutulmuştur.
1339

 Özetle XIX. yüzyılda yönetici sınıf içinde 

gazilik ideali ile beraber konumlandırılan dini ve askerî bölüm prestij kaybı yaşarken, 

imparatorluğun korunması gereksinimine cevap verebilen kalemiye/bürokrat kesimin 

önemi artmıştır.
1340

 

Bu kapsamda askerî modernleşme modeli ve hariciye kökenli reformistlerin 

birlikte çalıştıkları çok açıktır. Nitekim hariciye personelinin devletin modernleşmesi 

kapsamında askerî modernleşme açısından da birincil derece de etkili oldukları 

bilinmektedir.  Öncü sefirler başlığı altında da belirtildiği gibi Osmanlı sefirlerinin 

ilgilendikleri en önemli alanlardan birisini, Avrupa ordularının durumu oluşturmaktadır. 

Fransa’ya gönderilen bir elçinin talimatnamesinde yer alan “…umur-u askeriyenin veçhi 

tertip ve tanzimini”
1341

 ifadesi de bu duruma somut bir örnek oluşturmaktadır.  

Osmanlı elçilerinin katkı sağladığı bir diğer alan yabancı uzmanların 

İmparatorluğa getirilmesi konusunda yaptıkları çalışmalardır. Özellikle XVIII. yüzyılda 

kara ordusu ve donanmada istihdam edilen yabancı uzmanlar, önceleri Osmanlılara 

sığınan ya da firar eden Avrupalı askerlerden oluşurken, sonraki dönemlerde diplomatik 

kanallar aracılığıyla yapılan ikili anlaşmalarla getirilmiştir. III. Selim devri ile beraber 

açılan ilk daimi elçiliklerin çabaları ile beraber yabancı uzman sayısında artış 
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görülmüştür.
1342

 Örneğin Yusuf Agâh Efendi’nin Osmanlı ordusunda istihdam edilmek 

üzere İngiltere’den subaylar getirtilmesi konusunda çabaları bilinmektedir. Benzer 

şekilde Mustafa Reşid Efendi’nin Fransa’da ve Nuri Efendi’nin İngiltere’de benzer 

faaliyetlerde bulundukları çalışmalarda yer almaktadır. Askerî görevlilere ek olarak sivil 

uzmanlar da (örneğin tıp alanında) İmparatorluğa gönderilmiştir. Doktor, karantina 

memuru ya da sağlık subaylarının bu çabalar sonucunda İmparatorluğa gelerek, önemli 

katkı sağladıkları bilinmektedir.
1343

  

Sefirler öncesinde haricî işlerin yürütülmesinden sorumlu reisülküttablar benzer 

girişimlerde bulunmuştur. Bu nedenle sefiler öncesinde reisülküttablar yabancı 

uzmanların İmparatorluğa getirilmesinde görev almıştır.
1344

 Bu konu hakkında III. 

Selim dönemine ait bir belgede Padişahın yazısı ile “Benim vezirim, bu mühendis celbi 

maddesini reis efendiye ihale eyledim elyevm münasib mahalli eyü bilir mesarifinden 

kaçmam nereden bulur ise bulsun tersâne ve kalalara üstad mimarlar ve oficiyaller 

getirsin” ifadesinin yazıldığı görülmektedir.
1345

 Benzer şekilde yine aynı döneme ait bir 

belgede padişahın mühendishane ve donanma ile ilgili yazılan bir arizanın üstüne 

benzer şekilde “… Lâkin bu fenleri ifade edecek üstad yoktur, reis efendi Firenklerden 

bir üstad bulsun, tayin edelim” notunu düştüğü görülmektedir.
1346

 Benzeri durumların 

sonraki dönemlerde de devam ettiği kuşkusuzdur. 

Görüldüğü üzere Osmanlı İmparatorluğu açısından askerî modernleşme her ne 

kadar bir model olarak ifade edilebilirse de, askerî modernleşme modeli sadece askerî 

personel tarafından gerçekleştirilmemiştir. Ordunun birçok konuda modernleşmenin 
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 Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, “Lale Devrinden Tanzimat’a Osmanlı Hizmetindeki Avrupalı 

Uzmanlar ve Karşılaşılan Sorunlar (1718-1839)”, Osmanlı Modernleşmesi, Reform Çağında Çözüm 

Arayışları, Kitap Yayınevi, ed.Ahmet Dönmez, 1.Basım, İstanbul, 2019, s.79, 84. 
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öncüsü olduğu açıktır ve Osmanlı İmparatorluğu savunmacı modernleşme anlayışı 

çerçevesinde öncelikli olarak askerî gücünü artırmayı hedeflemiştir. Bu modernleşme 

çabaları esnasında kuşkusuz hariciye personeli de etkin rol almıştır. Öncü sefirlerin 

gittikleri ülkelerin orduları hakkında bilgi sağlamaları, yabancı uzman getirtilmesi 

konusundaki çalışmaları, yurtdışına öğrenci gönderilmesi gibi birçok alanda rol aldıkları 

görülmektedir. Fakat 1826 Yeniçeri Ocağı’nın ilgası ile askerî bürokrasinin güç 

kaybetmesi, devletin içinde bulunduğu siyasal kriz probleminin uluslararası alanda 

çözülme zorunluluğu ve bunu askerî gücün zayıflaması nedeniyle diplomasi ile çözme 

politikası gibi nedenler 1871 yılına kadar yapılan reformlarda hariciye bürokratlarının 

ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu askerî modernleşme modelinin ortadan 

kalkması anlamına gelmemektedir. Bu modelin sonucunda diğer alanlarda da reform 

yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu reformlar bürokratlarca gerçekleştirilmiştir. 

3.3. HARİCİYE TEŞKİLATININ ÖZGÜN KATKILARI 

3.3.1. Alternatif Yaşam Modeli: Diplomasi 

Fütuhatçı bir devlet olarak kurulan ve İmparatorluk haline gelen Osmanlı 

Devleti’nde askerî sınıfın ve ordunun rolünün çok önemli olduğundan bahsedilmişti. Bu 

nedenle savunmacı modernleşme anlayışı çerçevesinde ordu içinde birçok reform 

hayata geçirilmiştir. Fakat askerî gücün gerilemesi sonucunda İmparatorluğun bu 

açığını kapatacak başka bir araca ihtiyaç duyulmuştur. XVII. yüzyıla kadar genellikle 

üstün bir kuvvet olarak kabul edilen Osmanlı İmparatorluğu, bu tarihten itibaren ve 

özellikle XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı krizler ile yıkılmanın eşiğine gelmiş ve 

bu nedenle alternatif bir yaşam modeli oluşturma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Eski 

gücünü koruyamayan askerî sınıf nedeniyle bu modelin kurucuları ise sivil bürokratlar 

olmuştur. 
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Osmanlı tarihi incelendiğinde ordunun etkisinin hiçbir zaman tam olarak 

kaybolmadığı görülmektedir.
1347

 Fakat kuruluş ve genişleme devirlerinde olduğu gibi 

ordunun başat güç olduğu geleneksel yapının dönüşmeye başlaması ile birlikte kimi 

yeni sınıfların da ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir. Özellikle Yeniçeri Ocağı’nın 

kaldırılması sonrasında yeni bir ordu kurma sürecine girilmesi, yeni nesil subayların 

yetiştirilmeye başlaması ve dış ilişkilerdeki yoğunluk karşısında askerî gücün 

sınırlılıkları, devletin ayakta tutulması için yeni bir yöntemin kullanılmasını zorunlu 

kılmıştır. Dolayısıyla askerî güce ek olarak ortaya çıkan bu boşluk diplomasi tarafından 

doldurulmuştur. Bu dengen ordu lehine tekrar ancak 1870’lerde dönecektir. Bu 

dönemde ortaya çıkan gelişmeler, artık yeni nesil subayların etkili olmaya 

başladıklarının önemli bir göstergesidir. Bu durumun ortaya çıkmasında tabii ki 

1848’den itibaren kurulan laik askerî hazırlık okullarının, askerî idadilerin sonraki 

dönemlerde daha da yayılması etkili oluşmuştur. 1864’de orta dereceli okulların ve 

1875’de askerî rüştiyelerin kurulması ile bu eğitim biçiminin, temel eğitim derecesine 

kadar yaygınlaştırıldığı görülmektedir.
1348

 

Askerî alanda önemli reformlar yapılmış olsa da, XIX. yüzyıl uluslararası 

durumu incelendiğinde Avrupa güç dengesinin Osmanlı İmparatorluğu aleyhine 

bozulduğu görülmektedir. Eski askerî üstünlüğünü kaybeden Osmanlı Devleti bu yeni 

dönemde dış tehditlere karşı, büyük bir Avrupa devleti ile ittifak kurma arayışı ile 

İmparatorluğu koruma çabası içine girmiştir. Bu durum denge politikası olarak 

nitelendirilmektedir.
1349

 Bu durum diplomatik unsurların öne çıkmasında etkili olan 

önemli bir faktördür. Bu adımların atılmasında ise askerî sınıf dışında yer alan 

bürokratlar etkili olmuştur. Nitekim Osmanlı tarihi incelendiğinde kültürel değişim 
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 Turfan, 2013, s.51.  
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sürecinde bürokratlar önemli bir rol almıştır. Ulema sınıfı temel olarak şeriatın mutlak, 

bütünlük ve kontrolünün hayata geçirilmesini amaçlarken, bürokratlar ise devletin 

dolayısyla toplumun ihtiyacının karşılanmasına yönelik daha pragmatik bir düşünce 

yapısı içinde olmuştur. Özellikle 1700’lü yıllardan itibaren bürokratlar için “…düşman 

galebe ve istilâsını önlemek için her çeşit önlemi almak, devleti ıslâh etmek, her şeyden 

önemli” olarak ifade edilmektedir.
1350

 Bu eğilimin sonraki dönemlerde de devam ettiği 

açık olarak görülmektedir. 

Bürokratların ortaya çıkışının ise belirli süreçlerin ardından gerçekleştiği 

görülmektedir. XVIII. yüzyıl Osmanlı sistemi ele alındığında, askerî, dini ve bürokratik 

kariyer yolu olarak seyfiye, ilmiye ve kalemiye olarak üç temel sütun üzerinde 

yapılandırıldığı görülmektedir. Fakat geçmişe göre bu üç sütunun içinden kalemiye bir 

adım öne çıkmıştır. Bu duruma yol açan temel etken XVIII. yüzyıl üst düzey Osmanlı 

yöneticileri arasına yeni bir tür olarak kalemiyenin etkinliğinde “efendilikten paşalığa 

evrilenlerin” eklenmiş olmasıdır. Nitekim Viyana yenilgisinden 1774’e kadar olan 

dönemde kalemiye içinden yetişen profesyonel bürokratlardan, özellikle merkezi idare 

içinde reisülküttabın himayesinde çalışan bürokratlardan nadir olarak vali ya da 

sadrazam çıkmıştır. Geç XVII. yüzyılda nadir görülen bu örneklerin, XVIII. yüzyılda 

değişerek, bahsedilen seçilmiş paşa çevresinden çok sayıda profesyonel bürokrat 

yetiştiği görülmektedir. Reisülküttablıktan gelerek paşa olan ve vali olarak görev 

yapanların sayısı bu değişime önemli bir kanıt sunmaktadır. Örneğin Ebu Kavuk Yeğen 

Mehmed Paşa (1685-1687), Râmi Mehmed Paşa (1694-1697, 1698, 1702), Abdülkerim 

Paşa (1703-1704, 1706-1711, 1712-1713), Arifî Ahmed Paşa (1717-1718), Mehmed 

Râgıp Paşa (1741-1744), Sopa-salan Kâmil Ahmed Paşa (1755), Ebubekir Râsim Paşa 

(1757), ve Yenişehirli Osman Paşa (1767-1769) gibi isimler bu kapsamda ele 
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alınmaktadır. Bu isimlere XVIII. yüzyılda sadrazamlık yapmış olan profesyonel 

bürokratlar da eklenmelidir. Bu isimler daha öncede ifade edilen Râmi Mehmed ve 

Mehmed Râgıp Paşa’ya ek olarak Nâilî Abdullah Paşa (1755), Yirmisekiz Çelebizâde 

Mehmed Sait Paşa (1755-1756) Hamze Hâmid Paşa (1763) ve Yağlıkçızâde Hacı 

Mehmed Paşa (1768-1769) olarak sayılabilir.
1351

 Fakat bu noktada belirtilmelidir ki, geç 

XVIII. yüzyıl kalemiye sınıfı siyasi ve diplomatik konularda geçmişe nazaran bir 

ilerleme göstemişsse de, hâlâ tam bir yeterliliğe sahip değildiler.
1352

 Bu durum Cevdet 

Paşa tarafından “… Hâlbuki bu asırlarda ravâbıt-ı düveliye tekessür ve ma‘lûmât-ı 

politikiye tevessü‘ ederek bu husûsta kalemiye ricâlinin dahi mahâret-i tâmme ve 

ma‘lûmâ-ı kâmileleri yok ise de sunûf-ı sâ’ireye nisbetle ânlar bu bâbda fâ’ik olarak 

…”
1353

 biçimde ifade edilmiştir. 

Askerî kuvvetin Batı karşısında eski gücünü koruyamaması sonucu başlatılan 

modernleşme girişimleri aşamasında kalemiyenin neden diğer sınıflara göre ön plana 

çıktığı önemli bir sorudur. Askerî gücün düşüşe geçmeye başladığı döneme kadar üstün 

bir güç olarak tek taraflı ve dikte edici antlaşmarın yapılması sonucu Batılı tarzda bir 

diplomasi anlayışının benimsenmesini zorunlu kılmamıştır. Fakat askerî güç dengesinin 

Osmanlılar aleyhine bozulmasına başlamasıyla ortaya çıkan siyasi boşluğun 

doldurulması amacıyla aranılan alternatif yol diplomasi olmuştur. Bu nedenle seyfiye 

sınıfının yerine geçecek ilk aday kesimin ulema olması için yeterli şartların bulunduğu 

görülmektedir. Nitekim XIX. yüzyıl gibi geç bir döneme kadar yapılan tüm 

antlaşmalarda, ulema sınıfından bir kişinin tam yetkili olarak görüşmelerde yer aldığı 

bilinmektedir.
1354

 Bu kapsamda ulema görevlileri ilgili döneme kadar büyükelçilik, 
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1353

 Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, Tertib-i Cedid, Cilt: IV, Dersaadet, 1309, s.195.  
1354

 Yeşil, 2002, s.12-13. 



375 

 

meclis-i mükâleme memurluğu gibi çeşitli diplomatik görevler üstlenmişlerdir.
1355

 Fakat 

dönemin koşulları göz önüne alındığında, aldıkları eğitim ve mesleki formasyonları 

sebebi ile ulema sınıfı, yaşanan problemler karşısında çözüm üretme açısından başarılı 

olamamıştır. İlmiye sınıfı yerine öne çıkan kesim kalemiye olmuştur. Devletin bu gibi 

konularda kalemiye mensuplarını görevlendirmeye başlamasının temel sebebi ise 

yetişmelerindeki edeb geleneği
1356

 ile açıklanmaktadır. Bu gelenek çerçevesinde yetişen 

kişilerin yabancı kültürler ile daha iyi ilişkiler kurabilmeleri, entelektüel birikime sahip 

olmaları gibi nedenler dolayısıyla ulemadan farklı nitelikler kazanabilmişlerdir. Bu 

nedenle Osmanlı kalemiyesinin eklektik ve kozmopolit kültüre uyumlu bir mirasa sahip 

olması, kültürel etkileşime daha açık bir karakter kazanmalarına yol açmıştır. Böylece 

ortaya çıkan siyasi boşluğun doldurulmasında en avantajlı grup konumunu 

kazanmışlardır.
1357

 Fakat belirtilmedir ki, bu yeni sınıfın güçlenmesi için koşullar 

elverişli olsa da, bu güçlenme birdenbire gerçekleşmemiştir. İlk dönemlerde bu sınıfın 

sivil bürokrasi içinde azınlıkta kalan bir grup olduğu görülmektedir. Bu grup hem kendi 

görev alanı içinde yer alan rakip güçlerle hem de askerî teşkilat içinde yer alan ve 

içlerinde reformlarla özdeşleşmiş olanların da farklı ve dar kapsamlı reform anlayışını 

savunan taraftarları ile mücadele etmiştir. Örneğin bu isimlerden birisi 1827-1837 yılları 

arasında seraskerlik görevini yürüten ve 1839’da II. Mahmud’un ölümünün ardından 

başvekâlet sıfatının kaldırılarak tekrar sadrazamlığın getirilmesinde etkili olan ve bir 

dönem sadrazamlık görevini yürüten Koca Hüsrev Paşa’dır.
1358

 Itzkowitz’e göre 

bürokrasi de ortaya çıkan bu tarz paşaların oluşması, bürokratik ve askerî kadrolar 
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arasında yaşanan mücadelenin bir yansımasının sonucudur.
1359

 Bu konuda ayrıntılı bir 

çalışma yapan Bouquet, 1839-1909 yılları arasında görev yapan paşaları incelediğinde, 

askerî ve mülkiyeli paşalar arasındaki önemli bir ayrıma dikkat çekmektedir. Bu 

dönemde merkezi idarenin en yüksek görevlerinin askerlere kapalı olduğu 

görülmektedir. Örneğin ilgili dönemde dâhiliye, hariciye, maliye gibi en önemli 

nazırlıklar sivil görevlilerce yürütülmüştür. Birkaç çok üst düzey rical hariç olmak üzere 

nazır, diplomat ya da sadrazamlık yapan asker oranı çok düşüktür.
1360

 Findley ise 

reform dönemi edebi eserlerinin temel kahramanının mülkiye memurları olduğunu 

belirtmektedir. Hanedanın geri planda kaldığı, toplumsal hafıza açısından yakın geçmişe 

ilişkin askerî kahramanların az olması ve hiçbir sanayi liderinin bulunmadığı bir 

ortamda edebi kahraman olarak genç ve yakışlı memurlar betimlenmiştir. Felatun Bey 

ve Rakım Efendi, Araba Sevdası ve Turfanda mı yoksa Turfa mı gibi romanlar bu 

akımın en önemli örnekleridir.
1361

 Tüm bunlar sivil yöneticilerin yönetim kademesinde 

gücünün anlaşılmasını sağlayan önemli örneklerdir.  

Sivil bürokrasinin güç kazanmasında II. Mahmud döneminde getirilen yeni 

uygulamaların etkili olduğu açıktır. 1832-1833’te rütbeler arasında bir hiyerarşi 

oluşturulması ile başlanan reformlar, tevcihat sisteminin önce değiştirilmesi, 1838’de 

tamamen kaldırılması ve maaş sistemi geçilmesi
1362

 ve gerçekten gerekli ve zorunlu 
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olmadıkça kimsenin azledilmemesi ile sürdürülmüştür.
1363

 Yine aynı yıl II. Mahmud 

sultanların kanun yapma yetkisini yeniden uygulamaya koyarak, hem memurlar hem de 

dini teşkilat mensubu hâkimler (kadı) için Ceza Kanunnamesi çıkarmıştır. Kalemiye 

Kanunnamesinde haksız yapılan müsaderelerin (müsadere-i gayri icabiye) ve adli 

olmayan cezaların (siyaset-i örfiye) kaldırıldığı görülmektedir.
1364

  

Asıl konuya tekrar dönülecek olursa, ordunun zayıflığı ve savaşlarda istenilen 

sonuçların elde edilememesi sonucunda askeriye, yönetici sınıf içinde üstün bir konum 

üstlenememiştir. Bu durumun sebeplerinden bir tanesi, İmparatorluğun ayakta 

tutulabilmesi için sadece askerî kapasite ve becerinin geliştirilmesi değil, aynı zamanda 

Avrupalı devletler ile karşısındaki hedeflere ulaşılmasında ve çıkarların korunmasında 

diplomatik ilişkilerin öneminin hem Osmanlı İmparatorluğu hem de Avrupalı 

devletlerce kavranılmasıdır. Avrupalı devletlerle ilişkilerin çok önem kazandığı bu 

süreçte, askerî sınıfın bu talebe cevap verememesi sonucunda, imparatorluğun güç 

kazanmasını sağlayacak ve Avrupalı devletlerle ilişkileri yönetebilecek nitelikte kişilere 

ihtiyaç ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla bu görevi yürüten reisülküttab ve kendisine bağlı 

kalemiye ofisleri giderek yönetici sınıf içinde yükselmiştir.
1365

 Akşin’e göre bu 

dönemde ordunun sürekli yaşadığı başarısızlık ve İmparatorluğun devamının dış desteğe 

bağlı olması nedeniyle diplomatlar önem kazanmıştır. Hariciye görevleri yanında 

subaylık mesleği ikinci sınıf bir meslek durumuna gelmiş ve iç siyasette etkili 

olamamıştır.
1366

 Bu nedenle askerî önlemler yerine ikame edilen diplomasi ile devletin 

korunması amaçlanmıştır. Örneğin Avrupa devletleri karşısında başarısızlık yaşanmaya 
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başlanılan dönemlerde Osmanlı diplomasisi, hâkimiyet meşruiyet sembolleri ön plana 

çıkarılmış ve bu durumun bir sonucu olarak Osmanlı elçilik heyetleri açısından Osmanlı 

haşmetinin segilenmesi geçmişe nazaran büyük önem kazanmıştır.
1367

 Böylece 

diplomatik açıdan karşı tarafın etkilenmesi hedeflenerek, güçlü Osmanlı imgesinin 

korunmasına çalışılmıştır. 

