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GİRİŞ

Bir sınıfı -veya herhangi başka
bir toplumsal görüngüyü- tanımlamak,
son tahlilde, onun tarihini yazmaktır.1
Tarih, ... evrelerden müteşekkildir
ve eğer bunların içine giremezsek
tarihin de içine giremeyiz.2

Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun XIX. yüzyılı, 1768-1774 Osmanlı-Rus
Savaşı’nda alınan yenilgi sonrasında Osmanlı eski rejimini temellerinden sarsan ve
Osmanlı siyasasının temel aktörleri arasında bir iç savaşa dönüşen büyük bir (jeo)politik
birikim kriziyle başladı. Düvel-i Muazzama adıyla bilinen emperyal(ist) güçlerin,
Osmanlı hâkim sınıfının merkezî ve taşralı mensuplarının, soya dayalı toplulukların ve
doğrudan üretici konumundaki köylülerin İmparatorluğun zaten kıt olan kaynakları 3 için
verdikleri mücadelelerin damgasını vurduğu bu uzun yüzyıl, Devlet-i Aliye’nin Birinci
Dünya Savaşı’nın sonunda tarih sahnesinden silinmesiyle, bir başka büyük krizin ve iç
savaşın ortasında sona erdi. İmparatorluk topraklarının Hemingway’in Yaşlı Adam ve
Deniz romanındaki kılıç balığı misali4 her geçen on yılda biraz daha eriyip gittiği bu
dönem boyunca, bölgesel iktidar odaklarının merkezî devlete ve birbirlerine karşı
verdikleri mücadelelerden, angarya, yüksek vergiler, mülksüzleştirme ve din temelli
ayrımcılık karşısında bayrak açan köylü isyanlarına; gayr-i Müslim nüfusun hedef
alındığı geniş ölçekli mezhepçi şiddet olaylarından, soya dayalı toplulukların merkezî

1

Derek Sayer, Soyutlamanın Şiddeti, çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul, Habitus Yayıncılık, 2011, s. 44.
Edward P. Thompson, ‘‘Pecularities of the English,’’ The Socialist Register, 1965, s. 338.
3
Erik Jan Zürcher, “Osmanlı İmparatorluğu 1850-1922: Kaçınılmaz Çöküş,” Savaş, Devrim ve
Uluslaşma, çev. Ergun Aydınoğlu İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 67-73.
4
Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler III, Ankara, Tekin Yayınları, 1987, s. 286.
2
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hükümetin vergi ve asker talepleri karşısındaki yerel direnişlerine pek çok farklı siyasal
çatışmaya tanıklık edildi.
Osmanlı tarihyazımı açısından her dönem zengin bir araştırma gündemi teşkil
eden siyasal çatışmaların haiz olduğu bu çeşitlilik, ne yazık ki mevcut literatürde
bütünlüklü bir biçimde kapsanmış olmaktan uzaktır. Çeşitli toplumsal öznelerin
birbirleriyle ve/veya devletle karşı karşıya geldikleri söz konusu çatışmalar sayısız
monografiye konu olsa da, farklı siyasal çatışma biçimlerini ilişkisel bir bütünlük içinde
ele alan, karşılaştırmalı bir perspektifle bu biçimlerin ardında yatan karmaşık
nedensellik mekanizmalarını ortaya çıkarmaya çalışan, çatışmaların aldıkları somut
biçimlerden ziyade temsil ettikleri uzun süreli tarihsel dinamikleri çözümleyen ve bu
dinamiklerin bir bütün olarak Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasal alanın geçirdiği
‘‘büyük dönüşüm’’ üzerindeki etkisini önemseyen çalışmaların sayısı son derece
sınırlıdır. Öyle ki, bırakalım farklı çatışma biçimleri ve dinamikleriyle devlet oluşumu
arasındaki ilişkisel bütünlüğü ele almayı, belirli bir çatışma biçimini, örneğin köylü
isyanlarını ya da mezhepçi şiddeti uzamsal ve zamansal karşılaştırmaya tâbi tutarak
çözümleyen, kuram odaklı ya da yönelimli açıklama çabaları bile, Osmanlı-Türkiye
tarihyazımının son yirmi yıl içinde kaydettiği nicel ve nitel sıçramaya rağmen henüz
anlamlı bir literatür oluşturamamıştır.5

5

Attila Aytekin’in Tanzimat döneminde Cebel-i Lübnan, Canik ve Vidin’de ortaya çıkan vergi isyanlarını
konu alan ve Tanzimat dönemi ile İkinci Meşrutiyet öncesindeki vergi isyanlarını karşılaştıran
çalışmalarının bu çerçevede önemli bir istisna olduğu söylenebilir. Bkz. E. Attila Aytekin, “Peasant
Protest in the Late Ottoman Empire: Moral Economy, Revolt and the Tanzimat Reforms,” International
Review of Social History, Sayı 57 (2012), s.191–227. E. Attila Aytekin, ‘‘Tax Revolts During the
Tanzimat Period (1839–1876) and Before the Young Turk Revolution (1904–1908): Popular Protest and
State Formation in the Late Ottoman Empire,’’ The Journal of Policy History, Cilt 25, Sayı 3 (2013), s.
308-333. Yine Osmanlı Ortadoğu’sunda kentlerde yaşanan kolektif şiddet olaylarını İmparatorluğun
geçirdiği uzun süreli siyasi dönüşüm çerçevesinde ele alan bir derleme için bkz. U. Freitag, N. Fuccaro et.
al,. Urban Violence in the Middle East. Changing Cityscapes in the Transition from Empire to Nation
State, New York ve Oxford, Berghahn, 2015. Soya dayalı topluluklarla merkezî hükümet arasındaki
çatışma ve pazarlığa dayalı ilişkileri karşılaştırmalı bir şekilde çözümleyen iki çalışma, Maurus
Reinkowski, Düzenin Şeyleri, Tanzimat’ın Kelimeleri, 19. Yüzyıl Osmanlı Reform Politikasının
Karşılaştırmalı Bir Araştırması, çev. Ç. C. Dikmen, İstanbul, YKY, 2007 ve Isa Blumi, Rethinking The
Late Ottoman Empire, A Comparative Social And Political History Of Albania And Yemen 1878-1918,
İstanbul, ISIS Press, 2003 de mutlaka bu bağlamda zikredilmesi gereken eserlerdir.
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Literatürdeki bu boşluk, büyük oranda, Osmanlı İmparatorluğu’nun son
yüzyılındaki siyasal çatışmaların milliyetçi ideoloji, program veya hareketlerden ya da
devletle toplum arasındaki çelişkilerden doğan çatışmalara indirgenmesinin, dolayısıyla
siyasal çatışmaların çözümlenmesinde ideolojik determinizmden ve tarih ötesi bir
devlet-toplum karşıtlığı nosyonundan hareket edilmesinin sonucudur. Zaman zaman
çakışan bu iki tutumun, yani siyasal çatışmaları imparatorluktan ulus-devletlere geçiş
sürecinin ve milliyetçiliğin kaçınılmaz birer sonucu olarak gören “milliyetçi teleoloji”
ile Osmanlı tarihyazımındaki paradigmatik dönüşümlere rağmen hâkimiyetini sürdüren
“güçlü devlet geleneği” tezinin etkisinden uzaklaşmak, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki
siyasal çatışmaları ilişkisel bir bütünlük içinde ele almayı ve söz konusu çatışmalarla
devlet oluşumunun farklı evreleri arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan her
çaba için bir kalkış noktası olmak zorundadır.
Tarihsel bir fenomeni belirli bir ereğe referansla açıklama, insan eylemini içinde
anlam kazandığı ereksellik dolayımıyla anlamlandırma çabası olarak tanımlanabilecek
olan teleoloji, kökleri antik Yunan felsefesine kadar uzanan, Aydınlanma ile yeni bir
soluk kazanmış epistemolojik bir tutumdur.6 Ancak teleoloji, milliyetçilik söz konusu
olduğunda genellikle felsefi bir konumlanışın değil, yöntemsel bir sorunun, optik bir
yanılsamanın, milliyetçi ideolojinin belirleyiciliğinin, kısacası Marx’a atıfla söyleyecek
olursak görüntüyle öz arasındaki farka dair kavrayışsızlığın7 ürünü olarak ortaya çıkar
ve tarihsel hakikate yaklaşma çabasının önünde aşılması güç bir engel teşkil eder.
İçselleştirdiği teleolojik bakışın bilincinde olmayan araştırmacı, tarihsel bir olayı ya da
gelişmeyi açıklarken gidişatın hep o yönde olduğunu, tarihin adeta oraya doğru

6

Henning Trüper, Dipesh Chakrabarty ve Sanjay Subrahmanyam, ‘‘Introduction: Teleology and History Nineteenth-century Fortunes of an Enlightenment Project,’’ Historical Teleologies in the Modern World,
der. H. Trüper, D. Chakrabarty ve S. Subrahamyan, Londra ve New York, Bloomsburry Academic, 2015,
s. 3 (3-24).
7
Karl Marx, Capital, Cilt 3, Harmondsworth, Penguin Books, 1981, s. 956.

3

kesintisiz bir şekilde aktığını varsayar. 8 Daha sonra ortaya çıkmış birtakım siyasal,
iktisadi ve toplumsal gelişmelerin nedenlerini geçmişte ararken, karşısına çıkan tarihsel
olgu ve süreçleri, incelediği gelişmenin bu akış içindeki zorunlu nedenleri olarak tespit
etme, dahası bu gelişme açısından anlam taşımayan etmenleri göz ardı etme eğilimine
girer.9 Bu durum tarihsel zenginliğin pek çok veçhesinin karartılmasına yol açtığı gibi,
bir fenomenin farklı tarihsel evrelerini aynılaştırma tehlikesini de içinde barındırır. 10
Zira milliyetçi teleoloji söz konusu olduğunda, milliyetçiliğin galebe çaldığı ‘‘anı’’
önceleyen bütün farklı siyasal çatışma biçimleri, Osmanlı İmparatorluğu örneğindeyse
bütün bir XIX. yüzyıl Osmanlı tarihi, tekil ulusların kendilerini gerçekleştirme
hikâyelerine, adeta ulus-devletin ön tarihine indirgenir.11
Oysa, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih sahnesinden çekilmesinden önceki
döneme ilişkin münhasıran “ulusal” tarihler yazılmasını meşru gösterebilecek hiçbir şey
yoktur.12 Tarihsel süreç ‘‘ekspres bir trenin yolcularını güneşli bir ovada bırakana dek
hızla ilerlediği’’ ve durağa ulaşılana kadar ‘‘yolcuların kuşaklar boyunca karanlık içinde
doğup, yaşayıp öldükleri’’ bir tünel olarak görülemez.13 Analojiyi sürdürecek olursak,
Osmanlı İmparatorluğu söz konusu olduğunda, aynı trende fakat farklı kompartımanlar
içinde ‘‘ulus-devlet’’ durağına doğru ilerleyen, dolayısıyla aynı güzergâhı takip eden
mefruz uluslar tasavvuru, hem tarihsel sürecin ardındaki karmaşık nedensellik
mekanizmalarının üzerindeki örtüyü kalınlaştırır hem de bizatihi milliyetçi ideolojinin
tarih aracılığıyla biteviye yeniden üretilmesine neden olur. Nitekim, ulus-devletlere
geçiş sürecinin kaçınılmaz, alternatifsiz, üstüne üstlük milliyetçi hareketlerin bilinçli ve
8

Mark Mazower, Balkanlar, çev. Ayşe Ozil, İstanbul, Alfa, 2014, s. 133.
Charles Tilly, Contention and Democracy in Europe, 1650-2000, New York, Cambridge University
Press, 2004, s. 38.
10
Çetinkaya, op. cit., s. 14.
11
Erik J. Zürcher, ‘‘Turning Points and Missed Opportunities in the Modern History of Turkey: Where
Could Things Have Gone Differently?,’’ Young Turk Legacy and Nation Building, Londra, I. B. Tauris,
2010, s. 286. (285-295)
12
Isa Blumi, Reinstating the Ottomans, Alternative Balkan Modernities, Palgrave McMillan, 2011, s. 7.
13
Thompson, op. cit., s. 358.
9
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programlı mücadelelerinin sonucu olduğu fikri, bizatihi milliyetçilikle malul, idealist ve
seçkinci bir tarih okumasının sonucudur.14 Ancak, bu yeniden üretim için araştırmacının
belirli bir milliyetçiliğin doğrudan etkisi altında olması ya da çalışmalarını bilinçli
olarak ulus-devletin tarih yoluyla meşrulaştırılmasına vakfetmesi gerekmez. Milliyetçi
teleoloji, milliyetçi ideolojiyi, ulus-devletin ve ona giden yolun kaçınılmazlığını,
alternatifsizliğini ve doğallığını vaaz ederek, bir anlamda onu tarihsel bağlamından
kopararak besler. Böylece, ideolojik ve siyasi olarak milliyetçiliğe karşı olan bir
araştırmacı bile milliyetçi teleolojinin etkisi altında kalabilir, dahası onu yeniden
üretebilir.15
Kuşkusuz Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine ilişkin literatürün
bütünüyle böylesi bir indirgeme ve milliyetçi teleolojiyle malul olduğunu söylemek
haksızlık olacaktır. Bir yandan 1990 sonrasında ulus-devletin aşınması ve küreselleşme
tartışmalarına koşut olarak akademik ilginin ulustan ve milliyetçi hareketlerden
uzaklaşması

16

ve Amerikan hegemonyasının ideolojik gündemiyle de örtüşen

imparatorluk çalışmalarının yeni bir ağırlık kazanması, 17 diğer yandansa Osmanlı-

14

James L. Gelvin, ‘‘‘Arab Nationalism’: Has a New Framework Emerged?,’’ International Journal of
Middle East Studies, Sayı 41 (2009), s. s. 10; Michael Raynolds, İmparatorlukların Çöküşü, çev. Yücel
Aşıkoğlu, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, s. 20.
15
Örnek vermek gerekirse, Türkiye’de liberal tarihyazımının önde gelen isimleri arasında yer alan ve
milliyetçilikle mesafesi herkesçe bilinen Mete Tunçay’ın kaleme aldığı şu satırlar, milliyetçi teleolojinin
ne denli etkili olduğunun bir göstergesidir: ‘‘‘Türk modernizasyonu’ dedim. Dönem Tanzimat dolayları
ya da 19. Yüzyılın ilk yarısı olduğuna göre ‘Osmanlı modernleşmesi’ demek daha yerinde olabilirdi.
Ama, hayır; yüzyıl içinde geriye Osmanlı’dan bir şey kalmadı, ama Türkiye kaldı. Ayrıca, Osmanlı çatısı
altındaki öbür Anasır kendi modernleşmelerini hayli izole biçimde, her biri kendi içinde yaşadı; onun için
bunların hepsini aynı şemsiye altında toplayacak bir ‘Osmanlı’ nitelemesi pek uygun görünmüyor. Gerçi
bu, dağılmadan sonra herkesin kendi ‘ulusal’ tarihini yazmaya girişmesinden ötürü böyle görünüyor
olabilir. Ama ideoloji her zaman özneldir ve öznel olması gücünü azaltmaz; bugün de bizde ve
komşumuz ‘eski Osmanlılar’da yaygın inanç bu doğrultuda.’’ Mete Tunçay, ‘‘Türkiye’de Sosyalizm
Tarihinin Ana Çizgileri,’’ Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 8, Sol, der. Murat Gültekingil, İstanbul,
İletişim, 2014, s.23.
16
Bu açıdan, Maria Todorova’nın 1997’de yaptığı ‘‘birer etnik ve dinsel mozaik olan toplumlara ulusdevletleri ihraç edip uluslar mozaiği yerine ulus-devletler mozaiği yaratmanın sonuçları üzerine
alçakgönüllükle yeniden düşünme’’ çağrısı karşılık bulmuş gibi gözükmektedir. Maria Todorova,
Balkanları Tahayyül Etmek, çev. Dilek Şendil, İstanbul, İletişim, 2003, s. 371. Ayrıca bkz. Christine
Philliou, ‘‘The Paradox of Perceptions: Interpreting the Ottoman Past through the National Present,’’
Middle Eastern Studies, Cilt 44, Sayı 5 (Eylül 2008), s. 661-675.
17
Herfried Münkler, İmparatorluklar, Eski Roma’dan ABD’ye Dünya Egemenliğinin Mantığı, çev. Zehra
Aksu Yılmazer, İstanbul, İletişim, 2009, s. 9.
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Türkiye tarihyazımının, aşağıdan tarih, toplumsal tarih, toplumsal cinsiyet tarihi,
maduniyet çalışmaları gibi yeni araştırma gündemleriyle tanışması, inceleme nesnesi
olarak uluslaşma pratiklerinin ya da milliyetçi hareketlerin ötesinde farklı yerel,
bölgesel ya da emperyal aktörleri ve ilişkileri seçen yeni bir tarihçi kuşağının ortaya
çıkmasını sağlamıştır.18 Böylece, gerek her bir uluslaşma pratiğine gerekse genel olarak
Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüne dair milliyetçi önkabulleri ve geleneksel anlatıları
sorgulayan revizyonist bir literatür şekillenmiştir.19 Bu literatür çerçevesinde, alternatif
imparatorluk tahayyüllerinin oluşumu, modernleşme ve yurttaşlık deneyimlerinin
çeşitliliği, farklı etnik, dinî ve toplumsal grupların birlikte yaşama pratikleri gibi
başlıklar üzerinde durulmuş, Osmanlı tarihinin yazılmasında çatışma kadar uzlaşma ve
etkileşimin de hesaba katılması gerektiği ileri sürülmüştür.20
Tarihsel araştırmanın odağının milliyetçilikten daha geniş bir toplumsal ve
siyasal ilişkiler alanına kayması, milliyetçi anlatının gölgesinde kalmış pek çok
18

James Gelvin, Divided Nationalities, Nationalism and the Mass Politics in Syria at the Close of
Empire, Berkeley, University of California Press, 1998, s. 11.
19
Nader Sohrabi, ‘‘Reluctant Nationalists, Imperial Nation-State, and Neo-Ottomanism: Turks,
Albanians, and the Antinomies of the End of Empire,’’ Social Science History, Sayı 42 (Kış, 2018), s.
838. Söz konusu revizyonist literatürün Osmanlı çalışmalarında hâkimiyet kazanması 1990 sonrasına
damgasını vuran akademik ve ideolojik eğilimlerle yakından ilgili olmakla birlikte, milliyetçilik odaklı
anlatıları tartışmaya açan ilk revizyonist girişimin hayli erken bir tarihte C. Ernest Dawn’ın çalışmalarıyla
Arap tarihyazımı bağlamında ortaya çıktığını belirtmek gerekir. Dawn’ın önemli makalelerinin yer aldığı
bir derleme için bkz. C. Ernest Dawn, From Ottomanism to Arabism, Urbana, University of Illinois Press,
1973. Eleştirel bir değerlendirme için bkz. Rashid Khalidi, ‘‘Ottomanism and Arabism in Syria Before
1914: A Reassessment,’’ The Origins of Arab Nationalism, der. Rashid Khalidi et. al., New York,
Columbia University Press, 1991, s. 50-69.
20
Söz konusu literature dahil edilebilecek başlıca çalışmalar şunlardır: George W. Gawrych, ‘‘Tolerant
Dimensions of Cultural Pluralism in the Ottoman Empire: The Albanian Community, 1800-1912,’’
International Journal of Middle East Studies, Cilt 15, Sayı 4 (Kasım, 1983), s. 519-536; Isa Blumi, op.
cit.; Hasan Kayalı, Jön Türkler ve Araplar, çev. Türkan Yöney, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
1998; James Gelvin, op. cit.; Michelle U. Campos, Ottoman Brothers, Stanford, Stanford University
Press, 2011; Julia Phillips Cohen, Osmanlılaşmak, Modern Çağda Sefarad Yahudileri ve İmparatorluk
Yurttaşlığı, çev. Feyyaz Şahin, İstanbul, Alfa, 2017; Nicholas Doumanis, Before the Nation, MuslimChristian Coexistence and its Destruction in Late Ottoman Anatolia, Oxford, Oxford University Press,
2013; Maurus Reinkowski, ‘‘Late Ottoman rule over Palestine: its evaluation in Arab, Turkish and Israeli
histories, 1970–90,’’ Middle Eastern Studies, Cilt 35, Sayı 1 (1999), s. 66-97; Janet Klein, ‘‘Kurdish
nationalists and non-nationalist Kurdists: rethinking minority nationalism and the dissolution of the
Ottoman Empire, 1908–1909,’’ Nations and Nationalism Cilt 13, Sayı 1 (2007), s. 135-153; Vangelis
Kechriotis, ‘‘Greek Orthodox, Ottoman Greeks or Just Greeks? Theories of Coexistence in the Aftermath
of the Young Turk Revolutıon,’’ Études Balkaniques, Sayı 1 (2005), s. 51-71; Yuval Ben-Bassat ve Eyal
Ginio, Late Ottoman Palestine: The Period of Young Turk Rule, Londra, I. B. Tauris, 2015; Ryan
Gingeras, Sorrowful Shores, Violence, Ethnicity and the End of the Ottoman Empire 1912-1923, New
York, Oxford University Press, 2009.
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gelişmenin tarihyazımının gündemine girmesini sağlamış olsa da, Sohrabi’nin söz
konusu revizyonist literatürün Osmanlı tarihyazımında yeni bir ortodoksi haline
geldiğine ilişkin iddiasına ihtiyatla yaklaşmak gerekir.21 Revizyonist literatür, toplumsal
ve siyasal dönüşümlerde milliyetçiliğin oynadığı rolü tartışmaya açmakla birlikte,
çubuğu uzlaşma ve etkileşime doğru fazla bükmüş ve siyasal çatışma dinamiklerinin
birbirleriyle iç içe geçmiş, girift ve çoğul yapısını açıklamak üzere alternatif ve tutarlı
bir kuramsal çerçeve ya da anlatı ortaya koyamamıştır. Bu, bir yandan siyasal
çatışmalar söz konusu olduğunda devlet-toplum karşıtlığı başta olmak üzere mekanik
açıklamalarla yetinilmesine neden olurken, diğer yandan da bırakılan boşluğun bizatihi
revizyonist literatürle benzer düşünsel kaynaklardan beslenen, ancak milliyetçi
teleolojinin

yeniden

üretildiği

bir

başka

eğilim

tarafından

doldurulmasıyla

sonuçlanmıştır.
Osmanlı çalışmalarının merkezinin giderek ABD’ye kaydığı bir dönemde,
revizyonist literatürü de beslemiş olan küreselleşmeci liberal ideolojinin etkisi altındaki
ulus-devlet eleştirisi ve ulus-devletin tarihsel alternatifi olarak imparatorluklara yönelen
ilgi,22 2000’li yıllarda Türkiye’nin siyasi-ideolojik ikliminde yaşanan dönüşümle güçlü
bir etkileşime girmiştir. Ulus-devletin tarihsel meşruiyetinin tartışmaya açılmasıyla
birlikte İmparatorluğun çöküşüne eşlik eden etnik/mezhepçi şiddet ve Anadolu
coğrafyasındaki gayr-i Müslim nüfusun zorunlu göç ve fizikî imha yoluyla tasfiyesi
üzerine yoğunlaşan çalışmaların sayısında kayda değer bir artış yaşanmıştır. 23 Bu

21

Sohrabi, loc. cit.
Tarihyazımındaki bu eğilimin tahlili ve eleştirisi için bkz. Harry Harootunian, İmparatorluğun Yeni
Kılığı, Kaybedilen ve Tekrar Ele Geçirilen Paradigma, çev. Erkal Ünal, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi
Yayınları, 2006. Bu eğilim Osmanlı tarihyazımı üzerindeki etkilerine dair bir yorum için bkz. Nadir
Özbek, "İmparatorluk Tartışmalarında Radikal Bir Açılım," Virgül, Sayı 101 (2006), s. 14-16.
23
Bir hayli geniş olan ve yeni çalışmalarla genişlemeyi sürdüren bu literatürün burada kapsayıcı bir
listesini sunmak mümkün olmamakla birlikte, milliyetçi teleolojinin yeniden üretildiği başlıca eserler
arasında şunlar sayılabilir: Uğur Ümit Üngör, Modern Türkiye’nin İnşası, Doğu Anadolu’da Ulus, Devlet
ve Şiddet (1913-1950), çev. Ali İhsan Dalgıç, İstanbul, 2016, s. 25; Fuat Dündar, Modern Türkiye’nin
Şifresi, İttihat ve Terakki’nin Etnisite Mühendisliği, İstanbul, İletişim, 2008; Fuat Dündar, Kahir
Ekseriyet, Ermeni Nüfus Meselesi (18178-1923), İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012; Taner
22
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çalışmaların önemli bir bölümünde, bu kez ulus-devletlerin tarihsel meşruiyetini tesis
etmek değil, aksine sorgulamak amacıyla, milliyetçilik hem ideolojik bir güç hem de
uygulamaya geçirilen siyasal bir program olarak anlatıların merkezine yerleştirilmiştir.
Özellikle II. Meşrutiyet sonrasında yaşanan siyasal gelişme ve çatışmalar, iktidardaki
Türk milliyetçiliğinin millî iktisat, demografi mühendisliği, etnik temizlik ve
asimilasyon gibi araçlarla yürüttüğü ulus-inşa projesi ve bu projeye gayr-i Türk anasır
tarafından verilen tepkiler çerçevesinde ele alınmıştır.24 Bu bağlamda siyasal çatışmalar
salt bir ideolojinin etkisiyle açıklanır ve ideolojik determinizm yeniden üretilirken,25 söz
konusu ideolojinin doğuşu ve siyasal etkisinin başlangıcı da mümkün olduğunca erken
bir tarihe çekilmiştir.

26

Bu yeni “hegemonik” literatür çerçevesinde, uzun yıllar

boyunca resmî tarihin gölgesinde bırakılmış tarihsel süreçler yeniden tartışmaya
açılmakla birlikte, siyasal çatışmaların temsil ettiği tarihsel dinamikler gölgede kalmaya
devam etmiş, siyasal çatışmalarla devlet oluşumu arasındaki karşılıklı ilişkiyse tek
yönlü bir belirlenim ilişkisi olarak tasavvur edilmiştir. Bunun sonucunda da Kemalist
Cumhuriyet’in 1923 sonrasında uyguladığı ulus inşa politikaları geçmişe yansıtılarak,
Akçam, ‘‘Ermeni Meselesi Hallolunmuştur’’ Osmanlı Belgelerine Göre Savaş Yıllarında Ermenilere
Yönelik Politikalar, İstanbul, İletişim, 2008; Nesim Şeker, ‘‘Demographic engineering in the late
Ottoman empire and the Armenians,’’ Middle Eastern Studies, Cilt 43, Sayı 3 (2007), s. 461-474; Fatma
Müge Göçek, Denial of Violence, New York, Oxford University Press, 2015; David Gaunt, Katliamlar,
Direniş, Koruyucular: I. Dünya Savaşında Doğu Anadolu-da Müslüman-Hıristiyan İlişkileri, çev. Ali
Çakıroğlu, İstanbul, Belge, 2007.
24
Ramazan Hakkı Öztan, "Point of No Return Prospects of Empire after the Ottoman Defeat in the
Balkan Wars (1912-1913)," International Journal of Middle Eastern Studies, Sayı 50 (2018), s. 65-66.
25
Yektan Türkyılmaz’ın Ermeni soykırımı tartışmaları bağlamında, soykırımı Türkçü ya da pan-İslamist
bir devlet oluşum projesinin kaçınılmaz bir sonucu olarak sunan yaklaşımlarda tespit ettiği ideolojik
determinizm, siyasal çatışmaları Türk milliyetçiliğinin ulus inşa programı ve bu programa verilen tepkiler
üzerinden açıklayan teleolojik yaklaşımların paylaştığı, ortak bir yöntemsel yanılgıdır. Yektan
Türkyılmaz, Rethinking Genocide: Violence and Victimhood in Eastern Anatolia, 1913-1915,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Durham (Duke University), 2011, s. 17.
26
Özellikle İttihat ve Terakki’nin yaygın olarak kabul edilenin aksine 1913 sonrasında değil, henüz
iktidara gelmeden önce Türk milliyetçiliği gündemiyle hareket ettiğini, 1908 devrimiyle birlikteyse
Türkçü ideolojisini taktik olarak bir süreliğine geri çektiğini ileri süren Şükrü Hanioğlu’nun söz konusu
literatür üzerindeki etkisi büyüktür. Hanioğlu’nun konuyla ilgili tezleri için bkz. M. Şükrü Hanioğlu,
‘‘Turkism and the Young Turks, 1889-1908,’’ Turkey Beyond Nationalism: Towards Post Nationalist
Identities, der. Hans-Lukas Kieser, Londra, I. B. Tauris, 2006, s. 3-19; Şükrü Hanioğlu, ‘‘Turkish
Nationalism and the Young Turks 1889-1908,’’ Social Constructions of Nationalism in the Middle East,
der. Fatma Müge Göçek, Albany, SUNY Press, 2002, s. 85-98; M. Şükrü Hanioğlu, ‘‘The Young Turks
and the Arabs before the Revolution of 1908,’’ The Origins of Arab Nationalism, der. Rashid Khalidi et.
al., New York, Columbia University Press, 1991, s. 31-49.
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Osmanlı’nın son dönemi, İmparatorluğun çok dinli ve çok etnisiteli yapısı nedeniyle söz
konusu politikaların yoğun bir şiddetle uygulandığı bir geçiş evresine indirgenmiştir.
Söz konusu indirgeme, aynı zamanda, milliyetçi teleolojinin, yukarıda siyasal
çatışmalara ilişkin literatürdeki boşluğun ikinci kaynağı olarak zikredilen OsmanlıCumhuriyet tarihyazımına hâkim olan devlet-toplum karşıtlığı nosyonu ve süreklilik
algısıyla çakışmasının da ürünüdür. İmparatorluk coğrafyasına yukarıdan dayatılan ulus
inşa projesi, altı yüz yıllık güçlü devlet geleneğinin, modern bir ideolojiyle kuşanmış
halde topluma şekil vermek üzere şiddet araçlarını devreye soktuğu özel bir uğrak
olarak görülmektedir. 27 Her ne kadar bu uğrak, hem güncel siyasi değeri hem de
imparatorluktan ulus-devlete geçişi imlemesi nedeniyle özel bir önem taşısa da, devlettoplum karşıtlığını ve bu karşıtlığın sürekliliğini temel alan yaklaşımlar, daha genel
olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun XIX. yüzyılda geçirdiği “büyük dönüşümün” ve bu
dönüşüme eşlik eden siyasal çatışmaların açıklanması açısından da, Osmanlı
tarihyazımında yaşanan paradigmatik değişimlere karşın etkisini ve hegemonik gücünü
korumaktadır.
Cem Emrence, sosyal bilimler alanında toplumsal dönüşümü açıklama
iddiasındaki üç paradigmanın, Osmanlı tarihyazımında da birbirinden farklı üç dalgaya
kaynaklık ettiğini belirtir. Yapısal-işlevsecilik, yapısalcı makro analizler ve postyapısalcılık şeklinde sıralanabilecek bu üç paradigmanın üzerinde yükselen Osmanlı
tarihyazımındaki dalgalar, sırasıyla modernleşme teorisine, “bağımlılık okulu” ile onun
kuramsal bir türevi olarak görülebilecek “dünya-sistemi” teorisine ve post-kolonyal
teoriye dayanan çalışmalar şeklinde tezahür etmiştir. 28 Bu dalgaların her biri, 1950

27

Bu yaklaşıma ilişkin erken tarihli bir tespit ve tartışma için bkz. Sungur Savran, “Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e: Türkiye’de Burjuva Devrimi Sorunu,” 11. Tez, Sayı 1 (1985), s. 173-214.
28
Cem Emrence, “Three waves of late Ottoman historiography, 1950–2007,” MESA Bulletin, Cilt 41,
Sayı 2 (2007), s. 137–51. Emrence’nin söz konusu üç dalganın eklektik bir sentezine dayanan kendi
önerisi için bkz. Cem Emrence, “Imperial Paths, Big Comparisons: The Late Ottoman Empire,” Journal
of Global History Sayı 3 (2008), s. 289–311.
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sonrasında Osmanlı tarihyazımının kıyılarını döver ve yerini kendisinden sonra gelecek
dalgaya bırakmak üzere çekilirken, geride Osmanlı İmparatorluğu’nun XIX. yüzyılda
geçirdiği dönüşüme temel bir dinamik atfeden ve dönüşümün hikâyesini bu temel
dinamiğin etrafında ören birer büyük anlatı bırakmıştır. Dayandıkları kuramsal, hatta
epistemolojik geleneklerle, işaret ettikleri temel dinamikler birbirinden farklı olsa da,
bütün bu büyük anlatılarda, Osmanlı tarihyazımı üzerinde etkili olmayı sürdüren ortak
bir ağırlık merkezi tespit edilebilir. Söz konusu paradigmaların dışında kalan çalışmaları
dahi kendisine doğru çeken 29 bu ağırlık merkezi, en özlü ifadesini “güçlü devlet
geleneği tezi’’nde30 bulur ve bu tez, bir yandan siyasi, iktisadi ve kültürel dönüşümlerin
faili olarak toplumsal sınıflardan özerk bir ‘‘güçlü’’ devletin, diğer yandansa Osmanlı
devletinin kuruluşundan (hatta belki de Doğu Roma’dan) günümüze uzanan bir
‘‘geleneğin’’ varlığına atıfta bulunur.
Her üç paradigmatik dalga da kökenleri modernite öncesi Osmanlı
İmparatorluğu’na ilişkin partikülarist anlatılarda yatan 31 ‘‘güçlü devlet geleneği’’
tezinin XIX. yüzyıldaki dönüşüm bağlamında yeniden üretilmesiyle sonuçlanan bir
toplumsal değişim ve siyasal çatışma kurgusuna sahiptir. Örneğin, İkinci Dünya
29

Devlete toplum karşısında ontolojik bir özerklik atfeden yeni-Weberci tarihsel sosyolojiden mülhem
çalışmaların, bu ağırlık merkezinin çekimine kapılması şaşırtıcı olmamakla birlikte, Osmanlı
İmparatorluğu’na ilişkin yeni-Marksist yorumlama denemelerinin de sınıf mücadelesine odaklanmak
yerine devlet-toplum karşıtlığını yeniden ürettikleri görülmektedir. İlk gruba giren çalışmalar için bkz.
Ellen Kay Trimberger, Revolution from Above: Military Bureacrats and Development in Japan, Turkey,
Egyp and Peru, New Brunswick, Transaction Books, 1978; Tim Jacoby, Social Power and the Turkish
State, Londra ve New York, Frank Cass, 2004. Yeni-Marksist yorumlar için bkz. Kerem Nişancıoğlu,
‘‘The Ottoman origins of capitalism: uneven and combined development and Eurocentrism,’’ Review of
International Studies, Cilt 40, Sayı 2 (2013), s. 325–347 ve Eren Düzgün, ‘‘Capitalism, Jacobinism and
International Relations: Re-interpreting the Ottoman path to modernity.’’ Review of International Studies,
Cil 44, Sayı 2 (2017), s. 252–278.
30
Güçlü devlet geleneği tezi ve bu tezin Osmanlı tarihyazımındaki hâkim konumu için bkz. Demet
Dinler, “Türkiye’de Güçlü Devlet Geleneği Tezi’nin Eleştirisi,” Praksis, Sayı 9 (2003), s.17-54; Ali Rıza
Güngen ve Şafak Erten, ‘‘Approaches of Şerif Mardin and Metin Heper on State and Civil Society in
Turkey,’’ Journal of Historical Studies, Sayı 3 (2005), s. 1-14 ve İlkay Yılmaz, “Osmanlı-Türkiye Tarih
Yazımındaki Temel Eğilimler ve Eleştiriler Çerçevesinde Bürokrasiye Yaklaşım Biçimleri,” Yakın
Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt 11, Sayı 21 (2012/1), s. 119-147.
31
Elinizdeki çalışmanın Osmanlı eski rejimini konu edinen Birinci Bölümü’nde daha ayrıntılı olarak ele
alınacak olmakla birlikte, burada söz konusu partikülarist yaklaşımların biri Weberci patrimonyalizm,
diğeriyse Marxgil Asya tipi üretim tarzı tahlilleri olmak üzere iki kaynaktan beslendiğini belirtmekle
yetinelim.
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Savaşı’nın ardından sömürgecilik sonrası yeni ulus-devletlerin Batı’nın siyasi-iktisadi
yörüngesinde inşasının kuramsal altyapısını oluşturmak üzere geliştirilmiş olan
modernleşme teorisi, geleneksel toplumdan modern topluma geçişi lineer ve seçkinlerin
faili olduğu bir süreç olarak tanımlamış,

32

bu teorinin Osmanlı-Cumhuriyet

tarihyazımına tercümesiyse, Osmanlı patrimonyal geleneğinin taşıyıcısı olan bir grup
bürokrat-seçkinin imtiyazlı konumlarını korumak üzere, Batı normlarında toplumu
yukarıdan aşağıya doğru dönüştürme çabaları şeklini almıştır.33 Modernleşmeyi temsil
eden bürokrat-seçkinlerin devlet iktidarını kullanarak Batı kaynaklı modernleşme
programını Osmanlı toplumuna dayatma girişimi, geleneksel toplumsal kesimlerin
tepkisiyle karşılaşmış ve modernleşme ile gelenek arasındaki bu gerilim, toplumsal,
siyasal ve kültürel alanlarda bir merkez-çevre çatışmasının doğmasına neden
olmuştur.34
Devlet-toplum karşıtlığına dayanan benzer bir toplumsal değişim ve siyasal
çatışma kurgusu, modernleşme teorisinin eleştirisi üzerine inşa edilen ve Batılı olmayan
toplumların geri kalmışlığını geleneksel yapıların direnci yerine, dünya kapitalist
sistemine eşitsiz bir biçimde eklemlenmeleriyle açıklayan bağımlılık okulu yaklaşımı ve
dünya-sistemi teorisinden beslenen çalışmalarda da karşımıza çıkar. Özellikle en önemli
uygulama alanlarından birini Osmanlı çalışmalarında bulan dünya-sistemi teorisi
çerçevesinde, 35 Weberci patrimonyalizm kavramı yerini Marxgil ‘‘Asya tipi üretim

32

Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İstanbul, İletişim, 2005, s. 51.
Modernleşme teorisinden beslenen literatür bir hayli geniştir ve Osmanlı-Cumhuriyet tarihyazımında
birbirinden çok farklı pozisyonlara sahip araştırmacıların eserlerini içerir. Genel bir literatür
değerlendirmesi için bkz. Aykut Kansu, 1908 Devrimi, çev. Ayda Erbal, İstanbul, İletişim Yayınları,
2002, s. 10-19. Klasik anlatılar için bkz. Stanford Shaw ve Ezel Shaw, History of the Ottoman Empire
and Modern Turkey , Cambridge, Cambridge University Press, 1977; Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin
Doğuşu, çev. Boğaç Babür Turna, İstanbul, Arkadaş, 2008.
34
Bu yaklaşımın kurucu metinleri için bkz. Şerif Mardin, ‘‘Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar:
Merkez-Çevre İlişkileri,’’ Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İstanbul, İletişim, 2003, s. 35-78 ve Metin
Heper, Bürokratik Yönetim Geleneği: Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetinde Gelişimi ve
Niteliği, Ankara, Ongun Kardeşler Matbaası, 1974.
35
M. Asım Karaömerlioğlu, ‘‘Bağımlılık Kuramı, Dünya Sistemi Teorisi ve Osmanlı/Türkiye
Çalışmaları,’’ Toplum ve Bilim, Sayı 91 (Kış, 2001-2002), s. 89. Dünya-sistemi teorisini Osmanlı
33
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tarzı’’ ya da Braudelci ‘‘yeniden dağıtımcı dünya imparatorluğu’’ kavramlarına
bırakırken, İmparatorluğun dünya-sistemine eklemlenme sürecinde bir ‘‘devlet sınıfı’’
olarak tanımlanan Osmanlı bürokrasisine belirleyici bir rol atfedilmiş ve devletin
merkezileşmesini gerektiren bu süreç içerisinde bürokratik sınıfın toplumdaki farklı
grupların çıkarlarını uzlaştırabilen ‘‘hegemonik’’ niteliğini yitirerek ‘‘zora’’ ağırlık
verdiği ileri sürülmüştür. 36 Bu anlatıya göre, geleneksel bürokrasinin göreli gücü ve
özerkliği, bu kesimin kendi çıkarlarının korunmasına dayanan toplum projesinin,
periferileşme sürecinin temsilcisi olan ve büyük çoğunluğu gayr-i Müslimlerden oluşan
tüccarlarla ve temsil ettikleri toplumsal düzenle çatışması sonucunu doğurmuştur.37
Osmanlı tarihyazımının post-kolonyal teoriden ve maduniyet çalışmalarından
beslenen son paradigmatik dalgasıysa seçkinlerin devlet eliyle inşa ettikleri kolonyal
iktidar pratiklerine odaklanmıştır.
kılınmasını

38

Bu pratiklerin toplumun daha ‘‘okunur’’

ve toplumda var olan farklılıkların

39

düzlenmesini, bu mümkün

çalışmaları bağlamında kullanan başlıca çalışmalar için bkz. Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve
Sınıflar, İstanbul, İletişim, 2005; Huri İslamoğlu (der.), The Ottoman Empire and the World Economy, ,
Cambridge, Cambridge University Press, 1987; Reşat Kasaba, Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya
Ekonomisi: On Dokuzuncu Yüzyıl, çev. Kudret Emiroğlu, İstanbul, Belge, 1993; Şevket Pamuk, Osmanlı
Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (1820-1913), İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018.
Bağımlılık okulundan esinlenen çalışmalar için bkz. Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, İstanbul,
Tekin Yayınevi, 1998; İsmail Cem, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, İstanbul, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, 2014; Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, çev. Babür Kuzucu,
İstanbul, Gözlem Yayınları, 1975 ve Fikret Başkaya, Yediyüz, Osmanlı Beyliği’nden 28 Şubat’a: Bir
Devlet Geleneğinin Anatomisi, Ankara, Özgür Üniversite, 2007.
36
Huri İslamoğlu-İnan, ‘‘Introduction: ‘Oriental despotism’ in World-system perspective,’’ The Ottoman
Empire…, s. 20-21 ve Keyder, op. cit., s. 44.
37
Ibid., s. 55. Göçek de, bürokratik burjuvazi ile ticari burjuvazi arasındaki bu çatışmayı, Osmanlı
Batılılaşmasının ve toplumsal değişmenin merkezine oturturken benzer bir çözümleme yapmaktadır.
Fatma Müge Göçek, Burjuvazinin Yükselişi, İmparatorluğun Çöküşü, Osmanlı Batılılaşması ve
Toplumsal Değişme, çev. İbrahim Yıldız, Ankara, Ayraç, 1999. Burjuvazi ile bürokrasiyi karşıtlık içinde
tanımlayan bu yaklaşımın erken tarihli bir eleştirisi için bkz. Korkut Boratav, ‘‘Book Review: State and
Class in Turkey. A Study in Capitalist Development,’’ Review of Radical Political Economics, Cilt 25,
Sayı 1, (1993), s. 129–141.
38
Bu alandaki önemli çalışmalar için bkz. Selim Deringil, ‘‘ ‘They Live in a State of Nomadism and
Savagery’: The Late Ottoman Empire and the Post-Colonial Debate,’’ Comparative Studies in Society
and History Cilt 45, Sayı 2 (Nisan, 2003), s. 311-342; Usama Makdisi, ‘‘Ottoman Orientalism,’’
American Historical Review, Cilt 107, Sayı 3 (2002), s. 768-796; Thomas Kühn, ‘‘Shaping and
Reshaping Colonial Ottomanism: Contesting Boundaries of Difference and Integration in Ottoman
Yemen, 1872-1919,’’ Comparative studies of South Asia, Africa and the Middle East, Cilt 27, Sayı 2
(2007), s. 315-331; Jens Hanssen. Thomas Philipp ve Stefan Weber (der.), The Empire in the City, Arab
Provincial Capitals in the Late Ottoman Empire, Ergon Verlag Würzberg in Kommission, Beyrut, 2002.
39
Bu kavram için bkz. James Scott, Devlet Gibi Görmek, çev. Nil Erdoğan, İstanbul, Versus, 2008.
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olmadığındaysa ‘‘kolonyal farklılık siyaseti’’ vasıtasıyla Osmanlı merkezi ile taşrası
arasında hiyerarşik bir ilişki kurulmasını amaçladığı ileri sürülmüştür. 40 Bu ilişkiyi
meşrulaştıran bir söylem olarak ‘‘vazife-i temdin’’in ya da bir tür mission civilisatrice
alla turca’nın 41 eşlik ettiği devlet-toplum çatışması da, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e
uzanan bir süreklilik içinde muktedirler-madunlar çatışması biçiminde yeniden formüle
edilmiştir. Bu çatışmalı ilişkide merkez kendi kültürel normlarını taşraya dayatmak için
Avrupa’dan ödünç alınan sömürgeci bir söyleme ve zora başvururken, başta soya dayalı
topluluklar olmak üzere periferik nüfus gruplarından oluşan madunlar da müzakere ve
direnişten müteşekkil bir repertuvarla sömürgeleştirilmeye karşı koymaya çalışmıştır.
Kuşkusuz Osmanlı tarihyazımındaki her paradigmatik dalga, kapsamlı
eleştirilerin konusu olabilir ve olmuştur. Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet
oluşumu ve siyasal çatışma dinamikleri açısından tartışmaya açılması gereken nokta,
söz konusu paradigmaların paylaştığı ve burada kendi içlerindeki farklılıkları göz ardı
etme pahasına ortaya konmaya çalışılan ortak izlektir. Bu izlekte, bir yandan tercih
edilen temel dinamik çerçevesinde devlet oluşumunun müteakip evreleri arasındaki
farklılıklar ve dolayısıyla bu farklılıkların siyasal çatışmalar üzerindeki etkileri
önemsizleştirilmiş, öte yandansa siyasal çatışmalar bu temel dinamik tarafından
belirlenen tekil bir çatışma biçimine indirgenmiştir. Modernleşme, periferileşme ya da
kolonizasyon, Tanzimat’tan İstibdat’a, oradan da II. Meşrutiyet üzerinden Cumhuriyet’e
uzanan Osmanlı-Türkiye devlet oluşumunun farklı evreleri boyunca devlet iktidarını
elinde tutan seçkinler marifetiyle hedefine doğru ilerlerken, ‘‘devlet,’’ karşısında ilk

40

Osmanlı tarihyazımındaki post-kolonyal dönüme eleştirel bir şekilde ele alan çalışmalar için bkz. Edip
Gölbaşı, ‘’19. Yüzyıl Osmanlı Emperyal Siyaseti ve Osmanlı Tarih Yazımında Kolonyal Perspektifler,’’
Tarih ve Toplum, Sayı 13 (Güz, 2011) s. 199-222; Özgür Türesay, ‘‘L'Empire ottoman sous le prisme des
études postcoloniales. À propos d'un tournant historiographiquerécent,’’ Revue d'histoire moderne et
contemporaine, Sayı 60-2 (2013/2), s. 127-145 ve Vangelis Kechiriotis, ‘‘Postcolonial Criticism
Encounters Late Ottoman Studies,’’Historein, Cilt 13 (2013), s. 39-46.
41
Christoph Herzog ve Raoul Motika, ‘‘Orientalism Alla Turca: Late 19th/Early 20th Century Ottoman
Voyages into the Muslim ‘Outback.’,’’ Die Welt Des Islams, Cilt 40, Sayı 2 (2000), s. 139–195.
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anlatıda geleneksel değerlerin temsilcisi taşra eşrafını, ikincisinde kapitalistleşmenin
sürükleyicisi gayr-i Müslim orta sınıfları, üçüncüsündeyse içinde bulundukları ‘‘hal-i
vahşet ve bedeviyet’’ten zorla kurtarılmaya çalışılan periferik nüfus gruplarını bulmuş,
siyasal çatışmalar devlet ile muarızları arasındaki mücadeleye indirgenmiştir.
Diner’in de belirttiği gibi, istisnasız her tarih anlatısının temelinde, tarihsel
gerçekliklerin karmaşıklığının ve çeşitliliğinin anlamlı bir şekilde indirgenmesi yatar.42
Ancak indirgemenin anlamlı olup olmadığını belirleyen şey, anlatının söz konusu
karmaşıklığı ve çeşitliliği ne ölçüde aydınlattığı ya da kararttığıdır. Milliyetçi
teleolojinin demir pençesinden ve/veya tarihyazımındaki bahsi geçen ağırlık merkezinin
çekim etkisinden kurtulamamış anlatılar, Osmanlı İmparatorluğu’nda XIX. yüzyılda
tanıklık edilen siyasal çatışmaların haiz olduğu karmaşıklığın ve çeşitliliğin
kavranmasında, özellikle de siyasal çatışmalarla devlet oluşumu arasındaki etkileşimin
ortaya konmasında aydınlattıklarından daha fazlasını karartmıştır. Bu anlatılar
çerçevesinde farklı siyasal çatışma dinamikleri arasındaki ilişkisel bütünlük göz ardı
edilmiş, bu dinamiklerin somut yansımaları olan siyasal çatışma biçimleri, iç içe
geçtikleri tarihsel uğraklarda dahi, birbirlerinden bağımsız siyasal süreçler olarak ele
alınmış, sonuç olarak siyasal çatışmalarla devlet oluşumu arasındaki eş-kurucu (coconstitutive) ilişki ortaya konulamadığı ölçüde, milliyetçi teleoloji ile güçlü devlet
geleneği tezi de yeniden üretilmeye devam etmiştir.
Bu tez, milliyetçi teleoloji ile güçlü devlet geleneği tezinin aşılmasının, XIX.
yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasal çatışma dinamikleri ile devlet oluşumu
arasındaki ilişkinin, toplumsal artığın temellükü ve paylaşımına, bir başka deyişle
sömürü olgusuna dayanan sınıf mücadelesi bağlamında çözümlenmesiyle mümkün
olduğu önermesinden hareket etmektedir.

Sınıf mücadelesi, ilk olarak Osmanlı

42

Dan Diner, Yüzyılı Anlamak, Evrensel Bir Tarih Yorumu, çev. Hulki Demirel, İstanbul, İletişim, 2009,
s. 9.

14

İmparatorluğu’ndaki farklı siyasal çatışma biçimlerini, ikinci olaraksa siyasal
çatışmalarla devlet oluşumunun eş-kurucu karakterini birbirine bağlayabilecek, Osmanlı
tarihyazımının ‘‘kayıp halkasıdır.’’
Chris Wickham’ın da dile getirdiği üzere ‘‘tarih teleolojik değildir, yani tarihsel
gelişme bir yere doğru akmaz, aksine bir yerden akar.’’43 Bir başka deyişle, ‘‘tarihsel
değişimin yönü ve zamanlaması kestirilemez ve ancak geçmişe dönük olarak
anlaşılabilir.’’ 44 Bu açıdan bakıldığında Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılı ile
Osmanlı sonrası ulus-devlet pratikleri arasındaki ilişki, teleolojik değil jenealojik, yani
erekbilimsel değil kökenbilimseldir. 45 İmparatorluğun meşruiyetleri milliyet ilkesine
dayanan ulus-devletlere parçalanarak tarih sahnesinden çekilmesi, 1807 ‘‘Sırp
İsyanı’’ndan 1916 ‘‘Arap İsyanı’’na dek XIX. yüzyıl Osmanlı tarihinin, tepki veren,
harekete geçen, bekleyen, örgütlenen, isyan eden, kısacası eyleyen ve nihayetinde
hedefine ulaşan (veya belirli koşullar henüz oluşmadığından ulaşamayan), birbirlerinden
açık sınırlarla ayrılmış ve siyasi çıkarları doğası gereği birbiriyle çatışan birer özne
olarak Türklerin, Arapların, Kürtlerin, Arnavutların, Ermenilerin, Rumların, Sırpların
vs. tarihi olarak yazılmasını meşru kılmaz. 46 Bu çalışmada gösterilmeye çalışılacağı
üzere, sonunda ulus olma halinin ‘‘kristalleşmesi’’47 ile sonuçlanacak olsalar bile (ki
pek çok örnek bu kategoriye girmez), XIX. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan
siyasal çatışmalar, kökenlerini, toplumsal artığın temellükü ve paylaşılmasına dayanan
ve İmparatorluk sınırları dahilinde yaşayan ulusal, etnik, mezhepsel grupları kesen sınıf
mücadelesinden almıştır. Bir başka deyişle, siyasal çatışmalar, sınıf mücadelesinin, sabit
43

Chris Wickham, Medieval Europe, New Haven, Yale University Press, 2016, s. 1.
Benno Teschke, 1648 Söylencesi, Sınıf, Jeopolitik ve Modern Uluslararası İlişkilerin Kuruluşu, çev.
Bülent Şimşek, İstanbul, Can Yayınları, 2017, s. 129.
45
Blumi, op. cit., s. 7.
46
Campos, op. cit., s. 8.
47
Brubaker, ulus olma halinin tedricen gelişen değil, aniden kristalleşen bir şey olduğu, bireysel ve
kolektif eylem için olumsal, konjonktürel olarak dalgalanan ve kırılgan bir temel olarak görülmesi
gerektiğini ileri sürer ve bu nedenle milliyetçiliğin anlaşılması için gelişimsel değil olay odaklı bir
çözümleme ihtiyacına vurgu yapar. Rogers Brubaker, Nationalism Reframed, Nationhood and National
Question in the New Europe, New York, Cambridge University Press, 2009, s. 19,
44
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ve genellikle ex post yaratılmış kimliklerin içine hapsedilmesi mümkün olmayan,
‘‘hâkim üretim biçimiyle kurdukları farklı ilişkilere göre bir araya gelen insanlar
tarafından’’

48

deneyimlenen tezahürleridir. Dolayısıyla Osmanlı tarihini ulusal

kompartımanlara ayırarak ele alma geleneğinin karşısına konulabilecek jenealojik bir
yaklaşımın odaklanması gereken de öncelikle sınıf mücadelesidir.
Kuşkusuz kimi örneklerde, sınıf mücadelesi ile siyasal çatışmanın biçimi
arasındaki ilişki, tartışmaya yer bırakmayacak ölçüde aşikârdır. Örneğin, ileride
gösterileceği üzere, Tanzimat döneminde Tuna vilayetlerinde ya da Cebel-i Lübnan’da
gerçekleşen köylü isyanları hem çatışmanın tarafları hem de isyanın içinde geliştiği
koşullar göz önüne alındığında, açık bir biçimde toplumsal mülkiyet ilişkilerinden ve
doğrudan üreticilerle mülk sahipleri arasında toplumsal artık üzerinde verilen
mücadeleden kaynaklanmıştır. Ancak mezhepçi

şiddet

olayları,

soya

dayalı

toplulukların zorunlu askerlik ve vergi talepleri konusundaki direnişleri ya da milliyetçi
siyasal programların ve örgütlenmelerin etkisini daha fazla hissettirdiği daha geç tarihli
köylü isyanları söz konusu olduğunda, bu siyasal çatışma biçimleri ile sınıf mücadelesi
arasındaki bağlantıyı kurmak güçleşmektedir. Bu güçlüğün aşılması, sınıfa ve sınıf
mücadelesine ilişkin daha katmanlı ve ilişkisel bir anlayışla mümkündür.
De Ste. Croix’ın da belirttiği gibi, ‘‘özünde bir ilişki olan sınıf, sömürü
olgusunun kolektif toplumsal ifadesi, sömürünün toplumsal yapı içindeki cisimleşme
biçimi’’; sınıf mücadelesi ise, ‘‘sınıflar (ve her birinin tekil mensupları) arasındaki, esas
olarak sömürüyü ya da sömürüye karşı direnişi içeren temel ilişki’’ olarak
tanımlanabilir. 49 Ancak sınıf mücadelesi, toplumsal artığın doğrudan üreticilerden

48

Philip Corrigan, ‘‘Introduction,’’ Capitalism, State Formation and Marxist Theory, der. Philip
Corrigan, Londra, Quartet Books, 1980, s. xxii.
49
G. E. M. de Ste. Croix, Antik Yunan’da Sınıf Mücadelesi, çev. Çağdaş Sümer, İstanbul, Yordam Kitap,
2016, s. 67. Sınıfın bir ilişki biçimi olarak kavranmasına dair bir tartışma için bkz. Ellen Meiksins Wood,
‘‘Bir Oluşum ve İlişki Olarak Sınıf,’' Kapitalizm Demokrasiye Karşı, çev. Şahin Artan, İstanbul, İletişim,
2003, s. 93-132.

16

çekilmesinin, yani sömürünün ürünü olmakla birlikte, yalnızca artığı üreten ve artığı
çeken sınıflar arasında cereyan etmez. Bu mücadele, ‘‘üretim sürecindeki konumlarına
ve üretim araçları bakımından özel mülkiyetle ilişkilerine göre tanımlanan çeşitli
sınıflar ve sınıf fraksiyonları arasındaki karmaşık [ve] nesnel [bir] ilişki alanı’'dır. 50
Üretilen ve çekilen artığın üretici ve mülk sahibi sınıflar arasında paylaşılması, sınıf
mücadelesinin üretici ve mülk sahibi sınıf arasında, farklı siyasal entiteler şeklinde
örgütlenmiş mülk sahibi sınıflar arasında, verili bir siyasal entitede örgütlenmiş mülk
sahibi sınıf içinde ve üretici sınıf içinde olmak üzere, farklı düzlemlerde yaşanmasına
neden olur.51 Dahası, mülk sahipleri, üreticilerden artık çekimi için ‘‘doğrudan bireysel
sömürü’' mekanizmalarının yanı sıra ‘‘dolaylı kolektif sömürü’' mekanizmalarına da
başvururlar.52 Sınıf mücadelesinin birbiriyle ontolojik bir ilişkiye sahip olmakla birlikte
farklı siyasal çatışma dinamiklerine yol açmasının sebebi bu çok düzlemli olma halidir.
Bu dinamikler, belirli sınıf stratejilerinin sonucu olarak, savaş, devrim, köylü ya da
aşiret isyanı, etnik ya da mezhepçi şiddet, grev, boykot gibi farklı siyasal çatışma
biçimlerinde somutlaşır. Dolayısıyla hem siyasal çatışma biçimleri arasındaki ilişkisel
bütünlüğün hem de siyasal çatışma biçimleri ile sınıf mücadelesinin arasındaki
bağlantının kurulması, ancak bu dinamiklerin çözümlenmesi ile mümkündür.
Siyasal çatışma dinamiklerinin, çok düzlemli sınıf mücadelesinin ve belirli sınıf
stratejilerinin ürünü olması, aynı zamanda ‘‘devlet’’ sorununun ele alınmasını zorunlu
kılar; zira devlet, hem sınıf mücadelesinin sürdüğü düzlemlerden birinin mülk sahibi
sınıfların örgütlendiği farklı siyasi entiteler arasındaki jeopolitik mücadele biçimini

50

Nicos Poulantzas, ‘‘Devlette Hegemonya İncelemesine Giriş,’' Poulantzas Kitabı, Seçme Yazılar, der.
James Martin, çev. Akın Sarı ve Selime Güzelsarı, Ankara, Dipnot, 2010, s. 147.
51
Teschke, op. cit., s. 99.
52
De Ste. Croix, kapitalizm öncesi üretim ilişkileri bağlamında doğrudan bireysel sömürü biçimlerini
toprak sahipleriyle tefeciler tarafından uygulanan rant ve faiz, dolaylı kolektif sömürü biçimlerini ise,
bireyler tarafından başka bireylere sunulmayan, fakat devlet otoritesi marifetiyle bütün bir topluluktan ya
da tek tek bireylerden alınan ödeme ya da hizmetler (ayni ya da nakdi vergilendirme, askerlik ve kamu
hizmeti biçimini alan angarya) şeklinde tanımlamaktadır. De Ste. Croix, op. cit., s. 265.
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alması, hem de dolaylı kolektif ve doğrudan bireysel sömürü mekanizmalarında
oynadığı rol nedeniyle, üretim ve dolayısıyla sömürü ilişkilerinin bir parçasıdır. 53 Marx,
sınıf mücadelesi ile devlet arasındaki ontolojik ilişkiyi, Kapital’in üçüncü cildinde
kaleme aldığı bir pasajda şöyle ortaya koyar:
‘‘Karşılığı ödenmemiş artık emeğin doğrudan üreticilerden çekildiği özgül iktisadi
biçim, doğrudan üretimin kendisinden doğarak ve dönüşte ona belirleyici bir etmen
olarak etkide bulunarak, hâkim olanla tahakküm altında olan arasındaki ilişkiyi belirler.
Bununla birlikte, bunun üzerinde üretim ilişkilerinin bizzat kendisinden ve bu nedenle
aynı zamanda onun özgül siyasi biçiminden doğan iktisadi topluluğun bütün bir
örgütlenmesi inşa edilir. Tüm toplumsal yapının ve buna bağlı olarak aynı zamanda
egemenlik ve tabiiyet ilişkilerinin siyasi biçimini, kısacası, Devletin mütekabil özgül
biçiminin gizli temellerini, en içteki gizini açığa çıkaran, her zaman, üretim koşullarının
sahipleri ile aracısız üreticiler arasındaki doğrudan ilişkidir – her zaman doğal olarak
doğanın ve emek yönteminin ve bunun sonucunda toplumsal üretkenliğinin gelişiminde
belirli bir aşamaya denk gelen bir ilişki. Bu aynı iktisadi temeli -esas koşulları söz
konusu olduğu müddetçe aynı- sayısız farklı ampirik durum, doğal çevre, ırksal
özgüllükler, dışsal tarihsel etkenler vs.’ye bağlı olarak, ancak ampirik açıdan verili
durumların analizi ile kavranabilecek, sonsuz boyutta varyasyonlar ve derecelenmeler
sergilemekten alıkoyamaz.’’54

Bu pasaj, devlet oluşumuyla siyasal çatışmalar arasındaki eş-kurucu ilişkinin
anlaşılması açısından son derece önemli bir zemin sunar. Üretim biçimiyle tanımlanan
iktisadi temel tarafından belirlenen bir üstyapı kurumu olarak devlet soyutlamasına
dayanmak yerine, mülk sahipleriyle doğrudan üreticiler arasındaki ilişkiye odaklanan bu
yaklaşımın mantıki sonucu, ‘‘egemenlik ve tabiiyet ilişkilerinin özgül biçimi’'nin
anlaşılabilmesi için sömürü ilişkilerinin ve dolayısıyla sınıfın ve sınıf mücadelesinin
53

Philip Corrigan, Harvie Ramsay ve Derek Sayer, ‘‘The State as a Relation of Production,’' Capitalism,
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çözümlenmesidir. Bu da, tıpkı sınıf ve sınıf mücadelesi gibi, devletin de belirli bir
üretim biçimi tarafından üretilen bir yapı değil, sınıf mücadelesiyle aynı ontolojik
temeli paylaşan ve sınıf mücadelesinin somut tezahürleri tarafından yeniden üretilen,
‘‘hâkim üretim biçimiyle kurdukları farklı ilişkilere göre bir araya gelen insanlar
tarafından, karmaşık ve yaygın mücadeleler sonucunda inşa edilen’’ 55 bir toplumsal
ilişki olarak kavranmasını gerektirir. Devletin (göreli ya da mutlak) özerk bir şey ya da
özne olarak değil de, siyasal çatışma biçimini alan mücadelelerin sonucunda, sınıflar
arasındaki ‘‘değişen dengelerin kurumsal olarak dolayımlanmış ve yoğunlaştırılmış
hali’' 56 olarak kavramsallaştırılması, devleti ya da toplumu öncelikli kılan hatalı
ikilemlerin aşılması için gerekli kalkış noktasını sağlar.
Ancak, egemenlik ve tabiiyet ilişkilerinin her tarihsel uğrakta aldığı özgül
biçimlerin, bir başka deyişle hem uzamsal hem de zamansal olarak ‘‘sonsuz boyutta
varyasyonlar ve derecelenmeler sergileyen’' siyasal rejimlerin çözümlenebilmesi için,
devletin bu ilişkisel niteliğinin tespit edilmesi tek başına yeterli değildir; aynı zamanda
devletin sınıf stratejilerinin kristalleştiği bir ilişki biçimi ve bu stratejilerin zemini,
kaynağı ve ürünü olarak da anlaşılması gerekir. 57 Devlet oluşumu, belirli bir üretim
biçiminin ihtiyaçları gereği bir kez olup biten bir şey değil, siyasal eylem içinde ve
siyasal eylem yoluyla sürekli olarak yenilenen bir süreçtir.58 Bu süreç içerisinde, mülk
sahibi sınıflar ve sınıf fraksiyonları arasında kurulan görece istikrarlı bir ittifak olarak
tanımlanabilecek ‘‘iktidar bloğu’'nun 59 yapısı ile siyasal hakların kimler tarafından
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kullanılabileceğini belirleyen ‘‘siyasal toplum’'un tanımlanması açısından birbirinden
ayırt edilebilecek siyasal rejimler cisimleşir. Sınıf mücadelesinin siyasal olarak
kurumsallaşmış biçimi olan her siyasal rejim,60 iktidar bloğunun kurulmasına ve siyasal
toplumun tanımlanmasına yönelik geçmiş strateji ve mücadelelerin kristalleşmiş hali
olduğu gibi, mevcut stratejilerden bazılarını ayrıcalıklı kılarak,61 belirli sınıf çıkarları
doğrultusunda, egemen sınıfların siyasi birliğini ve sömürü ilişkilerinin idamesini de
sağlar.
Bu bağlamda, söz konusu sınıf çıkarlarının temsilcisi olan ‘‘stratejik gruplar,’'62
devletin verili kurumsal yapısını kullanarak ve gerektiğinde bu yapıda köklü
değişiklikler yapmayı göze alarak, iktidar bloğunu ve siyasal toplumu yeniden
şekillendirecek ve koruyacak ‘‘rejim stratejileri’'ne63 başvururlar. Verili bir toplumsal
formasyonun siyasi, iktisadi, hukuki ve ideolojik alanlarında, temel bir stratejik yönelim
doğrultusunda yeni düzenlemeler öngören ya da mevcut düzenlemeleri korumaya
çalışan rejim stratejileri, mülk sahibi sınıfların egemenliğini tehdit eden siyasal çatışma
dinamiklerine yol açan çelişkileri kontrol altına almayı ya da çözmeyi amaçlar. Bununla
birlikte, mevcut çelişkilerin daha da derinleşmesine neden olabilecekleri gibi, farklı
toplumsal sınıfların ‘‘proaktif ya da reaktif stratejileri’'nde64 cisimleşen yeni çelişkilerin
ve dolayısıyla siyasal çatışma dinamiklerinin ortaya çıkmasına da yol açabilirler.
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Proaktif sınıf stratejileri, rejim stratejilerinin temel yönelimiyle uyum içerisinde
olan, yeri geldiğinde bu yönelimi derinleştiren ve bu stratejilerin meşrulaştırdığı
söylemi kullanan stratejilere tekabül ederken, reaktif stratejiler rejim stratejilerine
meydan okur, temel yönelimi tersine çevirmeye çalışır ve alternatif bir söylem üretirler.
Her iki sınıf stratejisi biçimi de, ortaya çıkan yeni stratejik gruplar (örneğin milliyetçi
hareketler ya da sınıf örgütleri) tarafından temsil edilebileceği ve uzun erimli
olabileceği gibi, kendiliğinden ve düzensiz bir karakter de taşıyabilir. Ayrıca bu
stratejiler, rejim stratejilerinin kaynağı olan devletin hedef alındığı siyasal çatışmalara
yol açabilir (köylü ve aşiret isyanları) ya da diğer toplumsal kesimlere ve siyasal güçlere
yönelebilir (mezhepçi şiddet ve boykotlar). Fakat her durumda, siyasal rejimin
doğrultusu üzerinde bir baskı oluşturur ve rejim stratejilerini dönüştürürler. Reaktif ya
da proaktif stratejilerin ürünü olan siyasal çatışmaların, mevcut toplumsal ilişkilerin ve
rejim stratejilerinin idamesini imkânsız kıldığı uğraklardaysa, ‘‘rejim krizleri’' ortaya
çıkar.
Mevcut rejimin meşruiyetinin tartışmaya açıldığı bu uğraklar, eski ilişkilerin
restorasyonuyla,

kısmî

düzenlemelerle

ya

da

rejimin

stratejik

yöneliminin

derinleşmesiyle sonuçlanabilir. Ancak, krizin siyasi baskı ya da savaş biçimini alan
uluslararası bir boyut kazanması ve/veya bütün toplumu kesen ve siyasal kurumları
felce uğratan bir ‘‘iç savaş’'a dönüşmesi halinde, rejimin ayakta kalması son derece
güçleşir ve rejimin krizini çözecek radikal bir kopuş, güçlü bir ihtimal, hatta bir
zorunluluk olarak ortaya çıkar. Bu anlamda krizler, mevcut siyasi yapının içerideki ve
dışarıdaki meşruiyetinin tamamıyla ortadan kalkarak çökmesiyle sonuçlanabilecek birer
tehlike uğrağı oldukları kadar, yeni stratejik grupların siyasi iktidarı ele geçirerek yeni
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bir rejim inşasına yönelebilecekleri fırsat uğraklarıdır da.65 Bununla birlikte, krizin bu
niteliği, krizin sonucunda devlet iktidarını ele geçiren stratejik grubun, yeni rejim inşası
sürecinde rejim stratejilerini keyfi bir şekilde belirleyebileceği anlamına gelmez. Her ne
kadar kriz radikal bir kopuşu mümkün kılsa da, izlenecek stratejiler, geçmişteki stratejik
tercihler ve bu tercihlerin değiştirilmesi için verilen mücadeleler arasındaki etkileşimin
ürünüdür. 66 Bu nedenle hem rejim hem de reaktif ve proaktif sınıf stratejileri,
‘‘güzergâh bağımlı’' ve ‘‘güzergâh şekillendirici’' bir nitelik taşır; 67 yani bir yandan
daha önceki strateji ve mücadeleler (ve bunların sonucu olan kurumsal yapılar)
tarafından sınırlanır, diğer yandan kendilerinden sonra gelecek olanları sınırlarlar.
Dolayısıyla devlet oluşumunun farklı siyasal rejimlere tekabül eden evreleri arasındaki
süreklilik ve kopuş diyalektiği, stratejilerin haiz olduğu bu nitelik çerçevesinde
anlaşılmalıdır.
Bu tez, Marksizmin sınıf mücadelesini merkeze alan ekonomi-politik
eleştirisinin yukarıda çerçevesi çizilmeye çalışılan stratejik-ilişkisel yorumundan
hareketle, XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet oluşumunun müteakip
evreleri ile siyasal çatışma dinamikleri arasındaki eş-kurucu ilişkiyi çözümlemeyi
amaçlamaktadır. Marx’ın yukarıda alıntılanan pasajda ileri sürdüğü, devletin özgül
biçiminin gizli temellerinin, yani en içteki gizinin üretim koşullarının sahipleri ile
üreticiler arasındaki doğrudan ilişkide yattığı önermesinden yola çıkan tez, bu ilişkinin
Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun XIX. yüzyılı boyunca geçirdiği dönüşüme ve bu
dönüşümün devlet oluşumu ve siyasal çatışma dinamikleri üzerindeki etkisine
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odaklanmaktadır. Bu çerçevede mülk sahibi sınıflarla doğrudan üreticiler arasındaki
sömürü ilişkisinin geçirdiği köklü bir dönüşüm olarak burjuva devrimi ve burjuva
devriminin kriz uğrakları ile farklı siyasal rejimlere tekabül eden evreleri, siyasal
çatışma dinamikleriyle birlikte tezin iki ana izleğinden birini oluşturmaktadır.
Bu izleğin takip edilebilmesi için, tarihsel materyalizmin bütünleyici bir parçası
olan burjuva devrimi nosyonunun

68

tezde analitik bir kategori olarak nasıl

kullanıldığının açıklanması gerekir. En klasik ifadesini Komünist Manifesto’da bulan
burjuva devrimi nosyonu, 69 önce 1980 sonrasında literatüre ‘‘revizyonist meydan
okuma’' adıyla geçen ‘‘muhafazakâr liberal’' eleştirilerin hedefi olmuş,70 daha sonraysa
büyük oranda bu revizyonist taarruza yanıt olarak Marksistler arasında yürütülen canlı
bir tartışma sayesinde, önemli katkılarla zenginleştirilmiştir. Söz konusu katkılardan, bu
tezde kullanılan burjuva devrimi kategorisi açısından önem taşıyan ilki, devrimin
burjuva niteliğinin kaynağının, burjuvazinin devrimde oynadığı rol yerine, devrimin
burjuvazi ve kapitalizmin gelişimi açısından sunduğu imkânlarda aranmasıdır. Devrimin
hangi sınıf tarafından yapıldığından ziyade sonuçlarına odaklanan (consequentialist) bir
bakış açısıyla, burjuva devriminin gerçekleşmesi için bilinçli bir burjuvazinin varlığının
68
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şart olmadığı, kapitalist hâkimiyetin siyasi koşullarının bir dizi farklı toplumsal güç
tarafından da yaratılabileceği kabul edilmektedir. 71 İkinci önemli katkıysa, klasik
burjuva devrimi nosyonunda büyük oranda göz ardı edilmiş olan devrimlerin
uluslararası boyutlarının analize dahil edilmesidir. Klasik anlatıda burjuva devrimleri,
verili bir toplumun içindeki sınıf çelişkilerinin sonucu olarak tasavvur edilirken, artık
devrimlerin kronolojik, sosyo-politik ya da coğrafi bir yalıtılmışlık içinde ve jeopolitik
bir boşlukta gerçekleşmediği, nedenleri, akışları ve sonuçlarının ortak bir uluslararası
alanda şekillendiği ileri sürülmektedir.72 Burjuva devrimlerinin bir olay olduğu kadar
bir süreç olarak da görülmeye başlaması ve farklı coğrafyalardaki tarihsel süreçlerin
klasik

bir

model

olarak

Fransız

ya

da

İngiliz

Devrimi

ile

kıyaslanarak

değerlendirilmesinden vazgeçilmesi de, Batı Avrupa dışındaki dönüşümlerin burjuva
devrimi kategorisi çerçevesinde anlaşılması açısından yapılmış bir diğer önemli
katkıdır.73
Bu katkılar, Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun XIX. yüzyılda geçirdiği
dönüşümün burjuva devrimi kategorisi çerçevesinde çözümlenmesi açısından anlamlı
bir zemin sunmakla birlikte, her üç başlıkta da daha incelikli bir yorumun
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Devrimin sınıf karakteriyle başlayacak olursak,
burjuva devrimlerinin bilinçli ve birleşik bir kapitalist burjuvazinin siyasi öncülüğünde
gerçekleşmek zorunda olmadığı (hatta hiçbir tarihsel örnekte böyle bir öncülüğe
rastlanmadığı) ve devrimin kapitalizmin gelişiminin ve konsolidasyonunun önündeki
sosyo-politik ve ideolojik engelleri kaldırmasıyla burjuva karakterini kazandığı genel
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bir kabul haline gelmiş olmakla birlikte, 74 kapitalizmin gelişimi ile burjuva devrimi
arasındaki ilişkinin daha açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Burjuva
devrimleri, feodal üretim biçiminin çatlakları arasında gelişen kapitalist üretimin önünü
tıkayan ‘‘engellerin’' (ister burjuvazi, isterse başka toplumsal güçler tarafından) ortadan
kaldırılması biçiminde tanımlandığında, kavramın bir analitik kategori olarak sadece
Osmanlı İmparatorluğu için değil, İngiltere dışında kalan tüm diğer toplumsal
formasyonlar için de kullanılması sorunlu hale gelmektedir. Nitekim, kapitalist üretim
ilişkilerinin bırakalım feodal siyasi yapıların yıkılmasını gerektirecek bir olgunluğa
ulaşmayı, ortaya çıkması bile, İngiltere dışında kalan örneklerde, burjuva devrimi
kategorisiyle tanımlanabilecek siyasi ve toplumsal süreçlerin öncesinde değil,
sonrasında gerçekleşmiştir.75
Bu sorun, büyük oranda, kapitalizmin nasıl tanımlanacağına ilişkin, izleri
1960’ların ünlü ‘‘geçiş tartışmasına’' kadar sürülebilecek tartışmanın bir yansımasıdır.76
Kapitalizm, kâr saikine dayanan tarih-ötesi ve akılcı bir iktisadi eylem ya da piyasada
ucuza alıp pahalıya satmaya dayanan kâr odaklı bir faaliyet değil de, emek gücü de
dahil olmak üzere bütün üretici güçlerin metalaştığı, mübadele amaçlı üretimin piyasaya
bağımlı olduğu ve piyasa tarafından düzenlendiği bir toplumsal ilişki olarak
tanımlandığında, 77 burjuva devrimleri ile kapitalizm arasındaki ilişkiyi doğru bir
biçimde ortaya koymak için gerekli ilk adım atılmış olur. Marx’ın karşılığı ödenmemiş
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artık emeğin doğrudan üreticilerden çekildiği özgül iktisadi biçime yaptığı vurguyu
takip eden bu kapitalizm tanımı, mülksüzleştirilmiş doğrudan üreticilerin emek
güçlerini mülk sahiplerine satmaya zorlandıkları bir toplumsal mülkiyet rejiminin
inşasına odaklanır. Doğrudan üreticilerin geçim araçlarına, yani hayatlarını sürdürmek
için ihtiyaç duydukları aletlere ve toprağa doğrudan (yani piyasa dolayımı olmaksızın)
erişebildikleri ve mülk sahibi sınıfın ekonomi dışı zor araçlarıyla köylülerin üretiminin
bir kısmını temellük ederek kendisini yeniden ürettiği ‘‘(jeo)politik birikim’'in aksine,78
‘‘sermaye birikimi’'ne dayanan kapitalist mülkiyet ilişkileri çerçevesinde toplumsal
artığa siyasal zor ya da zor tehdidi kullanılmadan, piyasa dolayımıyla el koyulur. Bu
anlamda, sermaye birikiminin mülk sahibi sınıfların başvurduğu esas artık temellük
stratejisi haline gelmesi, iktisadi sömürü ile siyasal zorun yapısal olarak birbirinden
ayrılmasını, bu da ‘‘(jeo)politik birikim’'i mümkün kılan şahsi iktidar ilişkilerinin
tasfiye edilerek gayr-i şahsi iktidar ilişkilerinin tesisini gerektirir. 79 Gerstenberger’in
deyişiyle, siyasi zordan ayrı bir iktisadi alanın gelişmesi ve kapitalist üretim ve bölüşüm
biçimlerinin hâkim hale gelebilmesi, iktidarın şahsi karakterinin ‘‘büyük oranda’'
ilgasından sonra mümkün hale gelir.80
Ancak, bu ilgayla sonuçlanacak siyasal süreçlerin, yani burjuva devrimlerinin
nedeni, kapitalist üretim ilişkileri ve sermaye birikiminde yaşanan gelişmelerin şahsi
iktidar üzerinde yarattığı basınçtan ziyade, (jeo)politik birikime ve (jeo)politik birikim
üzerinde yükselen eski rejimlere içkin olan kriz dinamikleridir. 81 Bir başka deyişle,
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kapitalizmin hâkim üretim biçimi haline gelmesini mümkün kılan sosyo-politik
dönüşüm, verili bir toplumsal formasyon içinde kapitalizmin gelişmesinin değil, eski
rejimlerin sınıf mücadelesinin farklı düzlemlerinin ürünü olan, iç içe geçmiş kriz
dinamikleri sonucunda çökmesinin sonucudur.

82

Farklı siyasal entiteler halinde

örgütlenmiş mülk sahibi sınıflar, verili bir mülk sahibi sınıfın içindeki fraksiyonlar ve
mülk sahibi sınıflarla doğrudan üreticiler arasında süregiden sınıf mücadelesi, her bir
somut örnekte şahsi iktidar ilişkileri üzerinde yükselen eski rejimlerin mevcut halleriyle
sürdürülmesinin imkânsız hale geldiği tarihsel uğraklar yaratmış, bu mücadelenin aldığı
özgün biçimler uyarınca, toplumdaki egemenlik ve tabiiyet ilişkilerinin gayr-i şahsi
iktidar ve siyasi olanla iktisadi olanın farklılaşması zemininde yeniden tesis edildiği
farklı burjuva devrimi süreçleri yaşanmıştır.
Kavramın bu şekilde yeniden formüle edilmesi, burjuva devrimlerinin bir
analitik kategori olarak kapsayıcılığını ve açıklayıcılığını arttırdığı gibi, uluslararası
boyutlarının mekanik olmayan bir analizini de mümkün kılar, zira bu uluslararası
boyutlar sınıf mücadelesinin çok düzlemli karakterine içkindir. Kapitalizmin doğuşu ve
gelişimi, burjuva devrimlerinin ortaya çıkışı ve takip ettikleri güzergâhlar üzerinde,
mülk sahiplerinin örgütlendiği farklı siyasal entiteler arasındaki jeopolitik mücadele
dolayımıyla etkili olmuştur.83 Hem kapitalist üretim biçiminin ilk olarak ortaya çıktığı
hem de ilk burjuva devriminin yaşandığı İngiltere’nin, XVIII. yüzyılda yeni toplumsal
82

Örneğin, (jeo)politik birikime dayanan Fransız ve Osmanlı eski rejimlerinde, toplumsal artığın mutlak
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toplumsal artık çekimi ise, siyasal topluma katılımı sağlayan (yani mülk sahibi sınıflara artık çekimi
hakkı tanıyan) belirli imtiyazlara bağlıdır ve devletin askerî fetih yoluyla mülk sahibi sınıflara yeni
sömürü kaynakları sunamadığı, özellikle de mevcut kaynakları yabancı mülk sahibi sınıflara karşı
korumayı başaramadığı örneklerde, söz konusu imtiyazlar mülk sahibi sınıf içinde yoğun bir rekabetin
konusu haline gelir. Bu rekabet, söz konusu imtiyazları makam satışı yoluyla genişleterek denetimindeki
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mülkiyet ve birikim rejimiyle devlet oluşumunda kaydettiği mesafe sayesinde jeopolitik
rakipleri karşısında elde ettiği üstünlük, eski rejimlere içkin kriz dinamikleri üzerinde o
güne dek eşi görülmemiş bir basınç yaratmış ve bu basınç XVIII. yüzyılın son çeyreği
ile XIX. yüzyılın ilk çeyreği arasında yaşanan bir dizi savaş sonucunda Osmanlı eski
rejimi de dahil olmak üzere Avrupa’daki eski rejimlerin çökmesine yol açmıştır. 84
Bununla birlikte, jeopolitik basıncın eski rejimlerin çöküşünde belirleyici bir etkide
bulunmuş ve burjuva devrimlerini koşullamış olması, 85 burjuva devrimlerinin iktidar
ilişkilerinin mülk sahibi sınıflar (ya da onların kolektif çıkarlarını temsil eden ‘‘devlet
sınıfları’'86) tarafından yeni jeopolitik rekabet koşullarına uyarlandığı düz çizgisel bir
modernleşme sürecine indirgenmesini haklı çıkarmaz.
Jeopolitik mücadele, sınıf mücadelesinin diğer düzlemlerinden bağımsız
sonuçlar doğuran bir dinamik değildir ve burjuva devrimlerinin nitelik ve ritimleri,
istisnasız her bir örnekte, içiçe geçmiş olan bu düzlemlerin ürettiği somut siyasal
çatışmalar tarafından belirlenmiştir. Bu açıdan burjuva devrimi kategorisinin verili bir
toplumsal formasyonun içinde yaşanan çatışmaların sonucu olan ‘‘aşağıdan’' ve
jeopolitik baskı tarafından üretilen ‘‘tepeden’' burjuva devrimleri biçiminde
parçalanması, hem burjuva devrimlerine yol açan sosyo-politik süreçlerin, hem de
devrimlerin ürettiği yeni sosyo-politik düzenlerin kavranmasını güçleştirir. 87 Burjuva
devriminin farklı tarihsel coğrafyalara denk düşen varyasyonlarını açıklamak için birer
84
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ideal-tip olarak kullanılan aşağıdan ve tepeden devrim mefhumları, Kuzeybatı
Avrupa’da gerçekleşen ‘‘klasik’' burjuva devrimleriyle XIX. yüzyılda başta İtalya,
Almanya ve Japonya olmak üzere ‘‘Doğu’'da yaşanan diğer sosyo-politik dönüşümler
arasındaki karşıtlık üzerine kurulmuştur. Bu karşıtlıkta İngiliz ve Fransız devrimleri,
eski rejimleri yıkan aşağıdan halk hareketleri, güçlü burjuvazileri ve devrim sonrasına
kurulan liberal demokratik siyasal düzenleriyle, diğer dönüşümlerin eksiklerinin
ölçüldüğü bir norm teşkil ederken,

88

tepeden inme devrimlerin payınaysa, bu

eksikliklerin ‘‘devlet’' tarafından kapatılmaya çalışıldığı, liberal demokrasinin tesis
edilememesi ve eski rejime ait sosyo-politik ve ideolojik yapıların şu ya da bu ölçüde
korunmasıyla89 sonuçlanan nev-i şahsına münhasır güzergâhlar düşer.90
Bu analiz çerçevesinde, klasik burjuva devrimleri söz konusu olduğunda, liberal
demokratik kurumların (burjuvaziyi de içeren) mülk sahiplerinin öncülük ettiği
devrimci süreçlerin değil, emekçi sınıfların uzun süreli mücadelelerinin ürünü olduğu,
mülk sahiplerininse devrimci uğrağın ardından mümkün olduğunca emekçi sınıfların
siyasal sisteme erişimini kısıtlamaya ve siyasal toplumu daraltmaya, bir başka deyişle
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egemenlik ve tabiiyet ilişkilerini restore etmeye çalıştıkları görmezden gelinir.91 Benzer
şekilde, ‘‘köylülük, küçük mülk sahipleri ve işçi sınıfı gibi tâbi sınıfların
mobilizasyonunun ve bağımsız dinamizminin önemli, muhtemelen de tayin edici bir rol
oynadığı karmaşık toplumsal ve siyasi konfigürasyonlar’'ın 92 tepeden devrim adı verilen
süreçler üzerindeki etkileri de yok sayılır. Burjuva devrimi kategorisinin açıklayıcılığını
yitirmesine neden olan bu handikabın aşılması için, burjuva devrimlerinin, mevcut
iktidar ilişkilerinin sınıf mücadelesinin basıncı altında çözüldüğü ve tâbi sınıfların
devlet aygıtını yıkma veya bu aygıtı ele geçirme potansiyeline sahip olduğu devrimci
krizlerle, bu krizlerin ardından devrimci dinamiklerin kontrol altına alınmasına yönelik
çeşitli stratejilerin cisimleştiği restorasyonlardan oluşan süreçler biçiminde kavranması
gerekir.
Siyasal düzendeki hızlı altüst oluşlar ile daha uzun bir döneme yayılan
dönüşümleri bir arada düşünmeyi mümkün kılan 93 ‘‘süreç olarak burjuva devrimi’'
nosyonu, bizi yeniden devlet oluşumu meselesine getirir. Zira, burjuva devrimini
oluşturan çeşitli devrimci kriz ve restorasyonlar, siyasal eylem içinde ve siyasal eylem
yoluyla sürekli yenilendiğini belirttiğimiz devlet oluşumunun farklı evrelerine tekabül
eder. Başka bir deyişle burjuva devrimleri, verili bir devletin sermaye birikimini ve
kapitalist sömürü ilişkilerinin yeniden üretilmesini mümkün kılacak ve jeopolitik basınç
altında ayakta kalmasını sağlayacak kurumsal dönüşümler geçirdiği düz çizgisel
süreçlere değil, sınıf mücadelesinin somut tezahürleri olan siyasal çatışmalar yoluyla
egemenlik ve tabiiyet ilişkilerinin sürekli aşındığı, çözüldüğü ve yeniden tesis edildiği
farklı evrelere denk düşer. Bu evrelerse, birbirinden, siyasal toplumun sınırlarının ve
iktidar bloğunun hiyerarşisinin belirlenmesine yönelik sınıf stratejilerinin temel
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doğrultusuyla ayırt edilir. Bu çerçevede burjuva devrimleri, rejim krizlerinin ürünü olan
(potansiyel) ‘‘demokratik devrim’' uğraklarından ve bu uğrakları takip eden, iktidar
ilişkilerinin yeniden tesis edildiği, ‘‘pasif devrim’'94 ve ‘‘karşı devrim’'lerden95 oluşur.
‘‘Demokratik devrim’' uğrakları, eski rejimin çöküşüyle ortaya çıkabilecekleri
gibi, burjuva devriminin farklı aşamalarında siyasal rejimlerin mevcut halleriyle
sürdürülmesini imkânsız kılan kriz dinamiklerinin de ürünü olabilirler. 96 İktidar
bloğundaki mevcut hiyerarşilerin dağılmasına ve mülk sahibi sınıfların çeşitli
bölmelerinin ya da tâbi sınıfların mücadeleleri sonucunda yeniden şekillendirilmesine
olanak sağlayan, aynı zamanda tâbi sınıfları ya da belirli mezhepsel/etnik grupları
siyasal toplumun dışında tutan sınırları çökerten bu uğrakların açtığı fırsat pencereleri,
mülk sahibi sınıf arasında yeni bir mutabakatın sağlandığı ve aşağıdan gelen devrimci
dinamiklerin

kontrol

altına

alındığı

restorasyon

süreçleriyle

kapanır.

Sınıf

mücadelesinin ve siyasal çatışmaların müteakip güzergâhlarını şekillendirecek olan
restorasyonun karakteriyse, mülk sahibi sınıflar adına hareket eden ‘‘stratejik gruplar’'ın
başvurduğu, iktidar bloğunu ve siyasal toplumu yeniden şekillendirmeye yönelik ‘‘rejim
stratejileri’'nce belirlenir.

94

Pasif devrim kavramı, Gramsci tarafından bir dizi farklı anlamda kullanılmış, başlangıçta kitle
seferberliğine dayanmayan İtalyan Risorgiemto’suna atıfta bulunurken, daha sonra Fransız Devrimi’nde
görülen kitlelerin itici güç olduğu radikal uğraktan yoksun, diğer tarihsel deneyimleri de kapsayacak bir
içeriğe kavuşmuştur. Bu açıdan ‘‘tepeden devrim’’ mefhumunun muadili olarak görülebilecek ‘‘pasif
devrim,’’ bu tezde hâkim sınıfın kriz dönemlerinde aşağıdan gelen sınıf taleplerini soğurmak ve devrimci
dinamikleri kontrol etmek için bu taleplerden bazılarını karşıladıkları restorasyon süreçlerini tanımlamak
amacıyla kullanılmaktadır. Pasif devrimin bu çerçevede yorumlanması için bkz. Peter D. Thomas,
‘‘Uneven Developments, Combined: The First World War and Marxist Theories of Revolution,’’
Catacylsm 1914, der. Alexander Anievas, Leiden, Brill, 2015, s. 292 ve Jamie C. Allinson ve Alexander
Anievas, ‘‘The uneven and combined development of the Meiji Restoration: A passive revolutionary road
to capitalist modernity,’’ Capital & Class, Cilt 34, Sayı 3 (2010), s. 473. Gramsci’nin kavramı özgün
kullanımı için bkz. Antonio Gramsci, Prison Notebooks Volume I, İtalyancadan çev. J. A. Buttigieg ve A.
Callari, New York, Columbia University Press, 2011, s. 137.
95
Karşı devrim kavramı ve Avrupa’daki karşı devrimler üzerine karşılaştırmalı bir analiz için bkz. Arno
J. Mayer, Dynamics of Counterrevolution in Europe, 1870-1956: An Analytic Framework, New York,
Harper Torchbooks, 1971.
96
Eski rejimin krizine ve çöküşüne tekabül eden Fransa’daki 1789-1815 ve Osmanlı’daki 1774-1838
dönemleri ilkine, Fransa’daki 1848 ve 1871 devrimleriyle, Osmanlı’daki 1871-1881 ve 1908-1926
dönemleriyse ikincisine örnek verilebilir.

31

Rejimin, iktidar bloğunu ve siyasal toplumu genişleterek, yani mülk sahibi
sınıfın iktidar bloğu hiyerarşisinin dışında bırakılmış ya da alt sıralarına itilmiş
kesimlerinden ve siyasal haklardan bütünüyle yoksun tâbi sınıflardan gelen talepleri
belirli ölçülerde karşılayarak mevcut iktidar ilişkilerini korumaya çalıştığı örnekler,
‘‘pasif devrimler’'e denk düşer. Bu restorasyon biçiminde, mülk sahibi sınıfların bir
sınıf olarak yönetme kapasitelerini arttıracak gayr-i şahsi iktidar ilişkilerinin kapladığı
alan (örneğin, temsilî kurumların oluşturulması ya da bir anayasanın kabulü vasıtasıyla)
güçlenirken, toplumsal eşitsizliklerin idamesini amaçlayan ‘‘kategorik eşitsizlikler’' 97
zayıflar ve politik birikim mekanizmalarının (örneğin haraç, öşür/tithe, angarya gibi
feodal artık çekim araçlarının) tasfiyesi hız kazanır. Restorasyonun ‘‘karşı devrim’'
biçimini alması halindeyse, rejimin temel amacı devrimci dinamiklerin ödün
verilmeksizin bastırılmasıdır. Bunun için bir yandan düzen değişikliği talepleri fiziki ve
ideolojik zor yoluyla etkisizleştirilir, diğer yandansa toplum içindeki kategorik
eşitsizlikler derinleştirilerek, tâbi sınıflar arasında var olan bölünmelerden yararlanılır.
Mülk sahibi sınıflar arasındaki birlik ve hiyerarşinin sağlanması, politik birikim
araçlarına yatırım yapmış mülk sahiplerinin iktidar bloğu içindeki konumlarının
güçlendirilmesi ve yükselme talepleriyle iktidar bloğunu istikrarsızlaştıran kesimlerin
zayıflatılması için bir dizi ideolojik ve cebri araca başvurulur.98 Bu çerçevede, gayr-i
şahsi iktidar alanları (eğer mevcutsa) daraltılabilir ya da tasfiye edilebilir, sermaye
birikimine ket vurma ihtimali olsa bile ekonomi dışı zora dayalı sömürü biçimlerinin

97

‘‘Kategorik eşitsizlik’’ kavramı verili bir toplumda sınıflar, etnisite veya mezhepler ya da toplumsal
cinsiyetler arasında mevcut olan eşitsizliklerin siyasi iktidar tarafından hukuki kayıt altına alınmasına
atıfta bulunmaktadır. Charles Tilly, Contention and Democracy…, s. 1-42.
98
Arno Mayer, eski rejimlerin sürekliliğini incelediği çalışmasında, eski rejimden kalan mülk sahibi sınıf
mensuplarının, XIX. yüzyıl boyunca, hatta Birinci Dünya Savaşı’na dek Avrupa ülkelerinin siyasi,
iktisadi ve kültürel hayatlarında korudukları ağırlığı çözümler. Bkz. Arno Mayer, The Persistence of the
Old Regime, Europe to the Great War, Londra, Verso, 2010. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da
aristokrasi ve burjuvazi arasındaki ittifak ve bunun Avrupa’nın ‘‘büyük dönüşümü’' üzerindeki etkileri
için ayrıca bkz. Jack Pauwels, Büyük Sınıf Savaşı (1914-1918), çev. Çağdaş Sümer, İstanbul, Yordam,
2019 ve Sandra Halperin, War and Social Change in Modern Europe The Great Transformation
Revisited, New York, Cambridge University Press, 2004.
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önü açılabilir ya da şahsi iktidar ilişkileri tahkim edilebilir. Ancak, tekrarlayacak
olursak, karşı devrimin temel hedefi, burjuva devriminin, yani şahsi iktidardan gayr-i
şahsi iktidara geçiş ve siyasi zordan ayrı bir iktisadi alanın gelişmesi sürecinin tersine
çevrilmesi değil, bilakis bu süreci tehdit eden demokratik devrimci dinamiklerin
bastırılmasıdır. Bu nedenle karşı devrimci niteliği en gözle görülür olan rejimlerde bile
sermaye birikimini güvence altına alacak ‘‘modernleşmeci reformlar’'la eski rejimden
miras kalan siyasal ve ideolojik yapılar bir arada görülebilir.99
Stratejik-ilişkisel bir devlet kuramından beslenen bu burjuva devrimi nosyonu,
XIX. yüzyılda sınıf mücadelesinin farklı coğrafyalarda aldığı biçimlere dair genel bir
çerçeve sunar; ancak burjuva devriminin hızı ve doğrultusunun eşitsiz ve bileşik
gelişme nedeniyle her toplumsal formasyonda birbiriyle ilişkili olsa da farklı seyir
izlemesi, devrimci krizlerle pasif ve karşı devrimlerden oluşan evrelerin ampirik olarak
incelenmesini gerektirir. Giriş bölümünün başındaki epigraflara atıfta bulunacak
olursak, burjuva devrimini tanımlamak, son tahlilde, onun tarihini yazmaktır ve bunun
için de tarihi oluşturan evrelerin içine girilmesi gerekir. Bu tez, Osmanlı
İmparatorluğu’nda XIX. yüzyılda devlet oluşumunun izini, eski rejimin krizi ve
çöküşüyle (1768-1838) başlayan, bir demokratik devrim uğrağıyla (1871-1881)
birbirinden ayrılan pasif devrim (1838-1871) ile karşı devrim (1881-1908) süreçlerinin
takip ettiği ve yine bir başka kriz ve demokratik devrim uğrağı (1908-1926) içinde
İmparatorluğun çöküşüyle sona eren burjuva devriminin müteakip evreleri üzerinden
sürmekte; devlet oluşumu ile siyasal çatışma dinamikleri arasındaki ilişkiyi her bir
evrede aldığı özgül ve somut biçime odaklanarak çözümlemektedir.
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Mayer’ın Fransız Devrimi döneminde yaşamış muhafazakâr ideolog Maistre’ye atıfla tanımladığı gibi
karşı devrim ters yönde giden bir devrim değil, devrimin karşıtıdır. Mayer, Dynamics of Counterrevolution…, s. 38. Bu açıdan, Bensaid’in yine aynı yazara atıfla belirttiği gibi, ‘‘bir karşı-devrim yeni ve
hiç görülmemiş bir şey ortaya koyabilir. 1848 Devrimleri’nden sonra Bismarck Almanyası’nda olan da
budur.’’ Daniel Bensaid, Köstebek ve Lokomotif, çev. U. Uraz Aydın, İstanbul, Yazın Yayıncılık, 2006, s.
81.
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Bu çerçevede tezin birinci bölümünde, ‘‘kapitalizm öncesi sınıf ilişkilerindeki
kümelenişlerin, kapitalizm öncesi devletlerin burjuva devletine dönüştürülme tarzı
üzerinde etkide bulun’'duğu100 önermesinden hareketle, Osmanlı eski rejiminin XVI. ve
XVIII. yüzyıllar arasında geçirdiği dönüşüm ele alınmaktadır. Bu dönüşümü dünyatarihsel bir bağlama oturtmaya çalışan bölümde, farklı düzlemlerde cereyan eden sınıf
mücadelesinin (jeo)politik birikim üzerinde yükselen Osmanlı eski rejimini nasıl
şekillendirdiği

incelenmekte,

mülk

sahibi

sınıfın

kendisini

yeniden

üretme

stratejilerindeki değişimlere odaklanılarak, iktidar bloğunda ekâbir siyasetinden eşraf
siyasetine doğru yaşanan kayma ortaya konmaktadır. Osmanlı eski rejiminin çöküşüyle
sonuçlanan (jeo)politik birikim krizinin ve bu krizin evrildiği iç savaş durumunun ele
alındığı ikinci bölümdeyse, iç savaşın farklı cephelerini oluşturan siyasal çatışmalarla,
krizin aşılmasına yönelik stratejiler, yine sınıf mücadelesinin farklı düzlemleri
arasındaki bütünlük gözetilerek tartışılmaktadır.
Tezin üçüncü bölümünde, (jeo)politik birikim krizini takip eden pasif devrim
süreci, dolaylı kolektif sömürü mekanizmalarının tahkim edilmesini, sermaye birikimini
mümkün kılacak gayr-i şahsi iktidar ilişkileri ile yeni bir toplumsal mülkiyet rejiminin
yaratılmasını ve siyasal toplumun mezhepçi bir Osmanlıcılık siyasetiyle genişletilmesini
amaçlayan rejim stratejileri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu stratejilerin
cisimleştiği Tanzimat rejiminin Balkanlarda, Anadolu’da ve Arap vilayetlerinde
tetiklediği, köylülerin ve soya dayalı toplulukların isyanları ile mezhepçi şiddet biçimini
alan siyasal çatışmalarsa, proaktif ve reaktif sınıf stratejilerine odaklanılarak
çözümlenmektedir.
Pasif devrimin krizinin ve bu krize eşlik eden siyasal çatışmaların
incelenmesiyle başlayan dördüncü bölümde, bir karşı devrim süreci olarak İstibdat

100

Mooers, op. cit., s. 11.
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rejiminin, kriz sırasında dağılan iktidar bloğunu yeni bir mutabakat çerçevesinde restore
etmeye ve toplumdaki devrimci dinamikleri bastırmaya yönelik programı, birlik ve
Hilafet siyasetleri bağlamında ele alınmaktadır. İstibdat döneminde Makedonya ve
Ermeni sorunlarında cisimleşen siyasal çatışma dinamiklerinin değişen karakteri ile
rejimin stratejik yönelimi arasındaki ilişkinin ortaya konulmaya çalışıldığı bu bölümü,
yeni bir demokratik devrim uğrağı olarak II. Meşrutiyet dönemine ilişkin genel bir
tartışma ile sonuç bölümü takip etmektedir. 1908 yılında Meşrutiyet’in ilanıyla başlayan
bu uğrağın, stratejik bir grup olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bu yöndeki
çabalarına rağmen, bir rejim inşa sürecinden ziyade farklı stratejik grupların ittifak ve
çatışmalarının damgasını vurduğu süreklileşmiş bir krize ve toplumun bütününü kesen
yeni bir iç savaşa denk düşmesi, dahası bu krizin Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüyle
sonuçlanacak bir dizi önemli savaşla çakışması nedeniyle, ayrı bir bölüm altında ele
alınması tercih edilmemiştir. Bunun yerine sonuç bölümünde, yeni bir çalışmanın
konusu olması öngörülen 1908 sonrasındaki siyasal çatışmalara ve bu çatışmaların
altında yatan dinamiklere ilişkin genel bir çerçeve çizmekle yetinilmiştir.
Devlet

oluşumu

ile

siyasal

çatışma

dinamikleri

arasındaki

ilişkinin

çözümlenmesi açısından tekil siyasal çatışma biçimlerine odaklanan, bu çatışmaların
zamansal ve uzamsal özgüllüklerini ortaya koymayı amaçlayan, birincil kaynakların
titiz bir incelemesine dayanan monografik çalışmaların taşıdığı önem kuşkusuz
yadsınamaz. Ancak, yukarıda ele alınan Osmanlı tarihyazımına damgasını vurmuş
kuramsal handikapların aşılabilmesi için, özgüllüklere odaklanan monografik çalışmalar
kadar, genel ve uzun dönemli eğilimleri ortaya koymayı, İmparatorluğun farklı bölgeleri
arasında karşılaştırma yapmayı, dahası İmparatorluğu tek bir inceleme birimi olarak ele
almayı hedefleyen makro tarih çalışmalarına da ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacın
giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla kaleme alınan elinizdeki tezde, temel
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sorunsalın izinin çok geniş bir zaman diliminde ve farklı coğrafyalarda sürülmeye
çalışılması nedeniyle, kaçınılmaz olarak ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır.
Tezin kapsamını belirleyen bir diğer tercihse, devlet oluşumu ile siyasal çatışma
dinamikleri arasındaki ilişkinin çözümlenmesinde, uluslararası dinamiklerin etkisinden
ziyade İmparatorluk içindeki siyasal süreç ve eylemlere ağırlık verilmesidir. Bu tercih,
kuşkusuz

Osmanlı

İmparatorluğu’nun

gelişmekte

olan

dünya

kapitalizmine

eklemlendiği ve özellikle Büyük Güçler arasındaki paylaşım mücadelelerinin odağında
yer aldığı bir çağda, uluslararası dinamiklerin siyasal çatışmalar üzerinde anlamlı bir
etkide bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Bilakis, Büyük Güçlerin Osmanlı
İmparatorluğu üzerindeki jeopolitik baskıları ve XIX. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle
giderek emperyalist bir karakter kazanan bağımlılık ilişkilerinin kurumsallaşması, hem
devlet oluşumu hem de siyasal çatışmaların biçim ve sonuçları üzerinde belirleyici
etkide bulunmuştur. Bununla birlikte, Osmanlı tarihyazımında, Tanzimat’ın ya da
Hürriyet’in İlanı gibi geniş çaplı dönüşümler de dahil olmak üzere İmparatorluktaki
siyasi süreçleri dış dinamiklerin etkisiyle açıklama eğiliminin yaygınlığı karşısında
çubuğu tersine bükmek ve tezin argümanlarını belirginleştirmek amacıyla, Osmanlı
İmparatorluğu’nun Büyük Güçlerle olan ilişkilerine yalnızca siyasal çatışmalar üzerinde
doğrudan etkide bulundukları örneklerle sınırlı olmak üzere atıfta bulunulmuştur.
Benzer bir tercih siyasal eylemciler/düşünürler, örgütlenmeler ve ideolojiler
açısından da geçerlidir. Özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle İmparatorluk
genelinde modern siyasi örgütlerin kurulması ve siyasal ideolojilerin matbuat yoluyla
daha geniş kitlelere ulaşmaya başlamasıyla siyasal ve kamusal alanda yaşanan
genişlemeye koşut olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasal aktörlerin ve fikirlerin
siyasal çatışma biçimleri üzerindeki etkisi giderek daha belirgin hale gelmiştir. Fakat,
hem tezin hacmini okunabilir sınırlar içinde tutma, hem de yine Osmanlı tarihyazımı
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üzerinde ideolojik determinizmin haiz olduğu etkiyi dengeleme ihtiyacı, odağın siyasal
aktör ve fikirlerin jenealojisinden ziyade fiili çatışma biçimlerinin jeneaolojisine
çevrilmesine neden olmuş, siyasal aktör ve fikirlerse yine bu süreçler üzerindeki
doğrudan etkileri bağlamında tezde kendilerine yer bulmuştur.
Bu tercihlerden kaynaklanması muhtemel sınırlarına rağmen, elinizdeki tez,
Osmanlı tarihyazımının kayıp halkası olarak nitelenen sınıf mücadelesinin devlet
oluşumu ve siyasal çatışma dinamikleri üzerindeki belirleyici etkisinin ortaya
çıkarılmasına katkı koyduğu ölçüde amacına ulaşmış olacaktır.
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I. OSMANLI ESKİ REJİMİ

Vüzerâ celb ü tenaûmda yed-i rüşvet olub
Korıdur mansıbını her biri asrına dönüb
Ulemâ hayli alub âyidesin hakk-ı sükût
Ağzı bağlu gibi herbirisi kalmış mebhut 101

Mehmet Genç’in iaşe (provizyonizm), gelenekçilik ve fiskalizm olarak belirlediği
Osmanlı iktisadi düşüncesinin üç temel ilkesi 102 arasında, tartışmaya en açık olan
kuşkusuz ikincisidir. Gelenekçilik, Osmanlı tarihyazımı bağlamında karşımıza yalnızca
bir iktisadi ilke değil, tüm toplumsal ve siyasal sistemin temel mantığı olarak çıkar.103
Hiç kuşkusuz bu tür bir algının yaratılmasında, daha sonra ‘‘Osmanlı gerilemesi’’
olarak adlandırılacak dönemde, kanun-ı kadimin bozulmasına yönelik eleştirileriyle
geleneğin savunucusu olan Osmanlı kronik ve nasihatnâme yazarlarının da payı
vardır. 104 Bu yazarların, kendi toplumsal ve siyasal konumlarını muhafaza etmek
amacıyla, yeni toplumsal güçleri ve bu güçlerin getirdiği ya da bu güçleri doğuran
yapısal değişimleri hedef tahtasına koymaları, modern Osmanlı tarihyazımını yalnızca
aşağıda ele alınacak “gerileme paradigması”nın dehlizlerine sokmakla kalmamış, aynı
zamanda Osmanlı gelenekçiliği konusunda sabit fikir geliştirmesine de neden
olmuştur.105
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‘‘Vezirler rüşvet alarak lüks hayat yaşıyor/Her biri borçlularını sıkıştırıp mevkiini koruyor/Ulema sus
payını hayli yüklü almış/Ağzı bağlıymış gibi şaşa kalmış’’ XVI. yüzyılda yaşamış ünlü Osmanlı tarihçisi
Mustafa Âli’den aktaran Cornell H. Fleischer, Tarihçi Mustafa Âli, çev. Ayla Ortaç, İstanbul, Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, 2009, s. 275.
102
Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi, İstanbul, Ötüken, 2005, s. 45.
103
Mehmet Genç’e göre, Osmanlı’da “gelenek, hukuki yaptırım gücüne kavuşturulmuş yaptırımlar
bütünüdür. İktisadi hayatın herhangi bir alanında gelenekten sapma, bir değişme meydana geldiği
takdirde ona uyum sağlamak üzere yeni değişmelere yol verme yerine, değişmeyi ortadan kaldırarak
eskiyi geri getirme iradesi hâkimdir.” Ibid., s. 82.
104
Howard A. Douglas, “Osmanlı Tarih Yazıcılığı ve 16. ve 17. Yüzyılların Gerileme Edebiyatı,”
Osmanlı Geriledi mi?, der. Mustafa Armağan, çev. Cem Demirkan, Etkileşim, İstanbul, 2007. ss. 253282.
105
Rifa’at Ali Abou-El-Haj, Modern Devletin Doğuşu, çev. Oktay Özel, Ankara, İmge, 2000, s. 25.

38

Oysa, “gerileme paradigması”nın kapsamlı eleştiriler karşısında güç kaybetmesiyle
birlikte ortaya çıktığı gibi, Osmanlı hâkim sınıfının eğer bir alamet-i farikası var idiyse
bu gelenekçiliği değil, değişen süreç ve dinamiklere uyum gösterme kabiliyetiydi. 106
Belli başlı toplumsal, siyasi ya da iktisadi kurumların yüzyıllar boyunca var
olagelmelerinin, bu noktada zihinleri bulandırmaması gerekir, zira aslında dikkat çekici
olan şey, bu kurumların süreklilikleri değil, gösterdikleri değişimdir. Örneğin, hem
erken modern dönemin ya da geç Ortaçağ’ın bir gerçeği, hem de Akdeniz coğrafyasının
bütününde gözlemlenebilecek ortak bir yapı olan kapı kurumu,107 en gelişkin ifadesini
hiç kuşkusuz bizatihi Osmanlı sultanının sarayında bulmuştu. Saray, iktisadi, kültürel,
ideolojik, askerî, bürokratik, eğitsel işlevleri bünyesinde barındıran devasa bir
organizmaydı ve dayandığı personel de bu kapının kullarından oluşuyordu. Osmanlı
siyasasının temel kurumu olma yönündeki macerasına, belki de ilk kez bu kurumun en
parlak dönemi olarak gösterilen Kanuni döneminde, ünlü Sadrazam İbrahim Paşa’nın
saraydan bağımsız kapısını kurmasıyla başlayan Osmanlı kapısı, takip eden yüzyıl
içinde vezir ve paşa kapılarına,

108

daha sonraki yüzyılda ise ayan kapılarına

dönüşecekti. Eski Roma’dan tevarüs edilen bu siyasi kurum Osmanlı eski rejiminde
dikkat çekici bir dönüşüm geçirmişti ve asıl önemsenmesi gereken nokta, bu kurumun
nasıl bu kadar uzun yıllar boyunca varlığını sürdürdüğünden ziyade, önemli krizleri ve
sonrasında gelen restorasyon ya da yeniden inşa dönemlerini, kendisini dönüştürerek
karşılamasındaki maharetti.

106

Suraiya Faroqhi, “Post-Kolonyal Dönüm Öncesi ve Sonrasında İmparatorluklar: Osmanlılar,” Hâkim
Paradigmaların Ötesinde, Rifa‘at Abou-El-Haj’a Armağan, der. Donald Quataert ve Baki Tezcan, çev.
Aytek Sever, Ankara, Tan Kitabevi Yayınları, 2012, s. 82; James Gelvin, Modern Orta Doğu Tarihi, çev.
Güneş Ayas, İstanbul, Timaş, 2016, s. 27.
107
Bir Akdeniz siyasal kurumu olarak “kapı”ya dair karşılaştırmalı bir analiz için bkz. Palmira Brummet,
‘‘Osmanlıları Akdeniz Dünyasına Yerleştirmek: Ekâbir ve Kapılar Meselesi,’’ Hâkim Paradigmaların
Ötesinde, Rifa‘at Abou-El-Haj’a Armağan, der., Donald Quataert ve Baki Tezcan, çev. Aytek Sever,
Ankara, Tan Kitabevi Yayınları, 2012, s. 105-124.
108
Vezir ve paşa kapıları üzerine kaleme alınmış erken bir çözümleme için bkz. Rifa’at Ali Abou-el Haj,
“The Ottoman Vezir and Paşa Households 1683-1703: A Preliminary Report,” Journal of the American
Oriental Society, Cilt 94, Sayı 4 (Ekim-Aralık, 1974), s. 438-447.
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Benzer şekilde, Osmanlı gerilemesinin nedenlerinden biri olarak gösterilegelen
iltizam uygulaması da, Osmanlı İmparatorluğu’nun değişen koşullara uyum sağlama
yeteneğinin çarpıcı örneklerindendir. Dünyanın farklı coğrafyalarında ve farklı tarihsel
dönemlerde gözlemlenebilen bir iktisadi/siyasi kurum olan iltizam yöntemi bir Osmanlı
icadı değil, XVII-XIX. yüzyıllar arasında başta Fransa olmak üzere diğer erken modern
devlet biçimleri tarafından da kullanılan revaçta bir vergi toplama yöntemiydi.109 Son
yıllarda yapılan çalışmalar, iltizamın genelde kabul gördüğü gibi tımar sisteminin
çöküşü sonucunda doğmadığını ve “klasik çağ” olarak adlandırılan dönemde de
düşünüldüğünden daha yaygın biçimde kullanıldığını ortaya koymuştur.110 Fakat iltizam
yönteminin, üçer yıllık sözleşmelerle askerî sınıfa dağıtılan bir vergi toplama hakkı
olmaktan çıkartılıp, ömür boyu ve belirli şartlarda miras bırakılabilir malikânelere
dönüştürülmesi, daha sonraysa bu malikânelerin bir kısmının hisselere ayrılıp farklı
toplumsal kesimlere bir yatırım aracı olarak sunulması, bu uygulamanın yaygınlığı,
başarısı ve Osmanlı toplumsal-siyasi yapısı üzerinde yarattığı derin etkiler göz önüne
alındığında Osmanlı’nın mevcut uygulamaları değişen koşullara uyarlama yeteneğinin
önemli bir örneği olarak karşımıza çıkar.111
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Gelvin, op. cit., s. 29. Avrupa’da farklı vergi toplama yöntemleri için bkz. Thomas Ertman, Birth of
the Leviathan: Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe, New York,
Cambridge University Press, 1997. Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda iltizam yönteminin
karşılaştırmalı bir çözümlemesi için bkz. Eliana Balla ve Noel D. Johnson, “Fiscal Crisis and Institutional
Change in the Ottoman Empire and France,” The Journal of Economic History, Cilt 69, Sayı 3 (Eylül
2009), s. 809-845.
110
Suraiya Faroqhi, “Krizler ve Değişim 1590-1699,” Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal
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Yine, kimi yazarlar tarafından hatalı bir şekilde Osmanlı’da kapitalizmin
kökenlerinden biri olarak görülen para-vakıflarının da112 erken modern dönemin giderek
parasallaşan iktisadi dünyasında, 113 İslam hukukunun sınırlarını zorlama pahasına
gündeme gelen önemli bir yenilik olduğu belirtilmelidir. Osmanlı’da değişim-gelenek
terazisinin ne tarafa doğru ağır bastığına dair verilebilecek örnekler çoğaltılabilir. Fakat
burada altı çizilmesi gereken nokta, Osmanlı İmparatorluğu’nun değişimin değil
geleneğin, kopuşların değil sürekliliklerin hâkim olduğu bir toplumsal ve siyasal birim
olduğuna yönelik tezlerin, aslında çok daha köklü bir özcülükten türedikleridir.
Osmanlı tarihyazımının iki ağırlık noktası, yani devlet-toplum karşıtlığında
somutlaşan özgücülük ve sürekliliklere gereğinden fazla yapılan vurgu, sadece XIX.
yüzyılı konu alan literatürü değil, modernite öncesi Osmanlı toplumsal formasyonu ile
ilgili geleneksel anlatıları da şekillendirmiştir. Bu nedenle, bu bölümün odağını
oluşturan Osmanlı eski rejiminin XVII. yüzyılın başlarından XVIII. yüzyılın sonlarına
kadar geçirdiği dönüşüme odaklanmadan önce, bunun aslında dikkate değer bir
dönüşüm olmadığını, eğer bir dönüşüm olarak görülebilecekse bile en iyi ihtimalle bir
bozulma olarak görülebileceğini öne süren, bugün bir hayli eskimiş gözükse de
akademiden popüler tasavvurlara kadar pek çok alanda yeniden üretilen tezlerin
temelinde yatan daha kuramsal bir sorunu, yani gerileme paradigmasını ve bu
paradigmaya yönelik eleştirilerden kaynağını alan revizyonist literatürü tartışmaya
açmak faydalı olacaktır.
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A. Osmanlı Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar ve Sınırları
Osmanlı tarihçiliğinin üretken ve bir önceki kuşağa ait olmakla beraber hep genç
kalmayı bilmiş ismi Suraiya Faroqhi, Osmanlı’nın kendine özgü bir toplum olduğu ve
başka toplumlarla karşılaştırılamayacağı yönündeki iddiaların pek çok Osmanlı
tarihçisini artık ancak gülümsetebileceğini söyler.114 Gerçekten de özgücü yaklaşımlar,
karşılaştırmalı sosyal bilimlerin gelişimi karşısında güçlerini büyük oranda yitirmiş ve
yerini toplumların özgünlüklerinden çok ortaklıklarına odaklanan tasavvurlara
bırakmıştır. Bu eleştiriler karşısında, aslında her biri parlak birer şarkiyatçılık örneği
olan

bu

özgücü

yaklaşımların

alanda

tutunabilmesi

zorlaşmış

ve

Osmanlı

İmparatorluğu’nun başka toplumsal formasyonlarla karşılaştırılabilir olduğu fikri
yaygınlık kazanmıştır. Fakat yine de, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir erken modern
devlet olarak çağdaşı Avrasya devletleriyle karşılaştırılabilirliğine dair şüpheler, farklı
kuramsal temeller üzerinde dile getirilmeye ve belirli ölçülerde etkili olmaya devam
etmektedir. Bunun en önemli nedeni, henüz, özgücü yaklaşımların Osmanlı toplumunu
ve siyasasını nitelerken kullandıkları patrimonyalizm ya da Asya tipi üretim tarzı gibi
etiketlerin çekiciliğini dengeleyebilecek bir bütünsel analizin ya da kaynağını büyük
oranda bu yaklaşımlardan aldığına işaret ettiğimiz bir büyük anlatı olarak “gerileme
paradigması”nı ikame edecek alternatif bir “büyük anlatı”nın ortaya çıkmamış
olmasıdır.115
Her ne kadar Piterberg’in iddia ettiği gibi son yıllarda Osmanlı tarihçiliğinde büyük
bir sıçrama yaşanıyor ve Osmanlı tarihçiliği, onyıllar boyunca içine sıkışıp kaldığı “ya
İslami devlet ve klasik devlet (Hegelci özcülük) ya da Asya tipi üretim tarzını yansıtan
Doğulu despotik devlet (Marksçı özcülük) kavramları gibi, tarih dışı ve dar entelektüel
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kavramların” sınırlarını zorluyor olsa da 116 yeni bir paradigma ve bu paradigmayı
işlevsel kılacak ortak bir dil geliştirilememiştir. Gerileme anlatısı henüz eleştirinin
ötesine geçebilen pozitif bir alternatif anlatı ile değiştirilememiştir ve iyi tanımlanmış,
kısa dönemleri, temaları ve konuları tutarlı bir bütünlük içinde açıklayabilecek bir
büyük anlatıya ihtiyacımız devam etmektedir.117
Piterberg’e göre, son dönem Osmanlı tarihçiliğine bakıldığında birbiriyle ilişkili üç
yaklaşımın ağırlık kazandığı görülebilir. Osmanlı İmparatorluğu, sadece İslami devletin
evriminde bir aşama olarak ele alınmak yerine, giderek daha fazla dönemin diğer devlet
oluşum süreçleri ile karşılaştırılarak incelenmektedir. Bunun yanı sıra, “Osmanlı
Devleti’nde neyin olmadığı şeklindeki eski sorunun yerini, neyin, hangi sebepten ötürü
meydana geldiğini soran yeni bir sorgulama biçimi” almaya başlamıştır. Son olarak da,
“gerileme paradigması” yerini, değişimleri klasik modelden sapma olarak değil,
devletin evriminin doğal sonucu olarak değerlendiren bir bakış açısına bırakmıştır.118
Her üç yaklaşım da, Rifa’at Abou-el-Haj’ın, 1990’ların sonunda kaleme aldığı ve
Türkçe’ye Modern Devlet’in Doğası adıyla çevrilen kitaba çok şey borçludur. Söz
konusu yaklaşımlara dair temel saptamaların belki de ilk kez bu denli açık ve cüretkâr
bir biçimde dile getirildiği bu çalışma, pek çok genç tarihçi için ilham kaynağı olmuş119
ve Abou-El-Haj’ın aynı kitapta ve bir dizi etkili makalede120 dile getirdiği tezler, XVII.
ve XVIII. yüzyıl Osmanlı tarihinin yeniden ele alınması için kılavuzluk ederek yeni
116
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mecralar açmıştır. Osmanlı toplumsal formasyonunu başka bir dünya-tarihsel çerçeve
içine yerleştirmeye çalışan ve bu formasyonun siyasi, kültürel ve iktisadi yapılarını,
benzer üretim biçimlerine sahip toplumların benzer sorunlar karşısında ürettikleri
yanıtlar ekseninde ele almayı öneren bu alternatif perspektif, 121 önemli bir eleştiri
kaynağı olarak pek çok yeni kuşak tarihçinin bakış açısını belirlemeye devam etmiş
olmakla birlikte, söz konusu tarihçilerin ampirik çalışmalarından122 beslenen bütünlüklü
bir paradigmaya dönüşememiş ve Neumann’ın deyişiyle pek çok soru cevapsız kalmaya
devam etmiştir.123 Söz konusu çalışmalar arasında kuramsal bir ortaklığın ve buna bağlı
ortak bir kavramsal avadanlığın gelişmemiş olması, ki Darling bu durumu Osmanlı
tarihçilerinin İmparatorluğun tarihi için yeni bir paradigma üzerinde fikir birliğine
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varmaya hazır olmadıkları şeklinde yorumlamaktadır, 124 bu çalışmaların vardıkları
sonuçlar arasında rabıta kurmayı da bir ölçüde zorlaştırmaktadır. Yine de gerileme
paradigmasının eleştirisi, dünya tarihsel bir bağlam arayışı ve Osmanlı tarihine yönelik
dönemlendirme çabaları çerçevesinde yapılan katkılar, Osmanlı eski rejiminin yapısını
ve geçirdiği dönüşümleri anlamak açısından bir temel teşkil etmektedir.
1. Gerileme Paradigmasını Aşmak
Osmanlı tarihyazımında “gerileme paradigması” adı ile anılan ve uzunca bir süre,
Faroqhi’nin tespitiyle, Osmanlı tarihinin “büyük anlatısı” olarak hâkimiyetini sürdüren
paradigma, iki temel varsayıma dayanır. Bunlardan ilki, Osmanlı İmparatorluğu’nun
“doğal sınırları”na doğru etkileyici bir hızla ilerlediği ve topraklarını yalnızca eski İslam
devletlerinin merkez bölgelerine, yani Irak, Suriye, Hicaz ve Mısır’a değil, aynı
zamanda Katolik ve Ortodoks Avrupa arasındaki sınırları da zorlayacak şekilde
Macaristan’ın içlerine kadar genişlettiği XV. ve XVI. yüzyıllarda, kendisini dönemin
diğer devletlerine kıyasla özgün kılacak kurumlar inşa ettiği; ikincisiyse bu kurumların
Avrupa’dan kaynaklanan süreçler sonucunda eski işlevlerini yerine getiremeyerek bir
bozulma sürecine girdikleridir. Gerileme paradigmasını kabul eden yazarlar, Osmanlı
tarihçiliğinde “klasik çağ” olarak tanımlanan bu döneme, beslendikleri kaynaklara ve
Osmanlı’ya yönelik yaklaşımlarına bağlı olarak kimi ayırt edici özellikler atfetmişlerdir.
Bu özellikler arasında, Osmanlı’nın sınıfsız bir toplum olduğu, devletin bir sınıf devleti
hüviyeti kazanamadığı, yönetici sınıfın yüksek derecede monolitik bir yapı arz ettiği, bu
monolitikliğin temelinde tımar ve kapıkulu sistemlerinin bulunduğu, söz konusu
sistemlerin klasik çağ boyunca Osmanlı toplumsal formasyonuna tüm rengini verecek
şekilde baskın olduğu, bu iki sistem temelinde örgütlenen toplumsal yapının devletin
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korumakla kendisini yükümlü saydığı bir üretici sınıf (yani reâyâ) ile söz konusu
koruma görevini yerine getirerek kamusal bir hizmet gören askerî sınıf (yani berâyâ)
arasında mutlak bir ayrım öngördüğü, kamusal hizmet temelinde örgütlenen askerî
sınıfın bir bütün olarak, meritokrasi, tarafsızlık, yolsuzluk ve nepotizmden uzak durmak
gibi kamusal değerlerle donandığı, Osmanlı toprak mülkiyetinin dayandığı tımar
sisteminin söz konusu sınıfsızlığın temelini oluşturduğu ve Batı’da toplumsal
dönüşümün dinamiği olan özel mülkiyetin bu nedenle gelişmediği, Osmanlı siyasal
sisteminin ve bu sistemin toprak üzerinde örgütlenmesinin mutlak anlamda
merkeziyetçi olduğu, bu merkeziyetçiliğin ve İslam kentlerinin devlet karşısındaki tâbi
konumunun bir sonucu olarak Osmanlı kentlerinin devlet karşısında herhangi bir özerk
hareket alanına sahip olmadıkları sayılabilir. 125
Halihazırda yeterince uzun olan bu liste daha da uzatılabilir ve az önce belirtildiği
gibi, Osmanlı tarihçilerinin (ya da bir vesileyle kendilerini Osmanlı üzerine kalem
oynatmak zorunda hisseden Batılı sosyal bilimcilerin) kendi “klasik çağ” tahayyülleri
için hangi nitelikleri tercih edecekleri, özgücülüğün hangi varyantından beslendiklerine
göre değişiklik gösterir. Bununla birlikte, tüm bu tahayyüllerde ortak olan, tarih dışı,
farklı ve zaman içinde dondurulmuş bir devlet ve toplum fikridir. Oysa, kimi yazarlar
Osmanlı İmparatorluğu’nun Tanzimat dönemine kadar az ya da çok bir Ortaçağ devleti
olmaya devam ettiğini düşünseler126 ya da XIV. ve XVI. yüzyıllardaki tedrici gelişimi
içinde ortaya çıkan “klasik” niteliğiyle, XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar köklü bir
değişiklik geçirmeden yaşadığına inansalar 127 da, başta dönemin Osmanlı düşünürleri
125
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olmak üzere, dikkatini XVII. ve XVIII. yüzyıllara çeviren hemen herkes, Osmanlı
siyasasında ve toplumunda bir şeylerin köklü bir şekilde değişmekte olduğunu fark
etmiştir.128
Mustafa Âli ve Koçi Bey gibi dönemin Osmanlı yazarları, nasihatname geleneğinin
bir parçası olarak kaleme aldıkları eserlerde, I. Süleyman dönemindeki altın çağ ile
kıyaslandığında bazı şeylerin yanlış gitmekte olduğunu belirtmiş ve yöneticileri gidişat
hakkında uyarmaya çalışmışlardır. Büyük oranda XVII. yüzyıl öncesi Osmanlı askerî
sınıfının güç sahibi kesimlerinden, yani kapıkullarının ya da tımarlı sipahilerin içinden
gelen nasihatname yazarları,129 daha sonra “gerileme paradigması” tarafından tevarüs
edilecek belli başlı tespitlerin hemen hemen tamamını, bu popüler bozulma edebiyatı
çerçevesinde dile getirmişlerdir. Önerdikleri çözüm yoluysa, I. Süleyman devrine geri
dönülerek, dirlik tevcih etme sisteminin yeniden hâkim kılınmasıyla reâyânın askerî
sınıf içerisine sızmasının engellenmesi olmuştur.130
Dönemin hâkim sınıf içi politik mücadelelerinden kaynağını alan partizan ve siyasi
metinlerden oluşan bu nasihatname literatürü, 131 Osmanlı İmparatorluğu’yla ilgilenen
Avrupalı sosyal bilimcileri büyük oranda etkilemiş ve onların risalelerini edebi ya da
politik eserler olarak değil de arşiv belgesi olarak gören bu kişiler, 132 İslami toplumların
Batı karşısındaki gerilemelerine dair kendi şarkiyatçı önyargılarını besleyecek bir
kaynak keşfetmişlerdir.133
Belki de en veciz ifadesini Bernard Lewis’in,
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“Bu bozulmayı biz bugün Osmanlı arşivlerini tetkik ile müşahede edebilmekteyiz
ki bunlar, 16. asrın hakikaten müessir şuurlu ve uyanık devlet idaresi sisteminden 17.
asrın ihmalkar bürokratik devlet idaresine olan değişikliği ve nihayet 18. asırdaki çöküş
vakasını bize en canlı ve belirli bir şekilde aksettirmektedir. Her ne kadar az fark edilir
bir şekilde de olsa, aynı mesleki ve ahlaki sükut, adli ve dini teşkilat hiyerarşisinin
çeşitli mertebelerinde de müşahade edilebilmektedir.”134

satırlarında bulan “gerileme paradigması”, söz konusu gerileme, bozulma ya da
çürümenin temel nedeni olarak farklı dinamikleri işaret etmektedir.
Osmanlı toplumunun patrimonyal ya da İslamî bir yapı olarak özünde durağan
olduğuna ve içsel dönüşüme neden olacak herhangi bir dinamik taşımadığına inanan
pek çok sosyal bilimci, 135 temel dinamiğin XVI. yüzyılla birlikte köklü bir değişim
geçiren Avrupa ile kurulan ilişkilerin nitelik değiştirmesi olduğunu ileri sürmektedir.
Örneğin, yeni-Marksizmin önde gelen isimlerinden Perry Anderson ve İngiliz Marksist
tarihçiler ekolüne mensup Victor Kiernan, Osmanlı’nın gerileyişini Avrupa’da
mutlakıyetçiliğin yükselişine136 ya da Avrupa kaynaklı fiyat yükselişleri ve Avrupa’dan
lüks emtia ithaline 137 bağlarlar. Avrupa kaynaklı değişim fikri, Türkiyeli Osmanlı
tarihçileri açısından da hayli popüler bir tema olmuştur. Bu çerçevede, Avrupa’nın
savaş teknolojisinde yaşadığı dönüşüm ve tüfekli piyadenin temel savaş birimi haline
gelmesinin, Amerika menşeli değerli metal akını ve müteakip fiyat yükselmesinin ya da
daha yüksek artık çekme kabiliyetine sahip merkeziyetçi monarşinin doğuşunun
134

Bernard Lewis, “Osmanlı İmparatorluğunun inhitatı üzerine bazı düşünceler,” Osmanlı Geriledi mi?,
der. Mustafa Armağan, çev. Salih Tuğ, Etkileşim, İstanbul, 2007, s. 62.
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dinamiğinden yoksun olduğunu, gözlemlenebilecek tek değişimin ise gerileme olacağını iddia eden
Anderson bu tutuma verilebilecek iyi bir örnektir. Anderson, op. cit., s. 372. Fakat bu noktada bir istisna
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Osmanlı İmparatorluğu’nu geri dönülemez bir gerileme döngüsüne soktuğuna
inanılmıştır. Bu eğilim, özellikle dünya-sistemi yaklaşımının yaygınlık ve nüfuz
kazanmasıyla birlikte, yerini, Avrupa dünya-ekonomisine bir çevre ülke olarak
eklemlenen ve böylece Akdeniz’in bütününde gözlemlenebilecek bir gerilemenin
parçası olan Osmanlı tasavvuruna bırakmıştır.
Dünya-sisteminin daha dünya-tarihsel ve dolayısıyla eleştirisi de Osmanlı tarihi ile
sınırlı kalmaması gereken tezleri138 bir yana bırakılırsa, Osmanlı’da değişimin doğrudan
Avrupa kaynaklı olduğu fikri artık pek de rağbet görmemektedir. Bunun en büyük
sebebi, bizatihi Avrupa’da yaşandığı varsayılan değişimin kendisine dair eleştirel
literatürün bir hayli gelişmiş olmasıdır. Artık hem Avrupa’da hem de Osmanlı’da
toplumsal ve siyasal değişimin, Amerika menşeli değerli maden akışından çok önce
başladığı ve fiyatların yükselmesi ile maden akışı arasındaki ilişkinin tartışmalı
olduğu,139 Osmanlı ile Avrupa arasında gerilemenin başladığına inanılan XVI. ve XVII.
yüzyıllar itibariyle kayda değer bir teknolojik ya da taktik fark bulunmadığı, örneğin
ateşli silahlar konusunda Osmanlı’nın teknolojik olarak geri olmadığı gibi 140 savaşı
örgütleme konusunda da rakiplerinden kimi açılardan üstün olmaya devam ettiği 141
büyük oranda kabul görmektedir. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun geçirdiği
değişimin dışsal nedenlerine öncelik tanınması ve bunun sonucunda XVI. yüzyıl ile
XVII. yüzyılın büyük bir kısmında Osmanlı toplumunda yaşanan dönüşümün yerli
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kökenlerinin öneminin küçümsenmesi eğilimi, Osmanlı tarihyazımında etkisini giderek
kaybetmektedir.142
“Gerileme”nin varsayılan nedenleri sert eleştirilerin hedefi haline gelmiş olsa da,
neticeleri ya da göstergeleri tartışılmaya devam etmektedir. Büyük oranda yine ilk kez
dönemin Osmanlı düşünürleri tarafından dile getirilen bu gösterge ya da neticeler, üç
ana başlık altında toplanabilir. Bunlardan ilki, Osmanlı siyasasının temelini oluşturan
sultan kapısının ve kul sisteminin dağılma eğilimine girmesidir. Sultanın siyasal yapı
içindeki rolünün değişmesi, liyakate dayalı olduğuna inanılan kul sisteminin yerini
başka siyasal aktörlerin egemenliğine bırakması ve bunun altında yatan tımardan
iltizama doğru yöneliş, ikinci gösterge olan adem-i merkezileşmenin de temelini
oluşturmaktadır. Buna göre, bir önceki dönemde merkeziyetçiliği kuşku götürmeyen
Osmanlı İmparatorluğu, tımar sisteminin çözülmesi ve patrimonyal bürokrasinin
özerkleşme eğilimlerinin bir sonucu olarak, giderek adem-i merkezileşmiş ve diğer
devletler karşısında ona göreli başarısını kazandıran bu temel özelliğinden feragat
etmek zorunda kalmıştır. Üçüncü ve dönemin nasihatname yazarlarını en fazla rahatsız
eden göstergeyse, askerî sınıf ile reâyâ arasındaki sınırların giderek belirsizleşmesi ve
bunun Osmanlı “klasik çağı”nın üzerinde inşa edildiği tüm değerleri erozyona
uğratmasıdır.
Literatür incelendiğinde “gerileme paradigması”na mesafeyle yaklaşan ve onun
açıklayıcılığını sorgulayan yazarların bile, XVII. ve XVIII. yüzyıllardaki değişimi
açıklamaya çalışırken yukarıdaki netice ya da göstergeleri yok saymadıkları görülür.
Gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu’nda söz konusu yüzyıllar içinde hâkim sınıf içi
hiyerarşinin farklı kurumlarla tesis edilmeye başladığı ve hâkim sınıfın kendisini
yeniden
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İmparatorluğu’nun toprak üzerinde örgütlenme esaslarının, taşradaki iktidar odaklarına
belirli ölçülerde iktidar aktarımıyla sonuçlanacak şekilde evrim geçirdiği ve modern
öncesi bir toplum olarak Osmanlı İmparatorluğu’nda kurumsallaşmış imtiyaz sisteminin
yukarıdaki iki gelişme ile bağlantılı olarak gevşediği ortak kabuller haline gelmiştir.
Bununla birlikte bu değişimlerin anlamı, yönü ve Osmanlı İmparatorluğu’nun bu
çalışmanın da konusunu oluşturan XIX. yüzyılda geçirdiği derin dönüşüm üzerindeki
etkileri halen tartışma konusudur.
Söz konusu anlam, yön ve muhtemel etkilere dair algılarımızı belirleyen
etmenlerden biri eğer özgücülüğün tarih-dışı Osmanlı tahayyülü ise, diğeri de içinde
yaşadığımız ve büyük oranda fikri dünyamızı belirleyen modern ulus-devlettir. Modern
ulus-devletin haiz olduğu bürokraside meritokrasi ilkesinin geçerli olması ya da
egemenliğin merkezileşmesi gibi nitelikler, yanlış bir şekilde Osmanlı “klasik çağı”na
yansıtılmış ve burada yaşanan her türlü dönüşüm, kendi ulus-devlet standartlarımız
ölçüsünde bir bozulma olarak yorumlanmıştır.143 Oysa değişimlere atfedilen anlamların
çoğu ‘‘optik bir yanılsama’’dan kaynaklanmaktadır.144 Örneğin, Eldem’e göre, XVIII.
yüzyılın adem-i merkeziyetçi bir dönem olarak nitelenmesinin arkasında yatan başlıca
sebep, daha önceki dönemlerde imparatorluğun merkeziyetçi olduğu varsayımıdır.
Oysa, Osmanlı İmparatorluğu’nun kendi merkeziyetçi söyleminin dışında, daha önceki
dönemlerde gerçek anlamda merkezî bir sistem oluşturmuş olduğuna dair işaretler son
derece azdır. Bilakis, Osmanlı sisteminin asıl gücünün esnekliğinde yattığını ve nominal
bir
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merkeziyetçiliği dışlamadığını iddia etmek mümkündür.145
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İster özgücülük isterse ulus-devlet bakış açısı tarafından belirlenmiş olsun,
“gerileme paradigması”nın Osmanlı’nın dönüşümüne dair bürokratikleşme, adem-i
merkezileşme ve siyasal toplumun genişlemesi biçiminde özetlenebilecek tespitlerinden
ziyade, bu tespitleri anlamlandırmaya çalıştığı bağlam ve dolayısıyla bu tespitlerle, hem
Osmanlı “klasik çağ”ı hem de XIX. yüzyıl modernleşmesi arasında kurduğu nedensellik
ilişkisi sorunludur. Söz konusu gelişmeler ne muhayyel bir “klasik çağ”ın çözülüşünün
sonuçlarıdır, ne de varsayıldığı üzere Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşmesinin
önündeki aslî engellerdir. Aksine, bir sonraki alt bölümde daha ayrıntılı bir şekilde ele
alacağımız dönüşüm, Osmanlı’nın kendi iç dinamiklerinin sonucunda ortaya çıkan,
kökleri bizatihi XIV. ve XVI. yüzyıllar arasındaki imparatorluk inşasında yatan ve
özgül güzergâhına bağlı olarak Osmanlı modernleşmesine temel karakterini veren bir
devlet oluşumu süreci olarak okunmalıdır.
Osmanlı tarihyazımında “gerileme” ile kıyaslandığında daha az değer yüklü olduğu
düşünülen dönüşüm, adem-i merkezileşme ve tahkim gibi yeni kavramlar da sorunu tam
anlamıyla çözüme kavuşturamamaktadır.146 Zira bu önerilerin her biri, aslında bizatihi
açıklanması gereken bir olguyu, açıklayan olarak kullanma eğilimindedir. Örneğin,
farklı yönlerdeki çeşitli eğilimleri içine alabilen dönüşüm kavramı, idealize edilen
“Kanuni devri” standartlarından her türlü sapmanın bozulmaya eşit olduğu gibi bir
anlamla yüklü değildir. 147 Fakat hangi eğilimlere işaret edilirse edilsin, söz konusu

devletin doğuşunun ön koşullarından biri sayılmakta, dolayısıyla da kendisine olumlu değerler
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dönüşüm eğer dünya-tarihsel bir bağlama oturtulmazsa, “gerileme paradigması”nın
tespitlerinden pek de öteye gidemeyecek ve böylece daha sonraki yüzyıllarda yol
açacağı temel dönüşümlerin niteliklerinin tespit edilmesinde güçlükler yaşanmasına
neden olacaktır. Oysa XVII. ve XVIII. yüzyıl Osmanlı tarihinin dünya-tarihsel, yani
dönemin diğer toplumsal formasyonlarında hâkim olan eğilimlerle karşılaştırılabilir bir
bağlama oturtulması halinde, yukarıda işaret edilen özgücü ve ulus-devletçi
perspektiflerin yarattığı optik yanılsamalar için de bir yeniden odaklanma mümkün hale
gelebilecektir.
2. Dünya Tarihsel Bir Bağlam Arayışı
Osmanlı tarihinde nelerin yok olduğuna değil de nelerin var olduğuna odaklanma
ve böylece Osmanlı’yı döneminin diğer toplumsal formasyonları ile karşılaştırma
eğilimleri, yukarıda eksikliğine işaret edilen bağlamı bize sağlama konusunda ufuk açıcı
sonuçlar vermiştir. Abou-El-Haj, Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa’nın yalnızca
karşılaştırılabilir olmakla kalmayıp, aynı zamanda derin benzerliklere de sahip olduğu
uyarısını dile getirirken, söz konusu benzerliklere iki örnek vermektedir: Bir iktisadi ve
toplumsal devrim ya da alt-üst oluş olasılığı (yani tarihyazımında genel olarak XVII.
yüzyıl ile ilişkilendirilen erken-modern toplumsal hareketler) ile devletin değişen
doğası… 148 Faroqhi’nin daha iyi bir terim bulamadığımız için “erken-modern” diye
adlandırmaya devam ettiğimizi belirttiği bir zaman dilimi içinde, bu iki temel özelliğin
her bir somut toplumsal formasyonda kazandığı biçimler, Osmanlı İmparatorluğu’nu
sadece Avrupa ile değil daha geniş bir Avrasya coğrafyası ile bir arada
düşünebilmemizi sağlayacak anahtarlar olarak işlev görebilir.
Osmanlı İmparatorluğu’nu Avrupa ya da Avrasya ile birlikte düşünmek, son dönem
Osmanlı tarihçiliğinde giderek ağırlık kazanan bir eğilim haline gelmiştir. Suraiya
148
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Faroqhi, Daniell Goffman, Virginia Aksan, Gabor Agoston, Baki Tezcan, Ariel
Salzmann ve Cemal Kafadar gibi alanın önemli tarihçileri, Abou-El-Haj’ın işaret ettiği
bu kuramsal olasılığı, tarihsel çalışmalarında geliştirme fırsatı bulmuşlardır. Bu tarihsel
çalışmaların bir kısmı Osmanlı’yı daha geniş bir Avrupa ya da Avrasya coğrafyasına
yerleştirmek ve Osmanlı ile “etrafındaki dünya” arasındaki ilişkileri ortaya koymakla
sınırlı kalırken, kimileri de siyaset bilimi ve tarihsel sosyolojinin devlet oluşumu ya da
siyasal rejimler gibi daha temel meseleleri etrafında kuramsal sonuçlar yaratacak
karşılaştırmalara yönelmiştir.
İlk grup arasında sayabileceğimiz isimler sayesinde, artık en azından XVIII.
yüzyılın ikinci yarısına kadar Osmanlı’nın “mükemmel bir şekilde” zamanına uyum
sağladığını biliyoruz.149 Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu’nun erken modern dönemde
Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olduğuna ve eğer bir arada değerlendirilmezlerse,
Osmanlı ya da Avrupa’nın tek başına bir anlam taşımayacağına inanan Goffman, 150
XVI. yüzyıl sonuna gelindiğinde, geniş bir çıkarlar dizisinin Osmanlıları Avrupa
devletler düzenine ve ekonomisine sarmaş dolaş bağladığını ve bir asır sonra Osmanlı
İmparatorluğu’nun bir Avrupa devleti olduğuna ilişkin neredeyse evrensel bir anlayışın
ortaya çıktığını belirtir.151 Bu yüzyıllar içinde, Osmanlı ve Batı Avrupalı seçkinler gerek
yöntemlerinde, gerekse kişisel davranışlarında birbirlerine giderek daha çok
yakınlaşmaya başlamışlardır. 152 Aynı şekilde Faroqhi de, Osmanlı seçkinlerinin 1540
dolayları ile 1774 arasındaki faaliyetlerini, “erken modern” devletler ve imparatorluklar
dünyası içine oturtmak gerektiğini, zira bu dönemde teknolojiden ve örgütlenmeden
kaynaklanan sınırlamaların, hayli fazla yapısal benzerliğin ortaya çıkmasına neden
olduğunu ileri sürer. Üstelik benzerlik, yalnızca söz konusu coğrafyalardaki devletlerin
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ya da seçkinlerin faaliyetleri ile de sınırlı değildir. Erken modern Osmanlı dünyası ve
Avrupa’nın geri kalanı, Akdeniz, deniz aşırı ve kara merkezli ticari şebekeler, kıta
boyunca bir o yana bir bu yana giden insanlar ve bu insanların dünyadaki rollerine dair
benzer tasavvurlar gibi pek çok şey paylaşmaktadır.153
Abou-El-Haj’ın “eğer Osmanlı devleti bir grup ‘erken modern dönem’ devletinden
biri olarak kabul edilecekse, bir sonraki adım, onun tarihsel evrim sürecinde içinden
geçtiği aşamalarla, bu devletin yaşadığı yoğun dönüşüm süreçlerinin denk düştüğü
dönemleri ortaya koymaktır”154 şeklindeki çağrısına uyarak karşılaştırmalı bir analizle
bu yoğun dönüşüm süreçlerine odaklanan isimler arasındaysa akla ilk olarak, etkili
çalışmaları ile Baki Tezcan ve Ariel Salzmann gelmektedir.
Tezcan, Second Ottoman Empire (İkinci Osmanlı İmparatorluğu) adını verdiği
kitabına, “İngiliz İç Savaşı ve 1649’da I. Charles’ın idamı, 1688’de ise II. James’in
tahttan indirilmesi ile sonuçlanan süreç, tarihte hükümdarın mutlak egemenliğinin
sınırlandırılması konusunda ilerici bir adım olarak değerlendirilirken, İbrahim ya da IV.
Mehmed’in 1687’de tahttan indirilmeleri neden bir gerilemenin işaretleri olarak
görülüyor?”155 sorusunu sorarak başlar ve XVI. yüzyıl, daha spesifik bir tarih vermek
gerekirse 1580 sonrası Osmanlı tarihini, Avrupa’da siyasal toplumun genişlemesi ve
mutlak hükümranlığın sınırlandırılmasının damgasını vurduğu bir erken modern devlet
oluşumu olarak görmenin önemine vurgu yapar. Tezcan’ın İkinci İmparatorluk adını
verdiği bu yeni devlet oluşumu, muadil örneklerine benzer bir biçimde, idari olarak bir
ortaçağ hanedan devletinden bir erken modern devlete; kültürel olarak bir erken modern
duyarlılığa; iktisadi olarak daha piyasa-yönelimli bir ekonomiye; yasal olarak hanedan
üzerinde belirli ölçülerde otorite uygulayan daha bütünleşmiş bir yasal sisteme; finansal
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açıdan birleşmiş bir para birimine; siyasi olarak sivilleşme ya da proto-demokratikleşme
olarak adlandırdığı süreçlerle zamanın yasal gelişmeleri arasındaki karşılıklı
etkileşimden doğan sınırlandırılmış bir yönetim tipine; toplumsal olarak da görece daha
az katmanlı bir yapıya evrilmiştir.156
Ariel Salzmann ise, “adem-i merkezileşme” olarak değerlendirilen eğilimleri ele
aldığı kendi anlatısını kurarken, bir başka Avrupa devletinden tanıdık bir simaya, Alexis
de

Tocqueville’e

atıfta

bulunarak

işe

başlamaktadır.