Yeniçerilerin ilgası ile kurulan askerî okullardan yeni nesil askerî 

entelektüellerin yetişmesi ise önemli bir zaman almıştır. Nitekim bu tarihten daha önce 

de askerî okullar kurulmuş, istenilen sonuç elde edilememiştir. Askeriyenin ihtiyacı 

olan nitelikli personel sadece Avrupa kültürünü tanıyan ve Fransızca bilen askerler 

değil, bunlara ek olarak tıp, gemi mimarisi, askerî mühendislik gibi daha teknik 

konularda da bilgi sahibi kişilerden oluşmalıydı. Bu durum askeriyenin bu özelliklere 

haiz kişileri bünyesine katmadaki yavaşlığı, 1820 ve 1830’larda askeriye ve 

kalemiyenin çok sınırlı sayıda entelektüel teknik seçkine sahip olmalarına yol 

açmıştır.
1368

 İmparatorluğun Kavalalı Mehmed Ali Paşa karşısında aldığı askerî 

mağlubiyetler sonrasında faydalandığı uluslararası diplomasi, devletin kurtarılmasında 

diplomasiden nasıl yararlanılacağını göstermesi bakımından önemlidir.
1369

 Nitekim 

Quataert’e göre İstanbul’un 1829 yılında Rusların, 1833 yılında Mehmed Ali Paşa 

kuvvetlerinin işgaline uğramaktan kılpayı kurtulması örneklerinde görüldü üzere, 

İmparatorluk ordusunun başarısızlığı diplomasi ile dengelenmiştir. Bu nedenle yaşanan 

bu krizler merkezi bir diplomasi teşkilatının (Hariciye Nezareti) kurulmasına yol 

açmıştır.
1370

  

                                                           
1367

 Yeşil, 2002, s.49. 
1368

 Findley, 2014, s.69-70. 
1369

 Findley, 2014, s.70. 
1370

 Nezaretin kurulmasında geçmiş tecrübelerin de etkili olduğu kuşkusuzdur. Bkz. Quataert, 2005, s.81-

82. 



379 

 

Tanzimat dönemi ile birlikte diplomatik ilişkiler konusunda da önemli 

değişikliklerin yaşandığı görülmektedir. Osmanlı padişahlarının geçmişteki üstünlük 

duygusu yerini, Batılılaşan bir devletin çağdaş görünmesi amacındaki hükümdarlara 

bırakmıştır. Örneğin Padişah Abdülmecid; 1853 yılına kadar görülmeyen padişahın 

yabancı bir diplomat ile görüşmesi usulünü terk ederek, Kırım Savaşı öncesinde 

İstanbul’daki elçilerin görüşme taleplerine olumlu cevap vermiştir. Önceki dönemlerde 

padişahların krallık hanedanlarına mensup kişilerin ziyaretlerini iade etmeme 

uygulamasının, Padişah Abdülmecid tarafından değiştirildiği görülmektedir. Prens 

Napolyon’un İstanbul’a ziyaretini, Fransız elçiliğine giderek iade etmiştir. Buna ek 

olarak padişah Abdülmecid, kendisinden önceki Osmanlı sultanlarının yabancı ülke 

nişanlarını kabul etmeme usulünü, Fransız (legion d’honneur) nişanını kabul ederek son 

vermiştir.  Ayrıca Fransız sefarethanesinde verilen baloya da iştirak ederek, bir ilki 

gerçekleştirmiştir.
1371

 

Diplomasinin önem kazanmasını izlediğimiz bir başka nokta, yapılacak 

reformlar konusunda sefaretler ile yazışmaların artmasıdır. Sefaretler ile yapılan 

yazışmalar ile yapılan reformlar bildirilmekte ve bazı reformlara nihai şekli verilmeden 

önce görüş alınmaktadır. Örneğin Vilayetlerin kurulması ile kanunun çıkmasının 

ardından Berlin büyükelçiliğine bildirildiği ve büyükelçi tarafından Berlin’deki gerekli 

kurumların bilgilendirildiği görülmektedir.
1372

 Yine Petersburg’a yazılan bir belgede 

Şurâ-yı Devlet ve Divân-ı Ahkâm-ı Adliyye’nin kuruluşu ile ilgili Sadrazam tarafından 

Padişah’a sunulan raporun tercümesi gönderilerek, tanıtımının yapılması 

istenmektedir.
1373

 Benzer şekilde Londra’ya gönderilen bir belgede Osmanlı sultanının 

nutkunun tercümesine yer verilerek, Osmanlı sultanı ve hükûmetinin reformlar 
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konusundaki hassasiyetine vurgu yapılmaktadır. Büyükelçiden ise bu görüşleri çevresi 

ile paylaşması istenmektedir.
1374

 Yurtdışındaki Osmanlı sefaretleri ile yapılan bu 

yazışmalar dışında, yapılacak reformlar hakkında İstanbul’daki yabancı sefaretlerden 

görüş alındığı da görülmektedir. Örneğin Bab-ı Seraskeri’de kurulan bir komisyon 

tarafından İstanbul’da suçların önlenmesi ve genel emniyetin korunması için 

kararlaştırılan usul ve tedbirler hakkında İstanbul’daki sefaretnameler ile yazışılarak, 

görüşleri alınmıştır.
1375

 Yapılan bu yazışmalar sonrasında sefaretlerden alınan cevaplara 

binaen bir layiha hazırlanmıştır.
1376

 Polis konusu ile ilgili evrakların 1858 ve 

reformların tanıtılması ile ilgili evrakların 1867-1869 yıllarına ait oldukları 

görülmektedir. Kuşkusuz arşivde yapılacak detaylı bir tarama ile bu evraklara benzer 

birçok vesikanın bulunacağı açıktır. Bu belgeler Osmanlı İmparatorluğu’nun ilgili 

yıllarda reformlar hayata geçirilirken dahi diplomatik ilişkilerden yararlandığını 

gösteren önemli delillerdir. Bu örnekler dış etkinin de İmparatorluk üzerindeki 

baskısının arttığının önemli bir göstergesidir. Fakat daha önce de belirtildiği üzere; her 

ne kadar Batı etkisi artsa da, bu durum reformların Batı’dan aynen alındığı anlamına 

gelmemektedir. Reformların nihai şeklinin almasında Osmanlı bürokratlarının etkili 

olduğu görülmektedir. 

Tanzimat Fermanı’nda yer alan ifadeler bu görüşü doğrular niteliktedir. “…ve 

keyfiyât-ı meşrûha usûl-i atîkayı bütün bütün tağyîr ve tecdîd demek olacağından işbu 

irâde-i şâhânemiz Dersa‘âdet ve bi'l-cümle memâlik-i mahrûsemiz ahâlîsine i‘lân ve 

işâ‘a olunacağı misilli düvel-i mütehâbbe dahi bu usûlün inşâallâhu te‘âlâ ile'l-ebed 

bekâsına şâhid olmak üzere Dersa‘âdetimizde mukîm bi'l-cümle süferâya dahi resmen 
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bildirilsin”
1377

 ifadesinde görüleceği üzere yapılacak reformlarda Avrupa devletlerinin 

sürece dâhil olacağı bir durum yaratılmıştır.
1378

 Dolayısıyla sefaretler ile yazışmaların 

Tanzimat ve özellikle Islahat Fermanı sonrası artmış olduğu söylemek yanlış 

olmayacaktır.       

Tanzimat döneminde diplomasi anlayışının gelişmesinde dönemin önemli 

diplomatlarının önemli etkileri olmuştur. Tanzimat’ın üç paşası olarak nitelendirdiğimiz 

Mustafa Reşid, Âli ve Fuad Paşaların bu süreçteki etkilerinin önemi tartışılmazdır. Bu 

konu hakkında “… ve Reşîd Paşa ile şâkirdleri Âlî ve Fu’âd Paşaların neş’etlerinden 

sonra Devlet-i Osmâniye'nin münâsebât-ı hâriciyesi başka bir sûrete ifrâğ edildi”
1379

 

tarzı görüşler bulunduğu görülmektedir. Bir görüşe göre Tanzimat dönemi diplomasi 

anlayışı çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu toprak kaybetmemiştir. Fakat yaşanan 

gelişmeler neticesinde Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Mısır üzerindeki denetim 

gevşemiş; Girit ve Lübnan özerk bir statüye sahip olmuştur.
1380

 

1839 Nizip yenilgisi ardından belirli bir ittifak antlaşması bulunmamasına rağmen 

İngiltere’nin askerî ve siyasi desteğinin alınması ve İmparatorluğun başkentinin çok 

yakınına kadar gelen kuvvetleri ile devletin geleceğini tehdit eden Mehmed Ali Paşa’nın 

irsi olarak da olsa Mısır valiliği ile yetinmesinin sağlanması, özellikle Mustafa Reşid 

Paşa’nın yönlendirdiği dış politikadaki gerçekçiliğin bir sonucu olarak kabul edilmiştir. 

Buna ek olarak Mustafa Reşid, Âli ve Fuad Paşaların en önemli temsilcileri oldukları 

Tanzimat diplomatlarının, yaşanan birçok iç ve dış sorun ve özellikle Rusya’nın 

baskıları karşısında yıkılma tehlikesi geçiren İmparatorluğu, Kırım Savaşı esnasında 

yanlarına Avrupa devletlerini alarak savaşı 1856 Paris Antlaşması ile sonuçlandırmaları 

ve toprak bütünlüğünün teminat altına alınmasını sağlamaları, Osmanlı diplomasinin 
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gelişiminin görülmesi açısından önemlidir. Bu durum yaklaşık yüz yıllık süreçte 

Osmanlı diplomasisinin büyük ve acı tecrübeler sonucu edindiği olgunluğu 

göstermektedir.
1381

 Âli Paşa, kendisine ait olduğu iddia edilen vasiyetnamede bu 

durumu, “Bizim dövüşecek ordularımız mı vardı? Hayır, siyasî alanda, diplomatik 

notalarla mücadele verdik” biçiminde ifade etmektedir.
1382

 Yine Mustafa Reşid 

Paşa’nın yazdığı ifade edilen bir yazıda kullanılan ifadeler, dönemin Batılı devletlerine 

bakışı yansıtması açısından önemlidir: “… Saltanatı seniyenin, Rusyanın hile ve 

desiselerinden kurtulup ta imarı memalik ve tesisi nizamatı dahiliyesi ile beraber 

haricen usulü politikiyesini dahi dost devletlerin istediği surette vaz ve ithal buyurur, 

velhası dahilen ve haricen usulü ilmiyesine kesbi emniyet olunursa…”
1383

 Görüldüğü 

üzere diplomasi, Osmanlı diplomatları tarafından geleneksel dönemden farklı olarak 

kullanılan bir araç biçimine dönüşmüştür. Avrupa güç dengesi içinde kendisini koruma 

çabası içinde olan İmparatorluk, bu nedenle diplomatik teamül ve usulleri profesyonel 

olarak kullanmaktadır. Nitekim Mustafa Reşid Paşa’nın görüşlerinin benzerinin, Cevdet 

Paşa tarafından dile getirildiği görülmektedir. Cevdet Paşa diplomasiyi ve diplomatik 

ilişkileri:  

“… Hâlbuki her devlet kendi menâfi‘ini gözetmek umûr-ı tabî‘iyeden olarak iki 

devletin dostluğu hiçbir vakitte iki şahsın sevişmesine makîs olmayıp ittifâkât-ı 

düveliye dâ’imâ menâfi‘-i müştereke üzerine te’sîs oluna gelmiştir ve iki devlet 

beyninde dostluk ve safvet denilen şey menâfi‘de iştirâkten ibâret olduğu hâlde her 

biri kendi menfa"ati için diğerini aldatmağa çalışması emr-i tabî‘îdir ve buna dâ’ir 

olan ma‘lûmât bayağı bir fenn olarak (diplomasi) denilip dâ’ima süferâ 

mükâlemelerinde lisân-ı diplomasi üzere bir takım ibârât-ı mübheme ve ta‘bîrât-ı 

muhtemele ile ifâde-i merâm ve safvet ve dostluğa dâ’ir olan kelimâtı dahi bu 

kabîlden olmak üzere ilâve-i kelâm ederler”
1384

 

 

cümleleri ile açıklamaktadır.   
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Tanzimat döneminde reformlar ile devleti güçlendirmek isteyen devlet adamları, 

başta ekonomik sebepler olmak üzere çeşitli sorunlar yaşamış olsalarda diplomasi 

alanında önemli ilerleme kaydetmeyi başarmışlardır. Bu kapsamda Tanzimat 

diplomasisi içinden yetişen devlet adamlarının devlete saygınlık sağladıkları ifade 

edilmektedir.
1385

  

Bu süreçte barışın korunması İmparatorluk için önemli bir amaçtır. Nitekim 1869 

tarihli Padişah nutkunda bu durum, 

 “… Geçtiğimiz yıl hükûmetimizin en büyük başarılarından biri, hukukumuzun 

tamamıyla tanınması ve bu sonuca ulaşmamız için müttefiklerimizin gösterdikleri 

iyi niyetli mutabakat olmuştur ki bunun için de Tanrı’ya minnettarız. Bu sonucu, 

mevcut antlaşmalara ve uluslararası hukuka gösterdiğimiz büyük saygıya olduğu 

kadar, ılımlı yaklaşımımıza ve yokluğunda milletlerin refaha erişmesinin mümkün 

olmayacağı genel barışı korumak arzumuza da borçluyuz. Bundan böyle, bir 

yandan meşru haklarımızı eksiksiz koruyarak ve bir yandan da hükûmetimizle dost 

güçler arasındaki mevcut iyi ilişkileri geliştirerek ve ilgili antlaşmalara uyarak,  

dış ilişkilerimizin medeniyetin erdemleri ve gerekleri doğrultusunda gelişmeyi 

sürdüreceğini iddia edebiliriz”
1386

 

 

cümleleri ifade edilmiştir. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere İmparatorluk barışın 

korunmasını savunan statükocu bir dış politika izleyerek, barış ortamını korumayı 

hedeflemektedir. Ayrıca ittifak yapılan güçler ile ilişkilerin geliştirilmesi de vurgulanan 

bir diğer noktadır. Bunların dışında barışın korunması, milletlerin refaha erişmesinin 

önemli bir unsuru olarak nitelendirilmiştir. 

Özetle Osmanlı İmparatorluğu’nda XVII. yüzyıldan itibaren gelişen bir karşılıklı 

diplomasi geleneği bulunmakla beraber özellikle Tanzimat ile beraber bu gelenek bir 

anlamda alternatif yaşam modeline dönüşerek, İmparatorluğun ayakta tutulması 

amacıyla kullanılmıştır. Bu süreçte görev alan kesim ise hariciye bürokratları olmuştur. 
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3.3.2. Teritoryal Bilinç ve Osmanlıcılık 

Hariciye teşkilatının bir diğer özgün katkısı, kozmopolit yapıda olan 

İmparatorluktaki farklılıkların kaynaştırılması çabası üzerinden izlenmektedir. Bu ortak 

bir vatan fikri ya da sevgisi ile gerçekleştirmek istenmiştir. Nitekim modern 

vatanseverlik anlayışının ilk olarak İngiltere’de ve sonrasında kralın devlet olduğu 

anlayıştan çıkarak ulus, vatan ya da halk ile özdeşleştiği Fransa’da ortaya çıktığı 

görülmektedir. Bu nedenle egemenlik ve miliyetçilik gibi kavramların Batı Avrupa’da 

bilindiği ve bu kapsamda ulus devletlerin oluşumu öncesinde ulusal toprakları 

belirlenmiş millet devletlerinin var olduğu bilinmektedir. Bu dönemdeki milliyetçilik 

anlayışının toprak ve egemenlik gibi somut ve objektif kavramlar üzerinden 

tanımlandığı ve milletler ile alakalı bir kavram olduğu görülmektedir. Burada temel 

konu, ortak bir egemenin yetkisi altında yer alan bir toprak parçasının varlığıdır. Bu 

nedenle bu dönemde milliyetçilik yerine vatanseverlik/vatancılık kavramının tercih 

edildiği görülmektedir.
1387

 Bu süreçte devletler, bu kavramlar çerçevesinde daha 

homojen bir toplum yapısı oluşturma çabası içine girmişlerdir. Böyle bir konjonktürün 

ortaya çıkması ile birçok etnik unsuru bünyesinde barıdıran İmparatorluklar, var olan 

yapılarını koruyabilmek amacıyla yeni çözüm arayışına girmişlerdir. 

Benzer bir durum Osmanlı İmparatorluğu içinde geçerlidir. Avrupa karşısında 

askerî olarak zayıflama sürecine giren Osmanlı İmparatorluğu eski üstünlük anlayışını 

terk ederek, diplomatik olarak karşılıklılık esası çerçevesinde ilişkiler kurmaya 

başlamıştır. İmparatorluk topraklarının korunması için ittifaklar oluşturarak bir denge 

politikasının izlenmesi ve diplomasinin bir araç olarak kullanılması ile geçmişteki dar-

ül harp anlayışı terk edilmiştir. Böylece İmparatorluk dışındaki devletlerin varlığı ve 

sınırları da bir anlamda zorunlu olarak kabul edilmiştir. Ayrıca toprak kayıplarının 
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başlaması ile korunması gereken İmparatorluk toprakları kavramının ortaya çıkmış 

olması muhtemeldir. Fetihçi bir İmparatorluk anlayışından, sınırların korunması 

gerekliliği ve toprakların korunması anlayışına geçiş ile dış ilişkilere ek olarak iç 

ilişkiler de önem kazanmıştır. Ordunun iç düzenin sağlanmasındaki rolü, askerî gücün 

gerilemesine paralel olarak azalmış ve İmparatorluk toprakları dış ülkelerin 

müdahalesine açık hale gelmiştir. Balkanlarda ve Mısır’da ortaya çıkan ayrılıkçı 

hareketler ve isyanlar ise bir bütün olarak İmparatorluğu koruma zorunluluğunu 

pekiştirmiştir. Birçok etnik unsura sahip İmparatorluğun sınırlarının ve dolayısıyla 

devletin korunmasının gerekliliği ile çağın şartları göz önüne alınarak yeni politikalar 

hayata geçirilmiştir. 

Bu kapsamda Balkanlarda ortaya çıkmaya başlayan milliyetçi hareketler 

sonrasında İmparatorluğun dağılmasını önlemek amacıyla çözüm arayışı başlamıştır. 

Ortaya çıkan milliyetçilik akımlarının etkisi ile İmparatorluktan kopma girişimlerinin 

ortaya çıkması sonucunda İmparatorluk yöneticileri bu problemin önlenmesinde kimi 

tedbirleri hayata geçirmiştir. Bu tedbirlerden en önemlisi, Osmanlıcılık kavramı altında 

İmparatorluk tebaasını bir arada tutma ve kaynaştırma çabasıdır. Bu kavram 

İmparatorluk sınırları içindeki farklı dini ve etnik grupların Osmanlı milleti çatısı 

altında toplama ve ortak bir imparatorluk ideali üzerinden birleştirme yaklaşımı olarak 

ifade edildiği görülmektedir.
1388

 Ortaya çıkması ile beraber bazı dönüşümlere uğrayan 

Osmanlıcılık düşüncesi, farklı dönemlerde farklı bakış açıları üzerinden 

değerlendirilmiştir. 1830’lu yıllarda ortaya çıkan ve 1868 yılından itibaren bilinçli bir 

ideolojik biçim kazanan Osmanlıcılık,  1875 sonrası Yeni Osmanlılar ve Meşrutiyet 
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çerçesinde yeniden yorumlanmıştır. 1875 öncesi bu akıma ait hareketler, siyasi ve idari 

uygulamalar üzerinden izlenilebilmektedir. Örneğin mülki idarede yapılan 

düzenlemelerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkündür. Bu nedenle 1830’lardan 

1875’e kadar süren dönem Babıâli’nin otoriter merkeziyetçi siyaseti çerçevesinde ele 

alınmaktadır.
1389

 Bu kapsamda ulusal toprakların belirlendiği bir millet devleti 

oluşturma çabasının, Batı’da olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda da ortaya çıktığı 

bilinmektedir. 

Bu politikayla dinsel ve etnik farklılıkları ortak bir potada eriterek, ortak bir 

imparatorluk ideali etrafından birleştirmek amacıyla geleneksel sistemin referans 

noktalarından daha farklı referans noktaları oluşturularak, bütünsel bir yapı 

oluşturulması amaçlanmıştır. Bunlardan birincisi, devlete ya da devletin zirvesindeki 

kuruma bir kutsallık atfedilerek, farklı dini etnik yapıları kapsayacak bir sadakat odağı 

oluşturulmasıdır. Kimi örneklerde Osmanlı padişahının, tebaanın babası figürü olarak 

sunulması bu duruma önemli bir örnektir. İkinci olarak imparatorluk sınırlarında 

yaşayan herkes için yaşanılan ortak toprak parçasına kutsallık atfedilerek bir vatan 

sevgisi söylemi oluşturmaktır. Bu şekilde tüm toplumu birleştirebilecek bir yurtseverlik 

duygusu oluşturulması amaçlanmıştır. Son olarak dinsel ve etnik farklılıkların önüne 

geçebilecek bir üst kimlik oluşturarak laik bir ulus oluşumuna giden sürecin 

oluşturulmasıdır.1830’lu yıllardan itibaren 1913’e kadar bu üç unsurdan özellikle 

birincisinin ön plana çıkarıldığı ifade edilmelidir.
1390

 Özetle herkesin padişahın şahsında 

somutlaşan bir babanın çocuğu olduğu düşüncesi ve toprak kardeşliği prensibinin temel 
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siyasi kabul haline getirilme çabası ortaya çıkmıştır. Böylece devletin en önemli amacı 

bünyesinde yer alan unsurların birlik içinde yaşamasıdır ve bu durum ittihad-ı anasır 

terimi ile somutlaştırılmıştır. İslami ve Osmanlı olanın makbul kabul edilmeye başladığı 

bu dönemde, din bağına ek olarak bir ülke bağı yaratma çabası sonucunda vatan, millet 

kavramları ile birlikte İmparatorlukta farklı unsurların nitelendirilmesinde kullanılan 

ümmet kavramı kullanılmaya başlanmıştır.
1391

 Görüldüğü üzere siyasal bir kimlik 

olarak Osmanlılık kavramı oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 

Tanzimatçıların bu politikalarını eğitim üzerinden gerçekleştirmeye çalışmışlardır. 

Nitekim Tanzimat dönemi eğitim anlayışının ortak bir vatan ve bu vatana sadakat ile 

bağlı bir Osmanlı vatandaşı yetiştirme hedefi dikkati çekmektedir. Bunu sağlayacak 

temel eğitim yasası olan Maârif-i Umûmiye Nizâmnamesi 1869 yılında uygulamaya 

konulmuştur. Eğitim kurumları sıbyan ve rüştiye düzeyine kadar devlet denetimi altında 

cemaat esasına göre düzenlenirken; idadi, sultani ve yüksek eğitim kurumlarının karma 

nitelikli olarak düzenlenmesi, bu kurumlar ile bir Osmanlı kimliğinin oluşturularak 

siyasal birlik sağlanma amacını göstermektedir.
1392

 Tanzimat yöneticilerinin 

Müslümanlar ve gayrimüslimler arasıdaki eşitliği sağlamayı amaçladıkları Osmanlıcılık 

politikasının temel mottosu, çeşitli milletlerin etnik ve dinsel sadakatlarının yerine 

Osmanlı Devleti’ne sadakatin getirilmeye çalışıldığı yasal bir araç olduğu 

düşüncesidir.
1393

 Bu kapsamda Galatasaray Sultanisinin kurulmasındaki temel amaç, bu 

eşit Osmanlılık fikrinin gerçekleştirilmesidir.
1394

 En bilinen isimleri Âli ve Fuad Paşalar 
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olan ikinci kuşak Tanzimatçılar, Osmanlıcılık projesinin geçerli olabilmesi için en 

azından ortaokul düzeyinde Müslim-gayrimüslim karma eğitiminin gerçekleşmesi 

düşüncesini taşımaktaydılar.
1395

  

XIX. yüzyıl Osmanlı reform asrının bir ürünü olan Osmanlı seçkinleri ve 

Osmanlı kültürü, siyasal Osmanlıcılığın temelini oluşturan kültürel bir olgudur. XIX. 

yüzyıl Osmanlıcılığının imparatorluğu ayakta tutma çabası genellikle etkisiz kalmakla 

eleştirilse de, XIX. yüzyıl reformcusu için Osmanlılık ve Osmanlı vatan bilinci, 

zamanın koşulları göz önüne alındığında tek çıkar yol olarak görülmektedir. Tanzimat 

reformcuları, bir üst milliyetçilik
1396

 olarak oluşturmayı amaçladıkları bu ideolojiyi 

kültürel olarak temellendirme yönünde çaba gösterseler de, yükselen milliyetçilik 

akımları, güçlü ve tahrip edici özel talepler karşısında başarılı olamamışlardır.
1397

 

Burada birçok İmparatorlukta olduğu gibi Osmanlı yöneticilerinin önemli bir ikilemde 

kaldıkları görülmektedir: Ortaya çıkan milliyetçilik akımlarını himaye etmek ya da 

bastırmak.
1398

 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Osmanlı Devleti’nin birçok etnik unsuru 

bünyesinde barındıran bir imparatorluk olmasıdır ve bu imparatorluğun dağılmasını 

engellemek birincil amaçtır. Bu nedenle aynı dönemde Avrupalı milli devletlerde 

toplumsal sınıfların eşitliği vatandaşlık kavramı etrafında gelişim göstermişken, 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslüman ve gayrimüslim eşitliğinin sağlanması olarak 

gelişim göstermiştir. Fakat her ne kadar arada önemli farklılıklar olsa da, eşitlik fikrinin 

kaynağı Avrupa’dır.
1399

 Bu uygulama ile Mustafa Reşid Paşa ve Tanzimat 
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yöneticilerinin Osmanlılık ruhu yaratma amacında oldukları görülmektedir.
1400

 

Tanzimat ile beraber hukuk eşitliği temelinde bir Osmanlı birliği yaratma çabası, 

ilerleyen dönemlerde daha geniş hakların talep edilmesinin önünü açmıştır. Bu da 

göstermektedir ki Tanzimat, sadece Batılı ülkelerin gözünü boyamak amacıyla değil 

İmparatorluk bünyesinde isyan eden kitlelerin İmparatorluktan kopmasını önlemek 

amacıyla hayata geçirilmiştir. Nitekim Tanzimat’ın devlet teşkilatında yaptığı 

dönüşümlerde, bu siyaseti doğrular niteliktedir.
1401

 

Osmanlıcılık düşüncesinin ortaya çıkışı, geleneksel Osmanlı devlet 

ideolojisinden radikal bir kopuş denemesidir. Toplumu farklı statüler üzerinden 

sınıflandıran premodern anlayış terk edilerek, Fransız İhtilali ertesinde Avrupa kıtasında 

yayılan vatandaşlık temelli ve hukuki eşitlik esasına dayalı modern siyasal anlayışın 

tedirici olarak İmparatorluğa girmesi olarak değerlendirilmektedir.
1402

  

Osmanlıcılık politikası ile bazı belgelerde önemli ifadeler yer almaktadır. Örneğin 

Islahat Fermanı’nda yer alan:  

“… dâhilen dahi saltanat-ı seniyyemizin tezyîd-i kuvvet ve miknetini ve ravâbıt-ı 

kalbiye-i vatandaşî ile birbirine merbût olan ve nazar-ı ma‘delet-eser-i 

müşfikânemde müsâvî bulunan kâffe-i sunûf-ı tebe‘a-i şâhânemin her yüzden husûl-

i tamâmî-i sa‘âdet-i hâl ve memâlik-i şâhânemizin ma‘mûriyetini müstelzim olacak 

esbâb ü vesâ’ilin ân be-ân ilerilemesi murâd-ı merhamet-i‘tiyâd-ı mülûkânem 

iktizâsından bulunduğuna binâ’en …”
1403

  

 

ifadeleri bu politika ile ilgili somut kanıtlar içermektedir. Padişahın saltanatın 

güçlendirilmesine yönelik vurgusunun ardından tebaanın vatandaşlık bağı ile kalben 

birbirine bağlı olduğunu belirterek, herkesin eşit olduğunu belirtmektedir. Padişah 

tarafından ilan edilen bu hükümler Osmanlı İmparatorlu açısından önemli bir değişimi 

anlatmaktadır. Bu da klasik devirden XIX. yüzyıla kadar şeriat tarafından belirlenmiş 
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olan Müslüman ve gayrimüslim ayrımının sona erdiğini ve Osmanlı tebaasında yer alan 

herkesin bir ayrıma tabi tutulmadan eşit statülü bireyler olarak kabul edilmesidir. 

İfadeler arasında kullanılan revâbıt-ı kalbiye-i vatandaşî ibaresi, hükümdara sadakatla 

bağlı ve devlete bağlı olan bir vatandaşlık hukukundan çok farklı etnik ve dini kesimler 

arasında duygusal olarak değerlendirilebilecek kalbi bir bağı vurgulamaktadır. Bu ise 

formel bir hukuki bağın ötesinde bir asabiyye kavramının devlet tarafından 

oluşturulmasının amaçlandığını göstermektedir. Bu gelişmeler cemaat sisteminin 

sonlandırılarak, Osmanlı vatandaşı kimliğine mensup Osmanlı tebaası oluşturma 

hedefinin açık göstergesi olarak kabul edilmektedir.
1404

 Nitekim Ferman’da bu ifadelere 

ek olarak, hangi milletten olursa olsun kişilerin padişahın iradesince uygun görülmesi 

ile devlet görevlerine kabul edilmesi, nizamnamelere uygun olarak yaş ve sınav 

şartlarını sağlayanların herhangi bir ayrım yapılmadan askerî ve mülki okullara 

girebilmesi ve her cemaatin çeşitli alanlarda okul açmalarına müfredat ve öğretmenlerin 

padişah tarafından görevlendirilen bir meclisin denetimi altında olmak kaydıyla izin 

verilmesi konuları yer almaktadır.
1405

 

1868 yılında bir nutk-ı hümayunda Sultan Abdülaziz tarafından benzer noktalara 

vurgu yapıldığı görülmektedir. Eşitlik ilkesi“… hangi dinde ve ne mezhebde olur ise 

olsun, mâdemki muhtelit ve müttehit olarak bir vatan ahalisi olmuş olurlar; şu hâlde 

taassubât ve mübâyenet-i diniye namıyla tabbüdâta müteallik olan maneviyatı vesile 

ederek, yekdiğerini tahkir ve husumet etmemeleri lâzımdır”
1406

 cümlesi ile ifade 

edilmiştir. Yine 1869 tarihli padişah nutkunda yer alan “…İmparatorluğumuzun 

istisnasız tüm halklarının aynı nimetlerden faydalanmasını ve ortak vatanın sürekli 
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büyüyen refahından pay almasını istiyorum”
1407

 ifadeleri de, benzer amaçlara vurgu 

yapmaktadır.     

Dolayısıyla Osmanlı kimliği Tanzimat bürokratları tarafından dini ve etnik bir 

aidiyet temelinde değil, hukuki bir ilişki üzerinden tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu 

kapsamda Ceza Kanunnamesin örneğinde görüldüğü üzere yapılan hukuki düzenlemeler 

ile kimi adımlar atılmıştır. Yine benzer şekilde Tâbiyyet-i Osmaniyye Kanunnâmesi ile 

kimin Osmanlı olarak kabul edileceği sorusuna cevap verilmiştir. Benzer bir çabaya 

Kanun-i Esasi’de de rastlamak mümkündür.
1408

 Kanun-i Esasi’nin sekizinci 

maddesinde; “Devlet-i Osmâniye tâbi‘iyetinde bulunan efrâdın cümlesine herkangı din 

ve mezhebden olur ise olsun bilâ-istisnâ Osmânlı ta‘bîr olunur ve Osmânlı sıfatı 

kânûnen mu‘ayyen olan ahvâle göre istihsâl ve iza‘a edilir” 
1409

 ifadeleri yer 

almaktadır. 

Buraya kadar reformist olarak ifade ettiğimiz Mustafa Reşid, Âli, Fuad ve Midhat 

Paşalar, bir görüşe göre milliyetçilik konusu söz konusu olduğunda kesinlikle reformist 

değildirler. Bu görüşe göre Osmanlı reformistleri ulusal hareketleri, İmparatorluk içinde 

ortaya çıkan/çıkabilecek sonuçlar ile değerlendirmekteydiler. Bu konudaki reformların 

İmparatorlukta ortaya çıkarabileceği bölünmeler pek muhtemel olduğundan bunlar 

reformistler açısından istekli bir şekilde ele alınmamıştır. İktidarda iken Batı’nın 

desteğini almak ve yapılacak müdahaleleri azaltmak için reformları başlatsalar da, 

iktidardan uzaklaştıklarında rakiplerince devam ettirilen reformları eleştirmişlerdir.  

Dolayısıyla bu isimler gerçek birer reformcu olarak kabul edilemezler. Bu nedenle yeni 

bir ulus yaratma amacında olan Osmanlı reformistleri, bunun itici gücü olacak burjuvazi 

sınıfından yoksundu. Özetle daha az Batılılaşmış kabul edilmelidirler. Ayrıca toplumsal 
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ve siyasal konumları nedeniye XIX. yüzyıl Avrupa’sına şekil veren akımı tam olarak 

özümseyememişlerdir.
1410

 Fakat literatürde bu görüşün aksi yönde fikirlerinde 

bulunduğu görülmektedir. Bu görüşe göre Osmanlılık ile yeni bir kimlik oluşturma 

ihtiyacı içinde olan Osmanlı yöneticilerinin, gelişmekte olan milliyetçilik akımının 

farkında olmadıkları düşüncesi pek yerinde değildir. Milliyetçilik akımlarının bilincinde 

olan Osmanlı bürokratlarının bu akıma karşılık İmparatorluk olmanın bilinciyle bir üst 

kimlik oluşturabilecek bir milliyetçilik fikri ileri sürdükleri ifade edilmektedir. Bu 

şekilde zor olarak değerlendirilse de, başarı sağlanabileceği planlanmıştır. Rum, Bulgar, 

Arnavut ve Arap aidiyeti gibi kavramların karşına günümüz hemşehrilik kavramının 

benzeri bir üst kimliğe dönüştürmek ve bu kimliklerin ötesinde bir Osmanlılık bilinci 

oluşturmak istemişlerdir. Dolayısıyla ayrılıkçı unsurlar karşında Osmanlılık siyasetinin 

savunucusu tek grubun Türkler olduğu görülmektedir.
1411

 Bu konuda devrin önemli 

simalarından Âli Paşa’nın yazdığı layiha’da yer alan görüşler önemlidir. Bulunulan 

yüzyılda güç ve bayındırlık konularında Avrupalıların üstün olduğunu ve bu nedenle 

dünyaya fesat karıştırmanın onların iktidarında olduğunu belirten Paşa, Avrupalıların 

her gün dünyaya yeni fikirler yaydığını belirtmektedir. Bunun ardından: 

 “… bu fikirler, her bireyin hürriyete ve her şeyde tamamıyla eşit olması ve parçası 

bulunduğu toplum ve topluluğun işlerinde kendince bir görüşü olması, hatta o 

toplumun durumunun bile bireylerin görüşlerinin toplanması ile biçimlenmesi ve 

gerek kişisel soyluluk, gerekse dince asla fark ve ayrıcalık olmayıp, her kişinin 

yetenek ve hakkına göre her aşamaya ve hizmete erişebilmesi esaslarından 

oluşmaktadır. Bu kurallar, bugün Avrupa’nın bütün devletlerinde geçerli olarak 

yürürlüktedir. Devlet gözünde ve adam istihdamında Katolik, Protestan, Yahudi, 

dinsiz sözleri bütün bütün unutulmuş ve ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Dolayısıyla bütün halk kendilerini yapılan işlere ortak, ilerleme ve yükselme 

kapılarını kapayan kilitleri kırılmış görmektedirler”.
1412

    
 

Osmanlıcılık düşüncesi, İmparatorlukta ortaya çıkan kimi gelişmeler sonrasında 

zorlayıcı koşulların bir sonucu olarak hayata geçirilmiştir. Bu nedenle özellikle 
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Tanzimat döneminde, İmparatorluğun dağılmasına karşı alınacak pragmatik bir önlem 

olarak uygulamaya konulmuştur. Fakat İmparatorlukta ortaya çıkan toprak kayıpları ve 

demografik değişimler gibi gelişmeler ile birlikte Osmanıcılık, İslamcılık ve Türkçülük 

gibi akımlarlar rekabet edemeyerek, yerini bu akımlara bırakmıştır.
1413

 

Bu noktada belirtilmelidir ki, Fransız İhtilali sonrasında Avrupa’ya yayılan 

düşünce akımları ve vatandaşlık kavramının İmparatorluktaki genç kuşakları etkilediği 

ifade edilebilir. Özellikle Tercüme Odasından yetişen genç bürokratların öğrendikleri 

yabancı dil sayesinde erişebildikleri Fransızca kaynaklardan edindikleri vatan, 

yurttaşlık, yasa önünde eşitlik gibi ilkeler hakkında bilgi sahibi oldukları muhtemeldir. 

Bu nedenle İmparatorluktaki mevcut geleneksel cemaat yapılanmasının sürdürülebilir 

olmaması nedeniyle düşünülen mevcut çözümlerin, edinilen bu bilgiler doğrultusunda 

düşünüldüğü pek olasıdır. Bu nedenle Tercüme Odasının, bu süreçte dolaylı da olsa bir 

rol aldığı kuvvetli bir ihtimaldir.
1414

 

Ayrıca iktisadi geri kalmışlık, İmparatorluğun çok uluslu kozmopolit yapısı ve 

Osmanlı kültürel yapısı gibi nedenler, Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkışını 

geciktirmiştir.
1415

 Ayrıca Türk milleyetçiliği kavramı daha sonraki dönemlerde güç 

kazanacak bir kavramdır. Nitekim Türk miliyetçiliği, Balkan Savaşı öncesinde Arnavut 

ve Arap milliyetçiliğinin ortaya çıkışı sonrası benimsenmiştir. Bunun temel nedeni 
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R. Laffont, 1971, s.511’den aktaran Timur, 2003, s.26-27; Timur 1985, s.144. 
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Osmanlıcılık akımının Müslüman uluslar tarafından dahi benimsenmemesidir. Bu 

nedenle 1880 sonrası son dönem Osmanlıcığının bünyesinde gizli ve utangaç bir Türk 

milliyetçiliği barındırdığı görülmektedir.
1416

 

Özetle İmparatorluğun içinde bulunduğu şartların bilincinde olan ve bu şartların 

zorlaması altında hareket etme zorunluluğu bulunan Osmanlı yöneticilerinin, 

İmparatorluğu ayakta tutabilmek adına kimi önlemler alması kaçınılmazdı. Bu 

kapsamda Batı’yı yakından tanıyan Osmanlı bürokratlarının, Avrupa ortaya çıkan 

milliyetçilik gibi fikir akımlarından haberdar olmaları pek olasıdır. Fakat ulusal 

devletlerin oluşumunda etkili olan böyle bir akımın, İmparatorlukta uygulanması 

mümkün olmadığından alternatif bir yol izlenmiştir. Bir Osmanlı milleti yaratılarak 

toprakların korunması ve milliyetçilik akımlarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bu 

politikanın uygulamaya konulmasından Tanzimat sonrası yöneticilerinin ve özellikle 

Tanzimat’ın üç paşasının etkili olduğu açıktır. Ayrıca toprak esası üzerinden sınırların 

korunması fikrinin oluşmasında, fetihçi anlayışın ortadan kalkarak karşılıklı diplomasi 

usulünün hayata geçirilmesinin de etkili olduğu kuşkusuzdur.  

3.3.3. Geleneksel Devletten Modern Devlete Dönüşüm 

Weber’in kavramsallaştırmasında görüleceği üzere devletin egemenliği, güç 

kullanma tekeline sahip olması ve belirli bir coğrafi alandaki sınırlar dâhilinde rakip 

veya ortak kabul etmemezlik gibi özellikler açık şekilde belirli bir devlet biçime işaret 

etmektedir. Bu özellikleri bünyesinde mükemmel bir şekilde barındıran yapı, XVII. 

yüzyılda Westphalia Antlaşması sonrası Avrupa’da ortaya çıkan modern devlet ve bu 

modern devlet yapısının Fransa’daki gelişmelerin ardından teknik açıdan örgütlenme 

olarak son şeklini alan ulus devlet yapısıdır. Weber tarafından yapılan bu devlet 

tanımındaki özelliklerin Türkiye Cumhuriyeti devletinde de görüldüğü açıktır. Burada 
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şunu da belirtmek gerekir ki, kimi tarihçi ve siyaset bilimciler tarafından bir Avrupa 

devleti olarak değerlendirilmeyen ve çok uluslu bir imparatorluk olan Osmanlı 

İmparatorluğu’nda da modern devlete ait bu özellilere sahiptir.
1417

  Çağdaş siyaset 

bilimi çalışmalarında görülen “… Batı’da XVI. yüzyıldan itibaren var olduğu 

belirtilerek teritoryal bir nitelik taşıyan, merkezi bir iktidar ya da yönetim yapısına, 

düzenli bir ordu ve bürokrasiye sahip olan ‘modern devlet’ oluşumuyla aynı özellikleri 

taşıyan Osmanlı Devleti’nin hiç zikredilmemesi, sistematik bir göz ardı edilmeye maruz 

kalmış olması”
1418

 yaklaşımı dikkate alınmalıdır. 