Salzmann’ın

“hayalî”

Tocqueville’i, günümüz İstanbul’unda malikâne kayıtlarını içeren bir arşiv belgesine
bakarak, kayıtların altında yatan yapısal süreçlerin kendi kaleme aldığı Ancien
Régime’de anlatılan hikâye ile benzerlikleri karşısında şaşkınlığa düşer. Osmanlı
İmparatorluğu’nun XVIII. yüzyılına damgasını vuran vergi toplama sisteminin
özelleştirilmesi süreci, Fransa’da intendantlar eliyle yürütülen iltizama dayalı artık
çekim sistemini bir hayli anımsatmaktadır. Salzmann’a göre, hem Osmanlı
İmparatorluğu’nda hem de mutlakıyetçi Fransa’da eski rejimler, modern devlete giden
rakip yollar olarak adlandırılabilecek benzer yapısal süreçler yaşamış, farklılaşma ise bu
rakip yollardan hangisinin galebe çalacağı sorusu etrafında belirlenmiştir. 157
İster Tezcan’ı takip ederek “erken modern”, isterse Salzmann’a kulak vererek “eski
rejim” kavramlarıyla tanımlansın, Osmanlı İmparatorluğu’nun XVII. ve XVIII.
yüzyıllarda sahip olduğu siyasal ve toplumsal yapıyı açıklarken hangi yapısal süreçlerin
vurgulanması gerektiği, daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmayı beklemektedir. Zira, hem
Salzmann’ın konuyu merkezileşme/adem-i merkezileşme dinamikleri çerçevesinde ele
alması, hem de Tezcan’ın vurguladığı bir proto-demokratikleşme olarak siyasal
toplumun genişlemesi ve mutlakıyetin sınırlandırılması süreçleri, erken modern devlet
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oluşumuna karakterini veren yapısal süreçler olmaktan ziyade, daha altta yatan bu tür
süreçlerin siyasal alandaki yansımaları olarak görülmelidir.
Bu tez, toplumsal artığa el koymanın iktisat dışı araçlarla, yani siyasi zor yoluyla
gerçekleşmesine dayanan (jeo)politik birikime ve bu birikime özgü dinamikler
neticesinde ortaya çıkan mülkiyet rejimleri ile siyasal biçimlere odaklanılarak, Osmanlı
toplumsal formasyonunun XVII. ve XVIII. yüzyıllarda geçirdiği dönüşümün daha iyi
anlaşılabileceğini öne sürmektedir. Tarihsel materyalist

gelenek

çerçevesinde

düşünüldüğünde, (jeo)politik birikim kavramıyla tarif edilebilecek artığa el koymanın
bu özgül biçimi temelinde cereyan eden sınıf mücadelesi, söz konusu dönüşümün hem
nedenleri hem de tezahür etme şekilleri hakkında bize daha bütünlüklü bir çözümleme
fırsatı sunmaktadır. (Jeo)politik birikim rejimlerinde sınıf mücadelesi dört çatışma
çerçevesinde ya da dört düzlemde, yani hâkim sınıfla toplumsal artık üreten ve buna zor
yoluyla el konulan sınıf arasında, her bir toplumsal formasyondaki hâkim sınıf
mensupları

arasında,

toplumsal

artığa

el

koyan

sınıfın

başka

toplumsal

formasyonlardaki sınıfdaşlarıyla arasında ve üretici sınıfın kendi içinde devam
etmekte

158

ve Perry Anderson’un başka bir vesileyle bize hatırlattığı gibi, bu

mücadeleler eninde sonunda siyasi düzeyde çözümlenmektedir.159
Bu açıdan bakıldığında, (jeo)politik birikim üzerinde yükselen bir toplumsal
formasyon olarak Osmanlı İmparatorluğu’nda sınıf mücadelesinin seyri, XVI. yüzyılın
ikinci yarısı itibariyle, her dört düzlemde de Osmanlı siyasasının temel kurumlarında
dönüşümlere neden olacak şekilde, bir kriz haline doğru evrilmiştir. Avrasya
coğrafyasındaki siyasal birimlerin hemen tümünde gözlemlenebilecek dünya-tarihsel
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bunalımın bir parçası olarak da yorumlanabilecek bu kriz,160 yine tüm diğer toplumlarda
olduğu gibi Osmanlı’da da, erken modern ya da eski rejim olarak tarif edilen ve hem
üretim biçiminin ortaklığından kaynaklı olarak benzer, hem de krize üretilen siyasi,
iktisadi ve kültürel yanıtların çeşitliliği nedeniyle farklı (ama karşılaştırılabilir)
güzergâhların ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır.161
Osmanlı özelinde hâkim sınıf içinde var olan mutabakatın yerini bir başkasına
bırakmak üzere çözüldüğü 162 bu kriz ve sonuçları ‘‘Birinci İmparatorluğun Krizi’’
başlığı altında ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Fakat söz konusu tartışmaya bir zemin
teşkil etmek üzere burada, Osmanlı tarihçiliğinde yeni yaklaşımlar üzerine yaptığımız
değerlendirmeden yola çıkarak, XVII. yüzyıl krizi sonrasında şekillenen Osmanlı
toplumsal formasyonunun üç temel dinamiğini tespit edebiliriz. Bunlardan ilki, hem
dönemin tanıkları, hem de daha sonraki araştırmacılar tarafından bürokratikleşme ya da
patrimonyal bürokrasinin özerkleşmesi şeklinde tarif edilen, kul sistemine dayalı ve
hiyerarşinin daha merkeziyetçi ve liyakat temelli oluşturulduğu bir hâkim sınıf
örgütlenmesinden, söz konusu hiyerarşinin yaşadığı genişlemeye koşut olarak kapı
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kurumu temelinde yeniden örgütlendiği bir sisteme geçiştir. Bir yandan siyasal
toplumun genişlemesinin, diğer yandansa çekilen artığın belirli ekâbir aileleri elinde
yoğunlaşmasının bir sonucu olarak da değerlendirilebilecek bu siyasal ve kurumsal
değişim, artık çekimi için yeni bir mekanizma olarak değerlendirilebilecek malikâne
kurumunun doğuşu ile birlikte egemenliğin, taşra kaynaklı yeni toplumsal gruplarla
paylaşılması sonucunu doğurmuştur. Vezir ve paşa kapılarının ayan kapılarına
dönüşümü ile benzer yapısal süreçlerden beslenen bu ikinci dinamik, üçüncü dinamik
olan sınıf mücadelesinin belki de en belirleyici düzeyiyle, yani feodal imtiyazlara sahip
olmayan sınıfların ya da “avam”ın, bu imtiyazlar üzerine kurulu yapıyı zorlaması; kimi
zaman tamamen yıkmaya, kimi zamansa “has”a yani askerî sınıfa geçişini
kolaylaştıracak şekilde esnetmeye çalışmasıyla ilişkilidir. Söz konusu feodal sınıfsal
ilişkilerin biçimini değiştirmeye ve siyasal toplumu genişletmeye yönelik bu dinamik,
sadece ilgili dönem boyunca hâkim sınıfların yeni stratejiler oluşturmasına yol açmakla
kalmamış, (jeo)politik birikime özgü bir gerilim ve kriz kaynağı olarak da varlığını
sürdürmüş ve moderniteye giden özgün güzergâhın karakterini belirlemiştir.
3. Osmanlı Tarihini Dönemlendirme Çabaları
Osmanlı İmparatorluğu’nun XVII. yüzyıl itibariyle köklü bir dönüşüm geçirdiğine
artık pek az kişi şüpheyle yaklaşmaktadır. Siyasi, iktisadi ve kültürel olarak yaşanan
dönüşümün nasıl adlandırılması ve dönemlemenin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili
tartışmalar devam etse de, geçtiğimiz on yıllarla kıyaslandığında bu dönüşümü anlamak
ve dünya-tarihsel bir çerçeveye oturtmak için daha fazla veriye sahibiz. Değişimin
nedenlerine ilişkin rivayet muhtelif olmakla birlikte

genel

kabul, Osmanlı

İmparatorluğu’nun fetih temelli bir feodal devletten bir askerî/bürokratik-vergi
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devletine dönüştüğü şeklindedir. 163 Fakat son dönemde Baki Tezcan, söz konusu
dönüşümün siyasal sonuçlarına odaklanan The Second Ottoman Empire çalışmasıyla
Osmanlı tarihçiliğinde ne ölçüde kabul göreceğini ileriki yıllarda anlayabileceğimiz
yeni bir öneri sunmaktadır.

164

dönüşüm

imparatorluk,

artık

yeni

bir

Buna göre, Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşadığı
yani

yeni

bir

siyasal

yapı

olarak

değerlendirilmesini gerektirecek kadar kökten bir dönüşümdür ve anlaşılması mutlaka
gerileme ya da bozulma gibi kavramların çağrıştırdığı süreklilik algısından kurtulmayı
gerektirmektedir. Tezcan’a göre, bu yeni siyasal yapıya temel karakteristiğini veren şey,
geniş bir coğrafyanın yaklaşık bin yıllık bir aradan sonra yeniden bütünleşmesi,
dünyanın diğer bölgeleriyle beklenmedik ilişkiler kurması ve şehirlerin piyasayönelimli tarımsal üretimi arttıracak şekilde büyümeleri sonucunda, farklı Osmanlı para
birimi bölgelerinin tek bir mali emperyal bölgeye dönüşmesidir. 165 Bu dönüşümün
sonucunda, sloganı, “tek piyasa, tek para ve tek hukuk” olan yeni bir siyasal yapı ortaya
çıkmıştır. Bu yapının belirleyici özelliği, Tezcan’ın siyasal taife (political nation) adını
verdiği siyasal toplumun, söz konusu parasallaşmanın sağladığı imkânlar vasıtasıyla
genişlemesi, imtiyazlı konumlara göz diken yeni unsurların siyasal alana girmesi ve
buna uygun olarak da “fıkıh”ın hâkim sınıf arasındaki ilişkileri ve siyasal alanı yeniden
düzenlemek üzere ön plana çıkmasıdır.166
Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşadığı dönüşümün İkinci İmparatorluk biçiminde
kavramsallaştırılması, bir önceki alt-bölümde ele alınan ve aslında bir anlamda bu
çalışmanın bütününde ifade edilmeye çalışılan, Osmanlı İmparatorluluğu’nun çağdaşı
toplumsal formasyonlarla karşılaştırılabilir ve süreklilikten ziyade kopuş dinamikleri
163
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çerçevesinde anlaşılabilir olduğuna ilişkin tezler açısından anlamlı bir zemin teşkil
etmesinin yanı sıra, daha önce dikkat çekilen farklı süreçler arasında bir bütünlük
kurmamızı sağlayacak yeni bir büyük anlatı oluşturmak için de önemli bir fırsat
sunmaktadır. Bu yaklaşım, özellikle yukarıda erken modern Osmanlı devlet
oluşumunun üç temel dinamiği olarak işaret edilen süreçlerin birbirleriyle ilişkili bir
biçimde ele alınması açısından önemli bir kavramsal avadanlık sağlamaktadır. Bu
anlamda

Tezcan,

Osmanlı

tarihçilerinin

ampirik

çalışmalarını

birbirleriyle

ilişkilendirebilecekleri ortak bir dil inşa edilmesine yönelik önemli bir girişimde
bulunmuştur. Fakat Tezcan’ın ortaya koyduğu analiz, en azından şimdilik, iki açıdan bu
girişimi sakatlama potansiyeli taşımaktadır. Bunlardan ilki, Tezcan’ın kendi
çalışmasında, büyük oranda İkinci İmparatorluğun inşa sürecinin siyasal alandaki
yansımalarına, yani Osmanlı hanedanının siyasal yapı içindeki yerinin ne olması
gerektiği üzerine girişilen mücadelelere yoğunlaşmış olması ve bu nedenle bu
dönüşümün altında yatan yapısal nedenler söz konusu olduğunda birtakım mekanik
açıklamalarla yetinmesidir. Bu durum kendisini en fazla İkinci İmparatorluğun sosyoekonomik temeli olarak gösterilen parasallaşma olgusunda göstermektedir. Tezcan’ın
piyasa yönelimli bir tarımsal üretimi mümkün kılacak ölçüde büyüyen şehir olgusuna
dayandırdığı parasallaşma, siyasal yapıdaki dönüşümün temel dinamiği olarak
görülmekte, fakat sıra parasallaşmanın nedenlerine geldiğinde, analiz daha ileriye
götürülmemektedir. Oysa Baki Tezcan’ın çözümleme denemesi geneli itibariyle
dönüşümün kökenlerine inebilecek bir perspektife sahiptir, fakat öyle anlaşılıyor ki bu
tercih edilmemektedir. Bu durumun doğrudan sonucu erken modern siyasal yapıların,
siyasal toplumun genişlemesi ve hükümdarın bu yapı içindeki rolünün kısıtlanması ile
tanımlanabileceği tespitidir.167 Oysa söz konusu parasallaşma süreci Avrupa’nın farklı
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bölgelerinde hem siyasal toplumun hem de hükümdarın hâkim sınıf hiyerarşisi içindeki
konumunun yeniden tanımlanması açısından çok farklı sonuçlar doğurmuştur.
Yine bu yaklaşımla paralel olan bir başka kısıt ise, çalışmada kullanılan feodalizm,
patrimonyalizm ve parasal üretim biçimi gibi ifadelerin kuramsal netlikten ve
dolayısıyla paradigmatik bir bütünlükten yoksun oluşlarıdır. Örneğin, Tezcan’a göre,
parasallaşma aslında feodal üretim biçiminden parasal bir üretim biçimine geçiş
anlamına gelmektedir, ama Tezcan bu iki kavram arasındaki farka dair, üretim biçimi
nosyonunu ödünç aldığı Marksist paradigma içi tartışmalara herhangi bir atıfta
bulunmamaktadır. Okur, Tezcan’ın büyük oranda rant ve vergi ayrımına dayalı
feodal/haraca dayalı üretim biçimi tartışmalarından beslendiğini sezgisel olarak
hissedecektir. Bununla birlikte, Tezcan’ın bilinçli bir şekilde bu tartışmanın dışında
konumlanması,

kullandığı

kavramların

işaret

ettiği

bütünlüğü

anlamamızı

zorlaştırmakta ve yukarıda bahsedilen mekanik açıklamayı kuvvetlendirmektedir.
Bahis konusu olan bu sorunlar, en açık şekilde Tezcan’ın İkinci İmparatorluğun
hangi tarihle birlikte başladığına ilişkin tespitlerinde kendisini gösterir. Eğer ortada bir
İkinci İmparatorluk varsa bunun ne zaman tarih sahnesine çıkmış olduğu hiç kuşkusuz
cevaplanması beklenen bir soru olacaktır. Tezcan’ın buna verdiği cevap, II. Murad’ın
mutlakıyetçi eğilimlerine karşı I. Süleyman’ın son veziri Semiz Ahmed Paşa’nın
ölümünün ardından şiddetli bir mücadelenin başladığı 1580 yılıdır. Tezcan’ın
dönemlendirmesinde, hayli sembolik olarak görülebilecek bu tür bir tarih, iki farklı
siyasal yapıyı birbirinden ayıran kesin bir kırılma olarak ortaya çıkmakta, buna rağmen
İkinci İmparatorluğun doğuşu, siyasal yapının niteliği üzerine verilen bir mücadeleden
ziyade, parasallaşma gibi bir yapısal süreçle açıklanmaktadır.168
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Taşıdığı bu kısıtlara rağmen, Tezcan’ın erken modern dönem Osmanlı tarihine
ilişkin dönemlendirme önerisi, Osmanlı eski rejiminin hem yapısının ve geçirdiği
dönüşümlerin açıklanması, hem de dünya-tarihsel bir bağlama oturtulması açısından,
yukarıda tartışılan diğer yaklaşımlara kıyasla verimli bir zemin sunmaktadır. İkinci
İmparatorluk çözümlemesinin (jeo)politik birikim dinamikleri ve dört düzlemli sınıf
mücadelesi çerçevesinde yeniden okunması söz konusu kısıtların aşılması açısından bir
hareket noktası teşkil edecektir. İkinci İmparatorluğun doğuşu, neredeyse mekanik bir
nitelik taşıyan tedrici dönüşümlerin değil, bu sınıf mücadelesinin niyet edilmemiş bir
sonucu olarak görülmeli ve Birinci İmparatorluğun kriziyle ilişkilendirilmelidir. Birinci
İmparatorluk, başlangıç noktası olarak hâkim sınıf içindeki bölünmenin cisimleştiği
1589 Beylerbeyi Vak’ası ile başlatabileceğimiz, Avrasya’yı etkileyen XVII. yüzyıl
krizinin bir parçası olarak değerlendirilebilecek çok boyutlu bir krize girmiş169 ve bu
kriz 1656’da Köprülü Mehmed Paşa’nın sadrazamlığa atanmasının ardından gündeme
gelen Köprülü restorasyonuna dek devam etmiştir. Ancak bu tarihten sonra istikrarlı bir
siyasa olarak İkinci Osmanlı İmparatorluğu’ndan ya da Osmanlı eski rejiminden söz
edilebilir. Bu siyasanın çözümlenmesi içinse, öncelikle onu doğuran krizin temel
dinamikleri ortaya konmalıdır.
B. Birinci İmparatorluğun Krizi (1580-1656)
Tüm Avrasya coğrafyası için olduğu gibi, Osmanlı İmparatorluğu için de bir bütün
olarak XVII. yüzyıl, ‘‘dermansız bırakan bir savaş hali, kırsal nüfusta erime, kentsel
baskılar, salgın hastalıklar, enflasyon, keyfi idamlar, şişmiş ve ücretleri düzensiz bir
merkezî hükümet, yüksek vergilendirme ve uzun süre devam eden gıda sıkıntıları’’
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anlamına gelmiştir.170 Peki, bu sıkıntılı zamanların arkasında yatan etkenler nelerdir?
Bu soru pek çok Osmanlı tarihçisinin zihnini meşgul etmiş ve XVII. yüzyıl genel
krizine ilişkin tartışmalara koşut olarak farklı yanıtlar verilmiştir. Bu yanıtlar arasında,
değişen savaş teknolojilerinin feodal süvariler yerine paralı piyadelere doğru geçirdiği
evrimin tımar sistemini işlevsizleştirmesi, Amerikalardan gelen değerli maden akışının
yarattığı enflasyon sonucunda tımar sahiplerinin iktisadi kaynaklarının erimesi, bir
patlamaya dönüşen nüfus artışının var olan kaynakları yetersiz hale getirmesi, değişen
ticaret yolları nedeniyle Osmanlı’nın iktisadi gücünün tedrici ama sürekli bir biçimde
zayıflaması, İmparatorluğun doğal sınırlarına ulaşması sonucunda yeni toprak ve
ganimet akışının kesilmesi, ehl-i örfün adem-i merkezileşme eğilimlerinin bir sonucu
olarak köylülüğün korunmasına dayanan mutabakatın sınırlarını zorlayarak sömürüyü
arttırması vb. bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz, tüm bu unsurların, ya da en azından bir
kısmının, krizin ortaya çıkışı ve yol açtığı sonuçlar üzerinde önemli etkileri olmuştur.
Fakat sayılanlardan hiçbirinin Osmanlı siyasasının temellerini sarsacak ve mevcut
hâkim sınıf mutabakatının yerini bir başkasına bırakmasını sağlayacak denli asli bir
etken oluşturmadığı ileri sürülebilir.
Bu noktada, yukarıda sayılan etkenleri merkeze koyan tüm açıklama girişimlerinin
ima ettiği kaba determinizmin ötesine geçebilecek ve birer vektör olarak görülebilecek
bu etkenlerin bileşkesinin yönünü ve kuvvetini belirleyecek bir olumsallık olarak sınıf
mücadelesinin aldığı özgül biçimlerinin gündeme alınması gerekmektedir. Yukarıdaki
etkenlerin açıklamanın merkezine yerleştirilmesi, sosyal bilimler pratiğimizde yaygın
olan tekil nedenselliklere dayanma alışkanlığının bir sonucu olduğu gibi, (jeo)politik
birikimin kendi içsel gelişim dinamiklerinin zayıflığına ve değişimin ancak bu birikim
rejimine dışsal olan kaynaklardan gelebileceğine dair üstü örtük inancın da bir
170
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sonucudur. Halbuki bu vektörlerin içinde devindiği düzlem olarak sınıf mücadelesinin
açıklamanın merkezine yerleştirilmesi, çeşitli etmenler arasındaki ilişkiselliğin farkına
varmamızı sağlayabilecek bir çoğul nedensellik anlayışına cevaz vermenin yanı sıra,
mekanik açıklamaların ötesine geçebilmemize de imkân sağlayacaktır.
Osmanlı İmparatorluğu’nda hem hâkim sınıf içi hem de hâkim sınıfla üretici
sınıflar arasındaki siyasi mücadeleler XVII. yüzyıl öncesinde de eksik olmamıştır.
Bunlara, Yıldırım Beyazıt’ın saltanatı ile İstanbul’un fethi arasındaki İmparatorluğa
geçiş sancıları, Şeyh Bedreddin ya da XVI. yüzyılın Kızılbaş isyanları gibi halk
ayaklanmaları örnek olarak gösterilebilir. Oysa XVII. yüzyılın siyasi mücadeleleri ve
isyanları, Osmanlı’nın iktisadi, siyasi ve toplumsal bütün örgütlerini derinlemesine
etkileyen büyük çaplı bir toplumsal kavganın parçasıdır. Bu kavga esnasında “Raiyyet’i,
‘şehirli’si, ‘askerî’si ve hatta ‘mürtezika’sı ile devleti oluşturan bütün fonksiyonel ve
toplumsal sınıflar ... büyük [bir] kanlı bunalımın içinde bulun”maktadır. 171 Böylesi bir
bunalımı sınıf mücadelesinin dört düzlemi çerçevesinde değerlendirmek, hem
bahsedilen mekanik açıklamaların ötesine geçilmesini hem de Osmanlı eski rejiminin
ana hatlarının ortaya çıkarılabileceği bir zemin elde edilmesini mümkün kılacaktır.
Bunun için her bir düzlem açısından Birinci Osmanlı İmparatorluğu’nun ne tür
özellikler arz ettiği ve bu özelliklerin barındırdığı kriz dinamikleri ortaya konmalıdır.
II. Mehmed dönemiyle birlikte kurulduğunu kabul edeceğimiz ve I. Süleyman
döneminde en güçlü safhasına erişen Birinci İmparatorluk, büyük oranda savaş yoluyla
toplumsal artığın mutlak olarak azamileştirilmesine yaslanan bir hâkim sınıf
hiyerarşisine dayanıyordu. Birinci İmparatorluğun çeşitli tarihçiler tarafından bir fetih
imparatorluğu olarak adlandırılmasının sebebi de buydu. Savaş ve fetihler yalnızca
büyük oranda ganimetin hâkim sınıf üyelerince paylaşılması sonucunu doğurmuyor,
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aynı zamanda sürekli bir biçimde tımar sistemine dâhil edilebilecek ekilebilir arazinin
ve vergilendirilebilecek kentsel üretimle ticari ağların İmparatorluğun denetimine
girmesiyle birlikte, hâkim sınıfın kendisini yeniden üretebilmesinin maddi koşullarını
da yaratıyordu. Savaşlara katılan ve fayda gösteren askerî sınıf dışındaki unsurlara tımar
dağıtılması, üretici sınıflardan gelen feodal imtiyazlara sahip olma basıncını hafifleten
önemli bir mekanizmaydı.172 Bunun yanı sıra, toplumsal artığı mutlak biçimde çoğaltma
yolunun açık olması ve buna bağlı olarak hâkim sınıf hiyerarşisinin görece eşitlikçi bir
biçimde kurulması, köylülük üzerindeki feodal sömürünün, bedelleri hayli yüksek
olabilecek şekilde arttırılması ihtiyacını da büyük oranda azaltılıyordu. Klasik dönemde
Osmanlı İmparatorluğu’nun köylülüğü korumaya dayalı bir ideolojiye sahip olduğu ve
bu nedenle sömürünün olmadığı şeklindeki tezlerin kaynağı, büyük oranda, mutlak
artığın sürekli bir biçimde arttırılabiliyor olmasından kaynaklanmaktadır.173
Sınıf mücadelesinin bu üçüncü düzleminin, XVI. yüzyılın sonlarına kadar
Osmanlıların lehine seyretmesi ve hem Doğu Avrupa’da hem de eski İslam
imparatorluklarının merkezî topraklarında göreli olarak başarılı bir merkezileşmenin
sağlanması, Osmanlı hâkim sınıfı içindeki mutabakata temel karakterini veriyordu.
Hâkim sınıfın kendisini yeniden üretme mekanizmalarının tımar ve kapıkulu sistemleri
üzerinden sağlandığı, toplumsal artığın hâkim sınıf içinde göreli olarak eşit bir biçimde
ve belirli oranlarda liyakate göre paylaşıldığı, mutlak artık tabanı genişlediği ölçüde de
hâkim sınıf üyelerinin monolitik bir görüntü verdikleri174 bu mutabakat, XVII. yüzyıla
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gelindiğinde yerini, tımar ve kapıkulu sistemlerinin çözülme sürecine, artığın
paylaşılmasında artan eşitsizliklere ve hâkim sınıfın giderek daha parçalı bir yapı arz
etmesine bırakmıştı. 175 Bu değişimde, sınıf mücadelesinin üçüncü düzleminde farklı
siyasal birimler arasında ulaşılan denge hali kuşkusuz etkili olmuştu. Osmanlı
İmparatorluğu’nun XIV. ve XVI. yüzyıllar arasında, hem barut gücünün etkin
kullanımı, hem de yeni toplumsal kaynakların sisteme katılması sayesinde Balkanlar,
Anadolu ve Bereketli Hilal’deki feodal unsurlara kolaylıkla boyun eğdirmesinin
ardından, Avrupa’da önce Habsburg İmparatorluğu, ardından Moskova Knezliği,
Doğu’daysa Safeviler gibi kendisine benzer erken modern devlet formasyonlarıyla
karşılaşması ve toprak kazanımlarının istikrarsız ve büyük bedeller gerektiren bir hal
almaya başlaması, sınıf mücadelesinin bu düzleminde varılabilecek sınırları işaret
ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu ile komşuları arasındaki denge durumu, Avrupalı
rakiplerinin ittifak kurmayı başararak Macaristan’ı Osmanlı’dan kopardıkları 1683-1698
Savaşı dışında, XVIII. yüzyılın son çeyreğine kadar muhafaza edilecekti. 176
(Jeo)politik birikim üzerinde yükselen bir toplumsal formasyonda, mutlak
toplumsal artığın çoğaltılmasının sınırlarının giderek egemen sınıfın kolektif
hafızasında billurlaşmaya başlaması, sadece artık çekiminin farklı biçimlerine
ve Fatih’in ölümünün ardından kapıkulu sistemini fazla güçlendirdiği düşünülen kimi pratiklerde yerleşik
Türk aristokrasinin lehine değişikliklere gidilmesi ve hatta sistemin en mükemmel haline kavuştuğu
Kanuni ve Sokullu dönemlerinde hâkim sınıf içi mücadelelerin eksik olmaması (Sokullu’nun bizzat bu
mücadelelerin kurbanı olduğu düşünüldüğünde) bu monolitikliği sorgulamamızı sağlamaya yeterlidir.
Fakat, Osmanlı İmparatorluğu’nun ele geçirdiği bölgelerdeki feodal sınıfları kendi askerî sınıfına dâhil
etme konusunda gösterdiği beceri, bu başlıkta da bir tür optik yanılsama yaşanmasına neden olmaktadır.
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yoğunlaşılması üzerinde değil, egemen sınıfın işlevsel bileşimi ve örgütlenme biçimleri
ile siyasal rejimin meşruiyet zemininde yaşanan değişimler üzerinde de etkili olacaktı.
Bununla birlikte, kapıların doğuşu, önce maliye, ardından da hariciye alanlarında
uzmanlaşmış kişilerin merkezî bürokrasi içinde hâkimiyet kurmaya başlamaları ve
siyasi dizgenin mutlakıyetçilikten meşruiyetçiliğe kayışına koşut olarak sultanın bu
dizge içindeki konumunun farklılaşması şeklinde özetlenebilecek söz konusu
değişimler, sınıf mücadelesinin ikinci düzlemi olarak tarif edebileceğimiz hâkim sınıf
içi artık ve iktidar paylaşım kavgasının bir bunalıma dönüşmesinin de bir sonucuydu.
Daha önce de belirtildiği gibi, Osmanlı hâkim sınıfı hiçbir zaman, önce dönemin
Avrupalı düşünürlerini, sonraysa modern tarihçileri etkilediği ölçüde monolitik bir yapı
arz etmemişti.177 Siyasal iktidar hiyerarşisi içinde her zaman küçük dirlik sahipleri ile
merkezi bürokrasideki konumları üzerinden daha büyük gelir kaynaklarını ellerinde
toplama eğilimi gösteren vezir ve paşalar; fethedilen toprakların eski aristokrasileri ile –
ki buna Anadolu beyliklerinin varisleri de dâhildi- varlıklarını sultan kapısındaki
konumlarına borçlu olan devşirmeler; geleceklerini toprakların genişlemesinde gören
fetih ve imparatorluk yanlıları ile karşıtları arasında, kimi zaman siyasal şiddetin
devreye girdiği mücadelelere varan çelişkiler ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte, Birinci
İmparatorluk döneminde sultanları, ortodoks ulemayı, saraylıları ve giderek artan bir
şekilde kulları kapsayan kesimler, tımar ve kul sistemlerine dayanarak derviş-gazi
çevreleri ile Türk aristokrasisi karşısında üstünlük sağlamış ve bu ikinci grup büyük
oranda marjinalleştirilmişti.178
Mücadelenin bu şekilde neticelenmesi, yaklaşık iki yüzyıl boyunca kimi gelgitlere
sahne olsa da yıkıcı bir meydan okumayla karşılaşmayan hâkim sınıf içi bir mutabakatı
da beraberinde getirmişti. Bu mutabakatın temelinde, hâkim sınıf üyeleri için
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kendilerine münhasır kılınmış ve görece öngörülebilir bir kariyer ve bu kariyere bağlı
olarak gelir kaynaklarının yine görece liyakata göre ve eşit bir biçimde paylaşılması
yatıyordu. Kul sisteminin yerel soyluların yerine geçmesi ve bu gerçekleşirken de tüm
bağların İstanbul’da toplanacağı bir kişisel ilişkiler ağı kurulmasına dayalı bu görece
merkeziyetçi dizge, 179 sultanın bu dizge içindeki yerini sorgulamayan bir nitelik arz
ediyordu. 180 Fakat XVII. yüzyıl, hâkim sınıfın söz konusu kompozisyonunda önemli
değişikliklerin yaşanmasına ve buna bağlı olarak o zamana değin iktidar hiyerarşisini
muhafaza eden mutabakatın ortadan kalkışına sahne oldu.181 Hiyerarşinin ve ona temel
teşkil eden güç dengesinin bozulması, “otoritenin artan adem-i merkeziyetçiliği ve
erken modern dönemin sınıf temelli hizmette liyakat sisteminin sona erişi şeklinde
tezahür eden, daha açıktan bir hâkim sınıf içi siyasi mücadeleye yol açtı.”182
Bu mutabakatın bozularak, ilerleyen on yıllar boyunca hâkim sınıf içi bir iç savaşa
dönüşmesinin olası nedenleriyle ilgili, üzerinde hemfikir olunan bir açıklamaya hâlâ
sahip değiliz. Sınıf mücadelesinin bu düzleminde ortaya çıkan bunalımın, üçüncü ve
birinci düzlemlerden, yani askerî yayılmanın durması ya da köylülerin vergi verme
konusundaki direnişlerinden mi, yoksa hâkim sınıf örgütlenmesinin içsel çelişkilerinden
mi kaynaklandığı cevaplanmayı bekleyen bir soru olarak durmaktadır. Bu nedenle
burada, krizin bu farklı düzlemlerdeki mücadelelerin bir sonucu olduğunu belirtmekle
birlikte, bu mücadeleler arasındaki ilişkinin senkronik mi yoksa diyakronik mi olduğuna
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dair bir yargı öne sürecek durumda olmadığımızın altı çizilmelidir. Dolayısıyla, bu
düzlemdeki mücadelenin içsel çelişkisine işaret etmekle yetinerek ve bu önemli sorunun
etrafından dolanmak zorunda olduğumuzu belirterek tartışmaya devam etmek, en
verimli yol olarak gözükmektedir.
Söz konusu içsel çelişki, toplumsal artığa el konulması, yani üretici sınıfların zor
tehdidi ile vergilendirilmesinde izlenecek yöntemden kaynaklanıyordu. XVI. yüzyıl
öncesinde hâkim sınıf içi mutabakatı tesis edecek şekilde dirlik tahsisatı ve buna bağlı
kamu hizmeti tevcihine dayalı sistem büyük oranda artığın ayni olarak toplanmasını
gerektirmişti. Her ne kadar nakdi vergilerin hayli erken dönemlerden beri önemli bir
yere sahip olduğu ve özellikle fethedilen bölgelerde Osmanlı öncesi kimi feodal
yükümlülüklerin köylülüğün taleplerini de karşılayacak şekilde parasallaştırıldığının
göz ardı edilmemesi gerekse de,183 ordunun ihtiyaç duyduğu süvarilerin doğrudan dirlik
sahipleri tarafından karşılandığı ve bu nedenle yerel vergilerin köylüler tarafından dirlik
sahibi adına akreb (en yakın) pazara taşındığı bir sistemde, tarımsal artığın askerî sınıf
tarafından temellükü ayni olarak gerçekleşiyordu. Bununla birlikte, vergi tahsilâtı ayni
niteliğini koruduğu müddetçe, toplumsal artığın nispi olarak maksimize edilmesi, yani
hâkim sınıf içi yeniden paylaşımın düzenlenmesi belirli sınırlara sahipti. Dolayısıyla,
toplumsal artığın hâkim sınıf tarafından göreli olarak eşitlikçi bir şekilde paylaşılmasını
sağlayan ayni sistem, sınıf içi paylaşım mücadelesi kızıştıkça, yerini toplumsal artığın
belirli ellerde yoğunlaşmasını sağlayacak şekilde nakdi vergilendirmeye bıraktı. Bunun
doğrudan sonucu, tımarın süvariler için bir maaş ikamesinden hâmi-mahmi ilişkileri
piyasasında bir metaa dönüşmesi oldu. 184 Bu metalaşma süreci, dirliklerin ulema ve
paşa kapıları elinde toplanmaya başlaması ve vergi toplama yöntemi olarak iltizamın
yaygınlık kazanması sonucunu doğuracak ve küçük dirlik sahipleri ile giderek ekâbir
183
184
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kapıları biçiminde örgütlenecek merkezî bürokrasi arasındaki yabancılaşmayı ve
mücadeleyi arttırdı.
Sonuç, 1600 yılında tımarların yalnızca yüzde 10’unun eyaletlerdeki sipahilere
tevdi edilmesinden de anlaşılacağı üzere, ikinci grubun gelir kaynakları üzerinde
hâkimiyet kurması oldu; ancak bu, çelişkinin barışçıl bir biçimde çözüldüğü anlamına
gelmiyordu. 185 Mücadele kendisini, ellerindekini giderek daha fazla yitiren sipahilerin,
topraklarını şu ya da bu nedenle terk eden köylüleri etraflarına topladıkları Celali
isyanları şeklinde gösterecek ve bu kesimlerin tasfiyesi, ancak şiddetli tedbirlerin
alınması ile mümkün olacaktı. Bu anlamda Osmanlı İmparatorluğu’nda XVII. yüzyıl
krizi dendiğinde akla ilk gelen bunalım olan Celali isyanları, her şeyden önce hâkim
sınıf içi mücadelenin bir yansımasıydı.
Hâkim sınıf içi mutabakatın bozulması bir yandan küçük dirlik sahipleri ile ekâbir
zümre arasındaki dikey mücadelede tezahür ederken, diğer yandan da kendisini daha
yatay bir düzlemde, yani paşalar arasında ve ordu içerisinde gösteriyordu. XVII. yüzyıl
boyunca Osmanlı hâkim sınıfı, ordu içinde kapıkulu-sekban ya da devşirme-ecnebi,
kapıkulu içinde yeniçeri-kapıkulu süvarileri ve ümera içinde Batılı-Doğulu186 şeklinde
bölündü ve İmparatorluğun siyasal alanının yeniden organizasyonu ile sonuçlanacak bir
iç savaşa sürüklendi.
Suraiya Faroqhi’nin Osmanlı krizinin başlangıç tarihi olarak işaret ettiği 1589
Beylerbeyi Vak’ası ile birlikte, yeniçeri ocağı İstanbul’da daha fazla dikkate alınması
185
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gereken bir siyasi güç olduğunun mesajını vermişti.

187

Bu tarihle, Köprülü

restorasyonunun başlangıcı ve son Celali lideri Abaza Hasan Paşa’nın Köprülü Mehmed
Paşa tarafından yenilgiye uğratıldığı tarih olan 1656 yılı arasında geçen süre içinde,
yeniçeri ocağı İstanbul merkezli olmak üzere siyasal alanın yeniden inşasını
belirleyecek bir hâkim sınıf içi mücadelenin tarafı ve vurucu gücü haline geldi. Yeniçeri
ocağı bu mücadelenin tarafıydı, çünkü krizin sınıf mücadelesinin üçüncü düzeyindeki
tezahürü olan reâyânın askerî sınıf içine dâhil olma mücadelesinden doğrudan zarar
görüyordu. Özellikle rütbesiz kapıkulu askerleri, hem kaynakları giderek daha fazla
‘‘ecnebi’’ ile paylaşmak zorunda kalmaları hem de makamların giderek daha fazla
metalaşmasına

bağlı

olarak

yükselme

olanaklarının

kısıtlanması

nedeniyle

rahatsızdılar.188 Aynı zamanda ocak, elinde tuttuğu askerî güçle, taşradaki rakiplerinin
aksine, henüz doğrudan bir silahlı maiyete sahip olmayan İstanbul ekâbirinin mecburi
müttefiki olmaya adaydı. Böylece, Beylerbeyi Vak’ası’nın ardından, saray etrafında
kümelenen ekâbir hizipleri, ya yeniçeriler ya da onların rakibi olan merkezî hükümete
bağlı sipahilerle ittifak kurarak ellerindeki zor araçlarını genişlettiler.189
Osmanlı taşra örgütlenmesinde sancakların ve sancak beylerinin komutası altındaki
küçük sipahilerin önemlerini yitirmesi ve beylerbeyi rütbesindeki paşaların ve savaş için
onlar tarafından seferber edilen ateşli silah kullanan piyadelerin belirleyicilik
kazanması, aşırı vergi yükünden kaçmanın yolunu vergiden muaf askerî sınıf içine
girmekte bulan geniş köylü yığınlarının bu taleplerini soğuracak bir kurumsal yapı
doğurmuştu. İleride daha ayrıntılı değinilecek olan bu yapı, yani sekbanlık müessesi,
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hâkim sınıf içi mücadelede yeniçeri-ekâbir ittifakı karşısında hem Celali reisi olarak
ortaya çıkan tımarlı sipahiler hem de bu ittifakın dışında bırakılan Doğu kökenli kimi
eyalet valileri için bir askerî kaynak haline geldi. İstanbul’da yeniçeri-ekâbir ittifakının
sultanın mutlak otoritesini sınırlamaya yönelik girişimleri ile birlikte giderek derinleşen
bunalım, sekbanlara dayalı yeni bir ordu ile bu girişimleri boşa çıkartmayı planlayan
Sultan II. Osman’ın bir yeniçeri isyanı sonucunda tahttan indirilmesiyle doruğuna
ulaştı.190 Kapıkulları ile sekbanlar arasında rekabette bir dönüm noktası anlamına gelen
bu olaydan sonra,191 önce Erzurum Valisi Abaza Mehmed Paşa, ondan yaklaşık kırk yıl
sonra da Halep Valisi Abaza Hasan Paşa’nın isyanları192 siyasal alanın, yani “devlet”in
sınırlarını belirlemek üzere girişilen bir iç savaşın taşradaki yansımaları oldular.
Hâkim sınıf içi mutabakatın bozulduğuna dair bir başka göstergeyse, özellikle
parasal ekonominin göreli olarak erken geliştiği, Osmanlı öncesi dönemden devralınan
kapı yapılarının daha güçlü olduğu ve bu ikisinin bir sonucu olarak sekban kurumunun
ilk kez ortaya çıktığı Suriye bölgesindeki adem-i merkezileşme eğilimleriydi. Suriye
bölgesi Osmanlı fethi öncesinde, bölgeyi ele geçirecek yeni siyasal yapı ile aynı dini ve
benzer kurumsal gelenekleri paylaşan bir hâkim sınıfa ev sahipliği yaptığından,
egemenliğin Memlûklardan Osmanlılara geçmesi bu sınıfın bileşiminde önemli
değişikliklere neden olmamıştı. Her ne kadar tahrir ve tımar sistemlerinin uygulandığı
Suriye bölgesi, Batı ve Orta Anadolu ile Doğu Rumeli gibi İmparatorluğun merkez
topraklarından biri olarak değerlendirilmiş ise de, bölgede tımar dağıtımı büyük oranda
yerli aileler gözetilerek yapılmış ve tımara açılmayan dağlık alanlarda da soya dayalı
190
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toplulukların kendi kendilerini yönetme pratiklerine dokunulmamıştı.

193

Bununla

birlikte, XVII. yüzyılın başlarında İmparatorluğun iç savaş koşulları altında Suriye’nin
kuzeyini de içerecek şekilde denetimini kaybetmeye başlaması, gerek güçlü yerel
aileleri, gerekse bölgede kaynak arayışı içinde olan aşiretleri bu bunalımdan
faydalanmaya sevk etti. Bu çerçevede ortaya çıkan Dürzi Emiri Ma’noğlu Fahreddin
(1612-1635) ve Canbuladoğlu Ali Paşa ayaklanmaları (1607), iç savaş koşulları içinde
siyasal yapının meşruiyet kaybına uğramasının merkezkaç kuvvetleri bağımsız hareket
etme yönünde cesaretlendirebileceğinin örnekleriydi.194
Özellikle Canbuladoğlu’nun Celali isyanları ile boğuşan Halep civarının
yönetilebilir hale sokulması için eyaletin valiliğine atanmasıyla birlikte bir Kürt aşiret
liderinin valilik gibi geleneksel sistem içinde kapıkullarına ayrılmış bir makama ilk kez
getirilmesi,195 siyasal yapının temel dayanaklarının iç savaş koşulları içinde ne ölçüde
esneyebileceğini gösteriyordu. Krizden kaynaklanan hâkim sınıf içi mücadelenin bu
farklı biçimleri, büyük oranda hâkim sınıfa karşı üreticilerden gelen direniş biçimlerinin
niteliğine bağlıydı. İstanbul merkezli mücadelelerin tarafları bir yana (ki onlarda bile
İstanbul halkının ne ölçüde seferber edilebileceği mücadelenin sonuçlarını etkiliyordu),
İmparatorluk sathında ister Doğu kökenli asi valiler, ister yerli merkezkaç kuvvetler,
isterse tımarlarını kaybeden ya da tımarlarındaki küçülmeden rahatsız sipahiler olsun,
hâkim sınıfın tüm hoşnutsuz unsurları, sistem içindeki yerlerinin yeniden tanımlanması
için verdikleri mücadelede harekete geçirebilecekleri silahlı kitlelere ihtiyaç
duyuyorlardı. XVII. yüzyıl boyunca bu insan kaynağını bir araya getirmekte güçlük
çekildiği pek söylenemez, zira bu yüzyıla yayılmış olan ve yüzbinlerce insanın seferber
193
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edildiği isyan ve eşkıyalık hareketleri, 196 Anadolu ve Kuzey Suriye köylüleri ile yarı
göçebe topluluklarında bitmek bilmez bir kaynak bulunduğunu göstermektedir.
İlk olarak 1580’lerdeki “suhte ayaklanmaları” ile başlayan Anadolu kırsalındaki bu
hareketlilik, Haçova seferinin ardından, 1598 yılında ilk Celali isyanının ortaya çıkması
ile birlikte, bütün bir yüzyıl boyunca pek çok kez tekrar edecek bir örüntüye dönüştü.
Suhte ayaklanmaları, esas olarak berâyâya dâhil olmanın aslî yollarından birisi olan
medreselerde alınan eğitimin ardından ulema üyeliğine geçiş kanallarının, bu yola
giderek daha çok başvuran binlerce Anadolulu genç için tıkanmasıyla yakından
ilgiliydi. Hem makamların sınırlı olması, hem de bu makamlar üzerinde büyük ailelerin
tekel oluşturma süreçlerinin başlaması ve makamların alınır satılır hale gelmesi
nedeniyle, reâyâ statüsünden kurtulma hevesiyle medreselere doluşan pek çok genç,
kırsal bir huzursuzluk kaynağına dönüştü. 197 Suhtelerin, yani medrese öğrencilerinin
büyük gruplar halinde eşkıyalığa başlamalarını devlet, belirli kesimleri hizmetine
alarak, yani berâyâya dâhil olma isteklerini kabul ederek; geri kalanların ise reâyâlığa
dönmeleri karşılığında af sözü vererek önleme yoluna gitti.198
Suhte ayaklanmalarını, 1578-1590 İran ve 1593-1606 yıllarındaki Macaristan
seferleri için seferber edilen sekban, sarıca ya da levend adı verilen paralı askerlerin
isyanları takip etti. Değişen savaş koşullarının etkisi ve sürekli bir yapı arz eden
yeniçeri ordusunun genişletilmesindeki kısıtlar nedeniyle, özellikle Anadolu’daki
reâyâdan ücretli ve ateşli silah taşıyan asker toplamaya ağırlık verilmesi sonucunda,
Anadolu kırsalı büyük oranda silahlandı. Seferlerle birlikte askerî statüsüne geçme
fırsatı bulan binlerce Anadolulu Müslüman, seferlerin ardından işlerine son verilmesi
üzerine, bir yandan yeniçerilerle aynı imtiyazları elde etmeyi talep ederek, diğer yandan
Anadolu ve Kuzey Suriye’deki yerleşik üreticilerin ürünlerine el koymaya çalışarak,
196
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isyanla eşkıyalığın özgün bir karışımından oluşan bir hareketlilik içine girdi. 1589-1608
yılları arasındaki Celali isyanlarının ilk dalgasına, 1603-1606 yılları arasında cereyan
eden ve Anadolu köylülerinin söz konusu hareketlilik karşısında çareyi köylerini terk
ederek, güvenli olarak gördükleri bölge ya da şehirlere göçtükleri, “Büyük Kaçgun”
eşlik etti.199
İkinci dalgası 1623’teki Abaza Mehmed Paşa İsyanı ile başlayan Celali isyanlarının
nedenleri, hararetli akademik tartışmalara konu olmuştur. Geleneksel anlatı söz konusu
hareketleri doğrudan değişen savaş teknolojisinin sonucunda dönemsel olarak işsiz
kalan ücretli askerlere bağlarken, 200 savaş teknolojisindeki değişimin dışında kalan
faktörlere artık daha fazla ağırlık verilmektedir. Örneğin Baki Tezcan, teknolojik
değişimin olguyu açıklamak için yeterli olmadığını, eğer parasallaşmış bir ekonomi söz
konusu olmasaydı sekbanlaşma sürecinin yaşanmayacağını belirtir. Ona göre, askerî
gelişmeler değişimin motoru olmaktan ziyade, sosyo-ekonomik değişim tarafından
kolaylaştırılmıştı.201 Benzer bir şekilde sekbanlaşmanın temeline, XVI. yüzyıl boyunca
tüm Akdeniz havzasında gözlemlenen nüfus artışının yüzyıl sonu itibariyle belirli
bölgelerde yerini nüfus baskısına bırakmış olmasının ortaya çıkardığı topraktan
geçinemeyen insan fazlasını yerleştiren202 ya da iklimsel değişimlerin tarımsal üretim
üzerindeki yıkıcı etkilerinin altını çizen 203 yazarlar da bulunmaktadır. Faroqhi ise,
köyden göçün teşvikinde kırsal alanın kalabalıklaşmış olmasından kaynaklı “itme” gücü
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yerine, dışarıda paralı asker ya da kentlerde zanaatkâr olarak istihdam fırsatlarının
yarattığı “çekim” gücünün daha fazla vurgulanması gerektiği kanısındadır. 204
Celali isyanları, söz konusu faktörlerin ne tür bir bileşkesinden kaynaklanmış
olursa olsun, siyasal tezahürleri itibariyle “Müslüman Anadolu reâyâsından askerlerin, o
zamana kadar sadece kullara tahsis edilmiş kimi ayrıcalıkları kazanmak için giriştikleri
bir mücadele olarak görülebilir”.205 Bu bağlamda isyanlar, krizin, sınıf mücadelesinin
birinci düzleminde ortaya çıkan yansımalarıdır. Fakat yalnızca askeri sınıfa dâhil olma
talebiyle sınırlı kalmayarak ve eşkıyalık biçiminde de tezahür ederek, ateşli silah elde
etmiş reâyâ kitlelerinin üreticilerin mahsullerine el koymaları anlamına da gelen bu
isyanlar, bir yanıyla sınıf mücadelesinin dördüncü düzlemindeki paylaşım kavgasının
bir parçası haline de dönüşmüştür. Bu haliyle sınıf mücadelesinin neredeyse tüm
düzlemlerini farklı ölçülerde de olsa kesen Celali isyanları, XVII. yüzyıl krizinin basit
bir tezahürü olmanın ötesinde, yerleşim örüntülerinin değişmesi, iktisadi krizin
ağırlaşması, köylülüğün mülksüzleşerek proleterleşmesi ya da bağımlı hale gelmesi, göç
ve yeniden göçebeleşme, tarımsal ekonomiden pastoral ekonomiye geçiş, çevresel
felaket ve kırsal alanın militarizasyonu gibi sonuçlar yaratarak, bir sonraki yüzyılın
siyasi yapısı üzerinde derin etkilerde bulunmuştur.206
Bu etkilerin incelenmesine geçmeden önce, Osmanlı örneğinde kriz ve ona eşlik
eden iç savaşın, siyasal alanın sınıf mücadelesinin tüm düzlemlerini kesecek şekilde
yeniden inşası ile sonuçlandığı belirtilmelidir. Daha önce de değinildiği gibi, İkinci
Osmanlı İmparatorluğu olarak adlandırabileceğimiz bu yeni siyasa, iktisadi ya da siyasi
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birtakım mekanizmaların doğrudan sonucu değil, bizatihi toplumsal artığın paylaşımı
üzerine verilen mücadelenin olumsal bir neticesiydi. Bu nedenle de, ucun kapanması,207
hâkim sınıf içinde yeni bir mutabakatın ortaya çıkması, iktidar bloğu ile siyasal
toplumun genişlemesi ve önce eşkıyalık ardından da Müslüman-gayr-i Müslim
karşıtlığının artması şeklinde kendisini gösteren bu yeniden inşa sürecinde etkili olan ve
bu bölümde ele alınan farklı dinamiklerin ne oranda senkronik ne oranda diyakronik
olduğunu tespit etmek, daha önce de belirtildiği gibi, eldeki veriler çerçevesinde henüz
üstesinden gelinebilir bir sorun olarak görülmemektedir. Dolayısıyla, Osmanlı
tarihçiliğinin şimdiye kadar ortaya koyduğu sınırlar çerçevesinde, bu sürecin nerede, ne
zaman ve nasıl başladığına, daha açık bir şekilde söyleyecek olursak “aslî” nedenin ne
olduğuna dair bir tartışma ufuk açıcı olmaktan ziyade, sürecin temel mantığının gözden
kaçırılmasına neden olacaktır. Bu noktada sınıf mücadelesinin olumsallığına yapılan
vurguyla yetinilecek ve temel yapı ve süreçler, ilerleyen sayfalarda İkinci Osmanlı
İmparatorluğu’nun “eşraf siyaseti”nin doğuşu üzerindeki etkilerini anlaşılmasını
sağlayacak şekilde ortaya konmaya çalışılacaktır.
C. İkinci İmparatorluğun İnşası ve Evrimi
1. İktidar Bloğunun Merkezileşmesi: Vezir-Paşa Kapıları ve Ekâbir Siyaseti
Suraiya Faroqhi bir söyleşisinde, Baki Tezcan’ın İkinci Osmanlı İmparatorluğu
fikrinin kabul edilebileceğini, zira XVII. yüzyılla birlikte karşımıza çıkmaya başlayan
Osmanlı İmparatorluğu’nun, önceki yüzyıllardakinden bütünüyle farklı bir siyasi birim
olduğunu söyler.
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Bu ölçüde bir farklılığın en açık şekilde görüldüğü alan,

muhtemelen bileşimi ve kendini yeniden üretme stratejileriyle Osmanlı hâkim sınıfının
bizatihi kendisiydi. Her ne kadar geleneksel yorumlar Osmanlı seçkinlerinin XIX.
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yüzyıla kadar sultanın patrimonyal otoritesine sonuna kadar bağlı bir kul statüsünü
kabullenmeyi sürdürdüklerini iddia etseler de, iki Osmanlı İmparatorluğu arasında, söz
konusu seçkinlerin ya da bu çalışmada tercih edildiği biçimiyle Osmanlı hâkim sınıfının
bileşiminde ve kendini bir sınıf olarak yeniden üretme kapasitesi ile yöntemlerinde
önemli değişimler yaşanmıştı. Bu değişimin esas olarak bir önceki alt-bölümde işaret
edilen hâkim sınıf içi paylaşım mücadelesinden mi, yoksa vergi vermekle yükümlü
üretici sınıflardan gelen berâyâ statüsüne geçmeye yönelik yoğun baskıdan mı
kaynaklandığı sorunu henüz çözülememiş olduğundan (ve muhtemelen farklı ölçülerde
de olsa aynı yönde etkide bulunduklarından), bu çalışmada birbirleriyle ilişkili olan her
iki basıncın da söz konusu dönüşüm üzerindeki etkilerine dikkat çekmekle
yetinilecektir.
a. Ekâbir Kapılarının Doğuşu
Bir yandan mutlak toplumsal artığı çoğaltmanın birincil yolu olan fetihlerin
yavaşlaması, diğer yandan hem nüfus artışı hem de reâyâdan gelen yoğun baskılar
nedeniyle var olan kaynakların verili sömürü düzeyinde ihtiyaçları karşılamaktan
giderek uzaklaşmasının sonucunda ortaya çıkan hâkim sınıf içi yoğun hizipleşme ve
mücadele, toplumsal artık çekiminin bu sınıfın üyelerinin lehine arttırılması amacıyla
vergi sistemiyle yoğun bir şekilde oynanması sonucunu doğurmuştu.
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Dahası,

Osmanlı hâkim sınıfının bileşimindeki ve mensuplarının yaşam tarzlarındaki
değişiklikler, yeni vergilendirme türlerinin ortaya çıkmasına da yol açmıştı. 210 Bir
yandan geleneksel vergi ve resimlerin büyük bir kısmı yükseltilerek parasallaştırılırken,
diğer yandan da hem merkezin hem de taşra idarecilerinin olağanüstü dönemlerde talep
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ettikleri vergiler sürekli hale getirildi ve normalleştirildi.211 Artığa el koyma sürecinin
bu şekilde yoğunlaşması ve bu yoğunlaşmanın aynı zamanda hâkim sınıf içi paylaşım
mücadelesine dönüşmesi, kurumsallaşmış ve genel olarak istikrarlı bir vergi
sisteminden, artık değişmez kuralları olmayan ve gelir miktarını sonuna kadar
arttırmanın temel mesele haline geldiği yeni bir dönemin başlamasına yol açtı.212
Bu mücadelenin Beylerbeyi Vak’ası’nın ardından, ancak 1656 yılındaki Köprülü
restorasyonu ile sonuçlanacak bir iç savaş halini alması, hâkim sınıfın vergi toplama
gücünü de büyük oranda etkiledi. Dahası bu, başta köylüler olmak üzere vergi
yükümlüsü reâyânın sürece seyirci kalmayarak, hem vergi vermeme ya da ayni vergide
ısrar etme gibi yöntemlerle direnmesi hem de gerektiğinde toprakları tamamen terk edip
vergi tabanını ortadan kaldırmasıyla birlikte düşünüldüğünde, merkezi yönetimin artık
ürünün toplanması sürecinde denetimi kaybettiği anlamına geliyordu. 213 Söz konusu
kontrolün yeniden sağlanması, ancak vergi toplama biçiminde ayni vergilendirmeden
nakdi vergilendirmeye geçişle, yani tımar sisteminin yerini giderek daha fazla iltizama
bırakmasıyla mümkün kılınabildi 214 ve bu geçiş Abou-El-Haj’ın da belirttiği gibi
“sosyo-politik düzlemde hem merkez, hem de taşra yönetici elitinin kompozisyonunda
meydana gelen benzer bir değişimle birlikte gerçekleşti.”215 Sarayın, tımarlı sipahilerin
ve yeniçerilerin gücünün gerilediği bu süreçte, sivil oligarşiye dayalı kolektif bir liderlik
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güç kazanırken, ekâbir kapıları bu gücün kurumsallaştığı temel mekanizmalar olarak
tezahür etti. XVII. yüzyılın son yirmi yılında yüksek makamların yarısından fazlası kırk
kadar ekâbir kapısının elinde toplanmıştı. Bu kolektif liderliğin dayattığı yeni yönetim
tarzı Abou-El-Haj tarafından “ekâbir siyaseti” olarak adlandırılmaktadır.216
Bu kurumun ve yeni siyaset tarzının işleyiş mekanizmalarını ele almadan önce,
sürecin bu yönde ilerlemesine imkân sağlayan bir başka toplumsal dinamiğe dikkat
çekmek gerekmektedir. Bu da Osmanlı hâkim sınıfının kendisini yeniden üretme
stratejilerinde yukarıda özetlenen vergilendirme biçimlerindeki değişime koşut olarak
yaşanan dönüşümdü. Birinci İmparatorluk döneminde, hâkim sınıfın ana gövdesini
oluşturan ümera statüsünü edinmenin dört yolu bulunuyordu. Bunlar reâyâdan gelen
gönüllülere savaşlarda gösterdikleri yarar karşılığında tımar tevcihi, askerî sınıf içindeki
bir kişinin soyundan gelmek, hâkim sınıf üyelerinin kapılarına mensup olmak ya da
devşirme veya kölelik vasıtasıyla kul sistemine dâhil olmaktı. Bu kanalların göreli
ağırlıkları XVI. ve XVII. yüzyıllarda önemli bir değişim geçirdi.217
Bu değişimin temelinde, fetihlerden elde edilen toprakların azalmasının ve
dolayısıyla birinci kanalın büyük oranda tıkanmasının da etkisiyle, reâyânın giderek
artan bir biçimde askerî sınıfa dâhil olma yönünde yarattığı baskı yer alıyordu.
Kendisini daha I. Süleyman dönemi sona ermeden göstermeye başlayan bu gerilim,
reâyâ içinden tımar sahipliğine geçişlerin beylerbeyi ya da sancak beyine hizmete bağlı
kılınması sonucunu doğurdu. Artık bir reâyâ gönüllüsünün tımar sahibi olabilmesi,
hâkim sınıfın bu ayrıcalıklı kesiminin hizmetine girmesine bağlıydı. 218 Askeri sınıfa
geçişin iki yolu olarak sultan ve ümera kapılarının önem kazanmasına, 219 bu tür
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geçişlerin ardından tımar sahibi olanların zâim statüsüne geçmelerinin, yani hâkim sınıf
hiyerarşisi içinde yükselmelerinin neredeyse imkânsızlaşması eşlik etti.220
XVII. yüzyıl itibariyle sancak beyliği ve beylerbeyliği makamları, hiyerarşi içinde
yükselenlerden ziyade, doğrudan merkezî teşkilattan çıkanlara verilmeye başladı. Sultan
kapısı içinden çıkan, fakat zorunlu olarak devşirme kökenli olmayan bu kişiler, sultan
kapısı içinde kalmakla birlikte ondan ayrı olan ve resmen de tanınan kendi kapı
mensuplarını çıkma sırasında yanlarında götürebiliyorlardı.

221
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merkezli kapılar, taşrada kendilerini yeniden üretme şansı buluyorlardı. Dahası, zaman
içinde bu tür kapılara sahip olmak ve onları taşra görevlerinde yanında götürebilmek
ümera açısından bir zorunluluk hali aldı.
Yaratılan çok az yeni makam ve bunlar için bekleyen çok daha fazla adayın varlığı,
vezir ve paşa kapıları gibi yeni kaynaklardan gelen kişilerin, taşra idaresinin daha alt
basamaklarında yükselmek için bekleyenlerle rekabet içine girmesine yol açıyor ve bu
da görevde kalma süresinin azalması ve görevler arasındaki bekleme süresinin artması
anlamına geliyordu. 222 Bekleme döneminde daha büyük kapılar besleyebilen ümera
mensupları daha kolay atama elde edebiliyor ve böylece kapılarını daha da
genişletebiliyor, dolayısıyla üzerlerindeki mali baskı daha da artıyordu. Bu da kapı
mensuplarına tımar verilmesine, ümeraya sürekli tasarruflar olarak has payları
dağıtılmasına ve sancakların beylerbeylerine arpalık olarak tahsis edilmesine, yani
nakdi vergilendirmeye dayalı artık çekme mekanizmalarının yerleşiklik kazanmasına
yol açıyordu.223 XVII. yüzyılda sancakların “mükemmel kapı”ya sahip beylerbeylerine
zamime (ek, ilave) olarak verilmesi ve hatta kimi yerlerde ilga edilerek doğrudan
beylerbeyinin hasına katılması, vezir ve paşa kapılarının siyaseten güç kazanmasına ve
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ekâbir siyasetinin yerleşmesine katkıda bulunuyordu.224 Saray görevlilerinin bu şekilde
eyaletlerde yoğunlaşmaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun XVII. yüzyılda bir askerî fetih
devletinden, bürokratik ve vergi toplayan bir devlete dönüşmesini de karakterize
ediyordu.225
İster Abou-El-Haj’ın ileri sürdüğü gibi artık çekimini yoğunlaştırmak üzere
vergilendirme yöntemleriyle oynanmasından, isterse Kunt’un işaret ettiği gibi Osmanlı
hâkim sınıfının kendisini yeniden üretme stratejilerindeki dönüşümden kaynaklansın,
vezir ve paşa kapılarının güç kazanması (ki muhtemelen bu iki etkenin bileşkesinden
kaynaklanmaktadır), Osmanlı siyasası üzerindeki etkileri yüzyıllar sonra dahi
hissedilebilecek bir değişim anlamına geldi.
Osmanlı İmparatorluğu’nu padişahın yalnızca unvanının kaldığı bir tür oligarşiye
çeviren vezir ve paşa kapılarının ortaya çıkışı, I. Süleyman’ın saltanatı dönemi kadar
erken bir tarihe kadar götürülebilir.226 Hathaway’in de belirttiği gibi, bu dönemde güçlü
vezirler, kendi saray benzeri konaklarında ikamet eden geniş maiyetlere sahip
olmuşlardı. I. Süleyman’ın ünlü sadrazamı İbrahim Paşa, bu vezir ve paşa kapılarının ilk
kurucularından biriydi 227 ve XVI. yüzyılda bile vezir ve paşa kapılarından çıkanların
kimi önemli atamalarda tercih edildiklerine dair devşirme kökenliler arasında seyrek de
olsa şikayetler duyulmaya başlamıştı.228 Fakat, Osmanlı topraklarında kapı kurumunun
saray dışında kimi yerel kaynakları da bulunuyordu. Özellikle, Suriye gibi görece geç
fethedilmiş ve yerli aristokrasisine büyük oranda dokunulmamış topraklarda yerel
hanedan geleneklerinin güçlü olması ve bu geleneklerin pax Ottomana altında, piyasa
ekonomisinin göreli gelişkinliği sayesinde daha da gelişme olanağı bulmaları, vezir ve
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paşa kapılarının taşra örgütlenmesinde giderek önem kazanmalarını kolaylaştıran
etkenlerden biri oldu.229
Hem sarayda billurlaşan hanedanlığa bağlı kapı örgütlenmesinden hem de kimi
yerel geleneklerden beslenen kapı kurumunun XVII. yüzyılın ilk yarısındaki gelişimi,
yukarıda dikkat çekilen iki yapısal süreç kadar, doğrudan iç savaş halini almış hâkim
sınıf içi mücadeleden de etkilenmiş ve bu anlamda hiç de kesintisiz ve sorunsuz bir
süreç olarak tezahür etmemişti. Önce sarayda sultanın ailesi ile harem yöneticilerinden
oluşan ittifaklarla, daha sonra merkez ve taşra makamlarına atanma konusunda
imtiyazlarını kaybetmemek için mücadele eden devşirme kökenli kapıkullarıyla, en
sonunda da yeniçerilerin rakipleri olarak ortaya çıkan ve taşrada kendi kapılarını
kullanarak bağımsız iktidar odakları yaratan Kafkas kökenli yöneticilerle 230 girdikleri
kanlı mücadelelerin ardından vezir ve paşa kapılarının mensupları, nihayet, Osmanlı
İmparatorluğu’nun XVII. yüzyılda yaşadığı genel krize bir son veren Köprülü
restorasyonu ile Osmanlı siyasası içindeki hâkim konumlarına ulaşabilmişlerdi. Bu
rakip iktidar odaklarının güçlerini kaybetmeleri ve özellikle de sultanın kapısı için
eleman sağlayan devşirme sisteminin ortadan kalkmasıyla birlikte, vezir, paşa ve üst
düzey ulema kapılarının reisleri, padişah kapısınınkine daha fazla benzeyen
örgütlenmeler kurma imkânı buldular. Böylece daha önce eşi görülmemiş bir siyasal
güç, özgüven ve itibar kazanan vezir ve paşa kapıları, sadece kendi teşkilatlarını
sultanınkine benzetmeye çalışmakla kalmamış, sultan kapısını da belli sınırlar içinde,
kendi inşa etmiş oldukları teşkilatlara benzetmeyi başarmışlardı.231
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b. Köprülü Restorasyonu ve Kapıların Yükselişi
IV. Mehmet’in yürütme yetkilerini Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’ya devrettiği
1656 yılından 1703 yılına kadar atılan bir dizi önemli adımla, siyasal iktidarın büyük
ölçüde vezir ve paşa kapılarının eline geçmesi sağlandı. 232 Hiç kuşkusuz bu süreçte,
yükselişte olan ekâbir kapılarının önde gelen bir temsilcisi olan Köprülü Mehmed
Paşa’nın yaklaşık 70 yıldır devam eden iç savaşı bitirerek, hâkim sınıf içinde zor ve
ikna yoluyla yeni bir uzlaşma sağlamasının büyük bir payı vardı. Köprülü’nün son asi
sekban valisi Abaza Hasan Paşa’yı yenilgiye uğratması ve bu esnada önemli sayıda
sekbanı öldürmesi, Beylerbeyi Vak’ası ile başlayan ve Celali İsyanları ile devam eden
bir sürecin sonu anlamına geliyordu.233 Gerçi bu tarihten sonra, ne İstanbul ne de taşra
tam anlamıyla sükûnete kavuşabildi. Ancak gerçekleşecek tüm isyanlar, bütün bir
siyasal sistemi kesecek ve alt üst edecek niteliği haiz olmaktan uzak, katılımcıları ve
gayeleri sınırlı girişimler olarak kaldı.234
Köprülü restorasyonunun ikinci önemli adımı, hâkim sınıf içi mücadelelere zemin
teşkil eden mali krizin atlatılması ve Osmanlı maliyesinin yeniden güçlü ve dengeli bir
konuma getirilmesiydi. Hiç kuşkusuz, Köprülü bu noktada tüm Avrasya’yı etkileyen
dönemin iktisadi yeniden canlanma dalgasından faydalanmayı bilmişti.235 Hathaway’e
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biçiminde tezahür etti. Her iki vak’a da İmparatorluğun bütününe yayılacak bir krize dönüşmedi. Yeğen
Osman İsyanı için bkz. İnalcık, ‘‘Military and Fiscal …,’’; 1703 İsyanı için bkz. Rifa’at Ali Abou-El-Haj,
1703 İsyanı, Osmanlı Siyasasının Yapısı, çev. Çağdaş Sümer, Ankara, Tan Kitabevi Yayınları, 2011;
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Press, 2010.
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göre, XVII. yüzyıl krizinin sönümlenmesi, Köprülü ailesinin idari ve askerî yetenekleri
ile değil, IV. Mehmed’in uzun saltanatı boyunca hanedan siyasetinin istikrara
kavuşması ve Osmanlı ekonomisinin bunalımı atlatmaya başlamasıyla ilgiliydi. 236 Fakat
onun aldığı önlemler sayesinde Osmanlı İmparatorluğu, Habsburg-Venedik-Moskova
Knezliği ittifakı karşısında, nihayetinde yenilgi ile sonuçlanacak olsa da toprak
kayıplarının bir bölümünün daha sonra telafi edileceği, 30 yıla yayılan bir savaşı
sürdürmeyi becerebildi. Bu açıdan bakıldığında, Köprülü restorasyonunun uzun soluklu
olma nedenlerinden biri hâkim sınıf içi savaşı sona erdirme konusundaki başarısıysa, bir
diğeri dış tehditleri bertaraf etmenin ötesinde, askerî olarak kısmi de olsa kazanımlar
sağlamasıydı.237
Köprülü restorasyonunun üçüncü veçhesi, Avrupa’da uzun bir sürece yayılan bu
savaşların özellikle Rumeli’de ve payitaht İstanbul’da yol açtığı Hristiyan-Müslüman
gerginliğinin ve uzun dönemde Osmanlı siyasası içindeki meşruiyet kaybının bir sonucu
olarak Kadızadeliler hareketinin güç kazanmasıydı. Devletin, sufilik ve gayr-i
Müslimlik karşıtı bir ortodoks İslam temeli üzerinde yeniden inşasını hedefleyen bir
programa sahip olan bu hareket, bir yandan iç savaşın ardından bir düzen çağrısı, diğer
yandan toplumda gayr-i Müslimlerin yerinin yeniden belirlenmesine yönelik bir taleple
ortaya çıkmış ve özellikle saray çevresinde, Valide Hatice Turhan Sultan başta olmak
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Hathaway, op. cit., s. 77. Osmanlı ekonomisinin genişleme süreci ekâbir kapılarının hâkimiyeti
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olan tüketici savaşı sona erdirmekle kalmadılar, aynı zamanda kuzey ve batı sınırlarında da başarılar
kazandılar. 1657-8 yıllarında Erdel’i haraçgüzar konumuna indirirken, 1660’da Oradea bölgesinin
sınırlarına kattılar. St. Gotthard’da Habsburglar karşısında geri çekilmek zorunda kalsalar da 1664’te kimi
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üzere önemli sayıda taraftar toplamıştı.238 Köprülüler de, büyük oranda pragmatist ve
zaman zaman Kadızadeleri destekleyen bir siyaset benimsemişlerdi.
Köprülü restorasyonunun dördüncü ve ekâbir kapılarının siyasal yapıya hâkimiyeti
açısından büyük önem taşıyan bir diğer veçhesi de, Bâbıâlinin saraydan ve sultanın
kişisel kapısından ayrılmasıydı. Bu adım, sadece sadaret makamının değişen statüsünü
gösteren simgesel bir önemi haiz olmanın ötesinde, hanedanın kişisel meseleleri ile
devletin daha kamusal meselelerinin birbirinden ayrılması anlamına geliyor ve artan
ihtiyaçlarla karmaşıklaşan idari ve mali mekanizmalar karşısında, ekâbir kapılarının
daha fazla sorumluluk ve dolayısıyla iktidardan daha fazla pay alması sonucunu
doğuruyordu. 239 Osmanlı siyasasındaki pek çok vezir ve paşa kapısından sadece bir
tanesi olan sadaret kapısının Bâbıâliye dönüşerek sarayın dışına çıkması, saray
çıkmaları karşısında önemli kamu makamlarının eleman ihtiyacını karşılayacak temel
kaynak haline geleceğini gösteriyordu. 240 Abou-El-Haj’ın yaptığı hesaplamalara göre,
1683-1703 yılları arasında, beyzâdeleri de kapsayacak şekilde vezir ve paşa
kapılarından çıkanların oranı merkezde yüzde 39.50’ye ve eyaletlerde yüzde 41.90’a
yükselirken, saray çıkmalarının oranı sırasıyla yüzde 26.30 ve 38.50’ye gerilemişti.241
Saray ve ordu kurumları gibi vezir ve paşa kapıları da, kuşkusuz başlangıçta
hanedanın çıkarlarına hizmet etmek üzere ortaya çıkmıştı. Fakat XVII. yüzyılın ikinci
yarısında, Köprülü restorasyonu ile diğer kurumların önüne geçerek kendi raison
d’êtrelerini yarattılar.242 Daha önce de değinildiği gibi, bu raison d’être’in temelinde,
fetihlerin durması ile mevcut kaynakların sömürüsünün azamileştirilmesi çabalarının,
askerî değil, idari ve mali becerileri yüksek görevlilere duyulan ihtiyacı arttırması vardı.
Söz konusu mali ve idari becerileri kazandıracak eğitimi sağlayan vezir ve paşa
238
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kapılarının bu şekilde önem kazanması, aynı zamanda Osmanlı siyasasında idareciler ile
hâkim sınıf arasında bir ayrışmanın ortaya çıkmaya başladığının da işaretiydi. Siyasal
toplumun genişlemesine yönelik aşağıdan gelen baskıların sonucunda hâkim sınıfa yeni
giriş yapan kişileri kapsayıp kapsamamakta bir süre kararsız kalan Osmanlı
İmparatorluğu, sorunu, genişleyen hâkim sınıfın içinde yer alan ama işlevsel olarak
ondan farklılaşmış bir idari yöneticiler toplamının yaratılmasıyla çözmeye çalıştı. 243
Osmanlı modernleşmesine dair geleneksel literatürde sık sık karşımıza çıkartılan
Osmanlı bürokrasisinin kökenleri işte bu işlevsel ayrışmaya dayanıyordu.
c. Hâkim Sınıfın Sivilleşmesi ve Aristokratikleşmesi
Ekâbir kapılarının yükselmesi ile Osmanlı hâkim sınıfı içinde bürokratikleşme
eğilimlerinin artması arasında çift yönlü bir ilişki vardı. Bir yandan, ekâbir kapılarının
yapısı ve gerekli makamlara yetişmiş insan gücü sağlama konusunda gösterdikleri
maharet bürokratikleşmenin önünü açarken, diğer yandan özellikle yüksek makamların
metalaşması, ekâbir kapılarının bu makamlara adam yetiştirme konusundaki tekelini
genişleterek kapıların siyasi güçlerini sağlama almalarını sağlıyordu. 244 Bu çift yönlü
süreç, Osmanlı hâkim sınıfının yalnızca örgütlenmesinde değil, bileşim ve kültüründe
de önemli değişiklikler yarattı. Bunlardan ilki, Osmanlı hâkim sınıfının giderek daha
fazla sivilleşmesi, ikincisi ise aristokratikleşmesiydi.
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Sivilleşme sürecinin başlangıcı, Köprülü restorasyonundan da önce, XVI. yüzyılın
ortalarından itibaren, ekonominin parasallaşması ile birlikte ellerinde belirli miktarda
para tutabilen kişilerin berâyâya dâhil olmalarıyla başlamıştı. Fakat yine de bu küçük
yatırımcılar, Osmanlı ordusunu kendilerine mali güvenlik ve toplumsal statü sağlayacak
bir kurum olarak görüyor ve hatta bazı mültezimler orduya kabul edilmeyi hizmetlerinin
bir karşılığı olarak talep ediyorlardı.245 Dolayısıyla sivilleşme Osmanlı iktidar bloğunun
genişlemesinden ziyade, hâkim sınıfın kolektif çıkarlarında yaşanan bir değişimin
sonucuydu. Viyana önündeki mağlubiyetle birlikte genişlemenin sınırlarının daha açık
bir şekilde görülür olması, Osmanlı bürokrasisi üzerinde önemli bir etki yaratmış ve
süreç içinde hariciye kadrolarının öne çıkmasıyla sonuçlanmıştı. Fakat bu gelişmeyi
mümkün kılan şey yine Köprülü restorasyonu sırasında atılan bir adımdı.
Bâbıâlinin saraydan ayrılmasıyla birlikte gündeme gelen bir başka önemli
düzenleme de nişancının sarayda kalarak törensel işlevlerini korumasına rağmen,
reisü’l-küttab üzerindeki etkin denetimini yitirmesi ve saraydan uzaklaştırılarak
kendisine ait ayrı bir makama yerleştirilen defterdarın, İmparatorluğun yeni idari
merkezi olan Bâbıâlinin dışına itilmesiydi. Osmanlı idaresinin kalemiye kolunun
bürokratikleştirilmesi anlamına gelen bu süreçten en çok yarar sağlayan, kalemiyenin
yeni yapısı ile birlikte sadrazamla intisab ilişkisi kurma potansiyelini güçlendiren
reisü’l-küttab oldu. 246 Vergi toplama yöntemlerinin çeşitlenmesi ve nakdi vergilerin
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Tezcan, op. cit., s. 16. Tezcan bu sürecin mültezimler açısından Fransız burjuvalarının noblesse de
robe’a girişine benzediğini belirtir.
246
Aksan, op. cit., s. 24-25. Neumann’ın belirttiği gibi, XVIII. yüzyıl kalemiyenin çağıydı ve bu yüzyıl
içinde reisü’l-küttabın başkanlık ettiği bürolar yeni işlevler kazandılar. Karlofça’daki Osmanlı
müzakerecisi Rami Mehmed ile başlayarak reisü’l-küttaplık makamı, yüksek makamlar için bir sıçrama
taşı haline geldi ve bu yüzyılda görev yapan kırk üç reisten altısı sadaret makamına gelirken, yedisi vezir
rütbesine ulaştı. Dönemin önde gelen siyasetçilerinin bazıları da kariyerlerine divanda kâtip olarak
başlamışlardı. Neumann, op. cit., s. 54. Bu sivilleşme sürecinde etkisi olan bir başka dinamik ise XVIII.
yüzyılın göreli olarak bir barış yüzyılı olarak geçmesiydi. Fatih Yeşil, diplomasi ile savaş arasında klasik
dönemde kurulan bağın giderek değiştiğini ve daha iyi savaşabilmek amacıyla yapılacak “reformlar” için
“barış”a ihtiyaç duyulduğunu belirtir. XVIII. yüzyıl boyunca 1718-1722, 1739-68, 1774-1787- 17921798 tarihleri arasında karşımıza çıkan görece uzun süreli barış dönemleri, bürokratların, XV. yüzyılın
başlarında hayal bile edemeyecekleri valilikler ve sadrazamlık gibi üst düzey görevlerde görünmeye

89

yoğunlaşması sonucunda Osmanlı idaresi içinde güç kazanan maliye daireleri, 247 XVII.
yüzyıl sonundaki Karlofça Antlaşması’nın ardından giderek daha fazla hariciye
kadrolarına alan açmaya başladılar. 248 Böylece XVII. yüzyıl ile birlikte başlayan
Osmanlı idari kadrolarının sivilleşmesi süreci yeni bir aşamaya girdi ve müteakip yüzyıl
içinde seyfiye, idari yapı içindeki etkinliğini ve rolünü büyük oranda kaybederken, güç
kazanan ekâbir kapıları içinde eğitimini tamamlamış ve intisap etmiş oldukları kapının
siyasal güç ve nüfuzuna koşut olarak etkili makamlara atanma imkânı bulan yeni bir
sivil seçkin grubu, Osmanlı hâkim sınıfının omurgasını oluşturmaya başladı. Fatih
Yeşil’e göre, Köprülüler’den sonra uygulamaya konulacak askerî ıslahatlar bile,
paradoksal olarak aslında Osmanlı kalemiyesini güçlendirecek ve ıslahatları yürüten
askerî kurullarda, ordunun idari ve mali işlerine nezaret etmek üzere doğrudan
sadrazama bağlı kalem efendilerinin yer alması sonucunu doğuracaktı.249
Osmanlı hâkim sınıfının bileşim ve kültüründe yaşanan ikinci önemli değişimse
sivilleşmeye eşlik eden aristokratikleşmeydi. Ekâbir kapıları ve yaygın himaye ağları
vasıtasıyla bürokratik ve askerî aristokrasi kendisini bir sınıf olarak yeniden
üretiyordu.

250
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Efendi (1750-1799), İstanbul, Tarih Vakfı, 2010, s. 32. Findley’in efendiden bozma paşalar adını verdiği
bu kişilerin yükselişi büyük oranda Osmanlı diplomasisinin Avrupalılaşması süreciyle el ele gidiyordu.
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mensupları[nın], Avrupa soyluluğunun en azından parşömen ya da kağıt üzerinde sahip
olduğu haklara sahip olmadığı halde, bir aristokrasi olarak görülebil[eceğini]” belirtir.251
Christopher Nuemann da, 1700 yılından sonra Osmanlı hâkim sınıfı içinde giderek artan
bir aristokratikleşme eğiliminin göze çarptığı kanısındadır. Hem Neumann,252 hem de
Tezcan,

253

ekâbir kapılarından türeyen bu yeni tip Osmanlı aristokratları ile

Avrupa’daki muadillerini karşılaştıracak çalışmalardan yoksun olduğumuzu ve Osmanlı
aristokrasisine dair sosyolojik analizlerin henüz yapılmadığını belirtseler de bu
aristokratikleşme eğilimine dair üç gösterge ortaya konulabilir.
Bunlardan ilki, önde gelen ekâbir kapılarının, makamların ve tımarların
metalaşması süreciyle birlikte, kapı örgütlenmesinin sağladığı fırsatları da kullanarak
görece merkezi ve hiyerarşik ağlar oluşturmalarıdır. Sarayla ve diğer ekâbir kapılarıyla
başta evlilik yoluyla olmak üzere kurulan bağlar sonucunda, 254 İstanbul’da mukim,
büyük miktarda siyasi ve iktisadi kaynağı elinde tutan ve bunu paylaşmaya pek de
istekli olmayan kapalı bir seçkin zümresi ortaya çıkmıştır. Aşağıda ele alınacak
malikâne

kurumu

vasıtasıyla,

iktisadi

kaynaklar

ekâbir

kapılarının

elinde

merkezileştirilirken, siyasi makamların en önemlileri de aynı ailelerin denetimine
geçmiştir. Özellikle 1732’de tanınan hakla “gedik” bürokratlar, boş kadrolara yapılacak
atamalarda kendi aile fertleri ve himayelerindekileri çıraklara tercih etmelerini mümkün
kılacak şekilde sözleşmelerini değiştirmişlerdir. 255 Hem kan ya da evlilik yoluyla
akrabalık bağlarının güçlendirilmesine hem de kölelik ve hamilik bağlarıyla bunların
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genişletilmesine dayanan ekâbir kapıları, aynı zamanda diğer kapılar, hizmet kolları ya
da İstanbul ve eyalet merkezleri arasında ittifaklar da kurmaya yönelmişlerdir. 256
İkinci olarak bu aristokrasi kendi örgütlenme modeli olan kapıyı Osmanlı hâkim
sınıfının bütünü açısından model alınacak bir yapı haline getirmiş, böylece Osmanlı eski
rejiminin XVIII. yüzyıldaki erkânını oluşturacak tüm diğer gruplar bu yapıyı hiyerarşik
ilişkiler ağı içinde yeniden üretmiştir. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri,
Osmanlı ilmiye teşkilatının bu yüzyılda geçirdiği dönüşümdür. 1730 yılı itibariyle
sınırlı sayıda aile ilmiye hiyerarşisinin üst kademelerini işgal eder hale gelmiştir. 257
Örneğin Madeline Zilfi, ulema çocuklarının teşkilata girişlerinin her zaman kolay
olduğunu, fakat XVIII. yüzyılda ilmiyenin tam bir kapalı şirket haline geldiğini belirtir.
Dürrizadeoğulları, Ebu İshakzade, Arabzade, Damadzade, Feyzullahzade, Mekkizade,
Mirzazade, Paşmakçızade, Pirizade, Saihzade ve Vassafzade gibi aileler tüm önemli
makamları bir sonraki kuşağa aktaracak şekilde ele geçirmiştir.258 1715 yılında çıkarılan
iki fermanla bütün mülazımların görevdeki bir İstanbul ulemasının himayesine sahip
olması zorunluluk haline getirilmiştir. 259 Söz konusu büyük ulema aileleriyse, evlilik
bağları vasıtasıyla vezir ve paşa kapılarıyla ilişki ve hatta siyasi ve iktisadi ittifaklar
kurarak, Osmanlı siyasasının önemli bir parçası haline gelmişlerdir.260
Kapı

kurumunu

doğrudan

benimseyerek

Osmanlı

eski

rejiminin

temel

bileşenlerinden biri haline gelmeyi başarmış diğer bir grupsa, en önemli kesimini
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Fenerli aristokrat ailelerin oluşturduğu Ortodoks seçkinlerdir. 261 Ortodoks seçkinlerin
Osmanlı hâkim sınıfı ile bütünleşmelerinin başlangıcı, İstanbul’un fethinin ardından
kimi Bizans hanedan üyeleri ve soylularının din değiştirmeye gerek duymadan önemli
konumlar elde etmesine kadar götürülebilecek olsa da, 262 Köprülü restorasyonu ile
birlikte bu ilişkinin çok daha özel bir hal almaya başladığı görülmektedir. 263 XVII.
yüzyılın ikinci yarısında payitahtın iaşesiyle ilgili alanlara yaptıkları yatırımlarla servet
biriktiren kimi Ortodoks aileler, daha sonra Müslüman sınıfdaşlarının bürokraside
izledikleri yolu takip ederek Fener bölgesinde bulunan Patrikhane’de makam satın
almaya başladılar ve bu sürecin sonucunda Patrikhane ve onun çeşitli işlevleri üzerinde
tam bir hâkimiyet kurdular. 264 İlk kez Köprülü Fazıl Ahmed Paşa (1661-1676)
döneminde büyük dragoman makamına getirilen Panagiotes Nikousios ve Alexandros
Mavrocordato gibi Fenerlilerin Patrikhane üzerindeki hâkimiyetleri, 1711 yılında büyük
dragomanlık makamı ve 1716 yılında Eflak ve Boğdan’daki üst düzey idari görevlerde
tekel kurmalarını sağladığında,265 Fenerliler ekâbir kapılarının örgütlenme modellerini
ve terminolojilerini de benimsediler. Dinsel olarak nötr bir içeriğe sahip olan hanedan
terimi üzerinden Osmanlı siyasi kültürü ile temas kuran bu aileler, kendi tabanlarını
261
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tıpkı ekâbir kapıları gibi farklı etnik gruplardan ve bölgelerden beslenerek oluşturdular
ve yine aynı ekâbir kapıları gibi kendi mensuplarını isimlendirmek üzere –oğlu ve –
zade gibi eklerle biten hanedan isimleri kullandılar.266
Köprülü restorasyonu ve ardından resmiyet kazanan ekâbir kapılarının Osmanlı
siyasasındaki hâkim konumları ve aristokratikleşme eğilimleri, yansımalarını Osmanlı
siyasal literatüründe de buldu. Daha önceki onyılların kapıkulu davasının savunucusu
olan Peçevi ve Tuği gibi vakanüvisler, yerini bir Köprülü apolojisti olan ve ekâbir
kapılarının sistem içindeki yeni konumlarının meşrulaştırılması görevini üstlenen
Naima’ya bırakıyordu. 267 Siyasal düşünceye ek olarak, ekâbir kapılarının yükselişi
bilimsel ve sanatsal üretimler üzerinde de gözlemlenebilir etkiler yaratmıştı. Osmanlı
hâkim sınıfının giderek aristokratikleşmesi ve sivilleşmesi, ekâbir kapılarının
himayesinde yeni bir edebiyat anlayışının oluşmasını mümkün kılarken, kapılar elinde
biriken servetin bir siyasi güç göstergesi olarak gösterişli mimari yapılara yatırılması da
payitahtın çehresini değiştirdi. 268 Bilim alanındaysa ekâbir kapılarının meşrutiyetçi
yönelimleri karşısında

sultanın

karizmatik liderliğini

öne

çıkarmaya

çalışan

mutlakıyetçi siyasetin geri çekilmesi, sultanın kendi konumunu güçlendirmek için
desteklediği ve himaye ettiği akli bilimlerin yerlerini giderek daha fazla nakli bilimlere
bırakması sonucunu doğurdu.269
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İmparatorluğun siyasi, idari ve kültürel hayatında yaşanan bu büyük dönüşümleri
mümkün kılan şey, hiç kuşkusuz, yukarıda satır aralarında değinilen iktisadi
kaynakların İstanbul merkezli yeni bir hâkim sınıf kliğinin elinde merkezileştirilmesi
idi. XVII. yüzyıl krizi bağlamında, artık çekme mekanizmalarının nakdileşmesi sürecine
ve tımar sisteminin giderek yerini iltizam usulüne bıraktığına değinilmişti. Her ne kadar
taşrada pek çok dirlik birleştirilerek ve bey hasına katılarak iltizam usulüyle
vergilendirilmeye başlamış olsa da, bu usulün benimsenmesi, doğrudan, artık çekme
mekanizmalarının da merkezileşmesi anlamına gelmiyordu. Bilakis, daha önce de
değinildiği gibi, hâkim sınıf içi mücadelenin şiddetlenmesi neticesinde merkezin artık
çekimi üzerindeki kontrolünü kaybetmesi, 270 berâyâya dâhil olma hevesindeki az da
olsa servet sahibi kişinin bu alana yatırım yapabilir hale gelmesiyle, kaynakların
dağılımını belirli ölçülerde adem-i merkezileştirmişti. Öyle ki, artık sadece padişah ya
da paşa hasları değil, küçük dirlikler bile sipahileri tarafından iltizama verilir olmuştu.
Özellikle bu dönemde başta servet sahibi Yahudiler olmak üzere, toplumun gayr-i
Müslim kesimlerinin bu yolla askerî sınıfa dâhil olmaya başlamaları dikkat çekicidir.
Altın çağ imgesinden bir türlü vazgeçemeyen geleneksel Osmanlı tarihyazıcılığında
iltizam usulünün yaygınlaşması İmparatorluğun çözülmesinin bir işareti olarak
algılanmış olsa da, Salzmann’ın da belirttiği gibi bu, devlet oluşumunun başka araçlarla
sürdürülmesinden ibaretti. Özünde bir “özelleştirme” olarak görülebilecek bu sistem,
siyasal hoşnutsuzluğa katkıda bulunmadığı gibi, farklı bir sosyo-politik bütünleşme
tarzını da beslemişti. 271 Dikey düzlemde ekâbir kapıları mensupları, varlıklarını
yönetmek üzere İmparatorluğun bir ucundan diğerine yaygın ağlar oluşturmuş; yatay
düzlemde ise eşraf ve ayan, şehirlerde ve kırsal kesimde nüfuzlarını tesis etmenin bir
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aracı olarak daha küçük ölçekli iltizamlara yatırım yapmaya başlamıştı. 272 Bu süreç
açısından belirleyici önemi haiz olan gelişme ise, 1695 yılında, iltizama verilen
mukataaların kayd-ı hayat şartıyla, yani üç yıl süreli iltizam satışlarından farklı olarak
mültezimin ömrü boyunca geçerli olacak şekilde, “malikâne mukataa”lara çevrilmesi
yolunda alınan karardı. 273 Bu kararla birlikte gündeme gelen yeni artık paylaşım
yöntemi, sadece XVIII. yüzyılda değil, XIX. yüzyılda da Osmanlı siyasasının temel
nitelikleri üzerinde belirleyici olacak önemli bir kırılmaya tekabül etmektedir. Fakat bu
kırılma, aynı zamanda “ekâbir siyaseti”nden “eşraf siyaseti”ne geçişin temel
mekanizmasını da oluşturduğundan, daha ayrıntılı olarak ilerleyen sayfalarda ele
alınacaktır.
2. İktidar Bloğunun Genişlemesi: Ayan Kapıları ve Eşraf Siyaseti
XVII. yüzyıl kapısı, iktidar bloğunun yeniden organizasyonu ve siyasal toplumun
yeniden tanımlanması açısından önemli değişimlere yol açtı ve bunu ‘‘devletin
sınırlarını’’ çökerterek, geçirgen kılarak ve yeniden çizerek yaptı. 274 Kapıların sunduğu
olanaklar sayesinde bu sınırlar, önceki yüzyıllardakilerin daha ötesine, kriz döneminde
ortaya çıkan toplumsal yapının bütününün parçalanması tehlikesini bertaraf edecek
şekilde uzanabildi. Fakat XVII. yüzyılın sonu itibariyle Osmanlı siyasası içinde hâkim
hale gelmeye başlayan kapıların, bir önceki bölümde değinildiği gibi, İstanbul merkezli
vezir ve paşa ailelerinin dışındaki toplumsal kesimler tarafından da temel örgütlenme
aracı olarak benimsenmesi ve hem kurumsal yapılarının hem de kültürel kodlarının
taklit edilmesi, Osmanlı toplumunda etkileri çok daha uzun sürecek gelişmelere yol
açacaktı. Özellikle taşrada giderek parasallaşan ekonominin ve merkezde toplumsal
krizi aşma yönünde alınan kararların yarattığı olanaklar sayesinde, literatürde ayan ve
272
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eşraf olarak adlandırılan toplumsal kesimler, İstanbul’daki ekâbirlerin açtığı yoldan
ilerleyerek, siyasal alanın yeniden örgütlenmesi sürecinde etkin bir rol üstlendiler.
a. Merkezileşme ve Adem-i Merkezileşme: Yanıltıcı Bir Karşıtlık
Ayanlar çağı olarak da adlandırılan XVIII. yüzyıl boyunca taşralı iktidar
odaklarının sistem içinde yükselmeye başlamaları, uzun yıllar boyunca pek çok Osmanlı
tarihçisinin zihnini meşgul etmiştir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzyıllar
içinde çekildiği bölgelerde yeni kurulan ulus-devletlerin kendilerini meşrulaştırma
ihtiyaçlarına da denk düşecek şekilde yerel tarihlerin giderek daha fazla ilgi çekmesi, bu
alandaki bilgi birikimine önemli katkılarda bulunmuştur. Fakat tam da bu çalışmalara
içkin olan milliyetçi mantık nedeniyle, Osmanlı taşrasının bir bütün olarak siyasal
sistem içindeki konumunun geçirdiği dönüşüm ve bunun Osmanlı modernleşmesi
açısından taşıdığı anlam bütünlüklü bir perspektifle incelenememiştir. Albert
Hourani’nin modernleşme paradigmasının revaçta olduğu bir dönemde kaleme aldığı ve
Arap topraklarına yoğunlaştığı “Ottoman Reform and Politics of Notables” adlı etkili
makalesinde275 dile getirdiği şekliyle, eşraf ve ayanın Osmanlı devleti karşısında halkın
çıkarlarını koruyan ve onu temsil eden bir toplumsal kesim olarak resmedilmesi ve bu
kesimin siyasi edimlerinde, Osmanlı reform çağında kendisini tam manasıyla
gösterecek bir ön-milliyetçiğin izlerinin sürülmesi, Osmanlı taşra toplumunun geçirdiği
dönüşümün anlaşılmasının önüne önemli engeller çıkarmıştır.276 Benzer şekilde Balkan
ülkelerinde de Osmanlı sonrası ulus-devletlerin ister liberal isterse sosyalist tarihçiler
tarafından meşrulaştırılması yönünde atılan adımlar, Osmanlı bağlamından kopartılmış
bölgesel baskı ve sömürü anlatılarının popülerlik kazanması ile sonuçlanmıştır. Her iki
275
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durumda da ortak olan şey, Osmanlı devleti ile taşra toplumları arasında kurgulanan
farklılık, karşıtlık ve uzlaşmaz çelişkilerdir.
Ulus-devlet odaklı, teleolojik ve tarih dışı yaklaşımlara ek olarak, bu çalışma
bağlamında daha önce değinilen ve devlet-toplum ikiliğine yaslanan epistemolojik
çerçeveler,

ister

modernleşme

paradigmasından

isterse

Marksizmin

farklı

versiyonlarından kaynaklansınlar, merkez ve çevre arasında kurguladıkları statik ve
antagonistik ilişki nedeniyle, Osmanlı toplumsal formasyonunun XVIII. yüzyılda
geçirdiği siyasal evrimi, Osmanlı merkezi ile taşrası arasındaki bir merkezileşme/adem-i
merkezileşme

çatışması

şeklinde

okumuşlardır.

Her

ne

kadar

merkez-çevre

paradigmasının ima ettiği çelişki doğrudan coğrafi olmasa da, XVIII. yüzyıl örneğinde
bu aslen İstanbul ve taşra arasındaki bir çelişki olarak görülmüş ve süreç “gerileme
paradigması”nın daha önce değinilen temel diskurlarından adem-i merkezileşmeye
yapılan vurguya atıfla, daha öncesinde merkeziyetçi olduğu düşünülen devletin
çözülmesi ve idari ipleri elinden kaçırması biçiminde yorumlanmıştır. Osmanlı
gerilemesini altın çağda tekâmül etmiş yapı ve kurumların çözülmesi olarak gören ve bu
anlamda adem-i merkezileşmeyi Osmanlı rüyasının sona erdiği bir karanlık çağla eş
tutanların yanı sıra, bu süreci devlet karşısında sivil toplumun II. Mahmud’un yeniden
merkezileştirici darbesiyle sona erecek başarısız bir girişimi olarak değerlendirenler de,
tek tipe indirgeyici epistemolojik çerçeveler içine sıkışarak, 277 bir anlamda Osmanlı
taşra toplumunun mistifikasyonuna katkıda bulunmuşlardır.
Adem-i merkezileşmeye dair tüm bu sorunlu yaklaşımların doğrudan birer ürünü
olarak görülebilecek Osmanlı taşrasını kendi tarihsel bağlamından kopararak ele alma
eğilimi, çalışmanın daha önceki bölümlerinde Osmanlı tarihyazıcılığında yeni
yaklaşımlar başlığı altında sınıflandırılan yazarların bir bölümünün eleştiri ve katkıları
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sonucunda büyük oranda etkisizleşmeye başlamıştır.

İsa Blumi’nin 2012 yılında

yayımlanan kitabının isminden ilhamla söyleyecek olursak, Osmanlıları tarih sahnesine
yeniden çıkarmaya, yani Osmanlı halklarını aynı toplumsal formasyonu bir arada
deneyimleyen özneler olarak her türlü anlatının merkezine koymaya ve bu anlamda
Osmanlı taşrasındaki dönüşümleri tarihsel bağlamına oturtmaya yönelik çabalar, XVIII.
yüzyıla dair algıyı büyük oranda değiştirmeyi başarmış ve en azından Osmanlı
İmparatorluğu’nun farklı coğrafyaları üzerine yoğunlaşan araştırmacıların iletişim
kurmalarını sağlayacak ortak bir çerçevenin inşasını mümkün kılmıştır.
Farklı taşra deneyimlerine odaklanan bu çalışmaların278 yola çıktıkları esas fikrin,
muhayyel merkeziyetçilik/adem-i merkeziyetçilik karşıtlığının sorgulanması ve aşılması
olduğu söylenebilir. Hathaway’in çağın gereksinimlerini karşılamaktan uzak olduğunu
belirttiği bu paradigmanın279 birbirini karşılıklı olarak dışlayan kategoriler üzerine inşa
edilmesi, Osmanlı memurları ile yerel eşraf arasında aslında var olmayan bir
dikotominin kabulünden kaynaklanmış280 ve bu iki “özne” arasındaki ilişkiler mekanik
bir biçimde kurgulanmıştır. 281 Buna göre, söz konusu öznelerden birinin toplumsal
kaynaklar üzerindeki denetiminin artması mutlak anlamda diğerinin aleyhine
gerçekleşmiş, ortaya çıkan sonuçsa ya merkezin ya da taşranın hâkim olduğu doğrusal
bir merkezileşme ve adem-i merkezileşme süreci olmuştur.
Oysa yukarıda zikredilen çalışmaların ortaya koyduğu gibi, Osmanlı eski rejimi söz
konusu olduğunda ne merkeziyetçi dönemler tahayyül edildiği ölçüde bir merkezileşme
ile sonuçlanmış, ne de adem-i merkeziyetçi olduğuna inanılan XVII. ve XVIII.
278

Batı Balkanlar için bkz. Blumi op. cit.; Musul Vilayeti için bkz. Khoury, op. cit.; Mısır ve Arap
topraklarının bütünü için bkz. Hathaway, Osmanlı Mısırı’nda Hane…, passim ve Hathaway, The Arab
Lands…, passim. Biladü’ş-Şam için bkz. Thomas Philipp ve Birgit Schaebler, The Syrian Land:
Processes of Integration and Fragmentation. Bilad al-Sham from the 18th to the 20th Century, Franz
Steiner Verlag, 1998 ve Doğu Karadeniz için bkz. Michael M. Meeker, İmparatorluktan Gelen bir Ulus:
Türk Modernitesi ve Doğu Karadeniz'de Osmanlı Mirası, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
2005.
279
Hathaway, İki Hizbin Hikayesi…, s. 7.
280
Hathaway, The Arab Lands…, s. 8.
281
Piterberg, op. cit., s. 199.
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yüzyıllarda taşra merkeze tam anlamıyla galebe çalabilmiştir. Ortada bir uçtan diğerine
doğru salınan bir sarkaçtan ziyade, birbirinin içine geçen, çoğul ve hareketleri adeta bir
zikzağı andıran eğilimler bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Suraiya Faroqhi kimi
çalışmalarında son dönem yapılan araştırmalara atıfla, Osmanlı’nın Biladü’ş-Şam
üzerindeki merkezî denetiminin ancak merkeziyetçi olduğu varsayılan dönemin
ardından

ve

belirtmektedir.

adem-i
282

merkeziyetçiliğin

öne

çıktığı

süreçte

kurulabildiğini

Osmanlı İmparatorluğu görece geç fethedilen bu topraklarda,

merkeziyetçi olarak görüldüğü dönem boyunca fetih öncesi hâkim sınıflara dayanmayı
tercih etmiş ve bunları mümkün mertebe kendi sistemi ile bütünleştirme yolunu
seçmiştir. Aslında Suriye bu anlamda tekil bir örnek olarak görülemez. Her ne kadar
Birinci İmparatorluk görece başarılı bir erken dönem merkezileşmesi olarak tezahür
etmişse de, bu merkezileşme coğrafi olmaktan ziyade hâkim sınıfın kendi iç
organizasyonu ve hiyerarşisi ile ilgilidir. Bu organizasyon ve hiyerarşinin varsayılan
kurallarına riayet edildiği ölçüde, Osmanlı İmparatorluğu, istimalet adı verilen, sisteme
katılan unsurların zordan ziyade rıza ile, yani geleneksel imtiyaz, kurum ve kanunların
mümkün mertebe sistemle uzlaştırılarak bütünleştirilmesine dayanan bir stratejiyi tercih
etmiştir. Özellikle Kürdistan, Arnavutluk ve Suriye gibi soya dayalı toplulukların ve
üretim biçimlerinin hâkim ya da mühim olduğu coğrafyalarda ya da sınır boylarında
izlenen istimalet stratejisi,283 en başından beri merkeziyetçi siyasetlerin içinde yer alan
karşıt eğilimlerin göstergesidir. Yine benzer şekilde, fetih öncesi dönemde göreli olarak
güçlü hâkim sınıf örgütlenmelerine ya da dört başı mamur aristokrasilere sahip olan
282

Faroqhi, “Krizler ve Değişim…,” s. 690. Suraiya Faroqhi, ‘‘Merkezi Devletle Başetmek, Yerel
Güçlerle Başetmek: 16. Yüzyıldan 19. Yüzyılın Başlarına Osmanlı Bölgeleri ve Ayan,” Osmanlı ve
Balkanlar, Bir Tarizyazımı Tartışması, der. Fikret Adanır ve Suraiya Faroqhi, çev. Beril İdemen, İstanbul,
İletişim, 2011, s. 406.
283
Örneğin Faroqhi, XVI. yüzyılın ikinci yarısında Bosna serhatında askerî kumandan olarak görev yapan
Mustafa Ali’nin, Kanun-i Osmani’nin uzaktaki Bosna sınırlarında tam anlamıyla hayata
geçirilemediğinden yakındığını belirtir. Kürt mirleriyle ilişkilerde deneyimli bir Osmanlı yetkilisi olan
Aziz Efendi ise, 1600 yılı civarlarında, merkezi hükümete bu kişilere daha saygılı davranmalarını
önermektedir. Faroqhi, op. cit., s. 405.

100

Mısır (Memlûkler) ya da İstanbul ve Trabzon (Bizans aristokrasisi) gibi bölgelerde söz
konusu sınıfların sistemle bütünleştirilmeleri, tasfiye edilmelerine kıyasla daha çok
tercih edilen bir yöntem olmuştur. Memleketeyn, Kırım ve Kuzey Afrika vilayetleri gibi
doğrudan vasal ve özerk olarak görülen vilayetler bir yana, İmparatorluğun pek çok
bölgesinde istimalet stratejisinin etkili bir biçimde uygulanmış ve hatta Osmanlı
siyasasının temel mantığı haline gelmiş olması, İnalcık’ın “Osmanlı fetih yöntemleri”
üzerine kaleme aldığı makalede ortaya koyduğu doğrusal çizginin284 her örnekte aynen
tekrarlanmadığını ve klasik olarak görülen çağda bile merkezileşme ile adem-i
merkezileşme

arasında

süreklileşmiş

bir

salınım

ve

geçişkenlik

olduğunu

göstermektedir.285
Sadece sınır vilayetlerinde değil, aynı zamanda Rumeli, Anadolu ve Adalar gibi
merkezî eyaletlerde dahi, fetih öncesi hâkim sınıf gruplarının büyük ölçüde istimalet
politikaları ile sistemle bütünleştirilmeye çalışılmalarının286 ardında yatan yapısal etken,
modern öncesi Osmanlı toplumsal formasyonunu belirleyen birikim rejiminin ve bunun
sonucu olan dolaylı yönetim olgusunun bizatihi kendisidir. Böylesi bir formasyonda
merkeziyetçiliğin ya da merkezileşmenin sınırları bu tarihsel hakikat tarafından
belirlenmekte ve karşıt eğilimler arasındaki gerilim kendisini evrensel ve tarihsel bir
olgu olarak göstermektedir.287
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Halil İnalcık, “Ottoman Methods of Conquest.” Studia Islamica, Sayı 2 (1954), ss. 103-129.
Faroqhi, Osmanlı İmparatorluğu ve..., s. 407.
286
Fikret Adanır, “Semi-Autonomous provincial forces in the Balkans and Anatolia,” The Cambridge
History of Turkey Volume 3 1603-1839, der. Suraiya Faroqhi, New York, Cambridge University Press,
2006, s. 159. Örneğin, Bosna’da tımar sistemi XVI. yüzyılla birlikte miras bırakılabilir bir toprak
sahipliği sistemine dönüşmüştür, zira yerel ailelere verilen tımarlar aslında eski aşiret miraslarının bir
parçasıdır. Arnavutluk’ta direniş olmadan teslim olan ya da hiçbir zaman tamamen boyun eğmeyen
bölgeler yerel aşiretlerin liderleri arasından seçilen kendini yöneten kurullara sahip olmayı
sürdürmüşlerdir. Ibid., 159-160.
287
Bu noktada, Salzmann’ın Tocqueville örneğinden yola çıkarak Fransa’da Devrim öncesi merkezileşme
sorunsalına getirdiği eleştiri hatırlanabilir. Sözü kendisine bırakacak olursak Salzmann ‘‘Devletin
merkezileşmesiyle ilgili en etkili anlatılardan birini popüler hale getiren Tocqueville’in 18. yüzyıl
Avrupası’ndaki devlet ve toplumlara ilişkin düşünceleri’’nin etkilerini kaybetmediğini, oysa onun bütün
ısrarlarına rağmen, ‘‘[e]ski rejimin vergilendirme, askere alma ve adalet alanlarında daha ileri ölçüde
merkezileşmenin temellerini attığı, Paris’in ulusun ‘maitre’ [başı] haline geldiği veya halklarının kültürel
kimliğinin giderek homojenleştiği iddiaları[nın] gerçek dışı’’ olduğunu belirtmektedir. Salzmann’a göre,
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Muhayyel salınımın diğer ucunda yer alan XVIII. yüzyılın mutlak adem-i
merkezileşmesi de, benzer bir biçimde, hem ampirik hem de kuramsal olarak etkili
eleştirilerin hedefi haline gelmiştir. Dönemin taşra toplumlarını inceleyen yazarlar
arasında giderek ortak payda haline gelen görüş, bu döneme atfedilen adem-i
merkezileşmenin kendi içinde karşıt eğilimler de taşıyan bir süreç olduğu ve hiçbir
şekilde “merkez”in ya da “devlet”in ipleri elinden kaçırması, çözülmesi ya da
zayıflaması ile açıklanamayacağıdır. Osmanlı yönetimi yüzyılın sonuna kadar nihai
hâkimiyetinden hiçbir şey kaybetmeden, yerel katılıma yönelik esnek bir siyaset izlemiş
ve bu bir zaaf değil kuvvet, gerileme değil dayanıklılık kaynağı olmuştur. 288 Hem
iktisadi, hem idari, hem de kültürel açılardan Osmanlı siyasasının taşrayı daha fazla
kapsar hale geldiği bu süreç, taşradaki iktidar odakları açısından da giderek
Osmanlılaştıkları,

289

merkezin

sağladığı

olanaklar

üzerinden

iktidarlarını

güçlendirdikleri ve bu nedenle siyasanın varlığını yaşamsal bir ihtiyaç olarak gördükleri
bir dönüşüm olarak deneyimlenmiştir. Böylece yerel iktidar odaklarının “kendi”
yörelerinin potansiyeli hakkında artan bilinçleri ve Osmanlı merkeziyle sıkı, gittikçe
daha da sıkılaşan bağları birlikte var olabilmiştir.290
Merkez ve taşra arasındaki değiş tokuşun biçim değiştirerek de olsa devam ettiği ve
her ikisinde de karar alma süreçleri arasındaki ayrımın müphemliğini sürdürdüğü
Osmanlı siyasasını, diğer pek çok modern öncesi siyasi oluşum gibi, birbiri peşi sıra
gelen ve büyük oranda da iç içe geçen merkezileşme ve adem-i merkezileşme
döngülerinden geçen bir yapı olarak değerlendirmek makul gözükmektedir.
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ulus devletten daha çok klasik erken modern dönem “imparatorluk” tanımına uyan Fransa, ‘‘bölgesel
yönetimler ve yerel dillerini, hukuk ilkeleri ve geleneklerini gayretle koruyan yakın-şehir devletlerin bir
bileşimidir. Gelirlerinin yarısını dolaylı mali metotlar ve iltizam ile binlerce devlet makamının satışının
da dâhil olduğu kaynaklardan sağlamıştır.’’ Salzmann, op. cit., s. 27 ve 39-40.
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Faroqhi, “Krizler ve Değişim…,” s. 690.
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Khoury, op. cit., s. 12, 25 ve 258.
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Adanır ve Faroqhi, op. cit., s. 12.
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Hathaway, Arab Lands ... s. 8-9 ve Hathaway, ‘‘Giriş...,’’ s. 18.