XV. yüzyılın ortalarından itibaren bir İmparatorluk olarak tanımlanan Osmanlı 

yönetim sistemi incelendiğinde, literatürdeki haraç alan imparatorluk tanımına uygun 

özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Büyük bir askerî yapı ve el koyma örgütlenmesi 

geliştirilmiş olsa da, fethedilen bölgelerdeki yerel yönetimler genellikle geniş özerklik 

sahibi bölgesel iktidar sahiplerine bırakılmıştır. Bunun sonucunda zor araçlarının 

birikim düzeylerinin düşük, elde edilebilir araçların yoğun olduğu koşullarda ortaya 

çıkan İmparatorluk sistemi gelişim göstermiştir. Komşuları kontrol altında tutma ve 

daha uzak rakiplerle savaşma çabaları sadece askerî alanda değil, askerî gücü 

besleyecek araçların toplanması ve sivil halk üzerinde yönetimin denetimini 

örgütleyecek sivil kadrolar şeklinde de devlet yapıları oluşturulmuştur. Yine bu 

tanımlamaya uygun olarak süreç içinde İmparator dışında birisi önemli derecede zor 

aracı biriktirdiğinde ya da İmparator kitlesel zor kullanma yeteneğini yitirmeye 

başladığında, İmparatorluk dağılma sürecine girmiştir.
1419

 Osmanlı İmparatorluğunda da 

sürecin bu şekilde işlediği görülmektedir. Yükselen Batılı devletler karşısında varlığını 

devam ettirmek amacıyla savunmacı modernleşme anlayışı kapsamında askerî 
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reformların hayata geçirilmesine ek olarak eski ve geleneksel devlet yapısının 

değiştirilme çabalarına rastlanılmaktadır.  

Bu kapsamda çağdaşlaşmanın siyasal sonuçları incelendiğinde hem kamusal 

hem de özel alanlar üzerinde önemli değişikliklere yol açtığı görülmektedir. Kamusal 

alanda bu durum, devletin yönetsel organının giderek merkezileşmesi biçiminde 

kendisini göstermiştir. Geçmiş dönemlerde sadece dış savunma, iç düzeni koruma, 

temel kamu hizmetlerini yürütme ve bu hizmetleri yürütebilmek amacıyla vergi toplama 

gibi işlevlerle sınırlandırılan devlet, modern dönemde bu klasik işlevlerine yenilerini 

eklemek zorunda kalmıştır. Geçmişte siyasal iktidarın otoritesini yerel de birçok otorite 

odaklarıyla paylaşması durumu modern dönemde terk edilmiş ve devlet iktidarını özel 

ya da yerel kesimde kalan etkin güçleri kontrol altına alacak biçimde genişletmiştir. 

Sonuç olarak çağdaş devlet olarak ifade edilen yapı, geçmişe göre görece merkezileşmiş 

ve rasyonelleştirilmiş işlevlerini, iyi örgütlenen bir bürokrasi ile kabul edilen bir hukuk 

düzeni çerçevesinde devam ettirmiştir. Böylece kamusal etkinlikler, devlet ve toplumun 

bireyleri arasında yakın bir ilişki çerçevesinde sürdürülmüştür.
1420

  

Osmanlılarda da devletin hemen hemen her kurumunda düzenleme yapılması 

zorunluluğu ortaya çıkmış ve Batılı ülkelerin başarı sağladığı modeller kullanılarak 

krizden çıkış yolları araştırılmıştır. Kendi iç dinamikleri ile yaklaşık dört yüzyıl süren 

bir süreçte modernleşen Batı karşısında, Batılı olmayan ve modernleşmek isteyen 

toplumlar, aradaki farkı hızlı bir biçimde kapatmayı amaçlamışlardır. Dolayısıyla Batılı 

olmayan toplumlarda bu süreç kendiliğinden değil, dış etkenlerin yoğun itici gücü 

sebebiyle ortaya çıkmıştır.
1421
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Bu dönüşümün yaşanmasında yeni tip bürokratların etkisi bilinmektedir. Modern 

devlete dönüşün sürecinde kanunlaştırma hareketi ve devlet kurumlarında yapılan 

reformlar neticesinde İmparatorluk, modern devlete haiz kimi özellikleri benimseyerek, 

içe aktarma yolunu izlemiştir. Şiddet araçlarının tekelci denetimi, bölgesellik, 

egemenlik, kamu bürokrasisi ve vergilendirme gibi mutlakiyetçi düzende de arkaik 

olarak var olan ilkelerin geliştirilmesine ek olarak farklı unsurlarda mutlakiyetçi devlet 

içinde şekillenerek modern devlete eklemlenmiştir. Kişiler üstü bir yönetim anlayışı, 

anayasallığa önem verilmesi, kanunların üstünlüğü anlayışı ve yurttaşlık düşüncesi 

modern devletin unsurları olarak ortaya çıkmıştır.
1422

 Benzeri gelişmelerin Osmanlı 

İmparatorluğu’nda da yaşanması çok uzun sürmemiştir. Özellikle Tanzimat dönemi bu 

gibi gelişmelerin en yoğun yaşandığı süreçtir. Bu kapsamda birçok değişikliğin Osmanlı 

devlet sistemine aktarıldığı görülmektedir. Örneğin en önemlilerinden birisi, tek bir 

kişinin vereceği oy ile kararların alındığı rey-i vahit usulünün kusurlarının bilincinde 

olan Tanzimatçıların, bunu yerine ittifâk-ı ârâ yani karar alınma sürecinden birçok 

kişinin oy vermesi yönteminin, idareye kalıcı olarak girmesini sağlamalarıdır. Bu 

gelişme ile Tanzimat döneminde meclislerin önemli bir rol üstlenmesini sağlamıştır.
1423

 

III. Selim’in yeniliklerini planlarken emekli olmuş eski vezir, şeyhülislam, ordu 

komutanı ve hükûmet görevliklerinin katıldığı meclisler oluşturarak, fikir aldığı 

bilinmektedir. Bu kurum Meclis-i Meşveret adı ile anılmıştır. Benzer şekilde II. 

Mahmud döneminde de benzer bir meclisin önemli görevler üstlendiği bilinmektedir. 

Bu meclis ise Meclis-i Meşveret ya da Meclis-i Şurâ isimleri ile anılmıştır. Bu 

uygulama Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra da devam ettirilmiş, Meclis-i 

Vâlâ-yi Ahkâm-ı Adliye kurumunun ilk örneği sayılabilecek bir toplantı yapılmıştır. Bu 

kapsamda redif teşkilatının kuruluşu, hükûmet örgütünde yapılan düzenlemeler, 
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sadrazamlığın başvekâlete dönüştürülmesi, bakanlıkların kurulması, hariciye ve dâhiliye 

memurlarının ayrılması gibi kararların alınmasında Meclis-i Meşveret etkili olmuştur. 

II. Mahmud, yapılan bu görüşmelerin faydalı sonuçlarını gördüğünden, bir danışma 

meclisi niteliği taşıyan bu kuruluşa resmiyet kazandırmıştır. Böylece 24 Mart 1838’de 

Meclis-i Vâlâ-yi Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur.
1424

 Görüldüğü üzere reformların 

yürütülmesi açısından daha düzenli bir kuruma duyulan ihtiyaç sebebiyle, II. Mahmud 

döneminin sonlarında meşveret meclisi yerini Meclis-i Vâlâ’ya bırakmıştır. Bu meclisin 

Tanzimat reformlarının yürütülmesinde çok etkin bir görev aldığı bilinmektedir.
1425

 

Örneğin Osmanlı padişahı yetkilerini kendi iradesi ile sınırlandırarak, yetkilerini bu yeni 

açılan meclise devretmiştir. Böylece İmparatorluğun yasama erki, yarı anayasal bir 

belge ile temellendirilen, yarı anayasal nitelikteki bir kuruluşça üstlenilmiştir.
1426

 Bu 

kurumun önemi, “… bundan böyle saltanat-ı seniyyenin şer‘î ve kânûnî ve mülkî ve 

dâhilî ve hâricî el-hâsıl kâffe-i umûr-ı vâkı‘a-i mühimme ve masâlih-i câriye-i nâzikesi 

tedkîkât-ı mukteziye ve mülâhazât-ı îcâbiye ile beyne'l-vükelâ te’sîs olmuş olan Meclis-i 

Ahkâm-ı Adliye'de” ifadeleri ile belirtilmiştir.
1427

 Fakat belirtilmelidir ki; devredilen bu 

yetki padişahın egemenlik hakkında bir değişiklik yaratmayarak, kendi isteği ile bazı 

yetkilerini sınırlandırması anlamına gelmektedir. Bu yasama, yürütme ve yargı 

erklerinin Babıâli ve Meclis-i Vâlâ tarafından fakat padişah adına kullanılması olarak 

belirtilmektedir.
1428

 Tanzimat döneminde çok önemli görevler yürüten Meclis-i Vâlâ-yi 

Ahkâm-ı Adliye, II. Mahmud döneminde kurulmuş fakat etkinliğini Sultan Abdülmecid 

döneminde kazanmaya başlamıştır. Bu kurum danışma meclisi niteliği göstermiş olsa 

da, yasal düzenlemeler yapılması, yargı ve yürütme ile ilgili bazı görevleri de 
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üstlenmiştir. Ayrıca bu meclis, padişahın onayını alarak onun adına ülke yönetiminde 

nezaretler üstü bir pozisyonda yer almıştır.
1429

 Tanzimat’ın ilanı sonrası birçok alanda 

meclisler oluşturulmuş, bu meclislerce alınan karar ve öneriler Meclis-i Vâlânın onayı 

sonrasında yürürlüğe girmiştir. Meclis-i Vâlânın diğer meclislerden farkı ise bir üst 

kuruluş olması ve çağdaş Batılı ülkelerdeki meclislere şekilsel olarak benzemesidir.
1430

  

Ayrıca 1839-1876 yılları arasında Meclis-i Vâlânın yürüttüğü görevler dikkate 

alındığında, İmparatorluğun yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılmaya başladığı 

modern bir devlet yapısı hüviyetine doğru evrilmeye başladığı görülmektedir. Mustafa 

Reşid, Âli ve Fuad Paşalar gibi güçlü sadrazamların yönetimi altında Babıâli, yürütme 

gücünün kullanımında oldukça bağımsız hareket etmiştir. Meclis-i Vâlâ ise yasama ve 

yargı güçlerinin kullanımında, yürütmeden ayrı ve nispeten bağımsız bir işleyişe sahip 

olmuştur.
1431

 Bu meclisin Tanzimat bürokratlarının eğilim ve etkinlik derecesine göre 

değişim gösterdiği görülmektedir. Bu nedenle bu meclis Tanzimat döneminde Hariciye 

Nezareti ile beraber reform hareketlerinin planlanması ve denetlenmesinde önemli bir 

rol üstlenmiştir. Dolayısıyla bu iki kurumun reformların yürütülmesini sağlayan en 

önemli kurumlar olmuşlardır. Fakat Meclis-i Vâla, Meclis-i Tanzimatın kurulması ve 

kanun yapma hakkının bu meclise devri sonrasında eski önemini kaybetmiştir.
1432

 Fakat 

etkin olduğu dönem içinde Meclis-i Vâlâ, reformların yürütülmesinde temel rolü 

oynamıştır. Reformların tesbit edilmesi ve uygulanmasının kontrolü gibi önemli 

faaliyetler yürütmüştür. Buna ek olarak Tanzimat reformlarına aykırı davranan üst 
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düzey bürokratları yargılama işlevi gibi görevlerde üstlenerek, Tanzimat reformlarının 

koruyucusu olmuştur.
1433

 

Kanunlaştırma hareketleri açısından da Tanzimat önemli bir eşiktir. Ferman ile 

beraber İmparatorlukta yeni bir anlayış üzerinden hareket edilmeye başladığı 

görülmektedir. Ferman’da yer alan istifadeler incelendiğinde, sayılan hak ve 

hürriyetlere aykırı kurallar çıkarılmayacağı, ileride yapılacak düzelemelerin bu 

çerçevede ele alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca padişahın Meclis-i Ahkâm-ı Adliye 

tarafından çoğunlukla alınan kararlara müsaade edeceği ifade edilmiştir. Başka bir 

deyişle, padişah alınan çoğunluk kararını kabul edecektir.
1434

 Tanzimat’ın uygulanması 

için vilayetlere gönderilen fermanda bu durum, 

“… muktezâ-yı ahd ü mîsâk-ı humâyûnum üzere Hırka-i Şerîfe odasına gidip kibâr-

ı ulemâ ve havâss-ı vükelâ ve vüzerâ-yı saltanat-ı seniyyem hâzır olduğu hâlde 

hatt-ı humâyûnumda münderic olan kavânîn-i şer‘iyenin harf be-harf icrâsına ve 

mevâdd-ı esâsiyenin fürû‘âtına dâ’ir ekseriyet-i ârâ ile karâr verilen şeylere 

müsâ‘ade eyleyeceğime ve hafî ve celî hâricen ve dâhilen tarîk-i humâyûnuma ilkâ 

olunan şeyleri kavânîn-i mü’esseseye tevfîk ve tatbîk etmedikçe kimesnenin lehine 

ve aleyhine bir hükm ü fermân etmeyeceğime ve vaz‘ olunmuş ve olunacak 

kavânînin tağyîrini tecvîz buyurmayacağıma vallâhi diye kasem billâh olunduğu 

misilli …”
1435

  

 

cümleleri ile açık olarak ifade edilmiştir. Bu gelişmenin geleneksel Osmanlı devlet 

yapısı dikkate alındığında önemli bir değişim olduğu açıktır. Sadece merkezde değil, 

taşra da önemli yönetimsel değişimler yaşanmıştır. Taşrada modern idarenin ortaya 

çıkmasında önemli bir gelişme, taşra görevlilerinin sorumluluklarının belirlenmesidir. 

Ayrıca tüm memurların kanuna bağlılığının sağlanmasına yönelik atılan adımlar, bu 

süreçte kritik bir eşiği oluşturmaktadır.
1436

 Bu kapsamda 22 Eylül 1858 tarihinde 

Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’de belirlenen “Vali, Mutasarrıf ve Kaymakamların 

Vazifelerini Şamil Talimat” ile 1869’da mülkiye memurlarının kademeleri için 
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yürürlüğe konulan “Daire-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi” ile bu memurların yetki 

ve sorumlulukların kapsamı belirlenmiştir.
1437

 Böylece kanunlaştırma hareketleri 

kapsamında çıkarılan hükümlerin, ülkenin her noktasına ulaşması amaçlanmıştır. 

Modernleşme kapsamında hukuksal işlerin, mülki ve yürütme işlerinden 

ayrılması önemli bir adımdır. Şurâ-yı Devlet’in kuruluş tezkiresinde yer alan “… 

Beyandan müstağni olduğu vech ile devlet ve memleketce ve hukuk ve emniyeti 

şahsiyece en ziyade lüzumu olan ıslahatın biri dahi mesalihi hukukiyenin, ümurı 

mülkiye ve hükûmeti icraiyeden tefrikı hususu olub bu maddei mutena bihanın dahi bir 

an evvel yoluna konulması nezdi adalet ve vefdi hazreti mülûkânede fevkalgaye 

mültezem olduğundan…”
1438

 ifadeleri hukuksal işlerin, mülki ve yürütme işlerinden 

ayrılmasına vurgu yaptığı görülmektedir. Benzer bir ifade Şurâ-yı Devlet’in açılışında 

okunan padişah nutkunda da yer almaktadır.
1439

 Şurâ-yı Devlet’in açılışında okunan ve 

“Çûn ki bir hükûmetin vazifesi her bir ahvâlde ahalisinin hukuk-i hürriyetini muhafaza 

emrinden ibaret olup ve ahalisi hakkında olan idaresi dahi cebr ü tagallüb suretiyle 

olmamak lâzımdır” cümlesi ile başlayan nutk-ı hümâyun, hukuki hakların korunmasını 

açıklarken kullanılan; “… Hâsılı bir idarenin her ne kadar usûl ü fürûunda kavânin ü 

nizamâtı muhıkk ü müstakim ve adalete mukârin olur ise ol kadar vezâifini icrâ etmiş 

olur” ifadesi idarenin hukuka verdiği önemi göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 

Yine “… efrâd-ı ahalinin tasarrufât ve emlâkına şu vechile tasaddî ve müdahale 

olunmak kat’an lâyık ü münasib değildir” ifadesi, müsadere uygulamasının yaygın 

                                                           
1437

 Karal, 2011a, s.133; Karal, 2011b, s.160-161. 
1438

 İnal, 1982, Cilt:1, s.319; İsmail Hakkı Göreli, Devlet Şûrası (Şûrayı Devlet)-(Danıştay), Yeni 

Matbaa, Ankara, 1953, s.5. 
1439

 “… Divan-ı Ahkâm-ı Adliye namıyla bir meclis-i müstakil daha icad olunarak, onunla dahi hükûmet-i 

şer’iye ve kanuniyenin hükûmet-i icrâiyeden tefriki esası vaz’ edilmiştir…”. Bkz. Muharrerât-ı Nâdire, 

2018, s.53. 
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olarak kullanıldığı bir yönetim anlayışından, hukuki hakların gözetildiği bir anlayışına 

evrilişin önemli bir göstergesidir.
 1440

  

Devletin geçmiş dönemlere nazaran geçirdiği dönüşüm ve diğer ülkeler hakkında 

edilen bilgilerin önem kazandığını ve bunların düzenli bir şekilde kayıt altına alındığını 

gösteren bir diğer önemli delili devlet salnameleri oluşturmaktadır. Örneğin 1263-1847 

tarihinde yayımlanan ilk devlet salnamesinin mukaddime bölümünde kullanılan kimi 

ifadeler, bu görüşü ispatlar niteliktedir:  

“… işbu sâl-nâme tertîb ve tanzîm olunup emr-i muhâbere ve masâlih-i sâ’irede 

herkese medâr-ı yüsr u suhûlet olmak üzere Vükelâ-yı Devlet-i Aliyye ve 

Dersa‘âdet'te ve taşrada bulunan vüzerâ ve me’mûrîn-i saltanat-ı seniyye ile nezd-i 

Devlet-i Aliyye'de bulunan süferâ ve me’mûrîn-i ecnebiye başka başka cedvellerde 

tahrîr kılınmış ve hâricen dahi ba‘zı ma‘lûmât-ı umûmiye vermek üzere hüküm-

dârân-ı düvel-i Avrupa ile vükelâ-yı devletleri ve bir nebze ahvâl-i mülkiyeleri 

beyân olunmuştur”.
1441

  

 

Görüldüğü üzere İmparatorluk içi ve dışı kurumların ve görevlilerin bilgileri, 

arşivlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. 

Bir diğer örnek devlet kademeleri ve memurlar hakkında düzenlemelerde 

kendisini göstermektedir. Müsaderenin kaldırılması, maaş usulüne geçilmesi ve yapılan 

kanunlar ile ortaya çıkan hukuki gelişmeler modern devlete geçişte önemli aşamalardır. 

Rüşvet ve irtikâp sorununa çözüm bulunması ve daha etkin ve modern bir devlet işleyişi 

oluşturulması amacıyla kimi düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir.
1442

 

                                                           
1440

 Nutk-ı Hümâyun’un transkribe edilmiş metni için bkz. Muharrerât-ı Nâdire, 2018, s.52-53. 
1441

 Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, Tabhâne-i Âmire, 1263 (1847), s.1-2. Hazırlanmasında 

Mustafa Reşid Paşa öncülük ettiği bu salnâme, Ahmed Vefik Paşa tarafından hazırlanmıştır. Bkz. Bilgin 

Aydın, “Salnâme”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 36, İstanbul, 2009, s.52. 
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 1854 yılına ait bir iradede bu durum açık olarak izlenebilmektedir: “… İdâre-i mülkiyenin ıslâhâtına 

dâʼir makâm-ı celîl-i Sadâret'ten kaleme aldırılan lâyiha geçen gece akd olunan Meclis-i Mahsûs'ta 

lede'l-kırâe fî-nefsi'l-emr yazılan şeylerin lüzûm-ı hakîkîsi herkesin bildiği mevâddan olarak ne hükkâm-ı 

şerʻiyye ve ne meʼmûrîn-i sâʼirenin yolunda hareket etmedikleri müsellem olup bu hâlin bundan böyle 

devâmı mülkçe ve devletçe envâʻ uygunsuzluğu mûcib olacağı ve Devlet-i Aliyye'nin saʻâdet-i hâli ve 

muhâfaza-i istiklâli için çalışan devletleri ümmîdsizliğe düşürerek bundan dahi envâʻ-ı netâyic-i vahîme 

zuhûra geleceği bedihattan olduğuna nazaran Devlet-i Aliyye'yi bir heyʼet-i muntazamaya koyup da 

sahîhan kuvvetlendirecek ve maʻmûriyet-i mülkiyeyi ve her sınıf tebeʻasnın cidden ve hakîkaten 

hoşnûdluğunu istilzam edecek nizâmât-ı nâfiʻanın istihsâli farîzadan olmağla bunun tedâbîri hakkında 
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1868 yılında Sadrazam Âli Paşa tarafından Osmanlı padişahına sunulan rapordaki 

ifadeler incelendiğinde, İmparatorlukta XVIII. yüzyıldan itibaren gerçekleştirilen 

refomların derecesi anlaşılmaktadır. Devletin işleyişi, çıkarılan kanunlar, yasama/yargı 

ilişkisi gibi birçok konu açısından İmparatorluğun, yaklaşık elli yıllık sürede çok önemli 

mesafeler katettiği görülmektedir. Örneğin,  

“…Efendim, hükûmet etmek sanatının iki temel ilkeye dayandığını zat-ı âlilerine 

söylememe gerek yoktur: Öncelikle kamunun refahının teminatı olan, hükûmetin 

tüm hizmetlerine dair kanunların üretilmesi ve sadakatle uygulamaya geçirilmesi, 

sonra da her kişinin yaşamına, varlıklarına ve onuruna dair meşru hakların ve 

ödevlerin yasal yaptırıma tabi tutulması. Bu iki ilke birbirini tamamlar. Hükûmet 

gücünü kamusal refahtan aldığı gibi kamusal refahın teminatı da hükûmetin güçlü 

olmasıdır…”
1443

  

 

ifadesi, Tanzimat bürokratları tarafından hedeflenen reformların büyük ölçüde hayata 

geçirildiğinin önemli bir göstergesidir. Gerek kanun devleti kavramı gerekse Tanzimat 

Fermanı ile hayata geçirilmeye başlanan kişi hak ve ödevlerine dair ifadelerin açık bir 

şekilde raporda yer aldığı görülmektedir. Aynı raporun devamında yer alan,  

“…Ancak hükûmetin uhdesinde olan yürütme kuvvetiyle ilgili meselelerin, yargı 

kuvvetine bağlı meselelerle karıştırılmaması da önem arz eder. Bu iki erkin her biri 

kendi yetki dairelerinde, birbirinden bağımsız olarak hareket edebilmelidir. 