102

Bugünden

bakıldığında

daha

ziyade

doğurduğu

sonuçlar

nedeniyle

adem-i

merkezileşme olarak adlandırılması mümkün olan süreçse, kendi içinde bütünlük
sergilememekte ve hem vilayetten vilayete, hatta sancaktan sancağa, hem de dönemden
döneme farklılık arz etmektedir. 292 Tüm bu farklılıklar ise, İmparatorluğun farklı
bölgelerindeki iktisadi, siyasi ve askerî şartlara olduğu kadar devlet yöneticilerinin bu
alanlardaki stratejilerine de bağlıdır.293
Merkezileşme/adem-i merkezileşme ve dolayısıyla devlet-toplum ya da merkeztaşra arasındaki dikotomik kategorizasyonun reddi, XVIII. yüzyılda Osmanlı toplumsal
formasyonunda köklü bir dönüşüm yaşandığının göz ardı edilmesi anlamına
gelmemelidir. Bilakis, Adanır’ın deyişiyle daha geleneksel bir matris içinde, yani
dolaylı yönetim bağlamında anlaşılabilecek Osmanlı’da yarı-özerk taşra güçlerinin
varlığı, önce kendiliğinden ve tek tük, daha sonraysa giderek artan bir şekilde siyasal
yapının temel belirleyenlerinden birine dönüşmüştür.294 Bu dönüşümün bağlamı olarak
ekâbir siyasetinden eşraf siyasetine geçişin ortaya konması ve dönüşümün temel
mekanizmalarının ve karakterinin bu bağlam içinden anlaşılmaya çalışılması, sadece
XVIII. yüzyıl Osmanlı taşra toplumunun değil, aynı zamanda bu çalışmanın konusu
olan XIX. yüzyıldaki gelişmelerin de anlaşılmasını mümkün kılacaktır. Bu çerçevede,
adem-i merkezileşme kavramsallaştırmasını bir kenara bırakıp, Ali Yaycıoğlu’nu
izleyerek süreci yerelleşme, özelleştirme ve cemaatleşme biçiminde tanımlamak bize ek
olanaklar sağlayacaktır.295
Osmanlı siyasal sisteminin yerelleşmesi ile kastedilen, XVIII. yüzyıl boyunca
giderek daha fazla idari, mali ve askerî görevin, Osmanlı hâkim sınıfına İstanbul
merkezli intisap kanalları ve ekâbir kapıları üzerinden dâhil olmuş kişilerden ziyade,
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Hathaway, Arab Lands ... s. 9.
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taşra kökenli şahıslar tarafından üstlenilmesidir. Kaza ayanlığından eyalet valiliğine
kadar önemli idari pozisyonlar, muhassıllık, voyvodalık ve malikânecilik gibi mali ama
aynı zamanda süreç içerisinde idari nitelik de kazanan görevler ve nihayetinde devletin
savaşlarda ihtiyaç duyduğu askerlerin toplanması ve ordunun iaşesi gibi askerî nitelikli
işler, kökenleri ister mahallî aristokrasilere, ister İstanbul’dan gönderilen yöneticilerin
kapılarına mensup olup avdetlerinden sonra taşrada kalmayı tercih etmiş kişilere, isterse
yerlileşmiş yeniçerilere dayansın, taşralı iktidar odaklarına bırakılmaya başlanmıştır.
Yerelleşme ile doğrudan ilişkili bir diğer eğilim olan özelleştirme ise, ekonominin
nakdileşmesi ve hem dirliklerin hem de bürokratik görevlerin metalaşmasına koşut
olarak, vergi ve asker toplanması, iç güvenliğin sağlanması ve hatta adalet sisteminin
işleyişi gibi siyasal sistemin temel dayanaklarının servet sahibi kişilere ya doğrudan ya
da bir dizi taşeronluk ilişkisi dolayımıyla ve açık arttırma da dâhil olmak üzere “piyasa”
mekanizmalarıyla emanet edilmesi anlamına gelmektedir. Bu çerçevede taşrada sahip
oldukları ve dolaylı yönetimin doğasından kaynaklanan geleneksel konumlarını, el
attıkları iktisadi kaynakları maksimize etmek için kullanan seçkinlerin yanı sıra, başta
ticaret ve iaşecilik olmak üzere ekonominin giderek nakdileşmesinden nemalanan
reâyâdan kişilerin de hâkim sınıfa girmelerinin önü açılmıştır.
Cemaatleşme ile kastedilen eğilim ise, daha önce doğrudan berâyâ-reâyâ ikiliğine
dayanan sınıfsal sistemin yerini, temsilcileri vasıtasıyla devletle ilişki içine giren ve
sorumlulukları artan şekilde paylaşan cemaatlerden oluşan bir yapıya bırakmasıdır.
Kuşkusuz XVIII. yüzyılda (jeo)politik birikimin doğrudan sonucu olan hâkim ve üretici
sınıf arasındaki ayrım devam etmiştir. Fakat farklı toplumsal kesimlerin siyasal alanla
kurdukları ilişkiler, çok daha fazla mensup oldukları cemaat üzerinden tanımlanmaya
başlamıştır. Bu, dinsel farklılıkların kurumsallaşması kadar, yerel seçkinlerin cemaatleri
üzerindeki iktisadi denetimlerinin de artması anlamına gelmiştir. Cemaat liderlerinin
104

1691 tarihli cizye reformu sayesinde296 vergilerin toplanmasında rollerinin artması ve
bir yandan vergi yükünün cemaat arasında paylaştırılmasında karar verici konuma
yükselmeleri, diğer yandan talep edilen vergileri kendi ceplerinden peşin olarak ödeyip
daha sonra cemaatlerinden toplamaya başlamaları, taşralı iktidar odakları açısından
önemli bir manivelaya dönüşmüştür.297
Yerelleşme, özelleştirme ve cemaatleşme sürecinin mekanizmaları hayli karmaşık
olmakla ve bölgeden bölgeye değişiklik göstermekle birlikte, tüm bu dönüşüm
içerisinde üç asli mekanizmanın belirleyici ve özel bir rol oynadığı söylenebilir.
Bunlardan ilki Osmanlı taşra yönetiminde idari, mali, askerî ve adli alanların her birinde
vekâlet mekanizmasının yaygınlaşması; ikincisi dirliklerin yerinin giderek daha fazla
iltizama bırakmasının sonucunda malikâne sisteminin doğuşu ve bu sistemin kısa süre
içinde İmparatorluğun hemen tüm bölgelerinde rastlanabilecek önemli bir vergi toplama
kurumuna dönüşmesi;

üçüncüsüyse gerek atama gerekse seçim yoluyla ilk iki

mekanizmanın ortaya çıkardığı makamlara cemaatleri temsil ettiğine inanılan taşralı
unsurların getirilmesidir. Bunlar her ne kadar ilk bakışta, sırasıyla yerelleşme,
özelleştirme ve cemaatleşmeye denk düşen mekanizmalarmış gibi görünseler de, aslında
karşılıklı etkileşim içinde ve bütünsel olarak dönüşümü belirlemişlerdir. Diğer bir
deyişle yerelleşme yalnızca vekâlet sisteminin genişlemesinin bir sonucu olmakla
kalmamış, malikâne sistemi ve temsil de yerelleşmeyi besleyen asli unsurlar olmuştur.
Dahası, siyasal alan ile iktisadi alanın birbirinden biçimsel olarak da olsa ayrılmadığı
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Cizye reformu için bkz., Darling, ‘‘Public Finances…,’’ s. 125.
Osmanlı İmparatorluğu’nda başta vergi ödeme olmak üzere devlet ile ilişkilerinde Müslüman olsun,
gayr-i Müslim olsun tâbi cemaat ya da taifelerin, veya köylerin kendi seçtikleri ya da doğal ileri gelenleri
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coğrafyadan coğrafyaya hem de cemaatten cemaate değişiklik gösteren, ayan, eşraf, vücuh, knez,
kocabaşı, çorbacı gibi terimlerle adlandırılan bu kurum XVIII. yüzyıl ayan ve eşrafının kökeni olarak
gösterilmiştir. Bu kuşkusuz bir gerçeklik payına sahiptir. En azından söz konusu kurum, XVIII.
yüzyıldaki dönüşüm açısından hem fiziki hem de kültürel bir zemin hazırlamıştır. Ama yaşanan süreç,
doğrudan berâyâ üyesi olmayan bu aracı sınıfların hâkim sınıfa dahil olarak iktidar alanlarını
genişletmesinden daha karmaşıktır ve XVIII. yüzyılda yükselecek pek çok taşralı unsur bu zemin
üzerinde, fakat bu aracıların dışındaki toplumsal kaynaklardan türemiştir.
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Osmanlı eski rejiminde, mali ya da idari alanlarda yaşanan herhangi bir değişikliğin
etkilerinin sadece o alanla sınırlı kalmayacağı da unutulmamalıdır. Osmanlı
İmparatorluğu’nda idari olan sadece idari değil aynı zamanda malidir de ve vice versa…
Bu nedenle, her üç mekanizma da salt idari ya da mali sistem üzerindeki etkileriyle
değil, bir bütün olarak siyasal yapıda neden oldukları dönüşümlere özel bir vurgu
yapılarak ele alınmalıdır.
XVII. yüzyıl krizi ile baş etme yollarının Osmanlı hâkim sınıfının iç
örgütlenmesinde nasıl bir dönüşüme yol açtığına ve bunun idari teşkilat üzerindeki
etkilerine daha önce değinilmişti. Şimdi, bu dönüşümün ayan ve eşrafın yükselmesi
bağlamında nasıl bir rol oynadığı daha ayrıntılı bir şekilde ele alınabilir. Osmanlı öncesi
hâkim sınıf gruplarının fethin ardından sistemle nasıl bütünleştirildikleri, yine daha önce
belirtildiği gibi dönemden döneme ve bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyordu. Fakat
genel eğilim, dirlik sisteminin siyasal yapının temel erkânından biri olduğu dönemde,
eski aristokratik ailelerin iktisaden ticaret ve vakıf gibi mekanizmalarla tatmin edilmesi
ve idari olarak da dirlik tevcihi yoluyla askerî sınıfla bütünleştirilmeleri idi. 298
Hiyerarşik olarak sipahiliğin yukarısındaki idari makamlarsa, büyük oranda merkezden
atanan ve kul sistemi vasıtasıyla askerî sisteme dâhil olan kadrolarca dolduruluyordu.
Fakat artık çekimini yoğunlaştırma amacıyla dirliklerin birleştirilerek haslara
dönüştürülmeleri, sipahi ile valilik arasındaki idari makamların erozyonu ve vilayetin
temel idari birim olarak ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştı. Buna mukabil, vilayet
genelindeki gelirler de büyük oranda iltizam sistemi çerçevesinde mültezimler
tarafından toplanmaya başlıyor ve voyvodalık, muhassıllık ve eminlik gibi aslında
doğrudan büyük has, havass-ı hümayun ve imparatorluk vakıflarından vergi toplanması
ile ilgili olan ve Fransa’daki intendant’ların muadili olarak görülebilecek mali nitelikli
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makamlar, bir vilayet ya da sancaktaki bütün toprakların bu serbest olamayan dirlik
sınıflarından biri altında toplanması ile birlikte giderek idari ve siyasi bir karakter
kazanıyordu. Özellikle Anadolu’daki Tokat, Maraş, Ayntab gibi bölgelerin artık birer
voyvodalık olarak idare edilmeye başlaması ve valilerin buraların yönetimine
karışmamalarının sağlanmasıyla birlikte İmparatorluk’ta vilayet, bağımsız sancaklar ve
voyvodalıklarla muhassıllıklardan oluşan karmaşık bir idari sistem ortaya çıktı.
Başlangıçta, valilikler gibi voyvodalık ve muhassıllık gibi makamlara yapılan
atamalarda da, İstanbul’da mukim ekâbir kapılarından kişiler tercih edilirken, adı geçen
bu görevler tedrici bir şekilde taşralı unsurların eline geçti. Buradaki iki temel
mekanizma, vekâlet ve bununla doğrudan ilişkili olarak idari görevlerin metalaşması,
yani makam satışıydı. Vekâlet, daha önceden görev yerlerinde bulunmaları gereken
idari, mali ve adli yöneticilerin kendi makamlarını ya doğrudan kendi kapı halklarından
bir kişiye ya da bu konum için en yüksek meblağı ödemeye hazır tâlibe devretmeleri
anlamına geliyordu. Özellikle valilerin, atanma sıklıklarının bir hayli arttığı bir
dönemde görev yerlerine gitmek yerine mütesellim adı verilen vekiller eliyle söz
konusu idari birimleri yönetmeye başlamaları, idari teşkilâtın yerelleşmesi açısından
belirleyiciydi.299 Valiler öncelikle kendi kapılarından güvendikleri mahmilerini yönetici
olarak vilayetlere göndermeye başladılar. Bu vekillerin bir kısmı, hâmileri olan kişinin
görevden alınmasının ardından bölgeyi terk etmiyor ve kısa süreli de olsa mütesellimlik
yaptıkları dönemde edindikleri siyasi güç sayesinde, bölgenin müstakbel yöneticileri
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olarak öne çıkarak yerelleşiyorlardı.300 Kimi durumlarda ve giderek artan bir şekilde,
zaten söz konusu vilayette belirli bir iktidar alanına sahip olan yerel seçkinlerin
mütesellimlik makamına kapucubaşılık rütbesi ile getirilmesi tercih ediliyordu.
Mütesellimliğin yaygınlaşmasının mantıkî sonucu, bir süre sonra, özellikle belirli
bölgelerde, yerel olarak kendilerini kabul ettirmiş güçlü ailelerin valilik makamı
üzerinde tekel kurmaları ve bu makamın gerektirdiği aristokratik rütbe olan vezirliği
elde etmeleri oldu. Artık pek çok vilayette ayan valiler dönemi başlamıştı.301
Vekâlet sistemi sadece idari makamlar için değil, mali ve adli makamlar için de
geçerli bir yöntem haline gelmeye başladı. Bunun en açık göstergelerinden biri, yüksek
makamlardan başlayarak kadılığa kadar Osmanlı ulemasının görev yerlerini naip adı
verilen ve makamı belirli bir meblağ ödeyerek esas sahibinden satın alan alt düzey
ulema mensuplarına devretmeleriydi. Ulemanın aristokratikleşmesi sürecine koşut
olarak, İstanbul merkezli ulema aileleri kendilerine gelir getiren ve süreç içerisinde
üzerlerinde tekel kurdukları makamları, özellikle yerel ulemanın tarihsel köklere sahip
olduğu Arap eyaletlerinde taşralı ailelere devretmeye başladılar. 302 Adalet sisteminde
naipliğin yaygınlaşması, idari sistemdeki dönüşüm ile etkileşim halinde yerelleşmeyi bir
başka açıdan daha derinleştiriyordu. Tımar sisteminde, sipahinin idari yönetici olarak
atandığı bölge, doğrudan kadının adli yetkisinin olduğu kaza ile çakışmıyordu. Kaza
genelde birden fazla sipahinin dirliğini kapsadığı gibi, zaman zaman bir dirlik birden
fazla kazanın yargı alanına da girebiliyordu. Bu kuşkusuz sipahinin bir idareci olarak
kırsal alandaki nüfuzunu, merkezî olarak atanan bir başka askerî sınıf üyesi vasıtasıyla
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denetlemeye yarıyordu. Fakat dirliklerin giderek birleştirilmesi sonucunda yeni ortaya
çıkan vergi toplama alanları, kazaların sınırlarını aşan boyutlara ulaşmış, böylece aynı
zamanda bir idareci konumunda olan mültezim de kadılar karşısında güç kazanmış ve
hatta kadı olarak kimlerin atanacağını da belirleyecek hale gelmişti. Kadılıkların naiplik
yoluyla yerel unsurlara bırakılması, bu kurumun giderek zayıflayan konumu ile birlikte
yerelleşmeyi derinleştiriyor ve taşralı unsurlara yeni olanaklar sağlıyordu. 303
Aslında vekâlet sisteminin yaygınlaşması doğrudan ekâbir siyasetinin bir
sonucuydu. Malikâne sistemine daha yakından bakarken de görüleceği gibi, XVII.
yüzyıl krizinden bir çıkış yolu olarak iktisadi ve siyasi kaynakların büyük oranda
merkezileştirilmesi, bu kaynaklar üzerinde sert bir mücadeleyi de beraberinde
getirmişti. 304 Mücadele her şeyden önce, yeni siyasanın başat aktörleri olan ekâbir
kapıları arasındaydı. Çeşitli bağlarla Osmanlı toplumunun ulema aileleri, Fener
aristokrasisi, yeniçeriler, taşralı ayan ve eşraf gibi diğer siyasi ve iktisadi aktörleri ile
kurdukları ilişki ağlarını İstanbul’dan yöneten bu kapılar, konumlarını hem saraya hem
de birbirilerine karşı korumak için sürekli mücadele vermek zorundaydı. Bu
mücadelenin “yüksek siyaset” alanındaki tezahürü olan mutlakıyetçi-meşrutiyetçi
gerilimi, zaman zaman Edirne Vak’ası ve Patrona İsyanı’nda olduğu gibi 305 şiddetli
siyasi kavgalar biçimini alsa da, esas çekişme idari atamalar ve mali imtiyazlar alanında
yaşanıyordu. Bir idari makamın kime verileceği ya da bir malikâne açık arttırmasının
hangi ailenin elinde kalacağı, büyük oranda İstanbul’da kurulan ittifak ağlarına bağlıydı
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ve İstanbul’dan uzak kalmak bu ağların dışında kalmak anlamına gelebileceğinden
sahip olunan konumun kaybı ile sonuçlanabilirdi. Bu nedenle tüm bu önde gelen kapılar
için taşradaki çıkarlarını koruyacak ilişkiler kurmak ve gerektiğinde üstlenmek zorunda
oldukları idari ve mali sorumlulukları vekâlet sistemi vasıtasıyla yerine getirmek
hayatiydi.
Peki bu sistemde ekâbir ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak taşralı unsurlar
kimlerdi? Bu soruya verilecek cevap, Osmanlı siyasasında yerelleşmenin yukarıdan
aşağı olarak niteleyebileceğimiz işleyişinin yanında, bir de aşağıdan yukarı, yani
taşradan merkeze doğru bir işleyişin bulunduğunu dikkate almayı gerektirir. Bu işleyiş
de taşranın kendisi kadar çoğul bir nitelik taşımaktadır. XVIII. yüzyılla birlikte ayanın
yükselişine dair kaleme alınan geleneksel anlatılar, genel olarak, ayanın kökenlerine
dair çözümlemelerle başlarlar. Buna göre, Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik
döneminde reâyâ ya da toplum ile devlet arasındaki ilişkiyi sağlayan aracılar olarak
görülebilecek ayan, siyasal ve iktisadi alandaki çözülmenin etkisiyle, merkezin
mirasçılarının mı yoksa taşranınkilerin mi gözünden bakıldığına bağlı olarak, ya
mütegallibe ya da halkın koruyucusu konumuna yükselmiştir. Oysa elimizdeki tarihsel
kanıtlar XVIII. yüzyıl ayan ve eşrafının birbirinden çok farklı toplumsal kökenlerden
gelen ve çok farklı yolları izleyerek söz konusu konumları elde eden kişilerden
oluştuğunu göstermektedir. Bu farklılıkların ortaya çıkardığı çeşitlilik ve bunun siyasal
sistem üzerindeki etkileri aşağıda ele alınacak olmakla beraber, burada söz konusu
kökenlerden birine değinmek, Osmanlı idari teşkilatının yeniden yapılanma sürecinin
taşralı unsurlar üzerindeki etkisini ortaya koymaya yardımcı olacaktır.
Yukarıda kısa bir şekilde özetlenen geleneksel anlatının gerçeği yansıttığı
noktalardan biri, berâyâ-reâyâ karşıtlığı üzerine kurulu geleneksel Osmanlı siyasal
sisteminin, bu iki sınıf arasındaki ilişkileri sürdürebilmek için zaman zaman kimi
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aracılara ihtiyaç duymuş olmasıdır. Dolaylı yönetimin ve çok geniş bir tarihsel
coğrafyaya yayılmış olmanın bir sonucu olarak Osmanlı devleti, toplumun çeşitli
kesimlerini birbiriyle içe içe geçebilen taifeler biçiminde örgütlemiş ya da onları bu
şekilde kabul etmişti. Her bir taifenin belirlenen sınırlar içinde kendisine yüklenen
sorumlulukları yerine getirmesi içinse, yine her birinin kendi içinden çıkan ve devlet
tarafından da meşru temsilci olarak görülen aracılar görevlendirilmişti.306 Aslen berâyâ
üyesi olmayan kişiler bir yandan içinden geldikleri taifeyi temsil edip, diğer yandan
devletin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirerek ikili bir işleve sahip
oluyorlardı. İltizam sisteminin yaygınlaşması ve ekonominin nakdileşmesinin sağladığı
olanaklar ile birlikte, ellerinde bulundurdukları maddi imkânları mültezimlik almak ve
berat elde ederek askerî sınıfa girmek için kullanmaya çalışan bu aracılar, aynı zamanda
idari yapıdaki dönüşüme eşlik eden pek çok idari ve askerî işlevi de üstlenmeye
başladılar. 307 İktidar bloğunun bu şekilde genişlemesi, beraberinde yeni rollerin
kurumsallaştırılmasına yönelik bir ihtiyacı da getirdi. Ayanlığın çeşitli taife temsilcileri
için kullanılan genel bir isimden çıkarak devlet tarafından yetki ve sorumlulukları
tanımlanan bir kuruma dönüşmesi, bu sürecin sonucunda gerçekleşti. Yeni düzenleme
ile birlikte ayanlar artık kaza ölçeğinde yetki ve sorumluluk üstlenen idari görevlilere
dönüştüler. 308 Bu idari görev, özellikle Avrupa vilayetlerinde yaygınlık kazanırken,
Anadolu’da voyvodalık ve muhassıllık gibi başka görevler mali sistemin ihtiyaçlarına
uygun olarak varlıklarını sürdürdü.309
Bir kez ayanlığın bir idari kurum olarak kabul edilmesiyle birlikte, söz konusu
göreve atamaların ne şekilde yapılacağı önemli bir tartışma konusu haline geldi. Atama
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yetkisi önceleri doğrudan eyaletin valisine ait iken, 1765 yılında alınan kararla, cemaat
tarafından seçilen kişilerin doğrudan Bâbıâli tarafından onaylanması uygulamasına
geçildi.310 Kaza temelinde örgütlenen ayanlık kurumu, idari ve coğrafi bir nitelik arz
etmekle birlikte, daha önceki dönemden devralınan taife temsilciliği de olduğu gibi bir
kenara bırakılmadı. Özellikle gayr-i Müslim nüfusun kırsal alanda önemli bir yekûn
tuttuğu Avrupa eyaletlerinde, bu cemaatleri ilgilendiren başta cizye toplanması olmak
üzere çeşitli idari ve mali ihtiyaçlar, knez, kocabaşı ya da çorbacı gibi isimler alan
kişiler tarafından üstlenilmeye başladı ve bu kişilerle ayanlar arasında ittifak ilişkileri
teşkil edildi. 311 Böylece siyasal sistemin idari ihtiyaçlarının karşılanmasında giderek
daha fazla yerelleşmeye başvurulması İmparatorluğun genelinde mütesellimlerden
voyvodalara, valilerden muhasıllara, ayanlardan kocabaşılara uzanan ve adeta yamalı
bir bohçayı andıran bir idari teşkilatın kurulması ile sonuçlandı. Bu idari tabloya,
Habsburg-Venedik-Moskova Knezliği ittifakı ile sürdürülen uzun savaşın son yıllarında
iltizam usulünde gerçekleştirilen köklü bir değişiklikle birlikte yeni bir unsur daha
eklenecekti.
b. Malikâne Sistemi
1695 yılında çıkarılan bir kararla öncelikle Şam, Halep, Diyarbekir, Mardin, Adana,
Malatya, Antep, Tokat bölgelerindeki belirli mukataaların kayd-ı hayat şartı ile iltizama
verilmeye başlandığına daha önce değinilmişti. Malikâne sistemi çerçevesinde söz
konusu mukataalar İstanbul’da açık arttırmaya çıkarılıyor ve en yüksek bedeli ödemeyi
kabul eden kişiye o mukataanın gelirlerini toplama hakkı ömür boyunca devrediliyordu.
Malikâneciden beklenense, peşin olarak mu’accele adı verilen yüklü bir meblağı
yatırması ve ardından her yıl sabit bir tutar ödemeye devam etmesiydi. Ödemelerde
310
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üzerindeki

haklarına

dokunulmuyor, dahası belirli koşullar altında malikâne miras bırakılabildiği gibi
satılabiliyor ya da devredilebiliyordu.312 Pek çok araştırmacının da belirttiği üzere bu,
neredeyse toprak üzerinde özel mülkiyet haklarının kullanılması anlamına geliyordu.
Geleneksel anlatı içinde malikâne sisteminin uygulamaya konması birkaç temel
etmene bağlanır. Bunlardan ilki, devletin XVII. yüzyıl boyunca paralı asker kiralama
zorunluluğundan kaynaklanan ve yıpratıcı Kutsal İttifak Savaşı sırasında iyice ağırlaşan
mali yükünü bir tür iç borçlanma ile kapama ihtiyacıydı. Malikânelerin yüksek
mu’accele ve düşük taksit bedelleriyle açık arttırmaya çıkarılması, devletin acilen
ihtiyaç duyduğu nakit ihtiyacını karşılamaya yönelik bir tasarının ürünüydü. Malikâne
sisteminin uygulamaya konulmasının bir başka yapısal nedeni daha vardı. Osmanlı
İmparatorluğu’nun küçük köylülüğün korunması ve sömürünün engellenmesi ilkeleri
üzerinde yükseldiğini varsayan bu geleneksel anlatıya göre böylesi bir adım, iltizam
sisteminin geçen yüzyıl boyunca tahrip ettiği vergi tabanının yeniden toparlanması
sonucunu verecekti. Gelir toplama hakkını yalnızca üç yıl süreyle ve başka bir adayın
daha yüksek fiyat önermesi durumunda her an kaybedecek şekilde elinde bulunduran
sıradan mültezimin aksine, malikânecinin köylüyü koruyacağı ve kendisini yatırdığı
parayı bir an evvel çıkarmak zorunda hissetmeyeceği için kanunsuz olarak vergi
toplamayacağı düşünülüyordu. Üçüncü olaraksa, sürekli bir rotasyon öngören iltizam
sistemi yerine, gelir kaynaklarını sabit kişilerin eline veren bu sistemin malikâne
sahibini toprağa ve dolayısıyla üreticiye yakınlaştıracağı ve böylece tarımsal üretimin
artacağı varsayılıyordu.313 Geleneksel anlatıya göre “devlet” bir taşla iki kuş vuruyor ve
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bir yandan kendi acil ihtiyaçlarını iç borçlanma yoluyla karşılarken, diğer yandan da
daire-i adalet çerçevesinde refahı ile yükümlü olduğu reâyâyı koruyordu.314
İltizam sistemi nedeniyle reâyânın XVII. yüzyıl boyunca fazlasıyla zarar gördüğü bir
gerçekti ve daha önce ifade edildiği gibi, XVII. yüzyıl krizi sırasında reâyânın askerî
sınıfa geçmeye yönelik yoğun çabalarının arkasında da büyük oranda bu gerçek
yatıyordu. Fakat malikâne sisteminin, bu durumu düzeltmeye yönelik bir girişim
olduğunun bu kadar yaygın bir kabul görmesi birçok açıdan şaşırtıcıdır.315 Her şeyden
önce, malikâne sistemine geçişle birlikte reâyâ üzerindeki vergi yükünün azaldığına dair
herhangi bir kanıt ortaya konulmamıştır. Tersine, malikâne sisteminin özellikle
taşeronluk ilişkileri vasıtasıyla yerelleşmesinin, vergi yükünü arttırdığı yönünde pek çok
verinin bulunduğu söylenebilir.316 Geleneksel anlatı çerçevesinde bunun açıklaması ise,
yerel unsurların bir yolunu bularak edindikleri taşeronlukları, ellerinde bulundurdukları
diğer idari mekanizmalarla birleştirerek köylülüğü sömürmeye başladıkları şeklindedir.
Dolayısıyla, aslında köylülüğün korunmasına yönelik bir sistem, yerel unsurların
müdahalesi nedeniyle adem-i merkezileşme ve gerileme örüntülerine uygun olarak
istismar edilmiştir.
Yine, “devlet” tarafından yapılan malikâne reformunun askerî ihtiyaçları karşılamaya
yönelik olduğu fikri de, Osmanlı maliyesinin askerî faaliyetleri düzenleme esasında
örgütlendiği ve hatta bütün Osmanlı toplumsal ve siyasi yapısının temel belirleyicisinin
savaş

makinesinin

işleyişini

sürdürme

kaygıları

olduğu

varsayımından
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çıkarak ele alan her iki açıklama da sistemin temel mantığını gizlemekte ve dolayısıyla
ortaya çıkan sonuçların anlaşılmasını engellemektedir. Her şeyden önce malikâne
sistemini uygulamaya sokan “devlet” nedir ya da daha doğru bir ifade ile kimdir?
(Jeo)politik birikim üzerinde yükselen toplumsal formasyonlarda hâkim sınıflardan
ayrışmış bir devlet örgütlenmesinin mümkün olmayacağı şeklindeki kuramsal önerme
bir yana, bir önceki alt-bölümde ele alındığı gibi Osmanlı siyasal yapısı ve karar alma
süreçleri, 1695 tarihi itibariyle çoktan ekâbir kapılarının hâkimiyetine geçmiş
bulunuyordu. Dolayısıyla Osmanlı “devleti” adına karar alanlar, başta Köprülü kapısı
olmak üzere, bu siyasi öznelerdi. Ne tesadüftür ki, malikâne sistemi de başından itibaren
açık arttırmalarda önemli malikânelerin bu aileler tarafından satın alınmasını sağlayacak
şekilde kurgulanmıştı.
Aslında durum, malikâne sisteminin taşralı siyasal ve toplumsal grupların
kaynaklarına el atmak amacıyla devlet seçkinleri tarafından tasarlanmış bir temellük
stratejisi olmasından ibaretti.317 Devlet ya da daha doğru bir deyişle İstanbul merkezli
ekâbir kapıları, malikâneler dağıtarak iki şeyi gerçekleştirdi: “Siyaset ve din kurumları
içinde vergiden muaf grupların birikimlerine elini daldırdı; bu grupların tarım üretimine
yatırım yapmaları ve 17. yüzyılda yaşanan toplumsal bunalım sonucu gem almaz olmuş
köylüyü üretime yöneltmeleri için teşvikler sağladı.”318 Dolayısıyla mâlikane sisteminin
uygulamaya konması sınıf mücadelesinin ikinci düzleminde, yani hâkim sınıfın kendi
içinde toplumsal artıktan daha fazla pay elde etmek için verilen mücadelede, ekâbir
kapıları tarafından geliştirilen bir stratejiydi. Bu stratejinin arkasında yatan temel etken,
XVII. yüzyıl krizi boyunca askerî sınıfa geçişleri kolaylaştıracak şekilde, daha önce
reâyâ arasında yer alan toplumsal kesimlere kamu maliyesine yatırım yapma imkânı
sağlayan iltizam sisteminin, toplumsal artığın mutlak anlamda çoğalsa bile nispi
317
318
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anlamda dağılmasıyla sonuçlanmış olmasıydı. Ekâbir aileleri, İstanbul’da elde ettikleri
hâkim konuma koşut olarak, mutlak anlamda yoğunlaştırılmaya çalışılan toplumsal
artığın aynı zamanda nispi olarak da arttırılması ve kendi ellerinde toplanmasına yönelik
akılcı bir strateji geliştirmişlerdi. Örneğin, XVII. yüzyılda sadece yeniçeriler gibi düşük
rütbeli askerî sınıf mensupları değil, başta Yahudiler olmak üzere gayr-i Müslimler,
kadınlar ve taşralı ayan ve eşraf gibi makul ölçekli birikime sahip toplumsal kesimler de
iltizam sistemine yatırım yapmaya başlamış, yatırımlarının karşılığında da iltizam
beratlarına kendilerine askerî statüsü verecek maddelerin konulmasını talep eder
olmuşlardı.
Malikâne sisteminin getirdiği yeniliklerden biri de, bu toplumsal kesimlerden
bazılarının doğrudan açık arttırma süreçlerinden dışlanmasıydı. Buna göre, kadınlar ve
gayr-i Müslimler artık açık arttırmalara katılamayacaklardı.319 Gayr-i Müslimlere ancak
taşeronluk sistemi içinde mültezimlik ya da mütesellimlik gibi görevler verilebiliyordu.
Bir diğer düzenleme ise, malikânelerin, daha önceki iltizama verilen mukataaların
aksine, yüksek gelir getiren kaynakları içerecek şekilde belirlenmeleri ve bu nedenle
açık arttırma sonucunda peşin olarak ödenmesi gereken mu’accele miktarlarının çok
yüksek olmasıydı. Böylece sadece elinde yeterli kaynağa sahip olan ya da bu tür
kaynakları gayr-i Müslim sarraflarla kurdukları ittifak ilişkileri sayesinde bir araya
getirebilecek 320 ekâbir kapıları mensupları açık arttırmalardan faydalanabiliyorlardı.
Dahası İstanbul’da mukim olmak, açık arttırmaların sürekli takip edilebilmesi açısından
da ek olanaklar sunuyordu. Dolayısıyla bu sistem, Faroqhi’ninde belirttiği gibi,
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“sıradan” mültezimlerle Osmanlı idaresinin merkezinde bulunan kapılar arasındaki bir
paylaşım mücadelesinin sonucuydu.321
XVIII. yüzyıl boyunca ehl-i örf mensuplarının diğer toplumsal kesimleri iltizam
sisteminin dışına itmek için verdikleri mücadelenin bir sonucu olan malikâne sistemi
daha fazla kaynağın İstanbul’a akmasını sağlayacak şekilde düzenlendi. 322 Açık
arttırmalara katılanlar, sayıları 1.000 ila 2.000 arasında değişen ve çok büyük çoğunluğu
asker, idareci, bürokrat veya ilmiye mensubu yüksek rütbeli devlet görevlilerinden
oluşan bir alıcı kitlesiydi.323 Bu nedenle, Mehmet Genç’in “kuruluşunda hâkim bulunan
telakkiye nazaran, mukataasının yanı başında kalarak vergileri bizzat tahsil etmek üzere
yaratılmış gibi görünen malikâneci tipi, zamanla iyice belirginleşen bir şekilde
İstanbul’da oturan ve malikânesini iltizamla idare ettiren bir nevi “rentier” haline
girmiştir.” 324 tespitine katılmak hayli zor görünmektedir. Tersine kuruluşta hâkim
bulunan telakki, bizatihi ekâbir kapılarının bir “rentier” sınıf olarak iktisadi ve siyasi
tabanlarını konsolide etme arzularıydı.
XVIII. yüzyılın başı itibariyle ekonominin canlanması ve fiyatlarda görülen artış,
malikâneleri daha da kazançlı bir yatırım haline getirdi325 ve sadece yukarıda adı geçen
bölgeler değil, İmparatorluğun bütününde iltizama verilen toprakların yaklaşık yüzde
40’ı malikâne sistemine dâhil edildi. 326 Dahası sistem, yalnızca topraktan alınan
vergileri kapsamıyor, aşiretlerden ya da loncalardan toplanan vergiler ve şehirlerin
gümrük gelirleri gibi iktisadi hayatın bütününde uygulanıyordu. 327 En değerli vergi
kaynaklarının ekâbir kapılarının eline geçmesi anlamına gelen bu süreçle birlikte,
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kapıların yüksek miktarlardaki doymak bilmez nakit ihtiyacı, malikâne satışlarının
belirli bölgeleri ve ekonomik sektörleri de kapsayacak şekilde genişlemesini
sağlamıştı.328
Fikret Adanır ve Suraiya Faroqhi, malikâne sistemi ile servetin ekâbir kapılarının
ellerinde daha fazla birikmesinin sonucunda Osmanlı hâkim sınıfı arasında
aristokratikleşme eğilimlerinin güçlendiği kanaatindedirler.329 Gerçekten de bir yandan
kapıların yükselişinin bir sonucu olan malikâne sistemi, diğer yandan sağladığı
olanaklarla kapıların daha da güçlenmesinin önünü açıyordu. Bu bağlamda,
Salzmann’ın, XVIII. yüzyıl boyunca malikâne sisteminin bürokratlar, vezirler, saray
görevlileri, önde gelen din adamları ve ordu mensuplarını birbirine bağlayan karmaşık
bir patronaj ve yeniden dağıtım devresinin kurulmasını sağladığını belirtmesi
önemlidir. 330 Bununla birlikte, sistemin sadece ekâbir kapılarının lehine işlediği ve
iltizamların malikâneye dönüştürülmesiyle birlikte pek çok iltizamı elinde bulunduran
taşralı unsurların tamamen dışlandığı düşünülmemelidir. Bilakis, süreç içinde malikâne
sistemi, taşra toplumunun daha büyük bir diliminin Osmanlı siyasasına katılmasını
sağlamıştır.331
Bu katılımın temelinde, ekâbir kapıları ile taşranın önde gelen eşraf aileleri
arasındaki karşılıklı çıkar ortaklığı yatıyordu. Az sayıda ekâbir kapısının çok fazla
sayıda malikâne için açık arttırmaya katılması, beraberinde elde edilen malikânelerin
etkili bir şekilde yönetilmesi sorununu gündeme getirdi. Ekâbir kapılarının hacim ve
yapıları, İmparatorluğun pek çok bölgesindeki ve farklı muhteviyattaki malikâneden
vergi toplanması için yeterli değildi. Üstelik daha önce belirtildiği gibi, sistem içindeki
konumun sürdürülmesi için İstanbul’da ikamet etme zorunluluğu, bu sorunu daha da
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ağırlaştırıyordu. Buna ek olarak, malikâne sistemine dâhil edilen arazilerin, aynı
zamanda Osmanlı idari sisteminden özerk kılınmaları ve normal idari teşkilat içindeki
görevlilerin, bu bölgelerin idaresine karışmalarının yasaklanması, vergi toplanması
sorununa ek olarak bir de idare sorunu doğurdu.332 Söz konusu sorunların çözülmesi,
himaye ilişkileri çerçevesinde taşralı unsurların sisteme dâhil edilmesini gerektiriyordu
ve bu, hem idari görevlerin vekâlete verilmesi, hem de elde edilen malikâne
sözleşmelerinin taşerona devredilmesiyle sağlandı. 333 Elde ettikleri idari pozisyonlar,
ekonominin nakdileşmesinin sağladığı olanaklar ve ticaret ya da iaşe gibi belirli alanlara
yaptıkları yatırımlar sayesinde belirli miktarlarda servet biriktirebilmiş taşralı unsurlar,
ekâbir kapılarının elinde bulunan malikânelerin kendi bölgelerindeki kısımlarının
idaresini ve buralardan vergi toplanmasını taşeron olarak üstlendiler.
Sadece büyük ailelerin değil, aynı zamanda şehirlerde mukim eşraf 334 ya da
yeniçeriler gibi yerel unsurların ve hatta aşiret reislerinin de dâhil olduğu bu taşeronluk
ilişkileri,335 payitahtta yerleşik küçük bir bürokrasi teşkilatının oluşumunu destekleyen
binlerce mukataacıdan oluşan ikinci bir aygıt ortaya çıkardı. 336 Erol Özvar’ın da
belirttiği gibi bu aygıt, kimlerin dâhil olacağı ve kimlerin dışarıda kalacağı üzerine
verilen şiddetli mücadeleler sonucunda şekillendi. Malikâne sisteminin iltizamı yeni bir
mücadele alanına dönüştürmesiyle birlikte, taşradaki toplumsal güçler arasındaki
hiyerarşi de yeniden örgütlendi. Bu örgütlenmenin örüntüleri, bölgeden bölgeye önemli
332
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farklılıklar gösteriyordu. Özellikle belirli bölgelerdeki malikânelerin bir bütün olarak
zaman içinde güç kazanan ayan ailelerine bırakılması ve bu ailelerin taşeronluk
sistemini bölgelerinde kendi başlarına düzenler hale gelmeleri, diğer bölgelerde ise
malikâne dağıtımının merkezin kontrolü altında daha küçük mukataacıları da büyük
aileler karşısında koruyacak şekilde gelişmesi, sonuçları yüzyılın ikinci yarısında
görülecek bölgesel farklılaşmaların doğmasına yol açacaktı.337
İster tek bir ayanın denetimine geçsin, isterse göreli olarak birbiriyle eşit birden fazla
küçük ya da orta mukataacıya dağıtılmış olsun malikâne sistemi, İstanbul’dakine benzer
bir şekilde, tarımsal ve kentsel gelirlerin merkezileşmesi ve belirli ellerde yoğunlaşması
ile sonuçlandı. Daha önce belirtilen çeşitli idari pozisyonların ve savaş faaliyetleri için
asker sağlama görevinin de taşraya devredilmesi ile birlikte devlet maliyesinin
özelleştirilmesi, süreç içerisinde, eşraf ve ayan ailelerinin ekâbir kapılarından daha
güçlü iktisadi kaynaklara ulaşmasını mümkün kıldı.338 Özellikle valilik makamlarının
hanedanlaşma eğilimi gösteren ayan ve eşraf ailelerinin kontrolüne geçtiği bölgelerde
malikânelerin doğrudan bu gruplar tarafından alınarak dağıtılmaya başlaması, aynı
zamanda onların taşradaki siyasal tabanlarını da genişletmelerine katkıda bulundu.339
Sonuç olarak, Tanzimat sonrası modern özel mülkiyet biçimi ile daha önceki vergi
kaynaklarının tahsisine dayalı tasarruf hakları arasında bir ara aşamayı temsil ettiği ileri
sürebilecek olan malikâne sistemi,340 taşralı unsurların hem iktisadi hem de idari olarak
siyasal sisteme eklemlenmeleri açısından önemli bir manivela işlevi gördü. XVIII.
yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan güçlü kentleşme eğiliminin damgasını vurduğu
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büyüyen bir ekonomide, malikâne sisteminin, sisteme katılanları, taşradaki devlet
aygıtıyla uzun dönemli ve biçimsel olarak ilişkilendirdiği bu eklemlenme süreci,
vergileri tahsil edenler ve yerel ayan heyetleri gibi daha önceden farklı işlevlere sahip
iki ayrı grubun, hem taşrada hem de İstanbul’da köklere sahip, yekvücut olmuş tek bir
sınıf olarak ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. 341 Böylece kapı kurumu bu sınıfın temel
örgütlenme biçimi olarak İstanbul’dan sonra taşrada da hâkim hale geldi ve Osmanlı
iktidar bloğunun temel asimilasyon aracı, Osmanlı görevlileri ile taşralı iktidar odakları
arasındaki ortak çıkar alanı olarak işlev gördü.342
Kapı kurumunun, ekâbir aileleri dışında, başta ulema aileleri ve Fener aristokrasisi
tarafından nasıl içselleştirilerek benimsendiğine bir önceki bölümde değinilmişti.
Benzer şekilde taşralı iktidar odaklarının (yerli yeniçerilerin, ulemanın, ayan ve eşrafın)
da bu kurumu, elbette belirli modifikasyonlarla birlikte benimsemeleri, XVIII. yüzyılda
Osmanlı siyasal yapısının bütününe yayılmış ortak bir siyasal dil ve kültürün tezahür
etmesi ile sonuçlandı. Kapıların akrabalık bağları üzerine inşa edilmiş hanedanlar
biçiminde örgütlenmeleri ve bu şekilde oluşan görece dar bir çekirdeğin bölgeden
bölgeye farklılık gösteren himaye bağları ile beslenmesi bu kültürün temelini oluşturdu.
Hanedanlaşma olarak tarif edebileceğimiz bu süreç, başlangıçta tüm kapı ve potansiyel
kapı sahiplerinin, -zade ya da –oğlu gibi soneklere sahip isimlerle kendi ailelerini
tanımlamalarından, 343 XVIII. yüzyılın son çeyreğinde, üstlendikleri görevler üzerinde
kalıtsal tekeller kurmalarına ve bir uç örnek olarak, Mısır’da hıdivlik makamının
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Kavalalı Mehmed Ali’nin soyundan gelenlere münhasır kılınmasına uzanan bir
güzergâh izledi.
Hanedanlaşma eğilimiyle birlikte, bir ailenin etrafında, farklı toplumsal kesimlerden
gelen kişilerin kapıda çeşitli işlevler edinecek şekilde toplanmaları da bu ortak siyasal
yapı ve kültürün bir diğer bileşeniydi. Aynı ekâbir kapıları gibi, siyasal toplumun ve
iktidar bloğunun genişlemesi yönündeki basıncın hem bir sonucu olan hem de bundan
yararlanan ayan kapıları da, büyüklükleri değişkenlik göstermekle birlikte önemli
miktarda insan gücünü etraflarında topladılar. Bir yandan valilik, mütesellimlik,
voyvodalık ya da malikânecilik gibi talip olunan idari ve mali makamların gerektirdiği
insan gücü, öte yandansa bu kapıların üstlendikleri orduya asker sağlayan başlıca güç
olma görevinden kaynaklanan asker besleme ihtiyacı, ayan kapılarının ekâbir
kapılarından çok daha güçlü siyasi tabanlara sahip olması sonucunu doğurdu. Özellikle
Osmanlı’nın savaş sırasında ihtiyaç duyduğu asker gücünü sağlama konusunda 17681774 Savaşının ardından içine düştüğü acizlik hali,344 taşrada potansiyel asker toplama
kaynaklarına yakın ayan kapılarının neredeyse bağımsız küçük birer ordu beslemelerini
mümkün kıldı. Ama bunların dışında da tüm ayan kapıları, ya da kapı kurma
iddiasındaki potansiyel güçler, maiyetlerinde taşradaki siyasi rollerini taşıyacak küçük
ya da büyük bir silahlı güç bulunduruyorlardı. Ayan kapılarının meşrulukları da “büyük
ölçüde şiddeti etkili biçimde parayla destekleme ve örgütlemedeki yeteneklerine
bağlıydı.”345
Himaye bağları, kapının iç örgütlenmesinde intisap ilişkilerini düzenlemekle
kalmıyordu; aynı zamanda ayan kapılarının hem birbirleriyle hem de İstanbul’daki
ekâbir kapılarıyla ilişkileri de hâmilik-tâbilik bağlarıyla kuruluyordu. Ayan kapıları ile
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ekâbir kapıları arasındaki ilişki yalnızca bir model alma ilişkisi değildi; bunun yanı sıra
temas ve etkileşim de sürekliydi. 346 XVIII. yüzyılda bu ilişkinin yönü değişse de,
(yüzyılın başlarında ayan kapıları genellikle İstanbul’daki bir kapı ile hem vekâlet hem
taşeronluk ilişkileri üzerinden himaye bağı kurarken, yüzyılın sonuna doğru,
İstanbul’daki figürler taşralı unsurların temsilcileri gibi hareket etmeye başlayacaklardı)
bu iki kurum arasındaki bağ hiçbir zaman kopmadı ve birbirini dışlamadı. Taşrada ise,
önemli görevler ve gelir kaynaklarının kontrolü için kapılar arasında süren vahşi
rekabete, taraflara kazanç sağlayan ittifaklar eşlik ediyordu.347 “Kaynakları kısıtlı olan
görece küçük bir hane, kendini korumak için daha büyük ve zengin bir haneyle himaye
bağları temelinde ittifak yapabiliyordu.”348 Kimi durumlarda ise tekil ittifaklar, yerini,
iki büyük hizip etrafında örgütlenmiş ittifak ağlarına bırakabiliyordu. 349 Böylece her bir
coğrafyanın kendi özgüllüklerine göre bir kapılar arası hiyerarşi ortaya çıkıyordu.350
İttifak

ilişkileri

sadece

güçleri

birbirinden

farklı

ayan

kapıları

arasında

gerçekleşmiyordu. Aynı zamanda doğrudan birer ayan kapısı olarak görülemeyecek
taşradaki yeniçeri ve eşraf örgütlenmeleri de, kendi hiyerarşilerini kapı kurumunu
model alarak kuruyorlardı ve biçimi şehirden şehre değişmekle birlikte, ayan kapıları ile
kurdukları ilişkiler o bölgedeki siyasi yapıya esas rengini veriyordu. Örneğin, Halep’te
yeniçeri ve eşraf örgütlenmeleri ayanları neredeyse ikinci plana düşürecek bir siyasi ve
iktisadi güç biriktirebilmişken, 351 Şam’da erken bir tarihte ayan kapıları tarafından
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tasfiye edilmiş,352 Celilzadelerin başat ayan kapısı olarak öne çıktıkları Musul’da ise, bu
kapı mensupları yeniçeri ocağına sızmış ve onları tâbi bir konuma getirmişlerdi.353
Himaye bağlarının yanı sıra taşradaki kapıların paylaştıkları bir başka siyasi kültür
unsuru ise, tüm iktidar ilişkilerinin ve himaye bağlarının kesiştiği bir mekân olarak,
saray, konak, hane ya da tahkim edilmiş bir kule ya da kale idi. Bu mekân hem kapı
mensupları için bir toplanma yeri hem de silahlı gücün ve servetin yığıldığı bir merkez
işlevi görüyordu. 354 Şehirdeki siyasi atmosfere bağlı olarak müttefik kapıların evleri
belirli mahallerde yoğunlaşabiliyor (örneğin Mısır), ya da bölgenin özellikleri nedeniyle
kentin kırsal hinterlandına dağınık bir şekilde yayılabiliyordu (örneğin Doğu
Karadeniz). Bir ayan kapısına karşı rakip kapılardan ya da İstanbul’dan gelecek tedip ya
da tasfiye hareketinin merkezi de yine bu konaklar ya da saraylardı. Örneğin, 1758’de
Şam Valisi El-Azm’ın kapısı hac yolunun güvenliğini sağlama görevindeki
başarısızlığını müteakiben tasfiye edilmeye çalışıldığında, hedef Azmzadelerin
görkemli sarayı olmuştu. 355 Yine benzer şekilde, II. Mahmud döneminde Doğu
Karadeniz’deki ayanların tedibi sırasında, İstanbul’a bağlı askerî birlikler kapı
mensuplarını fiziki olarak yok etmekten ziyade siyasi güçlerinin sembolleştiği
konaklarını yakmayı tercih edeceklerdi.356
Kökenleri ne olursa olsun taşradaki kapı örgütlenmelerinin paylaştıkları bu
hanedanlaşma, ittifaklar ve vekâlet ya da taşeronluk ilişkileri vasıtasıyla yayılma ve
askerî şebekeler oluşturma faaliyetlerini mümkün kılan şey, çeşitli kaynaklardan elde
ettikleri iktisadi güçtü. 357 Bu kaynakların başında hiç kuşkusuz, malikâne sistemiyle
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yeni bir hüviyet kazanan mukataalardan gelen vergiler yer alıyordu. Buna ek olarak
üstlenilen idari (yerel ulema için adli) pozisyonların sağladığı çeşitli gelirler de vardı. 358
Fakat temelde siyasi karakter arz eden, yani devletin adli, idari ve mali makamlarına
yapılan yatırımlara dayanan bu gibi gelirlerin dışında, ordunun iaşesi, ticaret, köylülerin
borçlandırılması, geniş ölçekli vakıflaştırma hareketleri ve çeşitli ölçeklerde kurulan
çiftlikler de yerel iktidar odaklarının iktisadi zeminin ayrılmaz parçalarıydı.359 Özellikle
valilik makamlarını ellerine geçiren ayan, “devlet kaynaklı gelirlerini gayrimenkuller,
büyük çiftlikler, iltizamlar, borç verme ve ticaret gibi çeşitlendirilmiş portföylerle kendi
jeopolitik nüfuz alanlarında bulunan kentlerde yeniden yatırıma” dönüştürüyordu. 360
Örneğin, Mısır’da kahve ticareti, 361 Musul’da ordu iaşesi, 362 Balkanlar ve Ege’de
çiftlikler 363 ve tarımsal ürün ticareti ele alınmadan ayanın yükselişi olgusunun
açıklanması pek de mümkün gözükmemektedir.
İktisadi kaynaklar vasıtasıyla mı siyasi makamlar üzerinde denetim sağlandığı,
yoksa siyasi makamların mı iktisadi kaynakları beraberinde getirdiği muhtemelen
mutlak olarak cevaplanamayacak, daha doğru bir deyişle cevabı dönemden döneme ve
bölgeden bölgeye değişecek bir sorudur. Ama hangisi olursa olsun, ayanın gücü tüm bu
unsurların etkili bir şekilde bir araya getirilmesine bağlıydı. 364 Bir yandan çok farklı
iktisadi faaliyetlere yatırım yapmak, diğer yandan da kapının lider dışında kalan
mensuplarının bölgede bulunan çok farklı idari, mali ve gerektiğinde adli makamlara
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atanmasını sağlamak, 365 bunu başarıyla gerçekleştiren kapı ya da kapıların kendi
bölgelerinde iktidarı tekelleştirmelerinin temel dayanağıydı. XVIII. yüzyılın son
çeyreğine gelindiğinde İmparatorluğun hemen her bölgesinde, bu temel dayanak
üzerinde yükselen ve Salzmann’ın vernacular governments adını verdiği 366 yerel
yönetimler ortaya çıkmış ve her bir bölgede hem tarihsel hem de konjonktürel etkenlere
bağlı olarak bu yerel yönetimler, özgül bölgesel rejimlere dönüşme eğilimine
girmişti.367
c. Bölgesel Varyasyonlar
Osmanlı İmparatorluğu’nun 1768-1839 yılları arasında yaşadığı siyasi bunalım
dönemini, müteakip bir adem-i merkezileşme ve merkezileşme salınımı olarak
değerlendirenler açısından bölgesel rejimlerin özgüllükleri pek de önem taşımaz. Ne de
olsa merkez ya da devlet karşısında çevre ya da taşra belirli fırsatları kullanarak
bağımsızlaşma eğilimi göstermiş, sonunda da devlet yeniden yumruğunu masaya
vurarak bu eğilimi tersine çevirmiş ve çevreye ya da taşraya boyun eğdirmiştir. Oysa bu
çalışmada benimsenen ve bölgesel rejimlerin oluşumunu iktidar bloğu ile siyasal
toplumun yeniden organizasyonu çerçevesinde ele alan yaklaşım açısından, bu
özgüllükler XIX. yüzyılda siyasal rejim inşa süreçleri üzerinde yarattıkları etki
nedeniyle büyük önem arz etmektedir.368
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Bölgesel rejimlerin çeşitliliği ya da başka bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki
yerelleşmenin çeşitli “varyasyonları”369, devasa boyutlarda bir eski rejim olan Osmanlı
İmparatorluğu’nu tek bir analitik birim kullanarak incelemeyi imkânsız kılmaktadır.370
Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan bu yana varlığını koruyan taşranın
özgüllüklerinden kaynaklı modifikasyonlar,371 yerelleşme, özelleştirme ve cemaatleşme
süreci ile birlikte bölgesel çeşitlemeler 372 halini almıştır. Bir taşralı iktidar odağının
kendi kapısını oluştururken kullandığı yöntem ve kaynaklar, zaman zaman coğrafi
farklılıkları da kesecek örüntüler oluşturabilmiştir. 373 Fakat, XVIII. yüzyıl Osmanlı
taşrasına ve II. Mahmud dönemi merkezileşmesine odaklanan çalışmalar, genellikle bu
örüntülerden yalnızca birini seçerek, elde edilen sonuçları Osmanlı taşrasının bütününe
teşmil etme yolunu tercih etmişlerdir. Böylece karşımıza, körlerin fili farklı organlarına
dokunarak tanımlamaya çalıştıkları Hint hikâyesine benzer bir durum çıkmaktadır.
Aynı döneme eğilerek Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı coğrafyalarını ele alan
araştırmacılar, serfleştirmeye dayalı çiftlik oluşumu, ticari tarıma ve ücretli emeğe
dayalı çiftlik oluşumu,374 küçük köylülük temelli tarımsal üretime geleneksel vergi/rant
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mekanizmaları aracılığıyla el koyma gibi farklı temellük stratejileri tespit etmekte,375
sonrasındaysa Osmanlı toplumsal formasyonunu bu tespitlerden yola çıkarak yaptıkları
genellemeler vasıtasıyla açıklamaya çalışmaktadırlar. Oysa Osmanlı’yı anlamayı
zorlaştıran şey, tam da çağdaşı Avrupa toplumsal formasyonları ile karşılaştırıldığında,
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda sahip olduğu emek biçimlerinin, toplumsal mülkiyet
ilişkilerinin ve temellük stratejilerinin çeşitliliğidir.

376

Bu nedenle Osmanlı

İmparatorluğu’nda devlet oluşumu, söz konusu biçim ve stratejilerin çoğulluğu ve
bunların tarihsel ve konjonktürel etmenlerin belirlediği siyasi yapılarla etkileşimi, bir
başka deyişle her bir yerel toplumsal matrisin özgüllüğü377 göz önünde bulundurularak
anlaşılmalıdır.

Söz konusu özgüllükler, özellikle ilerleyen sayfaların konusunu

oluşturacak siyasi kriz ortamının ve alternatif modern devlet oluşum güzergâhları
arasından neden belirli bir tanesinin gerçekleştiğinin anlaşılması açısından önem
taşımaktadır.
Eşraf siyasetinin niteliğini belirleyen bu özgüllüklere, XIX. yüzyıl krizi ve ardından
gelen eski rejimin yıkılması bağlamında değinilecek olmakla beraber, burada yine de bir
çerçeve çizmek mümkün gözükmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki farklı
yerelleşme pratiklerine dair sınıflandırma denemelerinden bütünüyle yoksun değiliz.
Örneğin Quataert, Osmanlı İmparatorluğu’nun son iki yüzyılını ele aldığı çalışmasında
yerel iktidar odaklarının üç farklı tipi bulunduğunu belirtir: Merkezden giderek
yerelleşen görevliler, güç kazanan yerel ayanlar ve Arap topraklarındaki Memlûklar.378
McGowan ise, reâyâ temsilciliği pozisyonundan yola çıkarak siyasi güç kazanan yerel
ayanlarla, aslında savaş ağası olarak adlandırılması gerektiğini belirttiği, konumlarını
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kullandıkları zora borçlu olan derebeyleri arasında bir ayrıma gider.379 Benzer şekilde
Bruce Masters da, Arap topraklarındaki yerelleşme eğilimlerini ele aldığı makalesinde
bu topraklarda temel olarak dört farklı yerel iktidar oluşumu tespit eder: soya dayalı
topluluklar, yeni-Memlûkler, Osmanlı askerî kuvvetleri, şehirli ayan ve eşraf.380
Gerçekten de, Osmanlı İmparatorluğu’nun belirli bölgelerinde XVII. yüzyıl ve hatta
fetih öncesinden bu yana varlıklarını ve etkinliklerini sürdüren kimi aileler, zaman
içinde ellerinde bulundurdukları ayanlık makamlarını gerçek birer bölgesel otorite
olmaya evriltebilmişlerdir. Başka pek çok bölgedeyse, Osmanlı merkez teşkilatından
bölgeye idareci ya da asker olarak gönderilen kişiler, birer yerel iktidar odağına
dönüşmüştür. Fakat büyük oranda taşradaki yerel iktidar odaklarının kökenlerinden yola
çıkan bu sınıflandırma denemeleri, coğrafya, kentleşmenin tarihi ve yoğunluğu,
temellük stratejilerinin eklemlenme biçimleri ve merkezîleşme dereceleri gibi başka
kriterler de göz önüne alınarak çeşitlendirilmek zorundadır. Zira taşralı iktidar
odaklarının benzer kökenlerden geldikleri bölgeler, sonuç olarak birbirinden çok farklı
rejimlere sahip olabilmiştir.
Sınıflandırmada kökenin yanı sıra başvurulabilecek önemli bir kriter coğrafyadır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş ölçekli tarımsal üretime izin veren alanlarıyla, daha
dağlık olan ve hayvancılığın, yarı-göçebeliğin ve yağmanın önemini hiç kaybetmediği
bölgeleri ya da sınır bölgelerle merkez bölgeler arasındaki iktidar ilişkilerinin
doğasından kaynaklanan farklılıklar, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında önemli bölgesel
varyasyonların doğmasına neden olmuştur. Örneğin, Irak gibi sınır bölgelerinde
Safevilerle savaşın neden olduğu ihtiyaçlar, Osmanlı yayılmasından önce var olan
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MacGowan, op. cit., s. 786. Benzer bir sınıflandırma Robert Zens tarafından da önerilmektedir. Robert
Zens, op. cit., s. 435.
380
Masters, “Semi- Autonomous…,’’ s. 187.
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toplumsal örgütlenme örüntülerinin pekişmesi sonucunu doğurmuştur.381 IV. Murad’ın
İran seferi sırasında, merkez karşısında özerk hareket etme kapasiteleri azaltılan Kürt
mirliklerinin, XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerçek birer yerel iktidar odağı
haline gelmeleri bu nedenledir. XVII. yüzyılın sonundaki toprak kayıpları ile birlikte
tam bir sınır bölgesi haline gelen Bosna’da da benzer bir süreç gözlenmiş ve Cengiç
Beylerinin özerk hareket etme kapasiteleri bölgedeki Müslüman nüfusun önemli bir
bölümünün yerlikulu statüsü ile birlikte askerî sınıfa dâhil olması ile büyük oranda
artmıştır. 382 Aynı şekilde Vidin’de Pazvandoğlu’nun yerel iktidarında cisimleşen ve
onun ölümünden çok sonra Tanzimat döneminde bile etkileri devam edecek bölge
köylülerinin serfleştirilmesi süreci de383 bölgenin sınır konumuyla doğrudan ilintilidir.
Oysa savaşın etki ve tehditlerinden göreli olarak daha uzak olan bölgelerde, yerel iktidar
odakları yukarıdaki örnekler kadar güçlü askerî örgütlenmelerden yoksun olmaları ya da
bölgedeki Müslüman nüfusun bütünüyle askerîleşmemesi nedeniyle daha farklı
nitelikler kazanmıştır.
Yine bölgesel varyasyonlar açısından önemli bir başka kriter, kentleşmenin tarihi ve
yoğunluğudur. Göreli olarak daha kesintisiz bir kentleşme pratiğine sahip topraklarda
yerel yönetimler daha çoğul karakter arz ederken, diğer yerlerde daha hiyerarşik yapılar
ortaya çıkmıştır. Özellikle Şam ve Halep gibi toplumsal aktörlerin sadece şehirdeki
ayanla sınırlı kalmadığı, ulemanın, yerli yeniçerilerin, eşrafın ve aşiretlerin de bölgesel
rejimlerin kurulmasına katkıda bulunduğu eyaletlerde, hanedanlaşma eğilimleri bir
ailenin bölgenin neredeyse bütünü üzerinde egemenlik kurmasına izin vermeyecek bir
biçimde gelişmiştir. Şam’da Azmzadelerin tasfiyesinde olduğu gibi buna yönelik
girişimler de çok erken tarihlerde bertaraf edilebilmiştir.
381

Khoury, op. cit, … s. 51.
Fatma Sel Turhan, Eski Düzen Adına, Osmanlı Bosna’sında İsyan (1826-1836), İstanbul, Küre, 2013,
s. 69.
383
Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Ankara, TTK, 1943.
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Osmanlı toplumsal formasyonunda var olan farklı temellük stratejilerinin ve hatta yer
yer üretim biçimlerinin birbirleriyle nasıl eklemlendikleri de, bölgesel varyasyonlar
üzerinde kuşkusuz etkili olmuştur. Osmanlı iktisadi ve sosyal hayatı ile ilgilenen
tarihçilerin gündemlerini uzunca bir dönem meşgul eden çiftlikleşme tartışması, büyük
oranda bu sorunla ilgilidir. Osmanlı’da XVIII. yüzyıl boyunca hâkim hale gelen artık
çekme biçiminin ne olduğu ve bunun mülkiyet ilişkilerinin dönüşümü ile olan rabıtası,
bir oranda Avrupa’daki devlet oluşum süreçleriyle birlikte ele alınarak da tartışılmıştır.
384

Buna göre, hem yasal hem de yasal olmayan vasıtalarla topraklar üzerinde büyük

çiftlikler kurulması, bu sürecin ticari tarımın gelişmesi ve “dünya-sistemi” ile ilişkileri
ve çiftliklerde kullanılan emeğin biçimi, Osmanlı’da Doğu Avrupa’yı andıran bir ikinci
serfleşmenin yaşandığı, Osmanlı’da bu eğilimlerin aslında sınırlı olduğu ve devlet ile
küçük köylülük arasındaki gizli anlaşmayı tehdit edecek boyutlara ulaşmasına asla izin
verilmediği ve çiftlikleşme olgusunun esas olarak serfleştirme ile değil ekilmeyen
topraklarda büyük oranda ortakçılık ya da ücretli emek kullanımı ile birlikte anılması
gerektiğini savunan farklı tezlere konu olmuştur. Burada bu tartışmaları tüketici bir
sonuçtan hareket etmek yerine Osmanlı toplumsal formasyonunda her üç sürecin de eş
zamanlı olarak yaşandığına ve bunun da bölgesel varyasyonların ortaya çıkmasının
önemli bir nedenini oluşturduğuna vurgu yapmakla yetinilecektir.385
Dahası, sadece feodal üretim biçimine özgü çeşitlilik değil, soya dayalı toplulukların
siyasi bir kimlik edinerek varlıklarını sürdürdükleri bölgelerde (jeo)politik birikimle
384

Söz konusu artığa el koyma biçimlerinin Avrupa’da da modern devletin oluşumu ve kapitalizmin
doğuşu söz konusu olduğunda ne kadar belirleyici olduklarına ve farklı devlet oluşum süreçlerine
kaynaklık ettiklerine ilişkin olarak bkz. Perry Anderson, op. cit. ve özellikle Robert Brenner, ‘‘Economic
backwardness in…,’’ s. 15-54.
385
Bununla birlikte Suraiya Faroqhi’nin, “Osmanlı merkezi idaresinin köylülerin topraklarına el
konmasını desteklemeyi veya yasallaştırmayı reddetmesi ve imparatorlukta ticari fırsatların sınırlı olması,
yerel güç sahibi kişilerin kendi adlarına çiftlikler edinmesini, yani reâyânın toprağa el koyma sürecini
mantıki sonucuna götürmesini çekici olmayan bir şey haline getirdi. Sonuçta, siyaseten egemen grup
tarım ürünlerine, küçük arazileri işleyen reâyânın ödemekle yükümlü olduğu yasal, yarı-yasal ve yasadışı
rant türleri yoluyla el koymaya devam etti. Dolayısıyla da, yerel güç sahibi kişiler çok nadiren tarım
işletmeciliğine geçtiler.” şeklindeki tezinin İmparatoluk’taki mutlak olmasa da hâkim örüntüyü yansıttığı
söylenebilir. Faroqhi, “Krizler ve Değişim…,” s. 580.
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kurdukları eklemlenme ilişkisinin gücü de hem bölgesel varyasyonların varlığı hem de
XIX. yüzyıl siyasal rejimlerinin inşa süreçleri bakımından hayati önem arz etmiştir.
Özellikle Avrupa toplumları ile karşılaştırıldığında Osmanlı İmparatorluğu’nun hemen
her coğrafi bölgesinde soya dayalı toplulukların, üstelik de siyasi ve askerî açıdan
önemli aktörler olarak varlıklarını XX. yüzyıla kadar sürdürmeleri, devlet oluşumu
üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Arnavutluk’tan Suriye çöllerine, Kürt mirliklerinin
hâkimiyet alanlarından Batı Anadolu ve Balkanlardaki yarı-göçebe gruplara386 ve hatta
XIX. yüzyılda sayıları ve önemleri artan Kafkas göçmenlerine kadar bu tür topluluklar,
sadece devletle değil, aynı coğrafyaları paylaştıkları yerleşik köylü nüfusla kurdukları
ilişki açısından da bir sonraki yüzyılın siyasal yapısında belirleyici olacak etkilerde
bulunmuşlardır.
Bölgesel rejimlerin karakteri üzerinde etkili olan bir başka kriter de idari ve mali
pozisyonların ne ölçüde tekelleştirildiği ve taşeronluk ya da vekâlet mekanizmalarının
ne ölçüde daha geniş toplumsal kesimleri kapsayacak şekilde örgütlendiğidir. Örneğin,
Bereketli Hilal’in kuzey ve doğu uçlarında yer alan Diyarbekir ve Musul kentleri pek
çok açıdan benzer özelliklere sahip olsalar da, malikânelerin ilkinde daha çok sayıda
insana ve daha eşit ölçeklerde dağıtılmış ve herhangi bir ailenin bu dağıtım süreci
üzerinde mutlak bir denetim kuramamış olması, ikincisindeyse küçük taşeronlar
üzerinde siyasal hâkimiyet kuracak şekilde malikânelerin Celilzadelerin elinde
toplanması, etkileri II. Mahmud dönemindeki siyasi çatışmalarda gözükecek yapısal
farklılıklara neden olmuştur.387
Yukarıda ancak bir kısmına değinilen farklı kriterler göz önüne alınarak
yapılabilecek sınıflandırmalarla bölgesel varyasyonların ortaya çıkarılması, XIX.
yüzyılda beliren kriz sonucunda Osmanlı eski rejiminin yıkılması ve ardından Tanzimat
386
387

Fikret Adanır, “Semi-autonomous Forces…,’’ s. 160-161.
Bu iki örnekteki farklı örüntüler için bkz. Ariel Salzmann, op. cit., passim ve Khoury, op. cit.. passim.
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Fermanı ile birlikte siyasal alanın yeniden inşası süreçlerinin anlaşılması açısından
belirleyici bir öneme sahiptir. Bir bütün olarak bakıldığında, Osmanlı’da siyasal
egemenliğin büyük oranda yerel iktidar odaklarına devri ile birlikte söz konusu
odakların da giderek Osmanlı siyasal sistemiyle farklı düzeylerde de olsa bütünleşmesi
sürecinin, yani taşra Osmanlılaşırken Osmanlı’nın da taşralaşmasının, müteakip siyasal
gelişmeler üzerindeki etkisi, bu varyasyonların kriz anında nasıl farklı güzergâhlarda
evrildiğini açıklayacak anahtar olarak görülmelidir. Fakat bunun için öncelikle iktidar
bloğunun genişlemesine eşlik eden yeni siyasal toplum tasavvuruna ve XVIII. yüzyılın
son çeyreği ile XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan siyasal bunalımın niteliklerine
göz atmak gerekmektedir.
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II. ESKİ REJİMİN KRİZİ
VE MEMALİK-İ MAHRUSE’DE İÇ SAVAŞ (1768-1838)
Yıkılıbdur bu cihan sanma ki bizde düzele
Devlet-i çarh-ı denî verdi kâmu müptezele
Şimdi erbâb-ı saadette gezer hep hezele
İşimiz kaldı heman merhamet-i lemyezele
(III. Mustafa, 1774)388

Bir önceki bölümde belirtildiği gibi, Osmanlı eski rejimi, ne değişimden azade,
yerinde sayan, ‘‘duraklayan’’ bir siyasi yapıydı, ne de bir bütün olarak bakıldığında,
XVIII. yüzyıl boyunca mutlak bir gerileme, çürüme, bozulma sürecinin içinden
geçiyordu. Osmanlı eski rejiminin üzerinde yükseldiği (jeo)politik birikim rejiminin
özgün dinamikleri, elbette önemli siyasal kriz ve çatışmalar üretmişti. Her ne kadar,
XVII. yüzyıl kriziyle birlikte ortaya çıkan merkezkaç kuvvetler zapturapt altına alınmış
ve Osmanlı siyasasının bütünlüğü konusunda hâkim sınıf içinde bir uzlaşma sağlanmış
olsa da, iktidar bloğunu oluşturan güçlerin ve bu güçler arasından doğan siyasal
hiziplerin ihtilafları, hem merkezde hem de taşrada zaman zaman kanlı çatışmalarla
sonuçlanabiliyordu. Fakat bu çatışmaların hiçbiri Osmanlı eski rejiminin üzerinde
durduğu erkânı tehdit edici bir boyuta ulaşmamıştı. Söz konusu süre zarfında dört
Osmanlı sultanı tahttan indirilmiş ve veraset esasında değişikliğe gidilmiş olmakla
birlikte hanedanın değişimi hiçbir zaman gündeme gelmemiş, Osmanlı hanesinin sona
ermesi halinde tahta geçme hakkına sahip olan Kırım Hanları günlerinin gelmesini boş
yere beklemişlerdi. Konstantiniyye’nin payitahtlığı, artık giderek daha fazla İslambol
adıyla anılsa da hiçbir şekilde sorgulanmamış, ona alternatif bir siyasal merkez ortaya
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‘‘Bu dünya yıkılıp gitmektedir, sanma ki bizde düzelsin/Devran, devlet çarkını müptezel kimselere
verdi/Şimdi o saadet kapısında gezenler hep o yüzsüzlerdir/ İşimiz artık Lem Yezel’in merhametine
kaldı’’ George W. Gawrych, ‘‘Seyh Galib and Selim III: Mevlevîsm and the Nizâm-ı Cedid,’’
International Journal of Turkish Studies, Cilt 4, Sayı 1 (1987), s. 94’ten alıntılayan Finkel, op. cit., s. 335.
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çıkmamış, buna yönelik kimi çabalarsa akamete uğramış, 389 İmparatorluğun ikinci
büyük kenti Kahire bile yazgısını sessizce kabullenmişti.
Örfün alanını giderek daha fazla daraltarak, toplumsal hayatın hemen her alanını
düzenler hale gelen İslam fıkhı, temel meşru hukuk kaynağı olarak rakipsiz
egemenliğini sürdürmüş, bu kaynağın meşrulaştırdığı Müslümanların hâkim, gayr-i
Müslimlerinse Müslüman yöneticilere zimmetlenmiş yönetilenler olduğu algısı giderek
daha da kökleşmişti. Siyasal toplumun bu şekilde yeniden tanımlanması, gayr-i Müslim
nüfustan önemli itirazlarla karşılaşmamıştı. Sultanın, Allah’ın yer yüzündeki gölgesi (ve
dolayısıyla İslam milletinin tek meşru hükümdarı) olma iddiasını pekiştiren Devlet-i
‘Aliyye’nin Haremeyn üzerindeki egemenliği de tartışmasızdı.
Osmanlı iktidar bloğunu oluşturan temel unsurlar arasındaki ittifak ve çatışma
ilişkileri değişiklik gösterse ve bu unsurların göreli ağırlıklarında kaymalar yaşansa da,
hiçbiri fiziken tasfiye edilmemiş, benzer şekilde nizam-ı kadimin birer parçası sayılan
kurumlar işlevsizleşseler bile ortadan kaldırılmamıştı. Osmanlı askerî makinesi İkinci
Viyana Kuşatması’nın ardından başlayan geri çekilme sürecini durdurabilmiş, hem
batıdan (Avusturya ve Venedik), hem kuzeyden (Rusya), hem de doğudan (İran) gelen
basıncı püskürtmüş, Belgrad ve Mora gibi Kutsal İttifak karşısında kaybettiği yerleri
XVIII. yüzyılın ilk yarısındaki bir dizi savaşın ardından geri almış ve İsveç Kralı
‘‘Demirbaş Karl’’ krizinde olduğu gibi Avrupa jeopolitiğinin göz ardı edilemez bir
aktörü olduğunu göstermişti. Memalik-i Mahruse’nin bütünlüğü, (jeo)politik birikim
rejiminin ürünü olan ‘‘iç ve dış tehditler’’ karşısında büyük oranda korunabilmişti.
Kısacası, genel bir istikrar dönemi olarak görülen XVIII. yüzyıl boyunca, 390
Osmanlı eski rejimi zayıflıklarını avantajları ile örtmeyi bilen, çevresindeki dünyayı
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II. Mustafa’nın ekâbir kapılarının İstanbul’da sahip olduğu güçten uzak kalmak için sarayı Edirne’ye
taşımasının ardından çıkan 1703 isyanında, İstanbul esnafının da desteğini alan isyancıların temel
taleplerinden biri sarayın acilen İstanbul’a geri taşınması olmuştu. Abou-El-Haj, 1703 İsyanı..., s. 63.
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Goldstone, op. cit., s. 392.
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yakından takip eden, sorunlarına yaratıcı çözümler üretme kapasitesine sahip, ideolojik,
politik ve iktisadi bütünlüğünü her türlü siyasal çatışmaya rağmen koruyabilen bir
Avrasya gücü olmayı sürdürmüştü. Ta ki, bu kez sonuçları geçmişteki hiçbir benzeriyle
karşılaştırılabilir olmayan yeni bir kriz Osmanlı’nın kapısını çalana ve yaklaşık elli
yıllık bir zaman dilimi içerisinde, yukarıda söz edilen erkânın tümünde, bazıları tamiri
imkânsız çatlaklar oluşana dek. Osmanlı askerî makinesinin bütünüyle dağılacağı,
Müslüman nüfusun yaşadığı Kırım’ın Ortodoks Rusya’ya teslim edileceği, İslam
devletinin koruması altındaki gayr-i Müslim zımmilerin artık başka devletlerin
korumasında olduğunun kabul edileceği, 391 İstanbul ahalisinin boğaza demirleyen ve
toplarını saraya çeviren yabancı savaş gemileriyle tanışacağı, Haremeyn’in Arabistan
çölünden gelen Vehhabiler tarafından talan edileceği, 400 yıl kadar sonra hanedanın son
erkek üyesi olarak hayatta kalan 18 yaşındaki Sultanın tahtı başka bir hanedana
bırakmasının

tartışılacağı,

392

Memalik-i

Mahruse’nin

gözde

vilayetlerinin

İmparatorluktan ayrılacağı ve pek çok kadim kurumun tarihe karışacağı ‘‘Osmanlı iç
savaşı’’, sadece Osmanlı eski rejiminin sonunu getirmekle kalmayacak, İmparatorluğun
XIX. yüzyılda izleyeceği güzergâhı da şekillendirecekti.
A. Kriz Dinamikleri: İktidar Bloğunda ve Siyasal Toplum Tahayyülünde Kırılma
Çağlar Keyder, imparatorlukların karşılaştığı kriz ve çözülüş dinamiklerine
ilişkin çözümlemesinde, bütün imparatorluklar için geçerli başlıca iki model olduğunu
belirtir. Bunlardan ilki, tarımsal artık çekimine dayanan klasik imparatorluklarda,

391

Bernard Lewis’e göre, Küçük Kaynarca Antlaşması’nda İstanbul’da bir Rus kilisesi inşa edilmesini ve
Rusya’nın bu kiliseyle ilgili her türlü vaka için Bâbıâli’ye şikayette bulunabilmesini öngören madde, daha
sonra Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ortodoks Hristiyanların tümü için bir müdahil olma ve koruma
hakkına doğru genişletilecekti. Bernard Lewis, İslam ve Batı, çev. Çağdaş Sümer, Ankara, Akılçelen
Kitaplar, 2017, s. 47.
392
1808 yılında Alemdar Mustafa Paşa’nın ölümüyle sonuçlanan isyanın ardından yeniçeriler IV.
Mustafa’nın kız kardeşi Esma Sultan’ın ya da Kırım Tatarı Giray hanedanından birinin tahta geçirilmesini
tartıştılar. Klaus Kreiser ve Christoph K. Neumann, Küçük Türkiye Tarihi, çev. Yunus Emre Gürbüz,
İstanbul, İletişim, 2008, s. 234-35.
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taşradaki devlet görevlileri ile eşrafın ittifak halinde merkez aleyhine artığın daha büyük
bir kısmına el koydukları ve hatta siyaseten ‘‘merkez’’den bağımsızlaştıkları
‘‘patrimonyal kriz’’ modelidir. İkincisiyse, tüccar grupların, yeni kentlilerin ve eğitimli
orta sınıfların ortaya çıkışına eşlik eden, pre-kapitalist dünya ile genişleyen kapitalist
ekonomi arasındaki ilişkiler tarafından belirlenen ‘‘milliyetçi ayrılma’’ modelidir.393
Yüzeysel bir bakışla 1774-1839 arası dönem, Osmanlı İmparatorluğu açısından,
gerçekten de bu iki modelin eş zamanlı olarak işlediği bir buhran dönemi olarak
değerlendirilebilir. Önce Balkanlarda, ardından İmparatorluğun Asya ve Afrika
eyaletlerinde gözlemlenen taşralı unsurların giderek güçlenmesi, merkezi otoriteden
bağımsız hareket etme yeteneği geliştirmesi, hatta kimi örneklerde doğrudan İstanbul ile
çatışma içine girmesi eğilimi birinci modelin par excellence bir örneğidir. Benzer
şekilde 1804-07 Sırp ve 1827 Yunan isyanları da Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kez
karşılaştığı milliyetçi ayaklanmalar olarak değerlendirildiğinde milliyetçi ayrılma
modelinin işlediğine dair güçlü birer kanıt teşki eder. Oysa hem milliyetçi teleolojiye
hem de hâkim devlet-toplum karşıtlığına dayanan bu yorum, bunalıma daha yakında
bakıldığında yeterli açıklamayı sağlayamadığı gibi, XIX. yüzyılın devamına ilişkin de
çarpık bir tablo sunmaktadır.
Bu tablonun ötesine geçilebilmek için Osmanlı İmparatorluğu’nun söz konusu
tarihler arasında yaşadığı ve XIX. yüzyılda siyasal çatışma dinamikleri üzerinde
belirleyici etkide bulanacak derin krizin, dünya-tarihsel bağlamına oturtulması ve krize
daha bütünlüklü bir perspektiften bakılması gereklidir. Bu bunalım dönemi, birbirinden
bağımsız olarak işleyen iki makro-tarihsel dinamik tarafından değil, Osmanlı toplumsal
formasyonunun temelini oluşturan özgül (jeo)politik birikim rejiminin krizi ve
süregiden sınıf mücadelesi tarafından belirlenmiştir. Sadece İmparatorluk sathında
393

Çağlar Keyder, ‘‘Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileyişi ve Çöküşü,’’ Memâlik-i Osmaniye’den
Avrupa Birliği’ne, çev. Şennur Özdemir, İstanbul, İletişim, 2005, s. 23-28.
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bölgesel rejimlerin giderek daha fazla bağımsız hareket etmesi ve bu uğurda merkez ile
çatışmaya girmekten çekinmemesi ya da ‘‘milliyetçi’’ olduğu varsayılan ayaklanmalar
değil, İmparatorluk açısından önemli toprak kayıpları ve tazminat yükümlülükleri ile
sonuçlanan savaşlar ve özellikle Balkanları etkileyen yaygın eşkıyalık hareketleri de
aynı krizin farklı, ama bir arada değerlendirilmesi gereken veçheleridir. Söz konusu
krize yönelik bu tür bir bütünlüklü yaklaşım, ‘‘Osmanlı modernleşmesi’’ ya da
‘‘Tanzimat’’ın iç dinamiklerin mi yoksa dış baskıların mı sonucu olduğu ya da
yukarıdan mı dayatıldığı yoksa aşağıdan mı zorunlu kılındığına odaklanan ikili
karşıtlıklara dayalı ve Tanzimat rejiminin ‘‘esas gizi’’ni ortaya çıkarmaktan uzak
yaklaşımların da aşılmasını mümkün kılacaktır.
Jack A. Goldstone, erken modern dünyadaki ayaklanma ve isyanları analiz ettiği
çalışmasında, 1789 yılında Fransız Devrimi ile başlayan ve 1850’li yıllara kadar süren
bir ‘‘devrimler çağı’’nın varlığından hareketle, söz konusu dönem içinde sadece Fransa,
Almanya, İtalya ve Avusturya başta olmak üzere hemen tüm Avrupa devletlerinde
değil, aynı zamanda Rusya, Osmanlı İmparatorluğu, Çin ve Japonya’da da devrimci
dönüşümlerin eşlik ettiği krizlerin yaşandığını savunur. Goldstone’a göre, tıpkı XVII.
yüzyıl krizi gibi, benzer ekolojik ve demografik bunalımların neden olduğu ve erken
modern devletlerin çöküşleriyle sonuçlanan bir XIX. yüzyıl krizinden söz edilebilir.394
Büyük bir tarihsel atılım olarak değerlendirilen Fransız Devrimi ile Osmanlı
İmparatorluğu’nun ‘‘hasta adam’’ olarak ilanıyla sonuçlanacak sürecin aynı dinamikler
üzerinde yükseldiği gibi bir fikir muhtemelen bugün bile pek çok kişiyi rahatsız
edecektir, fakat büyük oranda benzer (jeo)politik birikim rejimlerine dayanan toplumsal
formasyonların söz konusu dönem içinde benzer örüntülere sahip bunalımlar yaşadıkları
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Goldstone, op. cit., s. 285 ve 401.
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ve özellikle jeopolitik rekabetin de etkisiyle bu bunalımların devletlerin çöküşlerine yol
açan siyasal fay hatlarını tetiklediği gözardı edilemez.395
Her ne kadar Goldstone diğer coğrafyalara benzer şekilde Osmanlı
İmparatorluğu’nda da krizin temel dinamiğinin ekolojik bunalımın ve buna eşlik eden
demografik artışın yol açtığı siyasal çatışmalarda yattığını düşünse de, tıpkı XVII.
yüzyıl krizinde olduğu gibi sömürünün ve sınıf mücadelesinin aldığı somut biçimlerin
krizin özgül biçimi açısından belirleyici olduğu, demografik artışın etkisinin de ancak
bu mücadeleler bağlamında anlam kazanacağı unutulmamalıdır. Dolayısıyla Osmanlı
eski rejiminin temelini oluşturan iktidar bloğu ile siyasal toplum tahayyülünde büyük
bir kırılmaya tekabül eden bu krizin altında yatan ve aynı birikim rejiminin ürünü olan,
farklı fakat birbirinden ayrılamayacak ölçüde iç içe geçmiş düzlemlerden oluşan sınıf
mücadelesine odaklanılması gerekmektedir. Bu iç içe geçme hali, Osmanlı eski
rejiminin krizini doğuran sınıf mücadelesinin farklı düzlemlerini tek tek ele almayı son
derece güçleştirmektedir. Zira aşağıda da görüleceği üzere, XVIII. yüzyılın ikinci
yarısındaki kriz dinamikleri, analitik kaygılarla da olsa birbirlerinden ayrılamayacak
kadar girift bir yapı oluşturmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu için XIX. yüzyıl krizi, hiç kuşkusuz, tıpkı İmparatorluk
siyasasının kökten bir şekilde değişmesiyle sonuçlanan XVII. yüzyıl krizi gibi, aşağıda
tartışılacak yapısal nedenlerin sonucu olarak zaman içinde mayalanmış, doğrudan bir
olay tarafından tetiklenmemişti. Bununla birlikte, savaşların (jeo)politik birikimin temel
dinamiklerinden ve hâkim sınıflar arası sınıf mücadelesinin kristalleştiği uğraklardan
biri olmasından hareketle, Osmanlı İmparatorluğu için görece uzun barış dönemini sona
erdirerek 1828 yılına kadar devam edecek olan, birbirini takip eden çok taraflı bir
savaşlar dizisinin ilk perdesini açan 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nın hem söz
395

Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu’nu bu açıdan ele alan bir karşılaştırma için bkz. Salzman, op. cit., s.
249.
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konusu mayalanmayı hızlandırdığı, hem de yarattığı bazı sonuçlar itibariyle yeni kriz
dinamiklerine yol açtığı söylenebilir.
Osmanlı İmparatorluğu, Kutsal İttifak’a karşı verdiği ve Macaristan başta olmak
üzere Orta Avrupa ve Lehistan üzerindeki etkisinin sona erdiği 1683-1699 Savaşı’nın
ardından, XVIII. yüzyılın ilk yarısında geleneksel düşmanlarıyla girdiği silahlı ihtilafları
büyük oranda Avrupa’da kurduğu lojistik altyapının üstünlüğü sayesinde önemli
kayıplar yaşamadan atlatmayı başarmıştı. Balkanların kapısı olarak görülebilecek
Belgrad 1715’te kaybedilmekle birlikte, 24 yıllık Habsburg egemenliğinin ardından
yeniden Osmanlı toprağı haline gelmiş, aynı şekilde Osmanlı İmparatorluğu’nun
Memleketeyn üzerindeki ihtilaflı hâkimiyeti devam etmiş ve 1699 yılında Venedik’e
kaybedilen Mora Yarımadası da 1715’te yeniden Osmanlı egemenliğine girmişti. Bu
silahlı ihtilafları ise, yaklaşık 30 yıl sürecek göreli bir barış dönemi izlemiş, Osmanlı bu
süre zarfında, 1740-48 Avusturya Veraset Savaşı ile erken modern dönemin son çok
taraflı Avrupa savaşlarından biri olan Yedi Yıl Savaşı’nın (1756-63) dışında kalmayı
bilmişti.396
Virginia Aksan, Belgrad’ın Habsburglardan geri alınmasının ve 1740-1768
yıllarını kapsayan bu uzun barış döneminin, hem Osmanlı’yı Batı’daki düşmanları
karşısında askerî reformun aciliyeti fikrinden uzaklaştırdığını, hem de özellikle Yedi Yıl
Savaşları sırasında ortaya çıkan yeni teknolojileri takip etmekten mahrum bıraktığını
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Osmanlı İmparatorluğu’nun XVIII. yüzyılda yer aldığı savaşlarla ilgili ayrıntılı bir tartışma için bkz.
Aksan, Kuşatılmış Bir İmparatorluk..., Üçüncü ve Dördüncü Bölümler. Avusturya Veraset Savaşı ile
Yedi Yıl Savaşları XVIII. yüzyılda başlıca Avrupa ülkeleri arasında sömürgeler ve kıta Avrupa’sında
hâkimiyet mücadelesi nedeniyle çıkmış ve sonuçları itibariyle modern dünya sisteminin şekillenmesini
etkilemiş geniş ölçekli ve çok taraflı savaşlardır. Avusturya Veraset Savaşı’nda Fransa ve Prusya,
Habsburg İmparatorluğu ve müttefiki İngiltere ile karşı karşıya gelirken, Yedi Yıl Savaşı Fransa ve
Habsburg İmparatorluğu ile Prusya ve İngiltere arasında gerçekleşmiştir. Savaşların sonucunda Habsburg
İmparatorluğu’nun kıta Avrupası üzerindeki hâkimiyet iddiası ve Fransa’nın deniz aşırı sömürgeler
üzerindeki hâkimiyeti büyük bir yara almış; Prusya Orta ve Doğu Avrupa’da hesaba katılması gereken
büyük bir askerî güç, Britanya İmparatorluğu ise uluslararası deniz yollarının hâkimi olarak ortaya
çıkmıştır.
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belirtir.

397

Osmanlı’nın batı ve kuzey cephesindeki geleneksel muarızları olan

Habsburglar ve Romanovlar ise bu süreç içinde, İngiltere ile Fransa arasındaki rekabet
ve Prusya’nın dikkat edilmesi gereken bir kara gücü olarak yükselmesiyle körüklenen
‘‘ilk küresel çatışma çağına’’ girmişlerdi. 398 Avrupa için 1815 Viyana Kongresi’ni
müteakiben ‘‘Avrupa Uyumu’’ ile sonuçlanan; fakat Osmanlı İmparatorluğu açısından
1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar süren bu uzun süreli çatışma dönemi, bir
yandan ‘‘Doğu Sorunu’’nun doğuşuyla birlikte önemli toprak kayıplarının yanı sıra
Osmanlı İmparatorluğu’nun bizatihi varlığının tehdit altına girmesine, diğer yandansa
Osmanlı savaş yönetiminin ve bunun temelinde yatan mali-idari sistemin köklü bir
şekilde dönüştürülmesi çabalarına tanıklık etmişti.
Söz konusu çatışma döneminde, geleneksel muarızları olan Avusturya, Rusya ve
İran gibi kara imparatorluklarının yanı sıra, ilk kez kendi toprakları üzerinde sömürgeci
deniz imparatorluklarıyla da çatışma içine giren Osmanlı İmparatorluğu, nüfusun
çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu tâbi bir devlet olan Kırım, Karadeniz’in kuzey
kıyıları ile Kafkasya’da kalan topraklar, Beserabya ve Mora yarımadasının yanı sıra
Belgrad Paşalığı ve Memleketeyn üzerindeki fiilî egemenliğini kaybetti; Mısır ve
Güney Suriye geçici bir süre için de olsa, kalıcı sonuçlar doğuracak şekilde Fransa
tarafından işgal edildi; payitaht İstanbul İngiliz donanması tarafından kuşatıldı. 399
Özellikle iktidar bloğu içindeki savaş yanlısı kanadın son macerası olan 1787-92
397

Aksan, op. cit., s. 51, 88, 137; daha ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. Virginia Aksan, ‘‘The
Ottoman Absence from the Battlefields of the Seven Years’ War,’’ The Seven Years’ War, Global Views,
der. M. H. Danley ve P. J. Speelman, Leiden ve Boston, Brill, 2012, ss. 165-190. Bu teknolojilerin belki
de en önemlisi önce Hollanda’da ortaya çıkan, Otuz Yıl Savaşları ile birlikte bütün Avrupa’ya yayılan ve
III. Selim ile II. Mahmud’un orduya yönelik ‘‘modernleştirme’’ gayretleri ile buna karşı direnişin de
merkezine oturacak olan düzenli talimdi, Gerstenberger, op. cit., s. 416.
398
Aksan, Kuşatılmış Bir İmparatorluk..., s. 131.
399
Bu sürece ilişkin ayrıntılı çalışmalar için bkz. Kahraman Şakul, An Ottoman Global Moment: War of
Second Coaaylition in the Levant, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Washington D.C. (Georgetown
University), 2009; Enes Kabakcı, ‘‘Napoléon Bonaparte’ın Mısır Seferi (1798-1801),’’ Nizâm-ı
Kadîm’den Nizâm-ı Cedîd’e III. Selim ve Dönemi, der. Seyfi Kenan, İstanbul, İSAM Yayınları, 2010, ss.
339-350; Fatih Yeşil, ‘‘İstanbul Önlerinde Bir İngiliz Filosu: Uluslararası Bir Krizin Siyasî ve Askerî
Anatomisi,’’, Nizâm-ı Kadîm’den Nizâm-ı Cedîd’e III. Selim ve Dönemi, der. Seyfi Kenan, İstanbul,
İSAM Yayınları, 2010, s. 391-493.
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Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Kırım’ın geri dönüşü olmayan bir şekilde
kaybedildiğinin tescillenmesiyle birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nun Uzun Savaş’ın
ardından izlediği uçları kapama politikasının400 iflas ettiği kavranmaya başlandı. Yer yer
bozgun halini alan bu geri çekilme halinin siyasi, idari ve mali yapı üzerinde yarattığı
sarsıcı etkiye ek olarak önemli toplumsal ve ideolojik sonuçları da olacaktı.
Bu sonuçlardan ilki, birbiri ardına gelen askerî yenilgilerin, bir bütün olarak
Osmanlı toplumu üzerinde, fakat özellikle savaşlara ev sahipliği yapan Balkanlarda
yaşayan gayr-i Müslim nüfus üzerinde yarattığı büyük beşerî ve mali yüktü. Bir önceki
bölümde XVII. yüzyıl krizini tetikleyen önemli etkenlerden birinin İmparatorluğun
askerî yayılmasındaki yavaşlama sonucunda, Osmanlı hâkim sınıfınının giderek
doğrudan üreticilerden daha fazla artık çekmeye yönelmesi olduğu belirtilmişti.
Genişlemenin geri çekilmeye dönüşmesiyle birlikte, Osmanlı hâkim sınıfı artık olağan
hale gelmiş olağanüstü savaş vergileri, 1699 tarihli cizye düzenlemesi ve bir önceki
bölümde etraflıca tartışma fırsatı bulunan malikane uygulaması sayesinde hem reâyâdan
mutlak olarak daha da fazla artık çekmeye, hem de kendi iç hiyerarşisinde, çekilen
artığın nispî dağılımını ekâbir kapıları lehine yeniden düzenlemeye çalışmıştı. Sadece
başarısız savaşlar için yapılan yüksek harcamalar ve önemli birer gelir kaynağı olan
kaybedilen topraklar değil, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile birlikte Osmanlı
İmparatorluğu’nun ödemeyi kabul ettiği muazzam tazminat da, İmparatorluk üzerinde
çeşitli mekanizmalarla doğrudan üreticilerin sırtına bindirilecek büyük bir yük anlamına
geliyordu. 401 Osmanlı devleti, 1775 yılında uygulamaya konulan ve bir iç borçlanma
400

Abou-El-Haj, ‘‘The Closure of...,’’ passim. Uçları kapama politikası, XVII. yüzyılın sonlarında alınan
yenilgilerin ardından, Osmanlı ideolojisinde devleti sürekli savaş halinde tutan, her an genişlemeye hazır
uç tasavvurunun terkedilerek, yerini tespit edilmiş sınırlara bırakması ve devletin olanaklarının fetihten
ziyade bu sınırların korunması için seferber edilmesi anlamına gelir.
401
Finkel’in de belirttiği gibi, Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’ndan sadece toprak değil, üretim merkezleri
ve pazarlar da almıştı. Osmanlı’nın ödemek zorunda bırakıldığı tazminat da neredeyse hazinenin yıllık
nakit gelirinin yarısına eşitti. Buna bir de Fransız Devrimi sonrası Avrupa savaşlarıyla birlikte,
İmparatorluğun başlıca ticaret ortağı olan Fransa ile ticaretinin çökmesi de eklenecekti. Finkel, op. cit., s.
345.
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yöntemi olan ‘‘esham uygulaması’’ ile kâr beklentisi içindeki mülk sahibi sınıfın bu
yükü paylaşmasını sağlamaya çalıştı. Aynı zamanda bölgesel rejimlerin oluşması
pahasına savaşın ve İmparatorluk topraklarının idaresinin örgütlenmesi için giderek
daha fazla taşralı unsurlara bel bağladı ve böylece jeopolitik rekabetin maliyetini bu
unsurlar vasıtasıyla idari ve mali hâkimiyetleri altındaki reâyâya yükledi.402
Reâyânın üzerindeki baskının artmasının tek nedeni hâkim sınıfın giderek
yoğunlaştırdığı artık çekme stratejileri değildi. Savaşın beraberinde getirdiği bir dizi
etmen de bu baskının dayanılmaz boyutlara ulaşmasına neden oluyordu. XVIII. yüzyılın
ikinci yarısı boyunca savaşlar büyük oranda reâyâyla meskûn topraklarda cereyan etmiş,
sürekli el değiştiren sınır bölgeleri savaşan tarafların bitmek bilmez talepleriyle ve
gerektiğinde zorla el koyma faaliyetleriyle karşı karşıya kalmıştı. 403 El değiştiren her
bölgeyle birlikte, kazanana bağlı olarak Müslüman ya da gayr-i Müslim nüfusun
güvenli olarak gördüğü bölgelere doğru göç etmesi de kaynaklar üzerinde ek bir basınç
oluşturuyordu. Bunların doğrudan sonucuysa, tıpkı XVII. yüzyıl Anadolu’sunda olduğu
gibi eşkıyalığın düzeni sarsacak boyutlara ulaşması ve bu tür faaliyetlerin doğrudan
üreticiler üzerinde yarattığı yeni baskılardı.
Balkanlarda, ellerindeki ürünü korumaya ve daha az artık teslim etmeye yönelik
gündelik mücadelelerin ya da daha güvenli bölgelere göç etmenin dışında404 doğrudan
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Yalnızca savaşın ve idarenin örgütlenmesi için gerekli kaynakları elde etmek için değil, aynı zamanda
(jeo)politik birikim rejiminin temel dinamiği olan rakip bölgesel unsurlarla mücadele için de ayanlar daha
fazla artık çekmek zorundaydı. Özkaya’nın da belirttiği gibi, ayan sadece savaş için asker toplanmasını
bahane ederek halktan fazla akçe toplamakla kalmıyor, aynı zamanda vergi toplarken ‘‘ayaniye’’,
‘‘ayanlık ücreti’’ ya da ‘‘ayan caizesi’’ gibi adlar altında kendileri için de para topluyor, ‘‘tevzi
defterlerine’’ kendileri için vergiler ekliyor ve kendi özel ordularının ulufe ve beslenmelerini halkın
sırtına yülüyorlardı. Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğu’nda Dağlı İsyanları, Ankara, Ankara
Üniversitesi DTCF Yayınları, 1983, s. 16 ve Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlık,
Ankara, Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları, 1977, s. 152 ve 172.
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Aksan, op. cit., s. 128
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Michael Palairet, Balkan Ekonomileri 1800-1914, çev. Ayşe Edirne, İstanbul, Sabancı Üniversitesi
Yayınları, 2000, s. 24. Örneğin Kutsal İttifak Savaşı sırasında Habsburglarla birlikte hareket eden çok
sayıda Sırp, bölgede Osmanlı hakimiyetinin tesisinin ardından Kosova ve Makedonya’dan Voyvodina
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dalgası Sırp tarihine ‘‘büyük göç’’ olarak geçecekti. Avusturya’nın bölgedeki hâkimiyetinin
güçlenmesine eşlik eden ağır vergiler, bu kez ters yönde bir göçe neden olacak, Belgrad’ın Osmanlı
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üreticilerin artan sömürüye karşı verebilecekleri başlıca iki tepki vardı. Bunlardan ilki
köylü isyanlarıydı. Osmanlı İmparatorluğu önceki yüzyıllarda, Asya vilayetlerinde
yaşanan yıkıcı altüst oluşlara rağmen, Balkanlarda kırsal nüfusun büyük bir
çoğunluğunu oluşturan gayr-i Müslim reâyânın seferber olduğu önemli isyanlarla
karşılaşmamıştı. 1768-1774 Savaşı sırasında, Rusya’nın da çabaları sonucunda Karadağ,
Bosna, Hersek, Arnavutluk ve Mora’da gayr-i Müslim reâyâ arasında görülen
ayaklanmalar, bir şeylerin değişmeye başladığını gösteriyordu. Bu ayaklanmalar
Müslüman nüfus ile Makedonya ve Teselya eşraflarının seferber ettiği kuvvetler
tarafından bastırıldıysa da, özellikle Mora Yarımadası’nda patlak veren Orloff isyanının
Güney Balkanların geleceği açısından önemli sonuçları olacaktı. 405 Bu ayaklanmanın
bastırılması sırasında Arnavut başıbozuk birlikleri kullanılmış ve bölge nüfusunu
cezalandırmaya dönüşen, dizginlenemeyen çatışmalar sonucunda binlerce Ortodoks
reâyâ katledilirken, yine binlercesi kendilerini daha güvende hissedecekleri Ege
adalarına ve Batı Anadolu kıyılarına kaçmıştı. 406 İsyanın bastırılmasında başvurulan
şiddet ve yaşanan katliamlar, bölgedeki Ortodoks ve Müslüman topluluklar arasındaki
ilişkilerde, etkilerinin Yunan İsyanı sırasında görüleceği derin izler bırakacaktı. 407
Aşağıda daha etraflı bir şekilde ele alınacak Sırp ve Yunan İsyanları da, bütünüyle birer
köylü ayaklanması olmamakla beraber, gayr-i Müslim reâyânın seferber edildiği önemli
çatışmalara dönüşecek, özellikle Romanya’da sadece Osmanlı İmparatorluğu’na değil,
bölgedeki Hristiyan boyarlara da yönelen bir köylü direnişi yaşanacaktı.408
Fakat Orloff isyanının gösterdiği gibi doğrudan Osmanlı eski rejimine yönelik
kitlesel ayaklanmaların bedeli çok yüksekti. Sırp ve Yunan isyanlarında görüleceği

egemenliğine geçtiği 1737-39 Savaşı’yla birlikte aynı örüntü tekrarlanacaktı.
Osmanlı’da Sırp İsyanları, İstanbul, Kitap Yayınevi, 2007, s. 37-40.
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Finkel, op. cit., s. 333-334; Aksan, op. cit., s. 164.
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üzere bunların başarı şansları, yerel, bölgesel ve uluslararası ittifaklara ve güç
dengelerine, her şeyden önce de askerî çatışmaları sürdürebilecek silahlı ve tecrübeli
unsurların varlığına bağlıydı. Balkanlarda giderek yoğunlaşan sömürüye karşı verilen
ikinci ve en güçlü tepki olan nüfusun giderek askerileşmesi işte bu kaynağı
sağlayacaktı. Burada askerileşmeyle kastedilen, hem nüfusun giderek silahlanması ve
ordudan kaçan ya da savaşların ardından terhis edilen askerlerin sayısının artması, hem
de giderek daha fazla sayıda insanın eşrafın himayesinde paralı asker haline gelerek,
vergi ödemekten kaçma, dolayısıyla bir şekilde Osmanlı askerî sınıfına dahil olma
yolunu seçmesiydi. 409 XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Balkanlarda yaşanan siyasal
çatışmaların en belirleyici unsurlarından biri, her bölgede farklı isimlerle anılan ve
bölgenin dağlık coğrafyasından ve kimi yerlerde soya dayalı toplulukların varlığından
beslenen silahlı gruplar oldu. Bu dönemde Yunanca klephtis, Bulgarca haidut, Sırpça
haiduk, Rumence haiduci adıyla bilinen görece küçük ve yalıtık bu silahlı grupların yanı
sıra,410 faaliyette bulundukları bölgeye göre Arnavut eşkıyası, Dağlı eşkıyası, Kırcali
eşkıyası ya da Deliorman eşkıyası adıyla bilinen ve gayr-i Müslim muadillerine göre
çok daha kalabalık Müslüman gruplar da ortaya çıkmıştı.411 Balkan tarihyazımlarında
bu gruplar genellikle birbirine karşıtlık için de resmedilseler de, Osmanlı devletinin de
bir parçası olduğu ortak bir şiddet ekonomisini ve kültürünü paylaşıyorlardı.412
Stoianovich’in Osmanlı Balkanlarındaki gayr-i Müslim nüfusun yüzde 10’una
ulaştığını belirttiği bu eşkıya gruplarıyla, savaşa katılmak, bölgede ‘‘güvenliği’’
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sağlamak ya da rakiplerle girilen mücadelede kullanılmak üzere beslenen silahlı güçler
arasında büyük bir geçişkenlik vardı. Örneğin Güney Balkanların Mora gibi belirli bir
özerklik düzeyinden yararlanan bölgelerinde, gayr-i Müslim eşraf tarafından tutulan ve
armatoi ya da kapoi adı verilen askeri gruplar, şartlara göre ya da yer değiştirdiklerinde
klephtis’e dönüşebiliyor, aynı şekilde kelpthis de bir eşraf tarafından armatoi olarak
tutulabiliyordu.

413

Yine Osmanlı’nın Balkanlardaki yayılması sırasında bölgeye

yerleşmek için kullandığı derbendci, voynuk ya da martalos adı verilen silahlı Ulah
gruplar da merkezî otoritenin sarsıldığı dönemlerde eşkıyalık faaliyetlerine baş
vurabiliyorlardı. 414 Osmanlı İmparatorluğu’nun kendi askerî sistemine eklemlemeyi
başaramadığı bu silahlı gruplar,415 Balkanlardaki Osmanlı karşıtı seferberliklerin vurucu
gücünü oluşturuyordu.416
Benzer bir geçişkenlik Balkanlarda ayana kapılanan sekbanlarla, Dağlı İsyanları
olarak tarihe geçen yaygın eşkıyalık faaliyetlerini yürüten gruplar arasında da
görülebiliyordu. Celali İsyanları ile sonuçlanan Anadolu ve Kuzey Suriye Müslüman
nüfusunun askerileşmesi sürecine benzer bir şekilde, Balkanlarda da başta
‘‘Arnavutlar’’ olmak üzere, vergiden muaf olma ve savaşın ortaya çıkardığı fırsatlardan
yararlanma peşindeki kitleler, yaklaşık 50 yıl sürecek askeri çatışmalar sırasında sürekli
cepheye akmış; savaşların duraksadığı dönemlerdeyse, ya bölgesel rejimlerin vurucu
gücünü oluşturmak üzere yerel eşrafın hizmetine girmiş ya da çeteler halinde
yerleştikleri Balkan dağlarında eşkıyalığa başlamışlardı. 417 Anadolu ve Balkanların,
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özellikle sürekli olarak nüfus fazlası veren ve geleneksel olarak savaşçı niteliğe sahip
aşiret topluluklarına ev sahipliği yapan bölgelerinden gelen bu milislere, bir süre sonra
Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesiyle birlikte buradan göç eden Tatarlar da
katılacaktı. Böylece İmparatorluğun hemen her bölgesine dağılmış Arnavutlara ek
olarak Lazlardan, Kürtlerden, Pomaklardan, Çerkeslerden ve Tatarlardan oluşan 418
silahlı gruplar, hem kapılandıkları ayanların emrinde hem de bağımsız çeteler halinde,
Osmanlı iç savaşının her düzleminde belirleyici rol oynayan unsurlar haline geldiler.419
Bu gruplar, bu dönemin sonuna dek, İmparatorluğun taraf olduğu uluslararası
çatışmalarda, ayanların merkeze ve birbirlerine karşı giriştikleri toplumsal artık
üzerindeki (jeo)politik rekabette, giderek artan sömürüye karşı gayr-i Müslim
toplulukların isyan girişimleri 420 ile bu girişimlerin bastırılmasında ve kendi adlarına
eşkıyalık faaliyetleriyle doğrudan üreticilerin ürettiği artıktan pay alma mücadelesinde,
siyasal çatışmaların ve XIX. yüzyıl krizinin temel aktörlerinden oldular.
Dağlı İsyanları’nın bastırılmasında merkezî hükümetin attığı ilk adımın bölgede
asilerle ilişki içindeki kimi etkili ayanın cezalandırılması olması,421 eşkıyalıkla krizin
bir diğer dinamiği olan bölgesel rejimlerin inşası süreci arasındaki ilişkiye daha
yakından bakılmasını gerektirmektedir. İktidar bloku içinde ağırlık merkezinin ekâbir
kapılarından eşraf kapılarına kayması ve Osmanlı siyasası içinde eşraf siyasetinin
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giderek daha fazla belirleyici haline gelmesi süreci de, 1768-1774 Savaşı ile birlikte
yeni bir evreye girmişti. Osmanlı açısından bir dizi mağlubiyet ile başlayan bu savaş,
söz konusu güç kaymasının ve siyasal toplum tahayyülündeki değişimin beraberinde
getirdiği yeni gerilimlerin su yüzüne çıktığı bir kırılma halini alacaktı. 1768’e
gelindiğinde, yerelleşme, özelleşme ve cemaatleşmenin sonucu olarak giderek güçlenen
taşralı hâkim sınıf unsurlarının sadece toplumsal artık çekme mekanizmaları ve idari
yapılanmadaki değil, savaşın finansmanı ve örgütlenmesindeki rolleri de artmış
bulunuyordu. Her ne kadar savaşın başlangıcında seferberlik yine merkezî hükümet
tarafından örgütlense de, ilerleyen aşamalarda Osmanlı eşrafı artık sınırları korumanın
ve tedarik zincirindeki ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra,422 ordunun giderek daha fazla
önem kazanacak bir bölümünü oluşturan yerel milisleri de savaşa taşımaya başlamıştı.
Bu savaş sırasında Osmanlı’nın karşı karşıya kaldığı büyük kayıplar, ilerleyen yıllarda
savaşın sürdürülmesi için bu unsurlara daha fazla bel bağlanmasına neden olmuştu.423
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında bitmek bilmeyen savaşlar, Osmanlı’nın savaşın
örgütlenmesini özelleştirme stratejisinin ve kırsal nüfustaki askerileşme eğiliminin
sonucunda, taşralı mülk sahibi sınıfın elinde önemli bir stratejik kaynağın birikmesini
sağladı. Halihazırda ticaret, iltizam ve tedarik sistemlerinde edindikleri konum
sayesinde hatırı sayılır mali kaynağa kavuşmuş olan bu unsurlardan bir kısmı, bu yeni
kaynakları başarılı bir şekilde kullanarak ‘‘temellük stratejilerini’’ çeşitlendirmeyi
başardı ve İmparatorluğun hemen her bölgesinde, özgün iktidar bloklarının şekillendiği
bölgesel rejimlerin inşasına yöneldi. Yüzyılın sonuna gelindiğinde İmparatorluğun
bütün vilayetlerinde birbirleriyle nüfuz mücadelesine devam eden bu bölgesel rejimler,
sahip oldukları coğrafi konum sayesinde, Fransız Devrimi’nin ardından giderek
şiddetlenen ve Osmanlı İmparatorluğu’nu içine çeken uluslararası rekabette bağımsız
422
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davranma kapasitelerini önemli ölçüde arttırdılar. Özellikle Bosna, Musul, Tuna, Mısır
gibi sınırda ya da uluslararası deniz yolları üzerinde bulunan bölgelerde ortaya çıkan
rejimler, bir yandan bu konumlarını kullanarak mali ve beşerî kaynaklarını rakiplerine
oranla daha fazla çoğaltma imkânı bulurken, diğer yandan Büyük Güçlerle payitahttan
bağımsız ilişkiler kurma yolunu seçerek de facto bağımsızlaşma sürecine girdiler. 424
Toprak üzerinde geniş mülkiyet hakları elde etmek ve bu sayede belirli ticari ürünler
üzerinde fiili tekeller oluşturmak da bölgesel rejimlerin bağımsız hareket etme
kabiliyetini arttıran bir başka etmendi. Tepedelenli Ali Paşa tarafından Yanya, Kavalalı
Mehmed Ali Paşa tarafındansa Mısır eyaletlerinde geliştirilen bu yeni temellük stratejisi
sayesinde, doğrudan üreticiler üzerindeki sömürü ağırlaştırıldığı gibi, toplumsal artığın
tek bir hanenin elinde yoğunlaşması sağlanarak, bu haneye daha bağlı bir yerel iktidar
bloku ve jeopolitik rekabet açısından kullanılabilecek daha fazla kaynak yaratılıyordu.
Taşralı hâkim sınıf unsurlarının iktidar bloğu içindeki ağırlıklarının artışı, hem
bu unsurların, hem de daha genel olarak taşranın daha fazla Osmanlılaşması ile birlikte
ilerlemişti. Osmanlı hâkim sınıfını bir bütün olarak güçlendiren bu süreçle birlikte,
(jeo)politik birikim rejiminin doğası gereği, bu sınıfın mensupları arasında artık
temellüküne yönelik rekabetçi stratejiler ortaya çıkıyordu. Ancak Osmanlı merkezî
hükümetinin düzenleyici gücü ve askerî kaynaklar üzerinde korumayı sürdürdüğü tekel,
bu stratejilerle eski rejimin üzerinde yükseldiği erkânı sarsacak şekilde iktidar blokunun
diğer aktörlerinin tasfiyesine ya da doğrudan üreticilerin üretim araçlarından bütünüyle
koparılmasına izin vermiyordu. Yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte İmparatorluğun bir
bütün olarak karşı karşıya kaldığı kriz ve bu krizin taşralı mülk sahiplerine sunduğu
fırsatlar, bu rekabetçi stratejilerin yerini giderek daha fazla ‘‘karşıt stratejilere’’
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bırakmasını da beraberinde getirdi. Bu, İmparatorluğun hemen her bölgesinde öncelikle
rakip unsurların tasfiyesi ve hanedanlaşma eğilimindeki eşraf kapılarına bağlı hiyerarşik
yerel iktidar bloklarının tesisi için kaynakların seferber edilmesi anlamına geliyordu.
Çok düzlemli (jeo)politik birikim krizinin derinleşmesiyle birlikte Osmanlı
yönetiminin temellük stratejilerini iktidar bloğunun dağılmasını önleyecek şekilde
yönetme kapasitesinde yaşadığı kayıp, bölgesel rejimlerin özgüllüklerine göre ya
bölgesel rejim inşası süreçlerini derinleştirecek ya da süreklileşmiş bir kaosa yol açacak
çatışmaları tetikledi. Devlet, yaşadığı bu kayıp karşısında, iktidar blokunun dışına çıkma
eğilimi gösteren unsurlara karşı devlete bağlılık gösteren rakip unsurlara dayanarak
mücadele etmeye çalışıyor; bu strateji de söz konusu mücadele içinde güç kazanan
devlete bağlı unsurların aynı eğilimi gösterme kapasitesini arttırıyordu.

Bu kısır

döngüyle birlikte, XVIII. yüzyılın ikinci yarısı, ne pahasına olursa olsun nüfuz
alanlarını arttırmak ya da korumak için mücadele eden ayanın 425 kanlı çatışmalarına
tanıklık etmiş; Tepedelenli Ali Paşa (Yanya), Pazvandoğlu Osman Paşa (Tuna), Cezzar
Ahmed Paşa (Sayda), Süleyman Paşa (Bağdat), Revanduzlu Kör Mahmud Paşa (Soran)
gibi büyük savaş beyleri bu mücadelelerin sonucunda ortaya çıkmıştı.
Uluslararası çatışmalar, doğrudan üreticilerin yoğunlaşan sömürü karşısındaki
direnişleri ve taşralı mülk sahibi sınıfların bağımsızlaşma eğilimleri, Osmanlı
İmparatorluğu’nun karşı karşıya kaldığı (jeo)politik birikim krizinin temel dinamiklerini
oluşturuyordu. Yukarıda genel bir çerçeve çizilmeye çalışılan bu dinamikler,
İmparatorluğun farklı coğrafyalarında farklı çatışma biçimleri üreterek, krizin iktidar
bloğunun bütünüyle dağılacağı ve Osmanlı eski rejiminin çöküşüyle sonuçlanacak bir iç
savaş halini almasına yol açtı. Kriz dinamiklerinin özel bir yoğunluk sergilediği üç
bölge, yani Kuzey Balkanlar, Güney Balkanlar ve Mısır ise bu iç savaşın birbiri ardına
425
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açılan ve eski rejimin çöküşü kadar müteakip restorasyon sürecini de şekillendiren ana
cepheleri oldu.
B. Osmanlı İç Savaşının Üç Cephesi
1. Kuzey Balkanlar: Pasvandoğlu Osman Paşa ve Sırp İsyanı
Osmanlı İmparatorluğu’nun Macaristan’dan çekilmesinin ardından sınır bölgesi
haline gelen ve önce Habsburglara, sonraysa Romanovlara karşı verilen yıkıcı savaşlara
ev sahipliği yapan Belgrad Paşalığı ile Niş ve Vidin eyaletlerinin yer aldığı Tuna
havzasının, Osmanlı iç savaşının ilk cephesi olması hiç de şaşırtıcı değildir. Bu bölge
ayanlar arasında kanlı çatışmalara, bitmek bilmeyen eşkıyalık faaliyetlerine, merkezî
hükümetin yükselmekte olan bölgesel bir rejimi tasfiye etmeye yönelik başarısız da olsa
ilk sistemli girişimine ve yine tarihyazımına İmparatorluktaki ilk ‘‘milliyetçi
ayaklanma’’ olarak geçecek Sırp İsyanı’na ev sahipliği yapacaktır.
Habsburglarla Osmanlı arasında birkaç kez el değiştirmesinin ardından 1739
Belgrad Antlaşması’yla nihai olarak Osmanlı hâkimiyetinde kalan Belgrad’da, 3.000
yerli kulu, 2.400 yeniçeri ve 900 sipahiden oluşan büyük bir garnizon kurulmuştu.426
Özellikle İmparatorluğun kaybettiği bölgelerden geri çekilen askerler ve işsiz nüfustan
toplanan yerli yeniçeri ve yamaklar, gayr-i Müslim reâyâ üzerinde baskı kurarak süreç
içerisinde bölgedeki toprakları üzerlerine geçirmeye ve yasal olmayan vergiler talep
etmeye başlamışlardı.427 Bu baskılar, reâyânın İstanbul’dan yardım istemesi, İstanbul’un
vergi tabanını korumak için aldığı önlemlerin yetersiz kalması, köylülerin silahlanarak
haydutluk faaliyetlerine girişmesi ve giderek daha fazla toprağın çiftlik haline
getirilerek yeniçerilerin eline geçmesinden oluşan geleneksel döngüye yol açtı. 1789-92
Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya Savaşları’yla bölgenin kısa süreliğine de olsa bir
426
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kez daha savaş alanına dönmesi, merkezî hükümetin yeniçeri-yamak hâkimiyetini
kırması için fırsat sundu. 1792’de bir fermanla Müslümanların şehir ve kasabaların
dışında yaşamaları ve çiftliklerin alanlarını genişletmeleri yasaklandı; reâyânın
ödeyeceği vergiler sabitlenerek, Sırp knezleri tarafından toplanmaları kararlaştırıldı ve
yeniçeri ve yamak grubu paşalıktan sürüldü.428 Paşalık üzerindeki iktidarlarını geçici bir
süre için kaybeden yeniçeri ve yamaklar, komşu Vidin eyaletinde, kendi bölgesel
rejimini kurma yolunda hayli mesafe kaydetmiş olan Pasvandoğlu Osman Paşa’ya
sığındılar.
Babası bölgede çiftlik sahipliği yaparak güç biriktirmiş eski bir yeniçeri olan
Pasvandoğlu, 1792-1804 yılları arasında, Vidin eyaleti ve çevresinde temellük
stratejilerini çeşitlendirerek ve sınır bölgesiyle savaşların sunduğu fırsatlardan
yararlanarak hakimiyetini güçlendirmişti. 429 ‘‘Vidin Kalesi’nde mevcut yeniçerilerin
uhdesinde bulunan Vidin cizyesi ve ocaklık mukataaları ve muhtemelen bunların bağlı
bulunduğu yeniçeri esamelerini ele geçirmesiyle’’ yükselişi başlayan 430 Pasvandoğlu,
daha sonra idari olarak kendisine tevdi edilen yerlerdekiler başta olmak üzere,
bölgedeki daha küçük ayan arasında bir ittifaklar sistemi kurarak seferber edebileceği
kaynakları genişletmeye çalıştı. Bunun ardından Doğu Rumeli’ye hakim olan
Tırsiniklioğlu ve Yılıkoğlu gibi diğer büyük ayanlarla çatışmaya girerek bölgesel
rejiminin sınırlarını güneye doğru genişletmeye girişti. Hem diğer ayanlara hem de
yayılmasını engellemeye çalışan merkezî hükümete karşı mücadelesinde esas olarak
Balkanlarda faal olan ve Dağlı ya da Kırcali eşkıyası adıyla bilinen eşkıya gruplarıyla
ve bazı gayr-i Müslim haydut çetelerinin liderleriyle kurduğu himaye ilişkilerine
dayanan Pasvandoğlu, nüfusun askerileşmesi sürecini, kendi bölgesel rejiminin inşası
428
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için örgütlemeyi en iyi başaran bölgesel güç olmuştu. 431 Pasvandoğlu’nun Belgrad
Paşalığı’ndaki dayılık iktidarına verdiği destek, merkezî hükümetin müdahalesi üzerine
kaçan yeniçerileri himayesine alması ve daha sonra yeniden Belgrad’a dönerek
hâkimiyetlerini tesis etmeleri için onları teşvik etmesi de, bölgesel ittifaklarla rejiminin
sınırlarını genişletme stratejisinin bir parçasıydı. İttifaklara ve çatışmalara dayalı bu inşa
stratejilerini, fiilen Osmanlı hükümetinden bağımsız bir biçimde bölgede faal olan
Fransa, İngiltere, Rusya ve Avusturya gibi devlet temsilcileriyle ilişki kurma ve
uluslararası rekabetten faydalanarak nüfuz alanını ve payitaht karşısındaki hareket
serbestisini arttırma girişimleri takip etti.432 Osmanlı merkezî hükümeti, bölgede hayata
geçirmeye çalıştığı reformların karşısında Pasvandoğlu tarafından örgütlenmiş güçlü bir
yerel iktidar bloğu buldu ve defaatle asi ilan ederek üzerine askeri kuvvet gönderdiği
Pasvandoğlu’nu tasfiye etmeyi başaramadı. 1798 yılında, bölgenin bütün güçlü
ayanlarının da katıldığı Vidin muhasarasının başarısızlığa uğraması ve hemen ardından
Napoléon’un Mısır’ı işgal etmesiyle birlikte, Bâbıâli Pasvandoğlu ile uzlaşma yolunu
seçti; uzlaşmanın bir parçası olarak yamakların Belgrad’a dönmelerine ve paşalıktaki
mülklerini geri almalarına izin verdi.433
Yamaklar, 1792’den 1799 yılına kadar, Pasvandoğlu’nun desteğiyle Belgrad’ı
ele geçirmeye yönelik bir dizi teşebbüste bulundular. Belgrad Muhafızı olarak
görevlendirilen Hacı Mustafa Paşa bir yandan yamaklara ve onlarla işbirliği yapan
garnizonda konuşlanmış yeniçerilere karşı askerî mücadele verirken, diğer yandan
özellikle vergiler, kurulmakta olan çiftlikler ve kilise tamirlerine müdahale gibi
taleplerini kabul ettiği gayr-i Müslim reâyânın desteğini almaya çalıştı. 434 Belgrad’ı
yeniçerilere karşı savunmak üzere koyulan ek vergiler yerel halkın itirazlarıyla
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karşılaşsa da Sırplara kendilerini silahla korumaları için izin verildi ve gayr-i Müslim
halk, bir sınır bölgesinde ilk defa devlet tarafından silahlandırıldı.435
1799’da yamakların Belgrad’a dönüşüne izin verilmesi, bölgede reâyâ,
yamaklar, Pasvandoğlu ve Hacı Mustafa Paşa arasındaki çatışmanın fitilini yeniden
ateşledi ve 1801 yılında Belgrad Muhafızı Hacı Mustafa, Pasvandoğlu’ndan aldıkları
destekle bir kez daha Belgrad’a hâkim olan yamaklar tarafından öldürüldü. Merkezî
hükümetin sancak üzerindeki denetiminin kırılmasıyla birlikte, yamak reisleri olan
dayılar, bölgedeki timar ve zeametleri sipahilerin elinden alıp çiftliklere dönüştürerek
yamaklara dağıtmaya, doğrudan üreticiler üzerindeki vergi yükünü ağırlaştırmaya,
bölgedeki köylere inşa edilen hanlara yerleştirilen askerî unsurlarla birlikte köylülük
üzerindeki denetimi arttırmaya, önceki dönemde idari ve mali görevler üstlenen knezleri
tasfiye etmeye ve toplanan gelirleri payitahta göndermeden yamaklar arasında
paylaştırmaya başladılar. 436 Dayıların, tasfiye ettikleri Müslüman sipahiler ile gayr-i
Müslim knezler arasında kendilerine karşı girişilecek bir isyan için kurulan ittifaka ve
yapılan hazırlıklara verdikleri tepki, knezlerin idamı ve reâyânın silahsızlandırılması
oldu. 1804 Şubat’ında, yaklaşık bir hafta içinde knezlerden, din adamlarından,
tüccarlardan ve bölükbaşlarından oluşan yetmişe yakın kişinin öldürülmesinin ardından,
katliamdan kurtulan knezlerin eskiden çete reisliği, sonrasında yamaklara karşı verilen
mücadelede bölükbaşılık ve dayılar döneminde de domuz tüccarlığı yapan Kara
Yorgi’yi teşvikiyle tarihe Sırp İsyanı olarak geçecek ayaklanma başladı.437
Kısa süre içerisinde askerî başarı elde eden isyancılar, dayıların sancaktan
bütünüyle uzaklaştırılması, payitahttan gönderilecek memurlara ödenecek yasal vergiler
dışında vergi toplanmaması, kilise tamiri, evlilik, dinî vecibelerin yerine getirilmesi gibi
konularda gayr-i Müslimlerin rahatsız edilmemesi, ürünlerin istenilen fiyattan
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satılabilmesi, reâyânın kendi knezlerini seçebilmeleri, seçilen knezlerin reâyânın
temsilcisi olarak tanınması ve vergilerin onlar tarafından toplanması gibi taleplerde
bulunurken, dayılık rejiminin kurulmasından önceki döneme geri dönülmesinden başka
bir şey istemiyorlardı.438
Merkezî hükümetin isyana karşı ilk tepkisi de, bölgedeki dayılık rejiminin
tasfiyesi için asilere cephane göndermek ve dayıların ortadan kaldırılmasının ardından
reâyânın taleplerini kabul ederek huzursuzluğu yatıştırmaya çalışmak oldu. Fakat
dayılık rejiminin çöküşüyle birlikte, knezlerle ayaklanma sırasında güç tabanı kazanan
askerî liderler arasında hareketin hedeflerine yönelik stratejik bir ayrışma yaşandı ve
ayaklanma, knezlerin aksine Osmanlı hâkimiyetinin devamında herhangi bir çıkarı
bulunmayan askerî liderlerin etkisiyle kısa süre içinde doğrudan Osmanlı karşıtı bir
hüviyet kazandı. 1804 yılında dayılara karşı başlayan ve eski düzenin tesisini
hedefleyen ayaklanma, askerî liderlerin öne çıkmasıyla önce Osmanlı egemenliğine
karşı bir isyana, ardından da Osmanlı-Rus Savaşları’nın bir parçası haline gelen bir
bağımsızlık savaşına dönüştü. 1806-1812 Savaşı’nın ardından imzalanan Bükreş
Antlaşması’yla birlikte uluslararası bir boyut kazanan Sırp direnişi, 1815 yılında
başlayan ve yine isyanın liderliği ile Bâbıâli arasında varılan bir uzlaşmayla sonuçlanan
ikinci bir isyan girişiminin ardından, 439 nihayet 1828-1829 Osmanlı Rus Savaşı ve
Edirne Antlaşması’yla birlikte, bölgeye özerklik verilmesiyle sonuçlandı.
Sırp direnişi, Osmanlı-Avusturya Savaşı sırasında tecrübe kazanmış milis
güçlerle haydut çetelerini, dayılık rejimine karşı mücadele eden ve Hacı Mustafa Paşa
döneminde başta vergi tahsilatı olmak üzere reâyâ temsilcileri olarak idari ve mali
görevler kazanmış knezleri, Avusturya ile yapılan domuz ticaretinden hatırı sayılır
kaynaklar biriktirmiş tüccarları ve bir yandan çiftlikleşme nedeniyle topraklarını yitirme
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tehdidiyle karşı karşıya kalan, diğer yandan ağır vergiler altında ezilen köylüleri, önce
bölgesel rejime ardından da merkezî hükümete karşı reâyâ statüsünden kurtulma
mücadelesinde bir araya getirmişti. 1830’lardan sonra Sırp milliyetçiliğinin üzerinde
yükseleceği bu direnişin kaderini, farklı toplumsal kesimler arasında kurulan ittifakın
Babıâli’nin ikna ve cezalandırma taktikleri karşısındaki gücü,440 bu ittifak içinde ortaya
çıkan hizip çatışmaları 441 ve en çok da Yunan İsyanı ile 1828-29 Osmanlı-Rus
Savaşı’nda somutlaşan bölgesel ve uluslararası krizler belirledi.
a. Güney Balkanlar: Tepedelenli Ali Paşa ve Yunan İsyanı
Babıâli’nin Pasvandoğlu’nu tasfiye etmek için bölge ayanı arasında kurduğu
ittifakın en önemli isimlerinden biri, Yanya merkezli bir bölgesel rejim inşasında epey
yol kat etmiş bulunan Tepedelenli Ali Paşa’ydı. Tepedelen müteselliminin oğlu olarak
dünyaya gelen Ali, ayanlar arası mücadelede

babasının öldürülmesinin ardından

doğduğu kasabayı terk ederek, dönemin ruhuna uygun bir biçimde, bölgede faal olan
çetelere katılmış, kleftlerle de ilişkiler kurmuştu.

442

Balkanlardaki ayanlar arası

mücadele ve nüfusun askerileşmesi sürecinin yarattığı fırsatlardan yararlanan Ali Bey,
kısa süre içerisinde Toskalık olarak bilinen Güney Arnavutluk’taki yerel beyler
üzerinde hâkimiyet kurarak, onlara ait timar ve zeametleri kendisi çiftlikleri haline
getirmiş ve artığın doğrudan kendisine bağlı görevliler vasıtasıyla temellük edilerek tek
elde toplandığı bir bölgesel rejimin temellerini atmıştı.
Bu temellük stratejisi sayesinde önemli miktarda kaynak biriktirmeyi başaran
Ali Bey, bölgedeki askerileşmiş Arnavut unsura dayanarak, Pasvandoğlu ya da İşkodralı
440
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Mahmud Paşa gibi isyan halindeki ayanın tasfiyesi, başta Dağlı eşkıyası olmak üzere
eşkıyalık faaliyetlerinin durdurulması, Sırp isyanının bastırılması gibi harekâtlarda yer
aldı ve Osmanlı idari sistemi içinde hızla yükselerek 1802 yılında Rumeli Valiliği’ne
getirildi. Her ne kadar bu görevde uzun bir süre kalamayacak olsa da hem 1778-1792
Savaşı sırasında, hem de Mısır seferinin ardından Osmanlı, Rusya ve İngiltere’nin
Fransa’ya karşı açtığı ortak savaşta üstlendiği görevlerle uluslararası bir aktör haline
gelerek, Büyük Güçlerle Babıâli’den bağımsız ilişkiler kurdu ve bölgedeki etki alanını
genişletti.

443

Yerel beylere ve Sulyotlar gibi dağlı Ortodoks aşiretlere karşı

gerçekleştirdiği askerî seferlerle bütün Toskalık üzerinde hâkimiyet kuran Ali Paşa,
Kigalık adı verilen Kuzey Arnavutluk’a ve Mora Yarımadası’na doğru ilerlemeye
başladı.
Daha en başından kurduğu ittifak ağını sürdürebilmek için Bâbıâli ile çatışmak
zorunda kalan Pasvandoğlu’ndan farklı olarak, iktidarının son yıllarına kadar merkezî
hükümetle ipleri açıkça koparma yoluna gitmeyen Ali Paşa’nın hâkimiyeti altındaki
bölgenin stratejik önemi, Bâbıâliye, Paşa’nın bölgesel rejimini genişletmek için attığı
adımları kabul etmekten başka bir seçenek bırakmadı. Ali Paşa’nın temellük
stratejilerini merkezileştirerek gelir kaynaklarını bütünüyle kendisine borçlu olan bir
iktidar bloğu kurabilmesi, bölgedeki çatışma dinamiklerini kontrol altında tutabildiği ve
elde edilen artığın bir kısmının payitahta gönderilmesini sağlayabildiği ölçüde,
rejiminin Babıâli tarafından kabul görmesini mümkün kılıyordu.
Bu merkezileşmiş temellük stratejilerinin başında, hemen tüm bölgesel
rejimlerde olduğu gibi, vergi toplama hakkının elde edilmesi geliyordu. Ali Paşa
payitahtta kurduğu ilişkiler ve rüşvet ağı sayesinde hem kendisi hem de emri altındaki
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akrabaları ya da mahmileri için iltizam ve malikâneler elde etti.444 Böylece bölgedeki
vergi gelirlerinin yerel beyler ve ağalar arasında dağılmasındansa tek elde toplanmasını
sağladı. Diğer bir strateji çiftlikleşmenin sürdürülmesi ve yoğunlaştırılmasıydı. Ali
Paşa, yoğun vergilendirme nedeniyle borçlanan köyleri çiftlik haline getirerek ya da
halihazırda çiftlikleşmiş köyleri ucuza satın alarak önemli miktarda köyü kendi aile
mülküne dönüştürdü. Ali Paşa yükselmesini borçlu olduğu bölgedeki derbent
teşkilatından da, 445 daha fazla köyü kendisine bağımlı hale getirmek için yararlandı.
Derbendçi başbuğu olarak emrindeki Arnavut askerlerle bölgedeki şiddet ve güvensizlik
ortamını bir yandan derinleştirirken diğer yandan da eşkıyalık faaliyetlerine karşı
koruma sağlıyor ve bu sayede bazı köyleri ağalık haline getirererek ürünlerin belirli bir
miktarına el koyuyordu. 446 Son olarak, başta tahıl olmak üzere, Avrupa’ya yasa dışı
yollarla ihraç edilen ürünler üzerinde kurduğu dış ticaret tekeli ve gümrük sistemi ile
önemli miktarda kaynağın özel bir ordunun beslenmesi için ayrılmasını mümkün
kılıyordu.447
Temellük stratejilerinin merkezileşmesinin doğrudan sonucu, Ali Paşa’nın
sarayında, bölgesel rejimin üzerinde yükseleceği birtakım bürokratik mekanizmaların
yaratılması olmuştu. Bürokratik dil olarak demotik Yunancanın kullanıldığı bu
mekanizmalar içinde armatoi, sekreter, mali idareci vb. görevlerde Ali Paşa’nın
maiyetine katılan pek çok Ortodoks Rum, tıpkı Hacı Mustafa Paşa döneminde Belgrad
Paşalığı’ndaki Sırp knezler gibi ilk kez idari ve askerî yapı içinde görev alma ve tecrübe
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kazanma fırsatı bulmuştu. 448 Aynı şekilde, temellük stratejilerindeki merkezileşmeye
koşut olarak yerli beylerle Müslüman ağaların tasfiyesi ve vergilerin ayni olarak
toplanması, Ali Paşa’nın hakimiyetindeki bölgelerde aracılık işlevi gören gayr-i Müslim
eşrafın da güç kazanmasını beraberinde getirmişti.449
Babıâli karşısında göreli olarak uzun bir süre bağımsız hareket etme şansını
sağlayan bu merkezileşme, 1820 yılında II. Mahmud’un bölgesel rejimleri tasfiye
stratejisi çerçevesinde Tepedelenli Ali Paşa’yı asi ilan etmesiyle birlikte, yerel rejim
açısından bir zafiyete dönüştü. Yaklaşan Osmanlı orduları karşısında güçlü bir yerel
iktidar bloğunu harekete geçiremeyen Ali Paşa, kısa süre içinde elindeki toprakları
kaybederek Yanya kalesine çekildi; iki yıllık bir direnişin ardından teslim oldu ve idam
edildi.450 ‘‘Yanya Aslanının aslında bir kağıttan kaplan olduğunun orta çıkmasıyla’’451
birlikte, önemli bir fay hattı da tetiklenmişti. Tarihe ‘‘Yunan Devrimi’’ ya da ‘‘Yunan
İsyanı’’ olarak geçecek ve 1832 tarihli İstanbul Antlaşması hükümlerine göre bağımsız
Yunanistan Krallığı’nın kurulmasıyla sonuçlanacak ayaklanma bu dönemde başladı.
Bir süredir Balkanlarda Rusya’nın askerî olarak destekleyeceği genel bir
Hristiyan ayaklanması için faaliyet yürüten Filiki Etairia, (o dönemki Osmanlıların
deyimiyle ‘‘Dostlar Şirketi’’) ayaklanmanın başlaması için II. Mahmud’un Tepedelenli
Ali Paşa üzerine yürümesini bir fırsat olarak görmüş ve üç ayaklı bir plan hazırlanmıştı.
Buna göre, örgütün lideri olan Aleksandr İpsilanti harekete geçirdiği kuvvetlerle birlikte
Boğdan’a girerek Sırplarla da işbirliği içinde kuzey Balkanların gayr-i Müslim
nüfusunu arkasında toplayacağı bir ayaklanma başlatacak ve silahlı mücadelede

448

Dimitropoulos, op. cit., s. 72. Örneğin bu isimlerden Ali Paşa’nın oğlu Muhtar’ın kişisel doktorluğunu
yapan Kolettis, Yunan isyanı sırasında önemli bir figür olarak karşımıza çıkacaktır. Fleming, op. cit., s.
65.
449
Dimitropoulos, op. cit., s. 68; Martha Pylia, ‘‘Conflits Politiques et Comportement des Primats
Chretiens en Moree, avant la Guerre de l’Independance,’’ Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850, der
A. Anastasopoulos, E. Kolovos, Retimno, University of Crete, 2007, s. 139. (137-148)
450
Feyzioğlu, op. cit., s. 124-128.
451
Galant, op. cit., s. 18.

159

Rusya’nın desteği elde edilerek Osmanlılar bölgeden çıkarılacaktı. İkinci olarak
İstanbul’da başlatılacak sokak gösterileriyle isyan payitahta taşınacak ve Rum Ortodoks
Patriği’nin desteği sağlanacaktı. İsyanın üçüncü ayağını ise Tepedelenli Ali Paşa ile
Babıâli arasındaki çatışma sayesinde isyancıların rahat hareket edebilecekleri güçlü bir
merkez haline gelebilecek Mora oluşturuyordu. 452 Fakat her ne kadar Filiki Etairia
ayaklanma için yaygın bir ağ kurmuş olsa da, harekete geçmesi beklenen gruplar
arasında eylem ve araç birliği olmadığı gibi, ayaklanmanın her üç ayağında da siyasal
çatışma dinamikleri ve gündemleri birbirinden farklıydı.453
Ayaklanmanın İstanbul ayağı hiçbir zaman hayata geçirilemedi ve Rum
Ortodoks Patriği ayaklanmaya katılanları aforoz ettiğini açıkladı. Babıâli’nin
başlangıçtaki korkularına rağmen Rusya’nın İpsilantis’in yanında bir savaşa
girmeyeceği anlaşıldı. Planlanan ayaklanmanın yerel unsurları taraf değiştirdiler ve
Osmanlı’nın önemsiz çatışmaların ardından İpsilantis’in kuvvetlerini mağlup etmesiyle
birlikte Boğdan’daki huzursuzluk, bizatihi Fenerli haspodarlara ve yerel boyarlara karşı
bir köylü ayaklanmasına evrildi. Bununla birlikte, Filiki Etairia liderlerinin öngördüğü
gibi Mora Yarımadası, ayaklanmanın merkezi ve yedi yıl boyunca sürecek kanlı
çatışmaların sahnesi haline geldi.
İsyanın sona ermesinin ardından bağımsız Yunan Krallığı’nın çekirdeğini
oluşturacak Mora, Osmanlı iç savaşındaki bu ayrıksı konumunu, XVIII. yüzyılın ikinci
yarısında derinleşen kriz dinamiklerine borçluydu. Öncelikle, bölge 1769-70 yıllarında
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında güçlü bir reâyâ ayaklanmasına sahne olmuş,
ayaklanmanın bastırılmasının ardından Arnavut başıbozuk kuvvetlerle yeniçerilerin
bölgeyi kasıp kavurduğu bir terör dönemi yaşanmıştı.454 1779 yılında Mora valiliğine
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Ibid., s.17-18.
Idem.
454
Osmanlı yetkililerinin bölge üzerindeki otoritelerini bütünüyle kaybettikleri bu dönem
‘‘Alvanokratia’’ (Arnavut yönetimi) olarak adlandırılmaktadır. Anna Vlachopoulo, ‘‘Like the Mafia? The
453
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atanan Kaptan-ı Derya Gazi Hasan Paşa kanlı çatışmaların ardından Arnavut
başıbozukların hâkimiyetine son verse de, 455 Osmanlı egemenliğinin sarsıldığı bölge,
vergi vermek istemeyen ve topraklarını genişletme peşindeki köylülerin, iktidarlarını
Müslüman hâkim sınıfla paylaşmak zorunda kalan büyük toprak sahiplerinden oluşan
gayr-i Müslim eşrafın ve her biri emrindeki askeri unsurlara dayanarak birer Ali Paşa
olma hesabındaki armatoi/kleft reislerinin her an fitilini ateşlemeye hazır olduğu bir
barut fıçısına dönmüştü.

456

XIX. yüzyıl krizinin hemen tüm dinamiklerini içinde

barındıran Mora, Osmanlı iç savaşının en kanlı ve sonuçları itibariyle en belirleyici
cephesi olacaktı.
Yerli bir papazın isyan bayrağını açmasıyla başladığı rivayet edilen ayaklanma,
bölgedeki Müslüman nüfusun müstahkem şehirlere çekildiği, yarımada üzerinde
isyancıların hızlı bir şekilde hâkimiyet kurduğu ve karşılıklı katliamların yaşandığı ilk
evrenin ardından farklı yerel ve sınıfsal çıkarlara sahip grupların karşı karşıya geldiği
bir iç savaşa dönüştü.457 Diasporadan, Ali Paşa’nın sarayından ve İstanbul’daki Fenerli
ailelerden Mora’ya geçenlerle birlikte daha da artan bölgesel ve hizipsel gerilimlerin iç
savaşa evrilmesi 458 ve köylülerin Müslüman toprak sahiplerinin tasfiyesinin ardından
köylerine dönmesiyle birlikte zayıflayan ayaklanma, II. Mahmud’un Mısır Valisi
Mehmed Ali Paşa’yı bölgeye çağırmasıyla birlikte gerileme evresine girdi. Mehmed
Ali’nin Girit ve Mora valilikleri karşılığında disiplinli ordusunu ve donanmasını savaşa
sokmasıyla hızla ilerleyen Osmanlı kuvvetleri kısa süre içerisinde Mora’daki hemen
Ottoman military presence in the Morea in the eighteenth century,’’ Ottoman Rule and the Balkans, 17601850, der A. Anastasopoulos, E. Kolovos, Retimno, University of Crete, 2007, s. 125. (123-136)
455
Yerli halkın askere alınmasıyla Arnavutları kendi topraklarına sürmeye ya da imha etmeye yönelik bu
askerî müdahaleler uzun vadede yine başarısız oldular ve Arnavutlar bölge hayatının bir parçası olmaya
devam ettiler. Antonis Anastasoplilos, ‘‘Kaos Kıvılcımının Çakılması: Osmanlı’nın Karaferye Bölgesinde
Ayanlar Arası Çatışma ve Devlet Müdahalesi 1758-59,’’ Osmanlı İmparatorluğu’nda İsyan ve
Ayaklanma, der. Jane Hathaway, çev. Deniz Berktay, İstanbul, Alkım, 2007, s. 139.
456
Kleft ve armatoi’nin isyana katılma nedenleri, isyandan önceki 30 yıl içinde Osmanlı ve yerel
makamlar tarafından uğradıkları zulüm ve Tepedelenli Ali Paşa ile payitaht arasındaki mücadelenin
yarattığı krizdi. Stathis, op. cit., s. 170.
457
Finkel, op. cit., s. 384.
458
Gallant, op. cit., s. 20 ve 23, Finkel, op. cit., s. 384.
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tüm önemli merkezleri ele geçirerek, isyancıları dağlık bölgelere sıkıştırdılar. 1827’de
önce Fransa, İngiltere ve Rusya’nın denizden, 1828 itibariyle de Rusya’nın tek taraflı
olarak karadan başlattığı askerî müdahale olmasaydı, Mora isyanı da tıpkı birinci ‘‘Sırp
İsyanı’’ gibi bastırılmış olacaktı.