Yürütme erk ile yargı erkinin üzerinde yükseldiği temellerin korunması gerekmekle 

birlikte, koşullar yenilendiği ölçüde tamamlayıcı düzenlemeler yapılması ihtiyacını 

doğurur ve çağın icapları doğrultusunda kanunların zaman zaman yeniden 

düzenlenmesi ve iyileştirilmesi gerekir. Tanzimat’la hayata geçirilen sistem, pek 

                                                                                                                                                                          
cereyân eden müzâkerât ve mübâhasâtın fezlekesinde tanzîmât-ı hayriyenin fürûʻâtından olarak nizâm 

altına konulmuş olan birçok mâddelerin icrâsına ve bir takım lüzûmlu şeylerin dahi henüz meydân-ı 

müzâkereye bile gelmesine mâniʻ-i kavî olan hep irtikâb mâddesi olduğundan bunun defʻ-i küllîsine 

bakılmadıkça hiç bir nizâmın müstakirr olamayacağı ve hâlbuki işbu irtikâb keyfiyet-i mekrûhesinin 

semere-i muzırrası olmak üzere bayağı mefkûd hükmüne girmiş olan hükûmete dahi kuvvet ve revnak 

verilmedikçe şu mülkün idâresi retübe-i imkânda olmadığı âşikâr ise de ne çâre ki rüşvet ve sirkat 

fazîhalarını mübâh hükmünde istiʻmâl eden insâfsızları bu kâr-ı mekrûhtan kolaylıkla geçirmek mümkin 

olamayacağı cihetle râşî ve mürteşî ve sârik ve mürtekib haklarında teʼsîs olunmuş ise de giderek 

kuvvetini zâyiʻ etmiş ve teʼvîlât kabûlü hâline girmiş olan kânûnların külliyen ilgâsıyla bundan böyle 

rüşvet ve sirkat töhmetleri zuhûra gelip de tahakkuk ettiği gibi ne mâl-ı müteraʻʻibin(?) kemmiyet ve 

mikdârına ve ne şahs-ı müteraʻʻibin(?) daʻvâ ettiği kadr u iʻtibârına bakılmayarak meselâ bir milyardan 

bir kuruşa varınca ve tâ Makâm-ı Sadâret'ten Zabtiye neferine gelinceye kadar cümlesinin cezâsı müsâvî 

olmak ve bu cezâ dahi müʼebbeden küreğe konulmak kaziyyesinden ibâret bulunmak üzere bir kânûn-ı 

cedîd ve şedîd yapılıp da hiç istisnâ ve müsâʻade kabûl etmeksizin bunun tamâmî-i icrâsına azm ü cezm 

olunur ise ancak bu tarîkle bu fiʻil-i mekrûhun mahvı kâbil olacağı ve işte ol vakt nizâmât-ı sahîha vazʻ u 

icrâsında dahi müşkilât kalmayacağı…”. Bkz. İ.HR.00113.005509.001. 
1443
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çok kurumun temellerini sağlamlaştırarak idari işlerin ve yargı işlerinin 

denetiminden farklı derecelerde sorumlu olacak kurulların oluşturulmasını 

sağlamıştır. Ancak bu iki erk birbirinden ayrılmamış olduğundan, söz konusu 

yapıların her biri ayrım gözetmeksizin hem idari işlerle hem de yargı işleriyle 

ilgilenmekteydi. İlkesel açıdan kusurlu olan bu sistem, çifte bağlantısından ötürü 

ancak kötü sonuçlar üretebilirdi. Dolayısıyla birkaç yıl önce zat-ı âlilerinin 

himayelerinde yayımlanan Teşkîl-i Vilâyet Nizamnâmesi’nde (Vilayetler Kanunu), 

yasama erki ile idari erkin birbirinden ayrılması temel alındı. Her bir vilayetteki 

sancaklar, kazalar hatta nahiye ve köyler birbirinden bağımsız olarak bir yanda 

idari işlerin, bir yanda da hukuk ve ceza mahkemelerinin yürütülmesinden sorumlu 

kurullarla donatıldı. Tüm bu yapıların yetkileri özel yönetmeliklerle düzenlendi. 

Daha şimdiden uygulama noktasında bu iki kuvvetin ayrılığı ilkesinin 

mükemmelliği ülke çapında kanıtlanmış oldu ve bilhassa söz konusu ilkenin yargı 

işlerine uyarlanması, her yerde güvenin yeniden tesis edilmesini sağladı. Velhasıl 

bu ilke kesin olarak kurumlarımıza nüfuz etmiş bulunuyordu ve artık Meclis-i 

Vâlâ’nın (le grand conseil) eski örgütlenmesi uyarınca her iki kuvvetin yetkilerini 

bünyesinde toplamayı sürdürmesi, merkezi işleyişi taşra için çizilen çerçevenin 

dışında tutmak oluyordu. Bu anormallik uzun süre devam ettirilemezdi. Dolayısıyla 

zat-ı âlileri aynı ilkeyi merkezi kurumlarımıza da tatbik etmeyi gerekli gördü.  Bu 

düşünceyi hayata geçirmek içindir ki biri Şurâ-yı Devlet adıyla idari işlerin 

denetimi ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin üretilmesinden ya da tadilatından 

sorumlu olacak, diğeri de Divân-ı Ahkâm-ı Adliye adı ve yüksek yargı organı 

sıfatıyla kendisine iletilecek yargısal işleri incelemek ve hukuk, ticaret ve ceza 

mahkemelerinin kararlarını temyiz makamı olarak kesinleştirmek görevlerini 

üstlenecek iki büyük yapının kurulmasını emretmiş bulunuyor.…”
1444

 

 

ifadeleri yürütme ve yargı erki arasındaki ilişkinin ne ölçüde değişim gösterdiğini göz 

önüne sermektedir. Gerek merkezi gerek taşra teşkilatı açısından İmparatorluğun 

geçirdiği değişim ve modern devletlerin sahip olduğu özelliklerin İmparatorlukta 

uygulandığı açık olarak görülmektedir. Bu nedenle bu ifadeler, yüzyıllardır geleneksel 

bir yapı içinde faaliyet göstermiş devlet kurumlarının, devletin ayakta tutulması adına 

radikal olarak değiştirilmesinin açık birer örneğidir. Bu ifadelerin, Osmanlı 

İmparatorluğunun Batılı tarzda modern bir devletin sahip olduğu niteliklere haiz 

olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Dolayısıyla ayakta kalabilmek için yüzünü 

Batı’ya dönen Tanzimat ve hariciye bürokratlarının, Batılı devletlerin kimi özellilerini 

İmparatorluğa aktardıkları açık olarak izlenmektedir.      

Osmanlı İmparatorluğu, 1922 yılında hukuken sona erene kadar en uzun ömürlü 

İslam devleti olmasının yanı sıra sahip olduğu başka özellikler sebebiyle de ayrıcalıklı 
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ve özgün bir konuma sahip olmuştur. Örneğin altı asırdan daha uzun bir süre hüküm 

süren devlet yıkılma arifesinde artık modern bir devletin sahip olduğu hukuki ve idari 

mekanizmaları oluşturmuş olması açısından da benzersizdir. XX. yüzyıl başlarında artık 

çağdışı sayılan imparatorluk sisteminin tamamının çok geniş çaplı bir dönüşüm hareketi 

ile değiştirilmesi mümkün değilken Osmanlılar yüz yıldan daha uzun bir süre zarfında, 

ulaşmak istedikleri güvenilir ve etkin bir idari sistem için gerekli araçları oluşturacak 

rasyonel bir bürokratik yapıya ulaşmak için çok önemli dönüşümleri gerçekleştirmiştir. 

Çok büyük değişimlerin gerçekleştirildiği sistemin, hedeflenilen nihai haline ulaşması 

ise ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile mümkün olmuştur.
1445

 Özetle 

İmparatorlukta hayata geçirilen reformların, devletin geleneksel yapısını radikal olarak 

değiştirdiği açıktır. 1830’ların Osmanlı devlet yapısı ile 1870’lerin develt yapısındaki 

farklılıklar, bu radikal değişimi açık olarak gözler önüne sermektedir. Yapılan bu 

reformların hariciye kökenli yöneticilerin etkin olduğu dönemde yoğun olarak 

uygulamaya konulduğu, sefirler ve Tercüme Odasından yetişen görevliler eliyle önemli 

bilgilerin İmparatorluğa aktarıldığı görülmektedir. Dolayısıyla geleneksel devlet 

yapısının modern devlet yapısına evrilmesinde Batı’yı tanıyan personelin birincil 

derecede etkili olduğu kuşkusuzdur. 

 3.3.4.Reformist Batıcı- Muhafazakâr Aydın Ayrımı 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı karşısındaki üstünlüğünü kaybetmesi ve Batı’yı 

tanımak adına elçiler göndermesi ile İmparatorluğa Batı bilgilerinin aktarıldığı bir kanal 

açılmasını sağlamıştır. Bu nedenle devletin nasıl kurtarılacağı sorunsalına verilen klasik 

cevap olan eski parlak günlere dönme fikri karşında yepyeni ve farklı bir bakış açısının 

temsilcileri konumlanmaya başlamıştır. Nitekim XVII. yüzyılda kısmi askerî ıslahatlar 

yapılmasına rağmen devletin eski gücünü kaybettiğini ve Batı karşısında gerilemenin 
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durdurulamadığını gören devlet adamlarının, bu durumu şaşkınlık ve endişe ile 

karşılayarak giderek çekingen bir tavır aldıkları görülmektedir. Bu devlet adamlarının 

gerek Doğu kültürünü yeni eklemeler ile tekrar diriltmenin zorluğunun farkına 

varmaları gerekse eski düzen ve teşkilatın üstünlüğü inancı ile devletin sarsılmaya 

tahammülü olmadığını düşünerek, eski düzenin devamlılığını savunmuşlardır. 

Dolayısıyla daha XVII. yüzyıldan itibaren ıslahat ve muhafazakârlığı savunan iki farklı 

kesim oluşmuştur.
1446

 Batı tarzı reformları savunan grup karşısında daha muhafazakâr 

kesim konumlanarak Türk siyasal hayatında önemli bir tartışmanın başlangıcı ortaya 

çıkmıştır. 

XVIII. yüzyılın ilk yarısından başlayarak Osmanlı yöneticilerince de kabul 

edilmeye başlanan yeni yönetim anlayışı oluşturulması gerekliliği, padişahlarca da 

resmen onaylanmıştır. III. Selim ve II. Mahmud gibi reform yanlısı padişahlar bu yeni 

anlayışın önemli temsilcileridir. Batı’nın üstün olduğu anlayışının kabul edilmesi ile 

beraber önce bazı teknikler sonrasında ise kimi kurumlar İmparatorluğa aktarılmıştır. 

Çağdaş Avrupa düzeninin pek çok nokta da Osmanlılardan üstün olduğu görüşünün 

kabul edilmesi ile yeni kurumlar oluşturulmuştur. Fakat eski yöntem ve kurumlar, 

yerlerine yenileri kurulucaya kadar varlıklarını devam ettirmiştir. Bu kapsamda İslami 

norm ve geleneklerin toplum ve siyasi hayatta süren etkileri sonucunda Batılılaşma 

kısmi bir surette gerçekleştirilmiştir. Fakat 1830’lu yıllardan itibaren Batılılaşma 

sürecinin hızlandığı görülecektir.
1447

  

Batılılaşma çabaları artış göstemiş olsa da, uygulamaya konulması hakkında 

önemli tartışmalar yaşandığı muhakkaktır. Reformların yürürlüğe konulmasını 

savunanlar olduğu gibi bunlara karşı çıkan gruplar da bulunmaktadır. Bu gruplara örnek 

olarak yeniçeriler ve ulema sayılabileceği gibi bunların dışında da reformlara muhalif 
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olan başka kesimlerin de olduğu bilinmektedir. Örneğin III. Selim reformlarının 

başlamasıyla eşzamanlı olarak ortaya çıkan, reformlarla güdülen amaçların tahrip 

edilmesine yönelik eski bürokratik eğilimler de, reformların başarı düzeyini etkileyen 

faktörlerden birisini oluşturmuştur. Devlet/kamusal çıkar yerine kişisel menfaatlerin ön 

planda tutulduğu bu görüş, yapılan reformlara karşın varlığını devam ettirmiştir.
1448

 Bu 

görüşün devam ettirilmesinde etkili olan en önemli sebep, Osmanlı ıslahat doktrininde 

ana unsurlardan birisini oluşturan ve III. Selim tarafından da benimsenen “eskinin 

yanında yenisini kurmak” ilkesinin devam ettirilmesidir. Bu nedenle eski unsurlar 

yaşamlarını sürdürebilmek için yenilikleri yıkmaya çalışmışlar, bu durum ise birçok 

ıslahat girişiminin etkisiz kalması ile sonuçlanmıştır.
1449

 Bu ikili yapı Tanzimat 

döneminde de sürdürülecektir.
1450

 Eski düzende yer alan birçok toplumsal kesimin 

reformlar karşısında gösterdikleri bu direnç, reformcuların topallayarak ilerlemelerine 

yol açmıştır.
1451

 Özetle tüm bu sebepler göz önüne alındığında III. Selim’in reformist 

uygulamalarına muhalif olan üç temel grup dikkati çekmektedir. Bunlar toplum içinde 

sosyal statülerinin zarar göreceğini düşünen ve bu nedenle imtiyazlarını kaybetmek 
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istemeyen yeniçeriler, ulema ve âyandır.
1452

 Bu kesimlerin muhalefetinin II. Mahmud 

döneminde artarak devam ettiği ve bu ittifaka karşı önlemler alma zorunluluğu, 

reformcular açısından aşılması gereken önemli bir eşik olmuştur. Bu eşiğin aşılması ise 

birdenbire olmamıştır. Nitekim reformların filizlenmeye başladığı III. Selim dönemi bir 

isyan ile sona etmiştir. Bir görüşe göre III. Selim’in tahttan indirilmesine yol açan 

isyanın, kendisinden öncekilere göre farklı bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bu isyan 

sonrası Doğucu-İslamcı ve Batıcı-Laik düşüncelerin karşı karşıya gelmesi nedeniyle 

yapısal/kültürel ikilik durumu ortaya çıkmıştır.
1453

  

XIX. yüzyıl ortalarında oluşan iktidar boşluğundan faydalanan sivil bürokratlar, 

iktidara gelmiş ve politize olmuşlardır. Modernleşme ve Batı kurumlarının aktarılmasını 

savunan bu bürokrat tipinin iktidara gelmesi daha önce de bahsedilen merkez-çevre 

çatışmasına yol açmıştır. Laik unsurların savunucusu olan bürokratların karşısında 

İslamcı düşünceyi savunan kesimler yer almıştır.
1454

 Bir görüşe göre siyasal rejim ve 

sosyal yapının yönlendirilmesinde birincil derecede etkin rol oynayan aydın sınıf, bu 

aktarımın gerçekleştirilmesinde milli değerlerin özellikleri dikkate alınmadan doğrudan 

aktarım yolunu izlemiştir. Bu durum ise toplumda fikir ayrılıkları ortaya çıkarmış, bazı 

radikal akımların yoğunlaştığı odak noktaları oluşmasına yol açmıştır.
1455

 

İmparatorluğun kurtarılmasını, Batı ve kurumlarının örnek alınarak 

durdurulmasını savunan bürokratlar, Avrupa kökenli kural ve kurumların İmparatorluğa 

aktarılmasını sağlamışlardır. Fakat bu örnek alma durumu kimi yazarlarca taklitçilik 
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olarak nitelendirilmiştir. Bu kapsamda muhafazakâr kesimden Batıcı reformistlere 

yöneltilen en önemli eleştirilerden bir tanesi, Batı taklitçiliğidir. Her ne kadar bazı 

reformlarlar için Batı’nın taklit edildiği ifade edilse de, bazı reformlar da Batı’daki 

örnekleri hakkında kapsamlı bilgi edinilerek aktarılmıştır. Şûra-ı Devlet’in kurulması, 

İstanbul’da belediye yönetiminin oluşturulması ve çıkarlan kimi kanunlar, bu duruma 

örnek olarak verilebilir. Fakat bu reformların başka bir kültürden aktarılması temel 

sorunlar doğurmasına ek olarak en ayrıntılı tasarlanan reformlar bile taklitçilikten 

kaynaklanan bir yüzeysellik durumu ortaya çıkmaktaydı. Bunun sonucunda yapılan 

reformların Osmanlı düşünce ve kültürüne uygun olmadığı fikri oluşmakta ve bu durum 

uyuşmazlıklara yol açmaktaydı.
1456

 Ayrıca eski ve yeni kurumların yan yana 

kullanılmasının ortaya çıkardığı ikiliğin Tanzimat döneminde de devam etmesi, bu 

tartışmaların sürdürülmesinde etkili olmuştur. Örneğin Gökalp, Tanzimat dönemindeki 

eski ve yeni kurumların yan yana varlığını sürdürmesini eleştirmekte ve bu durumu,  

“Tanzimatçıların büyük bir hatâsı da, bize şark medeniyetile garp medeniyetinin 

terkibinden bir irfan halitası yapmak istemeleriydi. Sistemleri büsbütün ayrı 

umdelere istinad eden iki makûs (zıt) medeniyetin imtizaç edemiyeceğini 

düşünememişlerdi. Hâlâ, siyasî bünyemizde mevcut olan ikilikler, hep bu yanlış 

hareketin neticeleridir: İki türlü mahkeme, iki türlü darültedris (okul), iki türlü 

vergi, iki türlü bütçe, iki türlü kanun”
 1457

 

 

biçiminde açıklamaktadır.  

Batı’dan örnek alınan kural ve kurumların, halk tarafından da kolayca 

benimsenerek kabul edildiğini söylemek mümkün değildir. İthal edilen Batı kültürünün 

ekonomik boyutunu sezemeyen halk, bu nedenle dış görünüşüne tepki göstermiştir. Bu 

yaşam tarzına sahip kişilerin gâvur olarak nitelendirilmesinin sebebi de budur. Yerli 

zanaatların çökmesi, artan işsizlik, bey ve ağaların gücünün halkın aleyhine artarak 

halkın yoksullaşması gibi nedenler büyük bir hüsran ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu 
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sebeple bu akım karşısında halk, tek sığınabileceği kendi geleneksel yaşantısına ve 

ahiret hayatında kavuşmayı amaçladığı mutluluğu ulaşma aracı olan dinine, büyük bir 

şevk ve kıskançlıkla sarılmıştır. Bu durum doğal olarak İslamcı düşünce akımlarının 

yükselişe geçmesi sonucunu doğurmuştur.
1458

 Bu ise reformu savunanlar ve karşı 

çıkanlar arasında bir mücadele yaşanmasına yol açmıştır.  