459

Önce Osmanlı donanmasının sonrasındaysa

ordusunun aldığı ağır yenilgilerin ardından, Büyük Güçlerin gözetiminde bağımsız bir
Yunan devleti kuruldu ve devletin başına Avrupa’dan Büyük Güçlerin onay verdiği bir
kral getirildi. Fakat bağımsızlığın ardından da sular durulmadı ve uzun bir süre daha
Yunan Krallığı köylü isyanları ve farklı devletlerden destek alan hizip mücadelelerine
sahne oldu.460
Modern çağın ilk başarılı milliyetçi ayaklanması olarak görülen Yunan İsyanı,
hem Yunan milliyetçi hem de Avrupa modernist tarih yazımında, Fransız Devrimi
sonrası çağda Aydınlanma ve milliyetçilik fikirlerinin taşıyıcısı burjuvazi tarafından
örgütlenmiş bir hareket olarak resmedilmiştir.461 Evrimci milliyetçilik anlayışının par
excellence bir örneği olan bu anlatı, hem Osmanlı-Yunan tarihyazımındaki hem de
milliyetçilik çalışmalarındaki tartışmaların etkisiyle önemli eleştirilere uğramıştır.
Örneğin Christine Philliou, Yunan ve Avrupa tarihyazımlarındaki adlandırmasıyla
‘‘Yunan Devrimi’’nin hem Yunanlığını hem de devrimliğini sorgular. Philiou’ya göre,
‘‘Yunan’’ kategorisi, sınırları belirli ve değişmez bir tarihsel entite olarak görülmüş ve
XIX. yüzyıl başında Osmanlı tebaası üzerinde etkili olan ailevi, yerel, dinî pek çok
459

Gallant, op. cit., s. 24.
Konstantin Çukalas, Yunanistan Dosyası, çev. Şeyla, İstanbul, Ant Yayınları, 1970.
461
L. S. Stavrianos, ‘‘Antecedents to the Balkan Revolutions of the Nineteenth Century,’’ The Journal of
Modern History, Cilt 29, Sayı 4 (Aralık, 1957), s. 335-348. Bu makele söz konusu anlatının en açık
örneklerinden biridir. Richard Clogg, ‘‘The Greek Mercantile Bourgeoisie ‘Progressive’ or
‘Reactionary’?,’’ başlıklı makalesinde (Balkan Society in the Age of Greek Independence, der. Richard
Clogg, Londra, Macmillan, 1981, s. 85-110), Yunan burjuvazisine atfedilen bu tarihsel rolü sorgular ve
başta Filiki Etairia olmak üzere milliyetçi çevrelere katılan tüccarların büyük oranda diasporada yaşayan
ve maddi açıdan gerilemekte olan kişiler arasından çıktığını, İmparatorluk sathında iş yapan büyük tüccar
ailelerinin esasen çatışmanın dışında kalmaya çalıştıklarını belirterek, hem ‘‘burjuvazi’’ teriminin
kullanımı hem de Ortodoks tüccarlara atfedilen ‘‘ilericilik’’ misyonu hakkında uyarılarda bulunur. Yine
Yannis Yannoupoulos da, aynı derlemede yer alan ‘‘Greek Society on the Eve of Independence’’ başlıklı
makalesinde XIX. yüzyıl başında Balkanlardaki üretim ilişkilerini inceleyerek, bölgedeki birikim
stratejilerinin pre-kapitalist niteliklerinin altını çizer.
460
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bağlılık

ve ikilem tipinin üzerini örtmek için kullanılmıştır. 462 Benzer şekilde

‘‘Devrim’’ terimi de bir kaotik olaylar dizisini basit bir şablona ve önceden belirlenmiş
bir sonuca uydurmaya yardımcı olmuştur.463
Bu eleştiriden yola çıkılarak, Yunan İsyanı’nın milliyetçi bir siyasal programın
vücut bulmuş halinden ziyade, Osmanlı eski rejiminin yaşadığı krizin ve bunu takip
eden iç savaşın dinamikleri tarafından belirlenmiş, dolayısıyla ancak bu dinamiklerin
bütünü gözetilerek anlaşılabilecek bir çatışma olduğu ileri sürülebilir. Söz konusu
çatışmanın seferber ettiği kitlelerinse, Daskalis’in romantize ettiği gibi, Rigas
Velestinis’in yazdığı

464

Marş (Thourios) şiirini okuyarak Türk boyunduruğundan

kurtulacağı günü bekleyen Moralı Helen gençlerden ziyade, her biri Osmanlı
İmparatorluğu’na karşı mücadeleye farklı gündemelerle katılmış ve bu gündemleri esas
olarak mefruz bir ulusal kimlik yerine, ayrıntılarına ileriki sayfalarda değinme imkânı
bulunacak dinsel ayrışma çağının güçlendirdiği kimlikler üzerinden ifade eden
toplumsal kesimlerden oluştuğunu dile getirmek yanlış olmayacaktır. Hem Mora isyanı
sırasında hem de bağımsız Yunan Krallığı’nın kurulmasının ardından ortaya çıkan iç
çatışmaların da gösterdiği gibi, aralarında önemli çıkar farklılıkları bulunan söz konusu
kesimlerden bir ulus yaratılması, Sırp örneğine benzer şekilde ulus-devlet inşasının
gündemi olmuştur.465

462

Philliou, bu kategorinin Ortodoks Hristiyan topluluklar arasındaki farklılıkları silikleştirmenin yanı
sıra farklı toplumsal gruplar arasında, ayaklanma sırasında kendisini gösteren çıkar çatışmalarını da
önemsizleştirdiğini, çatışmanın her iki yanında da gözlemlenebilecek etnik ve dini çeşitliliğin üzerini
örttüğünü belirtir. Christine Philliou, ‘‘Breaking the Tetrarchia and Saving the Kaymakam: To Be An
Ambitious Ottoman Christian in 1821,’’ Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850, der. A.
Anastasopoulos ve Elias Kolovos, Rethymno, University of Crete, 2007, s. 183-186.
463
Ibid., s. 186-188. Philliou’ya göre, ‘‘devrim’’ terimi, 1820’lerdeki ihtilafa taraf olanların niyetleri,
ihtilaf sırasında uğruna mücadele ettikleri çıkarları ve ihtilafın sona ermesinin ardından ortaya çıkan
sonuçlar açısından kavrayışımızı sınırlayan bir nitelik taşır.
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Ap. Daskalis, ‘‘‘Thourios Hymnos’, Le chant de la liberté de Rhigas Velestinlis,’’Balkan Studies, Cilt
4, Sayı 2, ss. 315-346.
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Bu çalışmanın kapsamı dışında kalan söz konusu süreçte Yunan ulusal kimliğinin inşasına ilişkin,
tezin genel çerçevesinin oluşturulmasında da etkili olan çarpıcı bir inceleme için bkz. Anastasia N.
Karakasidou, Buğday Tarlaları Kan Tepeleri, Yunan Makedonyasında Millet Olma Aşamasına Geçiş
Süreçleri, 1870-1990, çev. Nurettin Elhüseyni, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.
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2. Mısır, Bereketli Hilal ve Anadolu: Kavalalı Mehmet Ali Paşa
Daha önce de belirtildiği gibi, siyasal ve toplumsal etkisini daha ziyade Anadolu
ve Kuzey Suriye’de gösteren XVII. yüzyıl krizinin aksine, XIX. yüzyıl krizi çok
boyutlu bir iç savaş halini esas olarak Balkanlarda aldı. Fakat bu durum, benzer kriz
dinamiklerinin İmparatorluğun Asya eyaletlerinde etkin olmadığı anlamına gelmiyordu.
Ölçeği farklı olmakla birlikte kriz, XVIII. yüzyılın ikinci yarısı boyunca Asya
eyaletlerinde de mayalanmış ve nihayetinde Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa ile Bâbıâli
arasında yaklaşık on yıla yayılan askeri çatışmalar ve Osmanlı iç savaşının üçüncü
büyük cephesinin açılmasıyla sonuçlanmıştı.
a. Asya ve Afrika Eyaletlerinde Bölgesel Rejimler
Krizin ilk veçhesi tıpkı Balkanlarda olduğu gibi bölgesel rejimlerin, (jeo)politik
birikim dinamiklerinin bir sonucu olarak ürettikleri çatışma ve krizin derinleşmesiyle
İmparatorluktan bağımsızlaşma potansiyeliydi. Asya ve Afrika eyaletlerinde de XVIII.
yüzyılın ikinci yarısında rekabetçi temellük stratejileri giderek daha fazla birbirine
karşıt bir nitelik kazanmaya ve daha dağınık bir yerel iktidar yapısı içinde belirli güç
merkezleri şekillenmeye başlamıştı. Bu güç merkezlerinin etrafından şekillenen
bölgesel rejimler, Balkanlara kıyasla hem tarihsel kökenleri hem de hâkim oldukları
bölgelerin coğrafi koşulları itibariyle daha büyük bir çeşitlilik arz ediyordu. Örneğin,
tipik bir Anadolu ayanından bahsetmek mümkün değildi;

466

bununla birlikte

Anadolu’da Karaosmanoğlu, Çapanoğlu, Caniklizade, Tuzcuoğlu gibi aileler, kendi
kapılarında topladıkları voyvodalık, mütesellimlik ve muhassıllık gibi idari-mali
görevlerle destekledikleri iltizam, çiftlik ve vakıf yönetimine dayalı temellük stratejileri
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Finkel, op. cit., s. 356.
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sayesinde, nüfuz bölgelerini genişleterek daha küçük ayan ailelerini kendilerine tâbi
kıldıkları hanedanlar kurmuşlardı.467
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’nun dört bir yanına dağılmış ayan
aileleri arasındaki mücadelelerin 468 içinden çıkan bu hanedanlar, gelişmelerini yine
büyük ölçüde Osmanlı İmparatorluğu’nun batı ve doğu cephelerindeki savaşlarına
borçlulardı. Örneğin, II. Mahmud dönemine gelindiğinde, Anadolu’nun en zengin ayan
kapısı olarak gösterilen469 ve Batı Anadolu’nun büyük bir kısmını nüfuz bölgesine dahil
etmiş bulunan Karaosmanoğulları hanedanının kurucusu Hacı Mustafa Ağa, siyasi
kariyerine serdengeçti ağası olarak Osmanlı-İran Savaşı’nda cepheye gönderdiği asker,
erzak ve hayvanlar sayesinde İstanbul’un dikkatini çekerek başlamıştı. Aile, 1768-74
ve 1787-92 Savaşları’ndaki katkıları sayesinde bölgedeki gücünü sağlamlaştırarak
nüfuz alanını genişletmişti.470 Orta Anadolu bölgesindeki hâkimiyet alanını genişleterek
Kuzey Suriye’deki Rakka’ya kadar uzanan bir bölgesel rejim inşa eden Çapanoğulları
da, mütevazı idari-mali görevler elde ederek başladıkları kariyerlerinde, 1768-74 Savaşı
sırasında Orta Anadolu’daki idari-mali konumlar üzerinde tekel kuracak kadar
güçlenmişlerdi.471 Çapanoğullarının en büyük rakibi olan Caniklizadeler ise güçlerinin
doruğuna 1765-1779 arasında, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında merkezî hükümet adına
yerine getirdikleri hizmetlerle ulaşmışlardı.472 Yine Musul’da önce malikaneler üzerinde
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Özkaya, Osmanlı İmparatorlğu’nda Ayanlık..., s. 141-143. Bruce Mc Gowan’a göre, yüzyıl sonlarına
doğru büyük ve küçük ayan aileleri, yarım düzine büyük ailenin en tepede yer aldığı feodal hiyerarşiyi
andırır bir hiyerarşik yapı içine girmişlerdi ve devlet de resmi görevlerin tahsisini bu hiyerarşiye
müdahale etmek için kullanıyordu. Mc Gowan, ‘‘Âyanlar Çağı...,’’ s. 795.
468
Özkaya, op. cit., s.174
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Finkel, op. cit., s. 356.
470
Yuzo Nagata, ‘‘Ayan in Anatolia and the Balkans During the Eighteenth and Nineteenth Centuries: A
Case Study of the Karaosmanoğlu Family,” Provincial Elites in the Ottoman Empire
der. Antonis Anastasopoulos, Rethymno, University of Crete Press, 2005, s. 273-274.
471
Finkel, op. cit., s. 355. Çapanoğlu Süleyman Bey, XIX. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, kendisine ait
olanlar dışında, oğulları, eşi ve torunu adına kayıtlı mukataalarla nüfuzunu Bozok, Çankırı, Çorum,
Amasya, Şarkî Karahisar, Sivas, Kayseri, Maraş, Ayıntap, Halep ve Rakka, Adana, Tarsus, Konya
Ereğlisi, Niğde, Nevşehir , Kırşehir ve Ankara’ya kadar genişletmişti. Mert Özcan, XVIII ve XIX.
Yüzyıllarda Çapanoğulları, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1980, s. 65.
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Canay Şahin, ‘‘The Economic Power of Anatolian Ayans in the Late Eighteenth Century: The Case of
the Caniklizâdes,’’ International Journal of Turkish Studies, Cilt 11, Sayı 1-2 (2005), s. 30 (ss. 29-49).
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tekel kurarak güçlenen, daha sonraysa şehirdeki yeniçeri ocağına sızarak siyasi gücünü
pekiştiren Celilizade hanesinin kökenleri de İran savaşlarının iaşesinde görev alan
Diyarbekirli Hristiyan bir tüccar ailesine dayanıyordu.473
Söz konusu bölgesel rejimler, Balkanlardaki muadillerinin aksine, henüz
jeopolitik rekabetin şiddetlendiği bir coğrafyada yükselmediklerinden, bütünüyle
merkezî hükümetin denetimi dışına çıkacak fırsatlardan yoksundular. Bir yandan nüfuz
alanlarını genişletmek için daha küçük ayanlarla ve birbirleriyle mücadele ederken,
diğer yandan İmparatorluğun içinde bulunduğu krizin sunduğu olanakları kullanarak,
merkezî hükümetinkilere paralel ya da ona karşıt stratejilerle bölgesel rejimlerini kalıcı
ve devlet tarafından tanınmış hanedanlıklara dönüştürmeye çalışıyorlardı.

474

Bu

çerçevede zaman zaman krizi aşmak için askerî ve mali sistemi değiştirmeyi deneyen
merkezî hükümetin reformlarını ya da diğer bölgesel rejimlere yönelik askerî
müdahalelerini desteklerken, kimi zaman da merkezî hükümetin asker ya da para
taleplerini karşılıksız bırakarak dengelerin kendi iktidarlarının alanını genişletecek
şekilde değişmesini bekliyorlardı.475
Diyarbekir, Halep, Şam, Kudüs ve Musul gibi Bereketli Hilal’in önemli
şehirlerinde de, yerel aileler XVIII. yüzyıl boyunca siyasi ve iktisadi yaşamda
belirleyici hale gelmişlerdi. Şam’da Azmzade, Musul’daysa Celilizade aileleri önemli
idari-mali mevkileri tekellerine alarak eyalet çapında bölgesel rejim inşasına yönelirken,
tek bir ailenin siyasi hâkimiyet kuramadığı ve iltizamların daha geniş bir eşraf grubu
tarafından paylaşıldığı Diyarbekir, Halep ve Kudüs gibi şehirlerde daha parçalı bir
473

Khoury, op. cit., s. 76-77; Hathaway, The Arab Lands..., s. 94-5.
Çapanoğulları ile kuzey-orta Anadolu’ya hakim olan Celilzadeler arasındaki mücadele, bunun güzel
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iktidar bloğu hâkimdi. 476 Bu şehirlerde eşraf siyaseti, ayan ve ulema ailelerinin, bu
ailelerle ittifak kuran askeri unsurların, farklı cemaatlere mensup tüccar topluluklarının,
bazı örneklerde geniş eşraf gruplarının ve şehirlerin çevresinde bulunan aşiretlerin dahil
olduğu hizip çatışmaları etrafında şekillenmişti.
Azmzadelerin

hakimiyetlerini

sürdürdükleri

Örneğin XVIII. yüzyıl boyunca
Şam’da,

payitahttan

gönderilen

yeniçerilerle, yerli kulu ya da yerliya adlarıyla bilinen askerler arasındaki çatışma eşraf
siyasetinin çerçevesini belirlerken, askerî unsurlar arasında böyle bir ayrımın daha erken
bir dönemde ortadan kalktığı Halep’te hizip çatışmasının insan gücünü, eşraf ve yerli
kulu saflarını dolduran kent yoksulları sağlıyordu.477
Anadolu ve Bereketli Hilal’deki bu yerel iktidarların yanı sıra, Kürdistan ve
Cebel-i Lübnan gibi dağlık ve geleneksel olarak güçlü aşiret topluluklarının hâkim
olduğu bölgelerde ve Bedevi aşiretlerin kontrolündeki Arabistan çöllerinde de, önceki
yüzyılın daha parçalı siyasal örgütlenmesi, yerini, aşiretler arasında yeni ittifaklar ve
hiyerarşiler

oluşturan

daha

merkezi

ve

teritoryal

örgütlenmelere

bırakmaya

başlamıştı. 478 Lübnan’da Şihab ailesi, Sünni, Dürzi ve Maruni topluluklar arasındaki
ilişkileri gerektiğinde güç kullanarak düzenlediği yeni bir iktidar bloğu oluşturmuş ve
Bilad’üş-Şam’daki siyasi çatışmalarda belirleyici bir aktör haline gelmişti.
Kürdistan’da

ise,

bölgenin

Safevi

ve

Osmanlı

İmparatorlukları

479

tarafından

paylaşılmasından sonra çeşitli özerklik düzeylerinde varlıklarını sürdüren Kürt
mirlikleri, hem İran’la süregiden askeri çatışmaların hem de Musul ve Bağdat gibi
vilayetlerde ortaya çıkan bölgesel rejimlerin sağladığı olanakları kullanarak giderek
bağımsız hareket etmeye başlamışlardı. Bu mirlerden biri olan Revanduzlu Kör Mehmet
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Paşa bölgedeki parçalı iktidar yapısını ve güç dengesini sarsacak bir askerî fetih süreci
başlatmış ve Revanduz bölgesi ve çevresindeki pek çok mirliği ve aşireti hâkimiyeti
altına almıştı.480 Fiilen Osmanlı hâkimiyetinin dışındaki Arabistan çöllerinde ise Suûd
ailesi, Vehhâbîlikle kurduğu tarihsel ittifak sayesinde, önce bölgedeki Arap aşiretlerinin
kaynaklarına el koyarak malî açıdan güçlenmiş, sonraysa Vehhâbî cihad fikrine uygun
olarak yayılmacı bir devlet inşası sürecine girmişti.481
İmparatorluk’un Asya (ve Afrika) vilayetlerinde ortaya çıkan bir başka bölgesel
rejim biçimi de, esas olarak XVIII. yüzyıl boyunca hâkim sınıfın kendisini yeniden
üretme stratejisi olarak Kafkas kökenli kölelere dayandığı yeni-memluk rejimleriydi.482
Akka, Mısır ve Bağdat gibi eyaletlerde ortaya çıkan bu rejimler, diğer Bereketli Hilal
şehirlerindeki eşraf rejimlerinin aksine, daha merkezileşmiş temellük stratejilerine
yaslanarak, Balkanlardaki örneklere benzeyen savaş beylikleri haline gelmiş ve
potansiyel ya da fiilî olarak Osmanlı siyasasından bağımsız hareket etme kabiliyetlerini
arttırmışlardı. Temellük stratejilerinin merkezileştirilebilmesini mümkün kılan iki temel
dinamik, iktidar bloğunun oluşturulmasında yerel ailelerden ziyade, memluk kapılarında
yetiştirilen Kafkas kökenli kölelere dayanmaları ve başta pamuk olmak üzere, görece
erken bir dönemde dış ticaretin konusu olan tarımsal ürünler üzerinde tekeller
kurabilmeleriydi. Yeni-memluk rejimlerinden Bağdat’taki Süleyman Paşa iktidarı,
Nizam-ı Cedit uygulamalarını kabul ederek merkezî hükümet ile uyumlu bir siyaset
izlerken, Mısır’da iktidarını sağlamlaştıran Kazdağlı hanedanı, 1768-1774 Savaşı’nın
sağladığı fırsatı değerlendirerek önce doğrudan Osmanlı egemenliğini tasfiye etmeyi,
sonrasındaysa Filistin’de Zahir el-Ömer ile ittifak kurarak Suriye’ye doğru genişlemeyi
hedefleyen bir isyan başlattı.
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XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren köylüler üzerinde artan vergi yükü 483 ve
ticaret yollarında kurulan kontrol sayesinde güç kazanan geniş Kazdağlı kapısına
mensup Gürcü kökenli bir memluk olan ve Bulut Kapan adıyla da bilinen Ali Bey elKebir, eyalette bulunan yeniçeri ocaklarının ve Bedevi aşiretlerinin gücünü kırarak,
ateşli silahlarla ve toplarla donatılmış yeni bir ordu ve donanma kurdu. 484 Bu ordu
sayesinde Kazdağlı kapısının diğer liderlerini ve Mısır’daki rakiplerini tasfiye eden Ali
Bey, 1768 ve 1769 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı’ndan faydalanarak önce iki ayrı
Osmanlı valisini eyaletten kovdu ve ardından kendi adına hutbe okuttu.485 Daha sonra
kendi memluklarından birini Cidde’ye idareci olarak atadı, ardından da Filistin’e hakim
olan ve uzun bir süredir Şam eyaletini yöneten Azm ailesi ile rekabet içindeki savaş
beyi Zahir el-Ömer ve Osmanlı İmparatorluğu’nun savaş halinde olduğu Ruslarla ittifak
kurarak kuvvetlerini Suriye’ye gönderdi. 486 1771 yılında Şam valisi şehri Ali Bey’in
kuvvetlerine bırakarak çekilse de, seferi sürdürmekte olan iki memluk komutanı taraf
değiştirerek ordularının başında Kahire’ye döndüler. 1773 yılında Ali Bey’in, 1775’te
ise Zahir el-Ömer’in öldürülmesi ve bölgede resmen Osmanlı egemenliğinin tesis
edilmesiyle, Mısır’da rakip memluk kapılarının hâkimiyet için mücadele ettiği bir
‘‘anarşi’’ dönemi başladı. 487 Filistin’de Ali Bey’in eski askerlerinden olan bir başka
savaş beyinin, Bosna kökenli Cezzar Paşa’nın memluk rejimi, boşluğu doldurmaya aday
olduğunu gösterecekti.
İster tek bir hanedanın ya da yayılmacı savaş beylerinin hâkimiyetinde olsunlar,
isterse yerel hizipler arası çatışmalara ev sahipliği yapsınlar, (jeo)politik birikim krizinin
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doğasına uygun olarak süreklileşmiş bir çatışma ve askerî seferberlik hali üreten bu
bölgesel rejimler, tıpkı Balkanlardaki muadilleri gibi, varlıklarını askerî sınıfa girerek
vergi yükünden kurtulmak isteyen şehirli, köylü ve hatta göçebe yoksul kitlelere
borçluydular. Yerli yeniçeri ocakları, eşraf toplulukları ve Ali Bey el-Kebir örneğinde
görüldüğü gibi fetih amacıyla oluşturulan yeni ordular, XVIII. yüzyılın ikinci yarısı
boyunca kent ve kır yoksullarının askerileşmesi için önemli birer kanal oluşturdular.
Bu, onların sömürü süreçlerinin dışına çıkmalarını sağladığı gibi, parçası haline
geldikleri askerileşmiş topluluklar vasıtasıyla toplumsal artıktan pay almalarını da
mümkün kılıyordu.
Hem dağlık bölgelerde hem de çöllerde aşiret yaşantısının gücünü koruduğu bu
coğrafyada, aşiretler de, ya kendi oluşturdukları konfederal yapılar ya da güçlü
hanedanlarla ittifak içinde askerileşme sürecinin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyorlardı.
XVIII. yüzyıl krizi söz konusu soya dayalı topluluklar üzerinde önemli baskılar
yaratmış, ama beraberinde bir dizi fırsat da getirmişti. Bu topluluklar Lübnan, Kürdistan
ve Arabistan coğrafyalarında, bölgesel rejimlere dönüşme potansiyeline sahip daha
merkezî ve teritoryal yapılar altında bir araya gelirken, başka pek çok yerde de gerek
bölgesel rejimlerin ordularına katılarak gerekse çevrelerindeki köylü nüfusa ya da diğer
daha zayıf aşiretlere yönelerek eşkıyalık, yağma ve haraç yoluyla toplumsal artıktan
aldıkları payı arttırmaya çalıştılar. XVIII. yüzyılın ikinci yarısı Arabistan’ın büyük
aşiret konfederasyonları için topraklarını terk ederek kuzeye, Irak ve Suriye’ye
yöneldikleri büyük bir göç çağıydı aynı zamanda. Arap aşiretlerinin bu göç dalgası
bölgenin toplumsal yapısında etkileri çok uzun bir süre boyunca devam edecek
değişimlere neden oldu. 488 Mısır’daysa Ali Kebir Bey’in orduları Kuzey Afrika’nın
çeşitli bölgelerinden gelen paralı askerler kadar, Mısır’ın yerli Bedevi kabilelerine de
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kapılarını açmıştı. Benzer şekilde Kürdistan’da da söz konusu dönemde göçebe ve yarı
göçebe aşiretlerin eşkıyalık faaliyetleri giderek büyüyen bir sorun haline gelmişti. 489
Dağlık ve silahlı Ermeni nüfusla meskûn Zeytun bölgesi bile, Maraş civarındaki köylere
sürekli akınlar düzenlenen bir üs işlevi görüyordu.490
İmparatorluğun Asya ve Afrika eyaletlerinde nüfusun askerileşme süreci,
Balkanlardakine benzer çatışma dinamiklerini tetiklemekle birlikte, bu sürecin
etkileyeceği geniş bir gayr-i Müslim köylü nüfusun bulunmaması nedeniyle ayrılıkçı
isyanlara dönüşecek şekilde köylü huzursuzluklarıyla tepkime içine girmedi. Bunun
belki de tek istisnası 1820-21 yıllarında Maruni ve Şii köylülerin artan vergi yüküne
karşı ayaklandıkları Cebel-i Lübnan’dı. 491 Giderek mezhepçi bir hüviyet kazanmaya
başlayan ve dolayısıyla bazı açılardan Balkan eyaletlerini andıran iktidar ağları ve
siyasal çatışmaların özel bir örnek teşkil ettiği bu bölge dışında, sömürüye maruz kalan
köylü kitleleri daha gündelik mücadele stratejilerine başvurma ve askerileşme sürecinin
sunduğu fırsatları değerlendirme yolunu seçtiler. Dolayısıyla XIX. yüzyıl krizinin bu
bölgelerde tetiklediği siyasal çatışmalar doğrudan üreticilerle mülk sahibi sınıfları karşı
karşıya getirmekten ziyade, kriz karşıtı stratejilerle bölgede denetimini arttırmaya
çalışan merkezî hükümet ile bölgesel rejimlerin getirdiği olanakları kaybetmemeye
çalışan askerileşmiş nüfus ve soya dayalı topluluklar arasında cereyan etti. Fakat
Osmanlı iç savaşının üçüncü cephesinin açılması için, İmparatorluğun yaşadığı derin
krizin bir diğer veçhesi olan jeopolitik mücadelenin de, bölgede gerilim biriktiren fay
hatlarını tetikleyecek bir şiddete kavuşması gerekecekti.
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b. Kavalalı Mehmed Ali Paşa ve Mısır’ın Yükselişi
Ele aldığımız dönem boyunca Osmanlı İmparatorluğu Doğu sınırlarında İran’la
sık sık karşı karşıya gelmesine rağmen, bu askerî çatışmalar Avrupa’daki benzerleriyle
karşılaştırılabilir ölçekte olmamış ve sonuçları itibariyle de bölgenin toplumsal ve siyasi
yapısı üzerinde daha göz ardı edilebilir etkiler bırakmıştı. Yine XVIII. yüzyıl boyunca
Rusya’ya karşı Kafkas sınırı büyük oranda korunmuştu. İngiltere ve Fransa gibi
sömürgeci ülkeler de, Doğu Akdeniz’de giderek artan faaliyetlerine karşın, Osmanlı
İmparatorluğu’nun sınırlarına yönelik herhangi bir askerî müdahalede bulunmamışlardı.
Ancak Fransız Devrimi’nin ardından başlayan İngiltere ile Fransa arasındaki
mücadelenin bir parçası olarak, genç general Napoléon’un 1798’de Mısır’a büyük çaplı
bir askeri sefer düzenlemesi ve İngiltere’nin hem Doğu Akdeniz hem de Basra
körfezindeki askerî varlığını arttırması, İmparatorluğun Asya eyaletlerini de XIX. yüzyıl
krizini derinleştiren jeopolitik çatışmanın sahnesi haline getirdi.
Napoléon’un Mısır seferi, uzun bir dönem boyunca Orta Doğu tarih yazımında
modernleşmenin başlangıcı olarak görülmüştür.492 Bu tezin, hem bölgenin kendi içsel
dinamiklerine, hem de Batı’yla çok önce başlayan ilişkilere dikkat çeken eleştiriler
karşısında geçerliliğini yitirdiği doğrudur.493 Fakat 1801 yılına dek sürecek olan Fransız
işgalinin ve Fransa’nın başarısızlıkla sonuçlanan Suriye’ye doğru yayılma çabalarının,
toplumsal ve iktisadi yapıda modernleşme yönünde bir itkiye yol açmasa da, iktidar
ilişkilerinde

önemli

kırılmalara

neden

olduğu

göz

ardı

edilemez.

Osmanlı

İmparatorluğu’nun halihazırda bir tarafı haline geldiği Avrupa’daki jeopolitik
çatışmanın Asya vilayetlerine sıçramasıyla birlikte, özellikle Mısır’da ve Suriye’nin bir
bölümünde bölgesel rejimlerin üzerinde yükseldikleri iktidar blokları parçalandı ve
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savaşın beraberinde getirdiği yeni unsurların öncülüğünde yeni bölgesel rejimleşme
dinamikleri ortaya çıktı. Mısır’da Kavalalı Mehmed Ali Paşa tarafından inşa edilen
bölgesel rejimin önce Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir
güç haline gelmesi, ardından da uluslararası güvence altında özerk bir siyasal yapıya
dönüşmesi bu dinamikler sayesinde mümkün oldu.
Osmanlı Mısırı, Fransız birlikleri İskenderiye limanına ayak bastığı sırada,
memluk kapıları etrafında örgütlenen hâkim sınıfın bir hizipler arası mücadele içinde
kendisini ve ülkeyi tüketmesine tanıklık ediyordu. 494 Ali Bey Kebir’in önce eyalette
iktidarı merkezileştirmeyi, ardından da Suriye’ye doğru yayılmayı amaçlayan başarısız
girişiminin ardından, eyalet bir kez daha iki güçlü memluk hizbi arasındaki kesintisiz iç
savaş, Bedevi aşiretlerin yağma faaliyetleri ve doğrudan üreticiler üzerinde giderek
ağırlaşan vergi yükü nedeniyle kriz içindeydi. Kıtlık ve salgın hastalıkların da etkisiyle
daha da ağırlaşan koşullar, pek çok yerde köylülerin topraklarını terk ederek göç
etmelerine neden olmuştu. 495 Eyaletteki yerel iktidar bloğu, çatışma ortamı içinde
giderek genişlemiş ve intisap bağlarıyla bağlı oldukları memluk kapılarının etrafında
örgütlenmiş mültezimlerin sayısı XVIII. yüzyıl içinde dört kat artmıştı. Bu sınıf,
kontrolü altındaki ticaret-vergi sistemi sayesinde Mısır köylülerinin ürettiği artığa daha
fazla el koyma imkânı bulmuştu. Fakat hem hâkim sınıfın rakip hizipler şeklinde
örgütlenmesi, hem de kalabalık mültezim ağı, temellük stratejilerinin merkezileşmesinin
önünde engel oluşturmuş ve eyalette bir bölgesel rejimin ortaya çıkış dinamikleri bu
açıdan zayıf kalmıştı.
Fransız işgali ve bunu izleyen Osmanlı-İngiliz güçleriyle girilen çatışmalar,
Mısır’daki memluk kapılarının gücünü daha da zayıflattı, memluk beyleriyle yerel nüfus
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arasındaki son bağları kopardı496 ve nihai Osmanlı-İngiliz zaferinin ardından bölgede
bir iktidar boşluğu ortaya çıktı.497 Fransızların bölgeyi terk etmesiyle birlikte kapılarını
ve iktidar zeminlerini yeniden örgütlemeye çalışan memlukler, İngilizlerce olası yeni bir
Fransız girişimine karşı güvence olarak görüldüklerinden desteklendiler ve memluk
kapılarını tasfiye ederek eyalet üzerinde yeniden denetim kurmak isteyen Bâbıâli,
İngilizlerin baskısıyla bu tasarısını erteledi. İngiliz birliklerinin 1803 yılında Mısır’ı terk
etmelerinin ardından eyalette yerel memluk beyleriyle, merkezî otoriteyi yeniden tesis
etmek üzere gönderilen Osmanlı valisi arasındaki çatışma ve bu çatışmanın savaş ve
işgalden yorgun düşmüş Kahire halkına getirdiği yük, savaşın Balkanlardan Mısır’a
sürüklediği Kavalalı Mehmed Ali’nin önce paşa, ardından vali ve sonunda da kendi
hanedanını kurarak bölgesel bir hükümdar haline geleceği sürecin zeminini hazırladı.498
Kavalalı Mehmed Ali, Balkan nüfusun askerileşmesi sürecinin Osmanlı siyasal
yaşamına kazandırdığı aktörlerin en önemlilerinden biridir. Balkanlardaki Kavala
şehrinde, yerel bir ayan ailesinin oğlu olarak dünyaya gelen Mehmed Ali,499 Fransızlara
karşı savaşmak üzere toplanan Arnavut başıbozuklarla birlikte Mısır’a gelmiş ve kısa
süre içinde kişisel meziyetleri sayesinde komutanlığa yükselmişti. Osmanlı valisi ile
memluk beyleri arasındaki iktidar mücadelesinden hoşnutsuz olan şehir eşrafının (ulema
ve tüccarların) vali olarak görmek istediği Mehmed Ali, Bâbıâli tarafından önce
Arabistan’daki Vehhabî hareketini bastırması için paşa unvanıyla Hicaz valisi, ardından
da 1805 yılında çıkan bir ayaklanma neticesinde Mısır valisi yapıldı. Emri altındaki
Arnavut başıbozukların ve kendisini destekleyen şehir eşrafının da yardımıyla memluk
kapılarını tasfiye ederek, eyalette on yıllardır süren iç savaşı sona erdirdi. 500 Vali olarak
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Memluk beylerine verdiği davette 450, ardından Yukarı Mısır’a yönelik takip seferinde
1.000 civarında Memluk öldürüldü. Memluk beylerinin bu şekilde tasfiye edilmesi
Mısır’daki yerel iktidar bloğunun yeniden yapılandırılması için önemli bir fırsat sağladı.
Mehmed Ali bir yandan hâkim sınıf içi çatışmaları sona erdirip, eyalet genelinde göreli
bir huzur ortamı yaratarak üretimi arttırırken diğer yandan da hem üretim hem de ticaret
alanında temellük stratejilerini merkezileştirecek bir dizi adım attı.
Bu adımlardan ilki iltizam sisteminin kaldırılarak vergi toplama hakkını elinde
bulunduran mültezimlerin, başta angarya olmak üzere ayrıcalıklarının törpülenmesi ve
ekilebilir topraklar ve köylüler üzerindeki doğrudan denetimin arttırılmasıydı. 501
Yukarıda da belirtildiği gibi, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında İmparatorluk genelindeki
eğilimlere uygun olarak, tüccarların, ulemanın ve ekâbir ya da asker ailelerine mensup
kadınların da katılmasıyla sayıları bir hayli artan mültezimler, vergi toplamakla görevli
oldukları toprakları alıp satma ve miras bırakma hakkı kazanarak nerdeyse özel mülk
haline getirmişlerdi. Mültezimler topladıkları verginin üçte ikiye yakın bir kısmını
kendilerine ayırdıkları gibi, vergilendirilebilir toprakların yaklaşık beşte birini de vakıf
haline

getirerek

vergilendirmenin

dışına

çıkarmışlardı.

1813-14

yıllarında

gerçekleştirilen reformla birlikte mültezimlere belirli bir miktar toprak bırakılarak
iltizam usulü kaldırıldı ve vakıf haline getirilmiş olan toprakların büyük bir kısmı da
yeniden mirî statüye geçirildi.502 Bu Mehmed Ali’nin bölgesel rejimini inşa etmesi için
hayati önem taşıyan temellük stratejilerinin merkezileşmesi yönünde atılmış önemli bir
adımdı. Elbette, doğrudan vergilendirmeyi mümkün kılacak bürokratik mekanizmanın
henüz kurulmadığı bir dönemde, köylülerden artık çekilmesini sağlayacak bir toplumsal
sınıfa ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı ‘‘şeyh’’ adıyla anılan ve geleneksel olarak kırsal eşrafı
oluşturan köy reisleri sağlayacaktı. Mehmed Ali Paşa hem vergi toplanmasında hem de
501
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Cuno, op. cit., s. 5.
Ibid., s. 103.
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devletin köylerle kurduğu idari ilişkilerde aracı olarak bu sınıfa yaslandı. Köy reislerine
bu aracılık görevlerinin karşılığında, yeniden mirî statüsüne geçirilen topraklardan
belirli miktar dağıtıldı. Bu topraklar, kırsal eşrafın büyük toprak sahipleri haline gelerek
daha da zenginleşeceği birer çekirdek teşkil ettiler. Beylerin ve mültezimlerin tasfiye
edildiği bir süreçte, Mehmed Ali Paşa’nın Türk, Arnavut ve Çerkes kökenli asker ve
idarecilerden oluşan kendi kapısı, çeşitli mekanizmalarla rejime bağlanan Bedevi aşiret
aristokrasisi503 ve kırsal eşraf ile birlikte yeni bir iktidar bloğu oluşturdu.
Bu

iktidar

bloğunun

temellük

stratejisi

yalnızca

vergi

sisteminin

merkezileştirilmesinden ibaret değildi. Doğrudan üreticilerden çekilen artık nispi olarak
daha fazla merkezin elinde toplanırken, aynı zamanda mutlak olarak da arttırıldı. 504
Talep edilen yeni olağanüstü vergilerin yanı sıra köylülere getirilen kolektif vergi
yükümlülüğü de sömürüyü arttıran bir etkendi. Vergi dayanışması adı verilen bu
uygulamaya göre vergi borcunu ödeyemeyen bir köylünün toprağı, ödemeyi
yapabilecek bir komşusuna vergi borcuyla birlikte devrediliyordu. Bunun yanı sıra
uzun buhran yılları boyunca boş kalmış geniş topraklar, müsadere edilen vakıf
topraklarıyla birlikte kırsal eşrafın kullanımına sunuldu. Benzer şekilde yeni sulama
projelerinin büyük oranda köylü nüfusun zorla çalıştırılması sayesinde hayata
geçirilmesi de üretimin Mehmed Ali Paşa yönetiminin ilk yıllarında hızlı bir artış
göstermesini mümkün kıldı. Angarya 1820’lerde Mısır kırsal yaşamının olağan bir
veçhesi haline geldi.505 Fakat Mehmed Ali Paşa rejiminin ilerleyen yıllarda bölgesel bir
yayılma içine girmesini mümkün kılacak en önemli strateji, tarımsal üretim üzerinde
tekel sisteminin kurulması oldu.

503

Aharoni Mehmed Ali Paşa’nın kırsal eşrafı güçlendiren tarımsal politikalarının sonucunda aşiret
toplumu ve ekonomisinin de benzer bir değişim geçirdiğini ve aşiret şeyhlerinin daha zengin toprak
sahipleri haline geldiklerini belirtir. Aharoni, op. cit., s. 8.
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Cuno, op. cit., s. 129-134.
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Daha önce Yanya’da Tepedelenli Ali Paşa ve Sayda’da Cezzar Ahmet Paşa’nın,
Fransız Devrimi sonrası savaşların yarattığı fırsatlardan yararlanarak, başta tahıl olmak
üzere belirli mallar üzerinde tekel oluşturduklarından ve bu sayede kendi bölgesel
rejimlerini ayakta tutabilecek ve ordularını idame ettirebilecek bir birikim
sağlayabildiklerinden söz edilmişti. Mehmed Ali Paşa da aynı olanağı değerlendirerek,
İskenderiye limanını ele geçirdikten sonra, 1808 gibi erken bir tarihte tahıl ihracatı
üzerinde tekel yönetimi kurdu. Fakat tekel konusunda seleflerinden daha da ileriye
giderek, ihracat tekeline ek olarak, üretim ve iç dağıtım üzerinde de devlet denetimi
ihdas etti.506 Bu sayede, sadece sabit fiyat üzerinden alınan ürünlerin devlete önemli bir
gelir bırakacak şekilde yurtdışına satılmasıyla yetinilmeyip, üreticilere hangi ürünü, ne
zaman ve ne şekilde ekeceklerini dayatan daha doğrudan bir denetim kurulmuş ve
köylüler daha katı bir disiplin altına alınmış oluyordu. 507 Zaman içinde, ihtiyaç ve
zorunluluklara koşut olarak tekel yöntemi tahıl dışında kalan tarımsal ürünler için de
uygulanmaya başladı. 508 Aslında tekel sistemi vergi sisteminin asli bir parçasını
oluşturuyordu, çünkü ürünlerini devlete sabit bir fiyat üzerinden satmak zorunda olan
köylüler için bu sabit fiyat ile metaın pazar fiyatı arasındaki fark bir tür vergi teşkil
ediyordu. Tekel konusu olan ürünlerin ve vergilerin toplanması başından itibaren
birlikte idare edilmişti.509 Yine kırsal eşraf, yeni tarım idaresine, tekel sisteminde ürün
satın alma acentası olarak dahil edilmişti. Ayrıca en önemli tekel ürünü olan pamuğun
köylerdeki çıkrıkçılara dağıtımından da onlar sorumluydular.510
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Cuno, op. cit., s. 104.
Marsot, loc. cit.; Timothy Mitchell, Mısır’ın Sömürgeleştirilmesi, çev. Zeynep Altok, İstanbul,
İletişim, 2001, s. 14.
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Merkezileşmiş temellük stratejileri sayesinde doğrudan üreticilerden çekilen
artığın azamileştirilmesi, bir yandan 19. yüzyıl boyunca Mısır siyasal hayatında
belirleyici olacak kırsal eşrafın iktisadi ve siyasi yükselişini sağlarken, diğer yandan
(jeo)politik birikimin bir diğer temel dinamiği olan yeni artık kaynakları ve ticaret
yollarının ele geçirilmesine yönelik yayılmacı politikalara zemin hazırladı. Daha önce
Mısır’da başka yöneticiler de tarihsel hinterlandları olarak gördükleri Kızıl Deniz, Hicaz
ve Suriye bölgelerine doğru yayılma girişimlerinde bulunmuşlardı, fakat bu girişimleri
destekleyecek bir birikim rejimi inşa edememiş olmaları ve geleneksel asker toplama
yöntemlerine alternatif getirememeleri nedeniyle tekrar Mısır’a çekilmiş, hatta mevcut
iktidarlarını da kaybetmişlerdi.
Mehmed Ali Paşa’nın yayılma programının ilk ayağı Hicaz bölgesi oldu.
Vehhabîlerin ele geçirip yağmaladıkları Mekke ve Medine şehirlerini kurtarmak üzere
başıbozuk Arnavutlardan oluşan birliklerini bu bölgeye gönderen ve kutsal şehirleri
Sultan adına ele geçiren Mehmed Ali Paşa daha sonra güneydeki Sudan’a yöneldi. Paşa,
Sudan’da altın ve inşa etmeyi tasarladığı yeni ordusunda asker olarak kullanmak üzere
köle peşindeydi. Bölge yine Sultan adına Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası haline
getirilse de, sefer altın kaynaklarının kalitesiz çıkması ve askere alınan kölelerin Mısır
koşullarına ayak uyduramamaları nedeniyle Mehmed Ali Paşa’nın beklentilerini
karşılamadı.511 Bunun üzerine son çare olarak, üreticilerin topraklarından koparılması
ve silahlandırılması anlamına geldiği için tüm eski rejimlerin korkulu rüyası olan
köylülerden asker toplanması seçeneği gündeme geldi.512 Mehmed Ali Paşa’nın önünde
iki örnek vardı: Napoléon’un kumandasında Mısır’ı işgal eden, zorunlu askerlik
modeline dayanan Fransız ordusu ve Fransızlarla savaşmak üzere Mısır’a gelen III.
Selim’in Nizam-ı Cedid ordusu. Bu örneklerden yola çıkılarak Nizam-ı Cedid adı
511

Marsot, op. cit., 206.
Khaled Fahmy, Paşa’nın Adamları, çev. Deniz Zarakolu, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi
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verilen ve Mısırlı köylülerin zorunlu olarak askere alındığı yeni bir ordu kuruldu;
ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere sınai tesisler ve askerî okullar açıldı;
yurtdışından danışmanlar getirildi. 513 Asker sayısı, zaman içinde artarak 200.000’e
ulaştı; bazı kaynaklara göreyse bu sayının da üzerine çıkmıştı.514 Bu toplam nüfusu beş
milyon civarında olan bir tarım ülkesi için çok yüksek bir rakamdı ve zorunlu askerliğin
Mısır toplumuna kabul ettirilmesi hiç de kolay olmamıştı. Fakat zorunlu askerliğe karşı
ayaklanmaların sert bir şekilde bastırılması, asker kaçaklarıyla askere gitmemek için
kendilerini sakatlayanlara verilen ağır cezalar ve sert disiplin-gözetim uygulamaları
sayesinde Mehmed Ali Paşa, bölgesel rejimini genişletme tasarılarını hayata geçirmek
için kullanabileceği bir silahlı güce kavuştu.
Mısır ordusunun ilk denendiği alan Mora yarımadası oldu. Yunan İsyanı
karşısında II. Mahmud’un yardıma çağırdığı Mısır ordu ve donanması, isyanın
bastırılmasında önemli bir rol oynadı ve karşılığında orduya kumanda eden Mehmed Ali
Paşa’nın oğlu İbrahim’e Mora ve Girit valilikleri verildi. Fakat Batılı devletlerin
müdahalesi sonucunda, Navarin’de donanmasını kaybeden ve bir süre sonra da Osmanlı
birlikleriyle birlikte Mora’dan ayrılmak zorunda kalan Mehmed Ali, dikkatini tarihsel
olarak her zaman Mısırlı hükümdarların birincil hedefi olan Suriye’ye yöneltti.
Kaybettiği Mora valiliğine karşılık oğlu için Suriye ve Adana valiliklerini talep eden
Mehmed Ali Paşa’nın bu isteğinin İstanbul tarafından reddedilmesi üzerine, sadece
Suriye’nin değil, İmparatorluğun geleceği üzerinde de belirleyici olacak Suriye seferi ve
Osmanlı-Mısır çatışması başladı.
1831 Kasımı’nda Filistin’e doğru ilerleyen İbrahim Paşa komutasındaki Mısır
ordusu önce Akka, sonra Şam, Humus ve Halep şehirlerini teker teker ele geçirerek
kayda değer bir direnişle karşılaşmadan İç Anadolu’ya ilerledi ve Konya Savaşı’nda
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Osmanlı ordusunu bozguna uğrattı. Büyük Güçlerin müdahalesi sonucunda imzalanan
Kütahya Antlaşması’yla birlikte Mısır güçleri Anadolu’dan çekildi ve böylece Osmanlı
İmparatorluğu’nun Suriye vilayetleri üzerinde dokuz yıl sürecek Mısır idaresi kuruldu.
Mısır işgalinden önce Suriye vilayetleri, yukarıda genel çerçevesi çizilen farklı
bölgesel rejim inşa süreçlerinden geçiyorlardı. Her ne kadar 1819 Halep Vakası’nda
görüldüğü

gibi,

II.

Mahmud’un

merkezileşmeye

yönelik

çabaları

kendisini

hissettirmeye başlamış olsa da, (jeo)politik birikim rejimine dayanan yerel iktidar
blokları ve siyasal toplum tasavvuru açısından bölge henüz önemli bir dönüşüm
geçirmemişti. Mısır işgali ve ardından bölgede kurulan Mısır yönetimi beraberinde her
iki açıdan da önemli sonuçlar doğuracak değişimler getirdi. Mehmed Ali Paşa ilk olarak
kurduğu ittifak sistemiyle Cebel-i Lübnan’daki Emir Beşir el-Şihab gibi bazı yerel
güçleri kendi yanına çekerken, var olan bölgesel rejimleri dağıttı ve vilayetleri merkezî
bir yönetim altına soktu. Kurulan vilayetler bundan böyle Mısır’da olduğu gibi eşrafın
temsil edildiği meclisler aracılığıyla yönetilecek, mukataa (ya da iltizam) sahiplerinin
gücü kırılarak yine Mısır’da olduğu gibi doğrudan toplanan fert başı vergi uygulamasına
geçilecekti. Bu, fert başına vergiyi cizye olarak gören ve toplumdaki hâkim
konumlarına saldırıldığını düşünen Müslüman nüfusun tepkisini doğuran bir
uygulamaydı. Benzer şekilde düzenli ordu için zorunlu askerlik uygulamasına gidilmesi
ve başta Dürziler olmak üzere bölgedeki soya dayalı savaşçı toplulukların asker
vermeye zorlanması da bir başka önemli direniş dinamiği teşkil etti.
Mehmed Ali Paşa’nın Suriye üzerindeki merkezî denetimi arttırma çabalarının
ürünü olan bu adımlar dışında, bölgede farklı mezheplere mensup grupların siyasi ve
iktisadi rollerini değiştirmeye yönelik girişimleri de sonuçlarını ileride daha açık bir
biçimde göreceğimiz çatışma dinamiklerinin doğmasına neden oldu. Paşa, Suriye’yi
topraklarına katmasının önündeki en önemli engel olan Cebel-i Lübnan’da bulunan
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farklı mezhepler arasındaki iktidar dengesini bozacak şekilde Marunî Emir Şihab ile
ittifak kurmuştu. Dahası ele geçirilen kentlerde kurulan meclislere şehirlerin ileri gelen
Hristiyanları da dahil edilmiş; Osmanlı-Mısır çatışmasının uluslararası bir boyut
kazanmasıyla birlikte bazı cemaatler iktisadi olarak da önlerinde yeni olanakların
açıldığını görmüşlerdi. Balkanların aksine Müslüman ve gayr-i Müslimlerin
İslamiyet’in ilk yüzyıllarından bu yana bir arada yaşadıkları ve gayr-i Müslim nüfusun
büyük oranda şehirlerde mukim bir azınlık oluşturduğu İmparatorluğun Arap
vilayetlerinde, cemaatler arası ilişkiler, siyasi, iktisadi ve kültürel olarak farklı bir
yapıya sahipti. Mısır rejiminin bölgede var olan iktidar bloğunu kendi idaresini güvence
altına almak üzere yeniden şekillendirme çabaları, bu nedenle Müslümanlarla gayr-i
Müslimler arasındaki ayrım ve eşitsizliklerin çok daha derin olduğu Suriye
vilayetlerinde eski rejime ait siyasal toplum tasavvurunda da kırılmalara yol açtı. Bu
kırılmaların gerek Müslüman ve gayr-i Müslim gruplar gerekse farklı gayr-i Müslim
cemaatler arasında siyasal ve mezhepsel çatışmaya dönüşmesi için çok zaman
geçmeyecekti.
C. Kriz Karşıtı Stratejiler: Pasif Devrimin Öncülleri
XIX. yüzyıl krizi Osmanlı İmparatorluğu’nun tecrübe ettiği şekliyle birbirini
besleyen dört temel dinamik üzerinde yükselmişti. Osmanlı İmparatorluğu’nun bir
parçası olduğu Avrasya’daki jeopolitik rekabet İmparatorluğa daha önce hiç
karşılaşmadığı ölçüde ağır bir yük getirmiş, hatta bizatihi İmparatorluğun bir siyasal
bütünlük olarak varlığını tartışmaya açmıştı. Bölgesel rejim inşası dinamikleri Osmanlı
hâkim sınıfının parçalanması yönünde bir süreci tetiklemiş, artan jeopolitik rekabet
çağında siyasal merkez belirli bölgelerde egemenliğinin tehdit altına girdiğine tanıklık
etmişti. Bu iki dinamikle yakından ilgili olarak İmparatorluğun hem kırsal hem de kentli
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nüfusunun hızla askerileşmesi bir yandan iktidar bloğunun genişlemesi, diğer yandan da
dağılması yönünde ikili bir basınç oluştururken, askerileşmenin beraberinde getirdiği
yaygın eşkıyalıksa doğrudan üreticilerin üzerine ek bir yükün binmesi anlamına
gelmişti. Son olaraksa, bu dinamiklerin neticesinde doğrudan üreticilerden çekilen
artığın mutlak olarak arttırılması, kategorik eşitsizlikler nedeniyle katmerli bir sömürü
yaşayan gayr-i Müslim toplulukların, siyasal toplumu genişletme, bu mümkün
olmadığındaysa Osmanlı siyasasını bütünüyle terk etme yönündeki girişimlerine sahne
olmuştu.
Daha önce de belirtildiği gibi, İmparatorluk sathındaki sınıf mücadelesinin farklı
biçimlerinin ürünü olan bu kriz dinamikleri, özellikle 1789-1792 Osmanlı-Rus
Savaşı’ndan sonra, Osmanlı İmparatorluğu’nun adı konulmamış bir iç savaş sürecine
girmesine yol açtı. Yukarıda üç farklı cephe üzerinden tartışılan bu ‘‘Osmanlı iç
savaşı’’,515 Fransa’nın 1798 Mısır Seferi, İngiliz Donanması’nın 1807 yılında İstanbul
önlerine demirlemesi, 1806-1812 ve 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşları ve 1827 Navarin
baskını gibi uluslararası krizlerin de eşliğinde, 1839’da ilan edilen Gülhane Hatt-ı
Hümayunu ile yeni bir dönemin açılmasına dek sürecekti. Osmanlı İmparatorluğu’nun
bir anlamda varlığının tartışılır hale geldiği, Doğu Sorunu’nun da doğuşuna tanıklık
eden bu dönemde, İmparatorluğun siyasi merkezi, hem içeride hem de dışarıda krizi
aşarak bütünüyle dağılmış olan iktidar bloğunu yeniden tesis ve nizam-ı kadimin
dayandığı siyasal toplum tasavvurunu restore etmek için uzun süreli bir mücadele içine
girdi.
III. Selim ve II. Mahmud’un saltanatlarında somutlaşan bu mücadele, Osmanlı
tarihyazımında yazarların tercihine bağlı olarak reform, modernleşme, çağdaşlaşma ya
da batılılaşma şeklinde tarif edilmiş ve yine yazarların tercihlerine bağlı olarak
515
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kökenleri mevzubahis kriz dinamiklerinden yalnızca biriyle ya da en azından birine
ağırlık verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Osmanlı tarihyazımındaki ilk etkili
paradigma olan modernleşme teorisinin de etkisiyle uzun bir süre boyunca bu kökenler
ilk olarak dışarda aranmıştır. İmparatorluğun Osmanlı-Rus Savaşları’nda artarda aldığı
yenilgilerin ve karşı karşıya kaldığı uluslararası bunalımların, Osmanlı yöneticilerini
reform yapmaya, bunu yaparken de kendilerine üstün gelen Batı’nın fikir ve
yöntemlerini benimsemeye yönelttiği savunulmuştur. Bu paradigmanın sorgulanması ve
revizyonist eleştirilerin yaygınlaşmasıyla birlikte, krizin ve dolayısıyla dönüşümün
kökenlerini kavramak için iç dinamik ve süreçlere daha fazla ağırlık verilmiş ve
‘‘devlet’’in ‘‘toplum’’ üzerindeki disipline edici ya da itaat ettirici iktidarını arttırmaya,
siyasal merkezi, toplumun diğer unsurları (örneğin ayanlar, yeniçeriler, esnaf vs.)
karşısında güçlendirmeye yönelik bir süreç olarak reform daha fazla ilgi çekmeye
başlamıştır.516
Oysa krizin kendisi gibi, sona erdirmeye yönelik bazıları palyatif bazılarıysa son
derece köklü adımlar da, ancak kökeni (jeo)politik birikim rejiminin üzerinde yükselen
Osmanlı toplumsal formasyonunun bütünü gözetilerek anlaşılabilir. Örneğin, bu sürecin
kuşkusuz en belirleyici adımlarından olan zorunlu askerliğe geçiş süreci ve buna uygun
olarak yeni bir ordu kurulması, sadece İmparatorluğun başta Rusya olmak üzere
jeopolitik rakipleri karşısındaki makus talihini tersine çevirmeyi amaçlayan bir adım
değildir. Aşağıda gösterilmeye çalışılacağı üzere, yeni orduyla beraber bölgesel
rejimlerin doğurduğu parçalanma tehlikesini bertaraf edecek, iktidar bloku içindeki
hiyerarşi ve güç dengesini yeniden şekillendirecek, vakıflara el konulmasına gerekçe
yapılarak artık çekiminin temerküzünü arttıracak, zorunlu askerliğin ideolojik
516
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dayanaklarıyla siyasal toplum tasavvurundaki dağılmanın üstesinden gelmeye çalışacak
ve kent ve kır nüfusunun askerîleşmesinin temel nedeni olan yoksul kitleleri kontrol
altına alacak bir kriz karşıtı strateji hayata geçirilmiştir.
1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nda yaşanan hezimetin ardından Osmanlı devlet
ricalinin başta silahlı kuvvetlerin belirli alanlarının ıslah edilmesi, sekban ya da
başıbozuk birliklerin Rumeli’den İmparatorluğun diğer bölgelerine gönderilmesi ve
ayanlığın resmî bir devlet görevi haline getirilmesi olmak üzere bir dizi tedbire
başvurduğu bilinmektedir. 517 Bu anlamda Osmanlı reform süreci III. Selim’in tahta
çıkmasından çok daha önce başlamıştı ve aslında Osmanlı hâkim sınıfının kendisini
değişen koşullara uyarlama ve bunu yaparken de etrafındaki dünyadan bir şeyler
öğrenme çabalarının bir parçasıydı. Fakat atılan bu adımlardan henüz anlamlı bir sonuç
alınmadan, uluslararası konjonktür ve devlet ricali içindeki savaş yanlısı hizbin
ağırlığını koyması sonucu, Osmanlı İmparatorluğu Rusya ve müttefiki Avusturya ile
henüz hazır olmadığı bir başka silahlı ihtilafa daha sürüklendi. Savaş sırasında daha
önce atanmaları devletin tasarrufuna bırakılan ayanların yerel seçimle belirlenmesi
kabul edildi.518 Söz konusu savaş bir kez daha Osmanlı ordusunun bütünüyle bölgesel
rejimlerin para-militer gruplarına bağımlı olduğunu, yeniçerilerin kullanılabilir bir
silahlı güç olmaktan tamamen çıktığını ve Rus ve Avusturya ordularının karşısına
çıkabilecek ‘‘yeni tip bir ordu’’ kurulmadığı müddetçe toprak kayıplarının önünün
alınmasının mümkün olmadığını gösterdi.
Savaşın ardından atılacak adımların belirlenmesi amacıyla bir Meşveret Meclisi
toplanarak önde gelen devlet ricalinin, yani merkezî siyasetin belirlenmesinde hâlâ
belirleyici olan Osmanlı ekâbirinin görüşlerine başvuruldu. Amaçlanan, İstanbul’daki
ekâbir arasında yaratılacak bir konsensüs ile, başta ordu olmak üzere ‘‘nizam-ı
517
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kadim’’in bir dizi alanında yeni bir düzen, ‘‘nizam-ı cedid’’ öngören bir programın
hayata geçirilmesiydi. Programın en önemli ayağı başkent İstanbul’da düzenli talim
yapan, Batı tarzında örgütlenmiş yeni bir ordunun kurulması ve bu ordunun idamesini
mümkün kılacak bir mali yapının oluşturulmasıydı. Bu amaçla bir yandan kışlalarda
talim yapacak, Avrupa usulünde üniforma giyecek yeni askerler toplanır ve bunların
ikamet edecekleri kışlalar inşa edilirken, diğer yandan da gerekli mali altyapıyı
oluşturmak için İrad-ı Cedid ismi verilen yeni bir hazine kuruldu. Bu hazine halihazırda
işleyen mukataa-malikane sisteminin dışına çıkarılan belirli gelir kaynaklarının yeniden
iltizama verilmesiyle genişletilecekti. Söz konusu gelir kaynakları İstanbul’dan
gönderilecek olan voyvodalar eliyle yönetilecekti.519
Her ne kadar III. Selim başlangıçta topladığı Meşveret Meclisi aracılığıyla
İstanbul’da ıslahat programı için bir konsensüs oluşturmaya çalışmış olsa da, kısa süre
içinde, Nizam-ı Cedid ricali ya da ‘‘atabekân-ı saltanat’’ olarak bilinen görece dar bir
gruba dayanarak hareket etmeye başladı.520 Bu ekip, esas olarak diplomasiyi ve Avrupa
ile ilişkileri tekellerine almış Bâbıâli kâtiplerinden ve ıslahat programını benimseyen
bürokratlardan oluşuyordu. 521 Batı’yı model alan ıslahat programının Sultanın sahip
çıktığı bir devlet politikası haline gelmesiyle birlikte kişisel ve kurumsal açından büyük
bir güç kazanan bu ekibin üyeleri bir yandan Sultanın desteğiyle (resmî makamlarda
olmasalar ve sorumluluk taşımasalar bile) devlet işlerine müdahale ederek ekibin
dışında kalan Osmanlı ricalinin iktidarını zayıflatırken, diğer yandan da İrad-ı Cedid’e
aktarılacak olan tımar ve mukataaların yönetimini ve dolayısıyla gelirlerinin bir
bölümünü ele geçirerek kendilerine bir iktidar zemini yarattılar.522 Aslında İstanbul’daki
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Nizam-ı Cedid ekibinin yapmaya çalıştığı şey, bütünüyle özelleşmiş ve taşradaki
yeniçerilerin ya da ayanların eline geçmiş olan vergi kaynaklarının bir bölümünü
yeniden İstanbul’un denetimine sokarak, yani dolaylı kolektif sömürü mekanizmalarını
güçlendirerek, Osmanlı iktidar bloğuna yeni bir mutabakat dayatmak ve mutabakatın
dışında kalanların tasfiye edilebileceği bir askerî mekanizma oluşturmaktı.
Bu anlamda Osmanlı’nın içinde bulunduğu krize ürettiği yanıtı Osmanlı hâkim
sınıfının bütününe dayatmaya çalışan stratejik bir grup olarak görülebilecek Nizam-ı
Cedid ricali, iktidar bloku içinde yeni saflaşmaların ortaya çıkmasına neden oldu.523 Bir
yandan tımar ve mukataaların yeniden dağıtılması üzerindeki denetimleri kullanılarak
taşrada kendi programlarını kabul eden ve bundan maddi fayda sağlayan bir kesim
yaratıldı, diğer yandan bu program dolayısıyla maddi çıkarları tehdit edilen unsurlar
muhalefete itildi. 524 Örneğin başta Çapanoğlu olmak üzere Anadolu’daki önde gelen
bazı ayanlar, Nizam-ı Cedid’i benimseyerek bu yeniden dağıtım sürecinden azami fayda
sağlamaya çalışırken, Çapanoğullarının geleneksel muarızları olan Caniklizadeler gibi
bazı başka ayanlar sistemin dışında kalarak ıslahat programının maliyetini ödemek
zorunda bırakıldı. 525 Bölgesel rejimlerin oluşumunda daha önce ele alınan kimi
nedenlerle daha fazla yol kat etmiş durumdaki Balkan eyaletlerindeyse, ayanlar kendi
hâkimiyetleri altındaki topraklara doğru yayılma eğilimindeki Nizam-ı Cedid’e büyük
bir direniş gösterdiler.526 Doğrudan Nizam-ı Cedid uygulamaları sonucunda çiftlikleri
ellerinden alınan yeniçerilerle ittifak kurarak, İrad-ı Cedid’e dahil edilmesi tasarlanan
vergi kaynakları için Bâbıâli ile çatışma içine giren Pasvandoğlu, Nizam-ı Cedid’in
523
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karşı karşıya geldiği en güçlü düşman olmuştu. Pasvandoğlu’yla girilen bu sonuçsuz
mücadelenin ardından, Nizam-ı Cedid’in Tekirdağ’dan başlayarak Balkan eyaletlerinde
de uygulanması için yapılan askerî harekatsa Orta Balkanlardaki Tırsiniklioğlu ve
Dağdevirenoğlu gibi önde gelen ayanların fizikî direnişiyle karşılaştı. 527 Tarihe II.
Edirne Vakası olarak geçen olayda Rumeli ayanlarının ortak güçleri, bölgedeki
yeniçerilerle birlikte, asker toplamak için bölgeye gönderilen Nizam-ı Cedid birliklerini
Edirne’ye sokmadıkları gibi, Sultanın ismini de Cuma hutbesinden çıkararak III. Selim’i
tahtın meşru sahibi olarak görmediklerini belirtmiş oldular. Bu durum karşısında geri
adım atmayı seçerek Nizam-ı Cedid birliklerine İstanbul’a dönme emrini veren III.
Selim, ıslahat projesinin muhalifleri arasında yer alan bu ilk kesim karşısında yenilgiyi
kabul etti. Önce tahttan indirilen Sultan ardından da katledildi.
Nizam-ı Cedid karşıtı ittifak ayanlardan, ıslahatların hem gelir kaynaklarını hem
de İmparatorluk’un tek daimi silahlı gücü olma imtiyazlarını hedef aldığını düşünen
yeniçerilerden, yeniçeri eshamlarını ellerinde bulunduran büyük ulema hanelerinden ve
Nizam-ı Cedid ricali tarafından siyaset alanının dışına itilmeye çalışılan ekâbir
kapılarından oluşuyordu. Islahatçı ekibin doğrudan maddi çıkarlarına saldırdığı bu
unsurların yanı sıra, ıslahat programının maddi yükünü her geçen gün daha fazla
omuzlamak zorunda kalan, üstüne üstlük bu programın yarattığı fırsatlar sayesinde,
Nizam-ı Cedid ricalinin giderek zenginleştiğine ve bu zenginliği göstermekten
çekinmediğine tanıklık eden payitaht sakinleri de bu muhalefetin etki alanında
bulunuyordu. III. Selim’in Balkan ayanı karşısında geri adım atmasından kısa bir süre
sonra, başkentte bulunan Boğaz hisarlarında görevli yeniçeri yamakları, kendilerine
Nizam-ı Cedid üniforması giydirilmesi gerekçesiyle ayaklandılar ve tarihe Kabakçı
Mustafa İsyanı olarak geçen olaylar sonucunda Nizam-ı Cedid ricalinin önde gelen
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isimleri öldürüldü. III. Selim tahttan çekilirken, İstanbul’dan kaçmayı başaran Nizam-ı
Cedidcilerin bir kısmı Rusçuk’a giderek, ıslahat projesini destekleyen ve önemli bir
dağlı/sekban gücüne komuta eden Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa’ya sığındılar.
III. Selim’i yeniden tahta çıkarmak ve Rus tehdidi karşısında İmparatorluğun
toprak bütünlüğünü korumanın tek yolu olduğuna kanaat getirdiği ıslahat programını bu
kez taşra ayanını da siyasi merkeze taşıyacak şekilde kendi liderliğinde yürütmek
amacıyla dağlı/sekban ordusuyla birlikte İstanbul’a yürüyen Alemdar Paşa, sabık
Sultanın canını kurtaramasa da II. Mahmud’u tahta çıkararak sadrazam oldu.
Alemdar’ın Rusçuk Yaranı olarak bilinen eski Nizam-ı Cedidcilerle birlikte uygulamaya
koyduğu ıslahat programını bir öncekinden ayıran iki önemli unsur vardı. Alemdar
İstanbul’a Dağlı ya da Kırcali eşkıyalarının artıklarından ve kendisine kapılanmış
sekbanlardan oluşan bir askerî kuvvetle gelmişti ve bu kuvvet, Nizam-ı Cedid
ordusunun yerine kurulan Sekban-ı Cedid ordusunun gövdesini oluşturdu. Bu yeni
orduyla birlikte bir yandan Yeniçeri ocağına alternatif bir daimî ordu kurma programı
sürdürülürken, diğer yandan da Balkanların askerileşmiş nüfusunu devletleştirerek, kriz
dinamiklerinden birine çözüm getirmek amaçlandı.528
Alemdar’ın attığı ikinci önemli adımsa, ayanlarla artık kendi denetimi altına
girmiş olan merkezî hükümet arasında yeni bir mutabakat oluşturmaktı. Bu amaçla önde
gelen taşra ayanları 1808 yılında İstanbul’a davet edildi ve Sultan II. Mahmud’un da
imzacıları arasında bulunduğu bir mutabakat metni kaleme alındı. ‘‘Sened-i İttifak’’ adı
verilen bu metinle birlikte, Sultan ve İstanbul’daki devlet ricali, iktidar bloğunun resmî
bir parçası olarak kabul ettikleri taşra ayanıyla birlikte bir sözleşmenin altına imza atmış
ve ortak sahibi oldukları devletin geleceği için birbirlerine kefil olmuşlardı.
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hanedanları ile paylaşı[rken] ... hanedanlardan tehdit ve ihanet hallerinde harekete
geçecekleri taahhüdünü al[ıyordu].’’530 Sened-i İttifak’la, merkezin (jeo)politik birikim
rejimindeki özelleşme sürecinin geldiği noktayı kabullenmesi, taşra ayanının da hem
dış tehdit hem iç rekabet karşısında bu rejimin sürekliliğinin korunması için merkezin
askerî ve siyasal alandaki gücünün arttırılmasına katkıda bulunması amaçlanmıştı. Bu
açıdan bakıldığında belge, Bülent Tanör’ün yerinde bir ifadeyle belirttiği gibi, kriz
karşısında taşralı bazı unsurların hem diğer taşralı unsurlara hem de merkeze
dayattıkları geçici bir mutabakata denk düşüyordu. 531 Alemdar ve onunla birlikte
hareket eden Anadolu ve Balkan ayanları, merkezden taşraya dayatılan Nizam-ı
Cedid’in aksine, taşranın merkezileşmesi üzerine kurulan bir kriz karşıtı stratejiye
sahiptiler. Fakat tıpkı Nizam-ı Cedid gibi bu strateji de, Osmanlı erkanının önemli bir
bölümünü ikna edebilecek bir programa dayanmıyordu ve bu nedenle Alemdar Mustafa
Paşa’nın bir başka yeniçeri isyanıyla öldürülmesiyle sahipsiz kaldı.
Alemdar Mustafa Paşa ile birlikte Rusçuk Yaranı’nın fiziken tasfiyesinin,
Sekban-ı Cedid ordusunun dağıtılmasının ve Sened-i İttifak’ın rafa kaldırılmasının
ardından, merkezde yeni bir askerî güç yaratılarak iktidar bloğundaki dağılmanın önüne
geçmeye yönelik strateji de bir kenara bırakılmış oldu. III. Selim döneminin kriz karşıtı
stratejisi, (jeo)politik birikim krizinin temellerini ortadan kaldıracak ve iktidar bloğuna
yeni bir hiyerarşi dayatacak bir şiddet tekelinden ziyade, var olan özelleşmiş ve
parçalanmış yapı içinde, merkezdeki bir stratejik grubun denetiminde olacak yeni bir
aracın yaratılmasını hedeflemişti. Bu, Nizam-ı Kadim’deki yerleşik çıkarları tehdit
altında olan hâkim sınıf unsurlarıyla, Nizam-ı Cedid’in maliyetini üstlenmek zorunda

530

Yaycıoğlu, ‘‘Sened-i İttifak (1808)...,’’, s. 706.
Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul, YKY Yayınları, 2002, s. 56. Sened-i
İttifak toplantısı, Mustafa Bayraktar ve ona bağlı olanlarla, desteği sağlanan önemli eyalet hanedanlarının
etrafından toplanan bir siyasi partinin toplantısıydı. Dolayısıyla imzacılar da darbeyi başlatan siyasi
koalisyon ile bu koalisyon tarafından davet edilen merkez ve taşradaki diğer önde gelen isimlerden
oluştu. Yaycıoğlu, Partners of the Empire ..., s. 222.
531

189

kalan kent yoksullarının gündemlerini ‘‘şeriatın savunulması’’ sloganı altında birbirine
bağlayabilecek yeniçeri ocağının, sonunda ıslahat programına zor kullanarak son
verecek şekilde ayakta kalması anlamına gelmişti. Bölgesel rejimler söz konusu
olduğundaysa izlenen temel strateji, kaynaklar üzerinde Nizam-ı Cedid yanlısı rical ya
da ayanlarla rekabet içine giren ve/veya İmparatorluk dairesinin dışına çıkma
eğilimindeki ayanları gayr-ı meşru ilan edilmesi ve yine büyük oranda Nizam-ı Cedid’e
bağlı ayanlardan yararlanılarak cezalandırılmasından ibaretti. Bu da merkezden
dayatılacak yeni bir idari örgütlenmenin yokluğunda, tasfiye edilen bir ayandan geriye
kalan boşluğun kısa süre içinde komşu unsurlar tarafından doldurulması ve aynı
mekanizmanın yeniden işlemeye başlaması anlamına geliyordu.
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1. İktidar Bloğunda Restorasyon, Tasfiye ve Yeni Mutabakat Arayışı
II. Mahmud dönemi (1808-1839), Osmanlı tarihyazımında modernleşmenin
kurucu aşamalarından biri olarak değerlendirilir ve Sultanın mutlakiyetçiliğinde
somutlaşan İmparatorluğun yeniden merkezileşmesi de, Sened-i İttifak’ın rafa
kaldırılmasıyla başlayan ve Kavalalı Mehmed Ali Paşa karşısında alınan yenilgi bir
kenara bırakılacak olursa kesintisiz bir şekilde devam ederek Tanzimat’ın merkeziyetçi
reformlarına devrolan bir süreç olarak görülür. Gerçekten de Halet Efendi’nin532 Bağdat
Paşası’na karşı sefere gönderilmesiyle birlikte İmparatorluk sathındaki bölgesel
rejimlerin tasfiyesi sürecinin başladığı söylenebilir. Fakat Christopher K. Neumann’ın
da belirttiği gibi,533 bu süreç henüz bütünlüklü bir çerçeve içinde ne kronolojik ne de
analitik bir incelemenin konusu olmuştur. Dolayısıyla II. Mahmud döneminde bölgesel
rejimlerin tasfiyesi için nasıl bir program ve stratejik hat izlendiği, her bir bölgesel
rejimin iktidar bloğundaki özgül hiyerarşinin bu açıdan ne tür bir belirleyiciliğe sahip
olduğu, hem zaman hem de mekân açısından bir tür stratejik farklılaşmadan söz edilip
edilemeyeceği ve eğer edilebilecekse bunun gelecekteki siyasal çatışma dinamikleri
nasıl şekillendirdiği, araştırmaya değer konular olarak Osmanlı tarihyazımının
gündeminde durmaktadır.534
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orduya komuta eden Halet Efendi, bu görevde gösterdiği başarının ardından 1811 yılında rikab-ı
hümayun kethüdalığına getirilmiş ve bu önemli görev sayesinde kendi himaye ağını kurmaya girişmişti.
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Ali Yaycıoğlu’nun deyişiyle, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1806-1808 yılları
arasında yaşadığı ‘‘anayasal kriz’’, 535 Alemdar Mustafa Paşa ve ekibinin tasfiyesinin
ardından yerini Osmanlı iç savaşının ikinci cephesinin açılacağı Tepedelenli Ali Paşa ve
Yunan İsyanlarına kadar sürecek bir restorasyon dönemine bıraktı. Bu dönem boyunca
Osmanlı iktidar bloğu içindeki reform yanlısı ve karşıtı hizipler, Halet Efendi’nin
liderlik ettiği bir stratejik grup tarafından belirli bir denge içinde tutuldu. Halet Efendi
bir yandan önde gelen Fenerli aileler, yeniçeri ağaları, ulema, Bektaşi ve Mevlevi
şeyhleri arasında merkezinde kendisinin durduğu bir ağ kurarken, diğer yandan da hâlâ
önemli bir kriz dinamiği olmaya devam eden bağımsızlaşma eğilimine girmiş bölgesel
rejimleri merkezden gönderilen vezirler aracılığıyla veya belirli yerel iktidar odaklarına
dayanarak tasfiye etme ya da Osmanlı siyasal yapısına yeniden eklemlenmelerini
sağlamak üzere zayıflatma yoluna gitti.536 Bu strateji hem dayandığı toplumsal güçler
hem de tasfiyelerin ardından öngördüğü yeni düzenleme açısından, III. Selim
döneminde izlenen stratejiden çok farklı gözükmüyordu. Aralarındaki en önemli fark,
1812 ile 1828 yılları arasında süren görece uzun bir barış dönemi ile Alemdar
Vakası’nın ardından İstanbul’da tesis edilen yeni denge sayesinde, II. Mahmud’un
saltanatının ilk on beş yılı içinde Anadolu ve Balkanlardaki önde gelen hanedanları
tasfiye etmede selefine göre daha başarılı olmasıydı. 537 II. Mahmud’un bölgesel
rejimleri tasfiye programına inatçı bir direniş gösteren yerel iktidar sahiplerinin bir
kısmı fiziken ortadan kaldırılırken, bir kısmı da merkezî bürokrasiye dahil olma ya da
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ellerinde tuttukları (jeo)politik birikim araçlarının bir bölümünden merkezî hükümet
lehine vazgeçme karşılığında, yerel siyasette nüfuzlarını sürdürdüler.538
Gültekin Yıldız, bu dönemde yaşanan tasfiyelerin olası bir federal siyasi yapı
ihtimalini Osmanlı İmparatorluğu’nun gündeminden çıkardığı düşüncesindedir. 539 II.
Mahmud’un 1821 yılına kadar izlediği, yerel iktidar odaklarının bağımsız davranma
kabiliyetini

ortadan kaldırmaya ve (jeo)politik birikim kaynaklarından merkezî

hükümetin aldığı payı arttırmaya yönelik stratejinin, İmparatorluğun özellikle Sened-i
İttifak’ı destekleyen Orta ve Doğu Balkanlar ile Batı ve Orta Anadolu’daki bölgelerinde
bir ölçüde başarıya ulaştığı doğrudur. Fakat bir bütün olarak bakıldığında, bu bölgelerde
bile eski hâkim sınıf unsurlarının iktidar bloğu içinde kendilerine yeni bir yer
edindikleri gözden kaçırılmamalıdır. Dahası, İmparatorluğun diğer birçok bölgesinde
bölgesel rejimler 1821’e gelindiğinde hâlâ ayaktaydı. Bunun temel nedeni İmparatorluk
sathında temellük stratejilerinin İstanbul’un elinde merkezileşmesini sağlayacak iki
temel aracın henüz ortaya çıkmamış olmasıydı. Dolaylı kolektif sömürü mekanizmaları
başlığı altında toplanabilecek bu araçlar, bütünüyle merkezî hükümetin denetiminde
olan, zorunlu askerlik esasına dayalı, düzenli ve daimî bir ordu ile köylülük tarafından
üretilen toplumsal artığın daha büyük oranda İmparatorluk merkezine akıtılmasına
sağlayacak merkezî bir vergi sistemiydi. Bu iki temel aracın yokluğunda, merkezileşme
yolunda atılan adımların sınırları, Tepedelenli Ali Paşa’ya yönelik tasfiye girişiminin
tetiklediği Yunan İsyanı ile birlikte daha açık bir şekilde görülecekti.
Daha önce de belirtildiği gibi Tepedelenli Ali Paşa’nın tasfiyesi, bölgesel
rejimin iç zayıflıkları nedeniyle görece kolay bir şekilde gerçekleştirilmiş olsa da,
büyük

oranda

bu

tasfiyenin

yarattığı

iktidar

boşluğundan

beslenen

Mora

Ayaklanması’nın ilk evresinde elde ettiği başarı, İmparatorluğun dayanmaya devam
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ettiği yeniçeri ordusu ile düzensiz paralı birliklere yerel bir ayaklanmanın bastırılması
için bile güvenilemeyeceğini ortaya çıkardı. Bölgeye gönderilen birliklerin yetersiz
kalması ve isyancıların hızla Mora Yarımadası’nı ele geçirmeleri üzerine, oğluna Mora
ve Girit valilikleri teklif edilen Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın yardımına
başvurulması, merkezileşme programının sınırlarını da gösteriyordu.
Yunan İsyanı da, Halet Efendi’nin merkezinde durduğu iktidar bloğunun ne
kadar kırılgan olduğunu ortaya koymuştu. 1808 sonrasındaki restorasyon döneminde
yeniçeri ağalarıyla birlikte kurdukları ittifak sayesinde siyasi konumlarını güçlendiren
önde gelen Fenerli Rum hanedanlarının önemli bir kısmının Yunan İsyanı’na destek
vermeleri540 ve isyanın ilk evresinde Osmanlı ordusunun yaşadığı başarısızlıklar, Halet
Efendi’nin önce siyaseten, ardından da fiziken tasfiye edilmesiyle sonuçlandı. 541 II.
Mahmud Mora’da isyancılara karşı verilen savaşı Mehmed Ali Paşa’ya havale ederken,
derinleşen krizin aşılması için daha radikal bir stratejinin temellerini atmaya yöneldi.
Gültekin Yıldız, mevcut siyasi krizden çıkılabilmesi için, II. Mahmud’un önünde iki
seçenek olduğunu belirtir. Bunlardan ilki, ‘‘Osmanlı siyasasını birlikte inşa eden sivil
ve resmi aktörlerle bir ‘mutabakat’ yolu aranarak fiili hali ihata edebilecek yeni bir
siyasi çerçeve oluşturulması’’, diğeriyse ‘‘siyasi fırsatçılıkla mevcut şartlar kamuoyuna
bir ‘acil hal’ olarak takdim edilerek daralan siyaset alanının olağanüstü bir rejimle
genişletilmeye çalışılması’’ydı. 542 Birinci seçenek aslında ayan, devlet ricali, ulema,
yeniçeri ocakları ve Fener hanedanlarının iktidar bloğundaki yerlerini muhtemelen
pazarlık konusu edilecek yeni şartlar altında koruyacakları, yeni bir restorasyon
denemesi

anlamına

geliyordu.

Osmanlı

İmparatorluğu’nun

içinde

bulunduğu

(jeo)politik birikim krizinin tüm veçheleri göz önüne alındığında, şiddet ve artık çekme
mekanizmalarının özelleşmesine dayanan eski rejimin sürdürülmesine yönelik böylesi
540
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bir restorasyon hamlesinin, İmparatorluğun bir siyasi entite olarak mevcudiyet ve
bütünlüğünün mevzubahis olduğu bir süreçte ne denli gerçekçi bir kriz karşıtı stratejiye
denk düşeceği son derece tartışmalıdır. II. Mahmud’un yöneldiği ikinci seçenekse şiddet
ve artık çekme mekanizmalarının (jeo)politik birikimin olanakları ölçüsünde
merkezileştirilmesiyle, dış tehditlere direnebilecek, içerideki parçalanma sürecini
durdurabilecek, derinleşen sömürü ve eşitsizliğin beraberinde getirdiği toplumsal
gerilimi kontrol altında tutabilecek ve nüfusunun askerileşmesine yol açan dinamikleri
yönetebilecek yeni bir siyasal rejimin inşa edilmesiydi.
Zorunlu askerliğe dayanan, yeni bir düzenli imparatorluk ordusunun yaratılması,
şiddet araçlarının merkezileştirilmesi açısından hayati önem taşıyordu ve III. Selim ve
Alemdar Mustafa Paşa örneklerinden çıkarılan dersler, çıkarları temellük stratejilerinin
özelleşmesine bağlı olan Osmanlı iktidar bloku içindeki kesimler tasfiye edilmeksizin
bunun mümkün olmadığını açıkça göstermişti. II. Mahmud işe yeni ordu yaratılmasına
muhalefet eden kesimler arasındaki ittifakı dağıtarak başladı. Daha önce de belirtildiği
gibi bu muhalefet, esasen yeniçeri ortaları ve onların harekete geçirebildikleri sivil
nüfustan, yeniçeriliğin çeşitli hâkim sınıf unsurlarıyla organik ilişki içinde olduğu
taşralı iktidar odaklarından, yeniçeriler üzerinde ideolojik ve siyasi nüfuza sahip Bektaşi
çevrelerinden ve yeniçeri esamelerine büyük bir yatırım yapmış İstanbul’daki önde
gelen ulema ailelerinden oluşuyordu. 1821 öncesinde, özellikle İmparatorluğun merkez
bölgelerinde taşradaki iktidar odaklarının siyasi gücünü kırma konusunda yol almış olan
II. Mahmud, ulemayı da bu ittifaktan kopararak, Osmanlı devlet ricali ile ulema
arasında, merkezinde kendisinin yer aldığı yeni bir ittifak inşasına yöneldi. 1825 yılına
gelindiğinde bazı yeniçeri ağalarının da bu ittifaka dahil edilmesiyle birlikte, Eşkinci
Ocağı adı altında yeni bir düzenli ordu denemesine girişildi. Kuşkusuz bu adım, bu kez
öncesinde hazırlık yapılan bir yeniçeri kalkışmasını kışkırtmak için atılmıştı.
195

İstanbul’daki yeniçeri ortalarının geleneksel isyan alameti olan kazanlarını At
Meydanı’na çıkarmalarıyla başlayan kalkışma, tarihe Vaka-yı Hayriye olarak geçecek
bir seferberlik sonucunda binlerce yeniçerinin öldürülmesiyle bastırıldı. Bunu
yeniçeriliğin resmen ilgası izledi ve tüm Osmanlı vilayetlerine, yeniçeriliğin
kaldırıldığına dair fermanlar gönderildi.543
Yeniçeri ocağının şiddet kullanılarak ortadan kaldırılması bir süredir devam
eden kriz-kriz karşıtı müdahale-restorasyon döngüsünde önemli bir kırılmaya tekabül
ediyordu. Osmanlı iktidar bloğunun hem dikey hem de yatay açıdan en örgütlü
kesiminin tasfiyesiyle birlikte, XIX. yüzyıl krizinin hemen tüm veçhelerine müdahale
edilmesini mümkün kılacak önemli bir (jeo)politik ve ideolojik alan yaratılmış oldu.
Kuşkusuz uzun vadeli etkileri açısından bu alan üzerinde atılan en önemli adım, Asâkiri Mansure-yi Muhammediye adıyla yeni, zorunlu askerliğe dayalı, daimî bir ordu
kurulmasıydı. Özellikle Anadolu ve Balkanlardaki Müslüman Türk nüfustan kura
yöntemiyle toplanan askerlerden oluşan bu talimli yeni ordu, 544 II. Mahmud’un
yukarıda çerçevesi çizilen stratejik seçeneği hayata geçirebilmesi, yani İmparatorluğun
toprak bütünlüğünün hem iç hem dış tehditlere karşı korunabilmesi, Osmanlı hâkim
sınıfının yerel unsurlarının yeni bir mutabakata ikna edilmesi ve İmparatorluğun kır ve
kent nüfusunun kontrol altına alınabilmesi için hayati önem arz ediyordu.
Her ne kadar yeni ordu 1826 yılında resmen kurulmuş ve asker yazımına
başlanmış olsa da, tamamen çökmüş olduğu görülen Osmanlı savaş mekanizmasının
yeniden inşa edilebilmesinin uzun bir zaman alacağı, 1828-29 Osmanlı-Rus ve 1832-33
Birinci Osmanlı-Mısır Savaşları’nda alınan yenilgilerle görülmüştü. Fakat aynı zamanda
bir iç mücadele olarak da değerlendirilebilecek Osmanlı-Mısır Savaşları bir yana
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bırakılırsa, Osmanlı İmparatorluğu’nun, esasen Büyük Güçler arasındaki güç dengesinin
bir sonucu olarak, Yunanistan’ın bağımsızlığının, Eflak, Boğdan ve Sırbistan’ın ise
özerkliklerinin tanındığı 1829 Edirne Antlaşması’nın ardından 1854 Kırım Savaşı’na
dek sürecek bir barış dönemine girmesi, yeni ordunun teşkilinin daha uzun bir süreye
yayılmasını mümkün kıldı.
Bölgesel rejimlerin daha erken bir aşamada tasfiye edildiği Batı ve Orta Anadolu
ile Balkanların İstanbul’a daha yakın bölgelerinden kura yöntemiyle asker
toplanmasına,

kolektif

sömürü

mekanizmalarını

vergilendirme biçimleri eşlik ediyordu.

545

güçlendirecek

şekilde

yeni

Bununla birlikte Güney ve Kuzey

Arnavutluk, Bosna, Lazistan ve Kürdistan gibi soya dayalı toplulukların yaşadığı,
geleneksel olarak İmparatorluğun paralı asker kaynağı olan ve bölgesel rejimlerin henüz
tasfiye edilmediği bölgelerin ve Arap eyaletlerinin bu merkezileşmiş temellük
stratejileriyle tanışmaları aşamalı ve kesintili bir biçimde gerçekleşecekti. 546 Askerî
nüfusun bütünüyle ocaklı olduğu Bosna eyaletinde yeniçeriliğin ilgasının ardından
ortaya çıkan isyanı bastırmaya yönelik harekâtla başlayan bu süreci, Toskalık’ta
Tepedelenli Ali Paşa sonrası bölgesel nüfuzlarını yeniden tesis eden Arnavut Beylerin,
Kigalık’ta Buşatlı Mustafa Paşa rejiminin, Lazistan’daki ayanların, Kürdistan’daki
mirliklerin, Bağdat’taki memluk ve Trablusgarp’taki Karamanlı hanedanlarının
tasfiyesine yönelik askerî harekâtlar takip etti.547
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Bu harekâtlar bölgesel rejimlerin dayandığı yerel iktidar bloklarının dağıtılarak
merkez tarafından dayatılan mutabakata dahil edilmelerinde farklı ölçülerde başarılı
oldular. II. Mahmud, saltanatının sonuna geldiğinde, Mısır ve İbrahim Paşa’nın
hâkimiyeti altındaki bölgeler dışında, II. Mahmud askerî açıdan İmparatorluk üzerindeki
denetimini yeniden tesis etmeyi başarmış, yerel hâkim sınıf unsurlarının hem
İmparatorluk içinde hem de uluslararası arenada bağımsız birer askerî güç olarak
hareket etme yeteneklerini büyük ölçüde zayıflatmıştı. Fakat bu, Osmanlı hâkim
sınıfının bir bütün olarak devletin şiddet tekelini kabul ettiği, zor yoluyla artık çekimine
dayanan temellük stratejilerinden kolektif sömürü mekanizmaları lehine bütünüyle
vazgeçtiği anlamına gelmiyordu. Kriz karşıtı stratejilerin gücünü daha erken bir
dönemde hissettirdiği merkez eyaletlerde, hâkim sınıf mensupları zor ya da rıza yoluyla
birer devlet görevlisi haline getirilerek iktidar bloğunun restorasyonuna dahil
edilmişlerdi. 548 Bununla birlikte İmparatorluk genelinde özel sömürünün idamesini
devletin şiddet tekeli vasıtasıyla garanti altına alacak ve hâkim sınıfın birliğini kolektif
çıkarlar temelinde tesis edecek bütünlüklü bir mali/idari sistem yaratılamamıştı. II.
Mahmud’un saltanatının son yıllarında bu yönde atılan adımlara rağmen, söz konusu
sistemin yaratılması ancak Sultanın ölümünün hemen ardından, Tanzimat döneminde
gündeme gelecek yeni bir rejim inşasına yönelik bütünlüklü bir dizi kurucu stratejiyle
mümkün olacaktı.
II. Mahmud döneminin kriz karşıtı stratejileri, taşrada Tanzimat rejiminin
kurucu stratejilerinin üzerinde yükseleceği zemini yaratırken, Osmanlı merkez
teşkilatında bu stratejileri uygulamaya geçirecek bir grubun ortaya çıkışını mümkün
kılan önemli bir dönüşümün de kapılarını açtı. 549 I. Bölüm’de gördüğümüz üzere,
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Osmanlı hâkim sınıfının kendisini yeniden üretme stratejilerinin merkezinde ekâbir
kapıları yer alıyordu. Bu kapılara intisap etmiş kişilerin yükselme fırsatı bulduğu
Osmanlı merkez teşkilatı ya da bir başka deyişle Osmanlı bürokrasisi, ekâbir kapıları
arasında rekabet ve iktidar mücadelesinin sürdüğü en önemli alandı. XIX. yüzyıl krizi
esas olarak iktidar bloğunun yerel unsurları arasındaki bir dağılma şeklinde tezahür
etmiş olsa da, söz konusu rekabet ve mücadele, Osmanlı devletinin krize karşı
bütünlüklü bir strateji geliştirmesini engellemiş; özellikle bazı ekâbir kapılarıyla önde
gelen ulema ailelerinin yeniçeri ocaklarıyla kurduğu ittifaklar, III. Selim’in tahttan
indirilmesi ve Rusçuk Yaranı’nın tasfiyesinde gördüğümüz üzere hâkim sınıf içinde
krizi aşma perspektifine sahip olan stratejik grubun iktidardan uzaklaştırılmasıyla
sonuçlanmıştı.
II. Mahmud döneminde hem bölgesel rejimlerin hem de yeniçerilerin
tasfiyesiyle birlikte, İstanbul’daki ekâbir kapılarının iktidar mücadeleleri sırasında
dayandıkları ya da harekete geçirebildikleri toplumsal güçler de ortadan kalkmıştı. Eski
rejimin karakteristiği olan vezirler ve onlara intisap etmiş devlet ricali arasındaki
hizipleşme ve rekabetin bütünüyle sona ermesi anlamına gelmese de,550 bu durumun,
Osmanlı hâkim sınıfının merkezdeki birliğini tesis etmeye yönelik adımların
atılabileceği bir alan yarattığını söylemek mümkündür. Bu alan sayesinde, geleneksel
tarihyazımında modern Osmanlı bürokrasinin doğuşu olarak değerlendirilen temel
reformlar hayata geçirilebildi.
Söz konusu reformların uzun vadede en önemli sonuçlarından biri, Osmanlı
hâkim sınıfının kendisini yeniden üretme stratejilerinde köklü bir dönüşüme işaret eden
eğitim kurumlarının açılmasıydı. Osmanlı eski rejiminde bu stratejilerin ve aynı anlama
gelmek üzere devlet ricalinin eğitiminin merkezinde ekâbir kapıları bulunuyor, bu
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kapılarda eğitim almış kişiler intisap etmiş oldukları kapının çıkarlarını gözeten iktidar
ağları kuracak şekilde kalemiye, ilmiye ve seyfiye kadrolarını dolduruyorlardı.
1830’ların sonuna doğru Harbiye, Tıbbiye, Mühendishane, Tercüme Odası, Mekteb-i
Maârif-i Adliye ve Mekteb-i Ulûm-i Edebiyye gibi okulların kademeli olarak
açılması 551 ve Osmanlı iktidar bloğunun omurgasını oluşturacak kadroların ekâbir
kapıları yerine bu kurumlarda eğitilmeye başlamaları, ayrıcalıklı grupların (Osmanlı
örneğinde ekâbir kapılarının) imtiyazlarını sürdürme gayretlerini temel alan bir kendini
yeniden üretme stratejisinin yerini hâkim sınıfın kolektif ‘‘çıkarlarını’’ temel alacak
kamusal bir stratejinin alması ve gayr-i şahsi iktidar ilişkilerinin yaratılması açısından
hayatiydi. 1838 yılında, Tanzimat’ın hemen öncesinde, gelirlerini kendilerine tahsis
edilmiş vergi kaynakları vasıtasıyla elde eden devlet ricaline, artık kolektif sömürü
mekanizmalarıyla devlet adına toplanan toplumsal artıktan pay verilmesi anlamına
gelen maaş sistemine geçilmesi de, aynı doğrultuda atılan önemli bir adımdı.552
Ekâbir kapılarının kendi imtiyazlı alanlarını korumak ve genişletmek yerine
hâkim sınıfın kolektif çıkarları temelinde kamusal iktidarla bütünleştirilmesinin önünü
açan bir başka reform, bürokrasinin yetki alanları daha açık çizgilerle tanımlanmış
nezaretler temelinde örgütlenmesi; askeriye, ilmiye, hariciye ve maliye alanlarında
hiyerarşik yapıların oluşturulmasıydı.553 İstanbul’da bulunan vakıfların Evkaf Nezareti
altında toplanması yoluyla ulema kapılarının özel temellük araçlarının merkezin
denetimine sokulması554 ve şeyhülislamın ilmiye bürokrasisinden sorumlu bir devlet
memuru haline getirilerek stratejik önem taşıyan idari kurulların dışında bırakılması,
hâkim sınıfın bu unsurunun iktidar bloku içindeki rolünün sınırlanmasını mümkün
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kıldı. 555 Benzer şekilde yaratılan seraskerlik makamı üzerinden bürokrasinin diğer
kollarıyla eş düzlemde tanımlanan askeriyenin iktidar bloğu içindeki ağırlığı da
azaltıldı. Yine sadaret makamının başvekalete dönüştürülmesi ve görevlerinin bir
bölümünün diğer nezaretlere devredilmesiyle birlikte, daha önce devlet yönetiminde
belirleyici bir konuma sahip olan sadrazam, yeni bürokratik yapı içinde nezaretler ve
yeni kurulan meclisler arasında eşgüdümü sağlayan sembolik bir görevliye
dönüştürüldü.556
Osmanlı hâkim sınıfının kolektif çıkarlar temelinde birliğinin sağlanması
açısından hayati bir adım olan bir diğer reform da işte bu meclislerin kurulmasıydı.
Hem hiyerarşik açıdan nezaretlerin üstünde hem de nezaretlere bağlı olarak kurulan söz
konusu meclisleri, III. Selim döneminde önemli kararların alınmasında Osmanlı hâkim
sınıfının fikir birliğini tesis etmek üzere toplanmaya başlayan meşveret meclislerinin
daimî, kurumsallaşmış ve ihtisaslaşmış ardılları olarak görmek mümkündür. Bir kabine
gibi çalışması öngörülen Meclis-i Hass ve Meclis-i Vükelâ gibi kurullara, 1836 ve 1838
yıllarında, Tanzimat döneminde yeni rejim inşasının stratejik merkezi olarak işleyecek
Meclis-i Dar-i Şûra-yı Askerî ve Meclis-i Valâ-i Ahkâm-ı Adliye eklendi. Bu kurullar
vasıtasıyla ulaşılmak istenen kurumsallaşma göz ardı edildiğinde, II. Mahmud’un bütün
iktidarı kendi ellerinde toplamayı amaçlayan mutlakıyetçi bir monark olduğu yorumuna
kolaylıkla ulaşılabilir, ki sık sık bu hataya düşülmüştür. Portrelerinin bütün devlet
kurumlarına asılmasının zorunlu kılınması gibi Sultanın görünürlüğünü arttırmaya
yönelik adımlar da bu yorumu güçlendirmektedir. Oysa II. Mahmud döneminde
Osmanlı iktidar bloğunun restorasyonuna yönelik atılan ‘‘bürokratikleşme’’ ve
‘‘meclisleşme’’ olarak özetlenebilecek adımlarla, hükümdarın bütünüyle sembolik bir
konuma çekildiği Tanzimat döneminin temel yönelimleri arasında bir kopuştan çok bir
555
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Akyıldız, op. cit., s. 46-47.

201

süreklilik bulunduğu açıktır. Bir siyasi figür olarak II. Mahmud’u krizin yarattığı
fırsatları değerlendirerek iktidarı uhdesinde toplamaya çalışan bir hükümdardan ziyade,
Osmanlı eski rejiminin yaşadığı krizden çıkış için iktidar bloğunun etrafında yeniden
şekillendiği bir merkez olarak görmek, bu sürekliliği anlamak açısından daha yararlı
olacaktır. Bu açıdan II. Mahmud ve dönemi, iktidar bloğunun restore edilmesi ve özel
imtiyazlar değil kolektif çıkarlar temelinde yeniden örgütlenmesi için Sultanın bir kez
daha kurucu bir rol üstlendiği bir evre olarak yorumlanmalıdır.
2. Yeni Bir Siyasal Toplum Tahayyülüne Doğru
Osmanlı eski rejiminin yaşadığı krizin bir diğer önemli dinamiğini, hâkim sınıf
dışında kalan Müslüman ve gayr-i Müslim toplumsal kesimlerin yaşadıkları sömürüyü
hafifletme ya da bundan bütünüyle kurtulma gayesiyle, askerileşme yoluyla siyasal
topluma dahil olma, bu mümkün olmadığında da İmparatorluktan kopma arayışlarının
oluşturduğu belirtilmişti. Bu arayışların özellikle Balkanlarda aldığı biçimlerin, Yunan
İsyanı örneğinde görüldüğü üzere İmparatorluğun varlığını tehdit eder bir boyut
kazanması, siyasal toplumun ve Osmanlı eski rejiminin üzerinde yükseldiği sosyopolitik ayrımların yeniden tanımlanmasını acil bir gereklilik haline getirmişti. Tanzimat
döneminde millet sisteminin ve mezhep temelli Osmanlıcılık politikalarının
kurumsallaşmasıyla sonuçlanacak ve müteakip siyasal çatışmaların biçimlerini ve
izledikleri güzergâhları şekillendirecek bu yeniden tanımlanmanın temelleri de yine III.
Selim ve II. Mahmud dönemlerinde cisimleşen kriz karşıtı stratejilerle atıldı.
İmparatorluğun, hâkimiyeti altındaki kalabalık gayr-i Müslim toplulukları
yönetmek için kullandığı sui generis bir kurum olarak millet sisteminin, İstanbul’un
fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından şehirde bulunan dinî cemaatlerin
başındaki kişilere verilen fermanlarla doğduğu, tımar ve kul sistemleriyle birlikte
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İmparatorluğun üzerinde yükseldiği temel direklerden biri olarak işlev gördüğü Osmanlı
tarihyazımında uzun bir süre genel kabul görmüştür. Bu yaygın görüşe göre, gayr-i
Müslim cemaatler, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi boyunca her dinî mezhebin idari,
mali, adli ve hatta cezai bakımdan kendi ruhani reisinin idaresi altında bulunduğu bir
sistemle idare edilmiştir. Söz konusu cemaatler özerk veya yarı özerk olup adeta devlet
içinde devlet statüsü kazanmıştır.557 Büyük oranda Gibb ve Bowen’ın daha önce bahsi
geçen şarkiyatçı eserleriyle tedavüle giren bu yaklaşım,558 başta Benjamin Braude’un
Fatih Sultan Mehmed tarafından cemaat başlarına verildiği varsayılan fermanların
gerçekliğini sorgulayan ve bunların milletlerin varlığını meşrulaştırmak amacıyla daha
sonraki dönemlerde imal edilmiş mitler olduğunu ileri süren makalesi olmak üzere, son
dönemde bir dizi araştırmacı tarafından eleştirilmiş ve millet sistemi üzerine yeni bir
tartışma başlamıştır. 559
XIX. yüzyıl bürokratlarının attıkları adımları geleneğe atıfla meşrulaştırma
alışkanlıkları göz önüne alınmadan millet sisteminin geleneksel bir kurum olduğunun
varsayıldığını belirten Bruce Masters, bu kurumun ezeli bir gelenek kisvesi altında
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sunulsa da Osmanlı siyaset sahnesine geç bir tarihte çıktığını ileri sürer. 560 Rum
Ortodoks milleti örneğinden yola çıkarak, Yunan ulusunun Türk boyunduruğu altında
devamlılığını sağlayan millet sistemi fikrinin ex post bir kurgu olduğunu öne süren
Anagnostopulu da, daha eski tarihçiler için neredeyse bir aksiyom olan millet sistemi
paradigmasının aksine, yeni çalışmaların ‘‘yalnızca bu toplumsal kurumun işleyişinin
değil, millet teriminin kullanılışının dahi İmparatorluğun son yüzyıllarına, hatta daha
kesin bir şekilde söylemek gerekirse, 19. yüzyıla ait gerçekler olduğunu gösterdiğini’’
savunur. 561 Kenanoğlu ise, berat ve fermanlar üzerine çalışan tarihçi ve siyaset
bilimcilerin hukuki tabirleri değişik şekillerde yorumlamaları ve özellikle tarihçilerin
hukuki kavram ve kurumlara yabancı olmaları nedeniyle gayr-i Müslimlere ilişkin
uygulamaların olduğundan farklı bir görüntüyle sunulduğunu düşünmektedir.

562

Kenanoğlu’na göre XIX. yüzyıl öncesinde millet sisteminin varlığını savunanların
elinde ‘‘böyle bir sistemin varlığını gösterecek ciddi ve yeterli delil yoktur.’’563
Millet sisteminin XIX. yüzyıl reformları çerçevesinde ortaya çıktığı ve bilhassa
Tanzimat

döneminde

kurumsallaştığı,

dolayısıyla

gayr-i

Müslim

cemaatlerin

tanımlanması ve siyasi ve toplumsal olarak örgütlenmesinde yaşanan önemli bir
dönüşümden bahsedilmesi gerektiği söz konusu yazarlar tarafından ikna edici bir
şekilde ortaya konmuş olsa da, Kenanoğlu’nun aşağıda değinilecek alternatif, ama
muhafazakâr bir Osmanlı tahayyülüyle malül açıklaması dışında bu tanımlanma ve
örgütlenmenin Osmanlı eski rejiminde aldığı biçimlerin yeterince aydınlatılmış
olduğunu söylemek pek mümkün gözükmemektedir. Philliou’nun da belirttiği gibi,
tartışma büyük oranda resmî kurumsal ve hukuki tanımlara hapsolmuş durumdadır ve
bu tür tanımlar, resmî kurumların her açıdan derin bir kriz yaşadığı yüzyıl dönümünde,
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Osmanlı siyasal yapısının toplumsal gerçekliklerine pek az ışık tutar. 564 Dolayısıyla
İmparatorluğun, örneğin Balkanlar ve Arap eyaletleri gibi değişik coğrafyalarındaki
farklılıkları göz önüne alacak ve XIX. yüzyılda yaşanan dönüşümün süreklilik-kopuş
diyalektiği içinde değerlendirilmesini mümkün kılacak tarihsel bir muhasebeye duyulan
ihtiyaç devam etmektedir.
Gayr-i Müslim cemaatlerin tanımlanması, örgütlenmesi ve Osmanlı siyasası
içindeki konumlarının belirlenmesi, eski rejim boyunca Osmanlı iktidar bloğunda ve
siyasal toplum tahayyülünde yaşanan dönüşümlerle birlikte hem yukarıdan, yani bilinçli
devlet politikalarıyla, hem de aşağıdan, farklı toplumsal kesimlerin müdahaleleriyle
sürekli olarak yeniden şekillenen bir süreçti. Dahası sadece gayr-i Müslim cemaatlerin
kurumsal yapıları ve devletle olan ilişkileri değil, bizatihi Osmanlı devletinin Sünni
kimliği ve İmparatorluk topraklarındaki Müslüman nüfusun dinî ve mezhepsel sınırları
da sabit kalmamış, hem İmparatorluğun jeopolitik iddialarına hem de eski rejimin kriz
ve restorasyon döngüsüne koşut olarak yeniden tanımlanmıştı. Aslına bakılırsa sadece
dinî ayrımlar değil, İmparatorluk siyasasının üzerinde yükseldiği dört temel kategorik
eşitsizlik biçimini oluşturan askerî ve reâyâ, Müslüman ve gayr-i Müslim, erkek ve
kadın, özgür insan ve köle arasındaki toplumsal statü farklılıkları,565 bu farklılıklardan
doğan kimlikler ve söz konusu grupların aralarındaki sınırlar ve geçişkenlikler de
sürekli yeniden şekilleniyordu. İmparatorluğun 600 yıllık tarihinde toplumsal değişim,
eski kuşak Osmanlı tarihçilerinin kabul ettiğinden çok daha sık ve derin bir biçimde
tecrübe edilmiş; bahsi geçen ayrımlar farklı zamanlarda ve mekanlarda birbirinden çok
farklı anlamlar taşımıştı.566 Fakat erken modern dönemdeki hemen bütün çağdaş siyasal
yapılarda olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda da XV. yüzyıldan başlayarak bu
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anlamlar giderek daha fazla din tarafından belirlenmeye, toplumsal gruplar arasındaki
sınırlar mezhep farklılıklarıyla çizilmeye başladı.567
Osmanlı

Beyliği’nin

bir

imparatorluğa

dönüşme

süreci

içerisinde,

‘‘bağdaştırmacı’’568 (senkretik) bir din siyaseti ve geniş kapsamlı bir farklılık yönetimi
stratejisi 569 izlediği ve bu siyasetin, özellikle Balkanlarda sınırların hızlı bir şekilde
genişlemesine imkân tanıdığı sıkça tekrarlanmıştır. Osmanlılar fethedilen bölgelerde
‘‘istimalet’’ politikası sayesinde var olan toplumsal kurum ve ilişkilere, özellikle de dinî
pratiklere ani ve köklü müdahalelerde bulunmadıkları gibi, hem köylülüğün üzerindeki
vergi yükünü kısmen de olsa hafifleterek 570 hem de fethe karşı koymayan feodal
unsurları kendi askerî sınıflarına dahil ederek olası direnişlerin önüne geçmişlerdi.571
Tımar verilerek Osmanlı iktidar bloğuna dahil edilen, aralarında Bizans hanedanın kimi
üyelerinin de bulunduğubu eski feodal unsurların, 572 en azından ilk etapta, İslam dinine
geçmeleri şart koşulmuyordu.

573

Devşirme sisteminin,

574

özellikle beylikten

imparatorluğa geçişe koşut olarak hâkim sınıfın en önemli kendini yeniden üretme
stratejisi haline gelmesiyle birlikte, Osmanlıların Rumeli’deki askerî gücünün ve
makam sahiplerinin büyük bir kısmı, İslam’a geçmiş olan mühtediler, onların soyundan
gelenler ya da Osmanlı askerî sınıfına dahil edilmiş Hristiyanlardan oluşmaya
başlamıştı. İmparatorluk inşası, beraberinde, bağdaştırmacı siyasetin bir ürünü olarak
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Rumî kimliğinin yeniden şekillendirilmesini ve bu kimliğin Osmanlı hâkim sınıfını
vergi vermekle mükellef reâyâdan (özellikle de ‘‘Türk’’ten) ayıran bir içerik
kazanmasını getirdi.575 Bağdaştırmacılık sadece Osmanlı hâkim sınıfının ve bu sınıfa
özgü bir kimliğin oluşum sürecinde değil, sömürülen köylü kitlelerinin ya da beylikten
imparatorluğa geçilirken iktidar bloğunun dışına itilen derviş-gazi çevrelerinin
imparatorluk inşasına gösterdikleri direnişte de önemli bir etkendi.576
Bununla birlikte imparatorluk inşasının müteakip evreleri, özellikle İslam’ın
merkez toprakları olarak görülen Suriye, Mısır ve Hicaz ile daha sonra Irak’ın
İmparatorluk sınırlarına dahil edilmesi ve XVI. yüzyıl başında Habsburglar ve
Safevilerle girilen jeopolitik rekabet, hem Osmanlı hâkim sınıfı hem de imparatorluk
nüfusunu oluşturan farklı toplumsal kesimler açısından dinî kimlik ve sınırların yeniden
şekillenmesine tanıklık etti.

577

Krstić’in daha evrensel bir ‘‘mezhepsel ayrışma

(Konfessionalisierung) çağının’’ parçası olarak gördüğü bu dönem, 578 imparatorluk
ideolojisinin Sünnileştiği, devletin daha İslamî bir karaktere kavuştuğu,579 ‘‘o ana dek
Balkanların ezici çoğunlukla hıristiyan ortamında şekillenen kurumları(n), artık İslam
dünyasında önceki bin yılda gelişmiş olan uygulamalarla yeniden şekillenmeye
başla(dığı)’’580 bir zaman dilimiydi.
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Cemal Kafadar, Kendine Ait Bir Roma, Metis, İstanbul, 2017, s. 89 ve devamı; Krstić, op. cit., s. 16.
Lowry, op. cit., s. 150. İmparatorluk inşasının doğurduğu en önemli direnişin mimarı olan Şeyh
Bedreddin farklı inançların ütopyacı bir sentezini savunuyordu ve Bedreddin’in adıyla anılan isyan
binlerce Müslüman ve Hristiyanı bir araya getirmişti. Kafadar, İki Cihan Âresinde..., s. 239.
577
Heath Lowry, ‘‘Osmanlı Balkanları’nda ‘Çorba Müslümanları’,’’ Hâkim Paradigmaların Ötesinde,
der. D. Quataert ve B. Tezcan, çev. Aytek Sever, Ankara, Tan Kitabevi Yayınları, 2012, s. 147; Krstić,
op. cit., s. 250. Terzioğlu, Sünnileştirmeye yönelik tutarlı bir politikanın, Kanuni Sultan Süleyman’ın
saltanatının ikinci yarısında olgunlaştığını, bunun nedeninin de Safevilerle olan mücadeleden çok,
Osmanlı genişleme çağının sona ermesi ve cihan hâkimiyetine ilişkin daha evrensel projelerden vaz
geçilmesi olduğunu belirtir. Derin Terzioğlu, ‘‘How to Conceptualize Ottoman Sunnitization: A
Historiographical Discussion,’’ Turcica, Sayı 44 (2013), s. 304. (301-338)
578
Krstić, ‘‘birbirinden coğrafi olarak ayrışmış topraklarda ortaya çıkan farklı mezhep bloklarının
oluşması ve dini ‘ortodoksiler’in teşekkülü sürecinin, 16. yüzyılda Osmanlı-Habsburg ve Osmanlı-Safevi
rekabetinin bir sonucu olarak hem İslam hem de Hristiyan imparatorluklarında eşzamanlı olarak ortaya
çıktığını’’ ileri sürer. Krstić, op. cit., s. 29.
579
Lowry, Erken Dönem Osmanlı..., s. 106.
580
Lowry, ‘‘Osmanlı Balkanları’nda...,’’ s. 147.
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Tıpkı devletin hızlı büyüme sürecinde bölgedeki eski Hristiyan hâkim sınıfın
iktidar bloğuna dahil edilmesine duyulan ihtiyacın beylikten imparatorluğa geçiş
döneminin ‘‘bağdaştırmacı’’ siyasetini gerektirmesi gibi, yeni ele geçirilen Arap
topraklarındaki hâkim sınıf unsurlarıyla, zora dayalı bir Şiileştirme politikası uygulayan
Safevi İran’ından kaçan Sünni yöneticilerin ve ulemanın Osmanlı iktidar bloğuna dahil
edilmeleri de hem İmparatorluğun hem de Osmanlı hâkim sınıfının Müslüman/Sünni
kimliğinin güçlenmesiyle sonuçlandı. 581 Henüz gayr-i Müslim unsurlar ilkesel olarak
Osmanlı askerî sınıfının dışında bırakılmamış olsalar da, bu sınıfa mensubiyetin
Müslüman olmakla özdeşleşeceği süreç başlamıştı. 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması’na dek
şiddetini koruyacak Osmanlı-Safevi rekabetinin jeopolitik sahnesi haline gelen Orta ve
Doğu Anadolu’da yaşayan ve Osmanlı imparatorluk inşasının maddi yükünü sırtlayan
köylü kitlelerin muhalefeti ve direnişi de bu dönemde giderek daha mezhepsel ve
binyılcı bir içerik kazandı. Osmanlı İmparatorluğu bir yandan bu direnişi şiddet
kullanarak kırmaya çalışırken, diğer yandan da Sünni İslam’ın gücünü ve etkisini
arttırmayı, 582 bu etkinin dışında kalanları da Bektaşilik gibi kurumsallaşmış tarikatlara
yönlendirerek583 ya da I. Süleyman’ın yaptığı gibi binyılcı özlemleri bizatihi kendisinde
somutlaştıracak bir söylem üreterek584 ehlileştirmeyi amaçladı.
Mezhepsel

ayrışmayı

ve

heterodoksiyi

tasfiye

etmeye,

bu

mümkün

olmadığındaysa ehlileştirmeye yönelik siyaset, XVII. yüzyılın ikinci yarısında
Kadızadeliler adı verilen bir din adamları topluluğunun başta İstanbul olmak üzere
İmparatorlukta etkin bir güç haline gelmesi ve özellikle IV. Mehmet döneminde sarayda
da destek bularak neredeyse resmî bir konum elde etmesiyle birlikte en uç noktasına

581

Idem.
Terzioğlu, op. cit., s. 312-317.
583
Krstić, op. cit., s. 79 ve 94
584
Ibid., s. 126 ve Faroqhi, op. cit., s. 65-68.
582
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taşınmış oldu.585 Toplumun yozlaştığını, dinî ve ahlaki reforma ihtiyaç duyulduğunu
savunan, peygamberin ölümünden sonra İslam kültürüne eklenen ve bidat olarak
değerlendirdiği her tür uygulamaya karşı çıkan tasavvuf karşıtı bu püriten-selefi hareket,
bütün toplumsal yaşamın kendi İslam anlayışı çerçevesinde yeniden düzenlenmesini
öngören bir programa sahipti. 586 Doğal olarak bu programın önemli bir parçasını da
kadınların ve gayr-i Müslimlerin toplumdaki yerlerinin yeninden tanımlanması
oluşturuyordu. 587 Mezhepsel ayrışma çağı öncesinde gayr-i Müslimlerin toplumsal
konumları ve cemaatler arası ilişkiler ağırlıklı olarak örf hukuku tarafından
belirlenirken, XVI. yüzyıl sonu ile XVII. yüzyıl boyunca hem siyasi hem dinî otoriteler
bu toplulukların Osmanlı siyasası içindeki yerlerini giderek daha fazla şeriatın kural ve
düzenlemelerine

göre

belirlemeye

başladılar.

Bu

çabalar

resmî

belgelerde

Müslümanlarla gayr-i Müslimleri birbirlerinden ayırmak için yeni dilsel kodların
kullanılması şeklinde sembolik bir mahiyet taşıyabiliyor ya da manastırlara el
konulması, kıyafet yasaklarının daha sıkı bir şekilde takip edilmesi, yangınlarda zarar
gören kiliselerin tamirine izin verilmeyip camiye çevrilmeleri ve bazı gayr-i Müslim
toplulukların mekânın İslamileştirilmesi amacıyla İstanbul’un merkezinden zorla
çıkartılmaları gibi daha somut biçimler de alabiliyordu.
şeyhülislamı

Ebussuud Efendi’nin

gayr-i

Müslim

588

I. Süleyman’ın ünlü

cemaatlerle

Müslümanların

585

Terzioğlu, XVII. yüzyılda daha açık bir şekilde formüle edilmiş bir Sünni kimliğin, Osmanlı
topraklarında daha önce hiç olmadığı kadar derin köklere kavuştuğunu belirtir. Son yıllarda giderek daha
fazla araştırmacının ilgisini çeken Kadızadeliler için bkz. Madeline Zilfi, ‘‘The Kadizadelis: Discordant
Revivalism in Seventeenth-Century Istanbul,’’ Journal of Near Eastern Studies, Cilt 45, Sayı 4 (Ekim
1986), ss. 251-269; Baer, Osmanlı Avrupası’nda İhtida...; Ali Fuat Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kavgası,
17. Yüzyılda Kadızâdeliler ve Sivâsiler, İstanbul, İletişim, 2106.
586
Zilfi, op. cit., s. 253-254.
587
Fariba Zarinebaf, ‘‘Policing Morality Crossing Gender and Communal Boundaries in an Age of
Political Crisis and Religious Contraversy,’’ Living in the Ottoman Realm, Empire and Identity, 13th to
20th Centuries, der. C. Isom-Verhaaren ve K. F. Schull, Bloomington ve Indiana Polis, Indiana
University Press, 2016, s. 195 (194-208). Baer’e göre, Kadızadeliler gayr-i Müslimlerin sahip olduğu
yüksek statünün, siyasal yapının yozlaşmasının sembolü olduğuna inanıyorlardı ve 1661’den itibaren
gayr-i Müslimleri Müslümanlardan ayıracak kısıtlayıcı farklılıkları vurgulamaya başladılar. Marc David
Baer, At Meydanı’nda Ölüm, 17. yüzyıl İstanbul’unda Toplumsal Cinsiyet, Hoşgörü ve İhtida, çev. Pınar
Yanardağ, İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları, 2016, s. 69.
588
Terzioğlu, op. cit., s. 321; İstanbul’da bazı Yahudi ve Hristiyan mahallelerinin İslamlaştırılması için
bkz. Baer, op. cit., s. 72-81 ve Thys-Şenocak, op. cit.
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aralarındaki sınırların korunmasını isteyen fetvalarından başlayarak bütün bir XVII.
yüzyıl boyunca toplumsal hayatta cemaatler arası sınırlar belirginleşirken,589 ihtidalar
mezhepsel ayrışmanın kendisini en güçlü biçimde hissettirdiği alanlardan biri oldu.
Daha önce de belirtildiği gibi, fethedilen bölgelerde zorla İslam dinine geçirme
uygulamalarına imparatorluk inşasının ilk dönemleri boyunca nadiren başvurulmuş,590
Osmanlı askeri sınıfına giriş için de Müslüman olmak bir şart olarak görülmemişti.
Mezhepsel ayrışmanın derinleştiği XVII. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle de
Kadızadelilerin etkisinin yoğun bir şekilde hissedildiği

IV. Mehmed döneminde,

Habsburg İmparatorluğu ile yapılan savaşlar, yeni fethedilen yerlerde İslamlaşmaya
özel bir önem verilmesi,591 başta Hristiyan din adamları olmak üzere gayr-i Müslimlerin
İslam’a

geçişlerinin

saray

tarafından

cömert

bir

şekilde

ödüllendirilerek

desteklenmesi592 veya Sabetay Sevi593 örneğinde görüldüğü üzere zorunlu tutulması gibi
mezhepsel ayrışmayı derinleştiren uygulamaları getirdi.

Fakat tarihsel sonuçları

açısından çok daha önemli olan gelişme, özellikle Balkanların ve Anadolu’nun belirli
bölgelerinde, Hristiyan toplulukların kitlesel olarak İslam dinine geçmeleriydi. 594 Devlet
tarafından desteklenip özendirilen, zaman zaman da zorla dayatılan, başta Arnavutluk,
Bulgaristan ve Doğu Karadeniz olmak üzere İmparatorluğun pek çok bölgesinde
gözlemlenen bu sürecin altında yatan temel saik, askerî sınıfın giderek münhasıran
589

Krstić, op. cit., s. 225.
Suraiya Faroqhi, The Ottoman Empire A Short History, Almancadan çev. Shelley Frisch, Princeton,
Marcus Wiener Publishers, 2009, s. 75.
591
Baer, Kadızadelilere destek vermeyen babası Köprülü Mehmed Paşa’nın aksine, on beş yıl
sadrazamlık makamında kalan Fazıl Ahmed Paşa’nın Avrupa’da yeni toprakların fethinin fiilen mümkün
olmadığı bir dönemde içerde İslamlaştırmanın ne kadar önemli olduğunu kavradığı belirtir. Baer, op. cit.,
s. 68.
592
Anton Minkov, Conversion to Islam in the Balkans, Brill, Leiden, 2004.
593
Mesih iddiasında bulunan ve Osmanlı topraklarında yaşayan çok sayıda Yahudi’nin binyılcı
beklentilerle takip ettiği, Sabetay Sevi Sultan IV. Mehmed’in huzuruna çıkarılarak ihtida ya da idam
seçenekleriyle karşı karşıya bırakılmış ve İslam’a geçerek Kadızâde Vani Mehmed Efendi’nin
korumasına girmişti. Sevi’yi takip eden pek çok Osmanlı Yahudisi de aynı yolu izleyecekti. Sofuoğlu, op.
cit., s.44; Baer, op. cit.
594
Bu sürecin Balkanlarda aldığı biçimler için bkz. Antonina Zhelyazkova, ‘‘Bir Tarihyazımı Sorunsalı
Olarak Balkanlar’da İslamlaşma: Güneydoğu Avrupa Perspektifi,’’ Osmanlı ve Balkanlar, Bir Tarih
Yazımı Tartışması, der. Fikret Adanır, Suraiya Faroqhi, çev. Beril İdemen, İstanbul, İletişim, 2011, s.
259-306.
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Müslümanlara açıldığı bir çağda, bilhassa İmparatorluğun yoksul ama düzenli olarak
nüfus fazlası veren dağlık bölgelerinde köylülüğün reâyâ konumundan kurtulma
isteğiydi. Savaşçılıklarıyla tanınan Arnavut aşiretlerin orduya,595 Doğu Karadeniz’deki
Rumların ise ilmiye teşkilatına596 girmek için din değiştirmesi bu isteğin bir sonucuydu.
Bu topluluklardan bazıları, sonuçları XIX. yüzyılda daha açık hissedilecek şekilde
İmparatorluktaki demografik dengeleri değiştirerek Müslüman unsurlara dönüşürken,
bazıları da görünüşte İslam’a geçmekle birlikte kripto Hristiyanlar olarak kaldılar ya da
dinin bütün olarak önemsizleştiği senkretik formlar geliştirdiler.597
Söz

konusu

ihtidalar

daha

genel

bir

eğilimin

değerlendirilmelidir. I. Bölüm’de, XVII. yüzyıl krizinin ardından

tezahürü

olarak

köylü nüfusun

öncelikle vergi ödemekten kaçmak, ama aynı zamanda kişisel ikbal yolları bulmak için
kitlesel bir biçimde askeri sınıfa dahil olmaya çalıştığından; bunun için de ticaret veya
iaşe yoluyla kazandıkları servetlerini iltizam ihalelerine yatırarak beratlı statüsüne
geçme, yeniçeri ocağı ve sekban birliklerine katılma ya da medrese eğitimi yoluyla veya
kendilerini bazı şehirlerdeki sadat/eşraf gruplarına kabul ettirerek dinî teşekkülün bir
parçası halinde gelmeye çalıştıklarından söz edilmişti. XVII. ve XVIII. yüzyıllar,
dönemin kaynaklarında ecnebiler olarak adlandırılan çok sayıda reâyânın bu kanallar
vasıtasıyla Osmanlı hâkim sınıfına dahil olduğu dikkat çekici bir toplumsal hareketlilik
çağıydı. 598 Bu toplumsal hareketliliğe koşut olarak ‘‘reâyâ’’ teriminin anlamı da tedrici

595

Kadızadeli Vani Efendi’nin çabalarıyla 300.000 Arnavut’un İslam’a geçtiği Kosova’nın
Müslümanlaşması bu sürecin sonucunda yaşanmıştı. Zilfi, Dindarlık Siyaseti..., s. 158. Yine Balkanlarda
daha sonra Pomaklar olarak bilinecek Rodop dağlarında mukim Slav nüfus da bu dönemde İslam’a ihtida
etmişti.
596
Of Vadisi’ndeki Rum nüfusun İslam dinine geçmesi ve çok sayıda yeni medrese kurulan bölgenin bir
süre sonra imparatorluğun taşradaki en önemli dinî eğitim merkezi haline gelmesi de bu süreçle
bağlantılıydı. XVIII. yüzyılda bu medreselerin bazılarında Kur’an metinleri Türkçe ve Rumca
tartışılmaya ve Rumca vaazlar verilmeye devam ediyordu. Meeker, op. cit., s. 182.
597
Selim Deringil, Conversion and Apostasy in the Late Ottoman Empire, New York, CUP, 2012; Stavro
Skendi, ‘‘Crypto-Christianity in the Balkan Area under the Ottomans,’’ Slavic Review
Cilt 26, Sayı 2 (Haziran, 1967), s. 227-246.
598
Baki Tezcan, ‘‘Ethnicity, race, religion and social class: Ottoman markers of difference,’’ The
Ottoman World, der. Christine Woodhead, Londra ve New York, Routledge, 2012, s. 166 (ss. 159-170)
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bir değişim geçirdi ve XVIII. yüzyılda sadece İmparatorluğun gayr-i Müslim tebaası
için kullanılır oldu. 599 Müslümanlar elbette vergi vermeye devam ediyorlardı ama
Müslümanlık, hâkim sınıfı giderek nüfusun büyük bir bölümüyle ilişkilendiren kolektif
bir kimlik haline geldi. 600 Osmanlı hâkim sınıfı çorbacılar, kocabaşılar, kiliselerdeki
yüksek makam sahipleri, Fener hanedanları gibi gayr-i Müslim unsurları içermeye
devam etmekle birlikte, 1695 yılında gündeme gelen malikâne uygulamasında gayr-i
Müslimlerin (ve kadınların) ihalelere katılmalarının resmen yasaklanması, bu unsurların
işlevinin sadece geniş gayr-i Müslim kitlelerle Osmanlı devleti arasında aracılık
yapmakla sınırlı tutulacağı anlamına geliyordu. Osmanlı siyasal toplumu genişler, belki
de bir anlamda askerî sınıftan bağımsız bir şekilde ilk kez tanımlanırken, bunun sonucu,
gayr-i Müslimlerin siyasi toplumun dışında bırakılmaları ve giderek birer azınlık olarak
görülmeleri oldu.601
Tanzimat rejimiyle birlikte kurumsallaşacak olan millet sisteminin, mezhep
ayrışması ve XVIII. yüzyıldaki sosyo-politik dönüşümün ortak sonucu olan bu tarihsel
zemin üzerinde yükseldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Osmanlılar, bir siyasi entite
olarak tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren, belki de Bizans İmparatorluğu’nun
mirası uyarınca, yönettikleri gayr-i Müslim cemaatlerin dinî yöneticilerini, kendi siyasi
teşekküllerinin bir parçası olarak görmüşlerdi. Fakat dinî kimlikleri şekillendirip
örgütlerken yöresel ve bölgesel işlevler gören bir çok cemaat biçimini de
korumuşlardı.602 II. Mehmed İstanbul’un fethinin ardından İmparatorlukta bütün siyasi
yetkeyi yeni başkentinde toplama siyasetinin bir parçası olarak Katolik karşıtı
tutumuyla bilinen Gennadius’u Ortodoks Patriği olarak atayıp İmparatorluktaki diğer
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Emiroğlu, op. cit., s. 26.
Idem.
601
Sadece Osmanlı İmparatorluğu’nun değil, Romanov ve Habsburg İmparatorlukları’nın resmî ideolojisi
de dinsel bir kisveye bürünmüştü. Siyasal topluma dahil edilme Habsburg İmparatorluğu’nda Katolik,
Rus Çarlığı’nda ise Ortodoks olmak anlamına geliyordu. Aksan, op. cit., s. 68.
602
Barkey, op. cit., s. 196
600
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Ortodoks kiliseleri onun otoritesine bağlamış, yine benzer şekilde İstanbul’a
yerleştirdiği Ermeni cemaati için de bir Ermeni Patrikhanesi teşkil etmişti. Fakat Bruce
Masters, Fatih’in ölümünün ardından XVIII. yüzyıla dek Osmanlı İmparatorluğu’nun
gayr-i Müslim tebaasının siyasi örgütlenmesini, millet sistemi benzeri kurumsal bir
çerçeve içinde düzenlediğine dair ikna edici kanıtlara sahip olmadığımızı belirtir. 603
Fatih’in kimi özgünlükler taşıyan emperyal projesinin kesintiye uğramasının ardından
ortaya çıkan boşlukta, özerk yerel kilise gelenekleri İstanbul dışındaki bölgelerde
yeniden canlandı ve zaman içinde İstanbul’daki Patrikhane’den bağımsız İpek
Patrikhanesi ile Ohri Başpiskoposluğu’nun yeniden kurulmasına izin verildiği gibi, yine
XVIII. yüzyıla kadar Arap eyaletlerindeki Rum Melkit Kiliseleri de kendi hiyerarşik
yapılarını kendileri belirlemeyi sürdürdüler. 604 Benzer şekilde İstanbul’daki Ermeni
Patrikhanesi de, Sis, Kudüs ve Eçmiyadzin Katogigosluklarına karşı, başkentte
bulunması nedeniyle dinî ya da kurumsal açıdan bir üstünlüğe sahip değildi. 605
İmparatorluktaki birbirinden farklı Yahudi cemaatlerinin ise XIX. yüzyıldaki millet
reformlarına kadar herhangi bir kurumsal hiyerarşi ve liderlikleri olmayacaktı.606
Osmanlı İmparatorluğu, Kenanoğlu’nun da belirttiği gibi, gayr-i Müslim
cemaatleri iç işlerinde serbest ve kendi hukuklarına göre idare edilen milletler olarak
değil, kendi hukuki, idari ve adli sistemine eklemleyebileceği bir tür ‘‘dini iltizam
sistemi’’ çerçevesinde örgütlemişti. Buna göre patrikler, tıpkı belirli bir mukataayı, yani
belirli bir gelir kaynağından vergi toplama ve orayı idare etme hakkını belirli bir süre
için satın alan mültezimler gibi, kilise gelirlerini toplama ve kilisenin idari ve ruhani
sorumluluğunu üstlenme hakkını Osmanlı devletine ödedikleri bir meblağ ile
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Masters, op. cit., s. 100.
Idem.
605
Kenanoğlu, op. cit., s. 106.
606
Ibid., s. 67.
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edinebiliyorlardı.607 Yine mültezimlerin bir mukataayı idare ederken Osmanlı hukuku
ile bağlı olmaları gibi, cemaatlerin ruhani idarecilerinin kullanabilecekleri yetkilerin
sınırları da Osmanlı hukuku tarafından çizilmişti. Ceza hukuku alanında bütün gayr-i
Müslim cemaatler Osmanlı hukukuna tâbiydiler ve dinî idarecilerin bu alandaki
yetkileri, sadece ayine muhalefet gibi tamamen dinî konulardaki disipline edici cezalarla
sınırlıydı.608 Bütünüyle din adamlarının tasarrufuna bırakıldığı düşünülen medeni hukuk
alanındaysa, miras ve vakıflarla ilgili ihtilaflar yine İslam hukuku çerçevesinde karara
bağlanıyor, evlenme ve boşanma meselelerinde bile taraflar lehlerine olduğunu
düşündükleri durumlarda kadı mahkemelerine başvurabiliyorlardı. 609 Ruhani liderler,
yerel düzeyde ihtilaflar hakkında nihai yargı kararını veren birer hâkim değil, tarafların
yargı sürecine gitmeden önce başvurabildikleri birer hakem konumundaydılar. Yine
XIX. yüzyıla kadar din adamlarının kendi cemaatlerinden topladıkları vergiler, kilise
vergileriyle sınırlıydı ve cizye de dahil olmak üzere devlete ödenen vergilerin
toplanmasında herhangi bir yetkileri yoktu.610
Bununla birlikte, bu dinî iltizam sistemi İmparatorluğun XVII. ve XVIII.
yüzyıllarda geçirdiği sosyo-politik dönüşümden azade kalmadı ve tıpkı malikâne sistemi
yoluyla mukataaların ekâbir kapılarının elinde toplanması gibi, Fenerlilerden ya da
amiralardan oluşan gayr-i Müslim ekâbirin etkisi altında bulunan İstanbul’daki Rum
Ortodoks ve Ermeni Gregoryen Patrikhaneleri, İmparatorluk sathındaki cemaatler
üzerinde yetkilerini ve denetimlerini tedricen arttırdılar. XVII. yüzyılın ikinci yarısında
İstanbul’da bulunan Ermeni Patrikhanesi Sis, Kudüs ve Ahdamar gibi diğer
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katogigosluklar üzerinde tam bir denetim kurarken,611 özellikle Köprülü restorasyonuyla
birlikte giderek güç ve servet kazanan Fener hanedanlarının kontrolüne giren İstanbul
Rum Ortodoks Patrikhanesi de İmparatorluğun Ortodoks tebaasını tek bir dinî kurumun
otoritesi altında toplamak üzere kapsamlı adımlar attı.612 1720 ve 1725 yıllarında daha
önce yerel din adamlarının tasarrufuna bırakılan Antakya Patrikliği makamı için yapılan
seçimlere müdahale edildi.613 1766 yılında İpek Patrihanesi’nin, 1767 yılındaysa Ohri
Başpiskoposluğu’nun özerkliği kaldırılarak Balkanlarda yaşayan ve Slav dilleri konuşan
Ortodoks nüfus bütünüyle İstanbul’da bulunan Patrikhane’ye tâbi kılındı.614 Fener Rum
Patrikhanesi bir yandan İmparatorluğun çeşitli bölgelerindeki kiliseler üzerinde daha
doğrudan bir denetim kurarken, patriklerin cemaatleri üzerindeki adli ve cezai yetkileri
de giderek güçlendi. Örneğin, Fener Rum Patriği’ne cemaat içinde sorun çıkaranları
Bâbıâlinin dikkatine sunmadan cezalandırma yetkisi ilk kez 1764’te verildi ve daha
önce devlet tarafından yerine getirilen sürgün gibi cezalar da Patrikhane görevlilerince
icra edilmeye başlandı.615
İstanbul’daki patrikhaneler, artan güçlerini, kendilerine söz konusu yetkinin
Fatih Sultan Mehmet tarafından verildiğine dair iddialarla meşrulaştırılmaya
çalıştılar.616 Böylece Osmanlı siyasi literatüründe millet kavramı kendisine daha fazla
yer bulmaya, İmparatorluktaki her tür topluluk için olduğu gibi gayr-i Müslim cemaatler
için de kullanılan taife terimi yerini millete bırakmaya başladı. Bu aynı zamanda
İstanbul’daki Ermeni cemaati içinde cereyan eden iktisadi çekişmelerin 617 ya da
bilhassa Arap eyaletlerinde Avrupalı güçlerle ticari ortaklıklara sahip Katolik, Ortodoks
611
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ve Yahudi tüccar gruplarının arasındaki rekabetin dinî/siyasi bir çerçeveye tahvil
edilmesi için de bir zemin sağladı ve beraberinde farklı grupların millet olarak tanınma
taleplerini getirdi. Masters’ın deyişiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun XVIII.
yüzyılında kaynaklar üzerinde şiddetlenen rekabet, dinî kimliklerin öneminin daha da
artmasına yardımcı olmuştu.618
İstanbul’daki kilise hiyerarşilerinin ruhani ve siyasi otoriteyi merkezileştirme
çabasının bir sonucu olan millet siyaseti, bir yandan Osmanlı hâkim sınıfına yeni
ittifaklar ve olanaklar sağlarken,619 diğer yandan giderek daha fazla Osmanlı siyasasının
dışına itildikleri bu mezhep ayrışması döneminde gayr-i Müslim nüfusun kontrolünü
kolaylaştıracak bir zemin teşkil ediyordu.620 Osmanlı devleti, iktidar bloğunun önemli
bileşenlerinden biri haline gelen Fener hanedanlarının ya da amira sınıfı mensuplarının
ve bunların kontrolü altındaki patrikhanelerin sayesinde, XVIII. yüzyıl boyunca artan
toplumsal/mezhepsel gerginlikleri idare edebilecek bir araç bulmuş olduğu düşüncesiyle
millet siyasetinin önünü açan bir tutum benimsedi. Rum Ortodokslar söz konusu
olduğunda, Fener hanedanlarıyla Patrikhane’nin Ortodoks nüfus üzerindeki denetimin
artmasına ve buna eşlik eden dinî hiyerarşinin Helenleştirilmesine izin verilmesi
karşılığında beklenen şey, bu nüfusun İmparatorluğa itaatinin güvence altına
alınmasıydı. Yunan İsyanı’nın Eflak ve Mora’da patlak vermesinin ardından,
ayaklanmanın planlanan İstanbul ayağı başlamamış ve dönemin Patriği Georgious
isyancıları derhal aforoz etmişti. Buna rağmen Osmanlı devletinin ilk olarak Patriği üç
metropolitle birlikte Patrikhane’nin kapısına asarak ve Kıbrıs başta olmak üzere adalar
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Masters, op. cit., s. 118.
Örneğin Köprülü restorasyonu sırasında önemli Fener hanedanlarından biri haline gelen ve
mensuplarından birini Patriklik makamına seçtiren Ghika ailesi, Köprülü hizbinin bir parçasıydı ve
ailenin kurucusu Georgios, Köprülü Mehmed Paşa ile çocukluk arkadaşıydı. Hristiyan Arnavut kökenlere
sahip bu iki arkadaştan Mehmet Paşa devşirme sistemi üzerinden İslam’a geçip Osmanlı hâkim sınıfına
dahil olurken, Georgios dinini korumuş ve eski arkadaşıyla ilişkisi sayesinde imparatorlukta gayr-i
Müslimlere ait olan en yüksek konumlardan birine ulaşmayı başarmıştı. Philliou, op. cit., s. 16.
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ve taşradaki önde gelen din adamlarını idam ederek tepki vermesi, işte bu beklentinin
boşa çıkmış olmasından kaynaklanmıştı.621
Bu idamları isyana katıldığı düşünülen İstanbul’da mukim önde gelen Fener
aritokrasisi mensuplarının infazları takip etti. Mora’daki ayaklanmanın ilk aşamalarında
Müslüman halkın maruz kaldığı katliamların karşılığı olarak başta İstanbul olmak üzere
İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde Rum Ortodoks nüfusa karşı misilleme eylemleri
gerçekleştirildi. İstanbul sokaklarındaki katliamları İzmir’de Hristiyan mahallesinin
yağmalanması ve yüzlerce Hristiyanın katledilmesi izledi. Ayvalık’ın Rum nüfusuna
yönelik saldırı sonucunda yine çok sayıda kişi öldürülürken pek çok kişi de köle olarak
satıldı. Komşu Sisam adasında cereyan eden Müslümanlara yönelik saldırılara
misilleme amacıyla Osmanlı donanması tarafından Kos adasına düzenlenen harekât
sırasında yaşanan katliamların ve köleleştirmelerin ardından, ada nüfusu 100120.000’den 20.000’e düştü. 622 Şehirdeki Rum Ortodoksların etnik olarak Yunan
İsyanı’na katılanlarla herhangi bir ilgileri olmamasına rağmen isyanının ardından
İstanbul’dan Şam’a önde gelen Rum Ortodoksların idam edilmesini bildiren emirler
ulaştığında, vali şehrin ileri gelen Müslümanları ile toplantı yaparak nasıl bir yol
izlenmesi gerektiğini sordu. Genel kanı şehrin Rumlarının kanunlara uydukları,
vergilerini ödedikleri ve fizikî bir cezalandırma ile karşılaşmamaları gerektiği
yönündeydi. Sultana bu çerçevede bir arzuhal gönderilerek şehrin Hristiyanlarının
cezalandırılmaması istendi. Yalnızca koyu renk giymeleri emredildi fakat bu kısıtlama
da 50.000 kuruşluk bir hediyenin ardından kaldırıldı.623
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Bu ayrım gözetmeyen cezalandırma kampanyasının nedeni bir millet olarak
imparatorluğun Rum Ortodoks nüfusunun kendisine verilen zımmi statüsünün şartlarını
çiğneyerek devlete başkaldırdığının düşünülmesiydi. 624 Bu da devletin canlarını ve
mallarını koruma konusundaki yükümlülüğünün ortadan kalkması ve İmparatorluktaki
Ortodoks tebaanın gerekli görüldüğünde köleleştirilebilmesi anlamına geliyordu.
Osmanlı devleti sadece isyana katılan bölgelerde yaşayanları değil, başta Patrik olmak
üzere tüm imparatorluk topraklarındaki Ortodoksları cezalandırarak, yaşananları bir
milletin başkaldırısı olarak gördüğünü ve sorumluluğu da kolektif olarak Rum Ortodoks
milletine yüklediğini göstermişti. Bunun sonucunda ortaya çıkan ve daha önceki
dönemlerde rastlanan cemaatler arası bölgesel çatışmaların ötesine geçen mezhepçi
şiddetse, XIX. yüzyıl boyunca ve XX. yüzyılın başlarında daha kitlesel ölçeklerde
karşımıza çıkacak bir siyasal çatışma biçiminin ilk örneğini oluşturdu.
Yunan İsyanı’nın giderek uluslararası bir sorun halini aldığı ve İmparatorluk
sınırları içinde Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne bağlı geniş toplulukların yaşamaya
devam ettiği koşullarda, millet siyasetinde ve daha önceki sayfalarda Osmanlı iç savaşı
bağlamında çerçevesi çizilen gayr-i Müslim nüfusun Osmanlı siyasası içindeki
konumunda yaşanan krizin saf şiddet kullanılarak çözülemeyeceği ortadaydı. Önce Sırp,
ardından Yunan İsyanları, bu kriz dinamiğinin kontrol altına alınmasında mevcut haliyle
millet siyasetinin taşıdığı sınırlarla birlikte, Osmanlı siyasal toplumunun ve hem
cemaatler arası ilişkilerin hem de devlet-cemaat ilişkilerinin yeniden tanımlanmasının
acil bir ihtiyaç haline geldiğini göstermişti. Bu çerçevede Yunan İsyanı’nı takip eden
yıllarda,

Tanzimat

döneminde

cemaatler

arası

eşitlik

ve

millet

sisteminin

kurumsallaşması olarak şekillenecek programın temelleri II. Mahmud tarafından atıldı.
II. Mahmud’a atfedilen ‘‘Uyruklarım arasında ancak Müslümanlar camide, Hristiyanlar
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kilisede, Yahudiler havradayken ayrım yapabilirim; aralarında başkaca hiçbir fark
yoktur’’ sözü, 625 kamusal alanda ata binme, silah taşıma ve belirli renklerde kıyafet
giyme gibi fiziki olarak seçilebilir ayrımlarda ifadesini bulan cemaatler arası
eşitsizlikler üzerinde yükselen eski rejimin sonunu müjdeliyordu.626
Berkes’in deyişiyle II. Mahmud döneminde Müslüman ve gayr-i Müslim
cemaatler arası ilişkiler paternalist bir yetke altında düzenlenmeye çalışılır ve bu alanda
kapsamlı hukuki düzenlemelere gidilmezken,627 bir dizi alanda devletin farklı cemaatler
karşısındaki konumunda yaşanan değişimin göstergesi olan adımlar atıldı. Devlet
memurlarının fes takmalarının ve redingot giymelerinin zorunlu kılınması, giysi
farklılıklarının eşitsizliklerin göstergesi olduğu bir toplumda devletin dinî kimliklerden
arınmış bir görüntü çizmek istemesi açısından önemliydi. Yine resmî tatil olarak
herhangi bir dinî cemaat tarafından kutsal kabul edilmeyen perşembe gününün
seçilmesinde de bu kaygı gözetilmişti.

628

1835 yılında o güne kadar sadece

Müslümanlardan sağlanan donanma askerlerinin Hristiyanlardan karşılanmasına karar
verilmesiyse, dar kapsamlı olmakla birlikte gayr-i Müslimlerin muvazzaf asker
statüsüyle orduda istihdamı açısından önemli bir adımdı.629
Bununla birlikte II. Mahmud döneminde siyasal toplumun yeniden tanzimine
yönelik çabalar sadece cemaatler arası eşitsizlikleri azaltmaya ve devletin cemaatlerle
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olan mesafesini belirlemeye yönelik adımlardan ibaret değildi. XIX. yüzyıl krizine eşlik
eden yatay ve dikey toplumsal hareketlilik heterodoks inanışların da taşıyıcısı olmuş,
dinî kimlikler kadar etnik kategoriler de bu süreç içerisinde karmaşıklaşmıştı. 630
Yeniçeri ocağıyla bütünleşmiş Bektaşiliğin Tepedelenli Ali Paşa döneminde Güney
Arnavutluk’ta

yayılması,

Arap

coğrafyasında

Vehhabi

selefiliğinin

Osmanlı

İmparatorluğu’nun meşruiyetine meydan okuması ve bu meşruiyetin en önemli
dayanaklarından olan Mekke ve Medine şehirlerini ele geçirerek Osmanlı eserlerinin
tahrip etmesi gibi gelişmeler ‘‘saltanatın Müslüman öncüllerini bir dereceye kadar
yeniden şekillendirmeyi gerektirdi’’.631 II. Mahmud, Bektaşiliğe ve Vehhabiliğe karşı
verdiği mücadelede, 1820’lerde başkent de dahil olmak üzere İmparatorluğun çeşitli
bölgelerinde güçlenmekte olan Nakşibendiliğin Hâlidîyye kolunu müttefik olarak
buldu. 632 II. Mahmud’un yakın çevresinde Hüsrev ve Pertev Paşalar gibi bu tarikata
mensup önde gelen isimler yer alıyordu. 633 Yeniçeri ocağının ilgasının ardından
kapatılan Bektaşi tekkeleri Nakşibendi tarikatına teslim edilirken, Bağdat ve Şam
uleması da Vehhabiliğe karşı mücadelelerinde Hâlidîyye tarikatı etrafında birleşmiş,
yine Kürt bölgesinde Arap aşiretlerinin artan baskısı Hâlidî şeyhlerinin gücünün
artmasıyla sonuçlanmıştı.634 II. Mahmud döneminin kriz karşıtı siyaseti, hem Osmanlı
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sufiliğinin kurumsallaşması ve ortodokslaşması hem de toplum üzerindeki dinî, ahlaki
ve toplumsal gözetim ve denetimin artması yönünde önemli bir itki sağlamıştı. 635
XIX. yüzyıl krizinin ana dinamiklerinden olan kırsal bölgelerdeki nüfus
fazlasının düzenli ordu sayesinde düzene eklemlenme çabasında da bu ideolojik kaygı
belirleyici olmuştu. Adından da anlaşılacağı üzere, düzenli ordunun İslamî kimliğinin
altının çizilmesi, gayr-i Müslimlerin donanma dışında ordunun ana gövdesine dahil
edilmemeleri, doğru İslami/Sünni itikadı öğretmek üzere askerî birliklerde imamların
görevlendirilmesi, düzenli ordu sayesinde İmparatorluğun Müslüman nüfusuna devletle
kendisini özdeşleştirebileceği türdeş bir kimliğin kazandırılmasını amaçlıyordu. 636
Mehmed Ali Paşa’nın II. Mahmud’un ordularını mağlup eden düzenli ordusu Paşa’nın
adının

yazılı

olduğu

sancaklar

altında

yürürken,

637

Asakir-i

Mansure-i

Muhammediye’nin imparatorluğun İslami karakterini vurgulayan sancaklar taşıması,
Müslüman nüfusla devlet arasında kurulmak istenen özdeşliğin ve yaratılmak istenen
kolektif kimliğin bir göstergesiydi.
Tıpkı eski rejimin çöküşüne neden olan ve kaynağını sınıf mücadelesinin farklı
düzlemlerinden alan kriz dinamiklerinin iç içe geçmiş olması gibi, III. Selim ve II.
Mahmud dönemlerine damgasını vuran kriz karşıtı stratejiler de, pasif devrimin
öncülleri olarak tanımlanmalarını mümkün kılan ortak bir doğrultuya sahipti. Bu açıdan
iktidar bloğunun yeni bir mutabakat ve hiyerarşi çerçevesinde restore edilmesine
yönelik adımlarla siyasal toplum tasavvurunda, özellikle Balkanlardaki isyanlarla daha
da gözle görülür hale gelen kırılmayı aşmaya yönelik çabalar stratejik bir bütünlük arz
ediyordu. (Jeo)politik birikim araçlarının merkezileştirilmesi ve mülk sahiplerinin bu
araçlar yoluyla artık temellük etmelerini dokunulmaz kılan bölgesel rejimlerin tasfiyesi
635

Derin Terzioğlu, ‘‘Sufis in the age of state-building and confessionalization,’’ The Ottoman World,
der. Chrisitine Woodhead, Londra ve New York, Routledge, 2012, s. 197 (ss. 86-99) ve Terzioğlu, ‘‘How
to Conceptualize ...,’’ s. 323-324.
636
Yıldız, op. cit., s. 49.
637
Fahmy, Paşanın Adamları ..., s. 260.

221

ile feodal sömürüyü meşrulaştıran ve idame ettiren kategorik eşitsizliklerin
zayıflatılmasına yönelik stratejiler, şahsi iktidardan gayr-i şahsi iktidara geçiş sürecinin
birbirini

tamamlayan

iki

veçhesini

oluşturuyordu.

Bu

anlamda

Osmanlı

İmparatorluğu’nda burjuva devrimi süreci, jeopolitik basınç, iktidar bloğunun
parçalanması ve üretici sınıfların mücadeleleri sonucunda eski rejimin çöküşü ve
ardından iktidardaki stratejik grupların kriz karşıtı bir programı hayata geçirme
çabalarıyla birlikte başlamıştı. Ancak özellikle 1826 yılında yeniçerilerin tasfiyesinin
ardından yoğunluk kazanan bu çabalar, kurucu bir nitelik arz etmekten çok, eski rejimin
bakiyesi olan kurumların yıkılmasını hedeflemişti.
Gayr-i şahsi iktidara geçiş süreci açısından hayati önem taşıyan, (jeo)politik
birikim

araçlarının

merkezileşmesini

sağlayacak

dolaylı

kolektif

sömürü

mekanizmalarının yaratılması, mülk sahibi sınıfların bir sınıf olarak yönetme
kapasitelerini arttıracak temsile dayalı ve bürokratik kurumların tesisi, sermaye
birikimini mümkün kılacak bir toplumsal mülkiyet rejiminin hukuki temellerinin
atılması ve devletle tebaası arasındaki ilişkileri yeniden tanımlayacak, hukuk önünde
eşitliği temel alan bir vatandaşlık anlayışının yerleşmesi gibi kurucu stratejiler II.
Mahmud’un ölümünün hemen ardından başlayacak yeni bir rejim inşa süreci olarak
pasif devrimin konusu olacaktı. II. Mahmud döneminin burjuva devrimi sürecinin bir
sonraki evresine bırakacağı mirassa, yeni rejimin üzerinde yükselebileceği zeminin ve
stratejik kaynakların yaratılmasıyla Osmanlı hâkim sınıfı içerisinde bu rejimin inşasında
kuruculuk misyonunu üstlenecek bir stratejik grubun ortaya çıkışı oldu.
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III. TANZİMAT REJİMİ (1839-1871): PASİF DEVRİM
Bizim derdimiz mültezimlerden ve köy
ağalarından ve subaşılardan vesairedir,
zira onların taaddiyatına tâb-âver olmayız.
638

İşleri bir vakit yapabilirdin; bugün
yapamazsın! ... Bugün Tanzimat-ı Hayriye vardır!
Bugün padişahımız canımıza, ırzımıza, malımıza
mütekeffildir! O sizin bildiğiniz vakitler geçti!
Geçti!639

1839’da Nizip’te Asakir-i Mansure-i Muhamammediye birlikleriyle Cihadiye-i
Mısriyye arasında gerçekleşen savaşın, Osmanlı iç savaşının son muharebesi olduğu
söylenebilir. Bu muharebede Osmanlı ordusu bir kez daha Kavalalı Mehmed Ali
Paşa’nın kuvvetleri karşısında yenildi ve Osmanlı donanması Mısır’a kaçtı. Osmanlı
İmparatorluğu’nun çöküşünün güç dengesinde yaratabileceği kırılmadan endişe eden
Büyük Güçler krize müdahale ederek, kısa süreli bir askeri müdahalenin ardından
Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’a çekilmesini sağladılar. 640 Böylece Suriye ve
Hicaz üzerindeki egemenliğini yeniden tesis eden Osmanlı İmparatorluğu, 1841 yılında
çıkarılan bir fermanla Mısır valiliğinin babadan oğula geçmesini kabul etti. Mehmed Ali
Paşa ise Osmanlı sultanının süzerenliğini tanıyacak, asker sayısını sınırlandıracak,
donanma inşa etmeyecek ve toplanan vergilerin dörtte birini İstanbul’a gönderecekti.641
Tarihe İkinci Mısır Krizi olarak geçen bu çalkantılı dönemin ortasında, 3 Kasım
1839’da, Osmanlı Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa, İmparatorluğun önde gelen
638

‘‘Bizim sorunumuz mültezimler, köy ağaları ve subaşılarladır, zira onların zulümlerine güç
yetiremeyiz.’’ Vidinli İsyancılar. Aktaran İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, ... s. 99.
639
Şemseddin Sami [Fraşeri], Besa Yahud Ahde Vefa, İstanbul, Tasvir-i Efkâr Matbaası, 1875, s. 106.
640
Oral Sander, Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü, Ankara, İmge, 2000, s. 188; Rogan, The Arabs, ... s. 81.
641
Özge Özkoç, Mısır’ın Uzun 19. Yüzyılı, İstanbul, Ayrıntı, 2015, s. 108.
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bürokratları, dinî cemaatlerin başları ve yabancı temsilcilerin huzurunda Sultan
Abdülmecid tarafından çıkarılan bir fermanı okudu. Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu olarak
bilinen bu ferman temel olarak dört vaatte bulunuyordu. İlk olarak imparatorluk
tebaasının can ve mal güvenliği devletin güvencesi altında olacaktı. İkinci olarak
askerlik bir kanunla yeniden tanzim edilecek ve imparatorluğun bütün uyrukları için
süresi sınırlı bir yükümlülük haline gelecekti. Üçüncü olarak hem devlete hem de
köylüye çok zararı görülmüş olan iltizam usulü kaldırılarak vergiler maaşlı devlet
memurları eliyle herkesten kudreti ölçüsünde toplanacaktı. Dördüncü olaraksa bu
fermanla birlikte Osmanlı uyruklarına verilen imtiyazlardan, Müslümanlar ve gayr-i
Müslimler eşit bir biçimde yararlanacaklardı.642
Bu fermanın arkasında yatan saikler, zamanlaması, dili ve hedefleri, Tanzimat
reformlarının kökenleri ve bu reformlarda model olarak neyin alındığı Osmanlı
tarihçiliğinin en tartışmalı konularından birini oluşturmuştur. Uzun bir dönem boyunca
hâkim modernleşme paradigmasının da etkisiyle Tanzimat Fermanı ve takip eden
reformların düşünsel kökenleri Batı’da aranmış, 643 dahası fermanın ilan edilmesindeki
esas amacın Mısır Krizi’nin ortasında Büyük Güçlerin desteğini garanti altına almak
olduğu ileri sürülmüştür. 644 Daha yakın tarihli bazı çalışmalardaysa hem dil hem de
ardında yatan düşünce bakımından fermanın İslam referanslı bir çerçeveye sahip olduğu

642

Tanzimat Fermanı’nın özgün metni için bkz. Mehmet Ö. Alkan, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce,
Cilt 1 Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, der. M. Ö. Alkan, İstanbul, İletişim, 2001, s. 449-451.
643
Bu yaklaşımın klasik birer örneği olarak bkz. Halil İnalcık ve Mehmet Seyitdanlıoğlu (der.), Tanzimat
Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Ankara, Phoenix, 2006; Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin
Doğuşu, çev. Boğaç Babür Turna, Ankara, Arkadaş, 2002 ve Roderic Davison, Osmanlı
İmparatorluğu’nda Reform, çev. Osman Akınhay, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2005. Daha yakın tarihli bir
örnek için bkz. Hanioğlu, op. cit.
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Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, çev. Babür Kuzucu, İstanbul, Gözlem Yayınları,
1975, s. 338.
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ileri sürülmüş 645 ya da Arap vilayetlerinde Mısır yönetimi sırasında hayata geçirilen
reformların Tanzimatçılar için model teşkil ettiği dile getirilmiştir.646
Fikrî kaynakları ve siyasal dili ne olursa olsun, Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu’nun
biri geçmişe diğeri geleceğe yönelik ikili bir anlam ya da mesaj taşıdığını söylemek
yanlış olmayacaktır. Belge, bir yandan Osmanlı hâkim sınıfına yönelik can ve mal
güvenliği garantisiyle uzun krizin ve bu krizin yol açtığı iç savaşın artık sona erdiğini
müjdelerken, diğer yandan kriz sonrası dönemde inşa edilecek rejimin ana hatlarını ilan
ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu son muharebesini kaybetmiş olsa da iç savaştan
ayakta çıkmayı bilmişti ve yine iç savaş sırasında programını kabul ettirmiş bir stratejik
grubun öncülüğünde yeni bir rejimin inşasına hazırdı. Bu açıdan Tanzimat Fermanı
vergilendirme, askerlik ve cemaatler arası ‘‘eşitlik’’ bahisleriyle, iktidar bloğunun sınır
ve hiyerarşisinin belirlenmesi ve siyasal toplumun yeniden tanımlanması için ortaya
konmuş rejim kurucu, stratejik bir belgeydi. Takip eden yaklaşık otuz yıl boyunca
hayata geçirilecek olan rejim kurucu stratejiler de bu belgenin izini taşıyacaktı.
A. Rejiminin İnşası: Kurucu Stratejiler
1. Yeni Bir İktidar Bloğuna Doğru
II. Mahmud döneminde hayata geçirilen kriz karşıtı stratejilerin temel
hedeflerinden biri iktidar bloğundaki dağılmanın önüne geçmekti. Bölgesel rejimlerin
tasfiyesine odaklanan bu hedefe, başta bölgesel rejimlerin dayandıkları iktidar
bloklarının bileşimleri, temellük stratejilerini merkezileştirme dereceleri ve jeopolitik
konumları olmak üzere bir dizi etkene bağlı olarak değişen düzeylerde ulaşılmıştı.
645

Butrus Abu-Manneh, ‘‘The Islamic Roots of Gülhane Rescript,’' Studies on Islam and the Ottoman
Empire in the 19th Century (1826-1876), İstanbul, Isıs Press, 2001, s. 73-99.
646
Isa Blumi, Foundations of Modernity, New York, Routledge, 2012, s. 27. Mısır’ın Tanzimat
üzerindeki etkisini vurgulayan ve Tanzimat’ın Batı kaynaklı bir reform programı olduğuna itiraz eden
önemli bir tartışma için bkz. Yalçın Küçük, Aydın Üzerinde Tezler I, Ankara, Tekin Yayınevi, 1990, s.
225-270.
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İmparatorluğun merkez eyaletleri olarak nitelenebilecek Orta ve Batı Anadolu ile Orta
ve Doğu Balkanlarda mülk sahibi sınıflar, iktisadi güçlerini ve siyasi nüfuzlarını belirli
ölçülerde koruyup askerî güçlerinden vazgeçerek iktidar bloğunda kendilerine yer
edinmeye çalışırken, Bosna, Arnavutluk, Kürdistan ve Doğu Karadeniz gibi merkezden
uzak, soya dayalı toplulukların güçlü olduğu yerlerde bölgesel rejimlerin tasfiyesi,
neredeyse bir ‘‘yeniden fetih’’ görüntüsü almıştı. Buralarda yerel iktidar bloklarını
kendi etraflarında örgütlemeyi başarmış olan hanedanlar askerî güç kullanımıyla tasfiye
edilmiş olsalar da, dağılan mülk sahibi unsurların Osmanlı idari sistemine dahil
edilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulamamış, bölgesel rejimler tasfiye edilse
bile yeni rejimlerin ortaya çıkmasını sağlayabilecek (jeo)politik birikim dinamikleri
ortadan kaldırılamamıştı. Dahası, 1831-1841 arasındaki on yılı Mehmed Ali Paşa’nın
kurmaya çalıştığı rejimin altında geçiren Suriye vilayetlerinin yeniden Osmanlı idari
sistemiyle bütünleştirilmesi sorunu da ortada duruyordu.
Dolayısıyla Tanzimatçıların önündeki asli görev İmparatorluğun jeopolitik
rekabet içinde ayakta kalması için elzem olan dolaylı kolektif sömürü mekanizmalarıyla
İmparatorluk genelinde mülk sahibi sınıfların dayandığı doğrudan bireysel sömürü
mekanizmaları arasında çatışma potansiyelini asgari düzeye indirecek bir dengenin
kurulması ve bunun için gerekli idari-mali sistemin yaratılmasıydı. Yeni bir Osmanlı
iktidar bloğunun örgütlenmesi anlamına gelen bu görev için izlenecek strateji başlıca üç
ayaktan oluşacaktı: Kırsal nüfusun vergilendirme ve askerlik üzerinden sömürülmesinde
mülk sahibi sınıfların oynadığı rolün azaltılması, bunun karşılığında bu sınıf
mensuplarının idari-siyasi sistem içinde kolektif temsillerinin sağlanması ve doğrudan
bireysel sömürünün siyasi zor ile artığa el koymanın biçimsel olarak birbirinden
ayrıldığı bir alanda gerçekleşebileceği bir toplumsal mülkiyet rejimin oluşturulması.
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Tanzimat Fermanı’nda düzenleneceği vaat edilen iki temel alan, dolaylı kolektif
sömürünün temel mekanizmaları olan ve devletle kırsal nüfus arasındaki temel çatışma
dinamiklerini oluşturan askerlik ve vergilendirmeydi. Fermanı takip eden ilk on beş
yıllık süre içinde bir bölgenin ‘‘dahil-i Tanzimat’’ ilan edilmesi, esas olarak bundan
böyle söz konusu bölgenin vergilendirme ve askerlik açısından uygulamaya konulan
programa dahil olacağı anlamına geliyordu. Tanzimat dışında kalan yerlerse, eski usul
vergilendirmenin devam ettiği ve düzenli orduya asker alınmayan eyaletlerden
oluşuyordu.
a. Dolaylı Kolektif Sömürü Mekanizması Olarak Vergilendirme
Fermanda yer alan iltizam sisteminin kaldırılacağı ve ardından gelen herkesin
‘‘emlak ve kudretine göre bir vergiyi münasib ta’yin olunarak kimseden ziyade bir
şey’’647 alınmayacağı vaatlerinin somut karşılığı, 1840’da Meclisî Umumi’de yapılan
görüşmenin ardından Bosna, Arnavutluk, Erzurum, Trabzon, Van, Kars ve Diyarbekir
dışında kalan Anadolu, Rumeli ve Adalar eyaletlerinin ‘‘dahil-i Tanzimat’’ ilan
edilerek, buralarda iltizam sisteminin kaldırılması oldu.648 Öngörülen yeni düzenleme
başta aşar vergisinin toplanma usulünde iltizamın terki olmak üzere bir dizi mali
tedbirden oluşuyordu. Buna göre tekalif-i örfiyye adı altında yüzyıllardır köylülerden
toplanan çok sayıdaki olağanüstü verginin yerine virgü-i mahsûsa adı verilen ve matrahı
köy olacak yeni bir vergi getirilecek, bunun dışında köylüler şer’i vergiler olan aşar ve
rüsûmât ile cizyeyi ödemeyi sürdüreceklerdi. 649 Bu vergilerden yalnızca aşarın kayda
değer bir bölümü ayni olarak toplanıyordu ve yeni düzenleme çerçevesinde ayni vergi
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kabul edilmeyeceği ve bütün vergilerin nakdi olarak toplanacağı ilan edildi. 650 Eskiden
imparatorluğun farklı bölgelerinde toprağın verimliliğine göre ürünün onda biri ilâ
yarısı arasından toplanan verginin oranı da her yerde onda bir olacak şekilde
sabitlendi.651 Gayr-i Müslim nüfustan toplanan cizyeler de artık mültezimler tarafından
değil, cemaat önderleri tarafından toplanacak ve doğrudan devlet görevlilerine teslim
edilecekti.

652

Ayrıca İmparatorluğun başta Kuzey Balkanlar olmak üzere bazı

bölgelerinde önemli bir sömürü mekanizması olarak varlığını sürdüren angarya da
kaldırılacaktı. Ancak en önemli düzenleme Meclis-i Vâlâ tarafından 15 Ocak 1840’ta
alınan kararla aşarın toplanması için merkezden gönderilen muhassıl-ı emval adı verilen
görevlilerin yetkili kılınması ve bunların görevlerini yerine getirmelerine yardımcı
olacak muhassıllık meclislerinin kurulmasıydı.653
‘‘Usul-i cedid’’ adı verilen bu yeni vergi toplama yönteminin amacı ‘‘bir zümre
olarak mültezimlerin, onlara kredi sağlayan sarrafların ve eyalet valilerinin gücünü
kırarak merkezi hazinenin payını arttırmak’’654 ve taşradan merkeze doğru gelir akışını
güvence altına almaktı. 655 Fakat muhassıllar sadece mültezimlerin yerini alan devlet
memurları değildi; aynı zamanda sorumlulukları altında bulunan bölgede vergiye esas
olacak emlak ve nüfus sayımının yapılmasından ve Tanzimat’ın ilkelerinin halka
anlatılmasından da mesuldüler. Muhassıllara ek olarak yanlarına verilmiş iki kâtibin,
hâkimin, müftünün, askerî komutanın, dinî cemaat önderlerinin ve yerli nüfustan 4 ilâ 6
temsilcinin yer aldığı bu meclisler, vergi tahsilatının dışında bırakılmış olmalarına
rağmen mülk sahibi sınıf mensuplarının vergi sorunlarıyla ilgili söz söyleyebilecekleri
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bir mekanizma teşkil ediyordu.656 Bu mekanizma aracılığıyla yerel eşrafla temas kurma
fırsatı bulan muhassılların, kriz dönemine damgasını vuran siyasi-idari-mali yetkileri
uhdesinde toplamış güçlü valilere karşı bir denge unsuru olması istenmişti.657
1841 yılında Anadolu, Rumeli ve Ege Adaları’ndaki on vilayette elli muhassıl
görev başındaydı, fakat bir yıl sonra muhassıllar eliyle doğrudan vergi toplanması
usulüne son verilerek usul-i tadiliye adı altında aşarın ikişer yıllığına maktuan
mültezimlere ihalesine karar verildi. 658 O yıl toplanan vergilerde, geçmiş döneme
kıyasla büyük bir düşüş yaşandığı görülmüştü. Bazı araştırmacılar bu durumu devletin
doğrudan vergi toplayabilecek bir bürokratik mekanizmayı henüz kuramamasına,
görevlendirilen muhassılların bu zorlu görevin üstesinden gelecek becerilere sahip
olmamalarına ve kendilerine emanet edilen bölgeyi yeterince tanımamalarına, hatta
maaş karşılığı bu görevi üstlenmeye hazır yeterince insan bulunamamasına
bağlamışlardır.

659

Muhassıllık sistemindeki başarısızlığın, kârlı vergi toplama

ayrıcalıklarını yitirmiş ve gelir kaynaklarını gizleme yolunu seçen mülk sahibi sınıfların
güçlü direnişinden kaynaklandığı da ileri sürülmüştür.660 Muhtemelen iltizama dönüşte
bunların her ikisi de etkili olmuştu. Bu dönüşün Tanzimat Fermanı’nın vaatleri
açısından bir geri adım olduğu açık olmakla birlikte, yeni vergi sisteminin bazı temel
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unsurları Tanzimat boyunca varlığını korumaya devam etti. Vergilendirilebilir gelirleri
kayıt altına alma çabaları sürdürülürken,661 eski olağanüstü vergilerin yerini alan miktarı
düşürülmüş virgü-i mahsûsâ da kalıcılaştı. Yeni sistemin temel mekanizması olan
muhassıllık meclisleri, aşağıda da görüleceği üzere, idari yapının bir parçası haline
gelecek şekilde yeniden düzenlendi.662 Dahası Kırım Savaşı gibi olağanüstü dönemlerde
yeniden gündeme gelen vergilerin emaneten, yani maaşlı olarak görevlendirilmiş emin
adı verilen memurlar tarafından toplanması usulüne geri dönüldüğü gibi, başta iltizam
ihalelerinden sonuç alınamayan yerlerde olmak üzere, aşarın küçümsenemeyecek bir
bölümü doğrudan devlet görevlileri tarafından toplanmaya devam etti.663
Başlangıçta iltizam sisteminin kaldırılmasıyla murat edilen şey, toplumsal
artıktan devletin aldığı payın arttırılmasıydı. Daha sonra iltizam usulüne dönülmüş olsa
da bir bütün olarak Tanzimat döneminde bu konuda önemli bir gelişme kaydedildiği
görülmektedir. Güran’ın hesaplarına göre, 1848 ile 1876 yılları arasından genel bütçe
gelirleri yaklaşık 3 katına yükselirken, öşür gelirleri 4 kat artmıştır.664 Bunda tarımsal
üretimin arttırılması ve ekilebilir alanların genişlemesinin de önemli bir payı
bulunmakla beraber, genel olarak köylülük üzerindeki dolaylı kolektif sömürünün
ağırlaştığını ve Tanzimat reformlarının esas yükünün Osmanlı köylüsünün sırtına
bindiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle taşradaki mülk sahibi sınıfların
verginin tespit edilmiş kişisel gelirlere dayanan nispi bir zemine oturtulması karşısında
gösterdiği direnç, yani bir başka deyişle Osmanlı hâkim sınıfının kendi kendini
vergilendirmeye yanaşmaması bunun en temel nedeniydi.665 Tanzimat öncesinin büyük
mültezimler, büyük sarraflar ve devlet bürokrasisi içindeki yüksek rütbeli görevlilerden
oluşan iktidar bloğu dağılmış olsa da, özellikle aşar gelirlerinin paylaşımı, gücü belirli
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birkaç sancakla sınırlı daha küçük ölçekli mültezimler, yerel idareciler ve merkezi
bürokratlardan oluşan yeni bir ittifakın kurulmasıyla sonuçlanmıştı.
b. Dolaylı Kolektif Sömürü Mekanizması olarak Askerlik
Köylülüğün üzerindeki bir başka dolaylı kolektif sömürü mekanizması, II.
Mahmud döneminde düzenli ordunun kurulmasıyla Anadolu ve Balkan köylülerinin
gündemine gelen zorunlu askerlikti. Bu dönemde yaşanan en büyük sorun, taşra
üzerinde tesis edilen merkezi otoritenin derecesine bağlı olarak sadece sınırlı sayıda
eyaletten asker toplanabilmesiydi. Gayr-i Müslim nüfusun askere alınmasının Dinyeper
Kazakları ve kıyı bölgelerinde yaşayan Rumların zorunlu olarak donanmaya alınması
gibi görece önemsiz örneklerle sınırlı kaldığı düşünüldüğünde, Asakir-i Mansure-yi
Muhammediye esasen Anadolu ve Balkanların Türkçe konuşan köylü nüfusundan
oluşmuş ve Arnavutluk, Kürdistan ve Lazistan gibi bölgeler başıbozuk adı verilen paralı
düzensiz asker kaynağı olmayı sürdürmüşlerdi. Kur’a sistemiyle orduya alınan köylüler,
1834 yılında Prusya örnek alınarak uygulamaya konulan redif sistemine rağmen, insan
kaynağının sınırlı olması nedeniyle neredeyse ömür boyu askerlik yapıyorlardı. 666 1831
sonrasında İbrahim Paşa tarafından Suriye nüfusuna dayatılan zorunlu askerlik
uygulaması ise, Mısır hâkimiyetine yönelik direniş ve isyanların en büyük nedeni
olmuştu. Dolayısıyla Tanzimat Fermanı ilan edildiğinde zorunlu askerlik uygulaması
hâlâ Osmanlı İmparatorluğu tarafından sürdürülebilir bir sisteme kavuşturulamadığı
gibi, önemli bir kırsal huzursuzluk kaynağı olmaya devam ediyordu.
Tanzimat Fermanı’nda bu nedenle askerlik süresinin kısaltılacağına ve askerlik
yükümlülüğünün eyaletler arasında adil bir şekilde paylaştırılacağına dair vaatler yer
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almıştı. 667 Bu vaat uyarınca 1841 yılında ismi Asakir-i Nizamiye-i Şahane olarak
değiştirilen düzenli orduda askerlik süresi beş yılla sınırlandı. 668 1843 yılında yine
Prusya sistemi model alınarak yapılan düzenlemeye göre beş yılın sonunda askerlik
hizmetini bitirenler, yedi yıllık redif hizmetine alınacaklardı. Bu düzenlemeyle ayrıca
beş bölge ordusundan kurulacak bir sistem öngörülüyordu: Birinci ordu Üsküdar’daki
Hassa Ordusu, ikincisi İstanbul’daki Dersaadet Ordusu, üçüncüsü Manastır’daki Rumeli
Ordusu, dördüncüsü Harput’taki Anadolu Ordusu ve beşincisi de Şam ve Halep’teki
Şam Ordusu olacaktı. 1848’de bunlara Bağdat’ta bulunan altıncı bir ordu eklenecekti.
1846’da yeni bir kur’a nizamnamesi çıkarılarak kur’a sisteminin kuralları ve kimlerin
askerlik hizmetinden muaf tutulacağı belirlendi.669
Bu düzenleme fiilî işleyişi yansıtmaktan uzaktı. Aşiret yapılarının güçlü olduğu
ve bir şekilde düzenli orduya asker vermeyi kabul eden bazı yerlerde, örneğin
Arnavutluk’un kimi bölgelerinde, askere alınacak kişi sayısı ve kimlerin askerlik
yapacağı aşiret reisleriyle yapılan pazarlıklar sonucunda ve onların kararına göre
belirlenirken,670 yine nizamnamede adı geçen grupların dışında bazı bölgelerin sakinleri
ya da göçebeler gibi belirli toplumsal gruplar askerlikten muaf tutuluyordu. 671 Buna
rağmen yeni kurulan ordu ve redif sistemiyle, önceki on yıla kıyasla çok daha fazla
insanın askere alınması sağlanmıştı. Fakat devletin önündeki üç temel sorun henüz
çözülememişti.
Bunlardan birincisi başta Bosna, Arnavutluk ve Kürdistan olmak üzere henüz
Tanzimat’a dahil edilmemiş ve savaşçı aşiretlerden başıbozuk birliklerin tedarik edildiği
bölgelerden düzenli orduya asker alımıydı. Bu bölgelerden asker toplanması
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konusundaki ısrarın tek nedeni orduya alınacak asker sayısını arttırmak değildi. Zira
Abdülhamid döneminde yapılacağı gibi, buraların askerî gücünden, oluşturulacak özel
birlikler vasıtasıyla yararlanılabilirdi. Zorunlu askerlik hizmetiyle birlikte, bölgesel
rejimlerin tasfiyesinin ardından devletin şiddet tekelinin önündeki en önemli engel olan
soya dayalı toplulukların silahsızlandırılmasının ve bu bölgelerin Tanzimat’ın idari ve
mali sistemine dahil edilmelerinin mümkün olacağı düşünülüyordu. Bu nedenle bu
bölgelerde asker toplamaya yönelik çabalar, ancak gerçekleştirilen askerî seferlerle
mümkün olabilecekti.
İkinci temel sorun, Mısır yönetiminin ardından yeniden Osmanlı hâkimiyetine
geçen ve Tanzimat düzenlemelerinin 1850’ler ve 1860’lar boyunca tedricen
uygulamaya konulduğu Suriye vilayetlerinde zorunlu askerliğin hayata geçirilmesiydi.
Daha önce de belirtildiği gibi bu bölgede Mısır yönetimine karşı ortaya çıkan
hoşnutsuzluk ve isyanların en önemli nedenlerinden biri zorunlu askerlik ve
silahsızlandırma olmuştu. Savaşçı aşiretlerin yaşadığı dağlık ve çöl bölgelerin gösterdiği
direnişin yanı sıra, köylü ve şehirli nüfustan asker toplama girişimleri de irili ufaklı
gerilim ve çatışmalara neden olacak, hatta 1850 Halep ve 1860 Şam olaylarında askere
alma girişimleri önemli rol oynayacaktı.672
Tanzimat Fermanı ile Osmanlı uyruklarına verilen imtiyazlardan eşit bir şekilde
yararlanacakları belirtilmiş gayr-i Müslimlerin zorunlu askerliği ise Tanzimatçıların
zihnini meşgul eden üçüncü temel sorunu oluşturuyordu. Tanzimat Fermanı’nda gayr-i
Müslimlerin askerlik yükümlülükleriyle ilgili açık bir ifade bulunmamakla birlikte,
1856 Islahat Fermanı bu konudaki müphemliği açık bir şekilde ortadan kaldırıyor ve
haklardaki eşitliğin vazifede de eşitlik gerektirdiğinden söz ederek, gayr-i Müslimlerin
de bundan böyle askerlik yükümlülüğüne tâbi olacaklarını belirtiyordu. Aslında fiilî
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olarak Kırım Savaşı sırasında cepheye yakın olan Trabzon’da Müslümanlarla birlikte
Hristiyanlar da askere alınmış ve bu, köylerde bazı şiddet olaylarının yaşanmasına
neden olmuştu. 673 Daha sonra yine savaş sırasında İstanbul’daki Avrupalı sefirlere
cizyenin kaldırılacağı ve bundan sonra Hristiyanların da askere çağrılacakları
bildirilmişti. Bu karar uyarınca Rumeli ve Anadolu’daki bazı sancaklarda Hristiyanlar
arasından asker toplanmaya başlandıysa da özellikle Rumeli’de halkın dağlara ve
komşu ülkelere kaçması nedeniyle karardan geri adım atılmıştı.674
Islahat Fermanı’nıyla birlikte cizyenin kaldırıldığı ve gayr-i Müslimlerin de
asker vermek zorunda oldukları belirtilmekle birlikte, ‘‘bedel veya nakden akçe
itâsıyla’’ askerlik hizmetinden muafiyet elde edilebileceği hükme bağlandı. 675 Daha
sonra gayr-i Müslimlerin hangi şartlar altında askere alınacağına dair Meclisi-i Vâlâ ve
Meclis-i Tanzimat’da ayrıntılı tartışmalar yapıldı ancak çıkan sonuç askerlikten
muafiyet karşılığında, gayr-i Müslimlerden fiilen cizyenin yerini alacak bir bedel-i
askerî vergisinin alınması oldu.676 Gayr-i Müslimlerin kur’a sistemine dahil edilerek
düzenli orduya alınmalarına ilişkin tartışmalar Tanzimat dönemi boyunca sürmekle
birlikte 677 gerek gayr-i Müslim cemaatlerin bu konudaki tepkileri, gerekse Osmanlı
bürokrasisindeki görüş ayrılıkları nedeniyle II. Meşrutiyet sonrasına dek bu konuda yeni
bir adım atılmayacaktı.
c. Taşra İdaresinde Düzenlemeler: Yeni Bir İttifak Modeli
Osmanlı eski rejiminde taşra idaresinin mali birimler esas alınarak
örgütlendiğine ve bunun toplumsal artığa siyasi zor yoluyla el konulmasına dayanan
birikim modelinin bir sonucu olduğuna değinilmişti. Tanzimat döneminde taşra
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idaresinde gerçekleştirilen düzenlemeler de bu açıdan bir süreklilik arz ediyordu. 1842
yılında

muhassıllıkların

kaldırılmasının

ardından

taşra

idaresinin

yeniden

örgütlenmesine yönelik ilk adımlar atılmaya başlandı. İsimleri değiştirilerek ‘‘memleket
meclisleri’’ adıyla varlıklarını sürdüren muhassıllık meclisleri bu açıdan bir zemin teşkil
edecekti. 678 Meclislerin yanı sıra eyaletler sancaklara, sancaklarsa kazalara ayrılarak
yeni bir mülkî kademelendirme oluşturuldu. Eyalet valileri ve sancak kaymakamları
merkezden atanırken, kaza müdürleri yörenin ileri gelenleri tarafından seçilecekti.679
1844 ve 1846’da eyalet meclislerinin yetkilerini ve taşra idarecilerinin
görevleriyle atama usullerini belirleyen ufak çaplı yeni düzenlemeler yapıldı. Bunları
valilerle meclislerin arasındaki görev ve yetki paylaşımını belirlemeye ve merkezi
bürokrasi, valiler ve mülk sahipleri arasında bir denge tesis etmeye yönelik 1849, 1852
ve 1858 tarihli düzenlemeler takip etti. 1849 tarihli düzenlemeyle valilere sembolik bir
konum verilip mülk sahiplerinin temsil edildiği meclislerin yetkileri arttırıldı.680 Eyalet
meclislerinin yönetim, yargı, bütçe denetimi, asker alımı, vergi taksimat ve tahsilatı,
eğitim ve sağlık alanında yetkilerle donatılması öngörülmüştü. 681 1852’deyse mal
müdürleri, kaza ve nahiye meclisi üyeleri, zabıta reisleri valilerin idaresine verilerek, bu
memurları azledebilme yetkisi tanındı. Ayrıca valilere asayiş ve düzenin korunması için
tanınan yetkiler de arttırıldı. 682 Bu eğilim, Islahat Fermanı’nın ardından çıkarılan ve
Ferman’ın ruhuna uygun bir şekilde bütün Osmanlı uyruklarına hakkaniyet ve adaletle
davranılması gerektiğini vurgulayan talimatta da görülebiliyordu. Talimatta yer alan bir
dizi hükümle 1849’da meclislere tanınmış yetkilerin bir kısmı daha valiye devredilirken,
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meclislerin denetimi de valiye bırakılıyordu.

683

Böylece vali yalnızca Dahiliye

Nezareti’nin bir memuru olmaktan çıkıp, ‘‘hükümetin bütün dairelerinin (şeri, askeri,
mali, zaptiye ve vakıf) temsilcisi durumuna’’ getirildi.684
Merkezden gönderilen yöneticilerle yerel mülk sahiplerinin temsilcilerinden
oluşan meclislerin yetkilerini belirlemeye ve bu unsurlar arasında bir denge kurmaya
yönelik düzenlemelerin dışında, İmparatorluğun karşı karşıya kaldığı yerel krizlerin
ardından kriz bölgelerine gönderilen teftiş heyetlerinin raporları ve krizlere çözüm
olarak uygulamaya konulan özel düzenlemeler de 1864 ve 1871’de bütün İmparatorluk
çapında uygulamaya konulacak yeni Vilayet Nizamnameleri için önemli bir birikim
yarattı. 685 1860 Lübnan olayları ve sonrasında kabul edilen Lübnan Nizamnamesi,686
yine 1860’da Şam’da yaşanan Hristiyan katliamı ve Fuad Paşa’nın misyonu, 687 1861
Hersek İsyanı, 688 1866 Girit İsyanı ve ardından adaya özerklik tanınması 689 bunlar
arasında sayılabilir. Tanzimat’ın ilk yıllarından itibaren Hristiyan köylülerle Müslüman
toprak sahipleri arasındaki gerilimler köylü isyanlarına yol açmıştı. Son olarak 1859
yılında bir ayaklanmaya sahne olan kuzey Bulgaristan’daki Niş eyaleti, 1861 yılında
valiliğe getirilen Midhat Paşa’nın bölgedeki kriz dinamiklerini kontrol altına almada
kaydettiği başarı sayesinde, Tanzimat’ın taşra idaresindeki yeni örgütlenme modelinin
deneneceği pilot bölge haline geldi.

690

1864 yılında çıkarılan Tuna Vilayet

Nizamnamesi’yle Niş, Vidin ve Silistre eyaletleri birleştirilerek büyük Tuna vilayeti
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kuruldu. Burada gerçekleştirilecek reformların başarılı olmaları halinde diğer
eyaletlerde de uygulamaya konması düşünülüyordu.691
Tuna Vilayet Nizamnamesi’nin ardından, daha önce hazırlanmış olmasına
rağmen bekletilen Vilayet Nizamnamesi çıkarılarak yeni kurulmuş bulunan Tuna
vilayeti için öngörülen idari teşkilat yapısı İmparatorluk geneline teşmil edildi. 1864
Vilayet Nizamnamesi ile, eyaletlerin adı vilayete dönüştürüldü ve idari teşkilat vilayet,
liva, kaza ve karye biçiminde bir hiyerarşiye kavuşturuldu. Bu hiyerarşik yapının her
kademesinde yerel olarak seçilmiş temsilcilerin yer alacağı bir meclis sistemi
oluşturuldu. Daha önceki meclislerden farklı olarak vilayet genelinde her livadan
seçilmiş üçer kişinin katılımıyla ve yılda bir kez azami 40 gün boyunca toplanacak
Meclis-i

Umumî-i

Vilayet’in

tamamen

seçilmiş

temsilcilerden

oluşması

öngörülmüştü. 692 Bu meclisin yanı sıra vilayet, liva ve kaza idare meclisleriyle,
köylerde kurulacak ihtiyar meclislerinde de memurların ve cemaat önderlerinin yanı sıra
yine Müslüman-gayr-i Müslim dengesi gözetilerek, belirlenmiş bir vergi tutarını
ödeyebilen kişiler arasından seçilenler yer alacaktı. 693 1867 yılında çıkarılan bir
talimatname ve 1871 tarihli yeni bir nizamnameyle, taşra idaresine dair yeni
düzenlemelerin uygulama alanının genişletilmesi ve çeşitli memur ve meclislerin
yetkilerinin daha açık bir şekilde ortaya konularak mevcut nizamnamedeki
belirsizliklerin giderilmesi amaçlandı. 694 Bu son düzenlemelerle birlikte 1913 yılına
kadar taşra idaresinin temelini oluşturacak mevzuat da tamamlanmış oldu.
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Tanzimat döneminde taşra idaresini yeniden örgütlemeye yönelik atılan
adımların hangi kaynaklardan beslendiği, ne ölçüde başarılı olduğu ve bu
düzenlemelerle neyin amaçlandığı farklı değerlendirmelere konu olmuştur. 695 Fakat
çeşitli araştırmacıların üzerinde hemfikir oldukları nokta bu düzenlemelerin çelişkili
doğasıdır. 696 Buna göre, Tanzimatçılar bir yandan idari yapıyı merkezileştirmeye
yönelik adımlar atarken, diğer yandan Büyük Güçlerin baskıları ya da yerel mülk
sahiplerine duydukları ihtiyaç nedeniyle adem-i merkezileşmenin önünü açan önlemler
almak zorunda kalmışlardır. Bu düşüncenin arkasında merkezin ya da devletin
çıkarlarıyla, bazen taviz vermek zorunda kaldığı bazense tasfiye etmeyi başardığı yerel
güçlerin çıkarları arasında uzlaşmaz bir çelişki olduğu ve bu çelişkinin taşra idaresinin
örgütlenmesine yansıdığı inancı yatmaktadır.
Oysa Lübnan, Girit ve Bosna gibi vilayet nizamnamelerinin dışında özel
düzenlemelerle yönetilen bölgeler söz konusu olduğunda gerçekten bir zorunluluktan
bahsetmek mümkün olsa da, genel olarak Tanzimat döneminde taşra idaresinin yeniden
örgütlenmesinde izlenen strateji, rejimin sınıf karakteriyle uyumluydu. Özbek’in
ifadesiyle ‘‘maliyesi ve vergi rejimi açısından belirli bir sınıfın hakimiyetine
dayanan’’697 Tanzimat devletinin idari rejimi de bu hakimiyetin belirli bir mutabakat
çerçevesinde yeniden üretilmesini, bir başka deyişle iktidar bloğunun yeniden
tanımlanmasını amaçlamıştı. Bu mutabakatın temelinde tarım kökenli toplumsal artığın
Osmanlı hâkim sınıfı arasında nasıl paylaşılacağına yönelik bir program yatıyordu.
Osmanlı İmparatorluğu’nun ve dolayısıyla Osmanlı hâkim sınıfının bağımsızlığının ve
695

Findley, op. cit., s. 26;
Örneğin İlber Ortaylı’ya göre Tanzimat döneminin ‘‘eyalet meclisleri merkeziyetçilik ve yerel halkın
yönetime katılması gibi zıt nitelikleri taşıyan ikili bir deneyim’’di. Ortaylı, op. cit., s. 45. Ertürk Keskin’e
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bütünlüğünün korunması için dolaylı kolektif sömürünün, yani toplumsal artıktan
merkezî hazineye aktarılan payın arttırılmasını öngören Tanzimatçı program, devletin
zor aygıtı üzerindeki tekelinin güçlendirilmesini ve idari yapının merkezileştirilmesini,
böylece mülk sahibi sınıfların köylülük üzerindeki doğrudan bireysel sömürüsünün
bireysel zor kullanımıyla değil devlet güvencesi altında gerçekleştirilmesini
amaçlıyordu. Bu merkezî hazinenin toplumsal artıktan aldığı payın arttırılması kadar,
uzun kriz döneminde bir hayli aşınmış olan devletin doğrudan üreticilerin gözündeki
meşruiyetinin yeniden tesisi açısından da hayatiydi.
Yeni mutabakat ve bölüşüm mekanizması, beraberinde eski rejimde padişah
beratı ile tek tek bireylere dayatılan yerel egemenliğin meclisler içinde bir sınıf
tarafından kullanılması, bireysel ayrıcalıkların yerini sınıfsal ayrıcalıkların alması
anlamına geliyordu.698 Bunun için bir yandan yerel mülk sahiplerinin resmî hukuki ve
idari görevlerde yer almalarına olanak sağlanırken, diğer yandan meclisler yoluyla taşra
idaresine eklemlenerek iktisadi nüfuzlarını siyasi güce tahvil etmelerinin önü açılıyordu.
699

Böylece yerel mülk sahipleri, yani eşraf aileleri, ticaret ve kredi alanındaki

faaliyetleri ve iltizam sistemi içindeki rollerinin yanı sıra, taşra idaresinin bir parçası
haline gelerek toplumsal artıktan elde ettikleri payı arttırmaya çalışıyorlardı.700 Elbette
bu esas olarak vergi tahsilatına dayanan artık paylaşımının doğası gereği merkezî
hükümet, taşra idarecileri ve yerel mülk sahipleri olarak tarif edilebilecek taraflar
arasında çekişme ve rekabet üreten bir sistemdi. Ama taşra idaresinin yeniden
örgütlenmesi sayesinde karşıt temellük stratejilerinin bir kez daha yerini rekabetçi
stratejilere bırakması, çekişme ve rekabetin çatışmaya dönüşme potansiyelini
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sınırlamıştı.701 Aşağıda görüleceği gibi çatışma, bu mutabakatın, dolayısıyla hâkim sınıf
içinde yeni bir ittifakın tesis edilemediği bölgelerde ortaya çıkacaktı. Burada da esas
belirleyen eski rejimden tevarüs edilen mülkiyet biçimleri ve temellük stratejileri
olacaktı.
Tanzimatçıların taşra idaresine yönelik stratejilerinin devletin giderek daha fazla
merkezileştiği bir dönemde yerel mülk sahiplerini bir sınıf olarak güçlendirmesi bu
nedenle bir çelişki değil, merkezî hükümetin, daha doğrusu onun temsil ettiği
mutabakatın meclisler ve eşrafa açılmış idari makamlar aracığıyla ‘‘gelişmiş bir idari
mekanizma üzerinden yerele yayılması’’ anlamına geliyordu.702
d. Tarımsal Mülkiyet Rejimi
Devletin mülk sahipleriyle uzlaşmaz bir çelişki içinde olduğunu varsayan
‘‘devlet merkezli’’ yaklaşımın hâkim olduğu bir başka önemli alansa tarımdaki
mülkiyet rejimini düzenlemeyi amaçlayan 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi ile daha
sonra bu alanda yapılan düzenlemelere ilişkin tartışmalardır. Osmanlı tarihyazımının en
tartışmalı başlıklarından biri olan Arazi Kanunnamesi’yle ilgili literatüre 703 hâkim
varsayımlardan biri, Osmanlı devletinin bu kanunnameyi çıkarırken devletle köylüler
arasındaki aracıların, yani yerel eşrafın, büyük toprak sahiplerinin ya da aşiret
reislerinin gücünü budamayı ve ekilebilir araziler üzerinde küçük toprak sahipliğini
güçlendirmeyi, dolayısıyla vergi gelirlerini arttırmayı amaçlamış olduğudur. Tartışma
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büyük oranda bu amaçlara ne ölçüde ulaşıldığı sorusuna verilen farklı yanıtlardan
kaynaklanmaktadır.704
Bu varsayım esasen Arazi Kanunnamesi’nin bir köy ya da kasabanın
topraklarının bir bütün olarak, kolektif bir biçimde köy sakinlerine ya da aralarından
seçilmiş bir kişiye verilemeyeceğini ya da aktarılamayacağını hükme bağlayan sekizinci
maddesine dayanmaktadır. Pek çok tarihçinin, yerel eşrafı en önemli servet ve nüfuz
kaynaklarından biri olan topraktan mahrum bırakarak zayıflatma amacı taşıdığını
düşündüğü bu madde, toprak parçalarının ayrı ayrı köy sakinlerine dağıtılması ve
tasarruf hakkını gösteren bir tapu verilmesi gerektiğini belirtmektedir.705 Hâkim görüşe
göre, devlet böylece temel gelir kaynağı olan küçük köylü mülkiyetini korumak ve
tarımsal artığın daha büyük bir bölümünü yerel eşrafla paylaşmadan merkezî hazineye
aktarmak istemiştir. Tanzimat rejiminin temel stratejilerinden birinin dolaylı kolektif
sömürüyü güçlendirmek ve bunun başlıca aracının da tarımsal artık üzerinden alınan
aşar vergisi olduğu düşünüldüğünde, Arazi Kanunnamesi ile İmparatorluğun vergi
tabanının genişletilmeye ya da daralmasının engellenmeye çalışıldığı düşünülebilir.706
Bunun neden zorunlu olarak yerel eşrafın gücünü kırmaya yönelik bir adım olması
gerektiği açıklanmaya muhtaçtır.
Biraz önce de belirtildiği gibi, bu düşüncenin altında devletle yerel eşraf
arasında tarımsal artığın paylaşılması konusunda uzlaşmaz bir çelişki olduğu düşüncesi
yatmaktadır. Oysa aşar vergisinin temel tahsilat yönteminin iltizam olduğu707 ve iltizam
ihalelerinden de yerel eşraf-idareci ittifakının yararlandığı göz önüne alındığında, Arazi
Kanunnamesi ile bu verginin toplanacağı tabanın genişletilmesinin, bir bütün olarak
704
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Osmanlı hâkim sınıfının artık çekme kapasitesini arttıracağı açıktır.708 Fakat bunun da
ötesinde, Osmanlı toprak hukukunda, yani tarımsal mülkiyet rejiminde Tanzimat
döneminde hayata geçirilen düzenlemelerin709 ana çizgisi, Tanzimatçıların mülk sahibi
sınıf arasında yeni bir mutabakat yaratma ve bu çerçevede yeni bir iktidar bloku
oluşturma çabalarıyla uyumluydu. Bu çizgi, devlete ait topraklar üzerinde köylülüğe
tanınan tasarruf hakkıyla özel mülkiyet arasındaki farkların bulanıklaşmasına ve satış,
ipotek ya da miras yoluyla el değiştirmesinin önündeki engellerin kaldırılarak toprağın
metalaşma sürecinin hız kazanmasına dayanıyordu. Böylece mülk sahibi sınıf için
sermaye birikiminin önünün açılacak ve nihayet doğrudan bireysel sömürünün devlet
güvencesi altında, mülk sahiplerinin siyasal zor kullanmasına gerek kalmadan
gerçekleşebileceği bir birikim rejimine geçiş mümkün hale gelecekti. Osmanlı tarımında
kapitalist üretim ilişkilerinin hâkimiyetinin sağlanması anlamına gelen bu geçiş
sürecinin nihai sonucu, tarımsal işgücünün kayda değer bir bölümünü oluşturacak
ücretli emekçi ve ortakçıların ürettiği artığın, bu artığa piyasa mekanizmalarıyla el
koyan toprak sahiplerinin vergilendirilmesi yoluyla merkezi hazineye aktarılır hale
gelmesiydi. Devletin, bu süreçte anlamlı bir mesafe kaydedilene dek, vergi tabanının
ortadan kalkmasıyla ve soğurulması mümkün olmayan bir demografik hareketlilikle
sonuçlanması muhtemel bir topraksızlaşma sürecinin önüne geçmeye çalışması, mülk
sahibi sınıfın kolektif çıkarlarının gereğiydi.
Bu çerçeveden bakıldığında, Arazi Kanunnamesi’nin toprakların kolektif olarak
ya da tek bir kişi adına tapuya kaydını yasaklayan maddesi, küçük köylülüğün
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güçlendirilerek yerel eşrafın toprağa erişiminin kısıtlanmasından ziyade, toprağın
metalaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olan komünal mülkiyet
biçimlerinin710 ortaya çıkışının engellenmesiyle ve hukuki olarak soyut birey dışında
herhangi bir yasal öznenin reddiyle ilgiliydi. Aytekin’in de belirttiği gibi yasayla, bir
meta haline gelen toprağa, köylerin ya da aşiretlerin değil, sadece ‘‘birey’’lerin sahip
olabilecekleri kabul ediliyor ve kolektif mülkiyet biçimleri yasanın dışında
bırakılıyordu.711
Osmanlı toprak hukukunun ‘‘burjuvalaşması’’ açısından önemli bir adım olarak
değerlendirilebilecek kanunnamede, 712 mülkiyet hakkının sadece devlete ait olduğu
kabul edilen ve tasarrufu bireylere bırakılan topraklar üzerindeki mülkiyet rejiminin
düzenlediğinin altını yeniden çizmek gerekir. Arazi Kanunnamesi’nde XIX. yüzyılın
öncesinde ve ilk yarısında hali hazırda yerel eşrafın elinde özel mülk haline gelmiş
çiftliklerde toprak sahipleriyle doğrudan üreticilerin arasındaki ilişkilere dair hükümler
yer almıyordu. Çiftlikleri ilgilendiren tek düzenleme, zaten çiftliklerin doğuşunun temel
mekanizması olan köyüler tarafından terk edilen toprakların ve boş arazilerin büyük
toprak sahipleri tarafından çiftliğe dönüştürülmesine hukuki bir zemin sağlayan
hükümlerdi. 713 Özellikle köylüler tarafından tarıma açılan bu tür arazilerin bir süre
sonra yerel eşrafın elinde toplandığı ve köylülerin ortakçı konumuna düşürüldüğü
örneklerde önemli gerilimler yaratan bu durumun da, küçük köylülüğü korumaktan
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ziyade topraklarını genişletme çabasındaki yerel eşrafın konumunu güçlendirdiği
açıktır.714
Çiftliklerin Osmanlı tarımsal mülkiyet rejiminde kapladığı yer ve çiftliklerde
yapılan üretimin ve dolayısıyla gerçekleşen sömürünün niteliği Osmanlı tarihyazımında
önemli tartışmalara konu olmuştur. 715 Burada bu tartışmanın ayrıntılarına girmek
mümkün olmamakla birlikte, çiftliklerin, mülk sahibi sınıfın köylülük üzerindeki
doğrudan bireysel sömürüsü açısından önemli bir yer tuttuğunu belirtmek gerekir.
Çiftliklerde yer yer ücretli emek, hatta köle emeği kullanımı görülüyordu, fakat hâkim
toplumsal ilişkiler kiracılık ve daha ağırlıklı olarak ortakçılıktı. 716 Oyan’ın deyişiyle
‘‘henüz kimi pre-kapitalist yükümlülüklerden tamamen sıyrılamamış’’ 717 ortakçıların,
çiftlik sahipleri tarafından sömürülmesi büyük oranda vergi, kira ve angaryanın bir
bileşiminden

oluşan

geleneksel

artık

çekme

yöntemleri

kullanılarak

gerçekleştiriliyordu.718 Aynı zamanda toplam ekilebilir arazi içindeki oranları köylülerin
tasarrufuna bırakılmış olan topraklara kıyasla hayli küçük olsa da 719 çiftlikler, mülk
sahiplerine sağladıkları mali ve ticari olanaklar sayesinde, çevredeki köylüler üzerinde
sürekli bir baskı unsuru teşkil ediyorlardı.
Aynı mali ve ticari olanaklar yerel eşrafa ve toprak sahibi olmayan kasaba ve
şehirlerde mukim servet sahiplerine vergi ve rantın dışında bir diğer önemli artık çekme
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mekanizması daha sağlıyordu.

720

Kırsal borçluluk olarak adlandırılabilecek bu

mekanizma, ‘‘işletme sermayesi olarak yeterli büyüklükte bir sermayeye sahip olmayan
veya olsa bile öznel ve nesnel koşulları nedeniyle bunu yatırımlara dönüştüremeyen
büyük toprak sahiplerinin’’ 721 ellerindeki nakit fazlasını, vergilerini ödeyebilmek ve
tarımsal üretimi devam ettirebilmek için nakit para ihtiyacı içinde olan köylülere yüksek
faiz getirisi elde etme amacıyla borç vermesine dayanıyordu. Ürün ve fiyatlardaki
dalgalanmalar, salgın hastalıklar, toplanan verginin miktarı ve zamanı gibi unsurlar,
resmî kredi piyasasının oluşmadığı koşullarda köylülerin özel zirai kredi piyasasına,
yani aynı zamanda tefecilik de yapan yerel eşrafa mahkum olmasına neden oluyordu.722
Yerel eşrafın köylüler karşısında sahip olduğu siyasi ve iktisadi güçse, beraberinde,
borçlu ile alacaklı arasındaki ilişkinin asimetrik bir nitelik kazanmasını, alacakların
‘‘kolcu’’ adı verilen silahlı kişiler tarafından zorla tahsilini, hatta bu kişilerin ücret ve
masraflarının da köylüye yüklenmesini getiriyordu.
Arazi Kanunnamesi, borç karşılığında toprağın rehin edilmesini yasaklamış
olmakla birlikte, fiilen bir kişi kendi isteğiyle tasarrufu altındaki toprağı borcuna
karşılık olarak sürekli ya da geçici bir şekilde alacaklıya devredebiliyordu.723 Borcun
vaktinde ödenememesi, yüksek faiz oranları ve faize uygulanan faizler nedeniyle kısa
sürede ödenemeyecek hale gelen borç yükleri, bu nedenle ya alacaklı için tarımsal
artıktan düzenli olarak pay aldığı bir mekanizmaya dönüşüyor 724 ya da köylünün
toprağını yitirerek tarım işçisi veya kiracı durumuna düşmesiyle sonuçlanıyordu. 725
1860 yılında sadece devlete ait borçlar, 1869’daysa tüm borçlar için alacaklının borca
karşılık toprağa el koymasının hukuken mümkün hale gelmesiyle birlikte, tarımda
720
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mülkiyet rejiminin ‘‘burjuvalaşması’’ ve toprağın metalaşması yönünde önemli bir adım
daha atılmış ve yerel eşrafın köylülerin topraklarını üzerine geçirmesinin önü açılmış
oldu.726
Bir bütün olarak bakıldığında, Tanzimat döneminde tarımdaki mülkiyet
ilişkilerini konu edinen düzenlemeler, vergi, rant ve faiz biçiminde doğrudan
üreticilerden toprak sahibi yerel eşraf ailelerine artık akışını güvence altına almak, bunu
yaparken mülk sahibi sınıfın kolektif çıkarlarına zarar verecek ölçüde hızlı bir toplumsal
ve demografik hareketliliğe izin vermemek ve uzun vadede kırsal alanda kapitalist
üretim ilişkilerinin hâkimiyetini sağlamak gibi stratejik bir doğrultuya sahipti. Eski
feodal unsurların zengin toprak sahipleri sınıfına evrilmesinde, taşınmaz mülklerin
serbestçe alınıp satılmasında, ücretli tarım işçilerinin ortaya çıkışında, ortakçılığın
kiracılığa dönüşmesinde, küçük köylerin topraktan kopuşu ve yeni bir kırsal göç
örüntüsünün ortaya çıkmasında bu düzenlemelerin oynadığı rol büyüktü.

727

Bu

kuşkusuz, söz konusu doğrultunun İmparatorluk sathında eş zamanlı ve türdeş bir
biçimde hayata geçirilmesi anlamına gelmedi. Başta Arazi Kanunnamesi olmak üzere,
tarımsal mülkiyet rejimini konu alan düzenlemelerin İmparatorluğun farklı bölgelerinde
neden olduğu farklı ilişki biçimlerine işaret eden pek çok araştırmacı bu noktanın altını
çizmiştir.728 Osmanlı devletinin jeo-stratejik öncelikleri, tarımsal üretimin ticarileşme
düzeyi, göçebe toplulukların kır ekonomisinde tuttuğu yer ve toplumsal sınıfların
karşılıklı güçleri, yani kısacası her bölgenin özgül siyasal iktisadı mülkiyet ilişkilerinin
dönüşümü açısından belirleyiciydi. Yine iktidar bloğunun her bölgedeki cisimleşme

726

Aytekin, ‘‘Agrarian Relations, Property...,’’ s. 939.
Oyan, op. cit., s. 308.
728
John K. Bragg, Ottoman Notables and Participatory Politics, Tanzimat Reform in Tokat, 1839-1876,
Routledge Oxon, 2014, s. 129; Ariel Salzmann, ‘‘Citizens in Search of a State: The Limits of Political
Participation in the Late Ottoman Empire,’’ Extending Citizenship, Reconfiguring States, der. M. P.
Hanagan ve C. Tilly, Lanham, Rowman and Littlefield, 1999, s. 47; Köksal, op. cit., s. 81-82; Mundy ve
Smith, op. cit., s. 92; Emiroğlu, op. cit., s. 141.
727

246

biçimi ve XIX. yüzyıl boyunca Osmanlı kırsalında ortaya çıkacak siyasal çatışma
dinamikleri de mülkiyet ilişkilerinde yaşanan dönüşümün bir sonucu olacaktı.
2. Siyasal Toplumun Yeni Sınırları ve Mezhebçi Osmanlıcılık
Tanzimat döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasal çatışma dinamikleri
üzerinde belirleyici olan bir başka alan, siyasal toplumun yeniden tanımlanmasıydı.
Osmanlı iç savaşı, siyasal toplumun sınırlarında yaşanan kırılmayı onarabilmek için
atılan, geleneksel ayrımların vurgulanmasından toplu cezalandırmalara, bazı Hristiyan
cemaatlerine millet statüsü verilmesinden kamusal alanda Müslümanlar ile gayr-i
Müslimler arasındaki farkların giderilmesine yönelik resmî temennilere, bir dizi çelişkili
ve kalıcı olmayan adıma sahne olmuştu. Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu’ndan bütün
İmparatorluk tebaasının din farkı gözetilmeksizin yaralanacağına ilişkin vaadin
ardından Tanzimatçılar, Osmanlı siyasal toplumunu gayr-i Müslimleri de içerecek
şekilde genişletmek, böylece devletin uzun kriz ve iç savaş döneminde hayli aşınmış
bulunan meşruiyetini tüm tebaanın gözünde yeniden tesis etmek zorunluluğu ile karşı
karşıyaydılar. Bu, yalnızca Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan gayr-i Müslim nüfusun
eşitlik taleplerinin karşılanması açısından değil, şekillenmekte olan millet siyaseti
sayesinde İmparatorluk tebaasının çeşitli kesimleri üzerinde himaye iddiasında bulunan
başta Rusya olmak üzere Büyük Güçlerin imparatorluğun hareket kabiliyetini kısıtlayan
basıncını hafifletmek açısından da elzemdi.
Bununla birlikte, Osmanlı devletinin meşruiyetinin bütünüyle seküler temeller
üzerinde inşa edilmesini mümkün kılacak tarihsel ve düşünsel koşullar henüz
oluşmamıştı ve büyük oranda köylü ve şehirli üreticilerden müteşekkil gayr-i Müslim
nüfusun eşitlik taleplerinin mevcut toplumsal mülkiyet ve sömürü ilişkilerini tehdit
etmeyecek bir biçimde karşılanması gerekiyordu. Tanzimatçıların bu çetrefil sorun
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karşısında geliştirdikleri ve elbette Tanzimat dönemi boyunca toplumsal, siyasi ve
ideolojik mücadelelerin konusu olarak yeniden şekillenen strateji, 729 bahsi geçen
ihtiyaçlar ve koşullar gereği ikili bir karakter taşıyacaktı. Tanzimatçılar devletle toplum
arasında eski rejimin Müslüman-reâyâ karşıtlığı üzerine kurulmuş siyasal toplum
tasavvurunu aşacak, eşitlik temelli bir tâbiiyyet ilişkisi yaratmaya; reâyâdan tebaaya
geçişin ideolojik ve siyasal dilini Osmanlıcılık üzerinden kurmaya çalıştılar. Fakat aynı
zamanda eski rejimin bir ürünü olan millet siyasetini kurumsallaştırıp kodifiye ederek,
yani toplumsal ve siyasal yaşamı bölmeler halinde örgütleyerek, düzeni cemaatler ve
dinî liderlikler vasıtasıyla ayakta tutmak istediler. Mezhepçi Osmanlıcılık adını
verebileceğimiz bu siyaset sayesinde eşitlik, birer yurttaş olarak bireyler arasında değil,
sınırları yasayla çizilmiş cemaatler arasında tesis edilecek ve her Osmanlı tebaası
devletle doğrudan değil, mensubu olduğu cemaat üzerinden ilişki kuracaktı.730
a. Reâyâdan Tebaaya: Osmanlıcılık Siyaseti
‘‘İmparatorluk dahilinde yaşayan farklı dinsel ve etnik grupları tek bir ‘Osmanlı
milleti’ olarak kabul eden ve bu unsurları ortak imparatorluk ideali çerçevesinde
birleştirme’’yi 731 öngören bir akım olarak tanımlanabilecek Osmanlıcılığın, tebaanın
dinî aidiyetlerine bakılmaksızın yasa önünde eşitliğinin zımnen kabul edildiği Gülhane
Hatt-ı Hümâyûnu’nda bulduğu ilk ifadeden, 1876 Kanun-i Esasi’sinde yer alan
‘‘Devlet-i Osmâniyye tâbiyetinde bulunan efrâdın cümlesine herhangi din ve
mezhebden olursa olsun bilâ istisnâ Osmanlı tâbir olunur’’732 şeklindeki resmi tanımına
kavuşuncaya değin hem düşünsel anlamda hem de uygulama açısından önemli bir
mesafe kaydettiği söylenebilir.
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Geleneksel bir siyasal dille kaleme alınmış olan ve temel amacını aynı zamanda
kendi meşruiyetini de dayandırmaya çalıştığı şeriatın korunması olarak ifade eden
Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu, bu nedenle açıkça Müslümanlarla gayr-i Müslimler
arasındaki eşitlikten söz etmemiş, fakat

bütün tebaanın fermanın vaatlerinden

yararlanacağını belirtmişti. 733 Osmanlıcılık, bütün tebaanın devlet karşısında eşit
olduğunun ilk kez açıkça dile getirildiği Islahat Fermanı’na kadar geçen süre içinde
karşılığını bir dizi pratik uygulamada buldu. Kuşkusuz bu uygulamalardan en önemlisi,
taşra idaresi reformu çerçevesinde, önce muhassıllık, ardından da eyalet ve idare
meclislerinde gayr-i Müslimlerin temsilcilerinin de yer almasıydı. Söz konusu
meclislerin seçimle gelen temsilcileri için Müslüman ve gayr-i Müslimler arasında eşit
temsil öngörülmüş olmakla birlikte, 1864 ve 1871 Vilayet Nizamnâmeleri’yle daha
bütünlüklü bir model getirilene dek, imparatorluğun farklı eyalet ve sancaklarında farklı
uygulamalar ortaya çıktı. Yine hangi gayr-i Müslim cemaatlerin dinî temsilcilerinin bu
meclislerde doğal üye olarak yer alacağı da açık bir hükme bağlanmadığından, bu
başlıkta da İmparatorluk genelinde türdeş bir pratikten söz etmek mümkün değildi. 734
Bu dönemde Müslüman gayr-i Müslim eşitliği doğrultusunda atılan bir başka
adımsa, 1844 yılında İslam’dan başka bir dine geçen, yani irtida eden kişilerin idam
edilmesi uygulamasına fiilen son verilmesi oldu.735 1839 sonrasında gayr-i Müslimlerin
İslam’a geçişlerinde herhangi bir zorlamaya izin vermeme konusunda kararlı olan
Osmanlı yetkilileri, bu tür ihtida olaylarını yakından izlemeye ve gerçekten gönüllü bir
şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmeye büyük özen göstermişlerdi. 736
733
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Ender rastlanmakla birlikte şeriat hükümleri gereği bir Müslümanın başka bir dine
geçmesi, yani irtidadı ölüm cezasını gerektiren bir eylemdi ve 1844 yılında Bilecik’te
irtidad suçlamasıyla bir kişinin idam edilmesinin ardından Osmanlı İmparatorluğu’nun
İngiltere’ye bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı konusunda verdiği teminat,737 yeni
din siyasetinin mevcut hukuk sistemiyle çeliştiği noktalarda tercihin hangisinden yana
kullanılacağını gösteriyordu.
Bununla birlikte, cemaatler arası eşitlik bahsinde atılacak daha köklü adımlar
için bir başka uluslararası krizi beklemek gerekecekti. 1853 yılında Rusya’nın
Bâbıâliye, Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan bu yana dile getirmeyi sürdürdüğü
İmparatorluğun Ortodoks tebaası üzerindeki himaye haklarının ve kutsal mekânlardaki
üstünlüğünün kabulünü talep eden bir ültimatom vermesiyle başlayan kriz, kısa süre
içinde İngiltere ve Fransa’nın da Osmanlı’nın yanında yer alacağı, üç yıl sürecek bir
savaşa dönüştü.738 Savaş devam ettiği sırada toplanan Viyana Konferansları’nda barışın
temeli olarak ilan edilen dört noktadan sonuncusu, Rusya’nın hangi mezhepten olursa
olsun Osmanlı tebaası üzerindeki himaye taleplerinden vazgeçmesinin yanı sıra, Büyük
Güçlerin Hristiyan cemaatlerin dinî imtiyazlarının tanınması için ortak hareket etmesini
de içeriyordu.739 Savaş sona erdiğinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa Uyumu’na
kabul edilerek toprak bütünlüğünün Büyük Güçler tarafından güvence altına alınması ve
İmparatorluğun iç işlerine karışılmayacağı hususunda teminat verilmesi karşılığında,
Osmanlı İmparatorluğu da yeni bir fermanla Müslümanlarla gayr-i Müslimler arasındaki
eşitlik konusunun önemli bir yer tuttuğu yeni vaatlerde bulundu.
Tanzimat Fermanı’nın aksine İslam hukukuna herhangi bir atıfta bulunmayan
Islahat Fermanı, cemaatler arası eşitlik başlığında din özgürlüğünün tesisi, herhangi bir
sınıf tarafından din, dil ya da ırkı nedeniyle başka bir sınıfı aşağılama amacı taşıyan
737
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hitapların kullanılmasının yasaklanması, sivil ve askerî okulların ve kamu görevlerinin
dinî aidiyetine bakılmaksızın bütün Osmanlı tebaasına açılması, cizyenin kaldırılması,
gayr-i Müslimlerin askerlik konusunda Müslümanlarla aynı yükümlülüklere tâbi
olmaları, farklı cemaatlere mensup kişilerin davalarına bakacak karma mahkemelerin
kurulması gibi ayrıntılı bir program içeriyordu.740 Bunların yanı sıra, dinî cemaatlerin
örgütlenmesinde ıslahat yapılması ve bunların idaresinin her bir cemaatin ‘‘ruhban ve
avamı’’ arasından seçilmiş temsilcilerden oluşan meclislere havale edilmesi de
öngörülmüştü. 741 Ayrıca Ferman’da ‘‘revabıt-i kalbiye-i vatandaşî’’, yani vatandaşlık
bağlarından ve bir Osmanlı milletinin varlığından bahsedilmesiyle, yukarıda tanımı
verilen Osmanlıcılık ideali ilk kez bir resmî belgeye girmiş oluyordu.742
Bu program, taşra idaresi ve merkez bürokrasisi, yargı, eğitim ve vatandaşlık
hukuku gibi birçok alanda zamana yayılmış adımlarla büyük oranda hayata geçirildi.
Gayr-i

Müslimlerin

dinî

binalarının

inşası

ve

tamiriyle

ilgili

koşulların

serbestleştirilmesi, kiliselerde çan çalınmasına ve dinî tören alaylarına izin verilmesi ile
küçük düşürücü dil ve pratiklerin yasaklanması gibi kamusal alanda eşitliği görünür
kılacak düzenlemeler yapıldı; 1856 sonrasında sivil bürokraside gayr-i Müslim
memurların sayıları geçmişe kıyasla arttı ve ‘‘bürokrasinin geçerli çalışma ve terfi
sistemlerine dahil edildiler’’.743 Daha önce de belirtildiği gibi, Islahat Fermanı’nda yer
alan gayr-i Müslimlerin zorunlu askerlik yapması konusunda bir görüş birliğine
varılamasa da konu tartışılmaya devam etti. Öyle ki Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa
başkanlığında Harbiye Nazırlığı’na bağlı olarak toplanan bir kurul, 1870 yılında,
740
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Ermeniler ve Bulgarlar gibi ‘‘merkezî otoriteye sadık’’ Hristiyan topluluklarıyla sınırlı
bir zorunlu askerlik önerisi hazırlayacaktı.744 Fakat askerlikle bağlantılı olan en önemli
gelişme, İslam hukukuna göre gayr-i Müslimlerin ödemekle mükellef oldukları cizye
vergisinin kaldırılarak yerine bedel-i askeri adı verilen bir zorunlu askerlikten muafiyet
vergisi getirilmesiydi. Görünürde sadece gayr-i Müslimlerin ödemek zorunda oldukları
verginin ismi değişmiş olsa da bu, kaynağını İslam hukukundan alan bir
vergilendirmenin seküler bir vergilendirmeyle değiştirilmesi açısından benzersizdi ve
sembolik bir önem taşıyordu. 745 Bu düzenleme ayrıca, eşitlik söylemlerine rağmen
hukuki-ideolojik

açıdan

gayr-i

Müslimlerin

Osmanlı

siyasal

toplumundan

dışlanmalarının temel dayanağını oluşturmaya devam eden zımmilik statüsünün
anlamını yitirmesi açısından da kritik bir eşik teşkil ediyordu.
Yargı alanında, medeni hukuku ilgilendiren davalar millet sisteminin de
kurumsallaşmasıyla birlikte eskiye nazaran giderek daha fazla cemaatlerinin kendi dinî
otoritelerinin alanına bırakılsa da, 746 farklı cemaatlere mensup kişilerin arasındaki
davalar Nizamiye adı verilen ve üyeleri arasında gayr-i Müslimlerin de bulunduğu
karma mahkemelerde görülmeye başlandı. 747 Ayrıca bu mahkemelerde Hristiyanların
Müslümanlara karşı tanıklıkları kabul ediliyordu.748
Eğitim alanındaysa, Tanzimat’ın genel eğitim politikasına uygun olarak
Müslümanlarla gayr-i Müslimlerin birlikte eğitim alabilecekleri kurumlar yüksek
okullarla sınırlıydı. Fakat bir anlamda Eyalet Nizamnamesi için pilot bölge olarak
seçilmiş yeni Tuna vilayetinde Midhat Paşa’nın gayr-i Müslim ve Müslüman çocukların
744
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aynı sınıflarda eğitim alacakları karma rüşdiye mektepleri kurma projesi, Osmanlıcığın
sadece seçkinlerle sınırlı kalmayıp, halka da indirilmeye çalışılan çalışan bir proje
olduğunu göstermesi açısından önemliydi.749
Tanzimat’ın ilk döneminde, Somel’in deyişiyle eğitim alanında ‘‘sivil eğitimi
bir sosyal kontrol ve disiplin aracı olarak gören kadim gelenek varlığını sürdürmeye
devam et[miş]’’ ve ‘‘öğrencilere dinî ve ahlaki değerler aşılanmaya çalışıl[mıştı]’’.750
İlk öğretim kurumları olan mahalle mektepleri ve rüştiyelerde ıslahat çabalarına dinî bir
atmosfer eşlik ederken, ulema kadar Tanzimatçılar da ilk öğretimin dinî alana ait
olduğunu düşünmeyi sürdürmüşlerdi. 751 Fakat Islahat Fermanı’nın ardından güçlenen
Osmanlıcı

eğitim

politikası,

dinî

cemaatler

zayıflatılmasına yönelik eğilimi güçlendirdi.

752

arasındaki

toplumsal

engellerin

Ferman, devlet okullarına bütün

tebaanın eşit koşullarda girmesinin yanı sıra, tüm dinî cemaatlerin kendi okullarını
açmasına da izin veriyordu. Bu doğrultuda Tanzimatçılar, bir yandan ‘‘gayrimüslimleri
de kapsayacak modern bir okul sistemini kurmak üzere genel eğitimi yaygınlaştırmaya,
diğer yandan da ... devlet gözetimiyle [okulları] merkeziyetçi tasarılarına uygun şekilde
biçimlendirmeye’’ çalıştılar.753 Sıbyan, rüşdiye ve meslek mekteplerinden oluşan yeni
sistem içerisinde, sıbyan mekteplerinin cemaatlerin kendi dillerinde eğitim yaptıkları,
dinî içeriğin ağır bastığı okullar olması öngörülürken, rüşdiyeler eğitim dilinin Türkçe
olduğu karma okullar olacaktı.
Eğitim alanındaki bu Osmanlıcı eğilim, en güçlü ifadesini bulduğu 1869 tarihli
Maârif-i Umûmiye Nizâmnâmesi’ne, karma eğitimin gerekçesi olan ‘‘farklı dinî
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cemaatlere mensup çocuklar arasında ortak anlayışı ve yakınlığı güçlendirme’’ 754
ibaresiyle yansımıştı. Yine Nizamname uyarınca yerel eşrafın taşra eğitimin
yaygınlaştırılması sürecine dahil etme amacıyla kurulacak olan Vilayet Maârif
Meclisleri’nde de başkan, denetçi ve müfettiş gibi görevler için gayr-i Müslimlere kota
konulacaktı. 755 Gerek karma okulların imparatorluk sathına yayılmasında gerekse
Vilayet Maârif Meclisleri’ne gayr-i Müslim katılımı gibi alanlarda Nizamnâme’nin
hükümlerinin hayata geçirilmesinde önemli aksaklılar yaşansa da, özellikle doğa
bilimlerine ve pratik konulara verilen önemin din ve ahlak eğitimi aleyhine artması,
Osmanlı ilk öğretiminin sekülerleşmesi açısından anlamlı bir adımdı.756
Yine 1869 tarihinde çıkarılan bir kanunla Osmanlıcılık temelinde düzenlenen bir
başka alan Osmanlı vatandaşlığı oldu. Kanunun gerekçesinde de belirtildiği gibi, esas
amaç kapitülasyonlar nedeniyle giderek daha fazla Osmanlı tebaasının yabancı
tâbiiyetine geçmesiydi.

757

Bununla birlikte, Tâbiiyet-i Osmaniye Kanûnnâmesi,

Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayanların Osmanlı devletiyle aralarındaki hukuki
bağların, toplumu Müslüman, zımmi, müstemin ve harbi biçiminde sınıflandıran 758
İslam hukuku dışında, seküler bir yasal zeminde tanımlanmasını mümkün kıldı. Kanuna
göre, Osmanlı vatandaşlığının aslen ya da sonradan kazanılmasında dinî farklılıklar
herhangi bir önem arz etmiyor ve kanunla birlikte İmparatorluk sınırları içinde yaşayan
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2004, s.195.
758
Zımmiler, cizye ödemeleri karşılığında İslam devletinin korumasına nail olan gayr-i Müslim tebaa;
müsteminler, yapılan anlaşmalarla İslam Devleti sınırları içinde zımmi muamelesi gören gayr-i Müslim
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herkes, başka bir devletin vatandaşı olduklarını geçerli belgelerle ispat edemedikleri
takdirde Osmanlı vatandaşı olarak kabul ediliyordu.759
b. Millet Siyasetinin Kurumsallaşması
Kamu hukuku alanını dinî cemaatler arasındaki farklılıkları silikleştirmek üzere
seküler bir temel üzerinde düzenlemeye yönelik bu adımlarda somutlaşan Osmanlıcılık
siyaseti, belirli bir bütünlüğe ve doğrultuya sahipmiş gibi gözükmektedir. Bununla
birlikte söz konusu siyasetin, örneğin II. Meşrutiyet sonrasının Osmanlıcılık
siyasetinden ayırt etmemizi gerektirecek, siyasal toplumun yeniden inşası açısından
hayati önemi haiz bir başka veçhesi daha bulunmaktadır. Bu da bir önceki bölümde,
Osmanlı eski rejiminin krizi bağlamında tartışılan ‘‘millet sistemi’’nin hukukî bir
çerçeveye oturtularak kurumsallaşması ve İmparatorluktaki farklı gayr-i Müslim
cemaatler için geçerli olacak genel bir yönetim stratejisine doğru evrilmesidir. 760 Bu
açıdan Tanzimat rejiminin Osmanlıcılık siyasetinin iki açıdan çelişkili bir karakter
taşıdığı söylenebilir. İlk olarak, dinî cemaatler arasındaki sınırların kamusal alanda ve
hukuk düzeninde tasfiye edilmesine yönelik bir eğilim kendisini güçlü bir şekilde ortaya
koyarken, eş zamanlı olarak toplum dinî cemaatler temelinde örgütlenmeye çalışılmış,
Emiroğlu’nun deyişiyle ‘‘farklı hukuklara bağlı keselere’’ ayrılmış ve bunun sonucunda
söz konusu sınırlar farklı bir düzlemde yeniden üretilmiştir.761 İkinci olaraksa, hem II.
Mahmud döneminin kriz karşıtı stratejileri hem de Tanzimat rejiminin kurucu
stratejileri, Osmanlı eski rejiminin ve toplumsal ayrımların dayandığı imtiyazların
tasfiyesini amaçlamış; bununla birlikte millet sisteminin kurumsallaşmasıyla beraber
toplum içinde yeni imtiyazlı bölmeler yaratmıştır. Tanzimat dönemi Osmanlıcılığının
759

Yalnızca Osmanlı vatandaşlığının fevkalade telsikinde İslam’a geçen yabancılara bir kolaylık
sağlandığı görülmektedir. Bkz. Ibid., s. 210 ve İbrahim Serbestoğlu, ‘‘Zorunlu Bir Modernleşme Örneği
Olarak Osmanlı Tabiiyet Kanunu,’’ OTAM, Sayı 29 (Bahar 2011), s. 209 (193-214).
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bu çelişkili karakteri, bir yandan Osmanlı tebaası arasında eşitlik tesis etmeyi
amaçlayan, fakat öte yandan İmparatorluk topraklarında bulunan Hristiyan ve diğer
gayr-i Müslim cemaatlere Sultanın ecdadı tarafından daha önce verilmiş her türlü
imtiyaz ve muafiyetin korunacağını vaat eden Islahat Fermanı’nda açık bir şekilde
görülebilir.762
Tanzimat dönemi Osmanlıcılığının bu çelişkili karakterini, genel olarak Osmanlı
modernleşmesine, özellikle de Tanzimat dönemine atfedilen geleneksel olanla modern
olanın yan yana varlığını sürdürdüğü bir ikiliğin ötesine geçerek açıklamak için, eski
rejimin krizinden devralınan mirastan hareket etmek gerekir. Daha önce de belirtildiği
gibi, Tanzimatçıları Osmanlıcı bir siyaset izlemeye ve siyasal toplumun sınırlarını hem
ideolojik hem de hukuki açıdan genişletmeye sevk eden şey, eski rejimin yaşadığı uzun
ve derin krizin neticesinde devletin üretici nüfusun önemli bir bölümünün nazarında
kaybettiği meşruiyeti yeniden tesis etme ihtiyacıydı. Bu açıdan Osmanlıcılık siyaseti,
varlığı Avrupa’daki güç dengesine bağlı hale gelmiş İmparatorluğun Hristiyan nüfus
adına Büyük Güçlerin dayatmalarına boyun eğmesinin ötesinde bir anlam taşıyordu.
Rigas Velestinis’in devrimci ajitasyonuna763 kadar izlerini takip edebileceğimiz, farklı
dinî ve etnik toplulukların eşit haklara sahip bir biçimde bir arada yaşadıkları bir
Osmanlı İmparatorluğu fikri, mevcut siyasal toplum tasavvurunun sömürü/iktidar
ilişkilerini daha fazla taşıyamıyor olması nedeniyle resmî Osmanlıcılık siyasetine tahvil
edildi. Bununla birlikte siyasal temsil mekanizmalarının yaratılmasını, yani meşrutiyetçi
bir siyasaya ve anayasal yurttaşlığa geçişi, üzerinde yükseldiği sınıfsal dinamikler
gereği gündeme almayan Tanzimat rejimi, gayr-i Müslim tebaasının bağlılığını mevcut
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Jean-François Bayart, Cumhuriyetçi İslam, çev. Esra Atuk, İstabul, İletişim, 2015, s. 103;
Anagnostpulu, op. cit., s. 5.
763
Rigas’ın 1797’de kaleme aldığı Anayasa İlkeleri, ‘‘bütün Helenler’e, Türkler’e, Ermeniler’e,
Yahudiler’e ve başka uluslara eşitliği, özgürlüğü, her birinin mülk güvenliğini, bütün dinlerin
serbestliğini ... garanti ed[iyordu]’’. Herkül Millas, Yunan Ulusunun Doğuşu, İstanbul, İletişim, 1999 s.
105.
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dinî hiyerarşiyi Osmanlı idari teşkilatının organik bir parçası haline getirerek ve millet
siyasetini hukuki bir çerçeveye oturtarak sağlama yoluna gitti. Böylece siyasal temsil
mekanizmalarının ve bu mekanizmalara temel teşkil edecek evrenselci bir ideolojinin
yokluğunda, gayr-i Müslim tebaanın siyasal topluma dahil olması, etnik-dinî katılım
üzerinden mümkün kılındı. 764
Millet siyasetinin kurumsallaşması olarak tarif edilebilecek bu süreçte, XIX.
yüzyıl öncesinde, dinî iltizam sistemi çerçevesinde sultan beratıyla dinî hiyerarşinin
başında bulunan kişiye tevdi edilen imtiyazlar, bir bütün olarak cemaate yayıldı ve
hiyerarşinin imtiyazı olmaktan çıkarılarak milletin imtiyazları haline dönüştürüldü. 765
Islahat Fermanı’nda,
‘‘cemaatlerin ruhani liderleri olan patriklerin bundan böyle dünyevi işlere
karışmayacakları, dünyevi işlerin ruhani meclis yanında yer alan karma ya da sivil
(laik/ruhani olmayan) meclisler tarafından yürütüleceği, ruhani liderlerin topladığı
‘cevaiz, aidat’ gibi vergilerin kaldırılarak din adamlarına maaş bağlanacağı, medeni
hukuk davalarının vali huzurunda karma mahkemelerde ya da kadının huzurunda şer’i
usule göre aleni olarak görüleceği, miras davalarında gayri Müslimlerin isterlerse
davalarını cemaat başkanı ve meclislerine götürebilecekleri, ceza ve ticaret kanunları ve
karma mahkemelerle ilgili usul yasalarının en kısa zamanda çıkarılacağı’’766

öngörülüyordu.

Fakat

Ferman’ın

millet

sistemiyle

ilgili

vaatlerinin

hukuki

düzenlemelere konu olması, hem gayr-i Müslim cemaatlerin kendi içlerindeki
mücadeleler, hem de Osmanlı İmparatorluğu ile millet nizamnamelerinin içerikleri
hakkında gerçekleştirilen pazarlıklar nedeniyle zamana yayıldığı gibi, nizamnamelerin
hükümleri de yine bu mücadele ve pazarlıklara koşut olarak birbirinden farklılık
gösterdi. Örneğin, 1860’ta hazırlanan, fakat Bâbıâli tarafından tasdik edilmesi ancak
764

Anagnostopulu, op. cit., s. 5, 8.
Anagnostopoulou, ‘‘Millet, Ethnicity, Colonial…,’’ s. 26.
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Cihan Osmanağaoğlu, Fener Rum-Ortodoks Patrikhanesi, İstanbul, XII Levha, 2010, s. 128;
Ferman’ın özgün metni için bkz. Alkan, op. cit., 453.
765
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Ermeni cemaatinin baskıları ve eylemleriyle 1863 yılında gerçekleşen Ermeni Cemaati
Nizamnamesi, 1840’lardan bu yana din adamları, amiralar, (Genç Ermeniler adı verilen
ve Tanzimatçılarla yakın ilişki içinde olan) aydınlar ve esnaf adı altında toplanan
çalışan kesimler arasında cemaatin yönetimine katılım için verilen ve hem patriğin
ruhani ve sivil yetkilerinin hem de amiraların cemaat içindeki güçlerinin sınırlandığı
mücadelelerin izlerini taşıyordu.767 Islahat Fermanı’nın ardından gündeme gelen millet
nizamnamelerini halk tarafından seçilmiş sivillerin cemaat yönetimindeki rolünü
genişletmek için değerlendiren ve kendi hazırladıkları nizamnamenin kabulünde ısrarcı
olan Gregoryen Ermenilerin aksine, Fener Rum-Ortodoks Patrikhanesi uzun bir süre
İmparatorluğun Ortodoks tebaası üzerindeki nüfuzunu ve başta vergi toplama hakkı
olmak üzere imtiyazlarını azaltacağı endişesiyle ayak diredi.

768

Büyük oranda

Bâbıâlinin zorlamaları sonucunda 1862’de yürürlüğe giren bir dizi nizamnameden
oluşan Rum Patrikliği Nizamatı, hem din adamlarının millet meclislerindeki gücü
(örneğin bütünüyle sivil üyelerden oluşan bir meclisin yerine karma bir meclis
öngörülmüştü) hem meclis üyelerinin seçim süreçleri (laik üyeler sadece İstanbul ve
çevresinde oturanlar tarafından seçiliyordu) hem de taşra yönetimi açısından (eyalet
meclisleri bulunmuyor, taşrada güç bütünüyle piskoposların elinde kalıyordu) millet
yönetiminde kilise hiyerarşisine çok daha büyük bir alan bırakıyordu. 769 Yine din
adamlarıyla laik kesimler arasındaki sert mücadelenin sonucunda ve Bâbıâlinin
müdahalesi üzerine 1865 yılında yürürlüğe giren Yahudi Nizamnamesi ise, Ermeni
Nizamnamesi’yle güçlü benzerlikler taşıyan ve laik kesimlerin ağırlığının hissedildiği
bir düzenleme olmuştu.770
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Sonuç olarak, millet siyasetinin bahsi geçen nizamnamelerle kurumsallaşıp
millet sistemine dönüşmesi, laik kesimlerin cemaat yönetimine katılma derecesinden
bağımsız olarak dinî cemaatlerin mevcut kilise hiyerarşileri etrafında örgütlenmesi
anlamına geldi.771 Bu her bir cemaat içinde iktidarın dinî ve laik kesimler arasında nasıl
paylaşılacağına ilişkin mücadelelerin yanı sıra, bizatihi millet statüsü tanınan
cemaatlerin etnik-dinî sınırlarına dair tartışmaları da gündeme getirdi. Bir önceki
bölümde tartışıldığı üzere, XVIII. yüzyıl boyunca İstanbul’da bulunan Rum Ortodoks
ve Ermeni Gregoryen Patrikhaneleri’nin imparatorluk sathındaki cemaatler üzerinde
giderek daha merkezî bir denetim kurmasının önü açılmıştı. İpek Patrikhanesi ile Ohri
Başpiskoposluğu’nun kapatılmasıyla birlikte Slav dilleri konuşan Ortodoks nüfus
bütünüyle Fener Patrikhanesi’nin yetki alanına girer ve Patrikhane’nin Arap Ortodoks
kiliseleri üzerindeki etkisi artarken, İstanbul’daki Ermeni Patrikhanesi de hem Sis ve
Kudüs Katogigoslukları gibi diğer Gregoryen kiliseler hem de monofizit Süryani, Kıpti
ve Habeş kiliseleri üzerindeki iddialarını güçlendirmişti. 772 Nizamnamelerle birlikte
millet kurumunun siyasal katılımın ana vasıtası haline gelmesi, üstüne üstlük başta
eğitim olmak üzere belli başlı toplumsal alanların millet örgütlenmelerin sorumluluğuna
bırakılması, farklı mezhepsel ve/veya etnik topluluklar adına Osmanlı İmparatorluğu
tarafından ayrı bir millet olarak tanınma taleplerinin güçlenmesine neden oldu.
Tanzimat dönemi boyunca Balkanlarda yaşayan Slav dilli Ortodoksların Fener-Rum
Patrikhanesi’ne ve Patrikhane’nin kilise hiyerarşisini ve eğitim olanaklarını kullanarak
izlediği Helenleştirme siyasetine karşı verdikleri, yer yer şiddet olaylarının da yaşandığı
ayrı bir millet olarak tanınma mücadelesi, yeni millet siyasetinin yarattığı siyasal
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Anagnostopulu, ‘‘Tanzimat ve Rum...,’’ s. 9.
Ebubekir Sofuoğlu ve İlke Nur Akvarup, ‘‘Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi ve Süryaniler,’’
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çatışma dinamiklerinin en belirgin örneğiydi.

773

1870 yılında bağımsız Bulgar

Eksarhlığı’nın Bâbıâli tarafından tanınması, ilerleyen yıllarda Balkanlardaki Ortodoks
nüfus üzerinde kiliseler arası nüfuz mücadelesinin daha da keskinleşip etnik şiddetin
temel nedenlerinden birine dönüşmesini engelleyemeyecekti.774
Bunun yanı sıra, yine XVIII. yüzyılın bir başka mirasının daha millet siyasetinin
Tanzimat

döneminde

kurumsallaşması

üzerinde

belirleyici

etkide

bulunduğu

söylenebilir. Bilhassa XVIII. yüzyılın ikinci yarısında derinleşen kriz koşulları, farklı
dinî cemaatler arasındaki sürtüşmeleri arttırırken, bizatihi dinî cemaatlerin içinde de
iktisadi-siyasi rekabetin artması sonucunu doğurmuş; bu da özellikle Doğu Akdeniz’de
başta İngiltere, Fransa ve Rusya olmak üzere jeopolitik rekabetin taraflarının Osmanlı
İmparatorluğu’na yönelik özgün bir millet siyaseti izlemesini mümkün kılmıştı. Söz
konusu taraflar bir yandan İmparatorluk sathında kendileriyle aynı mezhebe mensup
topluluklar üzerinde hamilik ve bu toplulukları Bâbıâli karşısında temsil iddiasında
bulunup diğer yandan da misyonerlik faaliyetlerine ağırlık verdikçe, cemaatlerin
içindeki siyasi-iktisadi rekabet mezhepsel bir dile tahvil edildi. Muarızları karşısında
Bâbıâli üzerinde yaptırım gücüne sahip bir hâmi edinmek ve Osmanlı siyasasına kendi
temsilcileri (ki bunlar dinî liderler olacaktı) üzerinden katılmak isteyen topluluklar,
mevcut dinî otoritelerin şiddetli itirazları altında Katolik ve Protestan mezheplerine
geçtiler.775
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Bu iki eğilimin sonucu, XIX. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nda çok
sayıda dinî cemaatin bağımsız kilise statüsü kazanması ve millet sistemi içinde
kendisine yer edinmesi oldu.776 İlber Ortaylı’nın verdiği bir örneği aktaracak olursak,
1875 yılında Diyarbekir Vilayeti İl İdare Meclisi’nde seçilmiş üyeler Hacı Memed ve
Hacı Mesud (Müslüman) ile Sencail ve Yusuf Efendilerin (gayr-i Müslim) yanı sıra,
doğal üye olarak Rum metropoliti, Ermeni-Protestan piskoposu, Keldani metoropoliti,
Ermeni muharras vekili, Ermeni-Katolik muharras vekili, Süryani murahhas vekili,
Süryani-Katolik murahhas vekili ve müftü yer alıyordu. 777 Kuşkusuz İmparatorluğun
her vilayetinde benzer bir mezhepsel çeşitliliğe rastlanmamakla birlikte bu durum,
siyasal alanın ve temsil mekanizmalarının mezhepsel karakterinin güçlenmesi ve millet
sisteminin kurumsallaşması açısından çarpıcı bir örnekti.
B. Tanzimat ve Siyasal Çatışma Dinamikleri
1. Balkanlarda Tanzimat
Bir önceki bölümde değinildiği üzere, Osmanlı eski rejiminin yaşadığı krizin ve
bunun yol açtığı iç savaşın sonuçlarının en ağır şekilde hissedildiği bölge Balkanlar
olmuştu. Özellikle İmparatorluğun meşruiyetini gayr-i Müslim köylü nüfus nazarında
büyük oranda yitirdiği bu dönemin ardından, başta siyasal toplumun gayr-i Müslimleri
de içerecek şekilde genişletilmesi olmak üzere Tanzimat rejiminin kurucu stratejileri
açısından da Balkanların özel bir önem taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır. Taşra
örgütlenmesi gibi pek çok alanda reformların ilk olarak uygulanmaya başlandığı bu
bölge, daha sonra İmparatorluk geneline teşmil edilecek stratejiler için bir deneme alanı

Masters, ‘‘Halep: Osmanlı İmparatorluğu’nun...,’’ s. 65, 72. Bulgar Katolik Kilisesi ile Ermeni Protestan
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niteliği taşımasının ötesinde, sahne olduğu siyasal çatışmalarla rejimin geleceği ve
muhtemel kriz dinamikleri üzerinde de belirleyici bir etkide bulunacaktı.
Söz konusu stratejilerin Tanzimat rejiminin yerleşmesi açısından Balkanlarda
bulduğu karşılıklar, başta eski rejimden tevarüs edilen toplumsal mülkiyet ilişkileri, bu
ilişkilerdeki sınıfsal karşıtlıkların ne ölçüde etnik/dinsel ayrımlarla örtüştüğü, mülk
sahibi sınıfların idari mekanizmalarla bütünleşme dereceleri ve jeopolitik konum gibi
bir dizi etkene bağlı olarak bölgeden bölgeye farklılık gösterdi. II. Mahmud döneminde
bölgesel rejimlerin tasfiyesi sürecine erken bir aşamada ve büyük oranda şiddet
kullanılmadan dahil edilen İmparatorluğun Trakya ve Makedonya bölgeleri, Tanzimat
rejiminin de büyük oranda siyasal çatışma dinamiklerini tetiklemeden yerleştiği, üretici
nüfusun dolaylı kolektif sömürü mekanizmalarına önemli bir direniş göstermediği ve
bölgedeki mülk sahibi sınıfların yeni idari-siyasi mekanizmalarla görece hızlı bir
şekilde bütünleştiği yerler arasındaydı. Bölgesel rejimlerin tasfiyesinin görece geç
tamamlandığı, hatta kimi örneklerde ortadan kalksalar bile yükselmelerine neden olan
dinamiklerin güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğü, mülk sahibi sınıflar ile doğrudan
üreticiler arasındaki sınıf karşıtlığının etnik/dinî ayrımlarla örtüştüğü ya da soya dayalı
örgütlenmelerin gücünü koruduğu Tuna havzası, Bosna-Hersek ve Batı Balkanlar gibi
bölgelerse köylülerin, toprak sahiplerinin, aşiretlerin, merkezî hükümetin ve zaman
zaman komşu devletlerin taraf ya da müdahil olduğu, önemli krizlere evrilebilen siyasal
çatışmalara sahne oldu.
a. Tuna Eyaletleri: Niş ve Vidin
Tanzimat Fermanı’nın ardından iltizamın ve angaryanın kaldırılması Sırbistan’a
komşu olan Niş bölgesinde özel bir fermanla ve reâyâ çorbacılarının hazır bulunduğu
bir toplantıda ilan edilmiş ve herkesin devlete geliri oranında vergi ödeyeceği,
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Müslümanların ve diğer imtiyazlı şahısların bundan muaf tutulmayacağı, reâyânın
vergilerinin her köyün knezi tarafından toplanacağı, kanun dışı hiçbir vergi
alınmayacağı,

memurların kendileri için

reâyâdan talepte bulunamayacakları,

kendilerini reâyâya besletmeyecekleri, köylere subaşıların gönderilmeyeceği ve
yalnızca masraflarını kendi cebinden karşılayacak kır serdarlarının görev yapacağı
bildirilmişti. 778 Reâyânın temel taleplerini karşılıyormuş gibi gözüken bu düzenleme,
bölgede kırsal artık üzerinde hak iddia eden bütün kesimlerde rahatsızlığa neden oldu.
Ödenecek vergi miktarlarının belirlendiği dokuz ay süren tahrir çalışmasının ardından
köylüler vergiye temel teşkil edecek gelirlerinin fazla hesaplandığını ve Tanzimat ile
birlikte kaldırılması gereken bazı eski vergilerin de toplanmak istendiğini dile getirdiler.
Niş kalesinde mukim ve Tanzimat öncesinde vergiden muaf tutulan Müslümanlar vergi
muafiyetlerinin kaldırılmasına itiraz ederken, öncesinde köylüler ile aynı vergiyi ödeyen
Hristiyan çorbacılar, yani zengin köylüler de ödeyecekleri verginin servetleri oranında
arttırılmasına karşı çıkıyordu.779
Yeni vergi sistemiyle ilgili bu rahatsızlıkların neden olduğu gerilimler, 1841
yılında geniş çaplı bir isyana yol açtı. İsyanın gelişimi ve seyri farklı kaynaklarda farklı
şekillerde aktarılmakla birlikte,780 esasen geleneksel bir köylü isyanı örüntüsünün tekrar
ettiği söylenebilir. İsyanı tetikleyen olaylar, istenen vergilerin fazla olduğunu ve alkollü
içeceklerden alınan zecriyye vergisi ile orman resimlerinin kaldırılmış bulunduğunu öne
süren köylülerin vergileri ödemeyi reddetmeleriyle başladı. Bu ikinci iddia, gelirlerini
büyük oranda bağcılığa borçlu olan Mustafca ve Kamanice köylerinde mukim zengin
köylülerin, bağlarını boş bırakacakları ve köylülere iş vermeyip üzümlerini satın
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almayacakları tehdidi üzerine gündeme getirilmişti.781 Köylüler ayrıca Niş Valisi Sabri
Paşa’nın Hristiyan köylerindeki davranışlarından ve bazı Hristiyan kadınların zorla
Müslüman yapılmasından da rahatsızdılar.782
Niş yakınlarındaki bir kilisede toplanan köylülerin müzakerelere rağmen
silahlanarak direnişe geçmeleri üzerine, ayaklanma Tanzimat’ın vergi reformlarının
uygulamaya henüz konmadığı çevre bölgelere de sıçradı. 783 Hem isyan sırasında
saldırıya uğrayan bölgenin ileri gelen Müslümanlarından meclis üyesi Kerim Bey hem
de Niş Valisi Sabri Paşa başıbozuk birlikler vasıtasıyla isyanı bastırmaya ve ayaklanan
köyleri cezalandırmaya çalıştılar. Özellikle Sabri Paşa tarafından toplanarak isyan eden
köylere sevk edilen Arnavut başıbozukları, Dar’ül-Harp olarak gördükleri bu köylerde
büyük çaplı yağma ve katliam eylemleri gerçekleştirdiler ve çok sayıda köy yakıldı.784
Bunun sonucunda 8.000 ilâ 10.000 Hristiyan köylü topraklarını bırakarak komşu
Sırbistan’a kaçtı.785
Köylülerin Sırbistan’a kaçmalarının ardından isyanın uluslararası bir gündem
haline gelmesi ve imparatorluğun bölgedeki vergi tabanını bütünüyle kaybetme
endişesi, Bâbıâlinin durumla doğrudan ilgilenmesine neden oldu.

786

Bölgeden

gönderilen raporlar doğrultusunda konu Meclis-i Vâlâ’da etraflıca ele alındı ve isyanın
‘‘ekseri memurların vergi maddesinde yolsuz hareket etmelerinden neş’et etmiş olacağı
zahirdir’’ hükmü verilerek,787 Edirne Valisi Yakup Paşa düzeni sağlamak ve meseleyi
yerinde incelemek üzere Asâkir-i Nizâmiye birlikleriyle bölgeye gönderildi. İsyanı
Arnavut başıbozukları kullanarak kanla bastıran Sabri Paşa azledilerek yargılanmak
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üzere İstanbul’a çağrıldı ve Arnavut çete reisleriyle katliam olaylarına karışan yerel ileri
gelenler tutuklandı. 788 Başıbozuklar tarafından esir edilmiş köylüler fidye verilerek
kurtarıldı ve el konulan hayvanlar ile eşyalar da ya sahiplerine iade edildi ya da
bedelleri ödendi. Ayrıca, köylülere atıyye-i şahane olarak 150 bin kuruş dağıtıldı.
Sırbistan’a kaçan 8.000’den fazla köylünün köylerine geri dönmesi ve kaybettikleri
malların tazmini sağlandı.789
İsyanın hemen ardından köylülerden gelen ve teftiş amacıyla bölgeye gönderilen
Tevfik Bey’in de onayladığı 1841 yılına ait vergi borçlarının affedilmesi ve vergilerde
indirime gidilmesi taleplerinin Meclis-i Vâlâca kabulüne rağmen, 790 isyanın ardından
bölgedeki vergi sorununu çözecek kalıcı bir adım atılmadı. Vergi toplanmasında iltizam
usulüne dönülmesiyle birlikte çifte vergilendirme ve Arnavut eşkıyaların faaliyetleri
başta olmak üzere Hristiyan köylülerin şikâyetleri devam etti. 791 Üstelik yeni vergi
sistemine ilişkin uygulamalardan kaynaklanan sorunlar, Tevfik Bey’in teftiş görevinin
ardından İstanbul’a dönerken yol üzerindeki pek çok yerellikte karşılaştığı gibi, sadece
Niş bölgesiyle sınırlı değildi.792 Balkanlarda vergi uyuşmazlıklarının neden olduğu bu
gergin ortam, Niş isyanından yaklaşık on yıl sonra komşu Vidin bölgesinde çıkacak ve
hem kapsamı hem de doğurduğu sonuçlar açısından daha önemli bir başka isyanın
habercisiydi.
Niş’in hemen kuzeyinde, Eflak ve Sırbistan sınırlarının arasında, Tuna nehri
üzerinde yer alan Vidin bölgesi, XVIII. yüzyılın son çeyreğinde Pazvandoğlu’nun
kurduğu bölgesel rejimin merkeziydi. Pazvandoğlu’nun ölümünün ardından, başta
1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı olmak üzere büyük çaplı çatışmalara sahne olan bu bölge,
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devlet tarafından Pazvantoğlu’nun ardılı olan Müslüman ağalara bırakılmış ve bölgede
gospodarlık adıyla bilinen özel bir mülkiyet rejimi ortaya çıkmıştı. 793 Gospodarlığı
Balkanlardaki diğer mülkiyet rejimlerinden ayırt eden iki önemli unsur bulunuyordu.
Sipahiliklerin tasfiyesi sürecinde sınır bölgesi olma vasfıyla özel bir hassasiyet taşıdığı
düşünülen bu bölgede, Hristiyan köylülerin toprak sahibi olmasına izin verilmemiş, her
köy bir Müslüman ağaya tapulu olarak verilirken bölgenin bütün gayr-i Müslim halkı
kiracı statüsüne düşürülmüştü.794 Ayrıca bu bölgede hem 1838 yılında Rumeli valilerine
gönderilen bir fermanla hem de bizatihi Gülhane Hatt-ı Hümayûnu ile yasaklanmış
olmasına rağmen, köylülerden angarya istenmeye devam ediliyordu. 795 Sonuç olarak,
bir yandan Vidin köylüleri devlete aşar ve cizye vergilerini öderken, diğer yandan da
toprak sahibi konumunda bulunan ağalar nakdi, ayni ve emek rant biçiminde devlete
ödenen vergiye yakın miktarda artığa el koyuyorlardı.796 Dahası, kasaba ve şehirlerde
oturan ağalar kendilerine verilmiş olan köyleri subaşı denilen adamları aracılığıyla
yönetiyor, bu kişilerin her tür masrafı da yine köylülerin cebinden çıkıyordu.797
Bu ağır sömürü koşulları, önce 1849 yılında daha küçük çaplı, bir yıl sonraysa
bölgenin tamamına yayılan ve Vidin’deki önemli merkezlerin isyancı köylüler
tarafından kuşatıldığı bir isyanla sonuçlandı. Vidin’in üç köyünde köylülerle vergi
toplamakla görevli beylikçiler arasında başlayan çatışmalar kısa süre içinde bölgenin
geneline yayıldı. Vidin, Belgradçık ve Lom’da toplanan 10.000 civarında köylü kısa
süre içerisinde kasabalarla köyler arasındaki iletişimi kesip önemli geçitleri ele
geçirdiler ve birkaç gün içinde Belgradçık kasabasını kuşattılar. Vali, Hristiyan ve
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Müslüman ileri gelenlerden oluşan bir topluluğu arabuluculuk yapmaları için gönderse
de köylüler Vidin’deki hiçbir yerel görevliyle görüşmeyeceklerini, sadece İstanbul ile
iletişim kuracaklarını belirterek aracıları geri çevirdiler.798 Bâbıâlinin mümkünse şiddete
başvurulmadan meselenin halledilmesi yönündeki talimatlarına rağmen, Müslüman
ağalar başıbozuk kuvvetlere başvurarak isyancı köylülerin üzerine yürüdüler; örgütsüz
ve yeterince silahlı olmayan isyancıları kısa süre içinde dağıtmayı başardılar.799 Bunu,
alışıldığı üzere, başıbozuk birliklerin katliam ve yağmaları takip etti. İsyana karışmamış
olan Belgradçık kasabasının gayr-i Müslim nüfusu bile saldırılardan payına düşeni aldı.
800

Köylüler Niş isyanında olduğu gibi kalabalık gruplar halinde Sırbistan sınırına

kaçtılar. Bâbıâlinin Vidin valisini görevden almasına ve bazı yerel yöneticileri
tutuklatmasına rağmen, Müslüman ağaların Hristiyan köylülere karşı misilleme
eylemleri devam etti.801
İsyanın ardından Meclis-i Vâlâ’da kurulan bir komisyon, sorunun ağaların
‘‘reâyâyı bayağı kendi esirleri hükmüne koymuş’’ olmasından kaynaklandığını kabul
etmişti. Dolayısıyla, uzun vadede bölgede Osmanlı İmparatorluğu’nu uluslararası bir
krizin ortasında bırakabilecek kırsal huzursuzlukların önüne geçilmesi için gospodarlık
rejimin tasfiye edilmesi şarttı. Hristiyan köylülerin beklentisi, vergilerin indirilmesi,
yerel idarecilerin keyfi davranışlarına son verilmesi ve bölgedeki toprakların bedelsiz
olarak kendi tasarruflarına bırakılmasıydı. 802 Müslüman ağalarsa mülkiyet haklarına
saygı gösterilmesini talep ediyorlardı. İsyanın bastırılmasına rağmen bölgedeki mülkiyet
rejiminde hukukî bir değişikliğe gidilmemiş olması yeni bir isyan ihtimalini besliyor ve
köylülerle ağalar ve yerel idareciler arasındaki gerginlik devam ediyordu.803
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Meclis-i Vâlâ ilk olarak gospodarlık arazilerinin ağalara belirli bir ödemede
bulunmaları kaydıyla Hristiyan köylülerin tasarrufuna bırakılmasına karar verdi. Fakat
köylüler bütün toprakların bedelsiz bir şekilde tasarruflarına bırakılması; ağalar ise
kendilerine ait bir ‘‘bey çiftliğinin’’ korunması konusunda ısrarcıydılar. 804 Bunun
üzerine Meclis-i Vâlâ isyandan iki yıl sonra aldığı yeni bir kararla, toprak sahiplerinin
bey çiftliklerini korumalarını, bu çiftliklerdeki köylülerin aşarın yanı sıra toprak
sahiplerine kira ödemelerini kararlaştırdı. Böylece Vidin bölgesindeki mülkiyet rejimi
sorunu, Hristiyan köylülerin toprak sahibi olmalarının önündeki fiili engelin
kaldırılmasına rağmen bir çıkmaza girmiş oldu ve Vidin’in bağımsız Bulgaristan
devletinin bir parçası haline geleceği 1878 yılına kadar devam etti.805
b. Bosna ve Hersek
Tanzimat döneminde Osmanlı devletinin kolektif sömürü mekanizmalarını
güçlendirme çabalarının, toplumsal mülkiyet rejimi üzerinde basınç yaratarak yeni
siyasal çatışma dinamiklerine yol açtığı bir başka bölge de Bosna-Hersek’ti. Tıpkı Vidin
ve Niş gibi uzun bir süredir sınır bölgesi haline gelmiş Bosna’da toprak sahibi
olmalarına izin verilmeyen, kmet denilen gayr-i Müslim köylüler hem vergi hem kira
hem de angarya yükümlülüğü altında yoğun bir sömürüye tabi tutuluyorlardı. 806
Hristiyan köylülerin içinde bulunduğu durum ve şikâyetleri Vidin ve Niş
köylülerininkinden farklı olmamakla birlikte, yerel iktidar bloğunun yapısı, bölgedeki
toplumsal mülkiyet ilişkileri ve dolayısıyla siyasal çatışma biçimleri üzerinde belirleyici
bir etkiye sahipti. Vidin ve Niş örneklerinde Müslüman toprak sahipleri, neredeyse
bütünüyle kasaba ve şehirlerde mukim bir rantiye sınıf teşkil ederken, Bosna-Hersek’te
804
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Müslümanlar nüfusun çok daha geniş bir kesimine tekabül ediyordu. Hem siyasal
iktidar hem de toprak sahipliği nüfusun yaklaşık yüzde 6 ilâ 7’sinden oluşan Müslüman
bir bey sınıfının elinde yoğunlaşmış bulunmakla birlikte, Bosna-Hersek çiftçilikle
uğraşan ve aşiret ya da ocak bağları üzerinden bu hâkim sınıfa bağlanmış geniş bir
Müslüman nüfusa da ev sahipliği yapıyordu.807
Müslüman beylerle köylü ve kentli üreticiler arasındaki bağlar kaptanlık adı
verilen bölgeye has bir askerî sistemle tesis edilmişti. Kaptanlık sisteminin tarihi
bölgenin XVI. yüzyıldaki fethinin akabinde, eski feodal beylerin İslam dinine geçerek
Osmanlı hâkim sınıfına dahil olmalarına dek uzanıyordu. Fethin ardından bölgedeki
tımar ve zeametler büyük oranda bu yerel beylere verilmiş ve XVI. yüzyılın sonlarına
doğru bu tımar ve zeametler ocaklığa dönüştürülerek babadan oğula intikal eden ırsî bir
nitelik kazanmıştı.808 İslam’a geçen bu yerli feodal beyler, bölgeye dışarıdan gelen tımar
ve zeamet sahipleriyle birlikte bütünleşik bir askerî-idari zümre oluşturmuş ve kaptan
unvanı almışlardı.809 Aynı zamanda ocaklı olan, yani yeniçeri teşkilatına dahil edilmiş
bu kaptanlar ve ağalar, savaş sırasında yerli kulu adı verilen, bölgedeki Müslüman
köylülerden toplanmış yeniçerilere komuta ediyorlardı. Müslüman nüfus bu şekilde
askerî bir teşkilatın parçası haline getirilirken aynı zamanda ocaklı olmaları sayesinde
devlete ödemeleri gereken vergilerden de muaf tutulmuştu.810
Osmanlı eski rejiminin XVIII. yüzyılda geçirdiği siyasal dönüşüme paralel
olarak kaptanların ve kendilerine bağlı yerlikulu yeniçerilerin sayıları artarken,
bölgedeki topraklar ve kırsal toplumsal artık üzerinde hak iddiaları da kuvvetlenmişti.811
II. Mahmud döneminde bölgesel rejimlerin tasfiyesi çerçevesinde hem tımarların hem
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de kaptanlıkların tanzimi konularında kimi adımlar atılmakla birlikte, Bosna’da bölgesel
rejimin temel dayanağını oluşturan yeniçeri ocağının muhalefeti nedeniyle yerel iktidar
bloğu gücünü korumayı başardı.812 1826 yılında yeniçeriliğin ilgasının ardından ilgili
fermanın Bosna’ya ulaşmasıyla birlikte artan gerilim, 1831 yılında bölgenin önemli
kaptanlarıyla eski yeniçerilerin Gradacac Kaptanı Hüseyin Gradeviç’in önderliğinde
isyan etmesiyle sonuçlandı. Yeniçeriliğin kaldırılmasını, yeni vergileri ve 1829 Edirne
Antlaşması’yla bazı kalelerin Sırbistan’a verilmesini reddeden, Hüseyin Kaptan’ın vali
olarak atanmasını ve Bâbıâlinin Bosna’nın iç işlerine karışmamasını talep eden 813
isyancılar, Müslüman nüfusun askerlik ve toprak sisteminde yaşanacak dönüşümlerden
duyduğu kaygılar sayesinde

geniş bir toplumsal kesimi harekete geçirmeyi

başardılar.814 İsyanla ilgili ayrıntılı bir monografinin yazarı olan Fatma Sel Turhan’ın
kitabına verdiği isimle ‘‘eski düzen adına’’ gerçekleştirilen bu isyanın merkezî hükümet
tarafından gönderilen askeri kuvvetlerce bastırılmasının ardından, asker toplanması,
tımar sistemine son verilmesi, kaptanlıkların kaldırılması gibi esasen devletin kolektif
sömürü mekanizmalarını güçlendirme yolundaki adımlar Tanzimat’ın ilanına dek
direnişle karşılaşmayı sürdürdü.815
Tanzimat’ın ilanıyla birlikte bu direnişe bu kez kmetlerle toprak sahibi bey ve
ağa sınıfı arasındaki toprak ve vergi sorunlarından kaynaklanan gerilimler de
eklenecekti. Bosna’da ve 1831 isyanının ardından ayrı bir mutasarrıflık olarak yönetilen
Hersek’te Tanzimat’ın uygulamaya konulması, mal ve can güvenliğinin sağlanmasını
öngören hüküm dışında ertelenmişti.816 Yine de bu, 1831 isyanında Osmanlı devletinin
yanında yer alarak isyanın sona erdirilmesinde büyük rol oynamış bulunan Hersek
mutasarrıfı Ali Paşa’nın liderliğinde Tanzimat karşıtı bir muhalefetin ortaya çıkmasını
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engellemedi. 817 Muhalefetin biri genel olarak Müslüman nüfusta, diğeriyse bilhassa bey
ve ağalarda olmak üzere iki kaynağı bulunuyordu. İlk olarak Bosna ve Hersek’te
Müslümanlar, yukarıda da değinildiği gibi, Rumeli’nin diğer bölgelerindeki örneklerle
karşılaştırılamayacak vergi muafiyetlerinden yararlanıyorlardı. Tanzimat’ın yeni vergi
sistemi bu muafiyetleri ortadan kaldıracağı gibi, zorunlu askerliğin uygulamaya
konulmasıyla birlikte bu alandaki muafiyet ve imtiyazlar da tarihe karışacak, böylece
bölge devletin dolaylı kolektif sömürü mekanizmalarına açılmış olacaktı. O güne dek
kendilerine tanınan imtiyazlar sayesinde aşar gelirini bile merkezî hazineye iletmeyen
bey ve ağalarsa bir yandan merkezî devletin toplumsal artıktan daha fazla pay alacak
olması, diğer yandan Hristiyan köylülerin angaryanın iptali, vergilerin indirilmesi ve
toprak sahibi olma beklentileri karşısında, kendilerini tımar ve zeamet olarak verilmiş
toprakları çiftlik ve malikanelere dönüştürme çabalarını yoğunlaştırıp, köylülerden daha
fazla angarya ve ayni rant talep etmeye başladılar. 818 Böylece Bosna-Hersek’te hâkim
sınıf, Tanzimat’ın ilanından sonra teknik olarak kaldırılmış olmasına rağmen, toprak
sahibi olma ve vergi/rant toplama üzerindeki münhasır haklarına Tanzimat’ın bu
bölgede de uygulamaya konulmasını öngören 1849 tarihli fermanın ulaşmasına dek sıkı
sıkı sarılmaya devam etti.819
Söz konusu fermanın Bosna’ya gönderilmesinin ardından başlayan gerilim,
Tanzimat’ın uygulanmasını sağlamak üzere asker sevkiyatı yapılmasıyla birlikte, kısa
süre içinde Bosna’nın geneline yayılan bir ayaklanmaya dönüştü. 820 Nüfus sayımı ve
askere alma çabalarıyla daha da derinleşen bunalım, 1850 yılı boyunca isyanı bastırmak
üzere gönderilen Ömer Lütfi Paşa tarafından düzenlenen bir dizi askerî harekâtın
ardından şiddet kullanılarak sona erdirildi. İsyanın bastırılmasından sonra Tanzimat’ın
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bölgede fiilen uygulanmasına başlandı ve isyanın başını çektiği düşünülen bey ve
ağaların bir kısmı idam, bir kısmıysa sürgün cezalarına çarptırıldı. İdam cezaları daha
sonra söz konusu kişilerin toplumsal itibarları göz önüne alınarak kürek cezasına
çevrilecekti.821
Bosna-Hersek’teki Müslüman beylerin siyasi ve askerî güçleri bütünüyle
kırılmakla beraber, toplumsal mülkiyet ilişkilerinde herhangi bir değişim gerçekleşmedi
ve Hristiyan köylülerle Müslüman toprak sahipleri arasındaki gerilimler, özellikle
Müslüman köylü nüfusun Bosna’ya göre çok daha seyrek olduğu, Karadağ sınırında
bulunan Hersek’te şiddet içeren biçimler aldı. 1856’da Islahat Fermanı’nın ilanının
ardından gayr-i Müslim nüfusun yinelenen eşitlik vaatleriyle birlikte artan beklentileri,
1857 yılında başlayan ve Osmanlı karşısındaki fiili bağımsızlığını hukuki bağımsızlığa
çevirme gayreti içindeki Karadağ’ın askerî desteği ve müdahaleleriyle 1862 yılına dek
sürecek isyan ve çatışmalara sebep oldu.822 Bir kez daha Ömer Lütfi Paşa tarafından
Hersek ve Karadağ’a düzenlenen askerî harekâtlarla durum kontrol altına alındıysa da,
1859 yılında çıkarılan ve Bosna’ya özel bir toprak düzenlemesi öngören Safer Yasası,
1858 Arazi Kanunname’sinin ruhuna uygun bir şekilde, Müslüman beylerin geleneksel
imtiyazlarına dayanarak el koydukları artığı sınırlamaya çalışmakla birlikte mevcut
mülkiyet rejiminde köklü bir değişime yol açmadı. 823 Toprak sahibi olmayan gayr-i
Müslim köylüler tarafından üretilen toplumsal artık, büyük oranda geleneksel
imtiyazlarındaki kaybı yüksek kiralarla telafi etmeye çalışan Müslüman toprak sahipleri
ve vergiler üzerindeki denetimini arttıran devlet tarafından paylaşılmaya devam etti. Bu
durum özellikle topraksız köylülerin daha yoğun olduğu Hersek’te yeni toplumsal
huzursuzlara kaynaklık etmeyi sürdürecekti.
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c. Batı Balkanlar
Tanzimat ilan edildiğinde Batı Balkanların kuzeyde Karadağ sınırından başlayıp
güneyde yeni kurulan Yunan Krallığı’na kadar uzanan bölgelerinde, kuzeyde İşkodra
güneydeyse Yanya merkezli paşalık rejimlerinin sona ermesiyle birlikte, yeni bölgesel
rejim oluşumu dinamikleri kontrol altına alınmış bulunuyordu. Tepedelenli Ali Paşa’nın
tasfiyesinin ardından, paşalık döneminde kaybettikleri toprakları yeniden elde eden
bölgenin geleneksel bey ailelerinin ileri gelenleri, 1830 yılında bir davet için Mehmed
Reşid Paşa tarafından Manastır’a çağrılmış ve 500’e yakın kişi bu davet sırasında
öldürülmüştü.824 1831 yılındaysa, İşkodra Paşalığı’nın başında bulunan Mustafa Buşatlı,
uzun süren bir kuşatmanın ardından teslim olmuş ve padişah tarafından affedilerek daha
sonra bölge dışında çeşitli idari görevlere atanacağı İstanbul’a getirtilmişti.825
Bu fizikî tasfiyelerin ardından, Osmanlı topraklarına katılmasından beri belirli
imtiyazları korumuş Arnavutluk’a dolaylı kolektif sömürü mekanizmalarını sokmak,
yani düzenli orduya asker almak ve vergilerin merkezî hazineye akmasını sağlamak
üzere belirli adımların atılması mümkün hale geldi. Bu adımlar arasında, 1832 yılında
bölgedeki beylerin temel gelir kaynağı olan tımar sisteminin resmen ortadan
kaldırılması, Tepedelenli Ali Paşa tarafından çiftlik haline getirilmiş toprakların bir
kısmının yerel unsurlara dağıtılması, bir kısmınınsa doğrudan merkeze bağlanması ve
geçmişteki yaygın uygulamanın aksine idari makamlara yerel beyler arasından değil,
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merkezden yönetici atanması yer alıyordu. 826 Paşalıklar döneminde bölgesel rejimler
lehine güçlerini belirli ölçülerde yitirmiş olan Müslüman ağa ve beyler, bu adımlar
karşısındaki yerel direniş odakları haline geldiler. 1833 yılında Manastır Katliamı’nın
ardından Yunanistan’a kaçmış olan bazı Tosk beyleri tarafından bir isyan örgütlendi.
Bunu aynı yıl içinde Ergiri’de çıkan ve bazı memurların öldürüldüğü bir ayaklanma ve
ertesi yıl, Bâbıâliyi geçici bir süreliğine de olsa anlaşmaya gitmek zorunda bırakan bir
başka isyan takip etti. 827 Kigalık’taysa Buşatlı’nın teslim olmasının ardından Orta
Arnavutluk ve Kosova’da onunla ittifak kurmuş olan bir dizi kuzeyli bey Anadolu’ya
sürgün edilmiş ve kaleleri yıkılmıştı. Bununla birlikte, Tanzimat öncesinde bölgeye
yönelik askerlik ve vergi politikaları güçlü bir direnişle karşılaştı. 1835’te düzenli
orduya asker toplama girişimi İşkodra’da, Vali Osman Paşa’nın 1.500 askeriyle birlikte
öldürüldüğü bir isyana yol açtı. 1839 yılındaysa Prizren sakinleri valiyi şehirden
kovdular.828
1830’lar boyunca süregiden bu gerginlik ve isyanlar nedeniyle Tanzimat
Arnavutluk’ta kademeli olarak uygulamaya konuldu ve Kosova 1843, İşkodra 1844 ve
Yanya ise 1845 yıllarında Tanzimat’a dahil edildi.829 Arnavutluk’ta Tanzimat rejimine
yönelik tepkiler genellikle çeşitli toplumsal kesimlerin seferber olduğu isyanlar
bağlamında ele alınmıştır. Fakat söz konusu isyanlara ve genel olarak Tanzimat
rejiminin Batı Balkanlarda uygulanmasına ilişkin ayrıntılı çalışmalardan yoksun
olduğumuzu belirtmek gerekir.830 Genel anlatı daha önce yalnızca beylerle sınırlı olan
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direnişin, reformların uygulanmaya başlamasıyla birlikte nüfusun daha geniş
kesimlerine de yayıldığı yönündedir. Örneğin, 1844 yılında Üsküp, Tetovo ve
Priştina’da yeni kura sistemine, yeni vergilere ve idarenin merkezileştirilmesine karşı
bir ayaklanma çıkmış; 831 bunu 1845 yılında Yakova’da, 1847 yılındaysa Güney
Arnavutluk genelinde çıkan isyanlar takip etmiştir.832 Yine Güney Arnavutluk’ta 1856
ve 1865 yıllarında köylü ayaklanmaları çıkmıştır. 833 Kimilerine göre, yerel ileri
gelenlerin, dağlı kabilelerin ve köylülerin farklı kaygılarla katıldıkları bu ayaklanmalar
muhafazakâr bir nitelik sergilerken, 834 kimilerine göreyse Arnavut milliyetçiliğinin
doğuşuyla sonuçlanacak bir toplumsal ve siyasal ortamın temellerini atmıştır.835
Bu isyanların ortak noktası, Tanzimat rejimiyle birlikte bölgenin dolaylı kolektif
sömürü mekanizmalarına açılması ile Osmanlı eski rejiminde hâkim sınıf unsurlarına ya
da soya dayalı topluluklara verilen ve Lek Dukagin Kanunu, İskender Bey Kanunu vb.
geleneksel örfi hukuk biçimleri altında korunan imtiyazların kaldırılmasına gösterilen
direnişin bir parçası olmalarıydı. Fakat Tanzimat rejiminin kurucu stratejilerinin
bölgede uygulanma biçimleri hem mekânsal hem de zamansal olarak türdeş olmadığı
gibi, bölgede bu stratejilere verilen tepki de yalnızca reaktif stratejilerden ya da
isyanlardan ibaret değildi.