Tanzimat ve sonraki dönemlerde yaşanan gelişmeler bu fikir ayrılığını giderek 

derinleştirmiştir. Bunda reformların yukarıdan aşağı tepeden inmeci şekilde 

gerçekleştirilmesinin de etkisi olduğu görülmektedir. Nitekim Tanzimat’ın Batılılaşma 

hareketi, Midhat Paşa ile eyalet idaresinde ve 1876 Kanun-i Esasi ve meclis teşkili ile 

doruğa ulaşmıştır.
1459

 Bir görüşe göre I. Meşrutiyet toplumun içinden çıkmış yeni 

toplumsal ve ekonomik güçlerin çabaları ile değil tepeden inmeci bir anlayış hayata 

geçirilmiştir. Fransız devriminden etkilenen Osmanlı aydınları meşrutiyetin ilanı ile 

kurtuluşu amaçlasalar da, halktan kopuk ve tutarlı olmayan bir ideolojik anlayış ile bunu 

gerçekleştirmişlerdir. Meşrutiyet ile sultanın/halifenin yetkilerinin sınırlandırılması 

düşünülse de, Osmanlı aydınlarının toplumsal bir tabana dayanmamaları nedeniyle kısa 

bir süre sonra meşruti yönetim sonlandırılmış ve bürokratların hâkimiyeti sultana 

geçmiştir. Günümüze kadar tartışılan siyasal farklılıkların temeli buradan 

başlatılmaktadır.
1460

 Osmanlı devlet sisteminin merkezi iktidara alternatif oluşturacak 

her türlü toplumsal ve ekonomik değişme ve gelişimi engelleyici statükocu yapısı, 

İmparatorluğun temel geri kalış sebebi olarak ileri sürülmektedir. Buna ek olarak 

kapitülasyonlar ve Osmanlı devlet borçları da sayılmalıdır. Fakat merkezi iktidarın bu 

temel sebepleri yorumlama konusundaki bilgi ve bilincinin eksikliği, çözüm için iki zıt 

anlayış geliştirilmesi ile giderilmeye çalışılmıştır. Batıcılık ve İslamcılık olarak genel 
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hatları belirlenen bu politikalar doğal olarak bu yaklaşımları temsil eden ayrı grupların 

ortaya çıkmasına yol açmıştır.
1461

  

İmparatorluğun kurtuluşunu Batı’nın gerçekleştirdiği dönüşümlerin 

İmparatorluğa uygulanması ile gerçekleşeceğini savunan Batıcılık anlayışı, genellikle 

devletin önemli kesimlerinde görev yapan bürokratlar ve aydınlarca benimsenmiştir. 

Devletin kurtarılmasının imparatorluğun/devletin gücüne dayanılarak gerçekleştirilmesi 

düşüncesinde olduklarından devletçi olarak konumlandırılmışlardır. Buna ek olarak 

İmparatorluğu sadece kendi politikalarının uygulanması ile kurtarılacağına inanmaları 

ve halktan kopuk bir nitelik taşımaları da bu yaklaşımın seçkinci yönünü 

oluşturmaktaydı. Devletçi-seçkinci olarak nitelendirilen bu anlayış merkeziyetçi, 

Sultanın yetkilerine ortak olacak (anayasalcılık) ve Batı’nın kimi kurumlarını topluma 

aktarılmasına yönelik bir politika izlemekteydiler. İslamcılık anlayışını savunanlar ise 

Batıcılık karşısında değişim isteklerine direnen gelenekçi bir yapıya sahiptiler. İslam ve 

Osmanlı toplum yapısındaki kimi öğelere dayanmaktaydılar. Siyasal ve ekonomik 

olarak ise liberalliği savunmaktaydılar. Diğer grubun devletçiliğine karşı liberallik, 

baskıcı yönetim anlayışına karşı kişinin devlet karşısında özgürlüğü, merkeziyetçiliğe 

karşı ise adem-i merkeziyetçiliği ön plana çıkarmışlardır. Kongar’a göre her iki 

anlayışta İmparatorluğun kurtuluşunda beklenen başarıyı gösterememiştir. Devletçi-

seçkinlerin halktan kopuk ve tutarsız Batıcılık anlayışları ile gelenekçi-liberallerin 

tarihin akışını tersine çevirme anlayışlarının başlangıçtan başarısızlığa mahkûm olması 

bu iki anlayışın eleştirildiği temel noktalardır.
1462

 

Görüldüğü üzere İslam dünyasında ve dolayısıyla Osmanlılarda çağdaşlaşma 

çabaları iki ana akım üzerinden tartışılmıştır. Laik ve rasyonaslist özellilere sahip ilk 

akım; din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devletin din işlerine müdahale 
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edebildiği ve devleti dinsel vesayetten kurtarma çabası içindedir. Bu akımın tipik 

temsilcileri Batı tarzı yenilikleri savunan reformistlerdir. İkinci akım ise modernizmi 

kısmen rasyonalist olarak ifade edilen İslamcı akımdır. Bu akım, Kur’an ve sünnet gibi 

İslam’ın temel kaynaklarının akıl ve ilim ile yorumlanarak kişisel ve toplumsal yaşama 

uygulanması esasına dayanır. Böylece Batılı değerler karşısında kendi gelenekleri 

üzerinde yükselen bir Doğulu fikri ortaya çıkarılabilecektir. Bu akımı ise İslamcı ve 

gelenekçi kesimler temsil etmektedir.
1463

 

Özetle Batılı reformların İmparatorluğa girmeye başladığı dönemden itibaren, bu 

reformları savunanlar ve karşı çıkanlar arasında önemli görüş ayrılıkları ortaya 

çıkmıştır. Bu durum her iki kesimin de, devletin kurtarılması için farklı reçeteler 

önermesinden kaynaklanmaktadır. İktidarda olan kesimin politikalarının hayata 

geçirildiği göz önüne alınırsa, Osmanlı paşaları arasında çekişmelerin önemli bir sebebi 

anlaşılabilir. Fakat bu tarz bir bakış açısının oluşması kuşkusuz İmparatorluk dışına 

çıkan hariciye personeli birincil derecede etkilidir. Nitekim İmparatorluk dışındaki 

dünyayı imparatorluğa bu personel anlatmış ve aktarmıştır. Bu durum 

yerleşik/geleneksel unsurlar karşısında yeni bir bakış açısının fizlizlenmesine yol 

açmıştır. Dahası reformlar ile başlayan bu tartışmanın Türkiye Cumhuriyeti’nde hâlâ 

tartışılıyor olması, konunun ehemmiyeti ve Türk siyasal hayatı içindeki önemini 

göstermektedir.  
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SONUÇ 

Ortaya çıktığı ve gelişim gösterdiği coğrafya göz önüne alındığında, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Avrupa ile içiçeliği açık şeklide görülmektedir. Fakat askerî, 

ekonomik ve teknolojik değişimler sonucunda güç dengesinin Osmanlılar aleyhine 

bozulması, iki coğrafya arasındaki ilişkinin biçiminde de değişime yol açmıştır. Bu 

durum Osmanlı İmparatorluğu açısından üzerinde durulan önemli bir konu olmuştur. 

Batı karşısında üstün Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda bu üstünlüğün nasıl 

sürdürülebileceğinin cevabını geçmiş uygulamalarda ararken, XVIII. ve XIX. 

yüzyıllarda ise Batı’nın üstünlüğünü kabul ederek, devletin korunması adına Batı’ya 

benzemek istemiş ve savunmacı modernleşme anlayışı çerçevesinde reformlara 

girişmiştir. 

Bu çalışmada, modernleşme sürecinde hariciye teşkilatının önemli bir rol 

oynadığı ve bu süreçte üstlendiği öncü rol ile devletin diğer kurumları için bir model 

olduğu fikri savunulmuştur. Bu kapsamda modernleşme, hariciye teşkilatı ve hariciye 

teşkilatının nasıl model olduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bunun için Hariciye 

Nezareti ve hariciye personelinin idari/dâhiliye, hukuk/adliye, maliye, maarif, ekonomi 

ve askerî alanlarda Türk kamu yönetiminin modernleşmesinde etkili oldukları ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Bu iddialara ek olarak hariciye teşkilatının faaliyetleri sonucunda 

alternatif bir yaşam modeli olarak diplomasi kullanımının geliştirildiği, teritoryal bir 

Osmanlılık bilinci oluşturarak İmparatorluktan toprak kopmasının engellenmeye 

çalışıldığı, geleneksel devlet yapısının terk edilerek modern devlet kurumlarının 

oluşturulduğu ve son olarak bu anlayış neticesinde reformist/Batıcı ve muhafazakâr 

ayrımının ortaya çıktığı ifade edilmiştir. 

Bu iddiaların test edilebilmesi için birinci bölümde Osmanlı Devleti’nin 

korunması olgusu, Batı dışı modernleşme örneklerinin Osmanlı Devleti ile benzerlik ve 
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farklılıkları ve Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşmenin dönemsel gelişimi ele 

alınmıştır. İkinci bölümde Osmanlı Devlet teşkilatı genel olarak incelenmiş, bu ise 

hariciye teşkilatının oluşumuna altyapı sağlayan kurumların incelenmesi üzerinden 

yapılmıştır. Böylece diplomasinin İmparatorluk için önemli hale geldiği bir süreçte, 

İmparatorluğun bu sürece refleks olarak geliştirdiği gelişmeler üzerinde durulmuştur.  

Diplomasinin önem kazanması ile beraber bu anlayışa daha da önem kazandıran 

Hariciye Nezareti ve üç önemli devlet adamının biyografilerine değinilmiştir. Üçüncü 

bölümde ise hariciye teşkilatının nasıl model olduğuna yönelik özellikleri incelenmiş, 

diğer kurumlar üzerindeki etkileri ve hariciye reformlarının izleri takip edilmiştir. Son 

olarak ise hariciye teşkilatının uygulamaları ile beraber ortaya çıkan kimi gelişimeler ele 

alınmıştır. 

Literatürde Hariciye Nezaretinin, Osmanlı modernleşmesinin itici gücü olduğu, 

Tercüme Odası kökenli bürokratların ve bu kurumdan yetişen hariciye personelinin 

reform sürecinde önemli bir rol aldıkları sıklıkla dile getirilmektedir. Fakat bunun nasıl 

gerçekleştiğine ilişkin bütüncül bir cevap bulmak zordur. Bu çalışmada hariciye 

teşkilatının reformların itici gücü olduğu iddiası desteklenmekle birlikte hariciye 

personelinin bu süreçteki birincil etken oldukları ileri sürülmektedir. Ayrıca hariciye 

teşkilatı ve hariciye personelinin gerçekleştirdikleri reformlar ile Türk kamu yönetimi 

açısından bir model olduğu ve özellikle 1871 yılına kadar devlet içindeki etkin kesim 

oldukları ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda modernleşme/çağdaşlaşma/ Batılılaşma kavramlarının Osmanlı 

Devleti açısından ne anlama geldiği açıklanmıştır. Askerî bir düzen üzerine inşa edilmiş 

ve fütuhat temelinde oluşan bir devlet yapısının, Orta Çağ devletleri içinde önemli bir 

konum edindiği açıktır. Bu başarılı yapının askerî düzen ve devlet yapısı gibi alanlarda 

örnek alındığı ve Avrupalılarca da takip edildiği bilinmektedir. Machiavelli ya da 
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Montaigne gibi yazarların ya da Avrupalı elçilerin yazdıkları üzerinden izlenebilecek bu 

örnekleri, daha da çoğaltmak mümkündür. Osmanlıların sahip oldukları bu üstünlük 

diplomasi sistemine de yansımıştır. Fakat kabaca başlangıcını XVII. yüzyıl olarak ifade 

edebileceğimiz dönem itibariyle bu yükseliş sona etmiştir. Osmanlı bürokratları bunun 

sebebini olması gerektiği gibi uygulanmayan devlet sisteminde arasalar da, sorun 

aslında çok derindir. Nitekim Zitvatorok Antlaşması ile başlayan ve yüzyılın sonunda 

Karlofça Antlaşması ile bu durumun somutluk kazandığı görülmektedir. Sonraki 

dönemlerde kimi başarılar kazanılmış olsa da, eski parlak günlere duyulan özlem 

dindirilememiştir. XVIII. yüzyılda başlayan ve XIX. yüzyıl başında gelişim gösteren 

yeni Batı algısı, iki yüzyıl öncesine göre birçok şeyin değiştiğini göstermektedir. Artık 

üstün olan ve örnek alınan taraf Batı’dır. Rönesans ve Aydınlanmaya dayanan altyapı 

ile yeni bir anlayış geliştirilerek, Avrupa birçok alanda önemli atılımlar 

gerçekleştirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu için ise bu alanlar içinde en önemlisi askerî 

gelişimdir. Fütühat anlayışı çerçevesinde kılıç ile fethedilen toprakların yine aynı 

şekilde kılıç ile muhafaza edilebileceği düşüncesi, uzun süre Osmanlı yöneticilerinin 

temel düşüncesini oluşturmuştur. Fakat bu düşünceye ek olarak III. Selim örneğinde 

görüldüğü üzere kimi padişahlar ve öncü bürokratların zihninde yeşeren ve gittikçe 

yerleşen yeni bir anlayışın olduğu da görülmektedir. Osmanlı mülkünün sadece kılıç ile 

korunamayacağının farkına varan bu yeni anlayışın öncüleri, askerî güç kadar etkili 

olduğunu idrak ettikleri diplomasi kanalını çalıştırma çabasına girişmişlerdir. Bu durum 

ise XIX. yüzyıl Osmanlı reformlarına giden zorlu yolun başlangıcını oluşturmuştur. 

Böylece; Osmanlı modernleşmesi denilen olgu, devletin toprak kaybını 

engellemek saikiyle başlatılmıştır. Bu nedenle temel amaç, ordunun modernize 

edilmesidir. Böylece toprak kaybı engellenebilecektir. Askerî bürokrasinin güçlü olduğu 

bir devlet yapısı içinde böyle bir modernleşme anlayışının gelişim göstermesi gayet 
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normal bir durumdur. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta, askerî saiklerle başlatılan 

sürecin sadece bu alanla sınırlı kalmamasıdır. Ortaylı ile beraber birçok yazarın ifade 

ettiği gibi askerî ihtiyaçlar, diğer alanlarda da yenilik yapılmasını zorunlu kılmıştır ve 

bunun sonucunda subay, mühendis, doktor vb. gibi ordunun teknik ihtiyaçlarının 

karşılanması için eğitim alanında önemli reformlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ordunun 

ihtiyaçları için sistematik vergi toplamak gerekmiştir. Tüm bu gelişmeler süreç içinde 

idari ve hukuk alanına da sıçramıştır. Geçmişte Avrupa tarafından takip edilerek 

başarısının sırrı çözülmeye çalışılan devlet yapısı, yeni dönemde çağın gerekliliklerine 

cevap verememeye başlamıştır. Bu nedenle Osmanlı modernleşmesi denilen olgu, 

devletin temel kurumlarının çağın gerekliliklerine cevap verecek düzeye getirilmesi ve 

var olan başarısızlıkların sonlandırılması isteğinden başka bir şey değildir. Fakat 

belirtilmesi gerekir ki; bu düşünce anlayışı çok küçük bir bürokrat grubunun sahip 

olduğu fikirlerdir ve sistem içinde bulunan geleneksel unsurların yoğun muhalefeti ile 

karşılaşmıştır. Süreç içinde devletin politik olarak girdiği krizler, bu anlayışın hayata 

geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Bunu ise reform taraftarı padişahlar ile beraber küçük 

bürokrat grup gerçekleştirmiştir. III. Selim’e kadar sınırlı örnekler ile gerçekleştirilen bu 

düşünce, III. Selim ile beraber yeni bir anlayış kazanmıştır. Fakat bu çabalar içine giren 

III. Selim saltanatı, bir isyan ile sonlanmıştır. Aynı anlayışı daha sistemli devam ettiren 

II. Mahmud ise geçmişteki çabalardan farklı olarak reformlara muhalif grupları ortadan 

kaldırdıktan sonra reformları uygulamaya koyabilmiştir. Merkezi bir devlet yapısı için 

âyanlar ortadan kaldırılmış, reformların en önemli muhalifi Yeniçeri Ocağı lağv edilmiş 

ve ulemanın nüfuzu kırılmıştır. Böylece reformlar karşısındaki geleneksel blok ortadan 

kaldırılarak, reformlar hızla hayata geçirilmiştir. Burada belirtilmelidir ki, nasıl ki II. 

Mahmud, III. Selim döneminin reform anlayışını kullanarak daha ileri düzeye taşıdıysa; 

kendi tarafından gerçekleştirilen reformlar bir sonraki dönem yapılacak reformların 



417 

 

altyapısını oluşturmuştur. Tüm bunların devleti krize sürekleyen çok önemli gelişmeler 

esnasında hayata geçirildiği de göz önünde bulundurulmalıdır. 

II. Mahmud tarafından gerçekleştirilen reformların ise Tanzimat döneminde bir 

üst seviye taşındığı belirtilmelidir. Hatta bu dönemde önemli askerî reformlar yanında 

idare ve hukuk alanında önemli yenilikler yapılmıştır. Bu dönemde III. Selim ve II. 

Mahmud döneminin aksine reformist kimliğiyle öne çıkan dönemin Padişahı 

Abdülmecid değil Babıâli bürokratlarıdır. Burada fark yaratan kesimi ise çalışmada 

açıklandığı gibi hariciye bürokratları oluşturmuştur.  

Bu kapsamda Osmanlı modernleşme anlayışı, yüzyıllar içinde önemli değişikler 

geçirerek, farklı anlayışlar tarafından uygulamaya konulmuştur. Bu durumun çalışma 

açısından önemi ise, devletin savunmacı modernleşme anlayışı ile ayakta tutma 

çabasıdır. Örneğin Mısır krizi esnasında Mustafa Reşid Paşa tarafından önerilen 

politikalar, muhafazakâr kesim tarafından dahi kabul edilmiştir. Bu durum dönemsel 

olarak değişiklik gösterse de, bugünden bakıldığında İmparatorluğun her açıdan önemli 

değişiklikler geçirdiği görülmektedir. Ayrıca geleneksel muhalefet gruplarının ortadan 

kaldırılması ya da güç kaybetmesi, reformların farklı bir nitelik kazanmasında önemli 

bir unsurdur. Burada şunu belirtmek gerekir ki, bu çalışmada reformist ya da 

muhafazakâr kesimin faaliyetlerinin ya da görüşlerinin hangisinin doğru olduğu 

tartışmasına girilmemiştir. Bu durum konunun tarafsız olarak incelenmesi için önemli 

bir noktadır. Tanzimat reformcularının reformlarının başarılı ya da başarısız sonuçları 

da tartışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu çalışmada önemli olan devletin yapısal 

olarak uğradığı değişikliklerin kamu yönetimi açısından incelenmesidir.  

Çalışmada Osmanlı modernleşmesinin etkili gücü olarak hariciye teşkilatına 

önemli bir rol atfedilmiştir. Nitekim modernleşme sürecinde önemli değişim geçiren 

kurumlardan birisi Osmanlı hariciyesidir. Ad hoc diplomasi anlayışının hâkim olduğu ve 
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eman sisteminin kullanıldığı süreçten mütekabiliyet esasına dayalı diplomasi anlayışına 

geçilmesi süreci üzerinden de Osmanlı modernleşmesini izlemek mümkündür. Geçmiş 

Türk ve İslam devletlerinden önemli bir devlet geleneğinin miras kaldığı Osmanlı 

Devleti, bu mirasına kendi katkılarını ekleyerek önemli bir sistem oluşturmuştur. Bu 

nedenle klasik dönem Osmanlı devlet teşkilatı her ne kadar geçmiş örneklerden unsurlar 

taşısa da, kendi yaptığı katkılar ile özgün bir sistem oluşturmayı başarmıştır. Benzer bir 

durum diplomasi anlayışı açısından da söz konusudur. Askerî gücün ön planda olduğu 

dönemler de bile diplomasinin kullanılan bir kanal olduğu görülmektedir. 1699 Karlofça 

Antlaşması ise Türk diplomasi tarihi açısından önemli bir kırılma noktasıdır. Nitekim 

Osmanlı Devleti bu antlaşma ile beraber bir anlamda Avrupa diplomasi sistemini kabul 

etmiştir. Bu antlaşmanın bir başka önemi önceki dönemler de Babıâli kalemlerinin şefi 

görevini yürüten reisülküttablığın, diplomasi ve dış ilişkiler konusunda yetkili makam 

haline gelmesidir. Bu durum bu tip görevlilerden sadrazam dâhil önemli makamlara 

atama yapılmasının da önünü açmıştır. Bu makam 1836 Hariciye Nezaretinin 

kuruluşuna kadar sadrazamın emri altında Osmanlı diplomasisini yönetmiştir. 

Osmanlı hariciye teşkilatının reisülküttablıktan Hariciye Nezaretine dönüşüm 

süreci incelendiğinde, dönemin siyasal konjonktörü ile beraber iç gerekliliklerinde etkili 

olduğu görülmektedir. Askerî gücün diplomasi ile dengelenme çabaları, Osmanlı 

Devleti’nin bu alana önem vermesine yol açmıştır. Örneğin ittifak kurma ihtiyacı bu 

dönemde diplomasi anlayışının şekillenmesinde önemli bir unsurdur. Ayrıca Avrupa 

ülkeleri hakkında eski teknikler ile elde edilen istihbaratın yetersizliği, yeni bir teşkilat 

oluşumunu gerekli kılmıştır. Bununla bağlantılı olarak yabancı dil bilen personel 

ihtiyacı, Tercüme Odasının kurulması ile sonuçlanmıştır. Tüm bu gelişmeler sonrası, 

Hariciye Nezaretine giden sürecin hız kazandığı görülmektedir. 
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1836 yılında kurulan Hariciye Nezaretinin, dış ilişkiler konusunda reisülküttaba 

göre daha yetkili ve etkin olduğu açıktır. Osmanlı hariciyesinin oluşturulması, Avrupa 

tipi bakanlık sistemine geçiş içinde önemli bir adımdır. Avrupa’da çok daha önceleri 

kurulan bu tarz kurumların Osmanlı İmparatorluğundaki kuruluş tarihi, benzer 

süreçlerin yaşandığı Rusya ve Japonya ile yakın dönemlerde gerçekleşmiştir. Avrupalı 

örnekler ile karşılaştırıldığında ise Osmanlı Hariciye Nezaretinin modern bir teşkilat 

yapısına kavuşması için 1880’leri beklemek gerekecektir. Nitekim Nezaret, uzun yıllar 

reisülküttab emri altında çalışan büroları bünyesinde taşımıştır. Fakat bu durum teşkilat 

yapısı olarak nezaretin süreç içinde hızlı bir değişim geçirdiği gerçeğini gizlememelidir.  