Hem rejimin kurucu stratejileri hem de nüfusun çeşitli

bölümleri tarafından geliştirilen proaktif ve reaktif stratejiler iç içe geçmiş bir dizi
tarihsel ve toplumsal etken tarafından şekillendirilmişti.836 Eski rejimden ve Osmanlı iç
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savaşından miras aldığı beşerî, toplumsal ve siyasi ilişkilerin çeşitliliğinin yanı sıra,
bölgenin coğrafi ve jeo-stratejik olarak bütünlük arz etmiyor olması da farklı
güzergâhların ortaya çıkmasını sağlamıştı. Batı Balkanların yaygın bir biçimde
Arnavutça konuşulan coğrafyasının, tarihsel olarak İşkombi nehriyle birbirinden
ayrılan, lehçe, dinî inanış ve toplumsal örgütlenme bakımından birbirinden farklı iki
bölgeden oluştuğu kabul edilir. 837 Fakat Natalie Clayer’ın Arnavut milliyetçiliğinin
kökenleri üzerine kaleme aldığı önemli çalışmasında ayrıntılı bir şekilde gösterdiği gibi,
bu iki tarihsel bölgenin kendi içinde de her açıdan önemli farklılıklar ve neredeyse
müstakil sayılabilecek bazı özel bölgeler bulunuyordu.

838

Dolayısıyla Tanzimat

reformlarının bölgede uygulanması hem zamanlama ve içerik hem de şiddet açısından
bu farklılıklara tâbi oldu; ortaya çıkan siyasal çatışma dinamikleri de bu doğrultuda
şekillendi.
Örneğin, dağlık coğrafyası, aşiret yapılarının ve örfi hukukun gücü ile dinî
açıdan karışık nüfusuyla Osmanlı topraklarına katıldığı günden beri belirli bir
özerklikten yararlanan839 İşkodra’da, sancağın 1844 yılında Tanzimat’a dahil edilmesine
rağmen reformların uygulanmasına yönelik ilk kapsamlı girişimler 1850’lerde
başladı.840 Önce Tanzimat uyarınca bir meclis kurulması ya da halihazırda var olan bir
meclisin dönüştürülmesi, sonra da bu mecliste Ortodoks ve Katoliklerin temsilinin
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sağlanması; kabilelerin hukuki sorunlarının Osmanlı makamlarının kontrolünde
çözülmesini sağlamak üzere İşkodra Cibâli Komisyonu ismiyle özel bir idare
komisyonu kurulması;

841

kabile bölgelerinin kazalar şeklinde örgütlenerek taşra

teşkilatına dahil edilmesi bu girişimler arasında yer alıyordu.842 Sürekli bir savaş hali
içinde bulunan ve esasen yağmaya dayanan ekonomisi nedeniyle büyük bir baskı
oluşturan Karadağ’la komşu olması nedeniyle, sınırın güvenlik altına alınabilmesi ve
Karadağ’dan kaynaklanan tehdidin bertaraf edilmesi için reformların bölgede
uygulanmasının şart olduğu düşünülüyordu. Aynı kaygı, İşkodra’daki bazı aşiretlerin
Karadağlı aşiretlerle iç içe geçmiş olmaları 843 ve iki dağlık bölge arasında yer
değiştirebilmeleri yüzünden, yüzyıllardır devam eden yerel imtiyazların gözetilmesini
de bir gereklilik haline getiriyordu. Reformların zor kullanılarak uygulanması, bu
kabilelerin taraf değiştirmesine ve bölgedeki güvenlik sorununun derinleşmesine neden
olabilirdi. Bu yüzden geleneksel istimalet siyasetinin sürdürülmesi, vergi ve askerlik
konularında zorlayıcı adımlar atılmaması tercih ediliyordu. Dolayısıyla Karadağ
sınırındaki bölgelere yönelik Osmanlı siyaseti Reinkowski’nin deyişiyle reel politiğin
gereklilikleriyle ihtiraslı Tanzimat reform siyaseti arasında sıkışıp kalmıştı.844
Bölgede

Bosna

ve

Hersek’tekine

benzer

geniş

çaplı

ayaklanmalar

yaşanmamakla birlikte, söz konusu sıkışmışlığın, kendisini Bâbıâli ve merkezden
gönderilen idarecilerle yerel unsurlar arasında yer yer vuku bulan çatışmalar biçiminde
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gösterdiği söylenebilir. 845 Bu çatışmalardan biri 1856 yılında Osmanlı makamlarının
izniyle Cizvitler tarafından açılan Avusturya’nın himayesindeki bir Katolik Okulu’nun
yıkılması üzerine yaşandı. İşkodralı Müslümanlar bir muhtıra vererek,
‘‘izin verildiği gibi bir okul değil, büyük bir manastır inşa edilmiş olduğunu, çok
sağlam yapılmış olan manastırın İşkodra pazarı yolu üzerinde yer aldığını ve stratejik
açıdan elverişli konumuyla günün birinde tehlike arz edebileceğini, bina yıkılmadığı
takdirde ayaklanma çıkacağını, Osmanlı makamlarının binayı savunma çabalarının
muhtemelen daha kapsamlı bir ayaklanmaya yol açacağını ve bir ayaklanmaya meydan
vermemek resmi makamların da menfaatine olacağından binanın yıkımı için imza
verenleri desteklemeleri gerektiğini’’

ileri sürmüşlerdi. 846 İşkodra mutasarrıfının yeterince asker bulunmamasını gerekçe
göstererek muhtıraya karşı çıkmamasının ardından okul halk tarafından yıkıldı.
Avusturya (okulun inşaatı için bizzat Avusturya İmparatoru para göndermişti) ve
Fransa’nın olayı kınayıp sorumluların cezalandırılmalarını talep etmeleri üzerine
harekete geçen Bâbıâli, mutasarrıfı görevden alarak, bölgeye yeni bir askerî vali,
Tercüme Odası’ndan fevkalade bir komiser ve yedi tabur ile dört öğretmen gönderdi.
Askerî birliklerin şehre gelişinin ardından bazıları meclis üyesi olmak üzere yerel ileri
gelenlerden yedi kişinin tutuklanarak Kütahya’ya sürgüne gönderilmesine karar verildi
ve yeni meclis üyeleri belirlendi. 847 Sürgüne gönderilen ileri gelenlerin akıbeti İşkodra
ile Bâbıâli arasında yıllar süren yazışmalara ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’deki
tartışmalara konu oldu. Kütahya’ya gönderilmeyip İstanbul’da tutulan ileri gelenlerin
1859 yılı sonunda İşkodra’ya geri dönmelerine izin verildi. Olayların esas sorumlusu
olarak görülen Hasan Hoti, yeniden Bâbıâlinin bölgedeki önemli dayanaklarından biri
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haline gelecek, 1862 yılında Karadağ savaşları sırasında esir alınıp kurtulmayı
başardıktan sonra bu kez ödüllendirilmek üzere İstanbul’a çağırılacaktı.848
1861’de İşkodra Valisi Abdi Paşa ile yerel ileri gelenler (meclis üyeleri)
arasında yeni bir gerilimin çıkması üzerine bölgeye özel bir misyonla gönderilen
Ahmed Cevdet Paşa’nın önerileri doğrultusunda, özellikle vergi başlığında istimalet
politikası sürdürülürken, bölge halkının sınır kuvveti olarak askerlik yapması, dağlık
bölgelere cami ve sıbyan mektepleri kurulması, Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki
uyuma özen gösterilmesi karar altına alındı.849 Fakat aynı tarihlerde, İşkodra’nın güney
doğusunda yer alan ve Karadağ sınırına uzak olan Mirdita bölgesinde istimalet
politikasından uzaklaşılarak Tanzimat reformlarının hayata geçirilmesine yönelik farklı
bir yol izlendi. 850 Beş Katolik kabileden oluşan güçlü bir federasyonunun yaşadığı
bölgenin geleneksel yöneticileri olan kapetanlar, 851 1840’larda hem Toskalık’taki
ayaklanmaların bastırılması hem de Karadağ’a karşı yapılan savaşlardaki katkıları
sayesinde 1850’ler boyunca bölgenin özerkliğini korumayı başardılar.852
İlk olarak Kırım Savaşı’ndaki kimi askerî meseleler nedeniyle gerginleşen
Osmanlı-Mirdita ilişkileri, Mirdit kabilelerinin İşkodra kabilelerine yönelik saldırıları,
Fransa’nın Katolik dinî önder üzerinden bölgedeki nüfuzunu arttırma çabaları ve
Mirdita bölgesinin Karadağ gibi müstakil bir prensliğe dönüştürülme girişimleri
nedeniyle giderek bozuldu. Kapetan Bib Doba’nın İstanbul’da bulunduğu 1856-1857
yıllarında giderek siyasallaşan rahiplik makamına 1860 yılında gelen Gaspar
Krasniqi’nin çabalarıyla, Mirditlerin 1862 Karadağ seferine asker vermeyi reddetmeleri,
ilişkiler açısından bir kopuş noktası oldu.853 İstimalet politikası zamanla terk edilerek
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bölgeyi doğrudan Bâbıâlinin denetimine sokmayı amaçlayan adımlar atıldı. Eskiden
sadakat

ve

cesaretleri

nedeniyle

övülen

Mirditler

giderek

vahşilikleri

ve

medeniyetsizlikleri yüzünden yerilmeye başlandı. 854 Kapetanlık kurumu lağvedilerek
bir kaza olarak örgütlenen Mirdit bölgesini yönetmek üzere rakip kabile liderlerinden
Osmanlı İmparatorluğu adına bölgeyi yönetecek kaymakamlar atandı. Eski kapetan Bib
Doba ve onun ardından oğlu Prenk Bib Doba ile rahip Gaspar Krasniqi çeşitli aralıklarla
İstanbul’da yaşamak zorunda bırakıldılar. 1873 yılına gelindiğinde Mirdita’da bir idare
meclisi ve bir mahkeme kurulmuş ve bölgeye bir zaptiye birliği yerleştirilmişti. 1874
yılında Mirditlerin Tanzimat reformlarının bölgeye girmesine gösterdikleri direniş sona
ermiş gibi gözükse de ertesi yıl Balkanlarda patlak verecek kriz Mirdita’yı yeniden
silahlı çatışmaların içine sürükleyecekti.855
İşkodra’dan güneye doğru inildiğindeyse, Tanzimat reformlarının bölgeye girişi
çatışmadan ziyade, bölgedeki hâkim sınıf unsurlarının yeni mutabakat çerçevesinde
iktidar bloğuna eklemlenmesiyle sonuçlandı. Burada da belirleyici olan büyük oranda
coğrafyaydı. Örneğin, Babıâli Orta Arnavutluk’un kıyıya yakın bölgeleri üzerinde tam
bir denetim kurmuş; Tiran, Elbasan, Pekin ve Kroya şehirlerinin bulunduğu iç
kesimlerdeyse yerel toprak sahipleri olan bey ve ağalara kayda değer bir nüfuz alanı
bırakmıştı. Her iki bölgede de zorunlu askerlik uygulamaya konmuş ve vergiler
toplanmaya başlamıştı. Fakat çok geniş toprakların az sayıda beyin elinde toplandığı iç
kesimlerde, beyler hem kendi mülkleri olan hem de öşür iltizamları sayesinde özgür
köylerde yaşayan köylüler üzerinde siyasal iktidarlarını koruyor, yerel ihtilafların
çözümünden asayişin sağlanmasına kadar bir dizi adli ve idari işlevi yerine getirmeyi
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sürdürüyorlardı. Asker ya da vergi toplanamayan, yeni mahkemelerin kurulamadığı
dağlık kesimlerse bütünüyle beylerin ve tarikat şeyhlerinin iktidarına tabiydi.856
Yanya bölgesindeyse zorunlu askerlik ve vergi reformlarıyla Tanzimat’ın
uygulanmaya başlaması 1848 yılında genel bir ayaklanmayla sonuçlandı. Ayaklanmanın
liderliğini, aile reisi İsmail Bey’in öldürüldüğü 1830’daki Manastır katliamının
ardından, mensupları hapis ve sürgün cezasına çarptırılan ve yöneticilik görevleri rakip
Beratlı Vrion ailesine verilen Vlora ailesi üstlenmişti. Yedi ay süren çatışmaların
ardından isyana katılan yerel bey ve reislerin tümü tutuklanarak aileleriyle birlikte
sürgüne gönderildiler.857 Askerî harekatla birlikte bölgedeki beylerin Tanzimat’a karşı
direnişlerinin kırılmasından iki yıl sonra, Bâbıâli genel bir af çıkararak sürgüne
gönderilmiş bey ve reislerin topraklarına dönmelerine izin verecek; hatta 1850 yılında
Tepedelenli

Ali

Paşa’nın

torunu

İsmail

Rahmi

Paşa

bölgeye

vali

olarak

gönderilecekti. 858 İsyanın ardından bölgedeki yöneticilik görevlerini kaybeden beylik
aileleri, sonuç olarak toplumsal nüfuzlarını, geniş topraklarını ve iktisadi güçlerini
korudular. 859 Bölgedeki daha gelişkin eğitim altyapısının da yardımıyla zamanla
Osmanlı idari aygıtının parçası haline gelen bu ailelerin mensupları, imparatorluk
genelinde, ama özellikle de Batı Balkanların diğer bölgelerinde Tanzimat reformlarının
taşıyıcılarına dönüştüler. 860 Böylece vergilerin ödendiği, Müslümanlar arasında asker
toplamakta zorluk çekilmeyen ve Osmanlı mahkemelerinin işlediği bu bölge,
Tanzimat’ın ilerleyen yıllarında istikrarlı bir coğrafya olmanın ötesinde, Tanzimat
reformlarının yeni Osmanlı iktidar bloğunun parçası haline gelen yerel hâkim sınıf
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unsurları tarafından kendi çıkarları uyarınca ‘‘tercüme edildiği’’ ve başka bölgelere
yayıldığı bir merkez haline geldi.861
2. Anadolu’da Tanzimat
Anadolu’da II. Mahmud döneminde bölgesel rejimlerin tasfiye edildiği ve büyük
hanedanların etkisinin kırıldığı bölgelerde, Tanzimat rejiminin iktidar bloğunun yeniden
şekillenmesi için öngördüğü yeni mutabakat yerel eşraf tarafından kayda değer bir
direniş sergilenmeden kabul edildi. Yerel hanedanların gücünün kırılmasının ardından,
Anadolu’nun esasen küçük toprak sahipliğinin hâkim olduğu bölgelerinde iktisadi
güçlerini toprak sahipliği, ticaret, mültezimlik ve tefeciliğin farklı ölçülerde bir arada
bulunmasına borçlu olan hâkim sınıfın yerel unsurları, Tanzimat programının
kendilerine sunduğu yeni olanakları çok geçmeden idrak ettiler. Anadolu eşrafı bir
yandan rejimin ihtiyaç duyduğu yerel yönetici kadrolarını sağlarken, diğer yandan da
başta yerel meclisler olmak üzere rejimin sunduğu bu olanakları kullanarak tarımdaki
mülkiyet ilişkilerinde yaşanan değişimden nemalanma yolunu seçti.862
Küçük köylülüğün yaygınlığı ve doğrudan üreticileri mülkiyet hakkından
yoksun bırakan dinî ayrımcılığın bulunmaması, Hersek ya da Vidin ve Niş’tekine
benzer bir köylü mobilizasyonunun görülmemesinin temel nedenini oluşturuyordu. 863
Tekil eşraf ailelerinin tarımsal artık üzerindeki kontrolünün örneğin Bosna ya da Yanya
vilayetlerindeki beylere göre sınırlı olması, eşrafın genel olarak parçalı ve daha az
hiyerarşik bir yapı sergilemesi de çatışmadan ziyade mutabakat üreten bir başka önemli
etkendi. Ayrıca, söz konusu bölgelerde soya dayalı topluluklara görece dağınık bir
şekilde rastlanıyordu ve büyük oranda göçer aşiretlerden oluşan bu topluluklar
geleneksel olarak merkezî hükümetin asker ve vergi talepleriyle, göçebe unsurları
861
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yerleşik hayata geçirmeye yönelik ikna ve zorlamanın birlikte kullanıldığı politikalarına
direnebilecek bir askerî örgütlenmeye sahip olmaktan uzaktı.864
Sonuç

olarak,

Anadolu’da

dolaylı

kolektif

sömürü

mekanizmalarının

güçlendirilmesine karşı nüfusu harekete geçirebilecek yerel iktidar odaklarının
bulunmaması ve mülkiyet ilişkilerinin köylülük ile toprak sahipleri arasında bir siyasi
kutuplaşma yaratmaması nedeniyle, Tanzimat’ın kurucu stratejilerinin tetiklediği
çatışmalar ekseriyetle küçük ölçekli, talepleri sınırlı ve merkezî hükümetin güç
kullanmaktansa uzlaşma ve itiraza neden olan sorunları çözme yolunu seçtiği yerel
vergi direnişleriyle sınırlı kaldı. 865 Soya dayalı toplumsal örgütlenmelerin askerî
güçlerini koruması, Mısır sorunu nedeniyle bölgesel rejim dinamiklerinin tasfiyesinin
Tanzimat öncesinde tamamlanamaması ve doğrudan üreticilerle hâkim sınıf arasındaki
sömürü ilişkilerin dinî ayrımcılığı da içerecek şekilde keskinleşmesi gibi unsurların bir
ya da birkaçının mevcut olduğu Doğu Anadolu, Çukurova ve Canik bölgeleriyse bu
genel güzergâhın önemli istisnalarıydılar.
a. Doğu Anadolu
Doğu Anadolu’da, özellikle de Dicle nehrinin doğusunda bulunan topraklar,
coğrafi yapıları, İran ile olan sınır hattı boyunca uzanmaları ve bölgedeki Müslüman ve
yer yer gayr-i Müslim nüfusun aşiretler halinde örgütlenmesi nedeniyle, hem zamansal
hem de mekânsal açıdan değişiklik göstermekle birlikte eski rejim boyunca belirli bir
özerkliğe sahip olagelmişti.866 Kürt mirliklerine hanedan haklarının ve idari yetkilerinin
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tanındığı bu özerklik, bölgenin tımar sistemine dahil edilmeyerek yurtluk-ocaklık ve
hükümet

sancakları

şeklinde,

Osmanlı

idari

yapısıyla

bütünleştirilmesine

dayanıyordu. 867 Ekrad beylikleri adı da verilen yurtluk ve ocaklıklardan toplanan
vergiler merkezî hükümetle Kürt beyleri arasında paylaşılırken, Kürt hükümetlerinin
bütün gelir kaynakları mirlere bırakılmıştı. Ayrıca yine yurtluk ve ocaklıkların aksine,
hükümetlerin sipahi ordusuna asker gönderme yükümlülüğü de bulunmuyordu. 868
Bölgeye özel bu idari, mali ve askerî sistemle bir yandan İran’a karşı bir tampon bölge
yaratılırken diğer yandan da bölgedeki aşiretlerin denetim altında tutulması
amaçlanmıştı.

869

Bununla

birlikte

söz

konusu

sistemin

bölgeyi

Osmanlı

İmparatorluğu’nun yaşadığı siyasal ve toplumsal değişimlerin etkilerinden bütünüyle
uzak tutmadığı belirtilmelidir.870
İmparatorluğun bütününde gözlemlenen genel eğilimlere koşut olarak XVIII.
yüzyılın ortalarından itibaren Kürt mirliklerinin bağımsız hareket etme yeteneklerini
önemli ölçüde arttırmalarına tanıklık edilmiş; tarihsel olarak güçlü kimi mirliklerin
ittifaklar kurarak ya da zor kullanarak temellük stratejilerini merkezileştirdikleri
bölgesel rejimler ortaya çıkmıştı.
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Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgede İran ile olan rekabetinin, 1828-29 Osmanlı-Rus
Savaşı’nın ve ardından yaşanan Mısır krizinin sağladığı olanaklardan yararlanarak hem
iç hem de dış politikada bağımsız davranan bir bölgesel rejim haline gelmişti.873 182829 Osmanlı-Rus

Savaşı

sırasında Kürt

mirlerinin

Osmanlı

ordusuna asker

göndermeyerek tarafsız kalmayı seçmeleri ve ardından Mısır krizi sırasında Suriye’yi
işgal eden İbrahim Paşa ile ilişki kurmaları, bölgesel rejimlerin tasfiyesine yönelik
askerî girişimlerin yeni hedefi haline gelmelerine neden oldu.874 1834 yılında başlayan
ve 1838 yılında Mısır’la ihtilafın yeniden savaşa dönüşmesine dek süren bir dizi idari
düzenleme ve askerî harekâtla bölgede Osmanlı hâkimiyetine askerî olarak direnebilme
kapasitesine sahip yerel odakların tasfiyesi amaçlandı. 1819 yılında güçleri zayıflatılmış
olan Diyarbekır ve Mardin’e hâkim ayan ailelerinin875 yerel idari makamlar üzerindeki
hâkimiyetlerinin bütünüyle sona erdirilmesini takiben, bölgedeki güçlü aşiret
toplulukları ve mirliklere yönelik kanlı seferler düzenlendi. Bu seferlerle Milli aşireti,
Sincar ve Rizvan Ezidileri, Garzan aşiretleri ve Tel Afer Türkmenlerinin yanı sıra
Diyarbekir’in kuzeyindeki Hazro, Hani, Ilıcak ve Silvan beyleri ile güneydeki Bahdinan
ve Soran Mirlikleri hedef alındı.876 Osmanlı kuvvetlerinin İbrahim Paşa komutasındaki
Mısır ordusuyla bir kez daha karşı karşıya geldiği Nizip Savaşı’nın arifesinde, başta en
güçlü bölgesel rejim olan Soran Mirliği olmak üzere bölgedeki mirlik ve aşiretlerin
büyük bir bölümü ya askerî harekâtlara boyun eğmiş ya da gönüllü olarak Osmanlı
International Relations on Kurdistan during the First Half of the Nineteenth Century,’’ Middle Eastern
Studies, Cilt 44, Sayı 2 (Mart 2008), s. 250; Wadie Jwaideh, Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi ..., s. 120-125.
873
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bir sınır bölgesine ve cepheye hem de artık Britanya’nın da dahil olduğu bir jeopolitik rekabet alanına
dönüşmüştü. Eppel, op. cit., s. 246.
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idaresi ile işbirliğini seçmişti. Bu aynı zamanda Kürt aşiretlerinin zorunlu askerlik ve
ağır vergilerle tanışması anlamına da geliyordu.877
Askerî harekât sonucunda yeniden fethedilen bölgelerden toplanan askerlerle
Kürt aşiret reislerine bağlı düzensiz birliklerin Osmanlı ordusunun önemli bir parçasını
oluşturduğu Nizip Savaşı’nda alınan yenilgi, merkezileşme sürecinin duraklamasına yol
açtı. 878 Tanzimat Fermanı’nın ilanının ardından Anadolu eyaletlerinin büyük bir
kısmının reform programına dahil edildiği sırada, Doğu Anadolu’da merkezî otorite
çöktü ve Mardin, Palu ve Eğil gibi bölgelerde isyanlar yaşandı. 879 Fakat bu yerel
isyanların ve savaştan dönen Kürt aşiretlerinin bölgedeki etkilerini arttırmalarının
ötesinde, Soran mirliğinin tasfiyesi sırasında Bâbıâli ile birlikte hareket ederek
makamını korumuş ve Nizip Savaşı’na Osmanlı ordusu saflarına katılmış olan Botan
Miri Bedirhan Bey’in söz konusu otorite boşluğundan yararlanarak bölgede yeni bir
bölgesel rejim inşasına yönelmesi, Osmanlı Kürdistan’ında iktidar ilişkilerini köklü bir
şekilde değiştirecekti.880
Bedirhan Bey’in 1840’ların ilk yarısı boyunca kurmaya çalıştığı ve doğu-batı
hattında Diyarbekir ile Urumiye, kuzey-güney hattındaysa Bitlis ile Musul şehirleri
arasındaki topraklarda uzanan bölgesel rejim, fetih yerine bölgedeki diğer mirler ve
aşiret reisleriyle kurulan geniş bir ittifak sistemine dayanıyordu. 881 Bedirhan Bey bir
yandan hükümet statüsünü koruyan ve II. Mahmud dönemindeki askerî harekâtlardan
kurtulmuş olan Hakkâri Miri Nurullah Bey ve Müküs Miri Mahmud Han’la, diğer
yandan da çok geniş bir coğrafyaya yayılmış aşiret reisleriyle ittifak kurdu. 882 Bölgede
877
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hem Osmanlı otoritesinin hem de daha büyük mirliklerin zayıflamasından faydalanan
Bedirhan Bey, etki alanını başta Van olmak üzere Tanzimat’ın uygulanmaya başlayacak
olması nedeniyle tedirgin kuzey şehirlerine doğru genişletti.883 Hâkim olduğu bölgede
vergi toplayan, kendi atadığı kadılar aracılığıyla adalet dağıtan, sikke bastıran ve hutbe
okutan, yani bağımsız bir siyasi otorite olarak hareket eden Bedirhan Bey, askerî
gücünü arttırmaya ve diplomatik ilişkiler kurmaya yöneldi.884
Nizip Savaşı’nın ardından kendisini yeterince güçlü hissetmeyen Bâbıâli, bu
bölgesel rejimin yükselişi karşısında askerî bir müdahalede bulunmadan önce idari
birtakım önlemler alarak Bedirhan Bey’in gücünü sınırlamaya çalıştı. 1843 yılında
Bedirhan Bey’in merkezi olan Cizre’nin, Diyarbekir eyaletinden alınarak Musul
eyaletine bağlanmasına karar verildi ve Bedirhan Bey’den vergi ve asker talebinde
bulunuldu.885 1845 yılında başlangıçta Tanzimat’ın dışında tutulmuş olan Diyarbekir ve
Erzurum eyaletlerinin Tanzimat’a dahil edilmesiyse, Bedirhan Bey’in etki alanındaki
bölgenin Osmanlı idari yapısıyla bütünleştirilmesine yönelik önemli bir adımdı.
Müttefiki durumundaki Müküs Miri Han Mahmud’un Van’da öncülüğünü yaptığı,
ocaklık ve yurtluk sahipleriyle şehir eşrafının desteğini alan Tanzimat karşıtı isyanla
birlikte, İstanbul’da Bedirhan Bey’e yönelik bir askerî müdahale de tartışılmaya
başlandı.886
Bâbıâli öncelikle bölgedeki ittifakı dağıtmaya yönelik adımlar atmayı tercih etse
de, sorumlu olduğu Nasturi katliamlarının ardından İngiltere ve Fransa’nın Bedirhan
Bey’in cezalandırılması konusundaki baskılarıyla birlikte askerî bir harekâtın
883
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kaçınılmaz olduğu sonucuna vardı. 887 Aslına bakılacak olursa, 1843 yılında başlayan
gerilim ve takip eden katliamlar da Tanzimat’la birlikte gelen yeni siyasi konjonktürle
yakından ilişkiliydi. Hakkâri Mirliği’nde büyük bir Nasturi nüfus yaşıyordu. Bu
nüfusun bir kısmı bölgedeki diğer Hristiyanlar gibi Kürt aşiretlerine bağımlı olarak
yaşayan köylülerden oluşsa da, önemli bir bölümü tıpkı Kürtler gibi aşiret şeklinde
örgütlenmişti ve diğer Hristiyanların aksine silah taşıma hakkının da dahil olduğu belirli
bir özerkliğe sahiptiler. 888 Bu aşiretler başında melek adı verilen dinî otoriteye sahip
olmayan reisler tarafından idare ediliyordu. Dinî otorite ise, Tiyari bölgesinin
hâkimiyetini elinde bulunduran Nasturi Patriği Mar Şamun’un elindeydi. Bölgenin
hükümranı Hakkâri emiriydi, Patrik ise onun vasalı konumunda bulunuyordu.889
1835 sonrasında Kürt mirlerinin güçlerini kaybetmeleri sürecine koşut olarak
hem Nasturi Patriği ile Kürt mirleri, hem de yine Patrik’le kimi Nasturi aşiret reisleri
arasındaki ilişkiler değişim geçirmişti. Kürt mirleri güç yitirdikçe, o güne kadar az ya da
çok belirli bir miktar vergi veren Nasturiler vergi vermemeye ve bağımsız hareket
ederek otorite boşluğunda yağmalama ve hırsızlık olaylarına karışmaya başladılar.
Özellikle Nasturilerin en büyük aşireti olan ve Mar Şamun’a bağlı Tiyariler, Tanzimat
sonrası yabancı misyonerlerin de bölgedeki varlığından yararlanarak Kürt mirlerine ve
Osmanlı hükümetine vergi vermekten imtina ediyorlardı. 890 Jwaideh’in deyişiyle,
hükümranın zayıf olduğu halde taleplerinde direnmesi, vasalınsa güçlü olması nedeniyle
bu talepleri yerine getirmemesi ast-üst ilişkilerini oldukça zedelemişti.891
Bu süreçten ve bölgedeki otorite boşluğundan faydalanmak isteyen Nasturi
Patriği Mar Şamun’un amacı, Osmanlı hükümeti tarafından, Hakkâri civarındaki dağlık
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bölgede yaşayan Nasturilerin lideri olarak tanınmak ve Nasturilerin bir millet olarak
kabul edilmesini sağlamaktı. Kieser’e göre Patrik, dinî saygınlığından hareketle, Kürt
mirliklerinin dağıtılmasının aşiretlerin ötesine geçen bir iktidar icrasına temel
oluşturabileceğini seziyordu. Bu nedenle sadece etrafındaki Kürt mirleriyle değil,
dünyevi iktidarın patrikler yerine melek adı verilen Nasturi aşiret liderlerine ait olması
gerektiğini düşünen çok sayıda Nasturi’yle de anlaşmazlığa düştü. 892 Söz konusu
anlaşmazlık Nasturileri uzun bir süreden beri saldırılara karşı koruyan birliğin de
bozulması anlamına geliyordu.
Amerikalı

ve İngiliz misyonerlerin, Tiyari bölgesinde Nasturiler arasında

başladıkları misyonerlik faaliyetleri de Nasturilerin Kürt mirleriyle olan ilişkilerini
etkilemişti.893 Nasturileri İsrail’in kayıp kabileleri olarak gören ve Tanrı’nın apokaliptik
şahitleri olarak, Yakın Doğu’da kısa bir süre sonra sona erecek İlahi Tarih’te onlara
önemli bir rol biçen Amerikan misyonu üyesi Asahel Grant, aynı zamanda yerel
nüfustan seçtiği yardımcılarını birer vaiz ve öğretmen olarak Nasturi dağ köylerine
gönderiyor ve yakın gelecekte bu köylerde eğitim ve sağlık hizmetleri örgütlemeyi
tasarlıyordu. Bu çerçevede, Tiyari bölgesindeki bir Nasturi köyü olan Aşita’da, izinsiz
olarak bir buçuk katlı, yan binalara sahip, büyük bir yapı inşa ettirdi. Misyoner
ailelerine kalacak yer ve bir derslik sağlamak amacıyla yapılan bu yapının, bir kale ya
da yerel ticareti tekeline alacak büyük bir pazarın temeli olacağı söylentileri yayıldı. 894
Bina, Bedirhan Bey, Nurullah Bey ve diğer Kürt beyleri tarafından, "tamamlandığında
içine iki alay askerin sığdırılabileceği büyüklükte", Kürtlere karşı kullanılacak,
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müstahkem bir kale olarak algılanmıştı.895 Bunun yanı sıra bölgedeki mirlerle de yakın
ilişki içindeki misyonerler, Mar Şamun’un Nasturilerin bir millet olarak tanınması
uğraşında da en büyük destekçileriydiler. Mar Şamun'a İngiltere'nin koruyuculuğunu ve
başında onun olacağı "yeni bir Doğu Milleti" vaat eden İngiliz misyoner Badger,
Nasturi Patriği’nin Diz'deki konağına İngiliz bayrağı astırmıştı.896
Tüm bu gerilim hatlarının üzerinde, on dört Kürt ve Hristiyan aşiretini yöneten
Hakkâri Mirliği’ne kimin geçeceği sorunu etrafında vuku bulan siyasi ihtilaf, tarihe
Nasturi Katliamı olarak geçecek olayların fitilini ateşledi. İhtilafta Mar Şamun Mirliğin
varisi Süleyman Bey’in tarafını tutmuştu. Nurullah Hakkâri Miri olduğunda, bölgedeki
Hristiyanlar üzerinde daha sıkı bir kontrol kurmaya karar verdi ve 1841’de Patrikhane
merkezi olan Koçanes’e saldırarak Patriklik ile Mirlik arasındaki uçurumun
derinleşmesine neden oldu. 897 Nurullah Bey rakibine karşı aşiret reislerinin desteğini
sağlamak için fazla harcama yapmış ve bunların bir kısmını da, çatışmada Süleyman’ın
tarafını tutan Nasturilerden karşılamaya karar vermişti. Patrik Mar Şamun Mir’in
taleplerini reddederek, bir başka Nasturi aşiretine mensup olan Aşita halkının Hakkâri
Miri’ne gönderdiği yıllık hediyelerin iptal edilmesini emretti.

898

Bunun üzerine

Nasturilerin üzerine kendi başına yürümeye gücü yeterli olmayan Nurullah Bey, Botan
Beyi’nden yardım istedi. Bedirhan Bey, Hakkâri Mirliği’nin kurmakta olduğu ittifaka
katılması anlamına gelecek olan bu yardım talebini kabul etti. Dahası Nasturiler üzerine
yapılacak bir sefer, Bedirhan Bey’in sayıları gittikçe artan taraftarlarına ödül olarak
zengin bir yağma kaynağı da sunuyor ve bölgedeki meşruiyet zeminin güçlendirme
çabası içindeki Bey’e dinî gayretini ispatlaması için de nadir bulunan bir fırsat
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sağlıyordu. Jwaideh’e göre, bu iki unsur Bedirhan Bey’in itibarı ve geleceği açısından
hayati önem taşıyordu.899
Nurullah ve Bedirhan Beylere ait kuvvetler 1843 yılının Haziran ayında Mar
Şamun’un hüküm sürdüğü Tiyari bölgesine yönelik bir sefer başlattılar. Tiyari ve Dizai
aşiretleri asıl hedef olsalar da, başka çok sayıda Nasturi topluluğu da saldırıya uğradı.900
Nakşibendi tarikatının önemli isimleri arasında yer alan ve Bedirhan’ın tasfiyesinin
ardından bölgede önemli bir rol oynayacak olan Şeyh Taha Nehri de bu sefere katılanlar
arasındaydı ve Nasturilere karşı cihat ilan etmişti.901 Hayatını kaybedenlerin sayısının
10.000 civarında olduğu bildiriliyordu. Sağ kalanlar köle olarak satılmak üzere esir
alındılar. Aralarında Mar Şamun’un da bulunduğu çok az kişi Musul veya Urumiye’ye
kaçabildi.902 Katliamların ardından Bedirhan Bey’e karşı herhangi bir adım atılmaması
1846 yılında ikinci ve ilkinden çok daha kanlı bir katliam dalgasını getirdi. Bu saldırıda
başlıca hedef, ilk sefer sırasında Nurullah Bey’le işbirliği yapan Tkhuma aşiretiydi. Bu
defa, ilk işgalde dokunulmayan Aşita’ya saldırıldı ve halk kılıçtan geçirildi. 903
Fransa’nın Musul konsolosunun İstanbul’a gönderdiği bir rapora göre 20.000'den fazla
insan katledilmişti.904
Osmanlı merkezî hükümeti birinci katliamın ardından yaşananları onaylıyor
gözükmekten kaçınıp, İngiliz Elçisi Sir Straford Canning’in çabaları neticesinde esirler
sorunuyla ilgilenmiş olsa da, Bedirhan Beyi cezalandırmaya yönelik herhangi bir karar
almamıştı. 905 Bedirhan Bey de Osmanlı hükümetine karşı devletin ve Hakkâri Miri
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Nurullah Bey'in itaat altına alamadığı Tiyarilere yönelik seferi mecburen ve devlete
hizmet adına yapmış olduğunu ifade ederek kendini savunmuştu. Hakan’ın aktardığına
göre, ‘‘Bağdat Valisi Ali Paşa da Nasturilerin İngiliz ve Frenklerle sonu meçhul
ilişkilerine değinerek Bedirhan Bey'in bu taifeyi itaat altına almak için düzenlediği
harekattan dolayı cezalandırılmasının pek de uygun olmayacağını’’ dile getirmişti. 906
Bölge paşalarından gelen bilgiler ışığında sorun İstanbul’da da değerlendirilmiş,
Erzurum, Bağdat ve Musul valilerine "Bedirhan Bey'in ürkütülmemesi, fakat aynı
zamanda daha fazla güçlenmemesi için çaba gösterilmesi ve devlet için kullanılmaya
çalışılması" emri gönderilmişti.907
Öyle gözüküyor ki birinci katliamın ardından Osmanlı hükümeti henüz durumun
Bedirhan Bey’e müdahale etmek için elverişli olduğunu düşünmüyordu. Fakat 1846
yılındaki ikinci katliama Bâbıâlinin gösterdiği tepki farklı oldu ve Bedirhan Bey’in kati
surette ortadan kaldırılması için, Anadolu Ordusu Müşiri Osman Paşa, Sivas valisi,
Diyarbekir ve Musul paşalarının istişare ederek gerekli hareketin başlatılması istendi.908
1847 yazında gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Bedirhan Bey’in üzerine bir ordu
sevk edildi. Savaş alanındaki karşılaşmadan önce aralarında Nurullah Bey’in de
bulunduğu en yakın müttefiklerini ve hatta yeğeni Yezdan Şir’i kendi safına çeken
Osmanlı ordusu tarafından sığındığı bir kalede 8 ay boyunca kuşatılan Bedirhan Bey,
sonunda teslim olarak ailesiyle birlikte Girit’e sürgüne gönderildi.
Bedirhan Bey’in ve müttefiklerinin yenilmesiyle birlikte Tanzimat’ın Diyarbekir
ve Erzurum eyaletlerinde uygulamaya konmasına yönelik direnişin kırılmasının yanı
Jwaideh’e göreyse, Nasturi sınırları boyunca tahkim edilmiş Osmanlı kuvvetlerinin, Nasturileri kılıçtan
geçiren Kürt kuvvetlerinden belirli bir uzaklıkta ve atıl tutulmuş olması anlamlıdır. Jwaideh, valinin
önceleri Mar Şamun’a yaptığı sayısız koruma taahhütlerini bir yana bırakarak, yardımına koşmak yerine
Nasturi ülkesini bir nevi ablukaya almasının Bedirhan Bey’in işini kolaylaştırdığı görüşündedir. Dahası
valinin Nasturilere darbe vurulduğu haberini duyunca sevindiği ve toplanan ganimetten pay almış
olduğunun konuşulduğunu aktarır. Jwaideh, op. cit., s. 148.
906
Hakan, op. cit., s. 161.
907
Ibid., s. 162.
908
Ibid., s. 192.
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sıra, Musul eyaleti de Tanzimat’a dahil edildi ve Bedirhan’ın hüküm sürdüğü topraklar
Kürdistan adı altında yeni bir eyalet şeklinde örgütlenerek Osmanlı idari teşkilatıyla
yeniden bütünleştirildi.909 Bu sürecin sonunda söz konusu bölgede ‘‘artık herhangi bir
Kürt miri veya özel statüye sahip bir toprak kalmamıştı.’’ 910 Mirliklerin nihai olarak
tasfiyesiyle dolaylı kolektif sömürü mekanizmalarına karşı direnişin zeminin
zayıflatılmasının sonucunda, Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgeden vergi ve asker
toplama kapasitesi önemli ölçüde arttı.911 Bununla birlikte, yüzyıllar boyunca geniş bir
coğrafyaya yayılmış Kürt, Arap, Nasturi, hatta Ermeni aşiretlerin yönetilmesine aracılık
etmiş olan mirlerin tasfiyesi, aşiret mensubu olmayan köylü nüfusun ürettiği artığa
bağımlı ve sürekli olarak silahlı rekabet ve çatışmaya dayalı bir siyasal iktisada sahip
olan bu toplulukların mevcut kaynaklar üzerinde daha yoğun bir rekabete girmesine yol
açtı.912 Mirlikler dönemine özgü haraç/himaye ilişkilerinin ortadan kalkmasıyla birlikte,
aşiretlerin birbirlerine karşı verdikleri mücadele kadar, aşiret mensubu olmayan
Müslüman ve gayr-i Müslim köylü nüfus üzerindeki sömürü de şiddetlendi.913 Özellikle
bölgedeki Ermeni nüfusun çifte vergilendirmeye, toprak gasplarına, kadınların
kaçırılmasına ve bunlara eşlik eden şiddet hareketlerine ilişkin şikâyetlerinde önemli
bir artış görüldü.914
Bâbıâlinin söz konusu siyasal iktisatın ürettiği çatışma dinamiklerini kontrol
altında tutmak için seçtiği yol, aşiret önderlerini Tanzimat rejiminin kurmaya çalıştığı
iktidar bloğuna dahil etmekti. Aşiret reisleri kendi bölgelerinde güvenliğin sağlanması
ve verginin toplanmasından sorumlu kılınarak kaza ve nahiye gibi yerel yönetim
909

Idem.; Kardam, op. cit., s. 276.
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Martin Van Bruniessen, Kürdistan Üzerine Yazılar, çev. Nevzat Kıraç et. al., İstanbul, İletişim, 2005,
s. 36.
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Yaşar Tolga Cora, ‘‘Doğu’da Kürt-Ermeni Çatışmasının Sosyoekonomik Arkaplanı,’’ 1915: Siyaset,
Tehcir ve Soykırım, der. Fikret Adanır ve Oktay Özel, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2015, s. 132.
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International Journal of Middle East Studies, Sayı 45 (2013), s. 93-109.
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birimlerinin başına getirildiler. 915 Yurtluk-ocaklık statüleri kaldırılan topraklarda da
benzer bir uygulamaya giden Osmanlı yönetimi, bu toprakların beylerini ilgili kazalara
müdür olarak atayarak idari sistemle bütünleştirmeye çalıştı. Merkezî hazineye gerekli
meblağı gönderdikleri ve uyguladıkları baskıyla vergi tabanına zarar vermedikleri
sürece beylerin vergi toplama hakları tanındı. 916 Merkezî hükümetin tarımsal artık
üzerindeki

hak

iddiasının

kabulü

karşılığında,

Tanzimat

rejiminin

sağladığı

olanaklardan yararlanarak zenginleşen ve özellikle Arazi Kanunnamesi sayesinde
bölgedeki mülkiyet ilişkilerine sonuçları 1870’lerden sonra giderek daha fazla
hissedilecek müdahalelerde bulunmaya başlayan bir yerel iktidar bloğu şekillendi. 917
Aşiret reislerinden, irili ufaklı bey ve ağalardan, aşiret sınırlarını aşan tek otorite
kaynağı haline gelen şeyhlerden ve kentli eşraftan oluşan bu iktidar bloğuyla, yerel
idare meclisleri ya da İstanbul’daki millet meclisleri vasıtasıyla Tanzimat’ın vaatlerine
atıfta bulunarak şikâyetlerini dile getirmeye çalışan Müslüman ve Ermeni köylüler
arasındaki yerel ve münferit sürtüşmeler, takip eden on yıllarda çok daha genel bir
toprak meselesine ve kapsamlı çatışmalara dönüşecekti.
b. Kilikya
Anadolu

vilayetlerinde

Tanzimat’ın

uygulanması

sırasında

askerî

güç

kullanılmasına ihtiyaç duyulan bölgelerden bir diğeri de Kilikya’ydı. Kuzeyde Toros,
güneyde ise Amanos dağlarıyla çevrili olan bu bölgede, coğrafi yapının sağladığı
olanaklar sayesinde Türkmen ve Kürt aşiretleri Osmanlı idaresinin etkin bir hâkimiyet

915
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kurmasını engellemeyi başarmış ve özellikle XVIII. yüzyılın ikinci yarısında,
İmparatorluğun içinden geçtiği krizle birlikte, bu aşiretlerin içinden derebeyi adı verilen
kişiler tarafından yönetilen güçlü hanedanlar çıkmıştı. 918 Esas gelir kaynakları dağ
geçitlerini kullanan kervanları ve çevredeki ova köylerini yağmalamak olan bu derebeyi
hanedanları, aynı zamanda köylüleri vergiye bağlıyor, göçerlerden asker topluyor ve
kervanlardan haraç alıyorlardı.919
II. Mahmud’un Anadolu’daki bölgesel rejimleri tasfiye çabaları kapsamında
bölgenin en güçlü derebeylerinden Küçük Alioğulları’na bir askerî sefer düzenlenmiş
olsa da, dağlardaki aşiretlerin silahlı güçlerine dayanan derebeyi hanedanları hem bu
dönemde, hem de Adana eyaletinin Mısır yönetiminde kaldığı süre boyunca nüfuzlarını
korudular.920 Mısır birliklerinin çekilmesi ve Adana eyaletinde Tanzimat’ın uygulamaya
konulmasının ardından, bu derebeyleri yerel meclise hâkim olan Adana eşrafıyla
kurdukları himaye ilişkileri sayesinde bölgenin idaresi üzerindeki etkilerini sürdürdüler.
Bâbıâli de asker ve vergi toplama, eşkıyalık faaliyetlerini kontrol altında tutma,
aşiretlerin yerleşik hayata geçirilmesi gibi devletin otoritesini yeniden tesis etmeye
yönelik çabalarında büyük oranda bu derebeyi ailelerine dayanmayı sürdürdü. 921
Bölgede karmaşık bir ittifak ve rekabet sistemi içinde askerî güçlerini koruyan ve
vergi/haraç/yağma faaliyetleriyle hem Müslüman hem de gayr-i Müslim nüfustan
çekilen artığın önemli bir kısmına el koymaya devam eden derebeyi ailelerinin gücünün
askerî bir harekât ve sürgün politikasıyla kırılmasının 1846 yılında gündeme gelmesine

918
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Yayımlanmamış Doktora Tezi, Los Angeles (University of California Los Angeles), 1973, s. 14.
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921
Gould, ‘‘Lords or Bandits?...,’’ s. 490.

295

rağmen, genel bir aşiret ayaklanmasından çekinilmesi nedeniyle, 1860’lı yılların ilk
yarısına dek münferit beylerin cezalandırılmasına yönelik adımlarla yetinildi.922
Bu süreç içerisinde Kozanoğulları olarak bilinen bir derebeyi ailesi, kurduğu
ittifak sistemi ve bir dizi askerî harekât sayesinde bölgedeki pek çok aşiret üzerinde
hâkimiyet kurmayı başardı ve Kilikya’nın en geniş derebeyi hanedanı haline geldi. 1849
yılında gelirlerini Kozanoğlu ailesiyle paylaşmak ve ihtiyaç halinde hayvan ve asker
tedarik etmek zorunda olan 12.000 civarında aşiret bulunduğu tahmin edilmektedir.923
Bölgedeki güçlerini sancak kaymakamlığı ya da kaza müdürlüğü gibi idari görevlerle
güçlendiren ve ‘‘yemeklik’’ adı altında belirli köy ve aşiretlerin vergi gelirlerini
mensupları arasında paylaştıran Kozanoğlu ailesinin kurduğu ittifak/himaye sistemi
sadece aşiretlerle sınırlı değildi; bölgedeki Ermeni ruhban, aristokrasi ve tüccarlar
arasında da müttefikler edinmişti.924 Sis’teki Ermeni Katogigosluğu’ndan ağır bir haraç
alıyor, bunun karşılığındaysa kilise hiyerarşisini ellerinde bulunduran Ajapahian
hanedanına Ermeni nüfus üzerindeki iktidarını koruması için destek oluyordu. Aynı
zamanda Haçin’in ileri gelen Ermeni eşraf aileleriyle de toplanan vergileri paylaştıkları
bir ilişki kurmuştu.925
1865 yılında Kozanoğulları’nın Kilikya’nın mali ve beşerî kaynakları üzerindeki
kurduğu bu denetimin sona erdirilmesi ve bölgenin dolaylı kolektif sömürü
mekanizmalarına nihai olarak açılabilmesi amacıyla askerî bir harekât düzenlendi.
Düzenli ordudan askerlerin yanı sıra, Arnavut, Zeybek, Gürcü, Çerkes ve Kürt
savaşçıların da dahil edilmesiyle oluşan ve başına Tanzimat döneminin önemli
bürokratlarından Ahmet Cevdet Paşa’nın getirildiği, Fırka-i Islahiye adı verilen özel bir
askerî birliğin sürdürdüğü harekâtın hedefi yalnızca devlet otoritesini kabul etmeyen
922
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derebeylerinin yakalanarak bölge dışına sürülmesinden ibaret değildi.926 Aynı zamanda
bu ailelerin siyasi ve iktisadi güçlerini borçlu oldukları aşiretlerin yerleşik hayata
geçirilmesiyle hem bölgenin silahsızlandırılması hem de vergilendirilebilir bir üretici
nüfusun yaratılması da amaçlanmıştı.

927

Bu çerçevede, askerî harekât sırasında

cezalandırma kadar ikna mekanizmalarına da başvurularak mümkün olduğunca fazla
sayıda derebeyinin ve aşiretin reform programını kabul etmesi ve Fırka-i Islahiye ile
işbirliği yapması sağlanmaya çalışıldı. Aşiret reislerine idari makam sözlerinin yanı sıra
önemli miktarda nakit para ve hediyeler dağıtıldı.

928

Fırka’nın kontrolünün tesis

edildiği yerlerde, kısa süre içinde askerî garnizonlar, mahkemeler ve idare meclisleri
kurularak bu dağlık bölge olağan Osmanlı taşra teşkilatına dahil edilecekti. 929 Başta
Kozanoğlu ailesi olmak üzere işbirliğini reddeden derebeyi ve aşiretleriyse, 1867
yılında dek değişen yoğunluklarda devam edecek askerî seferler ve nihayetinde sürgün
bekliyordu.
Fırka-i Islahiye’nin bölgedeki görevi sona erdiğinde, Kozanoğlu ailesinin sağ
kalan üyeleri, maaş bağlanarak ve Kozan’da terk etmek zorunda kaldıkları mülklerin
tazmin edileceği sözüyle İstanbul’a sürgüne gönderilmişti. 930 Benzer şekilde, diğer
derebeyi aileleri de kimi yakın bölgelere kimileriyse Balkanlara olmak üzere maaş
bağlanarak sürgün edildiler. Fakat bu, söz konusu ailelerin iktisadi ve siyasi
nüfuzlarının bütünüyle sona ermesi anlamına gelmedi. Sürgüne gönderilenler, Goud’un
deyişiyle birer eşkıya olarak değil, ‘‘yönetici sınıfın bir parçası’’ olarak muamele
gördüler. İstanbul’da ve diğer şehirlerde eğitim gördüler, devlet hizmetine alındıkları
yerlerde idari tecrübe kazandılar ve öncesinde Kilikya’da mümkün olanın ötesinde
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toplumsal ve siyasi ilişkiler kurdular.931 Benzer şekilde işbirliğini tercih ederek bölgede
kalan aşiret reisleri de nahiye düzeyinde Osmanlı idari teşkilatına dahil edildiler ve
nahiye müdürleri, meclis üyeleri ya da zaptiye subayları olarak yerleşik hayata geçme
sürecindeki aşiretleri üzerinde nüfuzlarını sürdürdüler. 932 Böylece 1890’larla birlikte
Kilikya’nın aşiret reisleri ve eski derebeylerinin, idare meclisleri aracılığıyla bölgedeki
yerel iktidarı ellerinde tutacak bir toprak sahibi sınıfa dönüşmelerinin yolu açılmış
oldu.933 Büyük oranda aşiret mensubu olan ve bu sayede Anadolu’nun diğer bölgelerine
kıyasla dolaylı kolektif sömürü mekanizmalarına daha uzun süre direnebilen Müslüman
nüfus ise, yerleşik hayata geçişte yol kat edildikçe bir yandan devletin asker ve vergi
taleplerinin, diğer yandansa mülk sahibi sınıfın doğrudan bireysel sömürüsünün
muhatabı olan bir köylülüğe dönüştü.
Kilikya’da Fırka-i Islahiye’nin görev yaptığı süre içinde, eski rejimden miras
aldığı ve Osmanlı devleti ve aşiret nüfusuyla olan karmaşık ittifak/himaye ilişkileri
sayesinde koruduğu imtiyazlarını kaybeden bir başka bölgeyse Zeytun oldu. XVII.
yüzyıldan bu yana silah taşıma ve vergiden muafiyet gibi kimi imtiyazlardan faydalanan
ve ‘‘prens aileleri’’ denilen dört kocabaşı tarafından yönetilen Zeytun kasabasında
mukim Ermeni nüfusun, çevredeki Müslüman aşiretler ve Osmanlı devleti arasında
sürekli değişen ittifaklarla başta otlaklar, tarımsal araziler ve geçiş hakkı gibi kaynaklar
üzerindeki çatışmalarla şekillenen ilişkileri, 1850’li yılların ikinci yarısıyla birlikte
köklü bir değişim geçirdi. 934 Kırım Savaşı’nın ardından devlet tarafından bölgeye
yerleştiren Çerkeslerin kaynaklar üzerinde yarattığı baskı ve Osmanlı devletinin giderek
artan vergi talepleri karşısında gerginleşen ilişkiler, 1862 yılında önce Ermeni ve
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Müslüman nüfus arasında silahlı çatışmalar, ardından da Maraş mutasarrıfı Aziz Paşa
tarafından Zeytun’a düzenlenen bir askerî seferle sonuçlandı.935
İki Müslüman köyü arasındaki bir gerginliğe Zeytun Ermenilerinin müdahalesi
sonucunda bazı Müslümanların hayatını kaybetmesi ve bu olayın Maraş eşrafı
tarafından kentte Ermenilere yönelik kışkırtmalar için kullanılması üzerine, Aziz Paşa
Zeytun’a Çerkes muhacirlerden, Tacirli aşiretinden ve bölgedeki Müslüman köylülerden
topladığı kuvvetlerle bir sefer düzenledi. Zeytun Ermenilerinin saldırıya uğrayan köy
için tazminat ödemelerini ve ödenmeyen vergileri toplamayı amaçlayan bu seferin,
toplanan düzensiz kuvvetlerin çevre köyleri yağmalamaya yönelmesi üzerine
başarısızlığa uğramasının ardından bölgeye Halep’ten düzenli kuvvetler gönderildi.936
1860 Cebel-i Lübnan olayları ve Büyük Güçlerin müdahalesinin etkisiyle Fransa’nın
Zeytun’a resmî bir özerklik tanınmasına yönelik girişimlerinin sonuçsuz kalması
üzerine, Zeytun Ermenileri, olaylara karışan yedi kişinin hükümete teslim edilmesini ve
Zeytun’a Müslüman bir müdürün atanmasını kabul ettiler.937 Olayların soruşturulması
için bir komisyon kurulmasıyla gerilim giderek yatıştı. 1862-1865 yıllarında
Ermenilerle Çerkes muhacirler arasındaki çatışmalar yer yer devam etse de 1865’te
Zeytun sorununun çözümünün Fırka-ı Islahiye’ye devredilmesiyle kocabaşıların kalıtsal
yönetimleri sona erdi, kasabaya yeni bir kaymakam atandı ve düzenli vergi toplanmaya
başladı.938 Ermeni ve Türk milliyetçi tarihyazımları tarafından Ermeni milliyetçiliğinin
doğuşu çerçevesinde özel bir önem atfedilen 1862 Zeytun isyanında milliyetçi
ideolojinin ya da liderliğinin belirleyici bir rol oynamadığına dikkat çeken Astourian’ın
da belirttiği gibi, geleneksel imtiyaz ve bağımsızlıklarını korumaya çalışan Zeytun
Ermenilerinin direnişinin kırılması, aşiretlerin yerleşik yaşama geçirilmesi, önde gelen
935
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derebeylerin sürgüne gönderilmesi ve ikincil liderlerin kooptasyonu yoluyla Kilikya’da
Osmanlı yönetiminin yeniden kurulması sürecinin bir parçasıydı.939
c. Canik
Tanzimat’ın vergi ve mülkiyet ilişkileri alanlarındaki reformları Batı ve Orta
Anadolu’nun önemli bir bölümünde küçük köylülüğün tasarrufundaki topraklar
üzerinde mülkiyet haklarının güçlenmesiyle sonuçlandı. Canik bölgesindeyse,
köylülerle yerel eşraf arasında vergi ve toprak mülkiyeti meseleleri etrafında cereyan
eden mücadeleler Tanzimat’la birlikte keskinleşti. Müslüman, Rum Ortodoks ve Ermeni
köylülerle bölgenin en güçlü eşraf ailesi olan Hazinedarlar arasında Trabzon vilayetinin
Tanzimat’a dahil edilmesinin ardından başlayan bu mücadele, Balkanlar ve Cebel-i
Lübnan’daki benzerlerinden farklı olarak daha az şiddet içermekle birlikte, çok daha
uzun sürdü ve merkezî hükümetin müdahalelerine rağmen 1880’li yıllara kadar devam
etti.
XIX. yüzyılın sonlarında Anadolu’nun en güçlü hanedanlarından olan ve
Osmanlı iç savaşında önemli bir rol oynayan Caniklizadelerin tasfiyesinin ardından
ortaya çıkan boşluğu dolduran Hazinedar ailesi, bölgedeki diğer ayan ve eşraf ailelerine
karşı mücadele ederek II. Mahmud’un merkezileşmeye yönelik programında rol
almış, 940 1840’lar boyunca Canik ve Trabzon’daki önemli idari makamları elinde
toplamış, idari ve ticari meselelerde bağımsız hareket edebilen bir güç haline gelmişti.
Öyle ki Canik sancağının merkezi Samsun olmasına rağmen Hazinedarlar sancağı kendi
memleketleri olan Çarşamba’dan yönetmeyi sürdürmüşlerdi. 941 Hazinedarlar taşra
939
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idaresinde üstlendikleri görevler ve vergi toplama hakları sayesinde 1800’lü yılların ilk
yarısı boyunca malikane olarak ellerinde tuttukları topraklarda yaşayan köylüleri
kullanılmayan arazileri tarıma açmaya zorlayıp, daha sonra bu arazileri vakıf haline
getirmişlerdi. Böylece ailenin özel mülkü olan geniş çiftlikler ortaya çıkmıştı. Benzer
şekilde ormanlık arazileri tarım arazisine dönüştüren köylüler de ortakçı konumuna
düşürülmüş ve söz konusu topraklar başta Hazinedarlar olmak üzere bölgedeki ‘‘beyağa’’ sınıfının elinde toplanmıştı.942
1847’de Trabzon eyaletinin Tanzimat’a dahil edilmesiyle birlikte, başta
Hazinedarlar olmak üzere yerel eşrafla köylüler arasındaki ilişkilerin niteliği değişmeye
başladı. Her ne kadar 1857 yılına kadar bölge Tanzimat’ın yeni vergi sistemine dahil
edilmese de, bu sistemin zamanla kendilerini vergi toplama haklarından mahrum
bırakacağını öngören eşraf, iltizamını almış oldukları köyler üzerinde mülkiyet hakkı
iddiasında bulunmaya başladılar. Böylece, köylüler hem devlete öşür vergisi vermeye
hem de ‘‘kesim’’ adı verilen eşrafa öşür vergisinin de dahil olduğu bir kira ödemeye
zorlandılar.943 Devletin imkânlarını ve yerel meclislerdeki hâkimiyetini kullanarak, çifte
vergilendirme altında ezilen ve bu yükümlülükleri yerine getiremeyen köylüler üzerinde
yoğun bir baskı kuran eşrafın temel amacı, Tanzimat’ın uygulanmasıyla birlikte
yaşayacaklarını düşündükleri kayıpları kira talepleriyle telafi etmekti. Nitekim
1850’lerden sonra Hazinedar ailesi bölgedeki idari pozisyonlar üzerindeki tekelini
giderek yitirse de iktisadi gücünü büyük oranda korumayı başardı.944
Köylülerse yerel eşrafın her zaman kendilerine ait olduğunu düşündükleri
topraklar üzerindeki iddialarına karşı direnme yolunu seçtiler ve talep edilen kiraları
ödemeyi reddettiler. Zaman zaman eşrafın çabalarıyla hapis cezasıyla karşılaşmalarına
rağmen uzun yıllar boyunca vergi borçlarını ödememeyi başardılar. Bazen toplu olarak
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bazense köy köy hareket ederek valiye ya da İstanbul’a haksız olduğuna inandıkları bu
talepler konusunda arzuhaller gönderdiler. Özellikle yüzlerce köylünün taleplerini
valiye iletmek için Samsun’da toplanması kolektif mücadele biçimleri açısından önemli
bir örnekti. Ayrıca, gayr-i Müslim köylüler, Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Rus
konsolosluğunun da başından itibaren sürece müdahil olmasını sağlamaya çalıştılar.
Sorunların çözülmemesi üzerine farklı etnik kökenlerden ve farklı köylerden 500
köylünün bir araya gelerek bir gemi kaptanıyla anlaşma yapması ve Rusya’ya göç
etmeye çalışması, yerel eşrafın talepleri ve merkezî hükümetin sorunun çözümü için
herhangi bir somut adım atmaması nedeniyle başvurulan en radikal ve İmparatorluğun
başka bölgelerinde benzerine pek de rastlanmayan bir yol oldu.945
Köylülerin soruna müdahale etmesi ve eşrafa karşı kendi haklarını Tanzimat’ın
vaatleri çerçevesinde savunması için başvurdukları merkezî hükümetin tavrıysa,
imparatorluğun başka bölgelerinde yaşanan benzer sorunlar karşısındaki tavrından çok
da farklı değildi. Meselenin öncelikle çatışmanın taraflarından biri olan eşrafın kontrolü
altındaki yerel meclislerde

halledilmesini isteyen hükümet, sorunun çözümünde

mesafe kaydedilememesi üzerine tapu senetlerinin teftiş edilmesi ve köylülerin ödemesi
gereken kira miktarının tespiti için müfettiş gönderdi. 946 Müfettişin hazırladığı rapor
üzerine İstanbul’da özel bir komisyon kuruldu. Köylülerin ve eşrafın temsilcilerini
biraraya getiren komisyon, yapılan pazarlıkların ardından hazırladığı öneriyi Meclis-i
Vâlâ’ya gönderdi ve öneri 1856-57 yılından itibaren geçerli olmak üzere Sultan iradesi
olarak bölgedeki yerel idarecilere yollandı. 947 Bu fermanın da soruna bir çözüm
getirememesi üzerine 1859’da bir kez daha konuyu el alan Meclis-i Vâlâ, yine eşrafın
köylülere ait topraklar üzerindeki haklarını tanıyan, bununla birlikte köylüleri korumaya
yönelik kimi unsurlar da içeren bir karar aldı. Buna göre, köylülerin en fazla şikayetçi
945
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oldukları toprak tasarrufu konusunda, yasa dışı olarak işgal edilmiş olan ya da boş
araziler açık arttırma ile satışa çıkarılacak ve bu açık arttırmalara hem Müslümanlar
hem de gayr-i Müslimler katılabilecekti.948
1880’li yıllara gelindiğinde, anlaşmazlık sürdüğü gibi, eskiden köylülerin
tasarrufunda olan miri arazinin, yerel mahkemelerde hazırlanan satış senetleriyle
Hazinedarların elinde toplanmaya devam ettiği, köyülerden tapu alma vaadiyle para
toplayan eşraftan bazı kişilerin tapuları kendi üzerlerine geçirdikleri ve paraları
köylülere iade etmedikleri görülüyordu. Yine söz verildiği üzere boş topraklar açık
arttırmaya çıkarılmak yerine dışarıdan kişilere satılmış ve köylülerin topraksızlaşma
süreci hızlanmıştı. 949 Vidin ve Niş’teki sınıfdaşlarının aksine Canik köylülerinin
doğrudan ayaklanma yolunu tercih etmemeleri, hükümetin meseleyi yerel eşrafın lehine
çözülecek şekilde zamana yaymasına olanak sağlamış, bu süre zarfında Tanzimat
rejiminin mülk sahibi sınıflara sunduğu ve yeni toplumsal mülkiyet ilişkileriyle güvence
altına aldığı mutabakatı kabul eden yerel eşraf, çatışmadan konumunu güçlendirerek
çıkmıştı.
3. Arap Eyaletlerinde Tanzimat
Tanzimat rejiminin Arap vilayetlerine görece geç bir tarihte girebildiği ve
reformların etkisinin ancak 1860’lı yıllarda Cebel-i Lübnan ve Şam’ı sarsan kanlı
mezhepler arası çatışma ve katliamların ardından hissedilmeye başladığı çeşitli yazarlar
tarafından dile getirilmiştir.950 Suriye’de Mısır yönetiminin 1840 yılında son bulmasının
ardından, Osmanlı devletinin bölgedeki mülk sahibi sınıfların iktidar bloğuna yeniden
dahil edilmesi amacıyla Tanzimat’ın kurucu stratejilerinin hayata geçirilmesi konusunda
948
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temkinli hareket ettiği doğrudur. Bununla birlikte bu, başta Suriye olmak üzere
İmparatorluğun Arap eyaletlerinin 1860 öncesinde değişimden uzak yaşadıkları
anlamına gelmiyordu. Doumani’nin Nablus örneğinden yola çıkarak belirttiği gibi,
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Doğu Akdeniz’in siyasal ve toplumsal yapısı Avrupa ile
artan ticaretin sunduğu yeni olanaklar sayesinde önemli değişimler geçirmeye
başlamıştı. 951 Ticaret, misyoner faaliyetleri ve göç, bölgedeki şehirlerinin Avrupa
kültürü ve modern siyasi ideallerle tanışmasını ve Tanzimat rejiminin fikri temellerine
sempatiyle bakacak bir düşünce ortamının oluşmasını sağlamıştı.952 Arap eyaletleri eski
rejimin krizi sırasında Osmanlı iç savaşının önemli cephelerinden birini teşkil etmiş;
1832’den 1840’a kadar Suriye vilayetlerinde devam eden Mısır yönetimi sırasında,
İbrahim Paşa tarafından uygulamaya konulan reform programı da bölgedeki iktidar
ilişkilerinde önemli kırılmalara ve yeni çatışma dinamiklerinin ortaya çıkmasına yol
açmıştı.
İbrahim Paşa Suriye eyaletlerindeki hızlı ilerleyişini, komutasındaki yeni Mısır
ordusunun gücü kadar Cebel-i Lübnan’ı yöneten Emir Beşir el-Şihabi gibi
müttefiklerine ve II. Mahmud’un kriz karşıtı stratejileri nedeniyle Halep ve Şam gibi
önemli Suriye kentlerindeki mülk sahibi sınıfların Osmanlı idaresine yabancılaşmış
olmalarına borçluydu.953 1819 yılında Halep’te, 1825’te Kudüs’te 1831’deyse Şam’da
II. Mahmud döneminin merkezileştirme siyasetine ve vergi politikalarına karşı, yerel
eşrafın öncülüğünü yaptığı ayaklanmalar yaşanmıştı. 954 Bu nedenle İbrahim Paşa,
Osmanlı-Mısır çatışmasının ilk aşaması Mısır zaferiyle sonuçlanıncaya kadar, bölgedeki
mülk sahiplerini kendi yanına çekmeye yönelik bir taktik izledi. Örneğin, Mısır
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ordusunun Halep’e girmesinin ardından şehirde yeniçeri ocağının yeniden açıldığı ilan
edildi. 955 Fakat 1834 yılıyla birlikte bu istimalet politikası yerini Mısır’ın Suriye’ye
doğru genişleme isteğinin temel nedeni olan vergi ve askerlik taleplerine bıraktı.
Bölgedeki Müslüman nüfus zorunlu askerliğe tabi tutuldu ve doğrudan İbrahim Paşa ile
müttefik olmayan Nusayriler ve Havran Dürzileri gibi silahlı aşiret topluluklarının
silahsızlandırılmasına

çalışıldı.

956

Mısır

yönetiminin

ilk

yıllarında

vergi

adaletsizliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmışken, bütün yetişkin
Müslüman erkeklerden malvarlıklarına göre bireysel kelle vergisi alınmaya başladı.
İslam hukukuna göre gayr-i Müslimlerin ödemekle yükümlü oldukları cizye ile özdeş
görülen, ferde adıyla bilinen bu vergi başta mülk sahibi sınıf mensupları arasında olmak
üzere yaygın bir hoşnutsuzluğa neden oldu.957
İbrahim Paşa bu adımlarla Suriye’nin beşerî ve mali kaynaklarını Mısır’daki
devlet inşası projesine akıtırken, yerel iktidar bloklarını ve siyasal toplumun sınırlarını
yeniden şekillendirecek bazı idari düzenlemelere imza attı. Bunların başında nüfusu
20.000’i geçen kentlerde vali, haznedar ve ayan temsilcilerinden oluşan ve divan-ı
meşveret ya da meclisü’l-şûra adlarıyla bilinen meclislerin kurulması geliyordu. 958
Ulemanın kontrolü altındaki şer’î mahkemelerin yetki alanları sadece medeni hukukla
sınırlandırılarak, bu meclislere önemli iktisadi ve cezai meselelerde yargı hakkı
tanındı.959 Aynı zamanda bölgenin siyasal iktisatında önemli bir yeri olan ve ulemanın
başlıca gelir kaynakları arasında yer alan vakıfların denetimi de Mısır yönetimine
devredilerek merkezileştirildi. 960 Yine Mısır’da olduğu gibi, başta ipek olmak üzere
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ticari açıdan önem taşıyan bir dizi tarımsal ürün üzerinde tekel kurularak, bölgenin dış
ticaret faaliyetlerinden de Mısır hazinesine kaynak aktarıldı.961
Mısır yönetimi altındaki Suriye’de, cemaatler arası ilişkiler de zaman içinde
önemli bir kriz başlığına dönüşecek ve etkileri bölgenin Osmanlı idaresine dönmesinin
ardından hissedilmeye devam edecek şekilde dönüşüm geçirdi. Hristiyanlarla
Müslümanların eşit şekilde vergilendirilmesi ve Suriye’de denetimi sağlamak için Beşir
el-Şihab’a bağlı Hristiyan Maruni birliklerin kullanılması, gayr-i Müslim nüfusun
zımmi statüsünün sınırlarının zorlandığının göstergeleriydi. İbrahim Paşa bir yandan
toplumsal yaşamda Müslümanlarla gayr-i Müslimler arasındaki eşitsizliği azaltmak
üzere gayr-i Müslimlere yönelik kıyafet zorunluluklarının gevşetilmesi, ibadet
yerlerinin inşa ve tamiratıyla ilgili kısıtlamaların kaldırılması, kamuya açık törenlerde
haç taşınmasına izin verilmesi, misyonerlik faaliyetlerinin serbest bırakılması, hatta
Hristiyanların şehirlerde silahlı bir şekilde dolaşabilmeleri gibi adımlar atarken, diğer
yandan eşrafın gücünü dengelemek üzere bölgedeki ileri gelen Hristiyanlara dayanmayı
tercih etti. 962 Bu kişiler, yeni kurulan yerel idare meclislerine katıldılar. Şam’daki
mecliste, 10’u Müslüman, 10’u Hristiyan ve 1’i Yahudi olmak üzere 21; Beyrut
meclisindeyse 6’sı Müslüman, 6’sı Hristiyan ve 1’i Yahudi olmak üzere 13 üye yer
alıyordu. 963 Ayrıca Mısır yönetiminin idamesi ve vergi tahsilatı için Mısır’da olduğu
gibi büyük oranda Hristiyan memurlardan yararlanıldı ve meclislerde bulunan
hazinedarlar münhasıran Hristiyanlar, genellikle de Katolik Hristiyanlar arasından
seçildi. Suriye’nin baş hazinedarı da bir Melkit Katolikti.964
Mısır idaresini Suriye’ye yerleştirmek için atılan ve büyük bir kısmı müteakip
on yıl içinde Tanzimat reformlarının gündemleri arasında yer alacak bu adımlar, Suriye
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nüfusunun çeşitli kesimleri arasında direniş hareketlerinin doğmasına yol açtı.
Silahsızlandırma ve zorunlu askerliğe karşı dağlık bölgelerde yaşayan Nusayri ve Dürzi
aşiretleri zaman zaman Mısır yönetimini çok zor durumda bırakacak ve ancak silah
altına alınan Hristiyan unsurlar tarafından bastırılabilen isyanlara yöneldiler.965 Benzer
şekilde Kudüs, Nablus ve son olarak da Şam gibi önemli merkezlerde, yerel ayan ve
ulema aileleri, zorunlu askerlik ve silahsızlandırmaya karşı harekete geçen köylülerle ve
dağlı aşiretlerle ilişkiler kurarak, 1840 yılında Mısır yönetiminin uluslararası baskı
altında Suriye yönetimini terk etmesine doğrudan katkıda bulunacak isyanlara önderlik
ettiler.966 Bu direniş hareketini meşrulaştırmak için bazı âlimlerin II. Mahmud’u meşru
cihanşümul halife olarak tanımaları, Suriye’deki bu huzursuzluğun farkında olan ve
Müslüman ileri gelenleri destek vaadinde bulunan mektuplar ve hediyeler yoluyla
kazanmaya

çalışan

II.

Mahmud’un

çabalarının

karşılıksız

kalmadığının

bir

göstergesiydi.967
İkinci Mısır Krizi sonucunda Mısır birliklerinin çekilmesi ve 1841’de Necip
Paşa’nın Suriye valisi olarak atanmasıyla birlikte Osmanlı idari teşkilatına göre yeniden
düzenlenen Suriye vilayetlerinde Tanzimat reformları da aşamalı bir şekilde
uygulamaya konuldu.

968

Tanzimat’ın Suriye’deki temel gündemi, İmparatorluk

genelinde hayata geçirilen kurucu stratejilere paralel olarak, bölgenin dolaylı kolektif
sömürü mekanizmalarına açılması, bunun önünde engel oluşturabilecek şehirlerdeki
paramiliter grupların tasfiyesi ve silahlı soya dayalı toplulukların pasifizayonu,
cemaatler arası ilişkilerin Tanzimat’ın Osmanlıcılık idealleri çerçevesinde yeniden
düzenlenmesi ve millet siyasetinin kurumsallaşması ile son olarak bölgedeki şehirli
mülk sahibi sınıfların öngörülen yeni mutabakat çerçevesinde iktidar bloğuna yeniden
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dahil edilmeleriydi. Bu reform gündeminin Mısır yönetimi sırasında bölgedeki fay
hatlarını harekete geçiren adımlarla örtüşmesi ve halihazırda mevcut bulunan çatışma
dinamiklerini tetikleme ihtimali Tanzimat’ın bölgeye giriş hızını da belirleyecekti.
a. Dağlar ve Çöller
Osmanlı eski rejiminin son döneminde Suriye’de şehir merkezli bölgesel
rejimlerin yanı sıra dağlık bölgelerde ve çöllerde yaşayan soya dayalı topluluklar da
önemli bir özerklik derecesinden yararlanmış ve yukarıda değinildiği gibi İbrahim
Paşa’nın zorunlu askerlik ve vergi politikalarına karşı güçlü bir direniş sergilemişlerdi.
Mısır birliklerinin çekilmesinin ardından Osmanlı devletinin hem bütün bölge üzerinde
hâkimiyet kurmasını sağlayabilecek idari, iktisadi ve askerî güçten yoksun olması,969
hem de yerel ileri gelenlerin ve aşiret liderlerinin bağlılığını sağlamaya yönelik bir tür
istimalet politikası izlemesinin sonucunda, nüfusa çok sayıda silah dağıtıldı ve vergiden
muafiyet sözleri verildi.970 Merkezi Halep olan yeni bir Osmanlı ordusunun kurulduğu
1844 yılına kadar Lazkiye’deki Cebel-i Ansariyya, Havran’daki Cebel-i Dürzi,
Lübnan’daki Baalbek, Filistin’deki Cebel-i Nablus ve Cebel-i Halil ile Halep’ten
Ürdün’e kadar uzanan Suriye’nin doğu bölgelerinde mukim muhtelif aşiret
topluluklarıyla Osmanlı idaresi arasında kayda değer bir çatışma yaşanmadı. Fakat
bölgeye yönelik nüfus sayımının tamamlanmasının ardından 1850 yılında zorunlu
orduya kur’a yöntemiyle asker toplanması kararıyla birlikte Osmanlı yönetimi silahlı
direnişlerle karşılaşmaya başladı.971
Zorunlu askerlik meselesi, söz konusu topluklarla Osmanlı yönetimi arasındaki
çatışmalar açısından belirleyici bir başlık olarak öne çıksa da, aslında Bâbıâli tarafından
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amaçlanan, aşiret nüfusunun askere alınması ve silahsızlandırılmasıyla birlikte bu
bölgeler üzerinde doğrudan yönetimin tesis edilmesinin önündeki engellerin
kaldırılmasıydı. Mısır yönetiminin sona ermesinden sonra kendi bölgeleri üzerindeki
yöneticilik iddiaları kabul edilen yerel liderlerin tasfiye edilmesi ve belirli ölçülerde
özerkliklerini sürdüren dağların Tanzimat tarafından öngörülen idari yapıya ve vergi
sistemine dahil edilmeleri arzu ediliyordu. Bunun için kullanılan temel araç, 1850’ler
boyunca aralıksız bir biçimde düzenlenen askerî seferler oldu. Aynı zamanda her bir
bölgede mevcut yerel liderlikler ya da aşiretler arasındaki ihtilaflardan da faydalanılarak
bir nevi böl-yönet politikası izlendi.972 Aşiretlerin birbirleriyle mücadele içinde olduğu
Cebel-i Ansariyya’da ya da ileri gelen ailelerin geleneksel Kaysi ve Yemeni hizipleri
şeklinde örgütlendiği Cebel-i Nablus’ta iç çatışmalardan yararlanıldı. Bunun yanı sıra
Nusayriler ya da Baalbek’teki Şiiler gibi aşiret topluluklarının ‘‘rafızi’’ kabul edilen
inançlara sahip olduğu yerlerde çevredeki Sünni grupların desteği arandı.973
1850’li yıllar boyunca düzenlenen askerî harekâtların ardından, bahsi geçen
dağlık bölgelerden Cebel-i Dürzî ve Havran dışında kalan yerlerde silahlı direniş
kırılırken, düzensiz de olsa aşiretlerden asker toplanmaya ve gecikmiş vergiler tahsil
edilmeye başladı. Daha da önemlisi, bu bölgelerin Osmanlı idare teşkilatına dahil
edilmesi yolunda önemli mesafe kaydedilerek, ilk kez aşiret üyesi olmayan taşra
idarecileri atanabildi. Dürzi aşiretlerin toplumsal yapılarının iç çatışmalara mahal
vermediği ve zaman zaman bölgedeki kaynaklar için rekabet ve çatışma içinde oldukları
dağın hemen etrafındaki çöllerde yaşayan Bedevi aşiretleriyle merkezî hükümetin
tehdidi karşısında geçici ittifaklar kurabildikleri Cebel-i Dürzi ise, Osmanlı yönetiminin
Suriye’de doğrudan yönetime geçişte kaydettiği başarının önemli bir istisnası oldu.974
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Dürziler vergi vermeye toptan karşı değillerdi, fakat bunu Tanzimat’ın getirdiği
yeni usullere göre değil, geleneksel şekliyle, yani belirlenmiş bir meblağ üzerinden
toplu olarak vermek istiyorlardı. Zorunlu askerliğe, silahsızlandırmaya ve beraberinde
bunlara yol açacaklarını düşündükleri tapu kaydı ile nüfus sayımınaysa bütünüyle
karşıydılar, çünkü Dürzi aşiretlerinin çölde büyük Bedevi aşiretlerine karşı ayakta
kalmalarını sağlayabilecek tek şey, savaşacak ve toprağı işleyecek insan gücüydü.
Schaebler’in de belirttiği gibi, patriarkal toplumun temel direği genç erkekler olmadan,
aşiretler herhangi bir statü kazanamaz ya da koruyamazlardı.975
Bölgeden asker toplanmasına yönelik 1850’li yılların hemen başındaki
girişimlerin, Dürzi ve Bedevi aşiretlerle Sünni köylülerin direnişi nedeniyle sonuçsuz
kalması üzerine Osmanlı hükümeti, Bedevilerle Dürzilerin arasını açmaya ve Dürzi
aşiretlerin birliğini bozmaya çalıştı; isyancıları ikna etmek üzere bölgeye çeşitli heyetler
gönderdi. Zorunlu askerliği hiçbir koşul altında kabul etmeyeceklerini bildiren
isyancıların bunun yerine vergilerini arttırmaya ve ihtiyaç halinde askerî yardım
sağlamaya yönelik tekliflerinin hükümet tarafından reddedilmesi sonucunda, Cebel-i
Dürzi’nin de içinde yer aldığı Havran bölgesine yönelik bir askerî harekât kararı
alındı. 976 Suriye’deki düzenli ordu birliklerine ek olarak, Cebel-i Nablus’tan Sünni
köylülerin, Güney Lübnan’dan Şii savaşçıların ve Celile’den paralı Bedevi askerlerin de
katıldığı harekât Havranlı Sünni köylüler, Dürziler ve Bedeviler arasında kurulan ittifak
karşısında başarı sağlayamadığı gibi, bölgedeki aşiretlerin etki alanlarını Güney Suriye
ve Lübnan’ın kırsal bölgelerine doğru genişletmelerine neden oldu. Aynı yıl içinde
getirtilen takviye birliklerle düzenlenen ikinci bir saldırının da büyük askerî kayıplara
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yol açarak yenilgiyle sonuçlanması üzerine Osmanlı hükümeti Dürzilerle anlaşma
yoluna gitti. Dürziler bütünüyle askerlikten muaf tutulurken, ödeyecekleri verginin
arttırılmasını ve hem kendilerine hem de Bedevi aşiretlere ait gecikmiş vergi borçlarını
ödemeyi kabul ettiler.977
Merkezî hükümetin Havran bölgesini dolaylı kolektif sömürü mekanizmalarına
açma konusunda yaşadığı zorluklar, aslında aşiret topluluklarını birbirine karşı
kullanmaya ve askerî harekâtlarla bu toplulukların gücünü kırmaya yönelik siyasetin
sınırlarını da gösteriyordu. Merkezî hükümet Suriye’de doğrudan yönetime geçişin ve
bölgenin pasifizasyonunun önünde bir başka engel olan Bedevi aşiretlerin karşısında da
1850’li yıllar boyunca benzer stratejilere baş vurdu. Belirli aralıklarla aşiretlere karşı
doğrudan güce başvuran, çöl sınırını askerî istihkamlarla emniyet altına almayan çalışan
ve mümkün olan yerlerde aşiretleri yerleşik hayata geçirmeyi deneyen Osmanlı
yönetiminin aldığı sonuçlar burada da aynı ölçüde istikrarsız ve nihai olarak sorunu bir
çözüme kavuşturmaktan uzaktı. Örneğin, Halep vilayetinde söz konusu stratejiler belirli
ölçüde başarı sağlarken, Suriye çölünün diğer bölgelerinde 1850’lerin sonlarına
gelindiğinde etkili ve kalıcı bir denetim tesis edilememişti.978
1860 yılında Lübnan ve Şam’da yaşanan ve aşağıda ele alınacak olayların
ardından, Osmanlı hükümetinin Tanzimat programının Suriye’de hayata geçirilmesine
yönelik daha kararlı bir tutum benimsemesi ve bunun için gerekli fiziksel koşulları
yaratmaya koyulmasıyla birlikte, 979 uygulanan şiddetin dozu da arttı. 1863 ve 1864
yıllarında Bedevi aşiretlere ve Lübnan’da ve Şam’da Hristiyanlara karşı katliamlara
karışmış olan Dürzilerin sığındığı Cebel-i Dürzi’ye düzenlenen askerî harekâtlarla bir
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yandan tekil çatışmalar dışında kırsal alanın sükunet içinde olmasını sağlayacak altyapı
kurulurken, diğer yandan da Dürzilerin bir kısmı bedel-i askeri olarak verilecek yıllık
240.000 kuruşluk bir vergi ödemeyi, kanun kaçaklarına sığınma sağlamaktan
vazgeçmeyi, Bedevilerle ittifaklarını bozarak devletin onların akınlarını engellemek için
yaptığı harekâtlara destek vermeyi, Cebel-i Dürzi’de bir Osmanlı müdürünün
çalışmasını kabul etmeleri sağlandı.980 1866-67 yıllarında bir kez daha vergi ödemeyi
reddeden Nusayrilere karşı düzenlenen başarılı bir askerî harekâtın ardındansa, önde
gelen Nusayri liderleri idam edilerek vergiler toplandı.

981

1864 tarihli Vilayet

Nizamnamesi’nin iki yıl sonra Suriye vilayetlerinde de uygulamaya konulmasıyla
birlikte yeni bir merkezileşme hamlesi başlatıldı982 ve bunun sonucunda kırsal alanda
köylü topluluklarıyla devlet arasında aracı konumunu koruyan şeyhler, toplumsal
statülerini ve iktisadi güçlerini korumaya devam etmelerine rağmen idari konumlarını
yeni taşra teşkilatı çerçevesinde muhtarlara bıraktılar. 983 Böylece kaynağını dağ ve
çöllerde mukim aşiret topluluklarından alan Suriye’deki kırsal bölgelere hâkim parçalı
siyasal yapının Tanzimat rejimiyle bütünleştirilmesi 1860 yılların ikinci yarısında
büyük ölçüde tamamlandı.
b. Şehirlerde Mezhepçi Şiddet
Tanzimat reformlarının Arap eyaletlerinin kırsal bölgelerindeki uygulanma hızı
ve biçimleri, silahlı yerel topluluklarla Osmanlı devleti arasında çatışmanın ağır bastığı
ilişkiler tarafından belirlenmişti. Ancak, kentlerde kendisini gösteren başat siyasal
çatışma biçimi, başta zorunlu askerlik, vergilendirme ve cemaatler arası eşitlik siyaseti
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olmak üzere Tanzimat’ın kurucu stratejilerinin tetiklediği fay hatları üzerinde yükselen
mezhepçi şiddet oldu. Suriye’de ilk kez Hristiyan ve Yahudi cemaatleri ya da Katolik
ve Ortodoks Araplar984 arasında görülen mezhepçi şiddet olayları, Tanzimat rejiminin
Arap eyaletlerine girişiyle birlikte 1850’de Halep’te, 1854’te Musul’da, 1856’da
Nablus’ta ve 1858’de Cidde’de çeşitli Müslüman grupların şehirde yaşayan Hristiyan
cemaatlere ya da Batılı devletlerin temsilcilerine yönelik saldırılarına dönüştü. Bu
saldırılar ilk bakışta, önce İbrahim Paşa yönetimi, ardından da Tanzimat rejimi altında
toplumsal statüsü yükselen, aynı zamanda Avrupa ülkeleriyle kurdukları ticari
ortaklıklar sayesinde giderek zenginleşen gayr-i Müslimlere yönelik bir Müslüman
hıncının tezahürleri ve cemaatler arası eşitlik politikalarına karşı tepki olarak
görülebilir. Kuşkusuz söz konusu mezhepçi şiddet olaylarının önemli nedenlerinden
biri, XIX. yüzyılın ilk yarısı boyunca değişim geçiren cemaatler arası ilişkilerde
aranmalıdır. 985 Fakat, 1850 Halep olaylarına daha yakından bakıldığında görüleceği
üzere mezhepçi şiddet, bu değişimlerin de dahil olduğu, ama bunların ötesinde
Tanzimat rejiminin kurucu stratejilerinde cisimleşen, yerel iktidar ilişkilerindeki çok
boyutlu dönüşümlerin bir sonucuydu.
Halep olaylarının başlangıç şekli, seyri ve Osmanlı devletinin olayların
bastırılmasının ardından aldığı önlemler bu açıdan aydınlatıcıdır. Olaylar 1850 yılında
Kurban Bayramı sırasında, tamamlanan nüfus sayımının şehirde zorunlu askerlik
uygulaması için bir hazırlık olduğuna ve bayram sonrasında askere alımların
başlayacağına dair söylentilerin artmasıyla, özellikle yeniçerilerin tarihsel olarak güçlü
olduğu ve Bedevi, Türkmen ve Kürt göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Halep’in
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görece yoksul mahallelerinden kalabalıkların toplanması üzerine başlamıştı.

986

Yetkililerin, nüfus sayımının yalnızca yeni uygulamaya konulacak olan ferde vergisini
ödeyeceklerin belirlenmesi amacıyla yapıldığına dair güvence vermesine rağmen
kalabalık, zorunlu askerlik ve vergi karşıtı sloganlarla önce Halep Valisi Mustafa Zarif
Paşa’nın konağına yöneldi. Paşa’nın konağın kapılarını kapatarak kalabalığın taleplerini
dinlemeyi reddetmesinin ardından, şehirdeki yeniçeri hizbinin başı olan ve hem İbrahim
Paşa döneminde hem de Halep’te Osmanlı idaresinin yeniden tesis edildiği yıllarda
mütesellimlik görevini sürdüren Abdullah el-Babnisi’nin konağına giderek, kendisinden
hareketin başına geçmesini istediler. Abdullah Bey’in bu isteği kabul etmese de kendi
himayesindeki yeniçeri hizbi tarafından harekete geçirilen kalabalığı ‘‘siz işinizi
bilirsiniz’’ diyerek serbest bırakması üzerine, vali konağına, merkez çarşıdaki
dükkânlara ve şehrin belirli Hristiyan mahallerine yönelik saldırılar başladı.987
Olayların başlamasının ardından yağmadan pay almak için şehre gelen Bedevi
aşiret mensuplarının da katılmasıyla sayıları daha da artan isyancılar Hristiyan
mahallerine yöneldiler ve Melkit Katolik Patrikhanesi’nin de bulunduğu 6 kilise, 688 ev
ve 36 dükkanı yağmaladılar, onlarca Hristiyanı öldürdüler. 988 Geniş çaplı saldırılara
rağmen can kaybının görece sınırlı kalmasını sağlayan şey, bir süre sonra Abdullah
Bey’in sağladığı muhafızların eşliğinde isyancılarla görüşen ileri gelen Müslümanların
telkinleri oldu. Eşrafın isyancıların taleplerini şehir dışında bir kaleye sığınmış olan
Mustafa Zarif Paşa’ya iletmeyi kabul etmesi üzerine Hristiyanlara yönelik saldırılar
durdu. Bu talepler arasında şehir nüfusundan asker alınmaması, yeni ferde vergisinin
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ilgası, şehrin yerlilerinden birinin mütesellim olarak atanması, yağmalanan mallardan
sadece toplanabilenlerin iade edilmesi, kiliselerde çan çalınmasına ve dinî törenlerde
haç taşınmasına son verilmesi, Hristiyanların köle sahibi olmalarının yasaklanması ve
Müslümanlara saygılı davranmaları yer alıyordu.989
Vali yeni verginin bir kelle vergisi olarak herkesten toplanmayacağını, sahip
olunan mülkler üzerinden tahakkuk edileceğini belirterek ve Abdullah Bey’i kaymakam
olarak atayarak talep ettiği destek kuvvetler gelinceye kadar zaman kazanmaya
çalıştı. 990 Yaklaşık iki hafta boyunca şehrin Abdullah Bey’in hizbinin yönetiminde
kalmasının ardından beklenen desteğin gelmesiyle önce Bey’le ittifak içindeki Anaza
Bedevilerinin üzerine bir sefer düzenlendi. Ardından, tarihsel olarak şehirde
yeniçerilerin rakibi olan ve Abdullah Bey’in isyan süresince ittifak kurmaya çalıştığı
eşraf hizbinin başı Yusuf Şerifzade kaymakam olarak atandı ve şehirde iki hizbe bağlı
silahlı gruplar arasında bir iç çatışma başladı. 991 Böylece isyancıların askerî gücünü
zayıflatan Osmanlı kuvvetleri topçu desteği altında isyanın merkezi olan mahallere girdi
ve Abdullah Bey’in konağı da dahil olmak üzere ev ev süren çatışmaların ardından
direniş kırıldı. Çatışmalarda ölenlerin sayısının üç ile beş bin arasında olduğu tahmin
ediliyordu.992
Halep’te Osmanlı idaresinin yeniden tesis edilmesiyle birlikte yüzlerce kişi
tutuklandı ve sürüldü. Bunların arasında, önce boynuna Sultana ihanet edenlerin
sonunun bu olacağını söyleyen bir yazı asılmış halde şehrin sokaklarında dolaştırılan,
ardından sürgüne gönderildiği İstanbul yolunda iddialara göre zehirlenerek öldürülen
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Abdullah Bey de vardı. 993 Aralık 1850’de Halep’e ulaşan Kıbrıslı Mehmed Paşa,
suçluların cezalandırılması için yeni önlemler aldı, zorunlu askerliği uygulamaya soktu
ve Hristiyan sakinlerin kayıplarını tazmin etmeye başladı. Yerel liderliğin gücünü
kırmak ve meclisi yeniden organize etmek için adımlar atıldı. Yusuf Bey ve başka iki
ileri gelen, isyana katıldıkları gerekçesiyle sürgüne gönderildi. Şehir meclisi ayanlardan
temizlendi ve yerlerine şehrin daha alt sınıflarından ve gayr-i Müslimlerden temsilciler
getirildi. 1851’de sürgün siyaseti devam etti ve on ayan daha şehirden sürüldü. 994 Takip
eden yıllarda sürgüne gönderilen ayanların şehre geri dönmelerine izin verilecek ve bu
kişiler bir kez daha meclise girerek şehirdeki nüfuzlarını tesis edecek olsalar da isyanın
bastırılması sırasında kullanılan şiddet ve ardından alınan önlemlerle, eski yeniçerilerle
eşraf gibi paramiliter grupların ve bu gruplara yaslanan iktidar odaklarının askerî ve
siyasi gücünün nihai olarak kırılması sağlanmıştı.
Halep olaylarının nedenleri üzerine tarihçiler arasında kimi görüş ayrılıkları
bulunmakla birlikte,995 olayların başlangıç biçimi, seyri ve sonrasında devlet tarafından
atılan adımlar üç dinamiğin özel bir önem taşıdığını göstermektedir. Bunlardan ilki,
kökenleri Osmanlı eski rejiminde yatan yerel iktidar odakları arasındaki mücadelenin
Tanzimat rejiminin bölgeye girişiyle birlikte aldığı yeni biçimler ve Halep’in mülk
sahibi sınıfının Tanzimat’ın iktidar bloğuna yönelik yeni mutabakat arayışı karşısındaki
direnişiydi. Osmanlı hâkimiyetinin 1840 sonrasında Suriye’de yeniden tesis edilmesi
sırasında uygulanan istimalet politikası gereği, Halep’teki paramiliter yeniçeri ve eşraf
örgütlenmelerinin 996 başlarında bulunan ve kurdukları himaye ağları üzerinden kente
akan yoksul kitleleri seferber edebilme yeteneğine sahip Abdullah ve Yusuf beyler,
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mütesellim ve kaymakam olarak idari sisteme dahil edilmiş ve kendilerine başta kırsal
kesimdeki iltizamlar olmak üzere şehrin iktisadî kaynakları üzerinde denetim
verilmişti.997 1850 yılında Osmanlı Valisi Mustafa Zarif Paşa’nın, Mütesellim Abdullah
Bey ile Kaymakam Yusuf Bey’den gecikmiş iltizam ödemelerini yapmalarını talep edip
onları hapis ve mallarının müsaderesiyle tehdit etmesi ve ardından Abdullah Bey’in
mütesellimlikten azledilip yeni iltizam almasının yasaklanması, kontrol ettikleri
paramiliter gruplara dayanarak siyasi ve iktisadi güçlerini kullanmayı sürdürmek isteyen
iktidar odaklarının tasfiyesine yönelik ilk adım olmuştu.998
Ma‘oz, 1850 olaylarının Abdullah Bey’in Yusuf Bey’i de ikna ederek kendine
bağlı gruplarla bu süreci durdurmak ve yerel siyasette kaybettiği konumu yeniden
kazanmak amacıyla sınırlı bir isyan çıkarmayı planladığı, fakat bir süre sonra olayların
kontrolünü yitirdiği fikrindedir.999 Masters’ın da belirttiği gibi Abdullah Bey’in planına
ilişkin kanıtlara sahip olmasak da1000 isyancıların Halepli bir kişinin mütesellim olarak
atanması yönündeki talepleri ve saldırıların ikinci gününden sonra Abdullah Bey’in
sahneye çıkarak denetimi sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, olayların Abdullah
Bey ve yerel iktidar bloğu içinde temsil ettiği hizip açısından Tanzimat rejiminin
dayattığı, mülk sahibi sınıfların ellerinde bulundurdukları zor araçlarından devlet lehine
vazgeçmelerine dayanan yeni mutabakata direnmek ve Halep özelinde bu sınıflar
arasında devam etmekte olan rekabette avantaj elde etmek için bir fırsat olarak
görüldüğü sonucuna varılabilir. Zira Abdullah Bey, kaybetmek üzere olduğu iktisadi
kaynaklar üzerindeki kontrolünü büyük oranda kendisine bağlı paramiliter gruplara ve
Halep çevresindeki Bedevi aşiretlerle kurduğu ittifak ilişkilerine borçluydu.1001İsyanın
bastırılmasının ardından sürgüne gönderilenlerden yolda hayatını kaybeden Abdullah
997
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Bey dışındakilerin bir süre sonra affedilerek şehre dönmelerine, dahası meclisteki
güçlerini yeniden kazanmalarına izin verilmesi, Halep olaylarının, hükümet tarafından
da mülk sahibi sınıflara mutabakatı kabul ettirmek için bir olanak olarak
değerlendirildiğini gösteriyordu.
Bununla birlikte, olayların hükümete karşı açık bir isyan ve mezhepçi şiddet
biçimi alması, Halepli yoksul Müslüman kitlelerin Tanzimat’ın diğer iki temel kurucu
stratejisi karşısında gösterdikleri tepkinin bir sonucuydu. Halep şehrinin dolaylı kolektif
sömürü mekanizmalarına açılmasına gösterilen tepki, olayların başlangıcındaki
sloganlarda ve daha sonra Osmanlı valisine iletilen taleplerde ifadesini bulmuştu.
Geçmişteki imtiyazlı konumlarını kaybeden, üstüne üstlük önceki on yılların iktisadi
gelişmeler sonucunda şehirdeki genel yoksullaşmadan payını fazlasıyla alan kent
yoksulları, kendilerini doğrudan vergi mükellefi yapacak yeni düzenlemelere ve zorunlu
askerliğe karşı son kozları olan isyana başvurdular. Fakat bunu yaparken hedefleri, kısa
süre içinde şehri terk eden Osmanlı otoritesinden ziyade, hem Mısır yönetiminin hem de
Tanzimat’ın sunduğu olanaklarla, toplumsal statülerinde gözle görünür bir yükselme
yaşanan şehrin Hristiyan nüfusu oldu.
Baktıaya, cemaatler arasında artan gerginlik bağlamında, ‘‘meyhaneler,
tavernalar, yeşil giysiler içinde dolaşan Hristiyanlar, çan sesleri, Müslümanların yaşam
alanlarında kutlanan Hristiyan bayramları ... bütün bunlar söz konusu dönemin
Suriyesi’nin kaldıramayacağı şeylerdi’’ diye yazar.1002 Müslümanlar arasında, ulemanın
ve ayanın da teşvikiyle gayr-i Müslim cemaatlere yönelik genel bir hıncın gelişmekte
olduğu doğruydu. 1003 Bununla birlikte Halep’teki olaylar sırasında Müslümanlarla
Hristiyanların bir arada yaşadıkları mahallelerin değil, münhasıran Hristiyanlarla
meskun mahallelerin hedef alınmış olması, yoksul Hristiyanlara ve eski kiliselere
1002
1003
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dokunulmayıp özellikle kilise inşa yasağının kaldırılmasıyla yeni yapılan kiliselerin ve
zenginlerin evlerinin saldırıya uğraması, 1004 meselenin genel bir Hristiyan karşıtı
hınçtan ibaret olmadığının göstergesiydi. Masters’a göre, olayların sınıfsal arka
planında, faillerin ve kurbanların geleneksel cemaat bağlarında yaşanan değişim yer
alıyordu.1005
Olayların faillerinin şehrin bütün Müslüman ahalisinden ziyade yeniçerilerle
ilişkili ve şehre yeni göç eden unsurlarla meskûn mahallelerden geldiğine değinilmişti.
Kurbanlarsa büyük oranda millet siyasetinin ve iktisadi gelişmelerin sonucunda şehir
siyasetindeki konumları giderek güçlenen ve dahası Tanzimat sayesinde bu güçlerini
kamusal alanlarda gösterme fırsatı bulan Katolik Melkitlerden oluşuyordu. XVIII.
yüzyıl boyunca Müslüman ileri gelenlerle kurdukları ittifaklarla zenginleşen Katolikler,
bir yandan Avrupa ile artan ticaretin sunduğu olanaklar sayesinde bu ittifaklardan
bağımsız bir iktisadi güç elde etmiş, diğer yandan da millet siyaseti sonucunda bu
güçlerini kamusal ve siyasal alana tahvil etmeye başlamışlardı.1006 Şehrin görünümünü
değiştirerek gösterişli binalar inşa etmeleri, kamusal alanda dinî kimlikleriyle daha fazla
boy göstermeleri, bunları yaparken de Tanzimat rejimiyle kurdukları ilişki, 1007 XIX.
yüzyılın ikinci yarısı boyunca iktidar zemini giderek eriyen Müslüman unsurların hedefi
haline gelmelerine neden oldu. Yeni kilise inşa edilmesine karşı düzenlenen kampanya
ve binalardan birinin işgal edilerek camiye çevrilmesinin ya da Melkit Katolik Patriği
Maksimus Mazlum’un 1849 yılında gösterişli bir yürüyüş alayının başında, süslü haçlar
ve havaya sıkılan tüfekler eşliğinde katedrale girmesinin yarattığı infialle birlikte,
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Hristiyanların Mora’da olduğu gibi ayaklanacaklarına yönelik söylentiler bir anlamda
1850 olaylarının habercisi niteliğindeydi.1008
Tanzimat rejiminin kurucu stratejileriyle, Halep’teki farklı toplumsal grupların
proaktif ve reaktif stratejilerinin karşı karşıya geldiği bir çerçeve içinde anlaşılması
gereken mezhepçi şiddetin Arap eyaletlerindeki bu ilk örneğini, daha küçük ölçekli
olmakla birlikte benzer zeminde gerçekleşen bir dizi şiddet olayı daha takip etti.
Bunlardan ilki, 1854 yılında Musul’da yaşanan ve tıpkı Halep’te olduğu gibi yeniçeri
ocağıyla ilişkili grupların başrolü oynadığı, ama bu kez yalnızca Hristiyanların değil
Yahudilerin de hedef alındığı saldırılardı.1009 Yeni vergi toplama sistemi ve merkezden
gönderilen bölgeye yabancı idareciler, iki Hristiyanın eyalet yönetiminde etkili
olmasına olanak tanımıştı. Bu kişilerin geleneksel meblağdan daha fazla vergi
toplamaya çalışarak şehirdeki emtia fiyatlarının yükselmesine neden olmaları ve mali
suiistimaller diğer tüccarlar ve Müslüman nüfus arasında tepkilerin yükselmesine yol
açmıştı.

1010

Eyalet yönetimindeki etkileri azalsa da bölgedeki Kürt aşiretleriyle

ilişkilerini sürdüren ve kırsal kesimdeki iltizamlar sayesinde belirli bir iktisadi zemini
koruyan yeniçeri ocağıyla ilişkili ileri gelenler, ulemanın da desteğiyle hem bu tepkileri
hem de Kırım Savaşı’yla birlikte ağırlaşan mali yüke ve zorunlu askerliğe yönelik
şikâyetleri örgütlemeyi başardılar. 1011 Kırım Savaşı’na gönderilmek üzere toplanan
askerlerin de katılımıyla Musul’daki bazı Müslüman gruplar tarafından Hristiyan ve
Yahudi cemaatlerine saldırdılar düzenlendi, gayr-i Müslimelere ait ev ve dükkanlar
yağmalandı.
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Hourani’ye göre, Tanzimat karşıtı öfkenin gayr-i Müslimlere

yönelmesi, bu grupların Tanzimat’la ilişkilendirilmesi kadar, isyanı örgütleyenlerin bu
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yolla daha fazla halk desteğini elde edebileceklerini düşünmelerinin de bir
sonucuydu.1013
Bir Hristiyanın hayatını kaybettiği, bir kilise ile Hristiyanlara ait çok sayıda evin
yağmalandığı ve buna ek olarak Batılı ülkelerin konsolosluklarının saldırıya uğradığı
1856 Nablus olaylarını tetikleyense, Islahat Fermanı’na ilişkin haberlerin ulaşması
üzerine, yetkililere haber vermeden Kudüs’teki Anglikan Kilisesi Piskoposu’nun
Nablus’taki kiliseye çan yerleştirilmesi ve çaldırması oldu. Şehir Müslümanlarının
ertesi gün Cuma namazı çıkışında olayı protesto etmelerinden birkaç gün sonra,
Müslüman bir dilencinin silah taşıyan yerel Hristiyan muhafızların eşlik ettiği bir İngiliz
misyoner tarafından öldürülmesi üzerine yerel ulemanın önderliğinde başlayan
saldırılar, yetkililerin müdahale etmesi ve kalabalığı kontrol altına almasıyla genel bir
katliama dönüşmeden durduruldu.1014
Mekke ve Medine’nin liman şehri olan Cidde’de de 1858 yılında Hristiyanlara
ve Avrupalı konsoloslara yönelik saldırıların arkasındakiler bazı büyük tüccarlar ile
ulema mensuplarıydı.1015 Şehirde Hristiyan tüccarların giderek artan etkisi ve başta köle
ticaretinin yasaklanması girişimleri olmak üzere Tanzimat rejiminin getirdiği
düzenlemelere yönelik tepki bir kez daha mezhepçi şiddet biçimini aldı.1016 Britanya’ya
ait bir savaş gemisinin limandaki bir gemiye el koyması ve İngiliz denizcilerin Osmanlı
bayrağını indirerek çiğnediklerine ilişkin söylentiler üzerine başlayan olaylarda
Britanya ve Fransa konsolosları ile bazı Hristiyanlar öldürüldü.1017 Britanya’nın olaya
karışanların hemen idam edilmesi, aksi takdirde şehrin işgal edileceği tehdidi ve şehri
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bir süre bombalaması üzerine idamlar gerçekleştirildi ve Hristiyanların zararları
İmparatorluğun o yıl Hicaz’daki toplam harcamalarını aşacak şekilde tazmin edildi.1018
1850 yılında Halep’te yaşananların dışındaki mezhepçi şiddet olayları, ölçekleri
ve yarattıkları sonuçlar nedeniyle yeterince belgelendirilmemiş olsa da, tümünde benzer
bir örüntünün izleri sürülebilir. Eski rejimden kalan ve Tanzimat’ın idari ve mali
uygulamalarıyla kendisini tehdit altında hisseden yerel hizip ya da grupların yeni
rejimde kendilerine yer bulma çabaları,

1019

yeni vergi ve zorunlu askerlik

uygulamalarının halk arasında yarattığı genel öfke ve cemaatler arası eşitlik siyasetiyle
millet sisteminin kurumsallaşması sonucunda özellikle belirli Hristiyan toplulukların
kamusal, siyasi ve iktisadi hayattaki görünür etkileri, bu şiddet olaylarının ortaya
çıkacağı zemini şekillendirmişti. Fakat 1860 yılında önce Cebel-i Lübnan’da başlayan
ve ardından Şam’a sıçrayan mezhepler arası çatışma ve gayr-i Müslimelere yönelik,
ölçek açısından önceki yıllarla kıyaslanamayacak katliamlar, nedenleri itibariyle daha
girift olduğu gibi, sonuçları açısından da Tanzimat rejiminin Arap eyaletlerindeki
geleceğinde belirleyici olacaktı.
c. Cebel-i Lübnan ve Şam
1858 yılında başlayıp önce Cebel-i Lübnan’ı, ardından Şam şehrini sarsan ve
Osmanlı İmparatorluğu’nu bir dış müdahale tehdidi ile karşı karşıya bırakan isyan,
çatışma ve katliamlar, Tanzimat rejiminin ürünü olan üç farklı siyasal çatışma
biçiminin, yani köylü isyanlarının, soya dayalı toplulukların ve kent yoksullarının
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kolektif sömürü mekanizmalarına karşı direnişinin ve mezhepçi şiddetin bir arada
görülebildiği özel bir örnekti.
Haluk Ülman’ın ifadesiyle ‘‘Suriye Buhranı’’, 1858 yılında Cebel-i Lübnan’ın
Kisravan bölgesinde Maruni köylülerin yine Maruni olan toprak sahiplerine karşı
ayaklandığı bir köylü isyanı ile başlamış olmakla birlikte, aslında kökleri eski rejimin
çöküşünde yatan ve bölgenin Mısır yönetimi altında bulunduğu dönemin ardından
Osmanlı İdaresi’ne dönmesiyle birlikte Cebel-i Lübnan’da giderek yükselen mezhepçi
gerilimin sonucuydu.

1020

Cebel-i Lübnan, dağlık coğrafyası, silahlı soya dayalı

toplulukların gücü ve karmaşık etnik/mezhepsel yapısı nedeniyle Osmanlı hâkimiyetine
girdiği XVI. yüzyıldan itibaren, yönetimin yerli ailelerden oluşan bir hiyerarşiye
bırakıldığı ve gerek mülk sahibi sınıfların kendi arasındaki gerekse doğrudan üreticilerle
kurdukları ilişkilerin Avrupa feodalizmini andıran özellikler taşıdığı özel bir statüye
sahip olmuştu.1021 Sünni ve Şii Müslümanlar, Dürziler, Rum Ortodoks, Katolik Melkit
ve Maruni Hristiyanlardan oluşan nüfusta eşraf ile ahali arasındaki ilişkiler mezhepçi
bölünmeleri kesecek şekilde kuruluyor ve mukataacılar adıyla da bilinen eşraf, farklı
dinî aidiyetlere sahip olsa bile aynı siyasî kültürü ve ayrıcalıkları paylaşan bir sınıf
teşkil ediyordu. Bu anlamda Cebel-i Lübnan siyasal toplumun giderek daha fazla
Müslüman-reâyâ karşıtlığı temelinde inşa edildiği Osmanlı eski rejimi açısından önemli
bir istisnaydı.1022
1825 yılında Doğu Akdeniz’de Mehmet Ali Paşa’nın da dahil olduğu bölgesel
rekabetin sonucunda, Emir II. Beşir el-Şihab’ın en yakın müttefiki konumundaki Dürzi
1020
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şeyhi Beşir Canbulat’la çatışma içine girmesi, hem bölgedeki iktidar ilişkileri hem de
mezhepçi aidiyetlerin siyasallaşma biçimleri açısından bir kırılmaya yol açtı. II. Beşir,
bölgenin en büyük mukataacısı olan şeyhi idam yoluyla tasfiye ettikten sonra, Cebel-i
Lübnan’daki geleneksel hiyerarşileri değiştirecek şekilde rakibinin ve destekçilerinin
mukataalarına el koyup temellük stratejilerini merkezileştirmeye ve böylece primus
inter pares konumundan çıkarak merkezinde kendisinin durduğu bir bölgesel rejim inşa
etmeye yöneldi.1023 Bu süreçte en büyük destekçileriyse Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile
giderek Maruni köylülerin temsilciliğini üstlenerek siyasal bir rol oynamaya başlayan
Maruni Kilisesi oldu. Sonuçta mukataacılar ve eşraf aileleri sadece Emir karşısında
değil, aynı zamanda Maruni kilisesi karşısında da güç kaybettiler.1024
İlk kez Maruni köylülerin Dürzi mukataacılarla karşı karşıya geldikleri 1820-21
köylü isyanında görünür hale gelen mezhepçi aidiyetlerin siyasallaşması, 1825
sonrasında Maruni Kilisesi ile Emir arasında kurulan ittifakla birlikte hız kazandı ve
toplumsal çelişkiler giderek daha fazla mezhepçi bir mesele görünümü almaya
başladı. 1025 Bu eğilim, Mısır yönetiminin sadece Cebel-i Lübnan’da değil bütün
Suriye’de mezhepsel bölünmeleri derinleştiren adımları ve Büyük Güçlerin Doğu
Akdeniz’deki krize farklı dinî cemaatleri himaye ederek müdahale etme politikalarıyla
daha da güçlendi. İbrahim Paşa, Cebel-i Lübnan’ın geleneksel yönetici hanedanı olan
Şihab’lar ile ittifak kurmuş ve II. Beşir, İbrahim Paşa’nın sadece Cebel-i Lübnan’daki
değil, bütün Suriye’deki varlığı açısından önemli bir işlev görmüş, askerî gücünü başta
Lübnan Dürzilerininki olmak üzere Mısır yönetimine karşı ayaklanmaların bastırılması
için sunmuştu. Bunun karşılığında Emir de Cebel’deki güç dengesinin Marunilerilerin
lehine değişmesini ve çok sayıda Dürzi şeyhinin bölgeden sürülmesini sağlamıştı.1026
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Bölgenin Osmanlı idaresi altına girmesiyle birlikte Emir II. Beşir Mısır’a kaçarken,
Dürziler Cebel-i Lübnan’a geri döndüler ve yokluklarında Maruniler tarafından
sahiplenilerek işlenmeye başlanmış toprakları üzerinde hak talebinde bulundular. 1027
Hristiyan köylülerin ve Maruni kilisesinin buna yanıtı ise Dürzilerin toprak sahipliği
iddialarını reddetmek ve Dağ’ın kuzeyinde ortaya çıkan otorite boşluğunu doldurmaya
çalışmak oldu.1028
Cebel-i Lübnan’ı terk ettikleri dönemde artan borçlarını telafi etmek için
arazilerindeki köylülerden daha fazla artık çekmeye çalışan Dürzilerle, kiracı olarak
görülmeyi reddederek topraklar üzerindeki tasarruf haklarını mülkiyet hakkına
dönüştürmeye çalışan Maruniler arasındaki gerilim sonucunda 1841 yılında kanlı
çatışmalar yaşandı. 1029 Makdisi’nin ifadesiyle Dürziler Tanzimat’ı kendi statülerinin
yeniden tanınacağı bir restorasyon olarak algılarken, Maruni köylüler için Tanzimat
Dürzi denetiminden çıkmak anlamına geliyordu. 1030 Yaklaşık yirmi yıl boyunca
aralıklarla yeniden alevlenecek olan Katolik Melkitlerin Marunileri, Rum Ortodoksların
ise Dürzileri desteklediği mezhepçi çatışmaların bu ilk örneği, Bâbıâlinin yetersiz askerî
müdahalesinin ardından, Büyük Güçlerin talepleri doğrultusunda Cebel-i Lübnan’ın biri
Dürziler, diğeri Maruniler tarafından yönetilecek iki idari bölgeye ayrılmasını öngören
‘‘çifte kaymakamlık’’ düzenlemesiyle sona erdi. 1031 Mezhepsel aidiyetlere dayalı bir
idari yapılanmanın bu ilk örneğini, 1845’te çatışmaların yeniden başlaması üzerine, her
bir kaymakamlığa bağlı idari meclislerin kurulmasını ve bu meclislerde Sünni, Dürzi,
Rum Ortodoks ve Katolik Melkitlerin birer hâkim ve müsteşar, Şiilerinse sadece bir
müsteşarla temsil edilmesini ve karma nüfuslu bölgelerde her mezhebin kendi vekiline
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sahip olmasını öngören yeni bir düzenleme takip etti.1032 İdari yapılanmanın mezhepsel
karakterini ve dolayısıyla mezhepsel aidiyetlerin siyasallaşmasını güçlendiren, bir
anlamda Cebel-i Lübnan’ın cemaatler üzerinden ‘‘yeniden icat edildiği’’ bu düzenleme
de çatışma dinamiklerinin ortadan kaldırmak yerine, daha fazla mezhepçi bir dille
yeniden üretilmelerinden başka bir sonuç vermedi.1033
1858 yılında, çifte kaymakamlığın Maruni bölgesinde bulunan Kisravan’da,
Maruni köylülerin yine Maruni olan Hazin şeyhlerine karşı başlattıkları ve kısa süre
içinde toprak sahiplerinin bölgeden kovulması ve isyanın lideri Tanyus Şahin tarafından
bir köylü cumhuriyeti kurulmasıyla sonuçlanan ayaklanma, 1850’ler boyunca
mukataacıların toprak ele geçirme ve kiracılarına daha ağır koşullar dayatma
çabalarıyla, merkezi hükümetin kadastro girişimlerini engellemelerinin kol kola gittiği
bir sürecin sonucuydu. 1034 Cebel-i Lübnan’ın önde gelen feodal güçlerinden olan
Hazinler, XIX. yüzyılda kaybettikleri iktisadi ve siyasi gücü, bir yandan daha fazla para
harcayıp konumlarını güçlendirerek, diğer yandan da topraklarında ortakçı olarak
çalışan ve ürünlerinin yarısını beylere vermenin yanı sıra bir dizi ayni, nakdi ve emek
rant ödeyen köylülerin üzerindeki baskıyı arttırarak telafi etmeye çalışıyorlardı.1035 Çifte
kaymakamlığın kurulmasının ardından Hazin şeyhlerinin Hristiyan kaymakama karşı
verdikleri mücadele ve Kırım Savaşı’nın tetiklediği 1857 iktisadi bunalımı, bu baskının
daha da artmasına ve toprak sahipleriyle aynı mezhepten oldukları için şikâyetlerini
iletebilecekleri kanallardan yoksun olan Maruni köylülerin örgütlenmek ve seslerini
duyurmak için arayışa girmelerine neden oldu.1036 1858 yılında köylerde birbirlerinden
bağımsız toplantılar yaparak kendilerine vekiller belirleyen ve şikâyetlerini Osmanlı
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yetkililerine iletmeye çalışan köylüler, daha sonra birleşerek Tanyus Şahin’i kendilerine
lider olarak seçtiler ve silahlanmaya başladılar.1037
Kisravan köylülerinin ilk hedefi Hazin şeyhlerini Kisravan’dan çıkarmak ve
şeyhlerin feodal imtiyazlarına son vermekti. Bunun için şiddeti giderek artan saldırılar
düzenleyerek 500 kadar Hazin ailesi üyesinin bölgeden kaçmasını sağladılar. Hazinlerin
evleri köylüler tarafından yağmalandı, hayvanları ve ambarlardaki ürünleri el konularak
paylaşıldı, dut ağaçlarının bulunduğu topraklar köylüler arasında dağıtıldı, şeyhlerin
geri dönmelerini engellemek üzere gelir kaynakları olan ormanlar ve zeytinlikler
kesildi, küçük baş hayvanlar otlamaları için buralara salındı.1038 Köylüler, zamanla yeni
kira sözleşmelerinin iptal edilmesinin ötesine geçerek, şeyhlerle köylüler arasında tam
eşitlik,

köylülerin

şeyhlerine

kişisel

bağımlılıklarından

kaynaklanan

feodal

yükümlülüklerin ilgası, angaryanın kaldırılması ve kendileri için daha elverişli kira
sözleşmeleri talep ettiler. Hareketin giderek radikalleşmesiyle, idari yöneticilerin
şeyhler değil köylüler arasından seçilmesi, Hazin ailesi mensuplarının da herkes gibi
vergiye tâbi tutulması ve köylülere falaka ve hapis cezası verme hakkının şeyhlerin
elinden alınması gibi yeni talepler eklendi. 1039
Hazin şeyhleri arabuluculuk yapmaları için Beyrut valisi ile Maruni Kilisesi’ne
başvursalar da, köylülerin Tanyus Şahin liderliğinde ilan ettikleri cumhuriyet, zaman
içinde bu merciler tarafından da tanındı ve Tanyus’un otoritesi isyana doğrudan
katılmamış olan ya da daha ılımlı talepleri bulunan bölgelere doğru genişledi. 1040
Kisravan köylülerinin bu başarısı, Tanyus Şahin’in de çabalarıyla daha güneydeki
karma nüfuslu ve köylülerin ekseriyetle Maruni, şeyhlerinse Dürzi olduğu bölgelerdeki
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mevcut gerilimlerin şiddetlenmesine neden oldu. 1041 Her ne kadar Tanyus Şahin,
Kisravan’da nüfusun türdeş olarak Marunilerden oluşması nedeniyle Tanzimat’ın eşitlik
vaadinin cemaatler arası ilişkiler kadar cemaatler içi ilişkileri de kapsaması talebini öne
çıkarsa da, isyan yine de dinî bir tahayyüle ve mezhepçi bir kelime dağarcığına
dayanıyor; yeni düzenin eşitlik vaatlerini Hristiyanların kurtuluşuna dair bir taleple
birleştiriyordu.

1042

Karışık nüfuslu bölgelerdeyse gerilim daha da mezhepçi bir

karaktere büründü. Geleneksel olarak en güçlü Dürzi ailesi olan Canbulatların
hâkimiyeti altındaki Şuf bölgesinde genç Hristiyan köylüler milisler halinde
örgütlendiler ve Dürzilerle Maruniler arasında, kasıtlı olarak kurbanların vücut
bütünlüklerine zarar verilen karşılıklı cinayetler işlenmeye başladı. Bu cinayetlerin
beslediği terör ortamıysa Tanyus Şahin’in kendisini Cebel-i Lübnan’daki bütün
Hristiyanların koruyucusu olarak sunmasına ve etki alanını karma nüfuslu bölgelere
doğru genişletmeye çalışmasına olanak tanıdı.1043
Dürzilerin tüm bu gelişmelere yanıtı, karma nüfusun yaşadığı Metn bölgesindeki
Hristiyan köylülere saldırmak oldu. Köylülere yardım etmek üzere Katolik Melkitlerin
ağırlıkta olduğu Zahle kasabasında toplanan 3.000 kişilik bir kuvveti bozguna uğratan
Dürziler, Şiilerin de yardımıyla bölgedeki Hristiyan köylere yönelik bir imha savaşı
başlattılar ve nüfus açısından zayıf olmalarına rağmen örgütlü ve savaş konusunda
tecrübeli olmaları sayesinde kısa süre içinde Marunilere ait kasaba ve köyleri yakıp
yıkarak Cebel-i Lübnan’ı kontrolleri altına aldılar. 200 köy yağmalanır ve binlerce
Hristiyan öldürülürken, Zahle ve Şihab emirliğinin merkezi olan Deyr’ül-Kamer
kasabalarının ele geçirilmesinin ardından binlercesi de Cebel-i Lübnan’ı terk ederek
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başta Şam ve Beyrut olmak üzere Suriye’nin çeşitli kentlerine sığındı. 1044 Kisravanlı
köylülerin ayaklanması da bu iç savaşın bir parçası haline gelerek bağımsız bir güç
olma niteliğini kaybetti. İsyana kaynaklık eden sorun, olayların Osmanlı devletinin ve
Batılı Güçlerin müdahalesiyle sona ermesinin ardından Lübnan’ın özerk bir
mutasarrıflık olarak örgütlenmesini öngören düzenlemeler çerçevesinde çözüme
kavuşturulacaktı. Tanyus Şahin liderliğindeki köylü cumhuriyeti askerî güç yoluyla
tasfiye edilirken, Hazin şeyhleri Kisravan’a dönme hakkı kazansalar bile bölgedeki
imtiyazlarını ve mülklerinin önemli bir kısmını yitirdiler. Söz konusu topraklar, kısmen
de olsa köylülerin tasarrufuna geçti.1045
Cebel-i Lübnan’ın özgül mezhepsel ve toplumsal bölünmelerinden kaynaklanan
bu köylü isyanının ve takip eden mezhepçi şiddetin, Suriye’nin bütünü üzerindeki
etkisiyse Tanzimat rejiminin yarattığı fay hatlarını tetiklemek oldu. Hristiyanların silaha
sarılmaları, yaşanan katliamlar, binlerce Hristiyan’ın mülteci olarak bölgedeki kentlere
akması, Büyük Güçlerin Hristiyanlar lehine olaylara müdahale etme ihtimali ve bunun
bölgenin geneline yönelik bir işgale dönüşeceğine dair korku, 1046 Islahat Fermanı’nın
ilanından beri artmakta olan ve halihazırda belirli kentlerde çatışmalara yol açmış
mezhepçi gerilimi bir patlama noktasına taşıdı. Yerel idarecilerin ve bazı yerlerde
eşrafın olayları önlemeye yönelik çabalarıyla, kıyı şeridindeki kentlerde Batılı
devletlere ait donanmaların varlığı sayesinde Halep, Beyrut, Antakya, Hayfa, Yafa,
Sayda, Akka, Tire, Lazkiye, Humus ve Hama gibi Suriye’nin hemen bütün kentlerinde
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gerilim kontrol altında tutulabildi.

1047

Fakat Suriye vilayetinin merkezi olan Şam,

Lübnan’dan gelen mülteciler kadar şehrin yerli Hristiyanlarının da hedef alındığı sekiz
gün süren büyük çaplı bir pogroma tanıklık etti.1048
Şam’daki gerilimin artması, aslında Lübnan olaylarının başlamasından önce,
1858 ve 1859 yıllarında şehrin Hristiyan nüfusunun Islahat Fermanı ile birlikte cizyenin
yerini alan bedel-i askeriye vergisini ödemeyi reddetmesi, şehirdeki Maruni kilisesine
büyük bir haç yerleştirilmesi, pazar yerlerinde meyhanelerin açılması ve gayr-i
Müslimlerin yeşil giysi giymeye başlamaları gibi gelişmelerle şiddetlenmişti. Özellikle
Hristiyanların gerekirse askere gideceklerini söyleyerek bedel vergisini ödemekten
kaçınmaları Müslüman nüfus tarafından zımmi statüsünün ihlali olarak görülmüş, Şam
meclisi de bu hareketin otoriteye karşı bir başkaldırı olduğunu ve verginin zor
kullanarak toplanması gerektiğini belirten bir karar almıştı.

1049

Geleneksel İslam

hukuku açısından zımmi statüsünün kaybı, gayr-i Müslimler için yaşam ve mülkiyet
hakkının da kaybı anlamına geliyordu.
Lübnan’daki iç savaş güney Lübnan’ın karışık mahallelerinden Anti-Lübnan’a
ve Bekaa ile Baalbek’e yayıldıkça, Şam da olaylara daha doğrudan müdahil olmaya
başladı.1050 Dürzi-Hristiyan çatışmasının Şam’a vuran ilk yansıması, kentin çevresinde
yer alan ve Suriye valisinin korumak için herhangi bir girişimde bulunmadığı Hristiyan
kasabaları Raşahaya ve Hasbaya’nın Dürziler ve yerel Müslümanlar tarafından saldırıya
uğramasıydı.1051 Şam’ın tahıl ve hayvan tüccarlarının rakip olarak gördükleri Hristiyan
Zahle kasabasının Dürziler tarafından ele geçirilmesi, şehirdeki Müslümanlarda büyük
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sevinç yarattı ve ihtişamlı kutlamalar yapıldı.1052 Fawaz’a göre, kutlamalar Hristiyanlara
hiçbir yerin güvenli olmadığını hatırlatıyordu; Hristiyanlar kendilerine karşı yükselen
hınç karşısında

‘‘şehir içinde at binmeyi bıraktılar, aşağılanma, hakaret ve hatta

saldırılara maruz kaldılar, kahvelerden, gezinti yerlerinden, bahçelerden ve diğer
kamusal alanlardan uzak durdular, alacakları ve Müslümanlarla ilgili tüm diğer
haklarından vazgeçtiler, işlerini ihmal ettiler ve Kurban Bayramı’nı evlerinde
saklanarak geçirdiler.’’ 1053 Bu gergin ortamda Hristiyan mahallesindeki yollara haç
işareti çizen bazı Müslüman gençlerin tutuklanarak zincire vurulmuş halde bu
mahalleye getirilmeleri ve işaretleri silmeye zorlanmaları, olayların fitilini ateşledi.
Gençleri askerlerin elinden kurtaran Müslüman kalabalık Hristiyanlara saldırmaya
başladı.1054
Vali Ahmed Paşa’nın kalabalığı durdurmak için güç kullanmaktan kaçınmasıyla
büyüyen ve Lübnan’daki mezheptaşlarına yardım etmek üzere şehirde bulunan Havran
Dürzileriyle Bedevilerin de etkin bir şekilde katıldığı1055 olaylar sırasında 5.000’e yakın
Hristiyan öldürüldü, 400 kadın kaçırılarak tecavüze uğradı, çok sayıda Hristiyan din
değiştirmeye zorlandı. Bab Tuma mahallesi tamamen yıkılırken 1.500 ev tahrip edildi,
Hristiyanlara ait bütün dükkânlar yağmalandı ve 200’ü ateşe verildi. Kiliseler, okullar
ve manastırlar da saldırılardan payını aldı. 1056 Fransız, Rus, Avusturya, Belçika ve
Amerikan konsolosluklarının yanı sıra Bab Tuma yakınındaki Katolik ve Protestan
misyonları da saldırıya uğradı.1057
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Tıpkı 1850 Halep olaylarında olduğu gibi Şam’da da ne failler şehirdeki bütün
Müslümanlardan oluşuyordu ne de kurbanlar Hristiyanlardan.1058 Avrupa nüfuzunun en
fazla hissedildiği zengin Bab Tuma mahallesi bütünüyle yıkılırken, daha yoksul
insanların yaşadığı el-Meydan mahallesindeki Hristiyanlar zarar görmemişlerdi.
Başlangıçta burada da paramiliter çeteler saldırı hazırlıkları yapmış, ama el-Meydan
mahallesine hâkim olan ağaların Hristiyanları koruduğunun anlaşılmasıyla hamilerinin
yardımına koşmuşlardı. 1059 Cezayir’in Fransa tarafından işgal edilmesinin (1830)
ardından geniş maiyetiyle birlikte Şam’a yerleşmiş olan Cezayirli Abdülkadir Bey de,
adamlarını silahlandırarak Hristiyanları korumaya çalışmıştı. 1060 Olayları kışkırtanlar
arasındaysa

önde gelen bazı ulema mensuplarıyla meclis üyeleri yer alıyordu. 1061

Ahmed Paşa’nın bir yıl önce düzensiz birliklere komuta eden Meydan mahallesindeki
ağaları tutuklayıp kırk ağayı Akka’ya sürmesinin ardından kurulan ‘‘avniye’’ adlı yeni
düzensiz gücün mensupları ve şehrin iktisaden en fazla yoksullaşan kesimini oluşturan
esnaf ve zanaatkârlarsa saldırganların önemli bir bölümünü oluşturuyordu.1062
1850 Halep olaylarının aksine, yaşananları doğrudan kendisine karşı bir isyan
olarak değerlendirmeyen Bâbıâli, Şam’a yönelik askerî bir müdahalede bulunmadı ve
olayların kendiliğinden yatışmasını bekledi. 1063 Başlangıçta katliamları engellemede
başarısız olduğu düşünülen Vali Ahmed Paşa azledilip yerine yeni bir vali atamakla
yetinildi. 1064 Fakat Fransa’nın bir askerî birlik gönderme kararı üzerine bizzat Fuad
Paşa’nın başkanlığında çok sayıda memur ve askerden oluşan bir heyetin bölgeye

1058

Ibid. s. 100.
Khoury, op. cit., s. 25.
1060
Ma‘oz, op. cit., s. 237.
1061
Ibid., s. 238.
1062
Ibid., s. 234; Salibi, op. cit., s. 196; Fawaz, op. cit., s. 100. Olayların ardından idam edilen sekiz
kişinin toplumsal konumlarına ilişkin bir analiz için bkz. Abdul-Karim Rafeq, ‘‘New Light on the 1860
Riots in Ottoman Damascus,’’ Die Welt des Islams, Cilt 28, Sayı 1/4 (1988), s. 412-430.
1063
Masters, op. cit., s. 191.
1064
Fawaz, op. cit., s. 101.
1059

332

gelmesinin ardından olayların faillerinin cezalandırılmasına ve kurbanların uğradıkları
zararların tazmin edilmesine yönelik köklü adımlar atıldı.1065
Fuad Paşa ilk olarak Lübnan’a gelerek bölgede düzeni sağlamaya ve
katliamlardan sorumlu tuttuğu Dürzileri cezalandırmaya başladı. Çok sayıda Dürzi
güvende olacaklarını düşündükleri Havran bölgesine kaçarken, tutuklanan 11 Dürzi
reisi ile olaylara karıştığı düşünülen 58 diğer mahkûm idam edildi; 650’ye yakın Dürzi
ise çeşitli sürgün cezalarına çarptırıldı. Aynı zamanda Marunilerin zararlarını tazmin
etmek üzere Dürzilerin mallarına el konuldu. Deyr’ül-Kamer ve Zahle kasabalarının
yeniden inşası için fon ayrılarak mültecilerin geri dönmesi sağlanmaya çalışıldı. 1066
Makdisi’ye göre, Fuad Paşa mutlak gücünü Sultanının modern medeniyetin
gereklilikleri ile uyum içinde tüm yurttaşlarına eşit bir şekilde davrandığını göstermek
üzere kullandı. Suçlular yalnızca Sultanın mutlak koruması altındaki uyruklarına zarar
verdikleri için değil, gerçekleştirdikleri eylemler uygar dünyanın ilkelerine aykırı
olduğu için de en ağır şekilde cezalandırılacaklardı.1067
Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgedeki sivil ve askerî idarecileri de görevlerini
yapmadıkları için cezalardan paylarına düşeni aldılar. Deyr’ül-Kamer’den sorumlu
komutan Abdülselam Bey, yardımcısı Havis Ağa ve Beyt’ül-Din komutanı idam
cezasına çarptırıldılar. Sayda Valisi Hurşid Paşa görevden alınarak tutuklandı ve ömür
boyu hapse mahkûm edildi. Paşa’ya bağlı askerî birliklerin komutanı Tahir Paşa,
Zahle’yi korumakla görevlendirilen Süleyman Nuri Bey ve Beyrut’taki mülk denetmeni
Ahmed Nuri Efendi de ömür boyu hapis cezası aldılar.1068 Cebel-i Lübnan’ın bundan
sonraki idari yapısının ne olacağıysa Büyük Güçlerle Bâbıâli arasındaki uzun süren
müzekkerlerin ardından, padişah fermanı olarak çıkarılan bir organik yasa (règlement
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organique) ile belirlendi.1069 Buna göre özerk bir mutasarrıflık haline getirilecek olan
Cebel-i Lübnan, Bâbıâlinin atayacağı Osmanlı tebaasından Hristiyan bir vali tarafından
bir bütün olarak yönetilecek ve bölge, her birinin başında belirli bir mezhebe mensup
kişiler bulunan müdürlüklere ve kazalara ayrılacaktı. 1070 Bu düzenlemeyle birlikte,
bölgede eski rejimin çözülmesiyle filizlenen, giderek siyasallaşan ve hem toplumsal
çatışmalara hem de bu çatışmaların önüne geçmeye yönelik idari düzenlemelere
karakterini verir hale gelen mezhepçilik, mantıki sınırlarına, Makdisi’nin ifadesiyle
zirve noktasına ulaşmış oldu.1071
Fuad Paşa Cebel-i Lübnan’da sonra 4.000 asker eşliğinde Şam’a geçerek benzer
bir suçluları cezalandırma, zararları tazmin ve yıkılan yerleri yeniden inşa programını
hayata geçirdi. Başlangıçta şehrin alt sınıflarından gelenlerle sınırlı olan soruşturma
zaman içinde şehrin ileri gelenlerine doğru genişletildi ve tutuklananların sayısı 1.300’ü
geçti. Suçluların tespitinde hayatta kalan Hristiyanların hazırladıkları listelerden
yararlanıldığı gibi, yargılamaların yapıldığı özel mahkemede Hristiyan üyeler de görev
yaptı. 1072 Yargılamaların sonucunda 61 kişi asılarak, 111 kişi ise kurşuna dizilerek
idam edildi.1073 145 kişi sürgün, 186 kişiyse zorunlu çalışmaya mahkûm edildi. Şehir
için 2.000 kişilik bir askere alma emri çıkarıldı. 1074 İlerleyen aylarda tutuklamalar,
idamlar ve sürgünler devam etti. Cezalandırılanlar yalnızca saldırılara iştirak edenlerle
sınırlı değildi. Şam’ın önde gelen ailelerinin reisleri, kalabalığı durdurmak için
ellerinden geleni yapmadıkları gerekçesiyle sürgüne gönderildiler.
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alındıktan sonra ordudan atılmış olan Vali Ahmet Paşa da askerî mahkeme tarafından
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Raşahaya ve Hasbaya komutanları ile birlikte idam edildi.1076 Cezalandırmaların yanı
sıra kapsamlı tazmin ve yeniden inşa faaliyetleri de başlatıldı. Olaylar sırasında İslam
dinine geçmeye zorlanmış beş yüz civarında Hristiyan’ın eski dinlerine dönmeleri
sağlandı. 1077 Evsiz kalan Hristiyanların yerleştirilmesi için el-Kanavat mahallesinden
başlanarak Müslümanların evlerine el konuldu. 1078 Bab Tuma mahallesinin devlet
tarafından finanse edilerek yeniden inşasına başlandı. 1079 Hristiyanların kayıplarının
tazmin edilmesi için sadece Müslümanların ödeyecekleri 20 milyon kuruşluk özel bir
ceza vergisi çıkarıldı. 1080 1877 yılına gelindiğinde olaylarda yakınlarını kaybedenlere
tazminat olarak maaş verilmeye devam ediliyordu.1081
Tanzimat rejiminin kurucu stratejilerinin şekillendirdiği siyasal çatışma
dinamiklerinin tarihsel özgüllüklere sahip bir coğrafyada çakışmasının ürünü olan
Cebel-i Lübnan ve Şam olayları, farklı siyasal çatışma biçimlerini ve bu çatışmalara
taraf olan temel toplumsal aktörlerin, yani gayr-i Müslim köylülerin, soya dayalı
toplulukların, yerel mülk sahiplerinin ve merkezî hükümetin stratejik yönelimlerini bir
arada incelememize olanak sağlar. Hristiyan köylülerin mezhepsel ayrımlara dayanan
kategorik eşitsizliklerle idame ettirilen sömürüye başkaldırdıkları bir isyanla başlayan
olaylar, daha önce Balkanlarda da kendisini gösteren bir siyasal çatışma dinamiğinin
tezahürüydü. Tıpkı Vidin ve Niş’teki sınıfdaşları gibi Kisravan köylüleri de devlete
değil yerel mülk sahiplerine karşı bir hareket olduğunu vurguladıkları eylemlerini,
Tanzimat rejiminin kurucu felsefesine atıfta bulunarak meşrulaştırmaya çalışmışlardı.
Tanzimat rejiminin eşitlik vaadini, salt mezhepler arası değil, sınıflar arası bir eşitlik
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vaadi olarak da yorumlayan köylüler, pasif devrimin sunduğu ideolojik ve siyasi alanı
kullanarak mevcut toplumsal mülkiyet rejimini değiştirmek için harekete geçmişlerdi.
Soya dayalı toplulukların liderlerinden ve kentli eşraftan oluşan yerel mülk
sahipleriyse hem köylülerin eski düzenin ilgasına yönelik taleplerinde somutlaşan
proaktif stratejilerine hem de Tanzimat rejiminin politik birikim araçlarının tasfiyesini
ve mezhepler arası eşitliğin tesis edilmesini amaçlayan kurucu stratejilerine mezhepçi
şiddetle yanıt verdiler. Yerel mülk sahipleri, kendi iktidarlarına yönelik bu ikili tehdidi
bertaraf etmek için, merkezî hükümetin zorunlu askerlik ve vergi talepleriyle mezhepler
arası eşitlik siyasetinin Müslüman nüfus arasında yarattığı tepkiden yararlandılar ve
doğrudan rejimle karşı karşıya gelmek yerine bu tepkiyi, Tanzimat’ın bölgedeki simgesi
haline gelen Hristiyanlara yönelttiler. Bu bağlamda mezhepçi şiddet, pasif devrimin
tetiklediği diğer iki siyasal çatışma dinamiğinin, yani soya dayalı toplulukların dolaylı
kolektif sömürü mekanizmalarına, eşrafınsa kendilerine dayatılan ve politik birikim
araçlarından vaz geçmelerini öngören iktidar bloğu içindeki yeni mutabakata
direnişlerinin bir ifadesiydi. Bu açıdan Lübnan Dürzilerinin ve Şam eşrafının reaktif
stratejisi, Bosna’daki Müslüman beylerin ya da Doğu Anadolu’daki Kürt mirlerinin
Tanzimat karşıtı direnişleriyle ortak bir zemini paylaşıyordu. Merkezî hükümetse
katliamların ardından izlediği cezalandırma siyasetiyle yerel mülk sahiplerinin
direnişini kırarak rejimin bölgeye yerleşmesini sağlamayı amaçladı ve bunda büyük
ölçüde başarılı oldu.
Tanzimat rejimi, Cebel-i Lübnan ve Şam olaylarının da gösterdiği üzere,
Osmanlı eski rejiminin yaşadığı büyük krize eşlik eden siyasal çatışma dinamiklerini
kontrol etmek üzere hayata geçirdiği bir dizi kurucu stratejiyle, yeni siyasal çatışma
dinamiklerinin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bununla brlikte Mısır dışında eski
rejimin bakiyesi olan bölgesel rejimlerin tasfiyesi süreci tamamlanmış, Tanzimat
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özellikle Kırım Savaşı’nın ardından, Arazi Kanunnamesi, Vilayet Nizamnamesi, Maarif
Nizamnamesi ve Millet Nizamnameleri gibi köklü kodifikasyon girişimlerinde
somutlaşan bir kurumsallaşma sürecine girmiş ve buna taşrada rejime karşı geliştirilen
direncin gerektiğinde fiziksel şiddet yoluyla tasfiye edilmesi eşlik etmişti. Böylece mülk
sahibi sınıflar arasında yeni bir mutabakatın tesisi ve siyasal toplumun mezhepçi
Osmanlıcılık temelinde yeninden inşasında önemli bir mesafe katedilmiş oldu. Rejimin
oturması açısından elde edilen bu başarı, bürokratik mekanizmalar üzerinde hâkimiyet
kuran stratejik bir grubun görece istikrarlı, tutarlı ve bütünlüklü bir programı hayata
geçirmek konusundaki kararlılığı ve Kırım Savaşı’nın ardından ortaya çıkan yeni
uluslararası dengelerin sağladığı meşruiyet ve hareket alanı sayesinde mümkün olmuştu.
Fakat bu, İmparatorluğun farklı coğrafyalarındaki siyasal çatışmaların da gösterdiği gibi
pasif devrimle birlikte mevcut çatışma ve kriz dinamiklerinin bütünüyle kontrol altına
alındığı anlamına gelmiyordu. Tarım kaynaklı toplumsal artığın merkezî hükümet, yerel
mülk sahipleri ve doğrudan üreticiler arasındaki paylaşımından kaynağını alan sınıf
mücadelesi, rejimin temellerinde yatan ana fay hattı ve potansiyel bir kriz dinamiği
olmayı sürdürüyordu.
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IV. İSTİBDAT REJİMİ (1881-1908): KARŞI DEVRİM
Bir ıtık-nâmedir insana senin kanûnun
Bildirir haddini Sultan’a senin kanûnun1082
Efendimiz bir padişah-ı müstebidsiniz, her
emir ve fermanınızı icraya muktedirsiniz1083
Die Türkei wird autokratisch sein, oder
sie wird nicht sein1084

A. Pasif Devrimin Krizi (1871-1882)
Tanzimat

dönemi

boyunca,

soya

dayalı

grupların

kolektif

sömürü

mekanizmalarına, gayr-i Müslim köylülüğün tarımdaki mülkiyet rejimine ve eşrafın
merkezileşmeyi esas alan yeni idari sisteme gösterdikleri direnişlerin yerel ve
birbirlerinden yalıtık tutulabilmeleri sayesinde, rejimin genel bir krize girmesinin önüne
geçilebilmişti. Bununla birlikte, 1870’lerin başı itibariyle, pasif devrimin başarısını
borçlu olduğu, biri öznel diğeriyse nesnel iki temel koşulda yaşanan değişimle birlikte
söz konusu kriz dinamiğinin kuvveden fiile geçeceği yeni bir bunalım dönemi açıldı. Bu
değişimlerden ilki, Tanzimat reformlarını 1860’lar boyunca kararlı ve istikrarlı bir
şekilde uygulayan ve Keçecizade Fuad ve Mehmed Emin Âli Paşaların kişiliklerinde
cisimleşen stratejik grubun, Tanzimat’ın bu iki büyük paşasının sırayla 1869 ve 1871
yıllarında ölmelerinin ardından siyasal iktidar üzerinde kurmuş olduğu tekeli
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kaybetmesiydi. 1085 İkinci köklü değişimse, uluslararası siyasette 1871 Prusya-Fransa
Savaşı’nın ardından İngiltere’nin izlediği, Osmanlı’ya göreli bir meşruiyet ve hareket
alanı sağlayan, Fransa ve Rusya’nın gücünü sınırlamaya yönelik denge siyasetinin,
yerini, doğmakta olan Prusya tehdidine odaklanan bir siyasete bırakmasıydı.1086
Tanzimat’ın siyasi liderliğinde ve uluslararası koşullarda yaşanan bu değişimler,
Osmanlı İmparatorluğu’nda sınıf mücadelesinin keskinleşeceği, yeni siyasal çatışma
biçimleri üreteceği ve bu çerçevede Osmanlı hâkim sınıfının hem merkezî hem de
taşralı unsurları açısından yeni sınıf stratejilerinin gündeme geleceği bir dönemin
kapısını araladı. Pasif devrimin krizi, Fuat ve Âli Paşaların siyaset sahnesinden
çekilmesinin ardından, Tanzimat’ın son on yılında şekillenmekte olan rejim karşıtı
muhalefetin iki kanalının, açık bir iktidar mücadelesine girişmesiyle başladı. Pasif
devrimin derinleştirilmesini amaçlayan meşrutiyetçi ve otokratik bir yönetime
geçilmesine savunan istibdatçı stratejik gruplar arasındaki mücadele sertleşirken, ağır
bir kuraklığın ardından Balkanlarda başlayan köylü isyanları Osmanlı hâkim sınıfını
siyaseten parçalanmış bir halde yakaladı. İsyanları sona erdirmeye yönelik tutarlı bir
siyaset geliştirilememesi ve krizin giderek uluslararası bir boyut kazanması, önce
Midhat Paşa’nın önderliğindeki meşrutiyetçi hizbin iktidarı ele geçirerek İmparatorluğu
anayasal bir monarşiye dönüştürme girişimine, ardından da II. Abdülhamid’in etrafında
toplanmış istibdatçı hizbin karşı devrimine tanıklık edilecek bir demokratik devrim
uğrağı yarattı. Bu uğrağın 93 Harbi’nin yarattığı depremin enkazı altında kapanmasını,
Osmanlı iktidar bloğunun dağılacağı ve Balkanlarda, Doğu Anadolu’da ve Arap
vilayetlerinde mülk sahibi sınıfların merkezî hükümetin iktidarına meydan okuyan yeni
sınıf stratejileri geliştirecekleri bir çatışma süreci takip etti. Pasif devrimin krizi 1881
1085
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yılında istibdatçı hizbin karşı devrim programının hayata geçirileceği yeni bir
restorasyonun başlamasıyla sona ererken, bu döneme damgasını vuran ve sınıf
mücadelesinin farklı düzlemlerinin ürünü olan siyasal çatışmalar, devlet oluşumu
sürecinin bir sonraki evresi olan İstibdat rejiminin izleyeceği güzergâhı da
şekillendirecekti.
1. Tanzimat’a Karşı Muhalefet
Islahat Fermanı’nı takip eden başarısına ve istikrarına rağmen Tanzimatçı rejim
inşası, Osmanlı siyasasının hem kimi gelenekçi unsurları hem de bizzat kendi eseri olan
genç aydın-bürokrat kadrolar arasında rejim karşıtı muhalefetin yükselmesine yol
açmıştı. Kendisini siyasal eylem alanında da göstermekte gecikmeyen bu muhalefetin
ilk örneği, 1859 yılında Sultan Abdülmecid’in bir suikast ile öldürülmesini ve
Tanzimat’ın lağvedilerek şeriatın uygulanmasını amaçlayan bir askerî darbe girişimi
olan Kuleli Muahedesiydi. Mevcut bilgiler ışığında yapılan çalışmalar, sonuçsuz kalan
bu hareketin siyasi programını açık bir şekilde ortaya koyabilmekten uzak olsa da,
millet siyasetinin kurumsallaşmasına ve Büyük Güçlerin Osmanlı siyasetinde
kazandıkları yeni ağırlığa yönelik tepkilerin darbecilerin saikleri arasında önemli bir
yere sahip olduğu anlaşılmaktadır.1087
Pasif devrimin bu temel kurucu stratejisine ve iktidarı elinde bulunduran
stratejik gruba yönelik tepki, 1860’larla birlikte rejime yönelik iki farklı muhalefet
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kanalında ve karşıt programda yansımasını buldu.1088 Bu kanallardan ilkinin merkezinde
tarihe Yeni Osmanlılar adıyla geçen ve içinde Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali
Suavi gibi Tanzimat kurumlarının ürünü olan aydın-bürokratlarla, Mısır’daki hıdiv
hanedanından Mustafa Fazıl Paşa’nın yer aldığı bir grup bulunuyordu. 1860’ların
başında yeni serpilmekte olan Osmanlı matbuatının sunduğu olanaklar 1089 sayesinde
rejime yönelik eleştirilerini ve siyasi fikirlerini dile getirmeye başlayan bu aydınbürokratlar, on yılın ortalarından başlayarak gizli gruplar halinde örgütlenmeye ve
eleştirilerini daha tutarlı ve bütünlüklü bir siyasi söylem çerçevesinde ifade etmeye
yöneldiler.1090 Kısa süre içinde reformların gidişatından memnun olmayan bürokratlar
arasındaki etkisini arttıran bu örgütlenmelerin Bâbıâli tarafından dağıtılmasının
ardından, önde gelen isimler yurtdışına çıktılar ve Mehmet Emin Âli Paşa’nın ölümün
ardından ülkeye dönüşlerine izin verileceği 1871 yılına dek muhalefetlerini buradan
sürdürdüler.1091 Bu muhalefet hareketinin içinde yer alan isimlerin siyasi tahayyülleri,
Osmanlı devletinin ve toplumunun karşı karşıya bulunduğu sorunlara ve bunların
çözümlerine ilişkin zaman zaman birbirleriyle çelişen veçhelere sahip olsa da,1092 onları
‘‘meşrutiyetçi’’ olarak anmamıza olanak veren temel bir fikre ve programa
dayanıyordu. 1093 Esas olarak pasif devrimin derinleştirilmesi şeklinde özetlenebilecek
bu program, reform sürecini, siyasi yetkeyi Bâbıâlide toplayarak ve bürokrasi üzerinde
hâkimiyet kurarak yönetmeye çalışan Tanzimatçı liderlerin, karar alma süreçlerini yeni
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Gökhan Çetinsaya, ‘‘Kalemiye’den Mülkiye’ye Tanzimat Zihniyeti,’’ Tanzimat ve Meşruiyet’in
Birikimi, der. Mehmet Ö. Alkan, İstanbul, İletişim, 2001, s. 68.
1089
Ibid., s. 326-333; Kemal Karpat, İslam’ın Siyasallaşması, çev. Şiar Yalçın, İstanbul, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 213.
1090
Davison, op. cit., s. 196; Yuriy Aşatoviç Petrosyan, Sosyalist Açıdan Jöntürk Hareketi, çev. Ayşe
Hacıhasanoğlu ve Mazlum Beyhan, İstanbul, Yordam Kitap, 2015, s. 67.
1091
Yasamee, op. cit., s. 28; Petrosyan, op. cit., s. 77.
1092
Tanör, op. cit., s. 123. Yeni Osmanlıların düşünsel kaynakları ve temel fikirleri üzerine klasikleşmiş
bir çalışma için bkz. Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, çev. M. Türköne, F. Unan ve İ.
Erdoğan, İstanbul, İletişim, 2004.
1093
Yeni Osmanlı muhalefeti için kullanılan meşrutiyetçi adlandırması için bkz. Erdem Sönmez, Ahmed
Rıza, Bir Jön Türk Liderinin Siyasi-Entelektüel Portresi, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012, s.
35.

341

temsilî mekanizmaların tesisiyle toplumun daha geniş kesimlerine açmasını talep
ediyordu. Tanzimat rejimine içkin olan kriz dinamiklerinin aşılması için, iktidar bloğu
içindeki hiyerarşinin yeniden tesisiyle, Osmanlı mülk sahibi sınıflarının siyasi karar
alma süreçlerine kolektif katılımının sağlanması ve bir sınıf olarak yönetme
kapasitelerinin arttırılması tek çıkar yol olarak görülüyordu.
Tanzimatçılar,

taşradaki

vilayet

meclislerinin

ve

millet

meclislerinin

kurulmasıyla mülk sahiplerinin ve gayr-i Müslimlerin dinî örgütlenmelerinin siyasal
temsilini sağlamaya çalışmış, bununla birlikte yasama ve yüksek yargı alanını Tanzimat
reformlarının yürütülmesinden sorumlu olan ve temsilî bir nitelik taşımayan Meclis-i
Vâlâ’ya teslim etmişlerdi.1094 Kendisine padişah fermanıyla verilmiş yasama ve yargı
yetkilerini doğrudan Bâbıâlinin, dolayısıyla siyasi iktidarı ellerinde tutan Fuad ve Âli
Paşaların kontrolünde kullanan bu meclis,1095 1868 yılında reforma tâbi tutularak biri
yasama diğeri yargı alanından sorumlu iki meclise ayrıldı. Şura-yı Devlet adı verilen
yasama faaliyetlerinden sorumlu organının temsilî niteliği arttırıldı ve üyelerinin
vilayetlerden gelen listeler içinden hükümet tarafından seçilmesi öngörüldü.
Osmanlıcılık siyasetinin gereği olarak hem Şura-yı Devlet’te, hem de yargı organı
olarak kurulan Divân-ı Ahkâm-ı Adliye’de üçte iki oranından Müslüman, üçte bir
oranındaysa gayr-i Müslim üye yer alacaktı.1096 İmparatorluğun parlamentoya sahip bir
anayasal monarşiye dönüşmesine koşulların elverişli olmadığını ileri sürerek karşı çıkan
Tanzimat’ın lider kadrosu, bir yandan bu yöndeki taleplere siyasal baskıyı arttırarak
yanıt verirken, diğer yandan da bu önemli reformla rejimin temsilî niteliğini
genişletmeyi tercih etmişti. Meşrutiyetçi aydın-bürokratlarsa bu adımı ‘‘Millet
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Tam ismiyle Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin kuruluşu ve geçirdiği kurumsal değişim için bkz.
Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868), Ankara, Türk Tarih Kurumu,
1999.
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1096
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Meclisine karşı alınmış bir ‘tedbir’ ve muhalefeti susturacak bir kandırmaca olarak’’
değerlendirdiler.1097
Meşrutiyetçi muhalefetin İmparatorluğu bir anayasal monarşiye dönüştürme
programı kuşkusuz Avrupa’daki örnekleri model alıyordu. Bununla birlikte, özellikle
Namık Kemal’in eserlerinde görülebileceği üzere, parlamento ve anayasa taleplerinin
meşruiyeti, bu örneklerden ziyade Osmanlı nizam-ı kadimine ve İslam’a atıfla tesis
edilmeye çalışılıyordu. Örneğin, bir yandan padişahın iktidarını sınırlayan bir güç
olarak yeniçerilerin Osmanlı eski rejiminde sahip oldukları imtiyazlı konum takdirle
anılırken, diğer yandan parlamentonun gerekliliği İslam’ın temelinde yer aldığı
belirtilen meşveret usulüyle meşrulaştırılıyordu.

1098

İslam’ın muhalefetin siyasal

söyleminin bir parçası haline gelmesi sadece bu noktayla da sınırlı değildi. Yeni
Osmanlıcı muhalefetin pasif devrimin derinleştirilmesine yönelik programının ikinci
ayağını oluşturan siyasal toplum tasavvurunun mezhepçi Osmanlıcılığı aşacak şekilde
tanımlanması açısından da İslam dini özel bir yere sahipti. Batılı devletlerin
İmparatorluk üzerinde artan nüfuzunun ve Tanzimatçıların bunun karşısındaki
teslimiyetinin bir sonucu olarak gördükleri imtiyazlara dayalı millet sistemine karşı
çıkan meşrutiyetçiler,1099 bunun yerine millet imtiyazlarının kaldırıldığı ve İmparatorluk
tebaası arasındaki eşitliğin anayasal düzen ve tüm toplumu temsil eden bir parlamento
vasıtasıyla tesis edildiği bir Osmanlılık öneriyorlardı.1100 Bu açıdan, her ne kadar farklı
dinlere mensup Osmanlı vatandaşları arasında gerçek bir eşitlik vaaz etseler de, inşa
etmeye çalıştıkları Osmanlı yurtseverliği ve halk egemenliği mefhumlarını, Batı’dan
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Çetinsaya, op. cit., s.70; Seyitdanlıoğlu, op. cit., s. 61; Hanioğlu, op. cit., s.112.
Erdem Sönmez, ‘‘From kanun-ı kadim (ancient law) to umumun kuvveti (force of people): historical
context of the Ottoman constitutionalism,’’ Middle Eastern Studies, Cilt 52 Sayı 1 (2016), s. 122-123;
Davison, op. cit., s. 232 ve 235; Findley, Turkey, Islam and..., s. 105.
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Şerif Mardin, ‘‘Yeni Osmanlı Düşüncesi,’’ Tanzimat ve Meşruiyet’in Birikimi, der. Mehmet Ö.
Alkan, İstanbul, İletişim, 2001, s. 47.
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gelen tehdit karşısında devletle toplumun geniş bir kesimi arasında organik bir bağ tesis
etme ihtiyacı nedeniyle İslami bir zeminde tanımlamaya çalışıyorlardı.1101
Meşrutiyetçiler açısından daha ziyade ‘‘araçsal’’ bir işleve sahip olan İslam dini,
Tanzimat’a yönelik ikinci muhalefet kanalı olan ‘‘istibdatçıların’’ elinde otokrasinin
temelini oluşturacak ‘‘kurucu’’ bir nitelik kazanmıştı.1102 Siyasal toplumun daraltılarak
yalnızca Müslümanlarla sınırlandırılmasını ve iktidar bloğunun temsili mekanizmalar
yerine halife sıfatını taşıyan Sultanın mutlak iktidarı etrafında bütünleşmesini savunan
istibdatçı muhalefet, otokrasi ve şeriatın merkezinde durduğu bir karşı devrim programı
savunuyordu. Siyasi fikirlerini yeni serpilmekte olan Osmanlı matbuatını kullanarak
daha geniş toplumsal kesimlere yayma ve bir kamuoyu oluşturma çabasındaki
meşrutiyetçilerin aksine, istibdatçıların 1860’lar boyunca doğrudan Sultana seslenmeyi
tercih eden örgütsüz bir bürokratik klik olarak kalmış olmaları bu programı
ayrıntılarıyla ortaya koymayı güçleştirmektedir. Bununla birlikte, bu programın temel
noktaları, söz konusu muhalefetin en güçlü ismi olarak ortaya çıkan ve 1871’de Âli
Paşa’nın ölümünün ardından sadaret makamına gelerek bu programı hayata geçirmeye
yönelik bir dizi adım atacak olan Mahmud Nedim Paşa’nın 1861 yılında Sultan
Abdülaziz’e sunulmak üzere kaleme aldığı bir risalede bulunabilir. Ayine ve Hasbıhal
adını taşıyan bu risalede, Mahmud Nedim Paşa, Sultanı Bâbıâlinin hâkimiyetine son
vererek iktidar merkezini yeniden saraya taşımaya, devlet meseleleriyle bizzat
ilgilenmeye, bürokrasiyi bütünüyle kendisine tâbi kılmaya çağırmıştı. İmparatorluğun
Müslüman tebaası ile Sultan birleşmeli, devletin temellerini Müslümanlarla gayr-i
Müslimler arasındaki eşitlik değil adalet teşkil etmeli ve siyasal toplum münhasıran
1101

Ibid., s. 230-31; Gül Karagöz Kızılca, ‘‘Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. Yüzyıl Siyasal Düşüncesinde
Temsil Edilmeyenin Temsili Sorunu: Yeni Osmanlıların Halkı ve Orta ile Alt Sınıfların Temsili,’’
Siyasal’da Bir Ömür, Prof. Dr. Ömür Sezgin’e Armağan, der. Duygu Türk ve Zafer Yılmaz, Ankara,
Mülkiyeliler Birliği Yayını, 2014, s. 337-350; Somel, ‘‘Osmanlı Reform Çağında...,’’ s. 105.
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Şerif Mardin’in ‘‘ideolojik’’ adını verebileceğimiz alandaki İslamcılıkla popülizm seviyesinde gelişen
İslamcılık arasındaki günümüzde silikleşmekle birlikte o dönemde mevcut olduğunu belirttiği ayrım, bu
açıdan açıklayıcıdır. Mardin, op. cit., s. 50.
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Müslümanlardan oluşmalıydı.1103 İslam toplumunun iyiliği, devletin iyiliğine, devletin
iyiliğiyse tıpkı imparatorluğun altın çağında olduğu gibi güçlü bir sultanın varlığına
bağlıydı. Bu nedenle her Müslüman sultana itaat etmeli ve dinî bir gayret içinde
olmalıydı, zira hilafet-i kübra makamında oturan Osmanlı sultanları dinin, cemaatin ve
devletin koruyucularıydılar.1104
2. Kriz, Savaş ve Karşı Devrim
a. Siyasi, Mali ve İktisadi Kriz
İmparatorluğun kurtuluşu için farklı programlar önerseler de, tepkilerinin
hedefine Tanzimatçı liderleri yerleştirmeleri nedeniyle aynı muhalefet iklimini paylaşan
bu iki akım arasındaki mesafe, 1871’de Mehmed Âli Paşa’nın ölmesi ve Mahmud
Nedim Paşa’nın Sultan Abdülaziz tarafından sadaret makamına atanmasıyla hızlı bir
şekilde açıldı. Roderic Davison’un ‘‘Kaos Yılları’’ adını verdiği1105 1871-1875 yılları
arasında, birine Mahmud Nedim Paşa’nın, diğerineyse Yeni Osmanlıları etrafına
toplayan Midhat Paşa’nın önderlik ettiği iki stratejik grup arasında cereyan eden ve
başta sadaret makamı olmak üzere bürokratik kadrolar üzerinde cisimleşen bir iktidar
mücadelesine tanık olundu. İstanbul’da bulunan Batılı diplomatların adlandırmasıyla
Eski Türkiye ve Yeni Türkiye partileri 1106 arasındaki bu mücadele, Mahmud Nedim
Paşa’nın sadaret makamına atanmasının ardından bürokraside kapsamlı bir tasfiyeye
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Butrus Abu-Manneh, “The Sultan and the Bureaucracy: The Anti-Tanzimat Concepts of Grand Vizier
Mahmud Nedim Pasa,” International Journal of Middle East Studies, Cilt 22, Sayı 3 (Ağustos, 1990), s.
263-264.
1104
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girişmesiyle başladı. Bu tasfiye çerçevesinde pek çok memur görevden alınırken,
Tanzimat döneminin önemli makamlarda bulunan isimleri de taşraya sürgüne
gönderildi.1107
Mahmud Nedim Paşa’nın Ayine ve Hasbihâl’de ortaya koyduğu programı hayata
geçirmek üzere attığı adımlar arasında, Tanzimatçı bürokrasinin siyasi ağırlığının
azaltılmasının yanı sıra, kendi çevresindeki kişilerin kritik makamlara atanması, vilayet
meclislerinin yetkilerinin fiilen sınırlandırılması yoluyla merkezin taşra üzerindeki
denetiminin arttırılması, Şura-yı Devlet’in daire sayısının yarıya indirilmesi, memurları
denetlemek üzere jurnalcilerin görevlendirilmesi, tarikat liderlerinin desteğinin
sağlanması ve uluslararası arenada Tanzimatçı liderlerin yakın ilişki içinde oldukları
İngiltere ve Fransa’ya karşı Rusya’yla yakınlaşma da bulunuyordu. 1108 Bu adımlar,
özellikle de Tanzimat’ın bürokrasi açısından en önemli kazanımlarından olan kadro
güvencesinin ortadan kalkması, Tanzimat bürokrasisi arasında güçlü bir tepki yarattı ve
Mahmud Nedim Paşa’nın rüşvetçiliğine ilişkin iddiaların yayılmasıyla birlikte
Abdülaziz gönülsüz de olsa meşrutiyetçi muhalefetin lideri konumuna gelmiş olan
Midhat Paşa’yı sadaret makamına atadı.

1109

Midhat Paşa’nın selefinin izlediği

politikaları tersine çevirmeye ve eğitim, vergi ve bürokrasi alanları başta olmak üzere
reform sürecini canlandırmaya çalıştığı 80 günlük sadaretini, Sultan Abdülaziz’in üç yıl
içinde sadaret makamında altı kez değişiklik yaparak, başta nazırlık atamaları olmak
üzere karar mekanizmalarını bütünüyle sarayda toplamaya çalıştığı bir dönem takip
etti. 1110 1875 yılında Mahmud Nedim Paşa’nın tekrar sadrazamlığa atanmasıyla
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tescillenecek istibdatçılığın bu yükselişi, beraberinde, meşrutiyetçi muhalefetin de
güçlenmesini ve bu kez Sultanın tahttan indirilmesi de dahil olmak üzere anayasanın
ilanı ve İmparatorluğun federatif bir modelde yeniden örgütlenmesi gibi konulara ilişkin
tartışmaların yaygınlaşmasını getirdi.1111
1872 sonrasında Osmanlı siyasetindeki istibdatçı-meşrutiyetçi mücadelesinde
cisimleşen ‘‘fikrî’’ kriz derinleşirken, mali, iktisadi ve toplumsal bir bunalımın ilk
işaretleri ortaya çıkmaya başladı. 1112 Bu bunalımın iktisadi ayağını, 1872’de Orta
Anadolu’da başlayan ve takip eden iki yıl içinde İmparatorluğun farklı bölgelerinde
etkisini hissettiren kötü hava koşullarına bağlı tarımsal üretimdeki kayda değer düşüş
oluşturuyordu. 1872 yazındaki kuraklık ve kötü hasatları, 1873 yılında yaşanan son 70
yılın en ağır kışı ve karların erimesiyle gelen seller takip etti. Sonuç, 1874 yılına
damgasını vuran ve etkileri başta Anadolu olmak üzere İmparatorluk genelinde
hissedilen açlık ve tarımsal ürün fiyatlarındaki yüksek artıştı. Hükümetin Bosna, Sivas,
Rusçuk, Vidin ve Adana gibi kıtlıktan etkilenen yerlerden tahıl ihracını yasaklama ve
vergi borçlarını tamamen ya da kısmen affetme gibi yöntemlerle çare bulmaya çalıştığı
kriz sonucunda tohum stokları tükenmiş, çiftlik hayvanlarının sayısında büyük bir düşüş
yaşanmıştı. Ama tarımsal üretim açısından daha da belirleyici olan, bazı bölgelerde köy
nüfuslarında görülen kayda değer azalmaydı. 1113 Bunun doğrudan sonucuysa, büyük
oranda tarımsal üretimden alınan öşür vergisine bağlı olan devlet gelirlerindeki büyük
düşüş oldu.
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Osmanlı hazinesi açısından vergi gelirlerindeki bu kaybın telafi edilmeyecek
boyutta olmasının sebebi, yine 1870’lerin başlarından itibaren hissedilmekte olan mali
bir bunalımla çakışmasıydı. İlk kez Kırım Savaşı sırasında alınan, daha sonraysa
İmparatorluğun büyük çaplı reform projelerine ve sarayın harcamalarına kaynak
yaratmak için sık sık başvurulan dış borçların ödenmesinde karşılaşılan güçlüklere,
1873 yılında uluslararası kredi piyasalarında yaşanan paniğin ve uluslararası sermayenin
Süveyş Kanalı ve ABD gibi daha kârlı alanlara yönelmesinin sonucunda elverişli
koşullarda yeni kredi bulmanın giderek zorlaşması eklenmişti. 1114 1874-75 bütçe
yılında, borç taksitlerinin ve faizlerinin yıllık ödemeleri, öngörülen devlet gelirlerinin
yarısından fazlasına ulaştı. Önce ithalat gümrüklerini arttırmaya çalışan hükümet,
Büyük Güçlerin bunu kabul etmemesi üzerine, öşür vergisini, bedel-i askerîyi ve tütün
vergisini arttırarak borç yükünü köylülüğe yüklemeyi tercih etti. 1115 Hasadın hayli kötü
geçen önceki yıllara nazaran iyi olacağı öngörülse de, iktisadi krizin etkilerinin henüz
sarılamamış

olması

nedeniyle,

vergilerdeki

artış

toplumsal

huzursuzluğu

derinleştirmekten başka bir sonuç vermedi ve 1875 yılında hükümet kuponların ancak
yarısını nakit olarak ödeyebileceğini, kalan yarısınınsa 5 yıl içinde %5 faizli tahvillerle
ödeneceğini duyurmak zorunda kaldı.1116
b. Toplumsal Kriz ve Balkanlarda İsyan
Kıtlık ve açlıktan en fazla etkilenen bölge Anadolu’ydu, fakat mali bunalımın
atlatılabilmesi için getirilen yeni vergi yüküne gösterilen direnişin toplumsal bir krize
yol açtığı yer Balkan vilayetleri oldu. Tarımdaki mülkiyet ilişkilerinin özgünlükleri
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nedeniyle topraksız Hristiyan köylülerle Müslüman toprak sahipleri ve merkezî
hükümet

arasındaki

vergilendirmeden

kaynaklanan

sorunların

yapılan

yasal

düzenlemelere rağmen çözüme kavuşturulamadığı Hersek bölgesinde, 160 kadar
köylünün yeni vergileri ödemeyi reddederek Karadağ’a iltica etmesiyle başlayan
huzursuzluk kısa süre içerisinde komşu bölgelere de yayıldı ve şiddetli bir köylü
isyanına dönüştü. 1117 Mahmut Nedim Paşa’nın sadrazamlığındaki Osmanlı hükümeti,
köylülerin Karadağ’dan döndükten sonra mültezimlerin baskıları, vergilerin ağırlığı ve
tapu senetleri için alınan harçların yüksekliği gibi gerekçelerle başlattıkları ayaklanmayı
geniş çaplı bir askerî harekâta başvurmadan, önce Batılı devletlerin konsoloslarını
devreye sokarak, sonra da köklü reformlar vaat eden bir Adalet Fermanı yayınlayarak
yatıştırmaya çalıştı.1118 Ferman’da iltizam usulünün kaldırılması, öşürün ileride bir arazi
vergisine dönüştürülmesi, vergilerin birleştirilmesi, vergi tahsildarlarının halk tarafından
seçilmesi, köylülerin toprak tasarruf haklarının tasdik ve temin edilmesi, mahkemelerin
ıslahı, gayr-i Müslimlerin her tür kamu hizmetine ve meclis üyeliklerine kabul edilmesi,
mezhep hürriyetinin ve cemaatlerin sahip oldukları hakların sağlamlaştırılması ve 1872
yılından önceki vergilerin affedilmesi gibi hususlar yer alıyordu. Reformların hayata
geçirilmesini denetlemek için yarısı gayr-i Müslim olmak üzere sekliz üyeli bir meclis
kurulacaktı.1119
Her köylü isyanının ardından yinelenen bu reform vaatleriyle hükümet ne
isyanın yayılmasını ve radikalleşmesini ne de hızla uluslararası bir boyut kazanmasını
engelleyebildi. Bosna ve Hersek üzerinde kontrol sağlama amacındaki AvusturyaMacaristan ile Güney Slav özerkliği projesini genişletmeyi hedefleyen Rusya’nın Bosna
ve Hersek vilayetlerinde hayata geçirilecek bir idari ıslahat programı önerdikleri

1117

Yasamee, op. cit., s. 31; Gölen, op. cit., s. 145.
Ibid., s. 146-150.
1119
Robert Devereux, The First Ottoman Constitutional Period, Baltimore, The Johns Hopkins Press,
1963, s. 25.
1118
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Andrassy Notası, Osmanlı hükümeti tarafından kabul edilmekle birlikte isyancılar
tarafından reddedildi.

1120

İsyanın yayıldığı aylar boyunca Sırbistan, Karadağ ve

Rusya’dan pek çok Panslavist gönüllü Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaşmak üzere
bölgeye gelmiş ve isyan giderek bir vergi ayaklanmasından bağımsızlık talebinin öne
çıktığı, milliyetçi bir seferberliğe evrilmişti. İsyanın liderleri artık Osmanlı askerlerinin
tamamen bölgeden çekilmesini ve bu iki vilayete özerklik verilmesini talep
ediyorlardı.1121
Hukuken Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olmalarına rağmen, Bosna ve
Hersek’teki ayaklanmayı ulus inşa süreçlerini Osmanlı hâkimiyeti altındaki Slav nüfusa
doğru genişletmek ve hukuki bağımsızlıklarını elde etmek için bir fırsat olarak
değerlendiren

Karadağ

ve

Sırbistan

hükümetlerinin

savaş

hazırlıklarını

yoğunlaştırdıkları bir sırada, krizin uluslararasılaşmasına hız kazandıracak yeni bir
gelişme yaşandı. Romanya’da örgütlenmiş bulunan Bulgar milliyetçileri Rusya’nın
müdahalesini sağlamak amacıyla görece zayıf ve iyi örgütlenmemiş bir ayaklanma
başlatarak 50 kadar köyü ele geçirdiler ve bölgedeki Müslüman nüfusa yönelik saldırılar
düzenlediler. 1122 Tarihe ‘‘Nisan Ayaklanması’’ olarak geçen bu olaylara Müslüman
nüfusun tepkisi, düzensiz birlikler halinde örgütlenmek ve Hristiyan köylülere karşı
daha geniş çaplı katliamlar düzenlemek oldu.1123 Hersek ve Bosna’daki ayaklanmanın
aksine Bulgaristan’daki ayaklanma girişimi bir aydan kısa bir süre içinde bastırıldı,
fakat özellikle Bulgarca konuşan Müslüman ve Ortodoks köylülerin bir arada
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Yasamee, op. cit., s. 32; Adanır, op. cit., s. 83.
Gölen, op. cit., s. 159.
1122
Richard Millman, ‘‘The Bulgarian Massacres Reconsidered,’’ The Slavonic and East european
Review, Cilt 58, Sayı 2 (Nisan 1980), s. 218; Yerasimos, op. cit., s. 46. Barbara Jelavich, daha sonra
Bulgar milliyetçi mitolojisinde önemli bir olay haline gelmesine rağmen, isyanın tam bir başarısızlıkla
sonuçlandığını; liderlerinin herhangi bir tarım programına sahip olmaması nedeniyle köylülük arasında
beklenen desteği sağlayamadığını belirtir. Barbara Jelavich, History of the Balkans, Volume I, Eighteenth
and Nineteenth Centuries, New York, Cambridge University Press, 1983, s. 347.
1123
Anscombe, op. cit., s. 111;
1121
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yaşadıkları Rodop bölgesindeki kanlı çatışma ve katliamlar hem İmparatorluğun iç
siyasetini hem de uluslararası konjonktürü derinden etkiledi. 1124
c. Krizin Uluslararasılaşması ve Savaş
Olayların yarattığı ilk etki, Müslüman nüfus arasında Hersek isyanından bu yana
hükümete, Büyük Güçlere ve yer yer de gayr-i Müslim nüfusa karşı gelişen tepkinin
yükselişiydi.1125 Hersek ve Bosna’da irili ufaklı silahlı çatışmalara rağmen bir yıla yakın
bir süredir isyanın bastırılamamış olması, dahası hükümetin Andrassy Notası’nı kabul
ederek bir kez daha Batılı devletler karşısında taviz vermesi, Rus büyükelçisinin etkisi
altında olduğu düşünülen Mahmud Nedim Paşa’ya yönelik eleştirilerin artmasına ve
meşrutiyetçi hareketin güçlenmesine neden olmuştu.1126 Bulgaristan’daki ayaklanmanın
haberleriyle birlikte yükselen gerilim Selanik’te Fransız ve Alman konsoloslarının
öldürüldüğü olaylara yol açarken,1127 İstanbul’da da hükümet değişikliği için gereken
koşullar olgunlaşıyordu. Midhat Paşa’nın liderliğindeki meşrutiyetçilerin kamuoyunu
harekete geçirmeye yönelik faaliyetleri sonucunda önce Mahmud Nedim Paşa
sadaretten azledildi, ardından da Sultan Abdülaziz tahttan indirilerek yerine bir anayasa
ilanını kabul edeceği düşünülen V. Murat tahta çıkarıldı. Amaç, anayasanın ilan
edilmesini sağlayarak Balkan krizini bir çözüme ulaştırmaktı.1128 Böylece, Balkanlarda
derinleşen ve mevcut sistem içinde bir çözüme kavuşturulamayan kriz, meşrutiyetçilerle

1124

Batak Katliamı olarak bilinen ve Nisan Ayaklanması’nın sonuçları itibariyle en belirleyici
evrelerinden biri olan Rodop’daki çatışmalar için bkz. Tetsuya Sahara, ‘‘Two Different Images:
Bulgarian and English Sources on the Batak Massacre,’’ War and Diplomacy The Russo-Turkish War of
1877-1878 and the Treaty of Berlin, der. Hakan Yavuz ve Peter Sluglett, Salt Lake City, The University
of Utah Press, 2011, s. 479-510.
1125
Davison, op. cit., s. 336; Petrosyan, op. cit., s. 90.
1126
Davison, op. cit., s. 336.
1127
Olaylar İslam dinine geçen Ortodoks bir kızın akrabaları tarafından öldürülmesiyle başlamıştı.
Cinayetin işlendiği sokakta yaşayan Fransız ve Alman konsolosları öfkeli bir Müslüman kalabalığın
kurbanları oldular. Yerasimos, op. cit., s. 461.
1128
Georgeon, op. cit., s. 53, 57.

351

istibdatçılar arasında 1871’den bu yana sürmekte olan iktidar mücadelesini yeni bir
evreye taşıyordu.
Bulgaristan’da yaşanan çatışma ve katliamların uluslararası politika üzerindeki
etkisiyse, Avrupa kamuoyunda Osmanlı karşıtlığının zamanla daha fazla hissedilecek
şekilde yükselmesiydi. Daha önce belirtildiği gibi, Kırım Savaşı sonrasında Tanzimatçı
liderler, savaş sırasında müttefik oldukları İngiltere ve Fransa’nın Rusya karşıtı
siyasetleri sayesinde İmparatorluğun Avrupa Uyumu’na dahil edilmesiyle geniş bir
meşruiyet ve hareket alanı elde etmişlerdi. Bununla birlikte, 1870’lerin başı itibariyle
Avrupa güç dengesinde yaşanan değişim, İngiltere için Rus Çarlığı’nın gücünü
sınırlamayı birincil dış politika önceliği olmaktan çıkarmıştı. Rusya’nın 1871 yılında
Paris Antlaşması’nın Karadeniz’de donanma bulundurmasını yasaklayan hükmünü
tanımayacağını ilan etmesi karşısında diğer Büyük Güçlerin sessiz kalması ve 1872
yılında Avusturya-Macaristan, Alman ve Rus İmparatorlukları arasında Üç İmparatorlar
Birliği’nin (Dreikeiserbund) kurulması yeni bir uluslararası kriz sırasında eski
ittifakların geçerli olmayacağının işaretiydi.1129
Paris Antlaşması’nın Büyük Güçlerin Osmanlı İmparatorluğu’nun iç işlerine
karışmayacağına ilişkin hükmü yürürlükte olsa da, Hersek ve Bosna’daki isyanlar
sırasında Avusturya-Macaristan ve Rusya’nın önce arabuluculuk şeklinde başlayan
müdahalesi, Bulgaristan’daki ayaklanmanın ardından bu güçlerden ilkini Bosna ve
Hersek’te, ikincisini ise Balkanların diğer bölgelerinde serbest bırakan Peşte
Antlaşması’yla fiili bir bölüşüm planına evrildi.1130 Bu plan Balkanlarda sürmekte olan
krizin mevcut sınırları bütünüyle değiştirecek bir savaşa yol açacağı fikrine
1129

Yasemee, op. cit., s. 30; Benjamin Fortna, ‘‘The reign of Abdülhamid II,’’ The Cambridge History of
Turkey IV, der. Reşat Kasaba, New York, Cambridge University Press, 2008, s. 44. Üç İmparator Birliği,
Alman birliğinin sağlanması ve Alman İmparatorluğu’nun kurulmasının ardından Şansölye Otto von
Bismarck’ın girişimleriyle, Almanya’nın iki komşusu, yani Avusturya-Macaristan ve Rusya arasındaki
rekabetin yumuşatılması, Balkanlarda bu iki gücün sahip olacakları nüfuz alanları konusunda bir
anlaşmaya varılması ve Fransa’nın Avrupa’da tecrit edilmesi amacıyla kurulmuştur.
1130
Sander, op. cit., s. 243.
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dayanıyordu. Rusya’nın böylesi bir savaşta kendilerini yalnız bırakmayacağına ilişkin
taahhütte bulunduğu Sırp ve Karadağ hükümetleri, 1 ve 2 Temmuz 1876’da, Osmanlı
İmparatorluğu’na savaş ilan ettiler. Georgeon’a göre, savaş ilanı, aynı zamanda
Mahmud Nedim Paşa’nın düşürülmesiyle Osmanlı hükümeti üzerindeki etkisini yitiren
Rusya’nın gerçekleştirilen darbeye verdiği bir cevaptı. 1131 Osmanlı ordusu, Karadağ
taarruzunu durdurup Panslavist Rus gönüllülerin ve Bosna ile Hersek’teki isyancıların
da katıldıkları Sırp ordusunu kısa süre içinde bozguna uğrattıysa da İmparatorluğun
uluslararası arenadaki yalıtılmışlığı giderek arttı.1132
Savaş başladığında Rusya, Avusturya-Macaristan ile ortak bir harekât planı
geliştirmiş, başta İngiltere olmak üzere diğer Büyük Güçlerin tarafsızlığını da garanti
altına almıştı.1133 Fakat, savaş sırasında Bulgaristan’da yaşanan katliamlar, İngiltere’de
Osmanlı karşıtı bir propaganda malzemesine dönüştürülerek liberal muhalefet
tarafından hükümeti sıkıştırmak için kullanılırken, 1134 iktidardaki muhafazakârlar da
krizin mevcut düzenlemeler çerçevesinde çözülemeyeceğine ve Rusya’nın tek taraflı
inisiyatif almasının engellenmesi gerektiğine giderek daha fazla ikna oluyorlardı. 1135
Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında yeni bir savaş tehdidinin giderek güçlenmesi
üzerine İngiltere, krizin çözülmesi amacıyla altı Büyük Gücün katılacağı bir konferans
toplanmasını teklif etti.1136

1131

Georgeon, op. cit., s. 56.
Adanır, op. cit., s. 86; Georgeon, op. cit. 57.
1133
Avusturya-Macaristan ile Rusya arasında imzalanan Reichstadt Konvansiyonu’na göre, Sırbistan ve
Karadağ’ın savaşı kazanması durumunda Bosna-Hersek bu iki ülke ile Avusturya-Macaristan arasında
paylaşılacak, Osmanlı zaferi halindeyse iki ülke birlikte savaş öncesi statükoya dönülmesini ve
Babıâli’nin Bosna ve Hersek’te reform yapmayı kabul etmesini sağlayacaktı. Adanır, loc. cit.
1134
Muhalefetteki Liberal Parti’nin lideri Gladstone bizzat Bulgarian Horrors and the Question of the
East [Bulgar Vahşeti ve Doğu Sorunu] isimli bir kitapçık yayınlayarak, Disraeli’nin başbakan olduğu
muhafazakâr hükümeti, Osmanlı İmparatorluğu’na verilen desteği sona erdirmeye çağırdı. Adanır, op.
cit., s. 86. Bulgaristan’da yaşanan katliamların İngiltere’ye yansımaları için bkz. Sahara, op. cit. ve
Millman, op. cit.
1135
Yasemee, op. cit., s. 34. Başta İngiltere olmak üzere Kuzey Atlantik ülkelerindeki yönetici çevrelerin
Osmanlı İmparatorluğu’na yönelik farklı tutumları için bkz. Isa Blumi, ‘‘Reorientating European
Imperialism: How Ottomanism Went Global,’’ Die Welt Des Islams, Sayı 56 (2016), s. 290-326.
1136
Idem.
1132

353

İstanbul’da toplanan Tersane Konferansı’nın (23 Aralık 1876) sonucu, Osmanlı
İmparatorluğu tarafından egemenlik haklarına ve Paris Antlaşması’yla tanınmış olan
toprak bütünlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilecek olan, Bosna, Hersek ve
Bulgaristan’a özerklik verilmesini içeren bir reform programı oldu.

1137

Osmanlı

hükümetinin Sırbistan ve Karadağ’la ayrı barış görüşmelerine başlamasının ardından
Büyük Güçler, ıslahat yapılması ve kendilerinin gelişmelerden haberdar edilmesini
içeren daha genel bir teklif olan Londra Protokolü’nü (31 Mart 1877) imzaladılar. Bu
taleplerin de yeni açılmış bulunan Osmanlı Meclisi tarafından reddedilmesinin
ardından, söz konusu protokolün verebileceği son taviz olduğunu ilan etmiş olan Rus
Çarlığı, Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etti.1138 Böylece, diğer beş Büyük Gücün
tarafsız kalacağı ve Osmanlı ordularının, Plevne ve Kars gibi iki önemli kalede
sergilenen direniş dışında, hızlı bir çöküş yaşamasıyla Rus kuvvetlerinin bir yıl içinde
İstanbul’un dış mahallerine kadar ilerleyeceği 93 Harbi başladı.
d. Devrim ve Karşı Devrim
İmparatorluğun hızla büyük bir felaketle sonuçlanacak bu savaşa doğru
sürüklenmesinin en önemli nedeni, başkentteki iktidar mücadelesinin henüz bir sonuca
ulaşmaktan uzak oluşu, dolayısıyla uluslararası müdahalenin önüne geçebilecek bir
iradenin şekillenememesiydi. Tahtta yaşanan değişiklik ve meşrutiyetçilerinin ağırlıkta
oldukları bir kabinenin kurulmasıyla birlikte İmparatorluğun anayasal bir monarşiye
dönüşmesinin önü açılmıştı.1139 İstibdatçılar Mahmut Nedim Paşa’nın azlinin ardından

1137

Konferansın sonucunda Osmanlı İmparatorluğu’na sunulan program yalnızca mevzu bahis vilayetlere
özerklik verilmesiyle kalmıyor, aynı zamanda bu bölgelere Büyük Güçler tarafından onaylanacak valiler
atanmasını, özel ıslahat komisyonlarının kurulmasını ve yabancı bir jandarma gücünün teşkilini de
öngörüyordu. Osmanlı hükümeti, yaklaşık altmışı Hristiyanlardan olmak üzere İmparatorluğun ileri
gelenlerinden oluşan 240 kişilik bir meclis-i umumide alınan karar doğrultusunda, hem 1856 Paris
Antlaşması’na hem de Tersane Konferansı’nın toplandığı gün ilan edilmiş olan Kânûn-ı Esâsî’ye aykırı
olduğunu belirterek teklifi reddetmişti. Georgeon, op. cit., s. 74-75.
1138
Yerasimos, op. cit., s. 467.
1139
Hanioğlu, op. cit., s. 116.
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iktidardan düşmüş olsalar da, bürokrasi içindeki ağrılıkları sayesinde anayasanın ilanını
engellemeye ya da en azından geciktirmeye ve sultanın yetkilerinin mümkün olduğunca
güvence altına alındığı bir anayasal sistemin kurulmasına yönelik çabalarını
sürdürdüler. 1140 Özellikle meşrutiyetçilere yakınlığıyla tanınan V. Murat’ın psikolojik
rahatsızlıkları nedeniyle tahtı kısa bir süre içinde yakın çevresini Midhat Paşa’ya
karşıtlıklarıyla bilinen istibdatçılardan seçen

1141

Abdülhamid’e bırakmak zorunda

kalması ve anayasayı ilan etme sözüyle tahta çıkan yeni Sultanın (31 Ağustos 1876) son
derece kritik başlıklarda anayasa tartışmalarına yaptığı müdahaleler, derinleşen
uluslararası bunalımın üstesinden gelebilmek için bir an evvel anayasal monarşiye
geçilmesini bir zorunluluk olarak gören meşrutiyetçilerin önemli tavizler verdikleri bir
anayasa metninin ortaya çıkmasına neden oldu.1142
Abdülhamid’in anayasa ilanından vazgeçme tehdidiyle kabul ettirdiği bu
tavizlerin arasında, sultana devletin güvenliği açısından tehdit olarak gördüğü kişileri
yargı kararı olmadan sürgüne gönderme ve gerekli gördüğü hallerde meclisi tatil etme
hakkı veren maddeler de yer alıyordu.

1143

Anayasa’nın ilanının ardından, artık

istibdatçıların kendisinde doğal bir lider buldukları Sultan Abdülhamid ile Meşrutiyet’in
ilanı sayesinde büyük bir itibar kazanmış olan Sadrazam Midhat Paşa arasındaki gerilim
giderek arttı. Dikkat çeken anlaşmazlık konuları arasında Sultanın Mabeyn Kâtipliği’ne
atanmış bulunan Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi önde gelen meşrutiyetçileri
İstanbul’dan uzaklaştırma girişimleri, bürokratik makamlara yapılacak atamalardaki
1140

Padişahın yetkilerinin kısıtlanması ve gayr-i Müslimlerin parlamentoda yer alacak olması muhalefetin
itirazlarının odak noktasını oluşturuyordu. Davison, op. cit., s. 389.
1141
Abdülhamid’in çevresindeki Midhat Paşa karşıtları arasında, Damat Mahmud Celaladdin Paşa,
Cevdet Paşa, Küçük Said Paşa, İngiliz Said Paşa ve Behram Ağa gibi isimler yer alıyordu. Deveruex, op.
cit., s. 45; Riedler, op. cit., s. 55.
1142
Tanör, op. cit., s. 133; Davison, op. cit., s. 395; Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler
(1876-1938), Kanun-ı Esasî ve Meşrutiyet Dönemi, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2003,
s. 5; Engin Deniz Akarlı, ‘‘Friction and Discord Within the Ottoman Government Under Abdulhamid II
(1876-1909),’' Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Cilt 7 (1979), s. 5. Anayasa taslağını hazırlanması süreci ve
bu süreçte gündeme gelen anayasa taslakları için bkz. Selda Kaya Kılıç, ‘‘1876 Anayasası’nın
Bilinmeyen İki Tasarısı,’’ OTAM Dergisi, Sayı 4 (1993), s. 557-635.
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ayrıcalıklarını koruma ısrarı, Sadrazam’ın askeri okulların gayr-i Müslim Osmanlı
uyruklarına açılması ve bazı valiliklere Hristiyan vali atanması için girişimlerde
bulunması yer alıyordu.1144 Abdülhamid, 49 gün süren (23 Aralık 1876-5 Şubat 1877)
sadaretinin ardından Mithat Paşa’yı bu görevden azlederek zorlu pazarlıklar sonucunda
Kânûn-ı Esâsî’ye eklenmesini sağladığı 113. madde uyarınca yurt dışına sürgüne
gönderdi. Böylece meşrutiyetçiler hem hükümetteki hâkim konumlarını hem de
uluslararası alanda güçlü ilişkilere sahip olan liderlerini kaybetmiş oldular. Bundan
sonra meşrutiyetçi muhalefet, yine Sultan tarafından Kânûn-ı Esâsî’nin vermiş olduğu
yetkiye dayanılarak dağıtılana kadar, Meclis-i Mebusan’da temsil edilecekti.
Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi pek çok tarihçi tarafından bir hükümet
darbesi, ardından yaşanan süreçse iktidarın bir kez daha Bâbıâliden saraya geçişi olarak
nitelendirilir.1145 Meşrutiyetçilerin sadrazamın azli ve Sultanın hal’i öncesinde Osmanlı
kamuoyunu harekete geçirmeye çalışmış olmalarına rağmen, değişikliğin esasen üst
düzey sivil ve askerî bürokratların dahil olduğu bir komployla hayata geçirildiği ve
müteakip iktidar mücadelesinin yine büyük oranda kitlelerin dahli olmadan meşrutiyetçi
ve istibdatçı hizipler arasında cereyan ettiği bir gerçektir.1146 Bu bakımdan, bir siyasi
devrimden ziyade bir hükümet darbesi olarak değerlendirilmesi mümkün olsa da, taht
değişikliğinin mevcut krizin bir devrimci duruma dönüşmesi açısından kritik bir eşik
teşkil ettiği, bu anlamda ‘‘tarihsel bir birikimden yararlandığı, yapısal (bünyevî) bir
ihtiyaca cevap getirdiği’’ göz ardı edilmemelidir. 1147 Bu devrimci durum, potansiyel
olarak, yaşanan son krizle de görüldüğü üzere mevcut haliyle sürdürülmesi mümkün
1144

Georgeon, op. cit., s. 78-79;
Davison, op. cit., s. 417; Georgeon, op. cit., s. 56. Olayı bir devrim olarak adlandıran Berkes bu
açıdan önemli bir istisnadır. Berkes, op. cit., s. 311.
1146
Meşrutiyetçi hareketin ‘‘geçici ve darbeci bir klik eylemi değil, iyi kötü bir program getiren ve
kamuoyunu etkilemeye başlayan önemli bir muhalefet hareketi, hatta görünüşe göre ‘ilk muhalefet
partisi’ olduğunu belirten Bülent Tanör, yukarıdan aşağı bir hareket tablosu çizen Tanzimat’a karşılık,
Meşrutiyet’in oluşumunun aşağıdan yukarı bir eyleme dayalı’’ olduğunu savunur. Ancak aşağıdan yukarı
yükselen bu hareket geniş bir toplumsal tabana oturamamıştır. Fakat, Balkanlardaki toplumsal kaynaşma
göz önüne alınırsa bu yargı bile sorgulanabilir. Tanör, op. cit., s. 127.
1147
Idem.
1145
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olmayan pasif devrimin bir demokratik devrime ya da karşı devrime evrilmesi
ihtimallerini içinde barındırıyordu. Dolayısıyla meşrutiyetçiler ve istibdatçı hizipler
arasındaki mücadele, esasen krizin aşılmasına yönelik iki program arasında cereyan
eden, kurulacak rejimin niteliğine dair bir mücadeleydi.1148
Kânûn-ı Esâsî’de ifadesini bulan meşrutiyetçi programın temel hedeflerinden
biri Osmanlı tebaası arasındaki eşitliğin anayasal güvence altına alınmasıydı. Bu, bir
yandan bakanların ve üst düzey bürokratların görev ve yetkileri dışında sair Osmanlı
tebaasından herhangi hukukî farklarının kalmaması, diğer yandansa hangi din ve
mezhepten olursa olsun Osmanlı tâbiyetinde bulunan herkesin istisnasız bir şekilde
Osmanlı tabir olunması anlamına geliyordu.1149 Bu kişiler, yasa önünde hak ve ödevler
bakımdan eşitti. 1150 Kânûn-ı Esâsî’de devletin dini İslam olarak kabul edilmekle ve
cemaatlerin sahip oldukları imtiyazlar garanti altına alınmakla beraber, siyasal
toplumun mezhepçi Osmanlıcılığın sınırlarını aşacak şekilde tanımlanması pasif
devrimden demokratik devrime doğru geçiş açısından hayati bir adımdı.
Bu anlamda Kânûn-ı Esâsî’ye yansıyan genel anlayış, toplumun cemaatlere göre
ayrılmasından

ziyade,

bütün

nüfusun

tek

bir

Osmanlı

kategorisi

altında

toplanmasıydı.1151 Meclis-i Mebusan’a seçilecek üyelerin, ‘‘Umum Osmanlının Vekili’’
olmaları, 1152 yani kendi seçim bölgelerini değil, bütün Osmanlı nüfusunu temsil
etmeleri, gayr-i Müslim üyelerin cemaat temsilcisi oldukları geçmiş pratiklerden önemli
bir kopuş anlamına geliyordu. Bununla birlikte, Meclis-i Mebusan için yapılacak ilk
seçimlerde her seçim bölgesi için dinî cemaatlere yönelik kotalar belirlenmesi ve kaza
meclisleri düzeyinde

millet ayrımının korunması, toplumun mezhep temelli

1148

Cemal Kafadar, “Osmanlı Tarihinde Gerileme Meselesi,” Osmanlı Geriledi mi?, der. Mustafa
Armağan, çev. Cengiz Şişman, İstanbul, Etkileşim, 2007. s. 157.
1149
Somel, op. cit., s. 105.
1150
Kanun-ı Esasî madde 17, Gözübüyük ve Kili, Türk Anayasa Metinleri…, s. 29.
1151
Ibid., s. 106.
1152
Kanun-ı Esasî madde 71, Gözübüyük ve Kili, Türk Anayasa Metinleri…, s. 36.
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bölünmesini kuvvetlendiren bir nitelik taşıyor ve Kânûn-ı Esâsî’de ifadesini bulan
yurttaşlık

temelli Osmanlıcılık ilkesiyle açık bir çelişki teşkil ediyordu.

1153

Devereux’nün de vurguladığı üzere, cemaatleri kesen siyasi örgütlenmelerin mevcut
olmadığı bir konjonktürde, Meclis’te gayr-i Müslimlerin eşit temsilinin sağlanması için
başvurulabilecek başka bir cari seçenek de yoktu.1154
Kânûn-ı Esâsî ve seçim sistemindeki bu çelişkiler, bir yandan istibdatçıların
Midhat Paşa’nın hazırladığı anayasa taslağına İslam devletinin yasama organında gayr-i
Müslimlerin temsil edilemeyeceğini iddia ederek karşı çıktıkları, 1155 öte yandansa
Balkanlardaki mevcut krizin uluslararası bir müdahaleye mahal vermeden çözülmesinin
tek yolunun millet imtiyazlarının tasdiki ve mecliste cemaatler arası eşit temsil olarak
görüldüğü bir konjonktürün ürünüydü. Dolayısıyla Kânûn-ı Esâsî eşit yurttaşlık
sorununu nihai olarak çözüme kavuşturan bir metin olmaktan ziyade, bu yönde
bulunulmuş bir irade beyanıydı. Anayasanın bu özelliği sadece siyasal toplumun
tanımında değil, egemenliğin bu toplumun temsilcileri tarafından nasıl kullanılacağı ve
iktidar bloğunu içinde ne tür bir yeni mutabakat ve hiyerarşi sağlanacağına ilişkin
maddelerde de görülebiliyordu.
Meşrutiyetçilerin Abdülhamid ve istibdatçı bürokratlarla yapılan pazarlıklar
sonucunda anayasada özellikle padişahın yetkileri konusunda önemli tavizler vermek
zorunda kaldıkları belirtilmişti. Tanör’e göre, padişah yürütme erki söz konusu
olduğunda, ‘‘gerçekten meşrutî bir sistemde bakanlar kurulunun ve parlamentonun
1153

Hanioğlu op. cit.s. 119. Devereux, op. cit., s. 125; Davison, op. cit., s. 404; Önen ve Reyhan, op. cit.,
s. 256.
1154
Idem. Hanioğlu’nun verdiği rakamlara göre, Birinci Meclis-i Mebusan’daki her bir Müslüman vekil
133.367 erkeği, her bir Hristiyan vekil 107,557 erkeği, her bir Yahudi vekil ise 18.750 erkeği temsil
ediyordu. Hanioğlu, loc. cit. Eşit temsil sorunu Meclis-i Mebusan’da yeni bir vilayet yasasının
çıkarılmasına ilişkin tartışmalara da yansımış; örneğin, nüfusun çoğunluğu gayr-i Müslimlerden oluşan
vilayetlerden gelen gayr-i Müslim vekiller cemaat kotalarına karşı çıkarken, Arap vilayetlerinden gelen
gayr-i Müslim vekiller eşit temsilin sağlanabilmesi için kotaların zorunlu olduğunu savunmuşlardı. Önen
ve Reyhan, op. cit., s. 262.
1155
Osmanlı basınında bu kişilerden muterizler, yani itirazcılar şeklinde bahsediliyordu. Tarık Zafer
Tunaya, ‘‘Osmanlı Basını ve Kanun-ı Esasi,’’ Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 1,
İstanbul, İletişim, 1985, s. 72.
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sahip olması gereken pek çok önemli yetkiyi kendinde alıkoymuş, bunları ‘padişahın
kutsal hakları’ alanında tutmuştu.’’1156 Yasama alanında da padişahın önemli yetkileri
vardı. Meclisin toplanması ve kapanması padişahın irade-yi seniyesiyle mümkün olduğu
gibi, meclis üyelerinin sadece vatana ve anayasaya değil, hatta bunlardan önce padişaha
sadakat yemini etmeleri gerekiyordu. Dahası, meclis sadece kendi görev alanlarına
giren konularda -ki bunların ne olduğu belirtilmemişti- yasa önerisinde bulunmakla
yetkiliyken, padişah ve onun tarafından atanan Heyet-i Vükelâ (Bakanlar Kurulu) için
böyle bir sınırlama bulunmadığı gibi, yine padişah meclisten çıkan yasa tekliflerini
mutlak veto yetkisine sahipti. Dolayısıyla Meclis-i Umumî ‘‘genel olarak ve tek başına
bir yasama erki ve organı değildi’’; yalnızca yasama faaliyetine katılma hakkına
sahipti.1157
Meclisin demokratik niteliğinin sınırları seçim sürecinde de görülüyordu.
Anayasa metninde seçimlere ayrıntılı bir yer verilmemiş, gizli oy ilkesi kabul edilmekle
birlikte seçimlerin icrasının özel bir kanunla tayin edileceği hükme bağlanmıştı.1158 İlk
parlamento seçimleri Heyet-i Vükelâ tarafından belirlenen bir ‘‘Talimat-ı Muvakkate’’
(Geçici Talimat) uyarınca gerçekleştirildi ve Kânûn-ı Esâsî’de bu yönde bir hüküm
bulunmamasına rağmen iki dereceli seçim yöntemi benimsenerek vekillerin vilayet, liva
ve kaza idare meclisleri tarafından seçilmesi öngörüldü. Bu da, mevcut meclislerde yer
almak mülk sahibi olma koşuluna bağlanmış olduğundan seçimlerin genel değil, sınırlı
oy hakkına dayanması anlamına geldi. 1159 19 Mart 1877’de toplanan ilk Meclis-i

1156

Bu yetkiler arasında ‘‘vekilleri, sadrazamı ve şeyhülislamı atamak ve görevden almak, silahlı
kuvvetlere komuta etmek, şeriat hükümlerini ve yasaları yürütmek, devlet dairelerinin işleyişiyle ilgili
nizamnameleri düzenlemek, cezaları affetmek ya da hafifletmek, Meclis-i Umumî’nin toplanmasına,
‘tatili’ne, ‘lede’l iktiza’ (gerektiğinde) Heyet-i Mebusan’ın feshine (yeniden seçilmesi koşuluyla karar
vermek’’ bulunuyordu. Tanör, op. cit., s. 138.
1157
Ibid., s. 141; Tunaya, op. cit., s. 12. Niyazi Berkes ise daha da ileri giderek parlamentonun bir yasama
meclisi değil, bir danışma, bir meşveret meclisi olduğunu ileri sürer. Berkes, op. cit., s. 334.
1158
Kanun-ı Esasî madde 66, Gözübüyük ve Kili, Türk Anayasa Metinleri..., s. 35.
1159
Oysa, Yeni Osmanlılar çok uzun bir süredir genel oy hakkını savundukları gibi, II. Abdülhamid’ de
Birinci Meclis’in açılışında Mabeyn Başkatibi Said Paşa’ya okuttuğu konuşmasında, ülke yasalarının
genel oya (ârayı umumîyeye) dayanmasını elzem gördüğünü belirtmişti. Tanör, op. cit., s. 155 Genel oy
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Mebusan’ın üyeleri büyük çoğunlukla vilayet idare meclislerinin üyeleri arasından
valiler ve meclis üyeleri tarafından belirlenmiş, pek çok vilayette gerçek bir seçim bile
yapılmamıştı. 1160 Öngörülen seçim kanunu kabul edilmeden yapılan ikinci meclis
seçimlerinde de aynı geçici talimatnamenin uygulanması, bu meclisin de, temsilî niteliği
daha yüksek olmakla birlikte, ağırlıklı olarak taşradan gelen toprak sahipleri, eski
memurlar ve mültezimlerden oluşması sonucunu doğurdu.1161
Naim Turfan, Midhat Paşa’nın anayasal reformla iki egemen grup, yani
taşradaki toprak sahipleri ve merkezî bürokrasi arasında bir denge sistemi kurmayı
amaçladığına ilişkin güçlü belirtiler olduğunu ileri sürer.1162 Midhat Paşa’nın meclisin
açılmasından önce tasfiye edilmiş ve bu tarihten itibaren inisiyatifin II. Abdülhamid’e
geçmiş olması, bu tür bir denge sisteminin şekillenmesi açısından hayati önem taşıyan
seçim kanunu ve vilayet kanunu gibi tartışmalarda meşrutiyetçi liderliğin nasıl bir
konum alacağı konusunda kesin bir yargıya varmayı imkânsız kılmaktadır. Örneğin,
Kânûn-ı Esâsî’nin 108. maddesinde vilayetlerin tevsi-i mezuniyet (yetki genişliği) ve
tefrik-i vezaif (görevler ayrımı) ilkesine dayanarak yönetileceği ve bunun derecesinin
özel bir yasayla belirleneceği öngörülmüştü. 1163 Bu, içeriğinin nasıl doldurulacağı
ile ilgili tartışmalar için bkz. Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, der. M. Türköne, ve Tuncay Önder,
İstanbul, İletişim, 2000, s. 118.
1160
Devereux, op. cit., s. 127; Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun..., s. 164; İlber Ortaylı, Tanzimat’tan
Sonra Mahalli İdareler (1840-1878), Ankara, TODAİE Yayınları, 1974, s. 82; Selda Kılıç, “1876 Meclisi Mebusanı ve Seçim Hazırlıkları”, OTAM Dergisi, Sayı, 30 (2012),
s. 27-40.
1161
Hanioğlu, op. cit., s. 119; Devereux, op. cit., s. 148; Hasan Kayalı, ‘‘Elections and the Electoral
Process in the Ottoman Empire, 1876-1919,’’ International Journal of Middle East Studies, Cilt 27, Sayı
3 (Ağustos, 1995), s. 266-267; Kemal H. Karpat, ‘‘The Ottoman Parliament of 1877 and its Social
Significance,’’ Studies on Ottoman Social and Political History, Brill, Leiden, 2002, s. 75-89.
1162
M. Naim Turfan, Jön Türklerin Yükselişi, çev. Mehmet Moralı, İstanbul, Alkım, 2003, s. 91. Kemal
Karpat da Midahat Paşa’nın anayasa ve parlamentoyu sadece padişahın yetkilerini kısıtlayan bir araç
değil, aynı zamanda ‘‘politik olarak yerel ve merkezi hükümetlerle temsil edilen zengin gruplar ve
bürokrasi arasındaki dengeler ve işbirliği sistemini tesis etme yöntemleri olarak gördüğünü’’ ileri sürer.
Kemal H. Karpat, Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, çev. Dilek Özdemir, Ankara, İmge,
2006, s. 47. Jens Hanssen ise, Midhat Paşa’nın iktidara yükselişini Avrupalı diplomatları kadar, taşra
eşrafının verdiği desteğe bağlar. Jens Hanssen, ‘‘Practices of Integration - Center-Periphery Relations in
the Ottoman Empire,’’ The Empire in the City, Arab Provincial Capitals in the Late Ottoman Empire,
der. Hanssen J., Philipp T. ve Weber S., Beyrut, Ergon Verlag Würzberg in Kommission, 2002, s. 70.
1163
Kanun-ı Esasî madde 108, Gözübüyük ve Kili, Türk Anayasa Metinleri..., s. 41,; Cenk Reyhan,
Osmanlı’da iki Tarz-ı İdare, Ankara, İmge, 2007, s. 26.
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meclisteki tartışmalara bırakılan hayli muğlak bir ifadeydi ve gerçekten de meclisin kısa
yasama faaliyeti içinde en hararetli tartışmalar bu yasanın görüşülmesi sırasında, yerel
meclislerin seçilmiş ve atanmış üyelerinin hak ve yetkileri konusunda yaşanmıştı.1164
Midhat Paşa ve Namık Kemal gibi iki yakın ismin arasında bile İmparatorluğun idari
örgütlenmesinin nasıl olması gerektiğine dair önemli bir görüş ayrılığı bulunduğu
düşünüldüğünde,

1165

tasfiye edilmemiş olsalardı meşrutiyetçilerin, tıpkı seçim

kanununda olduğu gibi bu konuda da nasıl bir tutum alacaklarını öngörmek güçtür.
Fakat, tartışmasız olan nokta, meşrutiyetçi programın, usulü ne olursa olsun iktidar
bloğu içinde mülk sahibi sınıfların yerel temsiline dayanan mutabakatı, 1166 İmparatorluk
düzeyinde anayasa ve meclis üzerinden yeniden tanımlamayı hedeflemiş olmasıdır.
Meclisteki tartışmalar ve mebusların Sultana ve Heyet-i Vükelâ’ya karşı
muhalefetleri göz önüne alındığında, mülk sahibi sınıfların taşradan gelen
temsilcilerinin bu mutabakat içinde kendilerini ikincil ve edilgen konumda bırakacak bir
hiyerarşiyi kolay kolay kabul etmeyecekleri görülebilir. Meclis-i Mebusan üyeleri, her
ne kadar meclis faaliyetlerinin başlangıcında ağırlıklı olarak temsil ettikleri bölgelerin
yerel sorunlarını gündeme getirdilerse de, özellikle ikinci meclisin açılması ve 93
Harbi’nde alınan yenilgilerle birlikte yasama faaliyetine daha etkin bir şekilde katılarak,
yerel yönetimlerin yanı sıra vergi sisteminin değiştirilmesi, mülkiyet hakkının güvence
altına alınması ve bürokrasinin profesyonelleştirilmesi gibi konularda da sınıfsal
çıkarlarını etkili bir şekilde savundular. Öte yandan, yürütmeyi denetleme konusunda da

1164

Devereux, op. cit., s. 196. Tartışmaların genel bir özeti için bkz. Önen ve Reyhan, op. cit., s 258-268.
Midhat Paşa, 1872’de ilk sadrazamlığı döneminde gündeme getirdiği üzere İmparatorluğun adem-i
merkeziyet esasına göre bir federasyon biçiminde örgütlenmesini savunurken, bunun İmparatorluğun
dağılması anlamına geleceğine inanan Namık Kemal merkeziyetçi yapının sürdürülmesinden yanaydı.
Berkes, op. cit., s. 312; Karpat’a göre, Midhat Paşa’nın nihai amacı ‘‘güçsüz bir dizi mini devletin
federasyonu sayılabilecek laik bir devlet’’ti fakat bu, ‘‘güçlü üniter devleti daha da güçlendirmek ve
‘maskelemek’ amacına yönelik sahte bir federalizmdi.’’ Karpat, op. cit., s. 584.
1166
Ergut, op. cit., s. 114.
1165
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padişahı ve etrafındaki istibdatçı paşaları tedirgin edecek bir etkinlik sergilediler.1167
Yıldız Sarayı’nda savaşın gidişatını tartışmak üzere toplanan bir meşveret meclisinde
bir mebusun doğrudan Sultanı azarlayıcı bir tonda eleştirmesinin ardından, ertesi gün,
14 Şubat 1878’de meclis II. Abdülhamid tarafından tatil edildi. Devereux, II.
Abdülhamid’in meclisi tatil etmek zorunda kalmasının, aslında meclisin, bir temsilî
meclisin görevlerini hakkıyla yerine getirdiğinin en önemli göstergesi olduğunu
belirtir.1168
Meşrutiyetçi liderlerin tasfiyesi, ardından Sultana ve istibdatçı paşalara karşı
muhalefetin odağı haline gelen meclisin dağıtılarak meşrutiyetçi kimlikleriyle öne çıkan
10 mebusun sürgüne gönderilmesi ve II. Abdülhamid’i tahttan indirerek yerine V.
Murad’ı çıkarmayı hedefleyen iki girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla birlikte,1169
1871’den bu yana sürmekte olan iktidar mücadelesi karşı devrimin lehine çözülmüştü.
Merkezinde artık Sultan II. Abdülhamid’in yer aldığı istibdatçılık, böylece yeni bir
rejim inşasına yönelik stratejik bir program olarak rakipsiz kalmıştı. Bununla birlikte,
kriz henüz sona ermiş olmaktan uzaktı ve 93 Harbi’nin Osmanlı İmparatorluğu’nun
kesin yenilgisiyle sona ermesi, hem söz konusu rejim inşası, hem de yeni rejimin ortaya
çıkaracağı siyasal çatışma dinamikleri üzerinde belirleyici etkide bulunacak bir
meşruiyet krizine yol açacaktı.
3. 93 Harbi Sonrasında İktidar Bloğunda Dağılma
Karşı devrimin uzun vadeli başarısı açısından belirleyici olan, İstanbul’da
cereyan eden iktidar mücadelesinin istibdatçıların lehine sonuçlanmasından daha çok,
93 Harbi’nde yaşanan yenilgi ve ardından toplanan Berlin Konferansı’nda alınan
1167

Tanör, op. cit., s. 158; Georgeon, op. cit., s. 100-101; Kemal Karpat, ‘‘1877 Parlamentosu ve Sosyal
Açıdan Önemi,’’ Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, çev. Dilek Özdemir, Ankara, İmge,
2006, s. 378-381.
1168
Devereux, op. cit., s. 256.
1169
Çırağan Baskını ve Aziz-Scalieri komplosu için bkz. Riedler, op. cit.
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kararların İmparatorluk üzerindeki etkileri oldu.

Büyük Güçlerin müdahalesiyle

Rusya’nın Osmanlı’ya dayattığı Ayastefanos Antlaşması’nda yer alan ağır barış
koşullarının

1170

revize

edildiği

Berlin

Antlaşması’nın

sonucunda,

Osmanlı

İmparatorluğu 230.000 kilometrekare toprak ve nüfusunun 5 ilâ 6 milyonunu
kaybetti. 1171 Savaş öncesinde İmparatorluğa tâbi özerk devletler olan Romanya,
Sırbistan ve Karadağ resmî bağımsızlıklarını kazanırken, Sırbistan ve Karadağ Osmanlı
aleyhine sınırlarını da genişlettiler. Bulgaristan’daysa Tuna’dan Balkan Dağları’na
kadar uzanan bir Bulgar Prensliği ve Balkan Dağları ile Rodop Dağları arasında kalan
Doğu Rumeli’de Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı bir özerk vilayet kuruldu. Büyük
Güçler tarafından seçilecek Hristiyan bir vali tarafından yönetilmesi öngörülen bu
vilayette bir tür özyönetim uygulanacaktı. 1172 Rusya, doğu cephesinde işgal etmiş
bulunduğu Kars, Ardahan ve Batum vilayetlerini topraklarına katarken, resmî olarak
Osmanlı toprağı olmaya devam eden Bosna ve Hersek’in idaresi AvusturyaMacaristan’a bırakıldı. İngiltere ise, Berlin Konferansı’nın toplanması için gösterdiği
çabaların karşılığı olarak Kıbrıs’ın yönetim hakkını almasının yanı sıra, kendisini
Osmanlı İmparatorluğu’nun Asya’daki topraklarının de facto hamisi ilan etti.1173
Berlin Antlaşması ve ardından Osmanlı İmparatorluğu’nun taraf ülkelerle
imzaladığı ikili anlaşmalar, önemli toprak kayıpları ve ağır bir savaş tazminatına ek
olarak Balkanlarda ve Doğu Anadolu’da ıslahat yapılmasına yönelik, siyasal çatışma
1170

Ayastefanos Antlaşması’na göre, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı, sınırları kuzeyde Tuna nehri,
güneyde Ege Denizi, doğuda Karadeniz ve batıda Drina nehrine kadar uzanan ve Makedonya’nın
tamamıyla birlikte Arnavutların yoğun olarak yaşadıkları bazı bölgeleri de kapsayan özerk bir Bulgaristan
Prensliği kurulacaktı. Bosna ve Hersek de Osmanlı’ya bağlı özerk bir bölge olacak ve burada yapılacak
reformlar Rusya ve Avusturya Macaristan’ın denetimine tâbi kılınacaktı. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu,
Girit, Teselya ve Arnavutluk’ta yapacağı reform konusunda Rusya ile işbirliği yapmayı yükümleniyordu.
Peşte Antlaşması’na aykırı olan ve Rusya’yı hem Balkanlarda hem de Doğu Avrupa’da tek güç haline
getiren bu koşullar, Avusturya-Macaristan ve İngiltere tarafından kabul edilmedi. Sander, op. cit., s. 244;
Reyhan, op. cit., s. 122.
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dinamikleri açısından önemli sonuçlar doğuracak hükümler de içeriyordu. Berlin
Antlaşması’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun elinde kalan Balkan vilayetleri için özel bir
düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, Antlaşma’nın 23. maddesiyle Osmanlı
İmparatorluğu Girit’te yapılacak ıslahatların yerel ihtiyaçlara uyarlanmış benzerlerinin
bu vilayetlerde de uygulanacağını, bu amaçla her vilayette nizamnameler hazırlamak
üzere yerli unsurların da yer alacağı özel komisyonlar kurulacağını ve bu komisyonlar
tarafından hazırlanan tasarıların kanunlaşmadan önce Doğu Rumeli için kurulacak
komisyonun görüşüne sunulacağını taahhüt etmişti.1174 Yine Berlin Antlaşması’nın 61.
maddesi uyarınca, ‘‘Osmanlı Hükümeti Ermenilerin ikâmet ettiği vilâyetlerde mahalli
ihtiyaçların gerektirdiği ıslahatı daha fazla gecikmeden yapmayı ve Ermenilerin Çerkes
ve Kürtlere karşı güvenliklerini’ sağlamayı garanti edecek ve bu yönde alınan tedbirleri,
uygulamayı izleyecek devletlere belirli aralıklarla bildirecekti.1175
Yapılacak reformların içeriğini ileride gerçekleştirilecek düzenlemelere bırakan
bu maddeler, Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bu iki bölgenin geleceğinin
uluslararası rekabet ve müdahalenin konusu haline gelmesi ve XIX. yüzyılın son
çeyreğine damgasına vuracak Makedonya ve Ermeni sorunlarının tarih sahnesine
çıkması anlamına geliyordu. Bununla birlikte, bu uzun erimli sorunların etrafında
şekillenecek çatışma dinamiklerinin olgunlaşmasından önce, II. Abdülhamid’in
doğrudan savaşın ve Berlin Antlaşması’nın doğurduğu meşruiyet krizinin ürünü olan
siyasal ve toplumsal seferberliklerin üstesinden gelmesi gerekiyordu.
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a. Balkanlar ve Prizren Birliği
93 Harbi’nin büyük bir toplumsal ve demografik alt üst oluşa neden olduğu
Balkanlarda, kaderleri savaş sonrası düzenlemelere bağlı olan Kuzey Arnavutluk, Doğu
Rumeli ve Makedonya’daki yerli nüfus sürece silahlı direnişlerle müdahil olmaya
çalıştı.1176 ‘‘Nisan Ayaklanması’’ sırasında karşılıklı çatışma ve katliamların yaşandığı
Rodop bölgesinde, henüz Ayastefanos Antlaşması imzalanmadan başlayan ayaklanma
bunun ilk örneğiydi. Rus ordularının işgali altında bulunan bölgedeki çoğu anadili
Bulgarca olan Pomaklardan oluşan kalabalık Müslüman nüfus, Rus ordularının ilerleyişi
karşısında Tuna bölgesinden kaçan çok sayıda mültecinin eklenmesiyle daha da
artmıştı. İşgale ve Müslüman nüfusa yönelik saldırılara karşı 1877’de kendiliğinden
başlayan direniş, kısa süre içinde yerel eşraftan Ahmet Ağa Timirsky’nin liderliğinde,
otuz kişilik temsilciler meclisine sahip yerel bir Hükümet-i Muvakkate’nin (Geçici
Hükümet) kurulması ve geniş bir bölgenin bu hükümetin denetimi altına girmesiyle
sonuçlandı.1177
Ayastafanos Antlaşması’na Sultanın otoritesini kullanarak ayaklanmayı sona
erdirmesi hükmü konulmasına ve bu doğrultuda bölgeye bir Osmanlı heyeti
gönderilmesine rağmen Geçici Hükümet’in hem silahlı direnişi hem de bölgenin
Osmanlı İmparatorluğu’nun parçası olarak kalmasına yönelik diplomatik girişimleri
devam etti. Berlin Antlaşması’yla hükümetin kontrolü altındaki toprakları da kapsayan
Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı özerk bir Doğu Rumeli vilayetinin kurulmasının
ardından, Antlaşma hükümlerini tanımadığını ilan eden Geçici Hükümet bağımsızlığını
ilan ederek Timraş Cumhuriyeti adını aldı. Doğu Rumeli’nin Bulgar Prensliği’ne
katıldığını ilan ettiği 1885 yılına dek devam eden bu de facto durum, ancak ertesi yıl
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Bulgar Prensliği ile Osmanlı İmparatorluğu arasında Doğu Rumeli’nin statüsünün
belirlenmesi için imzalanan Tophane Sözleşmesi’yle, Rodop ve Kırcali bölgelerinin
Doğu Rumeli vilayetinden ayrılarak Osmanlı yönetimine bırakılmasıyla sona erdi. 1178
Ayastefanos Antlaşması’yla Büyük Bulgaristan’a bağlanmış olmasına rağmen
Berlin Konferansı’nın sonucunda Osmanlı İmparatorluğu’na bırakılan Makedonya’da
ise, savaş sonrası düzenlemelere karşı silaha sarılanlar bu kez Hristiyanlardı.
Kuzeydoğu Makedonya’da Cuma-i Bâlâ kazası yakınlarındaki Kresna-Razlog’da, 1878
sonbaharında, Müslüman köylerine yönelik baskınlar şeklinde başlayan isyan, Rodop
Dağları’ndaki direnişe benzer şekilde dağ köylerinde kurtarılmış bir bölgenin
yaratılmasını sağlasa da, kalıcı bir başarı kaydedemedi. Özellikle isyana komuta eden
Rus subaylarla yerel savaşçılar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle zayıf düşen
ayaklanma, Osmanlı birliklerinin yaklaşmasıyla birlikte bir aydan kısa bir süre içinde
dağıldı ve pek çok Hristiyan yeni kurulmuş olan Bulgar Prensliği’ne sığındı. 1179
Ayaklanma doğrudan Berlin Antlaşması’nın öngördüğü düzeni bozacak bir ölçeğe
ulaşamamış olsa da Makedonya sorununun tarih sahnesine çıkışı açısından önemli bir
milat teşkil edecekti. Örneğin, Makedonya’daki devrimci hareketin önemli liderlerinden
biri olacak ve 1908 Devrimi sonrasında İttihat ve Terakki Cemiyeti ile geçici bir ittifak
kuracak olan Yane Sandanski bu isyanın ardından Bulgaristan’a kaçan ailelerden birinin
oğluydu.1180
Hem Doğu Rumeli hem de Makedonya’da savaş sonrası düzenlemelere karşı
gösterilen direniş, çatışmaların ölçeğine ve elde edilen sonuçlara bakıldığında yerel ve
son derece sınırlıydı. Batı Balkanlardaysa çok geniş bir bölgeden temsilcilerin
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katılımıyla kurulacak Prizren Birliği, bölgenin Balkan devletleri arasında paylaşılmasına
ve siyasi yapıyı derinden etkileyecek reform programına karşı çok daha geniş ölçekli bir
mücadele sürdürecekti. Aslına bakılırsa, Batı Balkanlardaki hareket de başlangıçta işgal
tehdidi ve savaşın ardından gündeme gelen mülteci sorunu karşısında, hem pazarlık
masasındaki Büyük Güçlere hem de Osmanlı İmparatorluğu’na bölge halkının
taleplerini iletmek üzere çok sayıda yerel komitenin kurulmasıyla doğmuştu. 1181 Bu
komitelerin bir kısmı, başta Kosova olmak üzere, söz konusu tehdit ve sorunlarla
doğrudan yüz yüze olan toplulukların yerel liderleri olan bayraktarların bölgeye
gönderilen Osmanlı İmparatorluğu’nun temsilcileriyle yaptıkları toplantıların ürünüydü.
Müslüman ve Katolik Arnavutların yaşadığı toprakların Sırbistan, Karadağ ve yeni
kurulan Bulgaristan’a verilmesini öngören Ayastefanos Antlaşması’nın imzalanmasının
ardından, bu komiteler yerli nüfusun silahlı direniş hazırlıklarının merkezi haline
geldiler. 1182
Kigalık olarak bilinen İşkodra ve Kosova vilayetlerinde ortaya çıkan bu
gelişmeye koşut olarak, İstanbul’da bulunan Abdül Fraşeri, Şemseddin Sami Fraşeri,
Paşko Vasa, Yani Vreto, Ziya Priştine ve Konstandin Kristoforidhi gibi Arnavut
aydınlar da Osmanlı, Avrupa ve Yunanistan’daki basın organlarında yayınladıkları
makalelerle, Büyük Güçlerin temsilcilerine seslenen memorandumlarla ve kendi
komitelerini örgütleyerek, imzalanacak antlaşmalarda Arnavutların tarihsel haklarının
korunmasına yönelik faaliyetlerini yoğunlaştırdılar. 1183 1876 yılında Yanya vilayeti
maliye müdürlüğü görevinde bulunan, 1877 yılındaysa aynı vilayetten Meclis-i
Mebusan’a seçilerek İstanbul’da meclis faaliyetlerine katılan Abdül Fraşeri, bölgenin
kaderinin sadece silahlı direniş ve diplomatik girişimlere değil, geniş çaplı bir ıslahat
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programının hayata geçirilmesine de bağlı olduğuna inanan bu grubun liderliğini
üstlenmişti.1184 Abdül Fraşeri’nin yerel komitelerle ilişki kurmak için Kosova’ya yaptığı
seyahat sonucunda, büyük bir kısmı Toskalık vilayetlerinden gelen bu aydınlarla
Kigalık’ta büyüyen direniş arasındaki ilk temas da kurulmuş oldu.
Berlin Kongresi’nin tarihi yaklaştıkça yerel komitelerin bir araya gelmesine
yönelik çabalar yoğunlaştı ve 1878 Mayıs’ının ikinci yarısında Kosova vilayetine bağlı
Prizren şehrinde yaklaşık 300 delegenin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.1185 Devam
eden görüşmelerin sonucunda, Berlin Kongresi’nin toplanmasından üç gün önce, 10
Haziran 1878’de tarihe Prizren Birliği/Ligi ya da Arnavut İttihadı olarak geçecek
birliğin kuruluşu ilan edildi. Delegeler ağırlıklı olarak işgal tehdidi altındaki Kigalık’tan
geliyorlardı. Bununla birlikte, Toskalık’tan Ohri ve Fraşer bölgelerini temsil etmek
üzere birer delegenin yanı sıra, direniş hareketleri arasında bir eşgüdüm tesis etmek
amacıyla Bosna, Hersek ve Yeni Pazar’dan Müslüman beyler de toplantıya
katılmıştı.1186 Memurların, toprak sahiplerinin, aşiret reislerinin ve dinî liderlerin delege
olarak katıldığı toplantı esas olarak bölgedeki mülk sahibi sınıfın 93 Harbi öncesindeki
statükoya dönülmesi konusundaki irade beyanını yansıtıyordu. 1187
Tartışmalar sırasında toprakları doğrudan tehdit altında olan aşiret reisleri daha
yerel meselelere odaklanırken, dinî önderler Sultana sadakat çerçevesinde hareket
edilmesi gerektiğinde ısrar etmiş; Fraşeri’nin temsil ettiği Arnavut aydınların
Arnavutluk’ta kültürel, ulusal ve idari özerklik sağlayacak reformların yapılmasını

1184

Clayer, op. cit.., s. 192; Sinno, op. cit., s. 169. Blumi’nin effendiyya adını verdiği, yerli eşraf
ailelerinin Tanzimat bürokrasisiyle bütünleşmesinin ürünü olan sınıfın bir temsilcisi olan Abdül Fraşeri,
hem yeni serpilmekte olan Arnavutçu akımın hem de meşrutiyetçi muhalefetin bir parçasıydı. Abdül
Fraşeri’nin Meclis-i Mebusan’daki faaliyetleri için bkz. Blumi, op. cit., s. 106 ve Gawrych, op. cit., s. 4142.
1185
Peter Bartl, Milli Bağımsızlık Hareketleri Esnasında Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), çev. Ali
Taner, İstanbul, Bedir, 1998, s. 197.
1186
Skendi, op. cit., s. 36; Clayer, op. cit., s. 196
1187
Gawrych, op. cit., 47; Adanır, op. cit., s. 90.

368

öngören programlarıysa tartışmaların ardından delegeler tarafından reddedilmişti.1188 Bu
durum, 18 Haziran’da kabul edilerek padişaha sunulmak üzere İstanbul’a gönderilen
kararnameye de yansımıştı. ‘‘Arnavudlar İttifakı’' adına gönderilen kararnamede,
ülkenin işgaline karşı direnme amacıyla bir cemiyet kurulduğu belirtildikten sonra,
padişahın haklarını koruma ve devletin, milletin ve vatanın düşmanlarına karşı direnme
iradesi beyan edilerek Sultana sadakatin altı çiziliyordu. Bu amaçla bütün kazalar asker,
cephane ve erzak sağlayacak; eşgüdüm ve seferberlik için kazalardaki şubelerle birlikte
çalışacak bir merkez komite kurulacaktı. Kararnamede Osmanlı hükümetinden
Arnavutluk’a yönelik herhangi bir idari ya da siyasi düzenleme yapılması talep
edilmemişti.1189
Kongre’nin almış olduğu bir diğer karar da Abdül Fraşeri ve Yani Vreto’nun,
Büyük Güçlerin temsilcileriyle temas kurmak ve Arnavutların taleplerini dile getirmek
üzere Berlin’e gönderilmesiydi. Buna ek olarak, Berlin Kongresi’nin faaliyetlerinin
sürdüğü yaklaşık bir aylık süre içerisinde farklı Arnavut örgütleri, aydınları ve ileri
gelenleri Büyük Güçlerin temsilcilerini bir protesto, memorandum ve dilekçe
yağmuruna tuttular. 1190 Gerek Kongre’ye katılan temsilcilerin kurduğu temaslarda
gerekse Arnavutluk ve İstanbul’dan gönderilen dilekçelerde, 18 Haziran tarihli
kararnamenin aksine, bir ulus olarak Arnavutların sahip oldukları haklara vurgu
yapılıyor ve Büyük Güçlerin Kongre’de alınacak kararlarda bu haklara saygı duymaları
talep ediliyordu. Olası bir çözüm önerisi olarak bölgedeki Slav yayılmasını durdurmak
üzere Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde birleşik ve özerk bir Arnavutluk
vilayetinin kurulması da gündeme getirilen hususlar arasındaydı. 1191
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Her ne kadar Berlin Kongresi’ne yapılan çağrılar karşılıksız kalsa ve
Arnavutların müstakil bir ulus oldukları iddiası bizzat Bismarck tarafından inkâr edilse
de,

Berlin

Antlaşması’nın

hükümleri

doğrultusunda

Makedonya

Osmanlı

İmparatorluğu’na bırakıldı ve Arnavutların yaşadığı herhangi bir toprak parçası
Bulgaristan sınırlarına dahil edilmedi. Aynı zamanda Ayastefanos Antlaşması’yla
Sırbistan ve Karadağ’a verilen topraklar da küçültülmüş, Karadağ’ın İşkodra’nın
kuzeyinde yer alan Podgoriçe şehri ile Plava-Gusinje, Triepshi, Bar ve Kuç kazalarını,
Sırbistan’ın ise Kosava’nın sırasıyla kuzeyinde ve doğusunda bulanan Kurşumliye ve
Vranja’yı topraklarına katması öngörülmüştü. 1192 Bununla birlikte, özellikle yerel
komitelerin kurulmasına öncülük etmiş bölgelerden Plava-Gusinje’nin Karadağ’a
verilmesi ve Yanya vilayeti üzerindeki Yunan taleplerinin ileride iki ülke arasında
müzakere edileceğine ve anlaşma olmaması halinde Büyük Güçlerin arabuluculuk
yapacağına yönelik bir karar alınması, Prizren Birliği’nde büyük bir infial yarattı.1193
Osmanlı hükümeti Büyük Güçler tarafından Berlin Antlaşması’nın hükümlerinin
uygulanmasından sorumlu tutulmuştu. Bu amaçla Bâbıâli ,Antlaşma’nın imzalanmasını
müteakiben, Berlin Konferansı’nda Osmanlı’yı temsil etmiş olan ve Kosova’daki pek
çok ileri gelenle yakın ilişkileri bulunan Mehmed Ali Paşa’yı Arnavut Beylerini ikna
etmek üzere 1878 Ağustos’unda Kosova’ya gönderdi.1194 25 Ağustos günü, Prizren’de,
vilayetin başlıca kasabalarından gelen eşraf ve bayraktarlarla toplantılar yapan Mehmed
Ali Paşa, daha sonra beraberindeki askerlerle birlikte Yakova’ya geçti ve burada kendisi
de Prizren Birliği’nin bir üyesi olan şehir eşrafından Abdullah Bey tarafından misafir
edildi. Yakova’da kaldığı sırada sayıları birkaç bini bulan silahlı Arnavut’un saldırısına
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uğrayan Mehmed Ali Paşa, birkaç gün süren muhasara ve çatışmaların ardından ev
sahibi Abdullah Bey ve yaklaşık 280 askeriyle birlikte öldürüldü.1195
İsa Blumi, Paşa’nın görüştüğü pek çok eşraf ve bayraktarın Osmanlı
hükümetinin bölgede düzeni sağlamasından yana olduğunu, Prizren Birliği’nde önemli
bir yere sahip olan toprak sahiplerinin, din adamlarının ve kentli tüccarların Berlin
Antlaşması’nın hükümlerinin hayata geçirilmesinde Osmanlı hükümetiyle birlikte
çalışma konusunda kişisel itirazlarının bulunmadığını ve Arnavutluk’taki yerel âdetlerin
çiğnenmesi anlamına gelen saldırının çaresiz mülteciler tarafından gerçekleştirildiğini
ileri sürer. 1196 Stavro Skendi ise, Paşa’nın Yakova’ya ulaştıktan sonraki gün Prizren
Birliği’ni temsil eden bir heyet tarafından ziyaret edildiğini ve dışarıda protestolar
devam ederken şehri terk etmesinin istendiğini, bu talebi reddetmesi üzerine de dört gün
sonra bir süredir hükümete karşı kışkırtılan Arnavutlar tarafından saldırıya uğradığını
aktarır.
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Antlaşması’nın hükümlerinin bölge halkı tarafından kolay kolay kabul edilmeyeceğini
gösterdiği gibi, o güne kadar herhangi bir ciddi sürtüşmenin yaşanmadığı Bâbıâli ve
Prizren Birliği arasındaki ilişkiler açısından da bir dönüm noktası teşkil etti.
1878 Sonbaharı itibariyle bir yandan yerel komitelerin faaliyetleri yoğunlaşırken
diğer yandan da Abdül Fraşeri’nin liderliğini yaptığı reformcu/Arnavutçu aydınların bu
yerel komiteler üzerindeki etkileri artmaya başladı. Aslında bu ikisi birbirini besleyen
gelişmelerdi. Yerel komitelerin Karadağ işgaline ve Berlin Antlaşması hükümlerini
uygulamaya çalışan Osmanlı hükümetine karşı direnişleri güçlenirken, Osmanlı
İmparatorluğu’yla birlikte hareket edilmesi gerektiğini savunan ve Prizren Birliği’nin
kuruluşu sırasında reform ve muhtariyet taleplerinin gündeme gelmesini engelleyen
eşraf, ulema ve beyler, gerektiğinde bağımsız hareket etme konusunda kararlı olan daha
1195
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radikal unsurlar karşısında güç kaybettiler. 1198 Artık Cemiyet-i İttihadiyye ismini
kullanmaya başlayan Debre ve Toskalık yerel komitelerinin, 1878 yılının Ekim ve
Kasım aylarında İstanbul’a Arnavutçu aydınlar tarafından formüle edilmiş beş ıslahat
talebini içeren dilekçeler göndermesi, Prizren Birliği’nin kuruluşunda ortaya konan
programdan önemli bir kopuş anlamına geliyordu. Bu talepler, sırasıyla, bütün
Arnavutluk bölgesini kapsayacak tek bir vilayetin kurulması, bu vilayetteki idari
makamlara Arnavut dilini bilen memurların atanması, okullarda Arnavut dilinin
öğretilmesi, ıslahatların yapılması için her yıl toplanacak bir meclis-i umuminin
yaratılması ve vilayetten toplanan vergilerin eğitim ve kamu hizmetleri için yine
vilayette harcanmasıydı.1199
Bununla birlikte, Osmanlı hükümetinin Prizren Birliği tarafından yönlendirilen
güçlerle fiilen karşı karşıya gelişine, bu talepler etrafında örgütlenen bir toplumsal
seferberlik değil, Karadağ’ın yaklaşık bir yıl süren bekleyişin ardından 1879
Ağustosu’nda Plava ve Gusinye kazalarını işgal etmek üzere hareket geçmesi neden
oldu. Osmanlı kuvvetlerinin Karadağ birliklerine bırakmak üzere söz konusu kazalardan
çekilmesinin ardından, Prizren Birliği’nin kuruluşunda da yer almış Gusinjeli Ali
Paşa’nın liderliğindeki yerel komitelerden ve Bosnalı muhacirlerden oluşan bir kuvvet,
Karadağ birliklerini püskürtmeyi başardı.1200 Berlin Antlaşması’nın bu iki kazayla ilgili
hükümlerinin hayata geçirilmesinin yerel direniş nedeniyle mümkün olmadığının
görülmesi üzerine, Büyük Güçlerin müdahalesiyle, sakinleri bütünüyle Katolik
aşiretlerden oluşan ve bu nedenle Hristiyan bir ülkenin egemenliğine direnmeyeceği
varsayılan Gruda ve Hoti bölgelerinin Karadağ’a verilmesi kararlaştırıldı. Fakat bu
girişim de Mirdit bölgesinin lideri Prenk Dib Boba’nın önderliğindeki Katolik
aşiretlerin Müslüman aşiretleri de yanlarına alarak silahlı direnişe geçmeleri ve
1198
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Bâbıâliden yukarıda anılan talepler doğrultusunda özerklik talep etmeleri nedeniyle
sonuçsuz kaldı.1201
Karadağ’a bırakılması kararlaştırılan üçüncü kaza, Müslümanların çoğunlukta
olduğu, Adriyatik kıyısındaki Ülgün’dü. Burada da direniş için yerel bir komitenin
kurulması üzerine, Büyük Güçler bu kez devir işleminin yapılmasını güvence altına
almak için şehrin açıklarına bir donanma gönderdiler ve Osmanlı İmparatorluğu’nun bu
doğrultuda

harekete

geçmemesi

halinde

İzmir’in

işgal

edileceği

tehdidinde

bulundular. 1202 İstanbul’un bu tehdit karşısındaki yanıtı, yerel direnişi bastırmak ve
şehrin Karadağ’a teslim edilmesini sağlamak için bölgeye askerî kuvvet sevk etmek
oldu. Kısa bir çatışmanın ardından Osmanlı kuvvetleri Ülgün’e girdiler. Ancak,
Osmanlı hükümetinin doğrudan Arnavutlarla meskûn toprakların yabancı bir ülke
tarafından işgal edilmesine bizzat aracılık etmesi, İttifak içindeki özerklik yanlısı
unsurların sayı ve etkilerinin daha da artmasına yol açtı. 1880 yılının Aralık ayının
sonunda, Prizren Birliği, Prizren şehrinin kontrolünü ele geçirerek Kosova bölgesinde
paralel bir hükümet kurmaya yöneldi. Yerel Osmanlı idarecileri görevlerinden alınıp
İstanbul’a geri gönderilirken Birliğe bağlı Kosovalı beyler, vergi toplanması, asayişin
sağlanması, yeni kadıların görevlendirilmesi gibi adımlarla Osmanlı hükümetinden talep
ettikleri özerkliği hayata geçirmeye başladılar. 1203 Bir sonraki adım Prizren’i merkez
alan bu hareketin fiili egemenlik alanını genişletmesiydi. Kısa bir süre içinde
Kosova’nın diğer şehirlerine ek olarak Üsküp, Kumanova, Kalkandelen ve Debre gibi
önemli şehirler Prizren Birliği’nin kontrolüne geçti. Bununla birlikte, Birliğin seferber
edebildiği kuvvetlerin sayısı, sadece Gusinje direnişine katılan kuvvetlerin bile bir hayli
altındaydı ve geçici hükümet, başarısını, büyük oranda Osmanlı birliklerinin Ülgün’ün
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Karadağ’a tesliminin ardından İstanbul’a dönmüş olmasına ve bölgede dağınık halde
mevcut bulunan garnizonların harekete geçmemesine borçluydu. 1204
Osmanlı egemenliğini yeniden tesis etmek üzere bölgeye askerî kuvvet sevk
edilmesinin ardından, küçük çaplı çatışmalar sonucunda önce Üsküp, ardından da
Prizren şehirleri Osmanlı birliklerinin eline geçti. Abdül Fraşeri ve Birlik’le hareket
eden Kosovalı beyler hapis ve sürgün cezalarına çarptırılırken, 1205 bir süre sonra
sürgüne gönderilenlere Toskalık’ta faaliyet yürüten özerklik taraftarları katıldı. Prizren
Birliği’nin özerklik tasarısına mesafeyle yaklaşmış ve hareketin radikalleşmesinin
ardından Birlik’ten çekilmiş olan eşraf ve beyler ödüllendirilerek idari makamlara
atandılar.1206 Böylece 1881 yılının Mart ile Mayıs ayları arasında, bölgede 1878’den bu
yana devam etmekte olan toplumsal, siyasal ve askerî seferberlik hali sona ermiş,
özerklik hareketinin liderliği dağıtılmış ve istibdatçı rejim inşasının karşısına
çıkabilecek potansiyel bir muhalefet odağı tasfiye edilmiş oldu.
b. Doğu Anadolu ve Şeyh Ubeydullah İsyanı
Bir Balkan krizinin ürünü olmasına rağmen, 93 Harbi’nin Anadolu, özellikle de
Kafkas cephesine yakın bölgeler üzerindeki etkileri de yıkıcıydı. Rus ordularının hızlı
ilerleyişi ve Osmanlı savunmasının çöküşüne Dersim ve Kilikya’da çıkan yerel isyanlar
eşlik etmişti. 1207

Dersim’deki aşiretlerin isyanına doğrudan Osmanlı hükümetinin

bölgeye yönelik asker talepleri neden olurken, 1860’lardaki çatışmaların bir devamı
olarak görülebilecek Kilikya’daki isyan girişimleri, savaşla birlikte ortaya çıkan otorite
boşluğu ve uluslararası baskı ortamında Zeytun Ermenilerinin ve Kozanoğullarının
önceki on yılda kaybetmiş oldukları zemini yeniden kazanma çabalarının ürünüydü. Her
1204

Gawrych, op. cit., s. 66.
Fahri Maden, ‘‘Arnavutluk’un Bağımsızlık Süreci (1877-1913),’’ Avrasya Etüdleri, Cilt 38, Sayı 1
(2011), s. 160.
1206
Clayer, op. cit., s. 199.
1207
Kieser, Iskalanmış Barış..., s. 169.
1205

374

iki bölgedeki isyan girişimleri, aşiretlerin hâkim olduğu yerelliklerde, Tanzimat
reformlarına karşı 1860’lı yıllarda güç kaybeden direnişin savaş koşullarında yeniden
canlanmasıyla ilişkiliydi ve yarattıkları etki açısından sınırlı kaldılar. 1208 Ancak savaşın
sona ermesinin ardından Doğu Anadolu’da Osmanlı-İran sınırı boyunca ortaya çıkacak
yeni bir toplumsal seferberliğin hem bölgedeki siyasal çatışma dinamikleri hem de daha
genel olarak İstibdat rejiminin kurucu stratejileri açısından belirleyici etkileri olacaktı.
Osmanlı İmparatorluğu, savaşın başlamasıyla birlikte Doğu cephesi için yerli
nüfustan asker toplamaya yönelmiş, karşılaştığı direnişin üstesinden gelmek içinse
bölgedeki ileri gelenleri ikna etmeye çalışmış ve yoğun bir din propagandasına
başvurmuştu. Özellikle savaş sırasında silahlı Kürt aşiretlerinin desteğini sağlamak hem
Osmanlı hem de Rus orduları açısından son derece önemliydi ve her iki imparatorluk da
bunun için kayda değer bir çaba sarf etti. Kürt aşiretlerinin önemli bir bölümünün
tarafsız kalmayı ya da Rus kuvvetleriyle işbirliği yapmayı seçtiği daha önceki iki büyük
savaşın aksine, bu kez Osmanlı İmparatorluğu önde gelen aşiretlerin desteğini almayı
başardı. 1209 Dahası bölgenin en önemli mir ailesi olan ve Kırım Savaşı sırasında
Ruslarla işbirliği yaparak isyan eden Bedirhaniler de bu savaşta topladıkları gönüllülerle
Osmanlı ordusuna katıldılar. 1210 Ancak, hem askerî hem de ideolojik açıdan daha da
belirleyici olan, Sultan II. Abdülhamid’in Rusya’ya karşı cihat ilan ederek peygamberin
yeşil sancağını açmasıyla birlikte, mirliklerin çöküşünün ardından bölgedeki aşiretler
üzerinde hâkimiyet kurmuş olan Nakşibendi şeyhlerinin desteğinin sağlanmasıydı.
Mirliklerin tasfiyesi, daha öncesinde hâreket alanları tâbi oldukları mirler tarafından
sınırlanan aşiretlerin serbest kalmasına neden olmuş, aşiretler arası çatışmaların ve
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yağma ekonomisinin yaygınlaştığı bu süreçte, aşiretler arasındaki ilişkilerin
düzenlenmesi ihtiyacı, devlet dışındaki tek otorite haline gelen şeyhlerin otoritesini
güçlendirmişti.1211 Bu şeyhler arasındaki en itibarlı ve güçlü isim olan Şeyh Ubeydullah
Nehrî’nin Halifenin çağrısına uyarak askerî seferberliğe katılması ve Osmanlı
İmparatorluğu tarafından resmen Kürt aşiret kuvvetlerinin komutanı olarak atanması,
doğrudan savaşın seyrini değiştirmese de bölgedeki iktidar ilişkilerinde yaşanan değişim
açısından önemli bir göstergeydi. Bu savaşla birlikte ilk kez bir Nakşibendi şeyhinin
Kürt aşiretleri üzerindeki otoritesi devlet tarafından da tanınmış oluyordu.1212
Şeyh Ubeydullah ve Kürt aşiretlerinin Osmanlı’nın savaş gayretlerine katkısı,
başta toplanan asker sayısının beklentilerin gerisinde kalması ve Şeyh’in kendisine
verilen emirlere uymayarak bağımsız hareket etmesi gibi nedenlerle sınırlı kalırken, Rus
ordularının hızlı ilerleyişinin ardından mevcut düzensiz birlikler de cepheyi terk ederek
dağıldılar.

1213

Ubeydullah

kendisine

bağlı

gönüllülerle

birlikte

Hakkâri’deki

topraklarına döndü, fakat pek çok aşiret savaşçısı merkezî otoritenin çöktüğü Doğu
Anadolu’da yağma faaliyetlerine yöneldi. Bu çok boyutlu kriz, savaş nedeniyle
iktisaden büyük bir çöküş yaşayan bölgenin hızla bir karmaşa ve şiddet ortamına
sürüklenmesine neden oldu.1214 Savaşın hemen ardından başlayan kuraklık ve açlık, Rus
ordularının işgali altındaki bölgelerden gelen çok sayıda mültecinin yarattığı basınç ve
cemaatler arası ilişkilerin hızla bozulması1215 gibi etmenler bir yandan bölgedeki siyasal
istikrarsızlığı arttırır ve merkezî hükümetin gücünün altını oyarken, diğer yandan siyasi
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aktörlerin yeni fırsatları değerlendirmelerine uygun bir ortam yaratıyordu. Özellikle
Ermeni nüfusa yönelik reformların yapılmasını öngören Berlin Antlaşması ve
İngiltere’nin bu reformları denetleyecek güç olarak bölgeye diplomatik temsilcilerini
yollaması, bölgedeki gerilimleri uluslararası müdahalenin konusu haline getirmiş ve
tıpkı Balkanlarda olduğu gibi hâkim sınıf unsurlarının (aşiret reislerinin, ağaların, kentli
eşrafın ve tarikat şeyhlerinin) Osmanlı egemenliğinin çözülmesi halinde benimsenecek
hareket tarzına dair yeni arayışlara girmesine neden olmuştu.1216
İktidar boşluğunu değerlendirmek için ilk harekete geçenler Bedirhanilerdi.
Topladıkları gönüllülerle birlikte Osmanlı ordusuna subay olarak katılan Osman ve
Hüseyin Beyler, savaşın yenilgiyle sonuçlanmasından sonra kendilerine bağlı
kuvvetlerle ailenin geleneksel merkezi konumundaki Cizre bölgesine geçtiler. 1217
Burada, emir olarak Osman Bey adına hutbe okutulmasıyla fiilen Osmanlı
İmparatorluğu’ndan bağımsızlık ilan edildi ve Bedirhaniler kendilerine biat eden
aşiretlerle birlikte, hâkimiyet alanlarını tarihî Botan Mirliği’nin sınırlarına doğru
genişletmeye başladılar. Dağınık durumdaki Osmanlı kuvvetleri karşısında elde edilen
ilk başarıların ardından, üzerlerine gönderilen daha düzenli ve büyük güçler karşısında
tutunamayan Bedirhaniler yeniden Cizre bölgesindeki dağlık alanlara çekildiler. 1218
Sultan Abdülhamid’in Bedirhan ailesinden tutuklu bulunan kişileri serbest bıraktırması
ve isyana katılanların affedileceğine dair söz vermesi üzerine yine bir Bedirhan olan
Bahri Bey’in aracılığında başlayan müzakereler, Osman ve Hüseyin Beylerin teslim
olmalarıyla sonuçlandı. Sultan Abdülhamid, Bahri Beyi kaymakamlığa, Hüseyin Beyi

1216

Stephen Duguid, ‘‘The Politics of Unity: Hamidean Policy in Eastern Anatolia,’’ Middle Eastern
Studies, Cilt 9, Sayı 2 (1973), s. 141-142.
1217
Bedirhan ailesi fertlerinin savaşta oynadıkları rol için bkz. Malmisanij, Cizira Botanlı Bedirhaniler,
İstanbul, Avesta, 2000.
1218
Celîlê Celîl, 1880 Kürt Ayaklanması, Şeyh Ubeydullah Nehri, çev. Yaşar Abdülselamoğlu, İstanbul,
Avesta, 2014, s. 55.

377

belediye meclisi üyeliğine getirirken, Osman Beyi süvari kolağası rütbesiyle yaver
yaptı.1219
Hüseyin ve Osman Beylerin liderliğindeki ayaklanmanın bu şekilde sona ermesi,
hem Sultan Abdülhamid’in ilerleyen yıllarda taşradaki hâkim sınıf mensuplarına
yönelik izleyeceği stratejinin ipuçlarını veriyor hem de Kürt coğrafyasında Tanzimat’la
birlikte tamamlanan bölgesel rejimlerin tasfiyesi süreciyle geleneksel mir ailelerinin
aşiretler üzerindeki etkisinin büyük oranda kırıldığını gösteriyordu. Mirliklerin
yıkılmasının ardından, bölgedeki aşiretleri belirli bir hiyerarşi içinde tutan yerel iktidar
blokları dağılmış, merkezî hükümetin etkin bir taşra yönetimi kuramadığı koşullarda,
yağma ve haraç ekonomisine dayanan aşiretler arasında bir iç çatışma dönemi
başlamıştı. Nakşibendi ve Kadiriye tarikatlarını yöneten şeyh aileleri, bu çatışmaları
yönetebilecek ve sınırlayabilecek tek otorite haline gelmişti. 1220 Kurdukları ağlar ve
ittifaklar sayesinde farklı aşiretleri bir araya getirebilen ve özellikle Arazi
Kanunnamesi’yle birlikte bölgedeki toprakların tapularını kendi üzerlerine geçirerek
dinî otoritelerini siyasi ve iktisadi güçle donatan bu aileler arasında hâkimiyetlerini
yaydıkları bölge açısından en önemlisi Nehrîlerdi.1221
Bugün Hakkâri sınırları içinde yer alan Şemdinan (Şemdinli) bölgesindeki Nehri
köyüne yerleşerek kendi medresesini açan ve 1847 Bedirhan İsyanı sırasında
Nasturilere cihat ilan ettiğini hatırlayacağımız Şeyh Taha’nın liderliğindeki aile, zaman
içinde hâkimiyet alanını daha önce Botan, Bahdinan, Hakkâri ve Erdalan aşiret
konfederasyonlarının

denetimi

altındaki

bölgelere

doğru

genişletmişti.

İran

topraklarındaki Sünni aşiretlerin büyük bir kısmı da Nehri şeyhlerinin otoritesini kabul
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etmiş durumdaydı.1222 1873 yılında tarikatın başına geçen ve 93 Harbi’ne Kürt aşiret
kuvvetlerinin komutanı olarak katılan Şeyh Ubeydullah, savaşın ardından Kürt
coğrafyasına hâkim olan bunalım koşullarında, Kürt aşiretlerini hem Osmanlı ve İran
idaresine hem de Berlin Antlaşması’yla birlikte gündeme gelen Ermeni reformlarına ve
bölgenin İngiliz mandası altına girme ihtimaline karşı birleştirebilecek bir kurtarıcı figür
olarak ortaya çıktı.1223
Ubeydullah’ın bölgedeki iktidar boşluğunu doldurmak üzere attığı ilk adım,
1879 yılında Hakkâri bölgesinde bir köyü yağmalayan Hereki aşiretinin Gever
kaymakamı tarafından cezalandırılması üzerine bölgedeki Kürt aşiret reislerine artık
Osmanlı hükümetini tanımadığını bildiren bir çağrı göndermesiydi. 1224 Bu çağrının
ardından harekete geçen Şeyh’in oğlu Seyyid Abdülkadir’e bağlı küçük bir kuvvet,
Osmanlı birlikleriyle çatışmaya girdi ve ayaklanma girişimi açısından erken bir yenilgi
aldı. Nejat Abdulla, bu ilk ayaklanma girişiminin Osmanlı hükümetinin tepkisini
ölçmeye yönelik bir hamle olduğunu ve alınan ilk yenilginin ardından Şeyh’in taktik
değiştirerek Osmanlı hükümetiyle uzlaşma yolunu seçtiğini belirtir.1225 Oğlunun çatışan
tarafları barıştırmak amacıyla kendi emri üzerine bölgeye gittiğini söyleyen Şeyh
Ubeydullah, Van valisine hükümete sadakatini ifade eden bir mektup gönderdi. 1226
Osmanlı hükümeti de Şeyh’in bu adımını karşılıksız bırakmayarak Van valisi
aracılığıyla şeyhi cezalandırmayı değil, taltif ederek sadakatini sağlamayı tercih etti.
Çatışmaya neden olan Gever kaymakamı görevden alınırken, Şeyh anlaşma yapmak
üzere geldiği Van’da vali tarafından hürmetle karşılandı.1227
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1879 yılındaki bu ilk girişim, askerî açıdan başarısızlıkla sonuçlanmış olmasına
rağmen, hem konumunu korumayı başarmış olan Şeyh’in Kürt aşiret reisleri ve diğer
şeyhler üzerinde liderliğini pekiştirmesini hem de İstanbul ile Şeyh arasında doğrudan
bir iletişim kurulmasını sağladı. 1228 Ayaklanmanın ardından Hacca giden Şeyh, 1880
yılında Hicaz dönüşü İstanbul’a gelerek burada Sultan Abdülhamid ile ‘‘büyük bir
ihtişamla karşılandığı’’ bir görüşme yaptı ve Van üzerinden Hakkâri’ye dönerken
‘‘aralarında ağaların, şeyhlerin, beylerin ve İngiliz Konsolosu’nun da olduğu yüzlerce
kişi ile görüş’’tü. 1229 Şeyh’in 1880 yılı boyunca Kürt ileri gelenlerini ortak bir dava
altında birleştirmeye yönelik çabaları devam etti. Temmuz ayında, Şemdinan’da,
Kürdistan’ın farklı bölgelerinden ileri gelenlerin katılımıyla bir toplantı düzenlendi ve
izlenecek yol belirlendi. 1230 Buna göre, Kürtlerin Şeyh’in yönetim altında, Halifeye
bağlı tek bir idari birime kavuşması için atılacak ilk adım, Osmanlı İmparatorluğu ile
doğrudan karşı karşıya gelmekten ziyade İran Kürdistanı’na yönelik bir askerî sefer
düzenlemek olacaktı.1231
Bu doğrultuda hazırlıklar tamamlanarak 1880 yılının Eylül ayında İran sınırları
içindeki Urumiye kentine ve İran Azerbaycanı’nda bulunan Kürt köylerine doğru sefer
başlatıldı. Seferin dile getirilen gerekçesi, Şii Kaçar yönetiminin İran’daki Sünni
Kürtlere kötü muamelede bulunmasıydı. 1232 İran’daki Sünni Kürtlerin de katılımıyla
sayıları hızla artan Şeyh Ubeydullah’a bağlı birlikler iki koldan ilerlediler ve
Savuçbulak’ı (Mahabad) ele geçirerek Urumiye şehrini kuşattılar. Fakat Urumiye
kuşatmasının beklenenden uzun sürmesi ve İran kuvvetlerinin kente doğru yaklaşması
nedeniyle bizzat Şeyh Ubeydullah’ın komutasındaki Kürt birlikleri yeniden Osmanlı
1228
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topraklarına doğru çekilmek zorunda kaldılar. Şeyh Ubeydullah’ın daha sonra yazdığı
mektuplarda geri çekilme kararını Sultan Abdülhamid’in bu yöndeki isteği
doğrultusunda aldığını iddia etmiş olmasına rağmen,

1233

İran seferinin hızlı bir

ilerlemenin ardından başarısızlıkla sonuçlanmasının esas nedeni, sefere katılan Kürt
aşiretlerinin saiklerinde yatıyordu.
Şeyhin kuvvetlerinde yer alan Osmanlı Kürtlerinin büyük bir bölümü, İran ve
Osmanlı devletleri arasındaki sınır düzenlemeleri nedeniyle otlaklarını kaybetmiş ve
dolayısıyla geçimlerini sağlayacak kaynaklardan yoksun kalmış, dağlık bölgelerde
yaşayan aşiretlerden oluşuyordu.1234 Bu açıdan İran Seferi, Şeyh Ubeydullah açısından
gelecekte kendi liderliğindeki bir Kürt siyasi oluşumunun çekirdeğini oluşturma
hedefiyle başlatılmış olsa da, ittifaka katılan pek çok aşiret açısından bir yağma ve
ganimet fırsatı anlamına geliyordu. Şeyh Ubeydullah’ın özellikle Rusya ve İngiltere’nin
tepkisini çekmemek amacıyla Hristiyan nüfusa dokunulmaması yönündeki uyarılarına
rağmen, seferin başından itibaren İran topraklarındaki Ermeni, Nasturi ve Şii topluluklar
yağma amaçlı saldırıların hedefi oldular. 1235 Bu saldırılar bölgede kalıcı bir yönetim
kurma iddiasındaki şeyhin hem yerel nüfus hem de diğer devletler nezdindeki meşruiyet
arayışına zarar verdiği gibi, Urumiye kuşatmasının uzamasıyla birlikte elde ettikleri
ganimetleri koruma amacıyla kimi aşiretlerin geri dönmeye başlamaları da seferin
başarısızlıkla sonuçlanmasında belirleyici oldu.1236
Şeyh Ubeydullah’ın liderliğindeki seferberliğe yerel katılımı arttıran bir diğer
önemli saik ise, Osmanlı-İran rekabetine koşut olarak bölgede yükselmiş olan
mezhepçilikti. Osmanlı coğrafyasında mezhepçilik daha çok Müslüman ve gayr-i
Müslim topluluklar arasındaki artan gerilim biçiminde kendisini gösterse de, Kaçar
1233
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hanedanının iktidarını konsolide etme çabaları, sınırın diğer tarafında Şii-Sünni
geriliminin yükselmesine neden olmuştu. 1237 Nakşibendiliğin Şii karşıtı doktrini,
Ubeydullah’ın Ermeni ve Nasturi nüfusla Kürt aşiretleri arasında bir çatışma
beklentisinin yükseldiği dönemde, şiddetlenen mezhepçiliği İran’a yöneltmesini
mümkün kıldı. Savuçbulak şehrinin Kürt kuvvetlerince ele geçirilmesinin ardından
şehrin camiinde halife-i ruy-i zemin olarak Sultan Abdülhamid adına hutbe okutulması
ve

Şiilere

karşı

cihat

ilan

edilmesi

hareketin

mezhepçi

karakterinin

bir

göstergesiydi. 1238 Fakat, Kürt kuvvetlerinin İran içlerinde ilerlemesine eşlik eden
mezhepçi şiddet, yağma faaliyetlerine katliamların da eşlik etmesi sonucunu
doğurdu. 1239 Özellikle Şeyhin oğlu Abdülkadir’in, Miyandub şehrinde yaptığı ve
şehirde yaşayan Hristiyan, Yahudi ve Şii sivillerin hedef alındığı katliam, seferin
gidişatı açısından bir dönüm noktası teşkil etti. Bu katliam, Şeyh Ubeydullah’ın İran’da
kurmaya çalıştığı ittifakta çözülmelere neden olduğu gibi, bölgeye gelen İran
kuvvetlerinin Sünni nüfus üzerindeki mezhepçi şiddetine de gerekçe oluşturdu.1240
Ubeydullah’ın İran seferinin başarısızlıkla sonuçlanacağının anlaşılması ve
bölgede yükselen şiddet dalgası, harekâtın ilk gününden itibaren Osmanlı hükümetine
Ubeydullah’a karşı harekete geçmesi için çağrıda bulunan İran’a Rusya ve İngiltere’nin
de katılmasına neden oldu. 1241 Artan uluslararası baskı karşısında harekete geçen
Osmanlı hükümeti Van’a askeri kuvvet yığarak, İran’dan Osmanlı topraklarındaki
merkezine doğru geri çekilmekte olan Şeyh Ubeydullah’ın birliklerinin önünü kesti.
Osmanlı kuvvetlerine teslim olan Şeyh, seferde aşiret kuvvetlerine komutanlık etmiş
oğullarıyla birlikte İstanbul’a götürüldü ve burada zorunlu ikamete mecbur edildi.
İstanbul’da cezaya çarptırılmış bir asiden ziyade, saygın bir Nakşibendi şeyhi olarak
1237
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hürmet gören ve Sultan Abdülhamid ile görüşme fırsatı bulan Ubeydullah, bölgedeki
takipçileriyle irtibatını da sürdürdü.1242
Şeyh Ubeydullah, yaklaşık bir yıl süren zorunlu ikametinin ardından, 1882
Ağustosu’nda İstanbul’dan kaçarak yeniden Hakkâri’ye döndü ve daha önce
İstanbul’dan ayrılmalarına izin verilmiş olan oğullarıyla buluştu.

1243

Osmanlı

hükümetinin İstanbul’a geri dönmesi için yaptığı çağrılar karşısında, sağlığını gerekçe
göstererek Nehri’deki kendi zaviyesinde, Musul’da ya da Van’da ikamet etmesine izin
verilmesini isteyen Şeyh, ‘‘İmam el-Müslimin’’ diye hitap ettiği Sultana Şii-Sünni
rekabetini ve İmparatorluğa yaptığı hizmetleri hatırlatıyor ve bölgede kalmasına izin
verilmesi durumunda ‘‘din ü devlet’’e daha yararlı olacağını belirtiyordu.1244 Şeyh, bir
yandan Osmanlı hükümeti ile yaptığı pazarlıkları sürdürürken, diğer yandan İran’a
yönelik ikinci bir askerî harekâtın hazırlıklarını başlatmıştı. Bu kez, gelişmelerin
Hristiyanlara yönelik reformları yeniden gündeme getirecek ve belki de Ermeni ve
Nasturilere özerklik verilmesi taleplerine yol açacak yeni bir uluslararası krize
dönüşmesini engellemek isteyen Osmanlı hükümeti, vakit geçirmeksizin harekete geçti.
Bölgeye gönderilen askerî birlikler Hakkâri içlerine doğru ilerleyerek, küçük çaplı bir
çatışmanın ardından Şeyh Ubeydullah’ın teslim olmasını sağladılar. Şeyh önce Musul’a,
ardından Beyrut’a ve nihayet 1883 yılında hayatını kaybedeceği Mekke’ye
gönderildi. 1245 Böylece Prizren Birliği’nin dağıtılmasının ardından İmparatorluğun
toprak bütünlüğüne tehdit teşkil edebilecek ikinci bir bölgesel güç odağı daha askerî
güce ve sürgün politikasına başvurularak ortadan kaldırıldı.
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c. Arap Vilayetleri, Ayan Hareketi ve Hilafet Sorunu
Arap vilayetlerinin, özellikle de Büyük Suriye olarak adlandırılan bölgenin,
1871-1882 krizinden, İmparatorluğun diğer bölgelerine kıyasla daha az etkilendiği
söylenebilir. Tanzimat döneminde, bilhassa rejimin kurucu stratejilerine karşı mülk
sahibi sınıfların gösterdiği direnişin kırıldığı 1860 sonrasında İmparatorlukla hızlı bir
bütünleşme sürecine girmiş olması, bu bölgenin başkentte ya da İmparatorluk genelinde
cereyan eden siyasi, iktisadi ve toplumsal gelişmelerin etkisine daha açık hale gelmesini
sağlamıştı. Örneğin, 1875’teki iktisadi kriz özellikle Suriye’de güçlü bir şekilde
hissedilmiş ve başkentteki iktidar kavgası sık sık değiştirilen valilerle bürokratlar
nedeniyle idari istikrarsızlık biçiminde yansımasını bulmuştu. Balkanlardaki sona
erdirilemeyen isyan, Beşinci Ordu’ya bağlı Şam’dan dört, Halep’tense üç taburun
İstanbul’a gönderilmesine ve ihtiyat taburlarının ilk kez aktif göreve çağrılmasına neden
olmuştu.1246 Öte yandan Meşrutiyet’in ilanının ardından Arap vilayetlerinden İstanbul’a
gelen mebuslar, özellikle de Halep ve Suriye vilayetlerinin temsilcileri Meclis
çalışmalarına etkin bir katılım sergilediler ve meşrutiyetçi muhalefetin içinde yer
aldılar. Meclis’in feshedilmesinin ardından Sultan Abdülhamid tarafından sürgüne
gönderilen on mebustan beşinin Kudüs, Halep ve Suriye mebusları olması, Arap
taşrasıyla İmparatorluk merkezi arasındaki ilişkinin tek yönlü olmadığının bir
göstergesiydi.1247 93 Harbi başladığında cephe hattından uzakta bulunan İmparatorluğun
Arap vilayetleri, krizin etkilerinden paylarına düşeni almakla birlikte diğer bölgelere
hâkim olan kaos ortamından görece uzak kalmışlardı. Savaşın getirdiği beşerî ve
iktisadi yüklere ve yenilginin yarattığı belirsizlik ortamına rağmen, savaş sonrası
dönemde de bu durumda köklü bir değişiklik yaşanmayacaktı.
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93 Harbi, Suriye başta olmak üzere Arap vilayetleri için o güne kadar
görülmemiş bir genel seferberlik anlamına geldi.