Bu noktada çalışma açısından asıl önemli soru cevaplanmalıdır: Hariciye 

Nezareti Türk kamu yönetimi açısından bir model midir? Bu çalışmada elde edilen 

kaynaklar ile test edilen bu iddia için olumlu cevap vermek mümkündür. Nitekim sahip 

olduğu özellikler sebebiyle hariciye teşkilatı devletin diğer kurumlarından 

ayrılmaktadır. Zaten bu çalışmada Hariciye Nezaretinin model olduğunun iddia 

edilmesinin temelinde, sahip olduğu bu ayırıcı özellikler ve kendisine özgü nitelikler 

yatmaktadır. 

Hariciye Nezareti Osmanlı İmparatorluğunun bakanlık sistemine geçişinde ilk 

adımdır. Dâhiliye Nezareti ile aynı Hatt-ı Hümayun ile kurulan Hariciye Nezareti 

kurulan ilk bakanlık örgütlemesidir. Teşkilat yapısı ilk dönemler de modern bir bakanlık 

yapısını yansıtmasa da, süreç içinde önemli bir değişim göstermiştir. Kendisinden önce 

kurulan Evkaf Nezareti vb. kurumlar bu kapsamda değerlendirilmediğinden, Hariciye 

Nezareti bakanlık sistemine geçişte ilk adım kabul edilmelidir. Aynı zamanda dış 

politika alanında önemli bir uzmanlaşma sağladığı gerçeği de dikkate alınmalıdır. Fakat 

Hariciye Nezaretini diğer nezaretlerden ayıran önemli bir nokta kesintisiz bir bakanlık 

örgütlenmesine sahip olması ve diğer nezaretlere göre üstün bir konumda bulunmasıdır. 
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Dönemin konjonktürü nedeniyle dış politika işlerini düzenleyecek personelin sahip 

olduğu nitelikler, dış politika yönetiminin devletin geleceği açısından kazandığı önem, 

hariciye konusuna hâkim bürokratları devletin üst makamlarına taşımıştır. Özellikle 

Mustafa Reşid, Âli ve Fuad Paşa gibi ünlü diplomatların Hariciye Nazırlığı ve Sadaret 

makamlarında uzun dönem görev yapmaları, bu görüşün en önemli kanıtıdır. Bu 

nedenle 1870’lere kadar Hariciye Nezaretinin Sadaret ile içiçe olmasıyla, bu kurum 

diğer bakanlıklar karşında üstün bir konum kazanmıştır. Buna hariciye nazırı olan 

kişilerin eş anlı olarak devletin farklı kademelerinde görevler üstlenmelerini de eklemek 

gerekmektedir. Ayrıca diğer nezaretler göre kesintisiz bir örgütlenme süreci, önemli bir 

kurumsal kültür oluşturmuş olmalıdır. Nitekim aynı tarihte kurulan Dâhiliye Nezareti 

1877 yılına kadar üç kez ilga edilerek, yeniden kurulmuştur. Devletin diğer geleneksel 

görevlerini yerine getiren kurumlar da, Hariciye Nezaretinin etkinliğine ulaşamamıştır. 

Hariciye Nezaretinden iki yıl sonra kurulan Maliye Nezareti de birçok düzenleme ile 

kesintili bir kurumsal sürece sahip olmuştur. Adliye Nezaretinin ise 1870’lere kadar 

kurumsallaşmasını tamamlayamadığı görülmektedir. Tüm bunların temel sebeplerinden 

birisini de, diğer nezaretlerin gerekli niteliklere sahip uzman personel yetiştirmede 

eksikliğinin etkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle kurumsal olarak örnek alınabilecek 

tek istikrarlı devlet kurumunun Hariciye Nezareti olduğu açıktır. 

İkinci olarak Hariciye Nezaretinin model olmasını sağlayan neden, yukarıda da 

değinildiği gibi yöneticilerinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Mustafa Reşid, Âli ve 

Fuad Paşa gibi dönemin ünlü diplomatları, uzun yıllar Hariciye Nazırlığı ve Sadaret 

görevlerini dönüşümlü olarak yürütmüşlerdir. Ayrıca yeni kurulan meclis başkanlıkları 

vb. gibi önemli görevler de üstlenmişlerdir. Bu yöneticilerin bu çapta bir etkinliğe 

ulaşmalarının temel sebebi, İmparatorluğun içinde bulunduğu kriz durumudur. Mısır 

krizinde askerî olarak kendi devletinin valisi karşısında mağlup olan ve başkentinin çok 
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yakınına kadar gelen askerî gücü durduramayan İmparatorluk, çıkış yolu olarak 

uluslararası güç dengesi kullanımını benimsemiştir. Dış politika yönetimi konusunda 

uzman personel sayısındaki azlık, bu niteliklere haiz olan kişilerin iktidara gelmesi ile 

sonuçlanmıştır. II. Mahmud sonrası tahta çıkan Abdülmecid ve Abdülaziz gibi 

padişahların, bu bürokratik kadronun gücünü kıramadığı görülmektedir. Başka bir 

deyişle var olan krizden çıkış yolu olarak bu bürokratların reformist yönetim anlayışı 

uygulanmak zorunda kalınmıştır. Bu nedenle bu üç ismin Mustafa Reşid Paşa’nın ilk 

sadarete gelme tarihi olan 1846’dan, Âli Paşa’nın vefat ettiği 1871 yılına kadar devlet 

teşkilatı ve dış politikasını bizzat yönettikleri görülmektedir. Sahip olunan bu politik 

güç nedeniyle bu üç isim, reformların hayata geçirilmesinde de birincil derede etkili 

olmuşlardır.  

Hariciye Nezaretinin model olmasını sağlayan üçüncü özellik, sahip olduğu 

nitelikli personel yapısıdır. Yabancı dil bilen Müslüman personel yetiştirilmesinin,  

İmparatorluk açısından bir gereklilik haline gelmesi sonucu kurulan Tercüme Odası, 

başlangıçta kendisinden bekleneni vereme de, süreç içinde devlete nitelikli personel 

yetiştiren en önemli kurum olmuştur. Buna ek olarak Tanzimat reformcuları yabancı dil 

bilen personel sayısını artırabilmek için Mekteb-i Sultani gibi yabancı dil eğitimi veren 

eğitim kurumları oluşturmuşlardır. Ayrıca Avrupa’da yer alan sefaretlerde görev alan 

personelin yabancı dil konusunda kendisini geliştirdiği görülmektedir. Tanzimat dönemi 

ile birlikte yabancı dil bilgisine sahip ve Batı’yı yakından tanıyan personel, devlet 

kademelerinde yükselmiş ve önemli makamlarda görev yapmışlardır. Lewis’in deyimi 

ile yabancı dil bilmek sihirli bir tılsım şeklini almıştır. Görevleri niteliği yabancı dil 

bilen personel istihdam edilen Hariciye Nezareti, reformların yürütülmesinde birincil 

derecede etkili olmuştur. Nitekim reformların Batı ile iletişim kurma yeteneğine sahip 

personel tarafından İmparatorluğa aktarılması, doğal bir süreç olarak kabul edilmelidir. 
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Öğrenilen yabancı dil sonucunda Batılı kaynaklara erişim, Avrupa ülkeleri ile doğrudan 

ilişki kurabilme ya da gelişmeleri takip edebilme, bu kişileri reformları İmparatorluğa 

aktaran önemli bir vasıta haline getirmiştir. Yapılan işin niteliği nedeniyle bu nitelikteki 

personeli bünyesinde barındıran Hariciye Nezareti, askerî, idari, hukuki, mali ya da 

iktisadi yeniliklerin İmparatorluğa aktarıldığı kurum hüviyetine bürünmüştür. 

Hariciye Nezaretinin model olmasını sağlayan dördüncü sebep, bünyesinde 

kurulan birçok kurum için kuluçka niteliğine sahip olmasıdır. Literatürde geleneksel 

alanlar olarak kabul edilen savunma, adliye, hariciye ya da maliye gibi alanlar dışında 

kalan görevlerin içişleri bakanlıkları bünyesinde toplandığı dile getirilse de, Osmanlı 

İmparatorluğu açısından 1880’lere kadar bu görev Hariciye Nezareti tarafından 

üstlenilmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında ilgili dönemde sadaret, dâhiliye ve 

hariciye işlerinin tek elden yürütülmesinin ve Dâhiliye Nezaretinin kurumsal 

sürekliliğinin kesintiye uğramasının payı olduğu görülmektedir. Bu nedenle 

İmparatorluk açısından önem taşıyan birçok alan ile ilgili meclisler, Hariciye Nezareti 

bünyesinde kurulmuştur. Bu meclislerin bazılarının sonraki süreçte müstakil nezaretlere 

dönüştüğü görülmektedir. Tarım, ziraat ve ticaret ile ilgili Umûr-ı Nâfı’a Meclisi ve 

ticari işleyişi yakından ilgilendiren ve kurulmasının Avrupalı devletlerce de 

desteklendiği Karantina Meclisi bu kapsamda ele alınmalıdır. Bu meclislerin Hariciye 

Nezareti bünyesinde kurulmasının bir diğer sebebi, faaliyet alanlarının uluslararası 

nitelik taşımasıdır. Ayrıca Hariciye Nezaretinin gayrimüslimlere ait bazı davaların 

görülmesi ya da yabancı tebaanın basın faaliyetlerinin yürütülmesi gibi görevleri de 

üstlendiği görülmektedir. Bunlara ek olarak Babıâli’de göreve başalayacak memurların 

Hariciye Nazırı tarafından sınava alınması ya da devlete memur yetiştirmek amacıyla 

kurulan Mekteb-i Adliye’nin Hariciye ve Maliye Nezareti himayesine verilmesi gibi 

görevler ile Nezaret, diğer kurumların işleyişi üzerinde önemli etkilerde bulunmuştur. 
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Hariciye Nezaretinin model olmasını sağlayan beşinci neden öncü olma 

niteliğidir. Nitekim Avrupa’ya elçi olarak gönderilen kişilerin kaleme aldıkları 

sefaretnameler ya da döndükten sonra aldıkları görevler ile bu tecrübelerini 

İmparatorluğa aktarmaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı’yı tanımasının en önemli 

araçlarından birisi olmuştur. Batı ile ilgili birçok yenilik ilk kez bu sefaretnameler 

içinde görülmektedir. Yirmisekiz Mehmed Çelebi, Ebubekir Ratip Efendi, Ahmed Azmî 

Efendi ve Sadık Rıfat Paşa gibi isimler, bu konuda verilebilecek en önemli örneklerdir. 

Nitekim bu isimlerden Ebubekir Ratip Efendi III. Selim dönemi reformlarının mimarı 

olmuş, Sadık Rıfat Paşa ise Tanzimat reformlarına altyapı hazırlayan görüşler 

aktarmıştır. Bu elçiler gibi sefirliklerde görev yapan personelin de, benzer tarz 

aktarımlar yapmış olduğı görülmektedir. Örneğin Tanzimatın üç paşası olarak ifade 

edilen Mustafa Reşid, Âli ve Fuad Paşalar, sefaretlerde görev almış ve önemli tecrübeler 

edinmişlerdir. Bu kapsamda Batı ile yeniliklerin İmparatorluğa aktarılması ve 

imparatorlukta uygulanması, Batı ile ilişki kurabilen personel olan elçiler ve sefaret 

görevlileri ile gerçekleşmiştir. 

Hariciye Nezaretinin model olmasına yol açan altıncı özellik ise bünyesinde 

barındırdığı özgün kurumlardır. Müşteşarlık kurumunun ilk kez Hariciye ve Dâhiliye 

Nezareti bünyesinde kurulduğu bilinmektedir. Bu kapsamda kurumsal süreçleri kesintili 

olsa da, diğer nezaretler bünyesinde bu birimin oluşturulmasında bu tecrübelerin önemli 

bir payı olmalıdır. Nitekim bu kurumu Türkiye Cumhuriyetine de aktarıldığı ve 2017 

Anayasa değişikliklerine kadar da faaliyet gösterildiği görülmektedir. Hariciye Nezareti 

bünyesinde yer alan bir diğer özgün kurum Vilayet-i Hariciye Müdürlükleridir. 

Vilayetlerdeki hariciye işlerinin yürütülmesinden sorumlu olan ve valiye bağlı olarak 

görev yapan bu memurun varlığı, harici ilişkilerin taşra da dâhil olmak üzere 

düzenlenmesi ihtiyacından doğduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle harici işlerin 
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işleyişi taşra da dahi olsa önemlidir. Bu kapsamda oluşturulan ve bünyesinde 

tercümanların yer aldığı bu müdürlük, Hariciye Nezaretine özgü bir kurum olmuştur. 

Görüldüğü gibi yukarıda bahsedilen altı özellik, Hariciye Nezaretinin neden 

model olduğu sorusuna verilen cevapları oluşturmaktadır. 1840’lı yıllarda başlayan bu 

süreç 1870’li yıllara kadar devam etmiştir ve Osmanlı tarihi açısından özgün bir dönemi 

oluşturmaktadır. Nitekim devletin düzenlenmesinde etkin rol alan hariciye bürokratları, 

reformların tanınması, aktarılması ve uygulanması aşamalarında fiilen görev almışlardır. 

Tüm bu faaliyetler neticesinde Hariciye Nezareti, devletin örnek olarak aldığı kurum 

olmayı başarmıştır. Fakat Hariciye Nezaretinin model olmasını sadece bu sebepler ile 

açıklamak mümkün değildir. Hariciye teşkilatının diğer kurumlardaki izleri de 

izlenerek, test edilen savın doğrulanmasına çalışılmıştır. Bu kapsamda idari/dâhiliye, 

hukuk/adliye, maliye, maarif, ekonomi ve askerî alanlardaki hariciye teşkilatının izleri 

araştırılmıştır. Bu araştırma ise hariciye personelinin diğer kurumlardaki etkisi 

üzerinden incelenmiştir. 

Hariciye teşkilatının etkisi ile gerçekleştirilen reformlardan en çok etkilenen 

alanın, idari alan olduğu görülmektedir. Yapılan reformlar ile devletin yapısında birçok 

yeni kurum oluşturulurken, teşkilat yapısında da önemli değişiklikler meydana 

gelmiştir. Meclis-i Vâlânın kurulması esnasında Batılı birçok örneğin incelendiği ve bu 

tarz bir kurumun Osmanlı devlet sistemine yakın ülkelerden alınması gerektiğini, 

Mustafa Reşid Paşa’nın görüşlerinde bulmak mümkündür. Meclis-i Vâlâ ve Meclis-i 

Tanzimat gibi kurumlar incelendiğinde, yöneticilerinin çoğunluğunun sivil 

bürokratlardan oluştuğu ve bunlar içinde önemli bir kısmının hariciye kökenli olduğu 

dikkati çekmektedir. Yani hariciye personeli yeni fikirlerin aktarılmasına ek olarak bu 

reformların hayata geçirilmesinde de etkin bir rol oynamıştır. 
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Hariciye personelinin etkili olduğu bir diğer alan İmparatorluktaki mülki 

taksimatın düzenlenmesi konusundadır. Osmanlı İmparatorluğunun bu düzenlemede 

Fransa’dan etkilendiği literatürde sıklıkla dile getirilen bir görüştür. Mülki taksimat 

konusunda da Fransa’nın örnek alınması aşamasında Avrupalı birçok ülke örneği 

incelenmiş olmalıdır. Ayrıca mülki düzenlemeler konusunda Mustafa Reşid ve Fuad 

Paşa’nın çabaları dikkate alınmalıdır.  Benzer şekilde Altıncı Daire-i Belediyenin 

kurulmasında da Fransa’nın örnek alındığını belirten görüşler bulunmakla beraber 

Ortaylı, Matternich Avusturyasını işaret etmektedir. Yine bu kurumun kurulmasında 

Avrupalı devletlerin talepleri dış, Mustafa Reşid Paşa’nın görüşleri ise iç etkiyi 

oluşturmuştur. Bu nedenle kurumun kurulmasında hariciye personelinden yararlanılmış 

olması yüksek olasılıktır. Nitekim kurumun oluşturulmasının ardından kurum personeli 

olarak hariciye kökenli memurlardan yararlanılmıştır. Kurumun başkanı olarak ya 

hariciye kökenli ya da yabancı dil bilen görevliler seçilmiştir. Altıncı Daire-i Belediye 

örneğinin tüm İstanbul geneline yayılması ise Âli ve Fuad Paşaların iktidarda olduğu 

dönemde gerçekleşmiştir.  

Günümüzde hâlâ bir iç güvenlik unsuru olarak kullanılan Jandarma’nın 

kurulmasında da Fransa’dan esinlenilmiştir. Böyle bir kurumun ne işe yaradığını ve 

neden Osmanlılarda da kurulması gerektiğini ifade layihayı kaleme alan hariciye 

kökenli Mehmed Namık Paşa’dır. Görüldüğü üzere yapılacak reformların incelenmesi 

ve İmparatorluğa aktarılması için yabancı dil bilgisine sahip ve Avrupayı tanıyan 

personele ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde 

hariciye personelinin birinci derecede etkili rol oynadığı görülmektedir. Yine idari 

reformların gerçekleştirildiği dönemlerde Mustafa Reşid, Âli ve Fuad Paşaların etkisi 

dikkat çekicidir. 
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Hariciye teşkilatı izlerinin görüldüğü bir diğer alanı hukuk oluşturmaktadır. 

Geleneksel hukuk düzenine ait uygulamaları Tanzimat dönemi ile beraber yerini 

Batı’dan alınan kanunlaştırma hareketlerine bıraktığı görülmektedir. Bu gelişmeler yeni 

adli kurumların kurulmasında da etkili olmuştur. Örneğin Şûrâ-yı Devletin, Fransız 

Conseil d’Etat örneği üzerinden oluşturulduğu bilinmektedir. Fikrin ortaya çıkmasında 

etkili olan kişi Fuad Paşa iken, kurum Âli Paşa’nın sadrazamlığında kurulmuştur. 

Ayrıca birçok kanun resepsiyon yolu ile İmparatorluğa aktarılarak, Batı hukuku örnek 

alınmıştır.  

İdari ve adli alandaki gelişmelerin benzerleri mali alanda da görülmüştür. 

Tanzimat yöneticilerinin önemli sorunlar yaşadıkları bir alan olan mali alanda, hariciye 

personelinin sınırlı da olsa izlerini görmek mümkündür. Bu alanda Fuad Paşa’nın kişisel 

çabaları ilk aşamada dikkati çekmektedir. Sultan Abdülaziz döneminde sadaret 

makamına getireilen Fuad Paşa’nın, maliye alanında yoğun çaba sarfettği 

görülmektedir. Şurâ-yı Devlet örneğinde olduğu gibi mali alanda merkeziyetçiliğin 

sağlanabilmesi amacıyla Divan-ı Muhasebat, Fransız örneğinden yararlanılarak 

oluşturulmuştur. Böyle bir kurumun oluşturulması fikrinin ortaya çıkmasında da Fuad 

Paşa’ya önemli bir rol atfedilir. Yine bu alanda Fransız mevzuatının incelendiği ve kimi 

konulardan yararlanmak üzere yurtdışından uzman getirtildiği görülmektedir. Bu 

çerçevede Divan-ı Muhasebat Fuad Paşa sadaretinde oluşturulmuştur. Ayrıca Fuad Paşa 

tarafından kaleme alınan bir takrirde görüldüğü üzere, ABD ve Avrupa dâhil olmak 

üzere Batı’da yaşanan mali gelişmeler hakkında Fuad Paşa önemli incelemelerde 

bulunmuştur. 

Hariciye teşkilatının izlerinin izlenebileceği bir diğer alan eğitimdir. Nitekim 

Tanzimat döneminde eğitim konusunda önemli adımlar atılmıştır. Burada reformcuları 

harekete geçiren temel neden, reformların hayata geçirilmesinde görev alabilecek 
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nitelikli personel yetiştirilmesi gerekliliğidir. 1845 yılına kadar bu alanda önemli bir 

gelişme yaşanmadığı ve Padişah Abdülmecid’in bu konu hakkında serzenişte bulunduğu 

bilinmektedir. Fakat sonraki dönemlerde eğitim alanınada yer alan ilk, orta ve yüksek 

eğitim kurumları için önemli reformların uygulamaya konulduğu görülmektedir. Bu 

konuda önemli çalışmalar yapan Meclis-i Maârif-i Umûmiye’nin himayesine verildiği 

iki kurumdan birisi Hariciye Nezaretidir. Bu durum Tanzimatçıların eğitime verdikleri 

önemi göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Ayrıca eğitim ile ilgili olarak 

Tanzimat’ın üç paşası olarak ifade edilen isimlerin sadaretleri dönemlerinde, önemli 

girişimlerde bulunulmuştur. Bu alanda önemli katkıları olan bir diğer hariciye kökenli 

isim Saffet Paşa’dır. Eğitim alanında yeni kurumların oluşturuması ve eğitim 

mevzatının düzenlenmesinde Saffet Paşa önemli bir rol üstlenmiştir. 

Ekonomik ve sanayi alanlarında sınırlı da olsa, hariciye teşkilatının izlerini 

gözlemlemek mümkündür. Yine tüm alanlarda olduğu gibi Mustafa Reşid Paşa ve 

Tanzimat reformcularının bu alanda çabaları olduğu bilinmektedir. Ayrıca Sanayi 

Devrimi ve kapitalist sistem ile beraber Avrupa’da ortaya çıkan yenilikler, hariciye 

personeli tarafından takip edilmiş ve İmparatorluğa aktarılmıştır. Osmanlı sefirleri bu 

alandaki öncü isimler olmuşlardır. Benzer şekilde hukuki mevzuatın izlenmesi ve 

İmparatorluğa aktarılmasında hariciye personeli rol almıştır. 

Hariciye teşkilatının etkide bulunduğu bir diğer alan askeriyedir. Fakat bu 

noktada hariciye perosnelinin rolü incelenirken dikkatli olunmalıdır. Nitekim Osmanlı 

modernleşmesi bir savunmacı modernleşme modelidir ve ordu ile başlamıştır. 1699 

askerî mağlubiyetinde itibaren ordunun teknik ve teknolojik kapasitesinin artırılması 

temel amaçtır. Yeniçeri Ocağı’nın ilgası ise İmparatorluğa, iç ve dış tehditler karşısında 

kendisine sadık bir askerî yapı kurma fırsatı vermiştir. Böylece önceki dönemlerde 

modernleşme çabalarına muhalif olan ordu, bu kırılma ile birlikte modernleşmenin 
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taşıyıcısı olmuştur. Sonraki dönemlerde kurulacak askerî okullarda yabancı dil eğitimi 

alan askerî personel sınıfı olarak subaylar, Batı’nın takip edilmesinde önemli roller 

üstlenmişlerdir. Bu kapsamda askerî modernleşme, Osmanlı İmparatorluğu 

modernleşmesinin temel taşıdır. Fakat bu çalışmada ele alınan 1840’lar ile 1870’lere 

kadar bu askerî modernleşme modeli kadar etkin olan başka bir kesimin varlığı 

savunulmaktadır. Yeniçeri Ocağı’nın ilgası ve yeni ordunun kurulma aşamasında 

olması, yeni orduya subay yetiştirme çabaları, bu dönemde yaşanan Mısır krizi ve askerî 

politikalar ile çözülemeyen sorunların varlığı gibi daha da çoğaltılabilecek nedenler 

sonucunda askerî bürokrasi kadar etkili başka bir kesim, devlet yönetiminde etkinlik 

kazanmıştır ki bu kesim hariciye memurlarıdır. Nitekim askerî politikaların çözümsüz 

kaldığı sorunların ve bu kesim tarafından üstlenilmesi nedeniyle böyle bir sürecin ortaya 

çıkması doğal karşılanmalıdır. Tüm bunlara ek olarak hariciye personeli, askerî gelişim 

açısından da diğer alanlarda olduğu gibi bir köprü görevi görmüşlerdir. Reisülküttablık 

döneminden itibaren askerî ihtiyaçların karşılanmasında hariciye personelinden 

yararlanılmıştır. Batı’ya gönderilen sefirlere verilen en önemli görev, gittikleri ülkelerin 

askerî yapısı hakkında bilgi edinmektedir. Ayrıca sefirlerin, yabancı askerî uzmanların 

ülkeye getirilmesi aşamasında da görev aldıkları görülmektedir. Sonuç olarak bu 

dönemde hariciye teşkilatı da askerî alanda reformlar yapılmasında kendi iş alanı 

çerçevesinde, reformlara katkı sağlamıştır. Bu durum askerî modernleşmenin sona 

erdiği anlamına gelmemektedir. Fakat özellikle Tanzimat ile birlikte reformların askerî 

alan dışına da sarkması ve yukarıda da ifade edilen nedenler dolayısıyla sivil bürokratlar 

ön plana çıkmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalar göz önüne alındığında hariciye personelinin, reform 

yapılan hemen hemen her alana katkı sağladığı görülmektedir. Reformların Avrupa 

izlenerek gerçekleştirilmesi, bu durumun bir anlamda doğal nedenidir. Yabancı bir 
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ülkenin takip edilmesi tabii ki bu ülkenin dilini konuşabilen ve bölgeyi tanıyan 

bürokratlarca gerçekleştirilmiştir. 

Hariciye teşkilatının model olması sadece yukarıda açıklanan faktörler ile 

gerçekleşmemiştir. Hariciye bürokratlarınca gerçekleştirilen reformlar neticesinde, 

İmparatorlukta kimi konularda önemli gelişmelerin ortaya çıktığı görülmektedir. Başka 

bir deyişle hariciye bürokratlarının uygulamaya koydukları reformlar İmparatorluk 

bünyesindeki bazı alanların, geçmiş dönemlere göre kapsamlı bir dönüşüm geçirmesini 

sağlamıştır. Bu çalışmada bu gelişmeler hariciye teşkilatının özgün katkıları başlığı 

altında incelenmiştir. 

Bu özgün katkılardan ilkini diplomasinin, İmparatorluk açısından alternatif bir 

yaşam modeli olarak kullanılması oluşturmaktadır. Bunun diplomasi teşkilatının ve 

diplomatların geçirdiği dönüşümün etkisi ile gerçekleştiği görülmektedir. XVIII. yüzyıl 

ile beraber Osmanlı kalemiye sınıfında yaşanan dönüşüm ve efendilikten paşalığa 

evrilenlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle diplomasi alanında uzmanlaşan 

reisülküttablar arasından sadrazamlığa yükselen isimler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Daha önce askerî kesimin tekelinde olan makamlara artık kalemiyeden yetişmiş, sivil 

bürokratlarda atanmaya başlamıştır. XIX. yüzyıl ise sivil bürokratların daha da 

yükselişe geçeceği bir dönem olmuştur. II. Mahmud tarafından uygulamaya konulan 

yenilikler ile sivil bürokrasi mensuplarına önemli güvenceler sağlanmıştır. Bu durum 

sivil bürokrasinin ön plana çıkmasında neden olan bir başka faktördür. 

 Mısır krizi sonrasında askerî politikalar ile sorunların çözülememesi sonucunda 

Osmanlı bürokratları devleti korumak adına diplomasiyi önemli bir araç olarak 

kullanmışlardır. Batı’yı yakından tanıyan Osmanlı diplomatları Avrupa güç 

dengesinden faydalanarak, İmparatorluğu ayakta tutma çabası içine girmişlerdir. Bu 

anlayış sonraki dönemlerde kullanılacak diplomasi anlayışının temelini oluşturmuştur. 
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Yine Osmanlı diplomasi analyışında önemli bir dönüşüm yaşanmıştır ki, mütekabiliyet 

esasına dayalı Avrupa devletler hukukuna gönüllü olarak geçiş gerçekleştirilmiştir.  

Diplomasi sadece devletin ayakta tutulması için değil reformların yapılması için 

de kullanılan bir kanal olmuştur. Bu kanal çift yönlü olarak işletilmiştir. İlk olarak 

İmparatorluk bünyesinde yapılan reformlar, İmparatorluğun sefaretleri aracılığı ile dış 

dünyaya duyurulmuştur. İkinci olarak ise yapılacak reformlar ile ile ilgili olarak 

İstanbul’da yer alan yabancı sefaretler ile görüş alışverişi yapılmıştır. Bu durum 

reformların hayata geçirilmesinde de, diplomasinin kullanıldığını göstermektedir.  

Görüldüğü üzere Osmanlı İmparatorluğunu korumak amacıyla askerî alandaki 

eksikliler, diplomasi ile ikame edilmiştir. Ayrıca diplomasi, reformların yapılması ve 

hayata geçirilmesinde önemli bir araç olmuştur. Bu durum diplomasi kullanımını 

devletin korunması açısından alternatif bir yaşam modeline dönüştürmüştür. 

Hariciye teşkilatının ikinci özgün katkısı, teritoryal bir bilinç oluşturulması 

aşamasında ortaya çıkmıştır. Fütuhat anlayışı çerçevesinde sürekli sınırların 

genişletilmesi anlayışının XVII. yüzyılın sonunda sona ermesi ile birlikte yerini var olan 

sınırların korunması anlayışına bıraktığı görülmektedir. Nitekim bu anlayış XIX. yüzyıl 

başından itibaren artan toprak kayıpları ile Balkanlar ve Mısır’da yaşanan isyanlar 

neticesinde daha da görünür olmuştur. Milliyetçi akımların da artış göstermesi, bu 

süreçte etkili olmuştur. Artık İmparatorluğun belirli sınırlarının korunması ve bu sınırlar 

içince yaşayan insanların devlete bağlı kalmaları anlayışı, Osmanlı bürokratlarınca 

benimsenmiştir. Bu kapsamda Osmanlı bürokraları önlem olarak Osmanlıcılık 

anlayışını hayata geçirmişlerdir. Bu görüşün özellikle Tanzimat bürokratlarınca 

benimsendiği görülmektedir. Bu anlayış ile dinsel ve etnik farklılıklar, Osmanlılık 

içinde eritilerek ortak bir kimlik oluşturulmaya çalışılmıştır. Böylece milliyetçilik 

karşısına, çok etnikli ve dinli yapıya sahip İmparatorluk yapısının korunması için yeni 
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bir anlayış yerleştirilmiştir. Bu kapsamda Tanzimat bürokratlarının Mekteb-i Sultani’nin 

kurulmasında görüleceği gibi önemi çabaları olmuştur. Görüldüğü üzere Osmanlıcılık 

anlayışı ortaya çıkan gelişmeler neticesinde zorlayıcı koşulların sonucunda hayata 

geçirilmiştir.  

Hariciye teşkilatının bir diğer önemli özgün katkısı, geleneksel devletten modern 

devlete geçiş sürecinde önemli bir rol üstlenmiş olmasıdır. Sivil bürokratlar tarafından 

uygulamaya konulan reformlar, kanunlaştırma hareketleri, devlet kurumlarında 

düzenlemeler ve yeni devlet kurumların kurulması gibi gelişmeler, İmparatorluğun 

teşkilat yapısında önemli dönüşümlere yol açmıştır. Özellikle hariciye personeli 

tarafından Avrupa ülkelerinde izlenen bu yeni uygulamalar, Osmanlı tarihi mirası ile 

harmanlanarak İmparatorluk bünyesine aktarılmıştır. Ayrıca modern devlet anlayışını 

simgeleyen özellikler de, devlet teşkilatı içine adapte edilmiştir. Kanunlaştırma 

hareketleri, yasama ve yürütme ilişkilerinin düzenlenmesi, bakanlık tipi hükûmet 

sisteminin benimsenmesi, devlet memurluğu alanında yapılan düzenlemeler vb. gibi 

birçok yenilik, Osmanlı yönetim anlayışı içinde kendisine yer bulmaya başlamıştır.  

Hariciye teşkilarının dördüncü özgün katkısı, reformist/Batıcı ve muhafazakâr 

ayrımına yeni bir boyut kazandırmış olmasıdır. İmparatorluk bünyesinde Batı tarzı 

reformların uygulanması fikri ve bu reformların ne şekilde uygulanacağı (ya da 

uygulanma gerekliliği), muhalif gruplar tarafından tartışılmıştır. Devletin kurtuluşunu 

Batı tarzı reformlarda arayan reformistlerin karşısında, devletin geleneksel düzeninin 

korunması gerekliliğini ya da reform yapılacaksa bile daha sınırlı bir alanı kapsaması 

gerektiğini savunan gruplar konumlamıştır. Geleneksel muhalefet gruplarının II. 

Mahmud döneminde nüfuzunun kırılması ya da ortadan kaldırılmasının ardından 

yapılan reformlar sonucunda Batı-Doğu, İslamcı-laik, reformist-muhafazakâr, yenilikçi-

geleneksel gibi kültürel ve ideolojik olarak farklı görüşlere sahip gruplar ortaya 
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çıkmıştır. Burada önemli olan nokta hangi grubun neyi savunduğu değil, yapılan 

reformlar sonucunda toplumsal yapıda en genel anlamıyla iki farklı görüşü ya da 

modernleşme anlayışını savunan grupların ortaya çıkmasıdır. Bir grup diğerini 

tutuculuk, gelenekselcilik ya da gericilik ile suçlarken, diğer grup ise gâvur, taklitçi, 

Batı uydusu gibi kavramlar ile itham edilmiştir. Burada reformların toplumsal bir uzlaşı 

yerine, tepeden inme bir anlayış ile gerçekleştirilmesinin rolü olduğu ileri sürülebilir. 

Nitekim bu kültürel görüş farklılıkları Türkiye Cumhuriyeti düşünce dünyasına da 

aktarılmıştır. Bu durum hariciye bürokratlarının ve reformcu padişahların, 

İmparatorluğu kurtarmak amacıyla uygulamaya koydukları reformlar neticesinde 

gerçekleşmiştir.  

Sonuç olarak hariciye teşkilatının modernleşme sürecindeki rolünün anlaşılması 

için yapılan bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturan, “Hariciye Teşkilatı, Osmanlı 

Devleti’nin Batı’ya açılan kapısıdır ve Batı ile ilişkileri yürüten bu kurum diğer 

kurumların modernleşmesinde de önemli etkilerde bulunmuş, Türk kamu yönetimi 

içinde bir modernleşme modeli olmuştur” hipotezi teorik bir temelde ve birincil 

kaynaklara dayanarak incelenmiş ve bu kurumun Osmanlı/Türk modernleşmesi 

açısından önemli bir model olduğu fikri doğrulanmıştır. 

Bu çalışmada, literatürde sıklıkla dile getirilen Hariciye Nezaretinin 

Osmanlı/Türk modernleşmesinin itici gücü olduğu görüşünden yola çıkarak, literatürde 

ele alınmamış olan ve bunun ne şekilde gerçekleştirilmiş olduğu sorusunun cevabı 

bulunmaya çalışılmıştır. Nitekim hariciye teşkilatının Türk kamu yönetimi açısından bir 

model olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıntılı olarak açıklandığı gibi Hariciye 

Nezaretinin sahip olduğu özellikler ve hariciye personeli, model olmanın temel 

sebepleridir. Fakat belirtilmelidir ki, bu çalışmada personel olgusu daha ön planda 

tutulmuştur. Avrupa’ya gönderilmeye başlanılan elçilerin yazdığı sefaretnameler, 
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Hariciye Nezaretinin kurulmasının ardından sefaretler ile yapılan yazışmalar, Mustafa 

Reşid, Âli ve Fuad Paşaların etkili konumu, bu durumun somut göstergeleridir. 

Gerçekten de yapılan incelemede görüldüğü üzere, Tanzimat ile başlayan reformların 

önemli kısmı, bu üç isim tarafından gerçekleştirmiştir. Sadaret ve hariciye nazırlıkları 

başta olmak üzere reformların yürütülmesinde etkili olan meclis başkanlıkları, bu üç 

isim arasında değişimli olarak yürütülmüştür. Sınırlı hariciye personeli ise bu üç ismin 

en önemli destekçisi konumundadır. Bu kapsamda her ne kadar bu çalışmada literatürde 

daha önce ele alınmamış bir konu incelenmiş olsa da, bu inceleme de kimi sınırlılıklara 

sahiptir. Örneğin bu çalışmanın, hariciye teşkilatının teşkilat yapısının bir model olup 

olmadığı sorusuna verebileceği cevap sınırlıdır. Bunun temel sebebi, nezaretin 

kurulduğu 1836 yılından öncesi ve sonrası dışişleri teşkilat yapısının ayrıntılı 

incelenmesi gerekliliğidir. Bunun için çok ayrıntılı bir Osmanlı arşivi taraması 

yapılması gerekmektedir. Nitekim bu sorunun cevabı için sonraki dönemlerde 

yayınlanan Devlet ya da Hariciye Salnamelerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Bu nedenle Akyıldız’ın çalışmasının kimi bölümlerinde gerçekleştirdiği gibi maaş 

defterlerinin taranması, bu sorunun cevabının verilmesinin bir yolu olabilir. Sonuç 

olarak teşkilat yapısındaki gelişimin incelenmesi, çok daha uzun ve ayrıntılı bir çalışma 

süreci ile gerçekleştirilebilir. Bu çalışma hariciye teşkilatının neden model olduğu 

sorusuna kimi noktalarda cevap vermekle birlikte cevap veremediği noktalarda konunun 

farklı yönlerden incelenmesi açısından da bir imkân sağlamaya çalışmıştır. 
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ÖZET 

Askeri nedenlerle başladığı ve savunmacı modernleşme anlayışı çerçevesinde gelişim 

gösterdiği ifade edilen Osmanlı modernleşmesi, özellikle XIX. yüzyılda diğer devlet 

kurumlarını da etkilemiştir. Askeri alana ek olarak yönetim, hukuk, maliye, eğitim ve ekonomi 

gibi alanlar bu süreçte değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerin temel amacının, devletin 

korunması olduğu ifade edilmiştir. XVI. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmaya başlayan ve özellikle 

XIX. yüzyılda daha görünür olan kimi iç ve dış sorunlar, İmparatorluğun modernleşerek bu 

sorunları çözebileceği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte Avrupa ile ilişkilerin 

kurulmasında görev alan yeni tip Osmanlı bürokratları, yönetim kademesi içinde önemli 

makamlara gelmeye başlamıştır. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşmesinde bu 

tarz bürokratlara sahip hariciye teşkilatının, önemli görevler üstlendiği literatürde dile getirilen 

bir görüştür. 

Bu çalışmada Osmanlı modernleşmesi sürecinde hariciye teşkilatının, Türk kamu 

yönetimi üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Bu kapsamda Osmanlı modernleşme süreci 

incelenerek, çalışmanın teorik altyapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu süreçte Osmanlı merkez 

teşkilatında ortaya çıkan değişiklikler, bu değişikliklerin nedenleri, İmparatorlukta bakanlık 

sistemine geçiş, hariciye nezaretinin kuruluşu, ne şekilde gelişim gösterdiği ve modernleşme 

sürecine katkıları incelenen diğer başlıkları oluşturmaktadır. Çalışmanın temel iddiası ise 

Hariciye Nezaretinin sahip olduğu kimi özellikler nedeniyle modernleşme sürecinin 

yürütülmesinde, diğer nezaretler arasında öne çıktığı ve birçok alanda önemli reformların hayata 

geçirilmesinde hariciye nezareti kökenli bürokratların etkili olduğudur. Sonuç olarak hariciye 

teşkilatının, Türk kamu yönetimi açısından bir modernleşme modeli olarak kabul edilip 

edilemeyeceği; cevabı aranan temel soruyu oluşturmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Osmanlı İmparatorluğu, Tanzimat, Modernleşme, Hariciye Nezareti, 

Reform. 
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ABSTRACT 

The Ottoman modernization, which is stated to have started for military reasons and 

developed within the framework of defensive modernization, has influenced other government 

institutions, especially in the XIX. century. In addition to military, the fields such as 

administration, law, finance, education and economy also have changed in this process. It was 

stated that the main purpose of these changes was to protect the state. The internal and external 

problems, emerging from the XVI. century and becoming more visible especially in the XIX. 

century, led the Empire to the idea of solving these problems by modernizing. In this process, a 

new type of the Ottoman bureaucrats, who were responsible for establishing relations with 

Europe, began to reach important positions within the administrative level. As a matter of fact, 

it is an opinion expressed in the literature that the Organization of Ministry of Foreign Affairs, 

which has such bureaucrats, assumed important missions in the modernization of the Ottoman 

Empire. 

In this study, the effects of the Organization of Ministry of Foreign Affairs on Turkish 

public administration in the process of Ottoman modernization are discussed. In this context, the 

theoretical basis of the study has been established by analyzing the Ottoman modernization 

process. The study also examines the changes in the Ottoman central organization in this 

process, the reasons behind of these changes, the transition to the ministry system in the Empire, 

the establishment and development of the Ministry of Foreign Affairs, and its contributions to 

the modernization process. The main argument of the study is that the Ministry of Foreign 

Affairs was distinguished among other ministries in the execution of the modernization process 

due to its certain characteristics and the ministry-based bureaucrats have been effective in 

implementing important reforms in many areas. In conclusion, the question whether the 

Organization of Ministry of Foreign Affairs can be regarded as a modernization model in terms 

of the Turkish public administration is the main question which is sought an answer. 

Key Words: Ottoman Empire, Tanzimat, Modernization, Ministry of Foreign Affairs, Reform. 
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