1248

Sırbistan ve Karadağ’la

çatışmalarının başlamasının ardından İstanbul’a gönderilen düzenli ordu ve ihtiyat
taburlarına ek olarak, Rusya ile savaş ihtimalinin güçlenmesi üzerine 20 ile 30 yaşındaki
bütün erkekler silah altına alınmıştı.1249 Savaş ilan edildiğinde Suriye’de askere alınan
erkeklerin yerel asayiş için ayrılan küçük bir bölümü dışında tümü İstanbul’a doğru yola
çıkmış, çalışacak yetişkin erkek bulunmaması nedeniyle pek çok tarla ekilmeden
kalmış, yerel ticaret durma noktasına gelmişti. 1250 Osmanlı hükümeti, asker dışında,
savaşın maliyetine katkıda bulunmak üzere nüfustan olağanüstü vergiler de talep
ediyordu. Suriye vilayetinden talep edilen miktar on beş yaşından büyük her erkek
başına on kuruşluk bir kelle vergisine tekabül ediyordu. Her ne kadar ağır bir yük
olmadığı hesaplanmış olsa da verili iktisadi koşullar altında, özellikle kırsal bölgelerde
bu meblağın toplanmasında önemli güçlüklerle karşılaşıldı.

1251

İlerleyen aylarda

yenilenen asker ve vergi talepleri, maaşları ödenmeyen yerel idarecilerin rüşvete
yönelmeleri ve artan eşkıyalık faaliyetleri sonucunca savaş sona erdiğinde merkezî
hükümetin Suriye’deki denetimini yalnızca önemli şehirlerle sınırlamıştı.1252
Savaşın beraberinde getirdiği bütün bu beşerî ve iktisadi yüklerin ağırlığına ve
Osmanlı idaresini etkin bir şekilde sürdürecek kaynakların bulunmamasına rağmen,
savaş sırasında Arap vilayetlerinde Osmanlı yönetimine karşı kayda değer bir muhalefet
hareketi ortaya çıkmadı. Yaşanan en önemli olay, savaşın sona ermesinin ardından
Şam’da çoğunluğu eşleri cepheye gönderilen kadınlardan oluşan bir grubun ekmek
fiyatlarındaki artış nedeniyle valilik konağını taşlamasıydı. Vali Cevdet Paşa bir yandan
1248
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askerî güç kullanarak grubu dağıtırken, diğer yandan istifçileri düşük fiyatlı ekmek
satmaya zorlayarak olayların büyümesini engellemeye çalışmıştı. 1253 Ancak, savaşın
yenilgiyle sonuçlanması, Balkanlar ve Doğu Anadolu’da olduğu gibi Arap
vilayetlerinde de İmparatorluğun parçalanması ya da belirli bölgelerin yabancı devletler
tarafından işgali halinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin çeşitli tartışmaların
gündeme gelmesine neden oldu.
Suriye’de savaşın sonlarına doğru Beyrutlu bir Müslüman olan Ahmed elSulh’un öncülüğünde bir grup yerel eşraf bir araya gelerek, Şam’da düzenlenen bir
kongrede yenilgiyi takip edecek olası bir parçalanma ya da işgal durumunda yapılması
gerekenleri ele aldılar. Suriye’nin Batılı bir devlet tarafından işgalinin gündeme gelmesi
halinde, bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail topraklarını kapsayacak
bağımsız bir krallık kurulmasına karar verdiler. 1254 Bağımsızlık ilan edildiğinde
kurulacak krallığın başına geçmesi için Şam’da yaşayan Abdülkadir el-Cezayirî ile
iletişime geçildi.1255 Abdülkadir kendisine sunulan teklifi ilkesel olarak kabul etmekle
beraber üç koşul ileri sürdü. Osmanlı Sultanı halife olarak tanınacak ve bütün
Suriyeliler kendisine biat edeceklerdi. Abdülkadir ayrıca teklifi kabul etmek için
kongreye katılmış olanların ne tür bir bağımsızlık hedeflediklerini açıklamalarını da
istiyordu. Koşullarından ikisi kongreye katılanlar tarafından makul bulunurken,
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bağımsızlığın çerçevesinin çizilebilmesi için savaşın sona ermesinin beklenmesine karar
verildi. 1256
Ayan hareketinin üyeleri, savaş sonrasındaki diplomatik gelişmeleri ve Berlin
Kongresi’nin sonuçlarını yakından takip etmeye başladılar. Kongre’de bölgenin Büyük
Güçlerden birine verilmesi durumunda bağımsızlık ilanı uygulamaya konulacak,
İmparatorluğun bölgedeki hâkimiyetinin devam etmesi halindeyse Mısır’ınkine benzer
bir özerklik elde edilmeye çalışılacaktı. Bu doğrultuda hazırlık yapmak üzere Abdükadir
el-Cezairî Suriye’deki çeşitli bölgeleri ziyaret edecek, Büyük Güçlerin desteğini
sağlamak içinse Avrupa’ya bir heyet gönderilecekti. 1257 Söz konusu hazırlıkların
Osmanlı yetkilileri tarafından açığa çıkarılması üzerine, Vali Cevdet Paşa tarafından
hareketin üyelerine yönelik bir takibat başlatıldı. Şam ya da Suriye dışına sürgün
edilenler olduğu gibi, hareketin lideri olarak görülen Ahmed el-Sulh ve bazı üyeler de
ev hapsine alındılar ve Abdülkadir ile görüşmeleri yasaklandı. 1258 Hareketin hem
Osmanlı yönetiminin aldığı önlemler hem de Berlin Kongresi sonucunda bölgeye
yönelik doğrudan bir tehdidin ortaya çıkmaması nedeniyle dağılmasının ardından,
Cevdet Paşa’dan sonra Şam’a vali olarak gönderilen Midhat Paşa’nın girişimiyle,
yürütülmekte olan takibat sona erdirildi.1259
Suriye’de 93 Harbi sonrasında başlayan siyasi huzursuzluk yalnızca kısa ömürlü
bir bağımsızlık projesinin doğmasına neden olmakla kalmadı, Osmanlı karşıtı
muhalefetin bölgenin önde gelen kentlerinde duvarlara yapıştırılan ilanlarla ilk kez
kamusal alanda ifade edilmesine de zemin sağladı. 1878 yılında ayan hareketinin henüz
dağılmadığı bir sırada, Şam sokaklarına Vali Cevdet Paşa’yı ve genel olarak Osmanlı
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yönetimini hedef alan ilanların asılmasıyla başlayan bu siyasal ajitasyon, 1260 ilerleyen
yıllarda farklı kentlerde farklı içeriklerle boy gösteren ilanlarla devam etti. 1880
Haziran’ında Beyrut sokaklarında Arap halkını Türk yönetimine karşı ayaklanmaya
çağıran ilanlar görülürken, aynı yılın Temmuz ayında yine Şam’da benzer içerikli
ilanlara rastlandı. 1261 1880 yılının sonlarında bu kez Beyrut, Sayda ve Trablusşam’da
yine Türk yönetimini eleştiren, ama bu kez somut taleplere de yer veren ilanlar
asıldı.1262 Bu talepler şöyle sıralanıyordu:
‘‘Birincisi ortak çıkarlarımızın bir araya getirdiği Lübnanlı kardeşlerimizle müşterek
olacağımız müstakil bir idare. İkincisi Arapçanın resmi dil olarak kabul edilmesi ve bu
dili konuşanların medeniyet, terakki ve insanlığın gereği olarak düşüncelerini ve
eserlerini yayımlamada bir hürriyete sahip olmaları. Üçüncüsü askere alınan Arapların
anavatanlarında görev yapmaları ve Türk subaylarının esaretinden kurtulmaları...’’1263

Son olaraksa, 1881 yılının Mart ayında, Arap vilayetlerinin pek çoğuna posta yoluyla,
Müslüman ve Hristiyan Arapların birlik halinde Türk yönetimine son vermeleri
yönünde çağrıda bulunan matbu ilanlar gönderilmişti.1264
Söz konusu ilanların kimler tarafından asıldığı ya da astırıldığı konusunda
rivayet muhtelif olmakla beraber,1265 Suriye’de Osmanlı yönetimine karşı daha geniş bir
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siyasi muhalefetin ortaya çıkmasına yönelik çağrıların karşılıksız kaldığını ve Cevdet
Paşa ile Midhat Paşa’nın valilik görevinden azledilmelerine katkıda bulunmanın
ötesinde bir etki yaratmadıklarını söylemek mümkündür. 1266 Her ne kadar merkezî
hükümetin dikkatini çekmeyi başarmış olsalar da, Suriye’de herhangi bir siyasi
hareketlenme yaratamamış, bilakis Suriye eşrafının konuyla ilgili duydukları üzüntüyü
ve Osmanlı Sultanı ve hükümetine sadakatlerini dile getirmeleri için bir vesile teşkil
etmişlerdi. Yerel gazetelerde ilanları tenkit eden yazılar yayımlanmış; Beyrut ve Şam
ileri gelenleri gruplar halinde Suriye Valisi Hamdi Paşa’yı ziyaret ederek bu gibi
davranışlardan yakınmış ve nail oldukları güzel lütuflar için halk adına Sultana teşekkür
etmiş; yine Beyrut, Şam, Hama ve Nablus ileri gelenleri ‘‘Osmanlı saltanat ve hilafetine
sadakatlerini ifade etmek üzere Babıâli’ye mahzarlar göndermişlerdi’’.1267 Bâbıâli de bu
durumu eşrafla ilişkilerini güçlendirmek için fırsat olarak görmüş, söz konusu
mahzarların gazetelerde ilan edilmesine ve bunun halka duyurulmasına, ayrıca Suriye
Valisi Hamdi Paşa’nın gönderdiği 114 kişilik bir liste üzerinden uygun görülen ileri
gelenlere rütbe ve nişan dağıtılmasına karar vermişti.1268
Bununla birlikte, 1880 yılı sonunda ortaya çıkan ve yukarıda sıralanan taleplerin
yer aldığı ilan, II. Meşrutiyet sonrasında Arap özerklik hareketinin programının temel
unsurlarının ilk ifadesi olması açısından önemliydi. Ayrıca, aynı ilanda, Türklerin
hilafeti Araplardan haksız yere aldıklarının iddia edilmesi de, yine o dönemde herhangi
bir siyasi çatışmanın konusu olmamakla beraber, Sultan II. Abdülhamid açısından
önlem alınması gereken mühim bir başlık haline gelen İngiltere kaynaklı hilafet
tartışmalarının, İmparatorluğa bağlı Arap vilayetlerinde de yansımalarının olabileceğini

ilgili olaraksa Beyrut’ta Corci, Şakir el-Hûrî ve Yusuf el-Hac isimli üç Protestan Arap gözaltına alınıp
yargılanmıştır. Bkz. Buzpınar, op. cit., s. 81 ve 85.
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gösteriyordu. 1269 Osmanlı hanedanının hilafet üzerindeki hak iddiasının geçerliliğiyle
ilgili söz konusu tartışma, 1877 yılında İngiliz sömürgeciliğinin Hint Müslümanlarına
yönelik politikaları bağlamında gündeme gelmişti.1270 Daha sonra bu tartışmaya İngiliz
ve Fransız baskısı altında Sultan tarafından görevden alınan Mısır Hıdivi İsmail Paşa da
katıldı ve II. Abdülhamid’e yönelik sürdürdüğü muhalefet çerçevesinde, 1879 yılından
başlayarak basın yoluyla Osmanlı hanedanının halifelik üzerindeki hak iddiasının
geçersizliğine ilişkin bir propaganda yürüttü.1271
Osmanlıların halifeliğinin tartışmaya açılmasında başvurulan ana argüman,
hilafet hakkının münhasıran Kureyş soyuna ait olduğuydu. Bu, Kureyş soyundan gelen
Mekke şeriflerini hilafetin en kuvvetli adayı haline getiriyordu ve Sultan Abdülhamid’i
esas rahatsız edecek şey, Mısır kaynaklı hilafet iddialarından ziyade Mekke şeriflerinin
de bu tartışmalara dahil olmasıydı. 93 Harbi’yle birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun
geleceğine dair ortaya çıkan soru işaretleri ve İngiltere’nin Arap coğrafyasındaki yeni
stratejik gündemi, Mekke Şerifi Hüseyin Paşa’nın, doğrudan hilafet iddiasını gündeme
getirmemekle birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nun bölge üzerindeki hâkimiyetine karşı
girişimlerde bulunmasına uygun bir zemin sağlıyordu. 1873-1877 yılları arasında
İstanbul’da Şura-yı Devlet üyeliği yapmış olan Hüseyin Paşa, 1877 yılında Mekke
şerifliğine getirilmesinin ardından bir yandan valilik makamının Cidde’ye taşınmasını
sağlayarak Hicaz valisinin bölge üzerindeki denetimini zayıflatmaya yönelik adımlar
atarken, diğer yandan Afganistan’da yaşadıkları sorunlarda arabuluculuk yapma
teklifinde bulunarak İngilizlerle temas kurdu.1272
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Mevcut veriler ışında Şerif Hüseyin’in tasarısının ne olduğunu kesin bir şekilde
belirlemek mümkün olmasa da, Cidde’deki İngiliz Konsolosu James Zohrab’ın
Londra’ya gönderdiği bilgilerden Osmanlı hâkimiyetine ve hilafet iddialarına karşı
İngiliz desteği aradığı anlaşılmaktadır. 1273 Sultan Abdülhamid’in, Zohrab’ın aksine
İngiliz himayesinde Hicaz merkezli bir Arap hilafeti projesine mesafeli olan İngiliz
Büyükelçisi Layard’ın kendisini Arabistan’da Osmanlı karşıtı bir gizli cemiyetin varlığı
konusunda bilgilendirmesinin ardından konuyu araştırmak üzere özel bir heyet
göndermesi de, sorunun İstanbul tarafından ciddiye alındığını gösterir.1274 Fakat, Şerif
Hüseyin’in 1880 yılında Cidde’de bir suikasta kurban gitmesi ve kardeşi Avnürrefik
Paşa yerine rakip Zevi Zeyd ailesinden İngiliz karşıtlığıyla bilinen Abdülmuttalib’in
Mekke Şerifi olarak tayin edilmesiyle birlikte, Hicaz’daki Osmanlı karşıtı faaliyetler
sorunu uzun bir süre için rafa kalkmış oldu. 1275 Hilafet meselesiyse, Abdülhamid’in
saltanatı boyunca, Arap coğrafyası üzerindeki İngiliz-Osmanlı rekabetinin bir parçası
olarak gündemde kalmaya devam edecekti.
Sonuç olarak ne Suriye’deki ayan hareketi ve çeşitli şehirlerde asılan ilanlar, ne
de Mısır kaynaklı Osmanlı hanedanının hilafet iddialarına yönelik muhalefet ve Hicaz
emirinin İngiliz himayesinde bağımsızlık arayışları, savaş sonrasında ortaya çıkan
iktidar boşluğunu doldurmaya yönelik, Balkanlar ya da Doğu Anadolu’daki
emsalleriyle kıyaslanabilecek siyasi, askerî ve toplumsal seferberliklere yol açmıştı.
Bununla birlikte, Arap milliyetçi tarihyazımında da, tıpkı Arnavut ve Kürt milliyetçi
tarihyazımlarında olduğu gibi, 1877-1882 yılları arasındaki dönem, milliyetçi kültürel
uyanışın nüve halinde de olsa bir siyasal programla buluştuğu, bir anlamda milliyetçi
hareketin doğduğu özel bir uğrak olarak görülmüştür. Prizren Birliği, Ubeydullah İsyanı
1273
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ve Suriye’deki Osmanlı karşıtı muhalefet, o güne dek İmparatorluğun Hristiyan nüfusu
arasında gelişmekte olan milliyetçiliğin, gayr-i Türk Müslüman nüfus içinde de siyasi
bir seçenek haline gelmesi bağlamında ele alınmıştır. Prizren Birliği’nin faaliyetlerinde
özerklik talebini savunan Arnavutçu aydınların ağırlıklarının giderek artması ve Berlin
Kongresi’ne Arnavutların bir ulus olarak haklarının gözetilmesi konusunda yapılan
çağrılar, Şeyh Ubeydullah’ın Berlin Kongresi sonrası süreçte özellikle İngilizlerle
yazışmalarında Kürtlerin ayrı bir halk ve bir millet olduklarına ve kendi kendilerini
yönetmeleri gerektiğine dair yaptığı vurgular ve Suriye’deki ilanlarda başlangıçta
bölgeci olan dilin daha sonra Araplara seslenen ve Osmanlı İmparatorluğu’nu bir Türk
devleti olarak karşısına alan milliyetçi bir ton kazanması, bu tür bir yaklaşımı haklı
çıkaran olgular olarak değerlendirilebilir. Fakat hem mevzubahis hareketlerin ortaya
çıkmasını sağlayan ve gelişimleri üzerinde etkili olan etmenler hem de ürettikleri
sonuçlar, daha nüanslı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğunu gösterir.
1871 yılında başlayıp 1875-76’da derinleşerek uluslararası bir boyut kazanan
krizin ve 93 Harbi’nde alınan yenilginin ardından İmparatorluğun mevcudiyetinin
tartışma konusu haline gelmesi, merkezde süregiden mücadele nedeniyle zaten
yıpranmış olan Osmanlı iktidar bloğunun taşrada bir dağılma sürecine girmesine ve
Osmanlı egemenliğinin altını fiilen ya da potansiyel olarak oyabilecek seçeneklerin
gündeme gelmesine yol açmıştır. Jessop’un da belirttiği gibi, krizler hem tehlike hem de
fırsat barındıran uğraklardır.1276 Osmanlı iktidar bloğunun taşralı unsurları, tehlikenin
doğrudan bir tehdide dönüştüğü ve fırsatların daha açık bir şekilde kendisini gösterdiği
söz konusu üç bölgede, inisiyatif alarak çeşitli sınıf stratejileri geliştirmiştir. Prizren
Birliği örneğinde, Sultana ve Halifeye sadakatin vurgulandığı, bütünüyle işgal tehdidine
yönelmiş yerel bir direniş hareketi, Osmanlı İmparatorluğu’nun himayesinde özerk
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yönetime sahip olacak tek bir Arnavut vilayetinin kurulması talebi, uluslararası arenada
Arnavutların bir ulus olarak kabul edilmesi ve Berlin Kongresi’nin ruhuna uygun olarak
‘‘milliyet ilkesi’’nden yararlanma yönünde yapılan çalışmalar ve nihayet silahlı
direnişin merkezî hükümeti hedef alan fiilî bir özerklik inşasına yönelmesi, bu çeşitli
stratejilerin somut yansımaları olmuştur. Ubeydullah isyanındaysa söz konusu çeşitlilik,
Tanzimat döneminde yerleşen doğrudan yönetim uygulamalarının tersine çevrilmesi,
Ermeni nüfusa yönelik reform baskısına ve olası bir Ermeni özerkliğine karşı Büyük
Güçler karşısında bir ulus olarak Kürtlerin tarihsel haklarına yapılan vurgu, Osmanlı
Sultanı/Halifesi adına İran’a yönelik mezhepçi seferberlik ve ortaya çıkan iktidar
boşluğunda Ubeydullah’ın liderliğinde bağımsız ya da Osmanlı’ya bağlı özerk bir
Kürdistan kurma hedefi şeklinde kendisini göstermiştir.
Araştırmacıların söz konusu hareketleri analiz ederken, esasen milliyetçiliğin
rolüne odaklanan farklı yorumlar getirmelerinin nedeni, sınıf stratejilerindeki bu çeşitlik
göz ardı edilerek, stratejilerden birinin bütün harekete karakterini verdiğinin
düşünülmesidir. Savaş sonrası sınırların ‘‘milliyet ilkesi’’ gözetilerek çizildiği bir
dönemde, aktörlerin Büyük Güçlere seslenirken Arnavut ya da Kürt ulusları adına
konuşmaları, Prizren Birliği ya da Şeyh Ubeydullah’ın öncülük ettikleri toplumsal
seferberliklerin milliyetçi bir programa dayandığı anlamına gelmez. Öte yandan,
kitleleri Osmanlı, İran ya da Karadağ devletlerine karşı silaha sarılmaya iten temel
saikin milliyetçilik olmaması da, Osmanlı egemenliğinin fiilen ortada kalkması halinde
ortaya çıkacak boşluğun, meşruiyetini ulus olma iddiasından alacak ve dolayısıyla ulus
inşasına evrilebilecek bir devlet oluşumu tarafından doldurulma ihtimalini bütünüyle
dışlamaz. Bu noktada, Brubaker’ın ulus olma halini uzun süreli bir evrimin değil, ani bir
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‘‘kristalleşme’’nin ürünü olarak görme önerisi, ihtiyaç duyulan daha nüanslı bir
yaklaşım için bir kalkış noktası sunabilir.1277
1877-1882 döneminde, Osmanlı hâkimiyetinin sarsılması, iktidar bloğunda
yaşanan dağılma hali ve uluslararası konjonktür, bir siyasi fırsat yapısı olarak hem ulus
olma ve ulus adına hareket etme iddialarına hem de mevcut siyasi ve toplumsal
seferberliği milliyetçi bir programla kapsama çabalarına stratejik bir ağırlık
kazandırmıştı. Bunun nedeni, ister bağımsızlık isterse özerklik amaçlasın söz konusu
programın milliyetçi saiklerle hareket eden kişilerin ötesinde, Meclis’in dağıtılmasının
ardından temsilî mekanizmalar vasıtasıyla iktidar bloğu içindeki konumlarını
güçlendirme imkânını kaybeden taşralı mülk sahibi sınıf unsurlarına toplumsal artık
üzerindeki kotrollerini ve dolayısıyla siyasal güçlerini arttırma fırsatı sunmasıydı.
Bununla birlikte, bu siyasi fırsatın sonucunda esasen proaktif olan milliyetçi stratejinin
reaktif nitelikler taşıyan diğer alternatiflere galebe çalması, bir başka deyişle
‘‘kristalleşme’’nin yaşanacağı eşiğin aşılması, milliyetçi siyasal ajitasyonun ve
toplumsal karşılığının cılızlığı düşünüldüğünde, büyük oranda tehlikenin sürmesine ve
uluslararası meşruiyetin sağlanabileceği yeni boyutlar kazanmasına bağlıydı. Oysa,
Meclis’in Sultan Abdülhamid tarafından dağıtılmasının ardından iktidar kavgasının
istibdatçılar lehine sona ermesiyle merkezde sağlanan konsolidasyon ve Osmanlı
İmparatorluğu’nun Berlin Kongresi’nde çizilen sınırların içinde ayakta kalacağının
anlaşılması, bu açıdan hem tehlikenin sönümlendiğini hem de fırsat penceresinin
kapandığını gösteriyordu. Merkezî hükümet bu sayede, Berlin Kongresi ve hemen
akabinde gelen reform baskıları sırasında elini güçlendirmek için bir olanak olarak
gördüğü mevcut seferberlikleri, havuç ve sopanın birlikte kullanıldığı önlemlerle
ortadan kaldırmakta güçlük çekmedi. Önce zaten zayıflamış silahlı direnişler askerî güç
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kullanılarak dağıtıldı, ardından da sürgün ve ödüllendirme siyasetiyle bir yandan
milliyetçi stratejik alternatif etkisizleştirildi, diğer yandan da bu alternatife itibar
etmeyen taşralı mülk sahibi sınıf mensupları ödüllendirildi. Böylece 1871 yılından beri
sürmekte olan kriz fiilen sona ererken, dağılmış bulunan iktidar bloğunun yeniden
şekilleneceği ve siyasal toplum tanımında köklü bir değişikliğin gerçekleşeceği yeni bir
rejim inşasının zemini de yaratılmış oldu.
B. Rejiminin İnşası: Kurucu Stratejiler
1. Rejimin Stratejik Yönelimi: Süreklilik ve Kopuş
Gökhan Çetinsaya, II. Abdülhamid’in iç politikası açısından bir dönemlendirme
önerdiği çalışmasında, 1881 yılı itibariyle Abdülhamid rejimine geçiş sürecinin
tamamlandığı, iç ve dış politikada temel ilkelerin uygulamaya konulduğu, rejimin
kadrolarının belirlendiği bir istikrar döneminin başladığını belirtir.1278 Bu dönem, ‘‘iç
isyan,’’ ‘‘dış müdahale’’ ve ‘‘rejime muhalefet ve darbe teşebbüslerinin’’ -ayrıca büyük
bir mezhepçi şiddet dalgasının- çakıştığı 1890’lı yılların ortalarına denk düşen yeni bir
çok boyutlu krize dek sürmüş ve 1896-1897 krizinin görece kısa bir süre içinde
atlatılmasının ardında rejim, XX. yüzyılın ilk yıllarına kadar devam eden bir
konsolidasyon dönemi yaşamış, Georgeon’un deyişle ‘‘saltanatın doruk noktası’’na
ulaşılmıştır. 1279 1902 yılından itibarense, İstibdat rejimi hem İmparatorluk içindeki
çatışma dinamiklerinin ve rejim karşıtı muhalefetin canlanmasına hem de XIX. yüzyılın
son yirmi yılı boyunca rejimin meşruiyet iddiasını güçlendiren jeopolitik dengelerin
değişmesine koşut olarak sarsılmaya başlamış ve nihayet, 1908 yılında gerçekleşen
Meşrutiyet Devrimi’yle birlikte yerini yeni ve uzun süreli bir kriz ve iç savaş dönemine
bırakmıştır.
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Bütün bu dönem boyunca Osmanlı tahtının tartışmasız sahibi olan II.
Abdülhamid’in kişiliğinde cisimleşen İstibdat rejiminin niteliği ve geç dönem Osmanlı
tarihi ya da modernleşmesindeki yeri, hem akademik hem de popüler tarihçilik
açısından canlı bir tartışma başlığı teşkil etmiştir. Bu tartışmanın çerçevesiyse Osmanlı
tarihyazımındaki paradigmatik dönüşümler kadar, bizatihi Cumhuriyet tarihinin
geçirdiği siyasi ve ideolojik dönüşümlerle de çizilmiştir.1280 Önce Meşrutiyet, ardından
da Cumhuriyet aydınları tarafından ülkenin çağdaşlaşma ve Batılılaşma yönündeki
ilerleyişinde bir kesinti olarak değerlendirilen Abdülhamid dönemi, muhalefete yönelik
baskılar, jurnalcilik ve sansürle özdeşleştirilen bir eski rejim olarak görülmüş ve bu
nedenle modernleşme anlatısının dışında bırakılmıştır.
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reddiyenin ardından, 1970’ler ve 1980’lerde özellikle iktisat tarihine yönelik
araştırmalarla başlayan Abdülhamid döneminin modernleşme anlatısına dahil edilmesi
süreci, ‘‘modernleşme ideolojisinin küreselci, çok kültürcü ve sivil toplumcu bir
mahiyet kazandığı’’ 1990’larda ve 2000’lerde kaleme alınan akademik çalışmalarla
devam etmiştir.

1282

2000’lerin ortalarından itibarense, Abdülhamid döneminin

tarihyazımındaki ‘‘restorasyonu,’’ Osmanlı modernleşmesinin kurucu evrelerinden biri
mertebesine yükseltilmesiyle tamamlanmış ve modernleşmenin diğer evrelerinden ayırt
edilebilir bir ‘‘Hamidiye modernizmi’’nin varlığı yerleşik bir kabul haline gelmiştir. 1283

1280

Nadir Özbek, ‘‘Modernite, Tarih ve İdeoloji: II. Abdülhamid Dönemi Tarihçiliği Üzerine Bir
Değerlendirme,’’ Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2004), s. 72.
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Selim Deringil, İktidarın Sembolleri ve İdeoloji, II. Abdülhamid Dönemi, çev. Gül Çağalı Güven,
İstanbul, Doğan, 2014, s. 186 ve Nadir Özbek, Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet, İstanbul,
İletişim, 2013, s. 28-29. Bu yaklaşımın en açık örneklerinden biri, II. Abdülhamid dönemini sadece
muhalefet ve siyasi iktidarın muhalefet karşısındaki tutumu çerçevesine ele alan Niyazi Berkes’in
çalışmasında bulunabilir. Berkes, op. cit., s. 341-388.
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Özbek, op. cit., s. 73.
1283
Ahmet Yaşar Ocak, görece erken bir tarihte klasik Osmanlı İslamı’na karşı bir tepki hareketi
olduğunu belirttiği II. Abdülhamid dönemi İslamcılığının esas itibariyle modernist (yenileşmeci) bir akım
olduğunu ve görünürdeki bütün Batı karşıtı tavrına rağmen, yenileşme yanlısı olduğu için, Türkiye
tarihinde modernist fikir hareketleri çerçevesinde mütalaa edilmesi gerektiğini öne sürerken, bu kabulün
en sarih örneklerinden birini ortaya koymuştur. Ahmet Yaşar Ocak, ‘‘Abdülhamid Dönemi İslamcılığının
Tarihi Arka Planı: Klasik Dönem Osmanlı İslam’ına Genel Bir Bakış,’’ Sultan II. Abdülhamid ve Devri
Semineri, İstanbul, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, 1994, s. 123.
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Böylece, Özbek’in ifadesiyle Osmanlı tarihyazımında ‘‘Abdülhamid’in otokratik
ve İslami yönü ağır basan bir siyasal rejim altında Tanzimat çizgisinde modernleşmeci
bir padişah olduğunun teslim edilmesi şeklinde bir sentez’’ ve bu sentezin ‘‘farklı
ideolojik-siyasî perspektiflere denk düşen yeni varyasyonları’’ ortaya çıkmıştır. 1284
Kökenleri Stanford Shaw’un II. Abdülhamid’i son Tanzimat Sultanı olarak tanımladığı
makalesine kadar sürülebilecek 1285 bu sentez çabası çerçevesinde, zaman zaman
inanmış, 1286 hatta kendisini aydınlanmacı olarak göstermeye çalışan bir reformcu 1287
biçiminde tasvir edilen II. Abdülhamid’in, kamusal alanın genişlemesi, 1288 eğitimin
yaygınlaşması, 1289 modern devletin görünürlüğünü ve meşruiyetini arttırmaya yönelik
araçların üretilmesi, 1290

modern bir bürokrasinin yaratılması, devletin altyapısal

iktidarının güçlendirilmesi1291 ve çevre toplulukların yeni kolonyal pratiklerle merkezin
tanımladığı şekliyle medenileştirilmesi (vazife-i temdin, mission civilisatrice) 1292 gibi
alanlarda modernleşme projesinin sürdürücüsü olduğu savunulur. 1293 Abdülhamid

1284

Özbek, op. cit., s. 75.
Stanford Shaw, ‘‘Sultan Abdulhamid II: Last Man of Tanzimat,’’ Tanzimat’ın 150. Yıldönümü
Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994.
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Weber, Damascus, Ottoman Modernity…, s. 39.
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Hanioğlu, A Brief History…, s. 128. Hanioğlu, bu imgenin gerçekliği yansıtmasa bile önemli
olduğunu belirtir. Gawrych ise, ‘‘Abdülhamid kuşkusuz topraklarında aydınlanmış bir idare kurmak
istiyordu’’ yorumunda bulunur. Gawrych, op. cit., s. 107.
1288
Elizabeth B. Freierson, ‘‘Unimagined Communities: Women and Education in the Late Ottolam
Empire 1876-1909,’’ Critical Matrix, 1995, Cilt 9, Sayı 2 (1995), s. 55-90.
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Benjamin Fortna, ‘‘Islamic Morality in Late Ottoman ‘Secular’ School,’’ International Journal of
Middle East Studies, Cilt 32, Sayı 3 (Ağustos, 2000), s. 369-393; Emine Ö. Evered, Empire and
Education Under the Ottomans, Londra, I. B. Tauris, 2012.
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Selim Deringil, op. cit, passim.; Selim Deringil, ‘‘Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Geleneğin İcadı’,
‘Muhayyel Cemaat’ (’Tasarımlanmış Topluluk’) ve Pan-İslâmizm,’’ Toplum ve Bilim, Sayı 54 (Yaz-Güz,
1991), s. 47-64.
1291
İlkay Yılmaz, Serseri, Anarşist ve Fesadın Peşinde, II. Abdülhamid Dönemi Güvenlik Politikaları
Ekseninde Mürur Tezkereleri, Pasaportlar ve Otel Kayıtları, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014;
Edip Gölbaşi, “1895-1896 Katliamları: Doğu Vilayetlerinde Cemaatler Arası ‘Şiddet İklimi’ ve Ermeni
Karşıtı Ayaklanmalar,” 1915: Siyaset, Tehcir ve Soykırım, der. Oktay Özel ve Fikret Adanır, İstanbul:
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2015, s. 140-163.
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Selim Deringil, ‘‘They Live in a State of Nomadism and Savagery’: The Late Ottoman Empire and
the Post-colonial Debate,’’ Comparative Studies in Society and History Cilt 45, Sayı 2 (Nisan, 2003), s.
311-343; Thomas Kuehn, Empire, Islam, and Politics of Difference, Ottoman Rule in Yemen, 1849–1919,
Leiden, Brill, 2011.
1293
Yakın tarihli bir çalışmada, II. Abdülhamid’in 1896 yılında ortaya çıkartılan bir Jön Türk tertibinin
ardından muhalifleri idam etmeyip sürgüne göndermekle yetinmesinden hareketle, ‘‘Osmanlı
uyruklarının can ve mal güvenliğini padişahların keyfi kararlarına karşı açıkça güvenceye al[an]’’
Tanzimat Fermanı’na atıfta bulunularak, ‘‘Abdülhamid döneminin Tanzimat’ı inkâr etmekten ziyade uç
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397

rejiminin belirgin İslamî karakteriyse, İmparatorluğun Berlin Kongresi sonrasında
değişen teritoryal ve demografik yapısıyla açıklanır. Buna göre, II. Abdülhamid’in
izlediği İslamcı siyaset, Berlin Kongresi’ndeki toprak kayıplarının ve Balkanlar ile
Kafkaslardan gelen kitlesel Müslüman göçlerinin ardından İmparatorluktaki Müslüman
ve gayr-i Müslim nüfus oranlarında gözlemlenen çarpıcı değişimin doğal ve kaçınılmaz
bir sonucudur. Tanzimat’a damgasını vuran Osmanlıcılık siyasetinin İmparatorluğun
gayr-i Müslim nüfusu arasındaki toplumsal huzursuzlukları kontrol altında tutmakta
başarısız olması sonucunda, gayr-i Müslimlerin çoğunlukta oldukları bölgelerin
İmparatorluktan kopması ve nüfus geneline oranlarının yüzde 40’tan yüzde 20-25
civarına gerilemesiyle birlikte devlet, meşruiyet zeminini artık nüfusun ezici
çoğunluğunu oluşturan Müslümanlar nezdinde tesis etme zorunluluğuyla karşı karşıya
kalmıştır.1294 Benzer şekilde, kaybedilen toprakların İmparatorluğun en zengin bölgeleri
olması da, devletin kaynak arayışı çerçevesinde dikkatini o güne dek etkin denetiminin
dışında kalmış ve ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı topraklara çevirmesi
sonucunu doğurmuştur.1295 Dahası, İslamî karakteri belirgin bu modernleşme tecrübesi,
devletin meşrulaştırılmasında ve resmî milliyetçiliğin inşasında belirli bir dine özel
önem atfeden ve yaratıcı bir şekilde gelenek icadına başvuran Avrupa’daki diğer
monarşilerin tecrübeleriyle birlikte düşünüldüğünde zamanın ruhuna da uygundur.1296
Ana hatları bu şekilde özetlenebilecek söz konusu sentez çabası çerçevesinde
kaleme alınan çalışmaların, II. Abdülhamid dönemine dair sahip olduğumuz bilgi
birikimine önemli katkılar yaptığı, bu birikimle kamusal alan tartışmaları, post-kolonyal
noktaya vardıran bir atılımı temsil ettiği’’ iddia edilir. Sean McMeekin, Osmanlı’da Son Fasıl, çev.
Nurettin Elhüseyni, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2019, s. 53.
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Gökhan Çetinsaya, ‘‘Din, Reform ve Statüko: II. Abdülhamid Dönemine Bir Bakış (1876-1909),’’
Osmanlı Medeniyeti, Siyaset, İktisat, Sanat, der. Coşkun Çakır, İstanbul, Klasik, 2005, s. 136-137;
Hanioğlu, op. cit., s. 130.
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Engin D. Akarlı, ‘‘Abdülhamid II's Attempt to Integrate Arabs into the Ottoman System,’’ Palestine
in the Late Ottoman Period, der. David Kushner, Leiden, Brill, 1986, s. 75.
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Deringil, İktidarın Sembolleri ve..., s. 188; Benjamin Fortna, Mekteb-i Humayûn: Osmanlı
İmparatorluğu’nun Son Döneminde İslâm, Devlet ve Eğitim, çev. Pınar Sıral, İstanbul, İletişim, 2005.
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literatür ve yeni-devletçi tarihsel sosyoloji gibi farklı kuramsal zeminler arasında ilişki
kurarak Osmanlı tarihyazımının genel olarak sosyal bilimlerle bağını güçlendirdiği ve
Osmanlı İmparatorluğu’nun dönemin diğer devlet oluşum süreçleriyle karşılaştırılabilir
bir siyasal entite olduğunu göstererek özgücülüğün aşılmasına katkıda bulunduğu göz
ardı edilemez. Bununla birlikte, yine Özbek’in yerinde tespitiyle, II. Abdülhamid için
ön plana çıkan ‘‘‘ne Ulu Hakan, ne de Kızıl Sultan idi’ veya ‘müstebid idi ama aynı
zamanda ıslahatçıydı’ şeklinde, objektiflik ve bilimsellik iddiasıyla örülmüş orta yolcu
... tavır’’ın siyasi ve ideolojik bir pozisyona denk düştüğü de gözden kaçırılmamalıdır.
1297

Özbek, ‘‘revizyonist’’ literatürü, ‘‘Abdülhamid dönemini Osmanlı-Türkiye

modernleşmesi sürekliliği kurgusu içine dahil etme’’ çabasının ‘‘iktidar konumunda
bulunan

kesimlerin

egemenliklerini

geçmiş-bugün-gelecek

dizilimi

içinde

meşrulaştırma işlevine sahip olduğu gerçeğini’’ görememekle eleştirirken bu pozisyona
işaret etmektedir. Gerçekten de Abdülhamid döneminin restorasyonu, kökenleri çok
daha gerilere gitmekle birlikte, özellikle 2000’lerle birlikte yeni resmî tarih statüsüne
yükselmiş bulunan ve liberalizm ile İslamcılığın Cumhuriyet’e yönelik eleştirilerinin
tarihsel temelini oluşturan ‘‘liberal-muhafazakâr sentez’’e önemli bir katkıda
bulunmuştur. 1298

1297

Özbek, ‘‘Modernite, Tarih ve...,’’ s. 86. Toplumsal Tarih dergisinin Ocak 2019 sayısında Edhem
Eldem ile Selim Deringil’in II. Abdülhamid dönemine ilişkin tarafsızlık ve duygusallık üzerine
yürüttükleri tartışma için bkz. Edhem Eldem, ‘‘2018’de Sultan II. Abdülhamid,’’ Tarih ve Toplum, Sayı
301 (Ocak 2019), s. 22-26 ve Selim Deringil, ‘‘Memalik-i Mahrusa: Yirmi Yıl Sonra,’’ Tarih ve Toplum,
Sayı 301 (Ocak 2019), s. 40-45.
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Çok partili hayata geçişle birlikte gündeme gelen Cumhuriyet ideolojisinin muhafazakâr
restorasyonu, 12 Eylül sonrasının sol liberal Cumhuriyet eleştirisi ve İslamcı tarih anlatısının ortak ürünü
olan ‘‘liberal-muhafazakâr sentez’’in düşünsel kaynakları ve tarih yorumu için bkz. Çağdaş Sümer,
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Bu katkının gelenek icadı ve tarihsel meşruiyet türetme çabaları açısından
Türkiye İslamcılığının ideolojik repertuvarına sunduğu malzemenin ötesinde,

1299

doğrudan tarihyazımıyla ilgili bir boyutu da bulunmaktadır. Revizyonist literatür,
Osmanlı tarihyazımının ağırlık noktalarını oluşturan devlet-toplum karşıtlığına ve
sürekliliklere odaklanma eğiliminin bir ürünü olduğu kadar, ulaştığı sonuçlar itibariyle
de bu eğilimi güçlendirmektedir. Devlet iktidarını kişiselleştirerek elinde toplamakla
birlikte, hemen tüm önemli alanlarda Tanzimat ile başlayan modernleşme projesinin
sürdürücüsü olan ve 93 Harbi sonrasında değişen koşulların dayatmasıyla toplumu bir
arada tutacak ve ‘‘meşruiyet açığını kapatacak’’ ideolojik ve ahlaki bağ olarak İslam’a
ve hilafete ağırlık veren II. Abdülhamid tasavvuru, bir yandan toplumsal ve siyasal
dönüşümü devletin -hatta devletin kendisinde cisimleştiği Sultanın- failliği üzerinden
açıklarken,1300 diğer yandan İstibdat rejiminin kendisinden önce ve sonra gelen siyasal
rejimlerle arasındaki farkı önemsizleştirir ve toplumu entegre etme stratejisinde yaşanan
ideolojik bir eksen kaymasına indirger. Böylece, İstibdat rejiminin XIX. yüzyıl Osmanlı
tarihi açısından taşıdığı özgül sınıfsal karakterin üzeri örtülür ve bu karakterin siyasal
çatışma dinamikleri üzerindeki etkisini ortaya koymak güçleşir. Sonuç olarak, örneğin
1860 yılında Cebel-i Lübnan ve Şam’da yaşanan mezhepçi şiddet ile 1894-96 yılları
arasında İstanbul ve Doğu Anadolu’da Ermeni nüfusa yönelik pogrom ve katliamlara
neden olan dinamikler, bunların farklı toplumsal sınıflar ve devlet açısından taşıdığı
stratejik anlam ve hem siyasal rejimler hem de siyasal çatışma dinamikleri üzerindeki
güzergâh şekillendirici etkileri arasındaki derin farklar, ‘‘Bâbıâli’nin altın yaldızlı
1299

Henüz bütün boyutlarıyla ele alınmamış bu repertuvara ilişkin yakın tarihli bir çalışma için bkz.
Nagehan Tokdoğan, Yeni Osmanlıcılık, Hınç, Nostalji, Narsisizm, İstanbul, İletişim, 2018, s. 145-156.
AKP döneminde siyasi iktidarın II. Abdülhamid imgesinin kullanma biçimlerine dair bir örnek için bkz.
Edhem Eldem, ‘‘Kemalizm Öldü, Yaşasın Hamidizm!,’’ Toplumsal Tarih, Sayı 247 (Temmuz, 2014), s.
50-54. II. Abdülhamid müdafaasını ‘‘milliyetçi-mukaddesatçı muhalefet’’in siyasi itirazlarını tarihe
sığınarak dile getirmesi olarak değerlendiren bir yorum için bkz. Ahmet Özcan, ‘‘Tarihin Gündeminden
Düşmeyen Sultan: II. Abdülhamid,’’ Düşünen Siyaset, Sayı 27 (2010), s. 95–117.
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Nadir Özbek, ‘‘‘İstisna Hali’: ‘Devletsiz’, ‘Abdülhamidsiz’ Osmanlı Türkiye Tarihi Yazmanın
İmkânları,’’ Toplumsal Tarih, Sayı 301, (Ocak, 2019), s. 46-53.
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odalarından Ankara’daki derme çatma meclis binasına doğrudan çizilecek hattın’’1301
arasında kaybolur.
Oysa, Corrigan ve Sayer’in devlet oluşumuyla kültürel devrim arasındaki bağa
ilişkin olarak hatırlattığı üzere, devlet tarafından yaratılan ahlaki disiplin tarafsız bir
şekilde toplumun birleştirilmesiyle değil, iktidar ilişkilerinin tesisiyle ilgilidir 1302 ve
devletin toplum karşısında meşruiyet sağlama kaygısının ötesinde, söz konusu iktidar
ilişkilerinin, yani iktidar bloku ile siyasal toplum tasavvurunun belirli sınıf stratejileri
doğrultusunda şekillendirilmesini, korunmasını ve/veya dönüştürülmesini amaçlar.
Osmanlı devlet oluşumunun özgül bir evresi olarak İstibdat rejimi de iktidar bloğunun
kapsam ve hiyerarşisini yeniden yapılandırır ve siyasal toplumun sınırlarını yeniden
tanımlarken, toplumdaki devrimci dinamikleri ideolojik, siyasi ve gerektiğinde fizikî
olarak etkisizleştirmeyi, mülk sahibi sınıfların bu dinamikler karşısındaki birliğini yeni
bir hiyerarşiyle konsolide etmeyi, bunun için de mevcut ‘‘kategorik eşitsizlikleri’’
kamusal siyaset alanında derinleştirmeyi öngören karşı devrimci bir programa
dayanmıştır. Tanzimat dönemindeki Osmanlıcılık siyasetinin ‘‘başarısızlığının’’ ya da
93 Harbi sonrası İmparatorluğun teritoryal ve demografik yapısındaki değişimlerin
doğal ve zorunlu bir sonucu olmaktan ziyade, önce Tanzimat karşıtı muhalefet, sonra da
pasif devrimin krizi sırasında fikrî ve fiilî temelleri atılmış olan bu program, pasif
devrimin derinleştirilmesini öngören alternatif programın siyasi düzlemde tasfiyesiyle
birlikte II. Abdülhamid’in etrafında toplanmış bir stratejik grup tarafından uygulamaya
konma fırsatı bulmuş ve 1871-1881 krizi nedeniyle kendisini tehdit altında hisseden
Osmanlı mülk sahibi sınıfının geniş bir bölümünün rızasını almıştır. Bu çerçevede
değerlendirildiğinde, ‘‘Tanzimat döneminin sözüm ona ‘Batıcılığı’ ve ‘devrimciliği’yle
Abdülhamid döneminin ‘tutuculuğu’’’ arasındaki karşıtlığın ‘‘düzmece ve zoraki’’
1301
1302

Deringil, op. cit., s. 198.
Philip Corrigan ve Derek Sayer, The Great Arch..., s. 6.
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olduğu iddiasının aksine, 1303 iki dönem, daha doğru bir deyişle iki rejim arasında
programatik ve stratejik bir karşıtlık bulunduğu görülür.
Tanzimat rejiminin uzun bir kriz ve iç savaş dönemin ardından Osmanlı iktidar
bloğunu yeniden tesis etmeye yönelik kurucu stratejileri, dolaylı kolektif sömürü
mekanizmalarının güçlendirilmesini, (jeo)politik birikimi doğrudan bireysel sömürünün
temel mekanizması olmaktan çıkaracak bir toplumsal mülkiyet rejimine geçişi ve mülk
sahibi sınıfların bir sınıf olarak yönetmelerini sağlayacak yerel ve merkezî temsilî
kurumların yaratılmasını amaçlayan geniş çaplı bir kodifikasyon hareketinde
somutlaşmıştır. İstibdat rejiminin stratejileriyse, siyasal ve toplumsal hayatın hemen her
alanını kapsayan yeni yasalardan ziyade, belirli bir program çerçevesinde bu alanları
dönüştürmeyi amaçlayan fiilî adımlar üzerinden şekillenmiştir. Askerlik, vergi sistemi
ve eğitim başta olmak üzere bir dizi alanda mevcut yasal düzenlemelerde kısmî
değişiklikler yapılmış olmakla birlikte, yeni rejimin inşası pasif devrim sırasında ortaya
çıkmış olan hukuki ve kurumsal zemine dayanmıştır. Örneğin, 1890’lı yıllarda yeni bir
yerel yönetim yasasına ilişkin tartışma ve çalışmalar yapılsa da 1871 tarihli Vilayet
Nizamnâmesi yürürlükte kalmış, ceza, ticaret, vatandaşlık ve toprak hukukuyla medeni
hukuk gibi alanlarda Tanzimat’ın ürünü olan yasalar korunmuştur. Benzer şekilde,
millet sisteminin temelini oluşturan gayr-i Müslim cemaatlerin nizamnâmelerinde de
herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Hatta II. Abdülhamid tarafından gönülsüzce
kabul edilen ve ortaya çıkan ilk fırsatta askıya alınan Kânûn-ı Esasî bile her yıl
yayımlanan salnamelerin başında yer almaya devam etmiştir. Kurumsal açıdan da
Abdülhamid döneminde, Meclis-i Mebusan’ın kapatılması dışında köklü dönüşümler
yaşandığı söylenemez. Meclis-i Âyan’ın atanmış üyeleri bu dönem boyunca unvanlarını
korumuş ve gerektiğinde Sultan tarafından toplantıya çağırılmıştır. Vilayet meclisleri,
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Deringil, op. cit., s. 186.
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Şura-yı Devlet ve gayr-i Müslim milletlerin meclisleri gibi Tanzimat’ın eseri olan
temsile dayalı organlar da kurumsal varlıklarını sürdürmüştür. Bununla birlikte,
revizyonist tarihçileri yukarıda eleştirilen süreklilik tezine sevk eden, Tanzimat ve
İstibdat rejimlerinin üzerinde yükseldikleri hukuki ve kurumsal zeminler arasındaki bu
devamlılık, yeni stratejik öncelikler doğrultusunda uygulamada yaşanan ve söz konusu
düzenleme ve kurumların fiilen askıya alınmaları ya da içlerinin boşaltılmasıyla, zaman
zaman da paralel kurumların yaratılmasıyla 1304 sonuçlanan derin değişim göz ardı
edildiğinde yanıltıcı olacaktır.
Hanioğlu, bu süreklilik görünümünün altındaki kopuş noktalarını tespit
edebilmek için, II. Abdülhamid döneminin basit bir şekilde Tanzimat öncesine geri
dönüş olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtirken 1305 kuşkusuz haklıdır, zira
İstibdat rejiminin stratejik hedefi Tanzimat’la birlikte ortaya çıkan yeni toplumsal
mülkiyet rejiminin ya da dolaylı kolektif ve doğrudan bireysel sömürü mekanizmaları
arasında yaratılan dengenin toplumsal artık üzerinde hak iddia eden taraflardan (devlet,
mülk sahibi sınıflar ya da doğrudan üreticiler) biri lehine köklü bir dönüşüme tâbi
tutulması, böylece saatlerin Tanzimat öncesine geri alınması değildir. Bilakis, İstibdat
rejiminin kuruluşu ve serencamı, iktidarda bulunan stratejik grubun temel hedefinin kriz
döneminde mevcut mülkiyet, sömürü ve iktidar ilişkilerinin devam edebilmesi için, söz
konusu dengede köklü bir değişiklik yaratma potansiyeline kavuşan toplumsal
kesimlerin temsil ettiği devrimci dinamiklerin baskılanması olduğunu gösterir.
Doğrudan ve dolaylı kolektif sömürü mekanizmaları ve bu mekanizmalara eşlik eden
din temelli ayrımcılık karşısında silaha sarılan doğrudan üreticilerle, önce temsil
mekanizmalarının genişletilmesi, İmparatorluğun savaştan mağlup ayrılmasından
sonraysa fiili bir özerklik inşası yoluyla toplumsal artık üzerindeki kontrollerini
1304
1305

Çetinsaya, op. cit., s. 132.
Hanioğlu, op. cit., s. 128.
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arttırmaya çalışan taşralı mülk sahibi sınıf mensuplarından oluşan bu kesimler, İstibdat
rejiminin otokrasi ve mezhepçilikte cisimleşen kurucu stratejilerinin başlıca hedefleri
olmuştur.
2. İktidar Bloğunda Konsolidasyon: Birlik Siyaseti
Stephen Duguid, II. Abdülhamid dönemi üzerine kaleme aldığı önemli
makalesinde, Tanzimat dönemine damgasını vuran ‘‘reform siyaseti’’nin, II.
Abdülhamid döneminde yerini ‘‘birlik siyaseti’’ne bıraktığını belirtir. 1306 Duguid’in
birlik siyasetinden söz ederken kastettiği şey, imparatorluğun Müslüman nüfusuyla
devlet arasında kurulmaya çalışılan İslam birliğidir ve esasen bu çalışmada kullanıldığı
şekliyle siyasal toplumun yeniden tanımlanmasına yönelik bir çabayı tarif eder. Bununla
birlikte, İstibdat rejiminin temel kurucu stratejilerinden biri olan birlik siyasetinin ilk
hedefi, toplumun geniş kesimleriyle devlet arasında yeni bir ideolojik bağ kurmaktan
önce, 1871-1881 krizi sırasında iktidar bloğunun hemen her kademesinde kendisini
göstermiş olan dağılma haline son vermek, mülk sahibi sınıfların birliğini yeniden
sağlamaktı. Bu çerçevede, Osmanlı hâkim sınıfının hem merkezdeki hem de taşralı
unsurlarının, Tanzimat rejiminde yaratılmış olan liyakate ve kadro güvencesine dayalı
bürokratik mekanizmalar ve temsilî kurumlar yerine, Halife-Sultana kişisel sadakatin
belirleyici olduğu yeni kişisel himaye bağları üzerinden katıldıkları, merkezinde Sultan
Abdülhamid’in otokratik idaresinin durduğu yeni bir iktidar bloğu hiyerarşisi yaratıldı.
a. Merkezde Konsolidasyon
İktidar bloğunun yeniden inşası için atılan ilk adım, 1871-1878 dönemine
damgasını vuran merkezî bürokrasi içindeki meşrutiyetçi-istibdatçı mücadelesinin sona
erdirilmesiydi. II. Abdülhamid, önce meşrutiyetçi hizbin önde gelen isimlerini sürgün
1306

Duguid, op. cit., s. 139.
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yoluyla İstanbul’dan uzaklaştırıp, ardından 1881’de kurulan Yıldız Mahkemesi’nde
yargılanmalarını sağlayarak, kendisinin merkezinde durduğu istibdatçı stratejik grubun
ve siyasi programın alternatifsizliğini güvence altına aldı.

1307

Özellikle Sultan

Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde rol oynayan ‘‘hal erkânı’’nın Sultanın katline iştirak
suçlamasıyla yargılandığı Yıldız Mahkemesi’nde, Midhat Paşa başta olmak üzere pek
çok ismin idam cezasına çarptırılması, daha sonra da cezaların müebbet hapse
çevrilmesi, bu stratejik grubun zaferi açısından simgesel bir öneme sahipti. 1308
Meşrutiyetçi muhalefetin bütünüyle ezildiği bu tarihten sonra, başta askerî, sivil ve dinî
yüksek bürokrasi olmak üzere Osmanlı hâkim sınıfının merkezdeki unsurlarının
istibdatçı programı ‘‘çoğunlukla gönüllü olarak’’ kabul edecekleri ve ‘‘bürokrasinin
saraya ram olmayı tercih’’ edeceği bir sürecin önü açılmış oldu.1309 Akarlı bu durumu,
‘‘bu yol ayrımında, Osmanlı siyasi liderliğinin büyük bir çoğunluğu, yıllardır yeni
hükümet modelleriyle yapılan deneylerle, iktidar mücadeleleriyle ve geniş katılımlı
entelektüel ve siyasi tartışmalarla ulaşılan bir oydaşma temelinde Abdülhamid’i
destekledi’’ şeklinde açıklar.1310 Ancak bu destek, krizden çıkış arayan Osmanlı hâkim
sınıfının rızası kadar, II. Abdülhamid’in saltanatı boyunca uyguladığı havuç ve sopa
taktiklerinin de bir ürünüydü.1311

1307

Çetinsaya bu grup içerisinde şu isimlerin yer aldığından söz eder: Ahmed Cevdet Paşa, Tunuslu
Hayreddin Paşa, Mahmud Nedim Paşa, Uryanzade Ahmed Esad Efendi, Rauf Paşa, Safvet Paşa, Arifi
Paşa, Küçük Said Paşa, Derviş Paşa, Nusret Paşa ve Yusuf Rıza Paşa. Çetinsaya, ‘‘II. Abdülhamid’in İç
Politikası…,’’ s. 371.
1308
Ibid., s. 372. Midhat Paşa ile Damad Mahmud Celaleddin Paşa, 1884 yılında, Sultan Abdülhamid’in
talimatı üzerine Taif’te tutuldukları zindanda boğularak öldürüleceklerdi. Georgeon, op. cit., s. 138.
Yıldız Mahkemesi için ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız
Mahkemesi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2000.
1309
Abüdlhamit Kırmızı, Abdülhamid’in Valileri, İstanbul, Klasik, 2007, s. 100. Kırmızı, bu tespiti esas
olarak taşrada görev yapan valilerin merkeziyetçi politikalara boyun eğmesi bağlamında yapsa da, benzer
bir gönüllü boyun eğişin Osmanlı bürokrasisinin geneli açısından da geçerli olduğu söylenebilir.
1310
Engin Deniz Akarlı, ‘‘The Tangled Ends of an Empire: Ottoman Encounters with the West and
Problems of Westernization- an Overwiev,’’ Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle
East, Cilt 26, Sayı 3 (2006), s. 353-366.
1311
Janet Klein, Hamidiye Alayları, İmparatorluğun Sınır Boyları ve Kürt Aşiretleri, çev. Renan Akman,
İstanbul, İletişim, 2013, s. 47.
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Bürokrasinin otokrasiye bütünüyle tâbi kılınmasının kurumsal alandaki
yansımalarından ilki, 93 Harbi sonrasında diplomatik ilişkilerin doğrudan Sultan
tarafından yürütülmeye başlamasıydı.1312 Tanzimat paşalarının siyasal alandaki iktidar
tekelleriyle uluslararası ilişkiler alanında sahip oldukları bilgi tekelleri arasındaki
ilişkiye daha önce işaret edilmişti. 1871-1881 krizi sırasında iktidar mücadelesi veren
her iki gurubun da dış güçlerin temsilcileriyle kurdukları ilişkileri etkili bir şekilde
kullanmaları,1313 II. Abdülhamid’i ilk olarak diplomasi alanının idaresini kendi elinde
toplamaya ve diplomatik ilişkileri saltanatı süresince doğrudan kendisine bağlı isimler
eliyle yönetmeye sevk etti. 1314 Böylece, iktidar bloğu içinde muhalif grupların güç
devşirebileceği stratejik bir kaynak kurutulmuş oldu.
İstibdat rejiminin hedeflerinden bir diğeri de, yine meşrutiyetçilerle istibdatçılar
arasındaki mücadelede, özellikle de Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde
belirleyici

rol

oynamış

olan

ordu

ve

ilmiye

kurumlarının

siyaseten

etkisizleştirilmesiydi. 1315 Başta Serasker Hüseyin Avni Paşa olmak üzere önemli
komutanların bu süreçte oynadıkları rol,1316 İstibdat rejimini ordunun ve yüksek komuta
kademesinin siyasi ağırlığı ile kurumsal hiyerarşisini zayıflatmaya sevk etti. Kânûn-ı
Esâsî’de padişaha başkumandanlık unvanının verilmesiyle zaten askerî hiyerarşinin en
üst rütbesi olma özelliğini yitirmiş olan seraskerlik makamı, askerî karar alma süreçleri
üzerindeki etkisi azaltılarak Sultanın iradelerinin icracısı haline getirildi. II.
Abdülhamid, ordu üzerindeki denetimini 1880 yılında kurulan Teftiş-i Umum-ı Askerî
1312

Akarlı, ‘‘Frictions and Discord…,’’ s. 5; Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme,
İstanbul, İletişim, 2004, s. 167.
1313
Nedimov lakabıyla anılan Mahmud Nedim Paşa İstanbul’daki Rus büyükelçisi Kont İgnatyev ile
kurduğu ilişki üzerinden Rus yanlısı bir siyaset izlerken, Midhat Paşa İngiltere’nin desteğini elde etmeye
çalışmıştı. Georgeon, op. cit., s. 43; Kaya, op. cit., s. 65-66.
1314
Yasamee, Abdülhamit’in Dış Politikası…, s. 63-64; Carter V. Findley, Bureaucratic Reform in the
Ottoman Empire, Princeton, Princeton University Press, 1980, s. 231.
1315
Findley, Turkey, İslam, Nationalism…., s. 147.
1316
Hal erkanından Serasker Hüseyin Avni Paşa, Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde belirleyici bir
rol oynadığı gibi, sonrasındaki süreçte de etkili bir isim olarak öne çıkmıştı. Fakat bir Heyet-i Vükelâ
toplantısı sırasında Abdülaziz’in intikamını almak amacıyla, Sultanın eşlerinden birinin kardeşi olan
Çerkes Hasan isimli bir subay tarafından öldürüldü. Davison, op. cit., s. 360.
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Komisyon-ı Alisi’nde yer alan ve ‘‘sultan hafiyeleri’’ olarak bilinen, ekseriyetle taşralı
ileri gelen ailelerin çocuklarından seçilen yaverlerini kullanarak güçlendirdi. 1317 Ordu
içindeki atama ve terfilerde de liyakatin yerini Sultana ve rejime sadakat aldı.1318 Sadık
subayların rütbe ve nişanlarla ödüllendirilmesinin yanı sıra, paşa çocuklarının askerî
okullara sınavsız alınmaları ve bu okullarda ayrıcalıklı muamele görmeleri,
mezuniyetlerinin ardından daha rahat görevlere getirilip hızla yükselmeleri de himaye
ilişkilerinin orduda kazandığı gücün bir göstergesiydi.1319
Ordunun yanı sıra ilmiye teşkilatı da meşrutiyetçi-istibdatçı mücadelesine
müdahil olmuştu. Şeyhülislam Hayrullah Efendi’nin Sultan Abdülaziz ve Sultan V.
Murad’ın hal fetvalarını vererek meşrutiyetçi hiziple birlikte hareket etmesi ve medrese
öğrencilerinin 1876 Mayıs’ında sokağa dökülerek Midhat Paşa’ya destek vermeleri,
İstibdat rejiminde şeyhülislamlık makamının etki ve otoritesinin azaltılmasına ve
İmparatorluk sathında ilmiye teşkilatının sıkı bir denetim altına alınmasına yol açtı.1320
İstibdat rejimi altında dinin siyasal yaşamdaki rolü sistematik bir biçimde artarken,
ulema üzerinde büyük bir baskı ve denetim kuruldu. 1321 Örneğin, tayin için kıdem ve
ehliyetin esas olması ilkesi terk edilerek, atamalarda sarayın himaye ettiği kişiler tercih
edilmeye başladı. 1322 Şüphe duyulan ulema mensuplarının sürgünle cezalandırılması,
sadık olanlarınsa makam ve parayla ödüllendirilmesi, ilmiye teşkilatında da himaye
ilişkilerinin kurulması için başvurulan mutat yol haline geldi. 1323 Eğitim alanında,
aşağıda daha detaylı olarak ele alınacak önemli reformlar yapılmasına rağmen
medreselerin ıslahına yönelik herhangi bir adım atılmadığı gibi, 1888 yılında Nizamiye
1317

Georgeon, op. cit., s. 179.
Ibid., s. 180.
1319
Bu durum, askerî okullarda mütevazı toplumsal kökenlerden gelen subay adayları arasında İstibdat
karşıtı muhalefetin yayılmasına katkıda bulunan önemli etmenlerden biri olacaktı. Akarlı, op. cit., s. 363
ve Moreau, Reformlar Çağında Osmanlı…, s. 49.
1320
Idem.; Emiroğlu, op. cit., s. 204.
1321
Yasamee, op. cit., s. 50;
1322
Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi VIII. Cilt, Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907),
Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2000, s. 305.
1323
Georgeon, op. cit., 180-181.
1318
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mahkemelerinin yaygınlaşmasıyla ulemanın görev yaptığı şeriat mahkemelerinin yargı
yetkisi de sadece medeni hukuk alanıyla sınırlandı.1324 Kurumsal olarak şeyhülislamın
ve ulemanın siyasal alandaki rolü azaltılırken, halife unvanını yeni bir anlam yükleyerek
kullanmaya başlayan II. Abdülhamid, bir yandan din alanındaki tek otorite ve
Müslümanların tek temsilcisi olma iddiasıyla ortaya çıktı, diğer yandan da gerektiğinde
ilmiye teşkilatını baypas ederek, resmî hiyerarşi içinde yer almayan tarikat şeyhleri ya
da halk arasında etki sahibi dinî figürler yoluyla bu otoritesini topluma kabul ettirmeye
çalıştı. 1325
Georgeon’un ‘‘devlet aygıtına el konulması’’ diye tanımladığı sürecin en önemli
aşaması, siyasi iktidarın merkezinin Bâbıâliden, II. Abdülhamid’in 1878 Ocak’ında
nihai olarak yerleştiği Yıldız Sarayı’na kayması ve sivil bürokrasinin de tıpkı askerî ve
dinî bürokrasi gibi sarayın hâkimiyetini kabul etmesiydi. 1326 Tanzimat döneminde siyasi
iktidarın gerçek merkezi haline gelen Bâbıâli, Heyet-i Vükelâ ve Şura-yı Devlet gibi
kurumlarla birlikte sarayın güdümüne girerken, bu kurumlar tarafından kullanılan
yasama ve yürütme erkleri de fiilen saray tarafından kullanılmaya başladı. . 1327 II.
Abdülhamid’in saltanatı boyunca sık sık yapılan sadrazam değişiklikleri, 1328 sadaret
makamının Heyet-i Vükelâ üyelerinin atanmasında herhangi bir söz hakkının
kalmaması ve diğer devlet dairelerine de Sultana maruzat sunma hakkı verilmesi
sonucunda bu ayrıcalığını yitirmesi,1329 nezaretlerin Tanzimat döneminde kazandıkları
önemi kaybederek kimi örneklerde yetkisiz birer teknik organa dönüşmeleri, 1330 yine
Tanzimat döneminde aşama aşama bir yasama organı haline gelmiş olan Şura-yı
1324

Emiroğlu, op. cit., s. 204.
Gawrych, op. cit., s. 78; Berkes, op. cit., s. 347.
1326
Georgeon, op. cit., s. 148; Hanioğlu, op. cit., s. 123.
1327
Benzer şekilde, hâkim ve savcıların seçimleri ve davaların gidişatı üzerindeki etkisinin artmasıyla
yargı erki üzerinde de saray denetimi kurulmuş oldu. Tanör, op. cit., s. 163.
1328
34 yıl süren bu dönemde 25 kez sadrazam değişikliği yapılmıştı. Fortna, ‘‘The reign of…,’’ s. 49.
1329
Akyıldız, op. cit., s. 172.
1330
Georgeon, op. cit., s. 177. İlber Ortaylı’nın belirttiği üzere, ‘‘[f]iiliyatta II. Abdülhamid döneminde
zaman zaman nazırların birbirleriyle görüşüp istişarede bulunmaları bile hoş görülmezdi ve nazırlar da bu
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1325
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Devlet’in esasen bir istişare organına çevrilmesi,1331 Tanzimat rejiminde kurulmuş olan
temsilî ve bürokratik mekanizmalarının etkisizleştirilmesinin somut örnekleriydi.
Bu sürece koşut olarak Yıldız Sarayı’nda II. Abdülhamid’in elinde topladığı
yürütme ve yasama erkelerini etkin bir şekilde kullanabilmesini sağlamak üzere yeni bir
bürokratik mekanizma yaratıldı. Söz konusu mekanizmanın kalbinde, daha önceki
yıllarda Osmanlı sultanlarının Bâbıâli ile iletişimlerini sağlayan, fakat II. Abdülhamid
döneminde zamanla tüm önemli devlet işlerinin yürütüldüğü ve Yıldız Sarayı’nın bütün
devlet aygıtıyla ilişkisinin kurulduğu ‘‘siyasi sinir merkezi’’ haline gelen Mabeyn yer
alıyordu. 1332 İş hacmindeki büyüme nedeniyle Mabeyn Kitâbeti’nin kadro sayısı
arttırılırken, artık bizzat II. Abdülhamit tarafından Mekteb-i Mülkiye’nin en parlak
mezunları arasından seçilen çalışanların maaş ve yaşam koşullarında da hatırı sayılır
düzeltmeler yapıldı. 1333 Mabeyn Kâtipliği’nin yanı sıra Mabeyn Telgrafhanesi ve
Mabeyn Şifre Kâtipliği gibi yeni kurumların da teşkiliyle ‘‘II. Abdülhamid’in merkez
dairelerini devre dışı bırakarak, vali, vali yardımcısı, ordu komutanı, mutasarrıf, elçi ve
konsolos gibi devlet görevlileriyle’’ doğrudan iletişim kurması mümkün hale geldi.1334
İktidarın Yıldız

Sarayı’nda toplanması

sürecinde, Mabeyn’e ek

olarak,

II.

Abdülhamid’in sarayda istihdam ettiği danışmanlar ile misafir ettiği konuklardan oluşan
‘‘saray takımı’’ ve Heyet-i Vükelâ ile Bâbıâliden gelen yasa tasarılarının görüşüldüğü
özel komisyonlar da ‘‘alternatif bir hükümet gibi çalışarak’’ önemli rol oynadı.1335
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Georgeon, op. cit., s. 171. Ayrıca bkz. Erkan Tural, ‘‘II. Meşrutiyet Döneminde Danıştay (Şura-yı
Devlet),’’Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 13 (Güz, 2006), s. 80.
1332
Findley, op. cit., s. 148.
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yükseltilmişti. Akyıldız, op. cit., s. 169-170; Georgeon, op. cit., s. 173.
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1335
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görülmektedir.’’ Çetinsaya, op. cit., s. 377.
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Bürokrasinin kurumsal olarak sahip olduğu ayrıcalıkların bir bölümünü yitirerek
sarayın otoritesini kabul ettiği bu süreçte, Osmanlı sivil bürokrasisinde kayda değer bir
genişlemeye de tanıklık edildi. 1336 Findley’in aktardığına göre, XIX. yüzyılın son
yıllarına doğru sivil bürokraside 50.000 ilâ 100.000 memur istihdam ediliyordu. 1337 II.
Abdülhamid döneminde, başta Mekteb-i Mülkiye olmak üzere bu memurların
yetiştirildiği eğitim kurumlarında önemli iyileştirmeler yapıldı, yeni meslekî okullar
açıldı ve daha eğitimli kadroların yetiştirilmesi sağlandı. 1338 1896 yılında, tayinlerin
denetlenmesi ve personel arşivi oluşturulması için Memurin-i Mülkiye Komisyonu
kuruldu.1339 Bu gelişmeler Kemal Karpat tarafından bürokrasinin depolitizasyonuna ve
profesyonelleşmesine yönelik çabalar olarak görülse de, 1340 bürokrasi, genişlemesini
devlet aygıtının artan ihtiyaçları kadar II. Abdülhamid’in iktidar bloğunu kendisine
gösterilen sadakat ve himaye ilişkileri temelinde konsolide etme çabalarına da
borçluydu.

Örneğin,

bürokrasi

Osmanlı

İmparatorluğu’nun

verili

kaynaklar

çerçevesinde o dönemde etkin bir biçimde kullanabileceğinin çok üzerinde 1341 bir
genişliğe ulaşmıştı ve bunun temel nedeni bürokratik kadroların ve bu kadrolara tahsis
edilen maaşların kişisel himaye ilişkilerinin kurulmasında önemli bir araç olmasıydı.1342
Bu çerçevede, sadece sadakati elde edilmek istenen mülk sahibi sınıf mensupları değil,
çok sayıda hafiye ve hatta etkisizleştirmek istenen potansiyel muhalifler de bürokrasiye
doldurulmuştu.1343
Bürokrasideki

bu

genişlemenin

doğrudan

sonucu,

mevcut

kaynaklar

çerçevesinde bütün memurlara adil bir şekilde maaş ödenmesinin mümkün olmaktan
1336

Fatma Eda Çelik, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne: ‘‘Kişisel İktidar’’dan
‘‘Gayri Şahsi İktidar’’a, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara (Ankara Üniversitesi), 2017, s. 461.
1337
Findley, op. cit., s. 234.
1338
Karpat, İslam’ın Siyasallaşması…, s. 309; Hanioğlu, op. cit., s. 125.
1339
Georgeon, op. cit., s. 178.
1340
Karpat, loc. cit.
1341
Findley, loc. cit.
1342
Çelik, op. cit., s. 462.
1343
Findley, op. cit., s. 236.
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çıkması ve bizatihi maaş ödemesinin bir ödüllendirme ya da cezalandırma aracı olarak
kullanılmaya başlaması oldu. Alt düzeylerdeki askerî ve sivil görevlilerin maaş
ödemelerinde süreklileşmiş sıkıntılar yaşanırken, yalnızca sadakatini kanıtlayan ya da
rejim tarafından sadakati elde edilmek istenenler, özellikle de yüksek rütbeli görevliler,
altın cinsinden ve düzenli ödeme alabiliyorlardı. 1344 Maaşların yanı sıra bizzat II.
Abdülhamid tarafından sadık bürokratların ödüllendirilmesi amacıyla verilen ek rütbe,
nişan ve hediyeler de İstibdat rejimine hâkim olan nepotizmin önemli araçları haline
geldi.1345 Bütün bu maddi özendiriciler için kullanılan başlıca kaynaksa, II. Abdülhamid
tarafından bir nezarete dönüştürülen ve ‘‘güçlü bir mali düzeneğin merkezi’’1346 haline
getirilen, Sultanın kişisel gelir kaynaklarından oluşan Hazine-i Hassa’ydı.1347
Bürokrasi içinde rejime ve Sultanın şahsına sadık bir kesimin yaratılmasını
amaçlayan bu özendiricilere, sert bir denetim, baskı ve cezalandırma siyaseti de eşlik
ediyordu. II. Abdülhamid döneminde polis teşkilatı, büyük oranda seçkinleri kontrol
mekanizması

olarak şekillendirildi.

1348

Abdülhamid döneminin

kötü şöhretli

hafiyelerinin ve jurnallerinin birincil hedefi bürokrasi ve yerel eşraf içerisinde rejime ve
Sultana sadık olmayanların tespitiyken, bu kişilerin cezalandırılması için tercih edilen
yol, etkili bir sürgün siyasetiydi. 1349 Benzer şekilde, Osmanlı İmparatorluğu’nda her
dönem var olmakla birlikte İstibdat rejimi altında yeni bir içeriğe ve ölçeğe kavuşan
sansür uygulamaları da, genel olarak Osmanlı kamuoyunda, özellikle de okuryazar
nüfusun önemli bir yekununu oluşturan bürokratlar ve geleceğin bürokrat adayı yüksek

1344

Ibid., s. 237; Georgeon, op. cit., s. 178.
Idem.
1346
Ibid., s. 190.
1347
Çelik, op. cit., s. 464. Osmanlı İmparatorluğu’nda hanedanın kişisel harcamalarının karşılandığı
Hazine-i Hassa, II. Abdülhamid döneminde başta bizzat Sultanın kişisel mülkiyetine geçirdiği geniş
topraklar ve işletmeler olmak üzere çeşitli gelir kaynaklarının devlet hazinesinden ayrılarak buraya
aktarılmasıyla kayda değer bir genişleme yaşadı. Hazine-i Hassa için bkz. Georgeon, op. cit., s. 189-195.
1348
Ergut, op. cit., s. 143.
1349
Georgeon, op. cit., s. 181-182 ve Tahsin Paşa, Abdülhamit, Yıldız Hatıraları, y. h. Kudret Emiroğlu,
Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 2008, s. 282-286.
1345
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öğretim öğrencileri arasında rejim karşıtı fikirlerin yayılmasının engellenmesi ve
bütünüyle rejimin hizmetinde bir matbuat yaratılması amacını güdüyordu.1350
b. Taşrada Konsolidasyon
Birlik siyasetinin ikinci hedefi, taşradaki mülk sahibi sınıfların Sultanın
merkezinde durduğu yeni iktidar bloğu hiyerarşisine dahil edilmesi ve kişisel himaye ve
sadakat ilişkileri üzerinden iktidar bloğunda konsolidasyonun sağlanmasıydı. Yeni
rejimin taşraya yerleşmesi için yanıt bulunması gereken iki temel soru, Osmanlı hâkim
sınıfı içinde, şiddetli mücadelelerin sonucunda doğrudan özel ve dolaylı kolektif sömürü
mekanizmaları arasında kurulan ve 1871-1881 krizi sırasında ne denli hassas olduğu bir
kez daha görülen dengenin nasıl idame ettirileceği ve taşralı mülk sahiplerinin
İmparatorluğun merkezî ve yerel karar alma mekanizmalarında kolektif ve/veya bireysel
temsillerinin nasıl sağlanacağıydı. İstibdat rejiminin bu sorulara yanıt olarak geliştirdiği
stratejilerin, ilk bakışta birbiriyle çelişkiliymiş gibi görünen ama aslında birbirini
bütünleyen ‘‘merkeziyet siyaseti’’ ve ‘‘eşraf siyaseti’’ adı verilebilecek iki veçhesi
bulunuyordu.
İlk stratejik hedef, 1871-1881 krizi sırasında meşrutiyetçi programda
somutlaşan, taşralı mülk sahiplerinin karar alma mekanizmalarında sadece yerel
düzeyde değil, merkezî düzeyde de kolektif olarak temsil edilmelerine ve tevsi-i
mezuniyet ile tefrik-i vezaif ilkeleri temelinde yapılacak düzenlemelerle vilayet
idarelerinin güçlendirilmesine yönelik eğilimin tersine çevrilmesiydi. Böylece, taşra
idaresinde iktidar bloğunun yeni hiyerarşisine uygun şekilde Sarayın taşra üzerindeki

1350

Berkes, op. cit., s. 349-350; Hanioğlu, op. cit., s. 126. II. Abdülhamid dönemindeki sansür
politikalarına ilişkin daha ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. İpek Yosmaoğlu, ‘‘Chasing the Printed
Word: Press Censorship in the Ottoman Empire, 1876-1913,’’ The Turkish Studies Association Journal,
Cilt 23, Sayı 1-2 (2003), s. 15-49.

412

denetiminin arttırıldığı ‘‘merkeziyet siyasetine’’ geçilmesi amaçlanıyordu.

1351

Bu

çerçevede, valilerin görev sürelerinin kısaltılması, taşra meclislerindeki memurların
sayılarının arttırılması, bu kişilerin atamalarında inisiyatifin saraya bırakılması,
vilayetlerdeki jandarma teşkilatlarının doğrudan seraskerliğin denetimine sokulması ve
hassas bölgeler üzerinde merkezin denetimini güçlendirmek amacıyla umumî
müfettişlikler ve müstakil sancaklar kurulması gibi adımlar atıldı.1352 Telgraf hatlarının
yayılmasıyla sarayın doğrudan taşradaki görevlilerle iletişim kurmaya başlaması,
demiryolu ağının genişlemesiyle sorunlu bölgelere asker sevkiyatının kolaylaşması ve
yeni gelişen fotoğraf teknolojisi sayesinde II. Abdülhamid’in taşra kentleri hakkında
daha fazla ve doğrudan bilgi sahibi olabilmesi gibi gelişmeler de Sarayın taşra
üzerindeki etkin denetimini güçlendirdi. 1353 Bu süreçte, Tanzimat rejiminin taşra
idaresine getirdiği en önemli yenilik olan idare meclisleri kurumsal varlıklarını
sürdürdü; fakat bu meclislerde görev yapan atanmış memurların ağırlıkları arttırıldı ve
her vilayette sancaklardan seçilen temsilcilerin katılımıyla oluşturulan meclis-i
umumilerin yıllık toplantıları fiilen askıya alındı.1354
Sarayın İmparatorluk coğrafyasındaki denetiminin güçlendirildiği bu merkeziyet
siyasetine, taşralı mülk sahiplerini kişisel himaye ilişkileri üzerinden rejime bağlamayı
amaçlayan eşraf siyaseti eşlik ediyordu. Çetinsaya’ya göre, Müslüman eşrafa, özellikle
de dinî kimlik taşıyanlara özel önem atfedilen bu siyaset biçiminde, Halife-Sultan ile
Müslüman tebaası arasında bir aracı olarak görülen bu kişiler hoş tutuluyor ve
kontrolleri altında bulunan halkın devlete ve rejime sadakatini sağlamaları karşılığında

1351

Gawrych, op.cit., s. 76; Yasamee, op. cit., s. 42; Carter V. Findley, ‘‘The Evolution of the System of
Administration as Viewed from the Center,’’ Palestine in the Late Ottoman Period, der. David Kushner,
Kudüs, Yad Izhak Ben-Zvi Press, 1989, s. 9.
1352
Çelik, op. cit., s. 463; Georgeon, op. cit., s. 202-203, 206 ve Özbek, ‘‘Osmanlı İmparatorluğu’nda
İç…,’ s. 75.
1353
Hanioğlu, op. cit., s. 125; Gawrych, loc. cit.
1354
Findley, op. cit., s. 13.
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‘‘her türlü müsaadeye mazhar’’ bir statü elde ediyorlardı.1355 Eşraf siyasetinin temel
araçları, bürokrasinin sarayın hâkimiyetini kabul etmesi için kullanılan araçlarla
benzerlik taşıyordu. Saray, İmparatorluğun farklı bölgelerindeki ileri gelenlerle
doğrudan iletişim kurmaya özen gösteriyor, bu kişiler sık sık başkentte ağırlanıyor,
Sultana sadakat gösterenler ya da göstermesi arzu edilenler çeşitli idari görevler,
rütbeler, nişanlar ve hediyeler verilerek ödüllendiriliyordu.

1356

Böylece, zamanla

Sarayın etrafında, istibdatçı paşalara ek olarak taşralı eşraf aileleri mensuplarıyla yerel
tarikat şeyhlerinden oluşan yeni bir çevre oluşurken, özellikle 93 Harbi sonrasında
özerklik taleplerinin gündeme geldiği bölgelerdeki Kürt, Arnavut ve Arap ileri
gelenlerinin Sarayla özel ilişkiler kurmaları sağlandı.1357
İmparatorluğun farklı bölgelerindeki iktidar ilişkilerinin gösterdiği çeşitlilik ile
bu bölgelerin iktisadi gelişmişlik düzeyleri, demografik yapıları ve jeopolitik konumları
arasındaki farklar, eşraf siyasetiyle merkeziyet siyaseti arasındaki dengenin de farklı
biçimlerde kurulmasını gerektirmişti.1358 Batı ve İç Anadolu, Doğu Trakya, Toskalık ve
Suriye gibi İmparatorluğun idari yapısıyla bütünleşmenin büyük oranda sağlandığı ve
soya dayalı toplulukların iktisadi ve askerî güçlerinin zayıf olduğu bölgelerde, Tanzimat
rejiminden miras alınan stratejiler yeni himaye ilişkileri çerçevesinde sürdürüldü. Mülk
sahibi eşraf ailelerinin çocukları genişleyen eğitim olanakları sayesinde bürokratik ve
idari mekanizmalara dahil edilirken, bu ailelerin hem toprak hem de doğrudan üreticiler

1355

Çetinsaya, op. cit., s. 379. Akarlı’ya göre, Abdülhamid geçmişte Anadolu ve Rumeli’de önde gelen
Müslüman eşrafın etkisini kırma çabalarının sadece Avrupalıların çıkarlarına hizmet ettiğine ve
Osmanlılara zarar verdiğine inanıyordu. Hükümet sıradan halkın devletle olan bağlarının
meşrulaştırılması ve güçlendirilmesi için eşrafın hizmetlerine ihtiyaç duyuyordu. Akarlı, ‘‘Abdülhamid
II’s Attempt…,’’ s. 81.
1356
Idem; Georgeon, op. cit., s. 178 ve Buzpınar, Hilafet ve Saltanat…, s. 36.
1357
Örneğin, Kuzey Arnavutluk’un ileri gelen ailelerinden Buşatlılar evlilik yoluyla hanedana
bağlanırken, Orta Arnavutluk’tan Toptani ve Güney Arnavutluk’tan Avlonyalı ailelerine önemli idari
görevler tevdi edildi. Gawrych, op. cit., s. 85 ve Clayer, op. cit., s. 279. Uzun yıllar Mabeyn ikinci
kâtipliği görevinde bulunan Şamlı Abid ailesinden İzzet Paşa ise, II. Abdülhamid’in saltanatının son on
yılında ‘‘muhtemelen en güçlü devlet adamı’’ haline gelmişti. Akarlı, ‘‘Abdülhamid II’s Attempt…,’’ s.
78.
1358
Akarlı, The Problems of…, s. 54.
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üzerindeki denetimlerini güçlendiren ve iltizam sistemi vasıtasıyla doğrudan kolektif
sömürüden pay almalarını sağlayan mülkiyet ilişkileri ve temellük stratejileri idame
ettirildi. 1359 93 Harbi sonrasındaki toprak kayıpları ve 1881’de kurulan Düyun-ı
Umumiye’ye bırakılan vergi toplama hakkı nedeniyle kontrol ettiği gelirlerde önemli bir
azalma yaşayan merkezî hükümet, 1896 yılında aşar vergisini arazi vergisine
dönüştürerek, mülk sahibi sınıfların da vergilendirilmesini sağlayacak bir servet ve gelir
vergisine geçişi gündemine aldı. Ancak, mülk sahibi sınıfların direnişi karşısında
Edirne, Kosova ve Manastır vilayetlerinin bazı kazalarında başlatılan pilot uygulamanın
İmparatorluğun diğer bölgelerine genişletilmesinden vazgeçildi.1360 Merkezî hükümetin
mültezimler üzerinde daha yakın bir denetim kurmaya yönelik çabalarıysa, hazineye
akan aşar gelirlerini arttırmakla beraber, kolektif sömürü mekanizmasından aldıkları
paydan vazgeçmek istemeyen mülk sahiplerinin kayıplarını köylülükten daha fazla artık
çekerek telafi etmelerine neden oldu. 1361 Böylece, İstibdat rejiminde İmparatorluğun
vergi yükü neredeyse bütünüyle doğrudan üreticilerin sırtına binmeye devam ederken,
mülk sahibi sınıfların, devletin şiddet tekelini kabul ederek, politik birikim araçlarından
vazgeçmeleri karşılığında iktidar bloğu içindeki ve doğrudan üreticiler karşısındaki
konumlarını tahkim ettikleri birikim rejimi güvence altına alındı.
Hicaz, Yemen, Irak, Trablus, Kigalık ve Doğu Anadolu gibi Türkçe
konuşmayan Müslüman nüfusun önemli bir ağırlığa sahip olduğu ve toprak sahibi
geleneksel eşrafın yanı sıra, politik birikim araçlarını kontrol etmeyi sürdüren soya
dayalı toplulukların liderlerinin de mülk sahibi sınıfın önemli bir parçasını oluşturduğu
1359

Akarlı, ‘‘The Tangled Ends…,’’ s. 60.
Özbek, İmparatorluğun Bedeli…, s. 85-87. Benzer şekilde, 1904 yılında Makedonya’da aşar
vergisinin ayni değil, nakdi olarak toplanmasına yönelik reform tasarısı da, bu tür bir gelişmenin kendi
gelirlerinin azalmasına neden olacağından endişe eden Düyun-ı Umumiye tarafından engellenecekti.
Adanır, Makedonya Sorunu…, s. 100.
1361
Özbek’in belirttiğine göre, XIX. yüzyıl boyunca ve özellikle yüzyılın son çeyreğinde hububat
fiyatlarında gözlemlenen düşme eğilimi, ‘‘iltizamın geçerli olduğu durumlarda mültezimlerin, emaneten
idarenin geçerli olduğu durumlarda da devlet memurlarının köylüden ürün olarak gittikçe daha fazla aşar
talebinde bulunmaları sonucunu doğurmuştur.’’ Ibid., s. 70, 90.
1360
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bölgelerdeyse, merkeziyet siyasetine daha etkin bir eşraf siyaseti eşlik etti. Söz konusu
bölgeler Büyük Güçlerin doğrudan ya da Berlin Antlaşması’nda kayıt altına alınmış
reform gündemleri üzerinden dolaylı olarak tehdidi altında bulunuyordu.1362 Rumeli ve
Doğu Anadolu’da bu tehdide ek olarak gayr-i Müslim köylülerin dolaylı ve doğrudan
kolektif sömürü mekanizmalarına karşı gösterdikleri, reform gündemleriyle de örtüşen
direniş, II. Abdülhamid dönemi boyunca sürekli bir kriz dinamiği olmayı sürdürdü.
Osmanlı hâkim sınıfının karşı karşıya bulunduğu bu ikili ‘‘tehdit,’’ söz konusu bölgeler
açısından rejimin temel stratejik yöneliminde, siyasal çatışma dinamikleri ve devlet
oluşumu üzerinde belirleyici etkileri olacak bir değişime yol açtı.1363
Soya dayalı toplulukları, liderliklerini iktidar bloğunun dışına itme pahasına
idari sistemle bütünleştirmeyi, silahsızlandırmayı, yerleşik yaşama geçirmeyi ve vergi
ile asker taleplerinde somutlaşan kolektif sömürü mekanizmalarına dahil etmeyi
amaçlayan Tanzimat rejiminden farklı olarak, İstibdat rejimi, söz konusu toplulukların
denetimindeki

politik

birikim

(şiddet)

araçlarını

kendi

stratejik

öncelikleri

doğrultusunda seferber etmeye çalıştı. Geleneksel iktidar ilişkilerinin tahkim
edilmesiyle sonuçlanacak şekilde soya dayalı toplulukların liderliklerini oluşturan aşiret
1362

Berlin Antlaşması’nın ardından Fransa’nın 1881 yılında Tunus’u ilhak, İngiltere’ninse 1882’de
Mısır’ı işgal etmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuzey Afrika’da kalan son toprakları olan Trablusgarp
vilayeti ve müstakil Bingazi (Sireneyka) sancağının stratejik önemini arttırmıştı. Rogan, The Arabs…, s.
122 ve 131, 136. Ayrıca, İngiltere’nin Arap yarımadası üzerinde hâkimiyet kurmaya yönelik stratejisi de
Hicaz, Yemen ve Basra vilayetlerini yeni bir emperyal çekişmenin konusu haline getirmişti. Genel bir
değerlendirme için bkz. Mostafa Minawi, The Ottoman Scramble for Africa: Empire and Diplomacy in
the Sahara and the Hijaz, Stanford, Stanford University Press, 2016 ve Ali Abdullatif Ahmida, The
Making of Modern Libya, State Formation, Colonization and Resistance (1830-1932), Albany, State
University of New York Press, 1994. Osmanlı İmparatorluğu ile İran arasında bu dönemde doğrudan bir
karşı karşıya geliş yaşanmasa da, Bağdat ve Basra vilayetlerinde aşiretler arasında Şiiliğin ve İran
etkisinin yayılması, Osmanlı İmparatorluğu açısından bölgenin hassasiyetini arttırmıştı. Gökhan
Çetinsaya, The Ottoman Administration of Iraq, 1890-1908, Oxon, Routledge, 2006, s. 99, 151. Berlin
Antlaşması ile hem Elviye-i Selase adıyla bilinen Kars, Ardahan ve Batum’un doğrudan Rus
egemenliğine girmesinin, hem de bölgedeki Ermeni nüfusun içinde bulunduğu koşulların düzeltilmesine
yönelik reform baskılarının neticesinde, Vilayeti-i Sitte (Erzurum, Van, Mamüretü’l-Aziz, Diyarbekir,
Sivas, Bitlis) İmparatorluğun hassas bölgeleri arasında girerken, Avusturya-Macaristan ile Rusya’nın
Balkan politikaları, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan’ın irredantist faaliyetleri ve Makedonya reformu
gündemi de, Vilayet-i Selase (Kosova, Manastır ve Selanik) ile birlikte Yanya ve İşkodra’yı da potansiyel
bir kriz coğrafyası haline getirdi.
1363
İlkay Yılmaz’a göre, ‘‘II. Abdülhamid dönemi, modern anlamda ‘iç düşman’ kategorisinin inşa
edildiği ve siyasetin sınırlarının tam da bu temel referansla şekillendiği bir dönemdi.’’ Yılmaz, op. cit., s.
82.
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reisleri ve/veya tarikat şeyhlerine pek çok idari rütbe ve görev verildi. 1364 Bu
toplulukların geleneksel olarak sahip oldukları, Tanzimat döneminde önemli ölçüde
tırpanlanan zorunlu askerlik ve vergi konusundaki imtiyazları fiilen ya da yeni bir
hukuki çerçeve içinde yeniden genişletildi. Ayrıca, merkezî hükümet, aşiret yaşamının
idamesi açısından önemli bir yere sahip olan ve aşiretlerin doğrudan üreticiler üzerinde
iddia ettikleri feodal hakları da, hem bu toplulukların rejime bağlanması hem de tehdit
olarak görülen gayr-i Müslim köylülüğün zayıflatılması amacıyla fiilen tanıyarak, bu
hak iddialarının neden olduğu çatışmalarda zımnen ya da açık bir şekilde soya dayalı
toplulukları destekledi.1365
Soya dayalı toplulukların bu eşraf siyasetine ne ölçüde ve hangi araçlar
vasıtasıyla dahil edilecekleri, rejimin stratejik öncelikleri tarafından belirlendi ve bu
açıdan en önemli etken, bu toplulukların dinî kimlikleri oldu. II. Abdülhamid
döneminde, siyasal toplumun Sünni İslam temelinde yeniden inşası çabalarına koşut
olarak, iktidar bloğuna dahil edilmeye çalışılan topluluklar esasen Sünni Kürt, Arap ve
Arnavut aşiretlerinden oluşurken, Zeydiler, Dürziler, Nusayriler, Ezidiler ve Aleviler
gibi heterodoks dini inançlara sahip aşiretler, gerektiğinde şiddet kullanılarak dolaylı
kolektif sömürü mekanizmalarına boyun eğmeye ve rejimin dayattığı dinî kimliği kabul
etmeye

zorlandılar.
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Sünni

aşiretlerin hangi

araçlarla bu siyasete dahil

edilecekleriyse, geleneksel eşraf ve doğrudan üreticiler karşısındaki göreli güçleri kadar,
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Akarlı, op. cit., s. 63. Mülki idarecilere verilen paşalık rütbelerinin yüzde 85’inden fazlası yerel eşrafa
ve Arnavut, Kürt ve Arap aşiret reislerine aittir. Olivier, Bouquet, Sultanın Paşaları (1839-1909), çev.
Devrim Çetinkasap, İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 2016, s. 139.
1365
Örneğin, Kigalık’ta Tanzimat döneminde de bütünüyle çözülememiş olan vergilendirme ve asker
toplama meselesinde, Arnavut aşiretlerinin fiilen bu yükümlülüklerden muaf tutulması yolu seçilirken,
Doğu Anadolu’da Hamidiye Alayları’nın kuruluşu her iki başlıkta da imtiyazların yasal bir çerçeveye
oturtulmasını mümkün kılmıştı. Kigalık için bkz. Adanır, op. cit., s. 106, 138; Gawrych, op. cit., s. 84;
Çelik, İttihatçılar ve Arnavutlar…, s. 75.
1366
Cem Emrence, Osmanlı Ortadoğu’sunu Yeniden Düşünmek, çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul, İş
Bankası Kültür Yayınları, 2016, s.77. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki soya dayalı topluluklara ilişkin
alternatif bir kavramsallaştırma ve genel bir değerlendirme için bkz. Selçuk Akşin Somel, ‘‘Osmanlı
Modernleşme Döneminde Periferik Nüfus Grupları,’’ Toplum ve Bilim, Sayı 83 (Kış, 1999/2000), s. 178199.
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yaşadıkları bölgede uluslararası rekabetin ve yukarıda bahsedilen ikili ‘‘tehdidin’’ aldığı
somut biçimlere bağlıydı.1367
Arap vilayetlerinde izlenen temel strateji, İngiliz ve Fransız rekabeti karşısında,
aşiret reislerinin Osmanlı idari yapısına dahil edilmelerinin ve Osmanlı hâkim sınıfının
kültürel kodlarını benimsemelerinin sağlanmasıydı. Bu sayede aşiretlerin sahip
oldukları şiddet araçlarını merkezî hükümete ve Müslümanlardan oluşan yerleşik nüfusa
(köylülere ve kentli eşrafa) karşı kullanmaları engellenirken, olası bir uluslararası
müdahale

karşısında

İmparatorluğa

sadakatlerinin

güvence

altına

alınması

amaçlanıyordu. Örneğin, Trablus’ta Bedevi aşiretleri üzerinde büyük bir otoriteye sahip
olan Senusi tarikatı ile kurulan stratejik ittifakın hedefi, hem bu aşiretler üzerindeki hem
de

daha

genel

olarak

Doğu

Sahra

bölgesindeki

Osmanlı

hâkimiyetinin

güçlenmesiydi. 1368 Hicaz bölgesindeyse, yeni çekilen telgraf hatları sayesinde Bedevi
aşiretleriyle Saray arasında doğrudan ilişki kurulması hedeflenmiş, aşiretlerin zorla
yerleşik hayata geçirilmesi çabalarından vazgeçilerek merkezî hükümetle aşiretler
arasında çıkan ihtilafların çözümünde şiddete başvurulmaması

tercih edilmiş ve

Tanzimat rejiminin Mekke şeriflerinin iktidar ve imtiyazlarını zayıflatma siyaseti terk
edilmişti.1369
Bu strateji doğrultusunda atılan en önemli kurumsal adım, 1892 yılında
İstanbul’da Aşiret Mektebi’nin kurulmasıydı. 1370 1886’da Harbiye’de eğitim görmek
üzere İstanbul’a getirilen bazı aşiret reisi çocuklarının başarısız olması üzerine, sadece
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Akarlı, The Problems of…, s. 61.
Mostafa Minawi, Lines in the Sand: The Ottoman Empire’s Policies of Expansion and Consolidation
on its African and Arabian Frontiers (1882–1902), Yayımlanmamış Doktora Tezi, New York (New York
University), 2011, s. 76. Trablus’a ilişkin reform gündemi ve Senusi tarikatıyla kurulan stratejik ortaklık
için bkz. Selim Deringil, ‘‘ ‘They Live in…,’’ s. 318-324 ve Rashed Chowdhury, Pan-Islamism and
Modernisation Druing the Reign of Sultan Abdülhamid II 1876-1909, Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Montreal (McGill University), 2011, s. 152-159.
1369
Minawi, op. cit., s. 76 ve Butrus Abu-Manneh, ‘‘Sultan Abdülhamid II and the Sharifs of Mecca
(1880-1900),’’ Asian and African Studies, Cilt 9, Sayı 1 (1973), s. 1-21.
1370
Eugene L. Rogan, ‘‘Aşiret Mektebi: Abdülhamid II’s School for Tribes (1892-1907), International
Journal of Middle Eastern Studies, Cilt 28, Sayı 1 (Şubat, 1996), s. 83.
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Arap aşiretlerinden gelen öğrencilerin eğitim alacağı özel bir okul açma fikrinin ürünü
olan kurum, daha sonra gelen talepler doğrultusunda Kürt ve Arnavut aşiretlerinden de
öğrenci kabul etmeye başladı.1371 Okula alınan on iki ile on altı yaş arasındaki çocuklar
burada sıkı bir disiplin altında, Türkçe derslerinin ağırlıkta olduğu bir müfredatla eğitim
görüyor, bu süre zarfında ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanıyordu. 1372 Okulun,
ileri gelen aşiretlerle devlet arasındaki bağları güçlendirmek, bu aşiretlerin liderlerine
Osmanlı hâkim sınıfının kültürel kodlarını benimsetmek ve merkezden uzak
bölgelerdeki idari personel açığını yerel kaynakları kullanarak kapatmak gibi, rejimin
aşiretleri iktidar bloğuna dahil etme stratejisiyle uyumlu bir dizi hedefi bulunuyordu.1373
Okulu başarıyla tamamlayan Kürt aşiretlerinin çocukları Hamidiye Alayları’nda görev
almadan önce Harbiye’de, Arap aşiretlerinin çocukları ise yerel okullarda öğretmen ya
da mülki idareci olarak memleketlerine dönmek üzere Mülkiye’de, kendileri için
açılmış olan özel sınıflarda eğitimlerini sürdürüyorlardı.

1374

1907 yılına kadar

faaliyetlerine devam eden okulun istenen sonuçları ne ölçüde verdiği ve kapatılma
nedeni tartışmalı olmakla birlikte,1375 çok sayıda Aşiret Mektebi mezununun daha sonra
idari ve askerî bürokrasiye dahil olması, bunlardan ikisinin ilerleyen yıllarda paşalığa
yükselmesi, beşinin II. Meşrutiyet döneminde mebusluk yapması ve birinin de Birinci
Dünya Savaşı’nın ardından Irak’ta başbakanlık görevinde bulunması, hâkim sınıfın
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Ibid., s. 86; Moreau, op. cit., s. 64, 68.
Bayram Kodaman, Sultan II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Ankara, Türk Kültürünü
Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1987, s. 71.
1373
Okulun kurulma amaçları için bkz. Georgeon, op. cit., s. 311 ve Somel, op. cit., s. 194.
1374
Deringil, İktidarın Sembolleri ve…, s. 118; Rogan, op. cit., s. 87, 96-99.
1375
Okulun öğrenciler arasında yemek konusunda çıkan bir arbede yüzünden kapatıldığı kaydedilmekle
birlikte, esas kapatılma nedeni olarak okulda Jön Türk muhalefetinin etkisinin yayılma ihtimali ya da
yapılan masraflar göz önüne alındığında beklentileri yeterince karşılamaması ve geçen süre zarfında
taşrada yeni yüksek okulların açılmış olması da dile getirilmektedir. Bkz. Deringil, loc.cit.; Rogan, op.
cit., s. 100.
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kendisini yeniden üretme stratejilerinin bir parçası olarak görülebilecek projenin
bütünüyle başarısız olmadığının bir göstergesiydi.1376
Hem Avusturya-Macaristan, İtalya ve Rusya gibi Büyük Güçlerin emperyal,
hem de Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan gibi yeni ulus-devletlerin
irredantist hedeflerinin kesişim noktasında yer alan Kigalık’taysa, 1377 Sünni Arnavut
aşiretleri bir yandan rejimin bölgedeki temel dayanağı haline gelmiş, diğer yandan
Makedonya reformu çerçevesinde Büyük Güçlerin müdahalesine yol açabilecek
potansiyel bir kriz dinamiğine dönüşmüştü. Bu nedenle rejim stratejileri aşiretlerin sahip
olduğu askerî gücün seferber edilmesini ve sadakatlerinin güvence altına alınmasını
amaçlayan bir eşraf siyasetinden, gerektiğinde güç kullanımı yoluyla bu askerî gücün
pasifize edilmesine uzanan bir yelpazede konjonktürel olarak değişiklik gösteriyordu.
Bununla birlikte, rejimin Arnavut aşiretler söz konusu olduğunda temel önceliği,
Prizren Birliği’yle birlikte ortaya çıkan özerklik programının yeniden güç kazanmasına
yol açabilecek bir çatışma ortamının doğmasını engellemek ve aşiretlerle devlet
arasındaki ilişkileri güçlendirmekti. 1378 Prizren Birliği’nin dağıtılmasının ardından
muhafazakâr Arnavut ileri gelenlerin saray tarafından ‘‘korunması ve önemli mevkilere
getirilmesi’’yle başlayan bu süreçte, en önemli çatışma kaynakları olan zorunlu askerlik
ve vergi konularında bölgedeki aşiretlere önemli imtiyazlar tanındı. 1379 Zorunlu askerlik
uygulamasının dışında bırakılan aşiret mensupları, Osmanlı ordusuna gönüllü olarak
katılıyor ve geçmişte olduğu gibi düzensiz başıbozuk birlikleri oluşturmaları
karşılığında vergi muafiyetlerinden yararlanıyorlardı. Aynı zamanda Arnavut aşiretlerin
1376

Ibid., s. 103; Moreau, op. cit., s. 69-70. Özellikle Kürt aşiretleri açısından Aşiret Mektebi’nin
Hamidiye Alayları’nın bir tamamlayıcısı haline gelmesi ve Hamidiye Alayları’na katılan aşiret reislerinin
çocuklarının bu okulda eğitim görerek devlet hizmetine girmeleri Aşiret Mektebi’nin başlangıçtaki
amaçlarının ötesinde bir işlev üstlendiğini gösterir. Karademir, op. cit. s. 329.
1377
Genel bir değerlendirme için bkz. Isa Blumi, ‘‘The Great Powers’ Fixation on Ottoman Albania in the
Administration of the post-Ottoman-Russian War, 1878-1908,’’ The Russo-Ottoman War of 1877-1878,
der. Ömer Turan, Ankara, METU Press, 2006, s. 187-202.
1378
Adanır, op. cit., s. 106.
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Emiroğlu, op. cit., s. 216.
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sahip

oldukları

şiddet

araçlarını

bölgedeki

gayr-i

Müslim

köylülüğe

karşı

kullanmalarına da göz yumuluyordu. 1380
Arnavut aşiretlerin devletle olan bağlarının güçlendirilmesi ve sadakatlerinin
sağlanması için, bu imtiyaz siyasetine ek olarak propaganda, eğitim ve kan davlarında
arabuluculuk yapma gibi araçlara başvurulmakla birlikte,

1381

aşiretlerle Sultan

arasındaki ilişki esas itibariyle askerî bir nitelik taşıyordu. Bu ilişkinin kurulmasında II.
Abdülhamid’in ve Yıldız Sarayı’nın korunmasından sorumlu saray muhafızları
(tüfenkçiler alayı) özel bir rol oynamıştı. İlk olarak Sultan Abdülaziz tarafından kurulan
ve II. Abdülhamid’in tahta çıkmasından sonra mevcudu önemli ölçüde arttırılan
muhafız teşkilatı, farklı etnik kökenlerden gelen askerlerden oluşsa da, Arnavutlar hem
asker sayısı hem de komuta kademesindeki ağırlıkları açısından teşkilattaki en önemli
grubu oluşturuyordu. 1382 Muhafızların komutası Abdülhamid’in yakın maiyetinde yer
alan Arnavut Tahir Paşa’ya verilmiş, Kosova vilayeti Arnavut muhafızların toplandığı
ana kaynak haline gelmişti. 1383 Aynı zamanda başkenti korumakla görevli İkinci
Kolordu’da da çok sayıda Arnavut asker ve subay görevlendirilmişti. 1384 Arnavut
muhafızlar

sarayda

büyük

itibar

gördükleri

gibi

yüksek

maaş

alıyor

ve

memleketlerindeki aileleri ve yakınları da muhafızlara sağlanan ‘‘nimetlerden’’
faydalandırılıyordu. Tahsin Paşa’nın aktardığına göre, II. Abdülhamid bu sayede
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Adanır, loc. cit.; Gawrych, op. cit., s. 84.
Georgeon, op. cit., s. 216. Bu dönemde, genel eğitim reformu çerçevesinde, Kigalık’ta da eğitim
kurumları açılmakla birlikte, Toskalık ile karşılaştırıldığında okul sayısının son derece düşük kaldığı
görülmektedir. 1908 yılına gelindiğinde Yanya vilayetinde 130 devlet okulu açılırken, Kosova
vilayetinde, tümü Priştina sancağında olmak üzere yalnızca yedi ilkokul bulunuyordu. Isa Blumi,
‘‘Teaching Loyalty in the Late Ottoman Balkans: Educational Reform in the Vilayets of Manastir and
Yanya, 1878-1912,’’ Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Cilt, 21, Sayı 1 ve 2
(2001), s. 18.
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‘‘Arnavutluk’ta kendine sadık ve her emrini infaza hazır bir teşkilât vücuda getirmiş
olduğu’’na inanıyordu. 1385
İstibdat rejiminin Osmanlı iktidar bloğunun taşradaki konsolidasyonu açısından
attığı en cüretkâr ve siyasal çatışma dinamikleri üzerindeki sonuçları itibariyle en
belirleyici adım, Doğu Anadolu’da Hamidiye Alayları adıyla bilinen, esasen Kürt aşiret
güçlerinden kurulan özel birliklerin oluşturulmasıydı. 1890 yılında, Dördüncü Ordu
Komutanı Müşir Zeki Paşa tarafından kurulmaya başlanan ve 1891 yılında, ilk
nizamnamelerine kavuşan Hamidiye Alayları’nın (Asakir-i Hamidiye ya da Süvâri
Aşâir Alayları) Türkmen, Karakalpak, Kürt ve Arap aşiretlerinden teşkil edilmesi
öngörülmüş ve kısa bir süre içerisinde başta Erzurum-Van arasındaki Rusya sınırına
yakın bölgeyle Mardin-Urfa arasındaki arazinin kuzey kesiminde yaşayan aşiretlerden
olmak üzere 36 alay kurulmuş, 1895 yılına gelindiğinde, bu sayı 56’ya yükselmişti. 1386
Yapılan düzenlemeye göre, Hamidiye aşiretleri kendi reislerinin komutasında askerlik
yaparak zorunlu askerlik görevini yerine getirmiş kabul ediliyor ve vergiden muaf
tutuluyorlardı. Silahları ve sancakları devlet tarafından verilen alay mensupları, görev
yaptıkları süre boyunca kendi yerel üniformalarını giyiyor, hayvan ve eğer takımlarını
kendileri tedarik ediyorlardı. Alay mensuplarının askeri eğitimleri ise, tarım üretiminin
zarar görmemesi ve aşiretlerin iktisadi faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yılda bir kez,
uygun bir mevsimde gerçekleştiriliyordu. 1387
Hamidiye Alayları, İstibdat rejimi açısından birden fazla işlev yerine
getiriyordu. Öncelikle, Doğu Anadolu’daki Kürt aşiretlerini kolektif sömürü
1385

Tahsin Paşa, loc. cit. ve Gawrych, op. cit., s. 83.
Kodaman, op. cit., s. 36, 38-39. Bu alaylardan beşi Suriye’de de Beşinci Ordu’ya bağlı, Şammar
aşireti mensuplarında oluşuyordu. Karademir, op. cit., s. 200.
1387
Hamidiye Alayları’na dahil olmayan aşiret mensupları, ‘‘ahzı asker kanunnâmesi ahkâmına tabi olup,
hiçbir hal ve surette bunların kuvve-i umumiyeden hariç kalmasına mesağ gösterilmeyecek’’ti.
Nizamname’de yer alan bu hükümle aşiretlerin Hamidiye Alayları’na katılması teşvik edilmişti.
‘‘Tensikat-ı askeriye cümlesinden olarak Hamidiye Süvari Alayları’na dair Kanunnâme’’den aktaran
Kodaman, op. cit., s. 35. Vergi muafiyeti 1896 yılında çıkarılan ikinci bir kanunname ile tanınmıştı.
Ibid.s. 44.
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mekanizmalarına tâbi kılma yönündeki başarısız çabaların ardından, verilen imtiyazlar
karşılığında bu aşiretlerin denetimindeki şiddet araçlarının devletin askerî aygıtına
eklemlenmesi amaçlanmıştı. Merkezî hükümet halihazırda vergilendirmekte ve
silahsızlandırmakta zorlandığı aşiret nüfusuna bu alanda imtiyaz tanıyarak, aşiretlerin
denetimindeki şiddet araçlarını kendi stratejik öncelikleri doğrultusunda seferber etmeyi
tercih etmişti. Bu tercih kuşkusuz Doğu Anadolu’nun 93 Harbi’nin ardından artan
stratejik öneminden ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Rusya ve İngiltere’nin yarattığı
jeopolitik tehdit karşısındaki güvenlik kaygısından kaynaklanıyordu. 1388 Daha önceki
Osmanlı-Rus ve Osmanlı-İran savaşlarında sık sık görüldüğü üzere, emir komuta
zincirine riayet etmemeleri, savaş alanını terk ederek yağmaya girişmeleri ve zaman
zaman Osmanlı kuvvetlerinin karşısında yer almaları nedeniyle güvenilmez addedilen
başıbozuk aşiret birlikleri yerine, komutanları Osmanlı devleti tarafından eğitilen,
düzenli ordu tarafından sıkı bir gözetim altında tutulan, nizami orduya daha iyi
eklemlenmiş ve her şeyden önemlisi Sultana kişisel sadakat bağlarıyla bağlı bir askerî
güç yaratılması hedeflenmişti.
Bununla birlikte, Hamidiye Alayları’nın esas kullanıldığı alan, Rusya ve
İngiltere’den gelen reform taleplerinin gerekçesini oluşturan Vilayet-i Sitte’deki Ermeni
huzursuzluğunun bastırılması oldu. Karademir’e göre, ‘‘kurulduktan çok kısa bir süre
sonra neredeyse sadece Ermeni komitacılığıyla mücadele eden bir örgüte dönüşen’’1389
Hamidiye Alayları’nın haritadaki dağılımları, ‘‘bir Rus-Ermeni fesadı olduğuna inanılan
tehdidi kontrol altına alma ve yoğunlaşan devrimci faaliyetleri bastırma arzusu arasında
bir bağlantı olduğunu somut biçimde ortaya koyu’’yordu. 1390 Hamidiye Alayları,
özellikle Ermeni devrimci partilerinin kurulmasının ardından, Vilayet-i Sitte’deki
Ermeni nüfusun Kürt, Türk ve Çerkeslerin saldırılarına karşı savunulmasını amaçlayan
1388

Karademir, op. cit., s. 180.
Ibid., s. 185.
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Klein, op. cit., s. 50.
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gerilla faaliyetlerinin bastırılması için seferber edildiler.1391 Bununla birlikte, alayların
kuruluşundan önceki dönemde söz konusu faaliyetlerinin çapının sınırlı olduğu ve
bizatihi alayların Ermeni nüfusa yönelik zamanla sistematik hale gelen saldırılarının
Ermeni devrimci komitelerinin bölgedeki faaliyetlerine zemin teşkil ettiği göz önüne
alındığında,

1392

Hamidiye

Alayları’nın

Ermeni

komitelerinin

faaliyetlerinin

engellenmesinden sorumlu bir sınır ve iç güvenlik milisi olmanın ötesinde, bir bütün
olarak bölgedeki Ermeni nüfusun demografik, iktisadi ve siyasi gücünü kırmaya yönelik
bir kuvvet olarak kullanıldığı, bir başka deyişle esas hedefin devrimci örgütlerin
faaliyetlerinden ziyade, giderek olgunlaşmakta olan devrimci bir dinamiğin şiddet
yoluyla

bastırılması

olduğu

söylenebilir.

Bu

çerçevede,

özellikle

Arazî

Kanunnamesi’nin çıkarılmasının ardından başlayan kentli eşraf, ağalar, şeyhler ve aşiret
reislerinden oluşan mülk sahiplerinin geniş topraklara el koyarak doğrudan üreticileri
mülksüzleştirdikleri süreç, Hamidiye Alayları’nın kurulmasıyla birlikte yeni bir evreye
girdi. ‘‘Merkezî hükümet Ermeni ve Kürt köylülerin topraklarını gasp etmeleri için
Hamidiye reislerinin elini serbest bırak[tı], bunun uzun vadeli sonucu, giderek daha
şüpheli görünen Ermeni unsurunun mülksüzleşmesi’’ oldu.

1393

Özellikle vergi

toplanmasında Hamidiye aşiretlerine sağlanan ayrıcalıklar ve hukukî korumayla 1394
tedrici fakat sürekli bir nitelik kazanan bu süreç, 1895-1896 yıllarında Ermeni nüfusu
hedef alan geniş çaplı mezhepçi şiddet ve takip eden kitlesel göçlerle birlikte bölgedeki
demografik ve toplumsal yapıda köklü bir dönüşüme yol açtı.1395
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Adanır ve Oktay Özel, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2015, s. 171.
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Hamidiye Alayları’nın kuruluşunun bir diğer sonucu da bölgedeki yerel iktidar
bloğunun iç dengelerinin yeniden şekillenmesiydi. Tanzimat’la birlikte mirliklerin
tasfiye edilmesi, daha öncesinde büyük mir aileleri tarafından yönetilen küçük
aşiretlerin bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlamasına neden olmuş, mirliklerin
yerine geçebilecek istikrarlı bir yerel idarinin kurulamaması dolayısıyla çok sayıda
aşiretin birbirleriyle, doğrudan üreticilerle ve kentli eşrafla çatıştığı bir ortam
oluşmuştu. Süreklileşmiş bir yağma ekonomisine dayanan bu ortamda şeyh aileleri
aşiretler üzerindeki otoritelerini giderek güçlendirmiş ve Şeyh Ubeydullah örneğinde
olduğu gibi, devlet tarafından da bu konumları resmen kabul edilmişti. Hamidiye
Alayları’nın kurulması, Kürt aşiret reisleriyle devlet arasında, şeyhlerin aracılığını
gerektirmeyen daha doğrudan bir ilişki kurulmasını sağladı.1396 Bununla birlikte verilen
imtiyazlar sayesinde alaylara dahil olan aşiretler, diğer aşiretler karşısında hem statüleri
hem de kontrol ettikleri şiddet araçları açısından orantısız bir güce kavuştular. Aşiretler
arası güç dengesinde yaşanan bu değişim, beraberinde çatışmaları da getiren yeni
rekabet, hiyerarşi ve tâbiyet ilişkilerinin doğmasına neden oldu. Aynı zamanda, şiddet
araçlarına erişimi kısıtlı kentli eşrafın da bizatihi devlet tarafından korunan ve kollanan
Hamidiye aşiretleri karşısında ve dolayısıyla doğrudan üreticiler üzerinde sahip olduğu
güç de zamanla aşındı. Böylece, Hamidiye Alayları, hem mülk sahipleriyle doğrudan
üreticiler arasında hem de iktidar bloğu içinde, etkileri devlet oluşumunun müteakip
evreleri üzerinde de hissedilecek yeni çatışma dinamiklerinin ortaya çıkmasına yol açtı.
3. Müslüman Bir Siyasal Topluma Doğru: Hilafet Siyaseti
İstibdat rejimi, mülk sahibi sınıfların birliğini yeni bir hiyerarşi çerçevesinde
tesis etmek için iki temel stratejiye başvurmuş, bir yandan temsilî kurumları tasfiye
ederek ya da güçsüzleştirerek Sarayın merkezinde yer aldığı şahsi iktidar ilişkilerini
1396

Sasuni, op. cit., s. 174.
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tahkim etmeye çalışırken, öte yandan Sünni mülk sahibi sınıf mensuplarının sadakatini
sağlamak üzere dinî bağları kullanmıştı. Rejimin dayandığı karşı devrim programının
ikinci ayağı olan siyasal toplumun sınırlarının daraltılarak yeniden tanımlanmasında da
birbiriyle iç içe geçen bu iki strateji devreye sokuldu. Sultanın temel sadakat odağı
haline getirilmesi amacıyla, saltanat makamının kamusal görünürlüğü arttırılır ve
etrafında yeni bir gelenek inşa edilirken, devletin kimliği hem içeride hem de dış
politikada giderek daha fazla Sünni İslam’la tanımlanır hale geldi.1397 Hilafet siyaseti1398
adı verilebilecek bu iki stratejiyle toplumun belirli bir bölümüyle devlet arasında yeni
siyasi bağlar kurularak topluma yeni kültürel ve ahlaki normlar dayatılması, bu
normlara uymayan (ve uyması arzu edilmeyen) kesimlerinse fiilen siyasal toplumun
dışında bırakılması hedefleniyordu.
Hilafet siyaseti kapsamında, II. Abdülhamid’in Halife-Sultan olarak rejimin
kişiliğinde cisimleştiği temel sadakat odağı haline gelmesi için yeni bir kamusal
sembolizmden ve törenlerden yararlanıldı. II. Abdülhamid, her ne kadar seleflerine
kıyasla kişisel olarak toplumun karşısına daha az çıksa ve genellikle Yıldız Sarayı
içinde dışarıya kapalı bir hayat sürse de, kullandığı unvanlardan bahşettiği ihsanlara,
propagandadan eğitime, mimari yapılardan merasimlere, sosyal yardım politikalarından
demiryolu siyasetine bir dizi aracı, Osmanlı tarihinde o güne dek hiç görülmemiş bir
yoğunlukta ve içerikte kullanarak, saltanatı kamusal ve siyasal alanın merkezine taşıdı.
Deringil’in ‘‘görünmeden görünür olma’’1399 diye tarif ettiği bu strateji çerçevesinde,
rejimin meşruiyetinin İmparatorluk içinde ve dışında yeniden üretilmesi amacıyla, hem
Osmanlı hanedanının devletin sürekliliği açısından taşıdığı önemin, hem de hanedanın
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temsilcisi olarak II. Abdülhamid’in halife sıfatıyla sahip olduğu birleştirici rolün
söylemsel ve görsel olarak vurgulanmasına özen gösterildi.
Artık ‘‘hilafetpenah,’’ ‘‘emirü’l müminin,’’ ‘‘zillulah fi’l-arz’’ ve ‘‘zat-ı akdes-i
hümayun’’ gibi dinî nitelik taşıyan unvanlarını daha fazla kullanan Sultan II.
Abdülhamid, halkın karşısına dinî içeriği belirgin törenlerle çıkmaya dikkat ediyordu.
Bu törenlerden en önemlisi, her hafta Cuma namazı için padişahın muhafızları eşliğinde
Yıldız Köşk’ünden Hamidiye (Yıldız) Camii’ne gittiği ve burada kılınan namazın
ardından yetkililerin halktan arzuhallerini toplayarak ‘‘Padişahım Çok Yaşa’’
tezahüratları eşliğinde sadaka dağıttığı Cuma selamlığı merasimiydi.

1400

Her yıl

Ramazan ayında, Topkapı Sarayı’nda bulunan kutsal emanetlerin ve Eyüp Camii’nin
padişah tarafından ziyaret edilmesi, Ramazan ve Kurban bayramları vesilesiyle
Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen, devletin ileri gelenlerinin II. Abdülhamid
tarafından kabul edildiği bayramlaşma ve el etek öpme merasimi ve Sultanın tahta
çıkışının yıl dönümü ve doğum günü kutlamaları da padişahın kamusal görünürlüğünü
arttırmak için kullanılan özel etkinlikler arasında yer alıyordu.1401 Basın vasıtasıyla daha
geniş kitlelerin bu etkinliklerden haberdar edilmesine çalışılırken, özellikle cülus
yıldönümlerine ve Sultanın doğum gününe denk getirilen, genellikle Hamidiye adı
verilen

kamusal

binaların

açılış

törenleriyle,

II.

Abdülhamid’in

kamusal

görünürlüğünün taşraya da taşınması hedefleniyordu.1402
II. Abdülhamid döneminde yaygın bir şekilde inşa edilen, hükümet konağı,
cami, okul, çeşme, saat kulesi, banka, köprü gibi yeni kamusal yapıların, hatta gayr-i
Müslimlere ait kimi ibadethanelerin de bu sembolizmi yansıtmasına özen gösteriliyor,
devlet ve Halife, devlet arması, Sultanın tuğrası, ‘‘Padişahım Çok Yaşa’’ levhaları ve
1400

Deringil, İktidarın Sembolleri ve…, s. 36 ve Fatmagül Demirel, ‘‘Sultan II. Abdülhamid’in Kamusal
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kitabelerle İmparatorluğun en ücra köşelerinde bile görünür kılınıyordu. 1403 II. Selim’in
son Abbasi halifesinden hilafeti devraldığına inanılan Ayasofya Camii’ne özel bir önem
verilerek anıtsal karakterinin vurgulanması, Bursa’daki Osman Gazi ve Orhan Gazi
türbelerinin restorasyonu ile Söğüt’te bulunan Ertuğrul Gazi türbesinin her yıl
Karakeçili aşiretinin geleneksel giysileri içinde geçit töreni yaptıkları bir anıtkabre
dönüştürülmesi de, hilafet iddiasının ve Osmanlı hanedanının tarihsel meşruiyetini
güçlendirmek üzere mimariye başvurulmasının dikkat çekici örnekleriydi.1404
Hadim’ül-Haremeynü’l-Muhteremeyn sıfatıyla kutsal Mekke ve Medine
şehirleri ile Kâbe’ye gösterdiği ihtimam, II. Abdülhamid’in hilafet iddiasını
güçlendirmek için başvurduğu bir diğer yoldu. Bir yandan hac yolculuğunun güvenli ve
sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için İmparatorluğun bölgedeki askerî ve idari
varlığı tahkim edilirken, diğer yandan basın yoluyla her yıl padişahın gönderdiği
hediyelerle İstanbul’dan Mekke’ye doğru yola çıkan sürre alayının ve Hicaz
bölgesindeki hayırseverlik faaliyetlerinin kamuoyu tarafından takip edilmesine çaba
harcanıyordu.

1405

II. Abdülhamid’in bütün dünyadan Müslümanların gönderdiği

paralarla, yabancı sermaye kullanılmadan Halep’i Hicaz’a bağlayacak bir demiryolu
inşa etme projesiyse, Hilafet siyaseti çerçevesinde atılan en iddialı adımdı. Son derece
kıt kaynaklarla gerçekleştirilmeye çalışılan projenin fiilen tamamlanması kadar,
Osmanlı hanedanının hilafet iddialarının sorgulandığı bir dönemde, bu iddiaları
destekleyecek bir propaganda aracı olarak kullanılması da önemseniyordu.1406
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Simgesel niteliği baskın olan bu araçların yanı sıra, II. Abdülhamid döneminde
yeni bir içeriğe ve kapsama kavuşan sosyal yardım faaliyetlerini de Halife-Sultan ile
toplum arasındaki sadakat ilişkisini güçlendirme çabaları bağlamında değerlendirmek
mümkündür. İstibdat döneminde, atiyye-i seniyye, ihsan ve padişah hayratı sisteminde
somutlaşan hayırseverlik ve sosyal yardım faaliyetleri, II. Abdülhamid’in selefleriyle
kıyaslandığında son derece geniş kişisel mali kaynakları kullanabilmesi sayesinde
törensel bir hava içinde gerçekleştiriliyor ve dinî bir görünüme sahip olan bu törenlerin
basın aracılığıyla mümkün olan en geniş kitleye iletilmesine çalışılıyordu. Dolayısıyla
dağıtılan hediye ve yardımların muhatapları sadece bunlara mazhar olanlar değil, daha
geniş bir kamuoyuydu. 1407 ‘‘[H]ayır işleri ve hediye sistemi aracılığıyla ahalisinin
sorunlarıyla bir baba duyarlılığıyla ilgilenen, paternal bir padişah imajı yaratma
çabası’’nın1408 ürünü olan sosyal yardım faaliyetleri, özellikle gayr-i Müslim nüfusun
yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, İslam ve Osmanlı kimliğini güçlendirmek amacına da
hizmet ediyordu.1409
Sosyal yardım faaliyetlerinin bu amaçla kullanılması, Hilafet siyasetinin, sadece
Sultan ile tebaası arasında bir meşruiyet zemini tesis etmenin ötesinde, bizzat kamusal
ve siyasal alanın İslamileştirilmesine dayanan yeni bir siyasal toplum inşası için
seferber edildiğinin göstergesiydi. Bu anlamda Hilafet siyaseti, salt savaşların ve
göçlerin sonucunda artık İmparatorlukta çoğunluğu oluşturan Müslüman unsurun
duyarlılıklarına hitap eden bir iktidar söylemi ve korunmacı bir refleks değil, aynı
zamanda devletin kimliğini yeniden tanımlayan ve bu kimliği, farklı toplumsal
kesimlerin devletle olan ilişkilerinin şekillenmesinde kullanan etkin ve kurucu bir
stratejiydi. Aynı dönemde Rusya ve Avusturya-Macaristan gibi diğer imparatorluklarda
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da hâkimiyet kazanan resmî milliyetçiliklerin bir türevi olarak da görülebilecek bu
siyaset, 1410 Osmanlı İmparatorluğu’nun Sünni nüfusuna, kurumsal eğitim ve dinî
propaganda yoluyla devlet tarafından inşa edilen bir İslamî kimlik kazandırılmasını, bu
kimliğin gayr-i Sünni ya da heterodoks inançlara sahip Müslüman nüfusa yine eğitim ve
propaganda vasıtasıyla, ama gerektiğinde zora ve cezalandırmaya da başvurularak
dayatılmasını, bu kimliği edinmesi mümkün olmayan gayr-i Müslim nüfusunsa fiilen
siyasal toplumdan dışlanmasını öngörüyordu.
Deringil’in ‘‘Şeriat’ın Osmanlılaştırılması’’ adını verdiği, resmî ideoloji olarak
Hanefi mezhebine dayanan yeni bir ortodoksinin devlet tarafından yaratılması ve
yayılması

sürecinde

başvurulan

araçlardan

biri,

resmî

mukaddesatın

tekelleştirilmesiydi.1411
‘‘İslâmî öğretiyi tek tip hale getirmek ve bileşik bir İslâmî ‘‘kültür’’ fikrini desteklemek
amacıyla Osmanlı Devleti Kur’an’ın basılmasını devlet tekeline aldı ve basılacak
Mushafların tetkik edilmesi için Tetkik-i Mesahif-i Şerif denilen bir heyet oluşturdu. II.
Abdülhamit’in saltanatının sadece ilk on beş yılında devlet ayrıca dört binin üzerinde
dinî kitap ve risale yayımladı. Bu kitaplar arasında İslâmiyet’in düşmanlarına karşı
savaşmış Selahattin-i Eyyübi gibi tarihî kahramanların hayatlarını anlatan kitaplar da
vardı.’’ 1412

‘‘Doğru İslam’’ı vaaz etmeye yönelik bu yayıncılık faaliyetlerine etkin bir
misyonerlik faaliyeti de eşlik ediyordu. Bir yandan İslam dinini halk nezdinde temsil
eden düşük rütbeli ulemanın ve tarikat şeyhlerinin kontrol altında tutulması için çaba
1410
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tekrarlanmasıdır.’’ Rus Çarlığı’nda bu siyasetin aldığı biçim nationalnost (mülkün Otokrasi, Ortodoksi
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gösteriliyor, diğer yandan da bu kişiler aracılığıyla Sünni İslam’ın İmparatorluk
topraklarında, özellikle de Sünni olmayan ya da heterodoks inancalara sahip
toplulukların yaşadığı bölgelerde yayılması amaçlanıyordu. Bunun için, imparatorluğun
dört bir yanındaki her kademeden ulema mensubu, taşradaki mahalli heyetlerden
merkezî devlet okulları ağına kadar imparatorluğun resmî kurumlarına dahil
edilirken, 1413 özellikle Arap vilayetlerinde II. Abdülhamid’in kişisel ilişki kurduğu,
yerel bağlara sahip Sünni tarikat şeyhlerinden istifade edildi.1414
Bununla birlikte, resmî milliyetçiliğin bir türevi olarak Hilafet siyasetinin
toplumu şekillendirmeye çalıştığı ana mecrayı, İstibdat döneminde nicel açıdan büyük
bir gelişme gösteren eğitim alanı oluşturuyordu. 1415 Yüksek eğitim kurumlarının
kurulmasına öncelik veren ve Osmanlıcı karakteri süreç içerisinde giderek belirginleşen
Tanzimat dönemi eğitim siyasetinin aksine, bu dönemde ilk ve orta okul ağının
genişletilmesine ağırlık verildi ve eğitimin içeriği de önemli ölçüde dinselleştirildi.
Tanzimat döneminde ‘‘esas olarak ibadet kuralları ya da geleneksel ahlâkın öğretilmesi
türünden daha genel İslamî değerlerin aşılanmasına önem verilirken,’’ Somel’in
Müslüman nüfus üzerinde Osmanlı devletinin ideolojik temellerini güçlendirmek
amacıyla ‘‘eğitimde sosyal disiplinizasyon geleneğini yeniden canlandırılması’'
şeklinde tarif ettiği bu süreçte, ‘‘siyasi ve dinî sadakatin başlıca kaynağı olarak halifesultan ve siyasi ve dinî kimliğin yegâne birleştiricisi olarak İslam cemaati öne
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çıkarıldı.’’ 1416 Devlet okulu müfredatlarında yapılan bir dizi düzenlemeyle, eğitim
sisteminin her kademesinde dinî içeriğin giderek güçlendirilmesi ve itaatkâr, padişaha
sadık ve dinî duyguları güçlü bireylerin yetiştirilmesi hedeflendi.1417
1880 yılında devlet okulu müfredatlarının dinî-ahlakçı bir doğrultuda yeniden
kaleme alınmasının ardından, 1891-1892’de din derslerinin saatleri arttırıldı ve
rüşdiyelerdeki Fransızca dersleri kaldırıldı. 1901 yılında yürürlüğe giren düzenlemelerle
ibtidai okullarının ikinci sınıfından Mekteb-i Mülkiye’ye dek tüm okullarda din ve
ahlak derslerinin sayısı iki katına çıkarılırken, 1904 yılında bu derslerin ağırlığı daha da
arttırıldı ve Müslüman çocuklarının Hristiyan okullarına devam etmesi ile ‘‘yabancı
dillerden çevrilen ama ‘millî’ ahlakâ ve ‘İslamî geleneklere’ uygun olmayan romanların
basılıp yayınlanması’’ yasaklandı. 1418 Müfredattaki bu düzenlemelere yüksek eğitim
kurumlarına ve idadilere ulemadan belirli kişilerin müdür yardımcısı olarak atanması ve
hem devlete ait hem de yabancıların ve cemaatlerin idaresindeki okullarda, siyasi olarak
bölücü nitelikte materyallere ve ahlaka aykırı sayılan davranışlara karşı önlem almakla
görevli müfettişlerin görevlendirilmesi gibi idari uygulamalar da eşlik ediyordu.1419
1880’lerin ortalarından itibaren hız kazanan dinselleşme sürecini, Mehmet
Alkan yüksek öğretim kurumlarında İstibdat karşıtı muhalefetin güçlenmesine
bağlarken,

1420

Somel, özellikle 1891-1892 düzenlemelerinin yükselen Ermeni

milliyetçiliğinin, İmparatorluğun liberalleşmesine yönelik Avrupa’dan gelen baskıların
ve bu tarihlerde Osmanlı diplomasisinin rotasının liberal Britanya’dan otokratik
Rusya’ya çevrilmesinin bir neticesi olarak yorumlar.1421 Fortna’ya göreyse, bu dönemde
1416
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Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 1 Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, der. M. Ö. Alkan, İstanbul,
İletişim, 2001, s. 386.
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der. Mehmet Bulut et. al., İstanbul, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, 2019, s.328
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eğitimin niteliğinde yaşanan dönüşümün esas nedeni, İmparatorluğun misyoner
okullarının kendi dinlerini, komşu devletlerin ve yerel azınlık okullarınınsa milliyetçi
fikirleri yayma çabalarıyla rekabet etme isteğidir. 1422 Kuşkusuz her üç yazar da
eğitimdeki dinselleşmenin nedeni olarak farklı noktaları vurgulamakla birlikte aynı
doğrultuyu işaret etmektedir. İstibdat rejimi, yeni eğitim sistemini, kendi varlık nedeni
olan toplumun karşı devrimci bir ideolojiyle yeniden şekillendirilmesi ve ‘‘yabancı’’ ya
da devrimci etkilere bağışık kılınması için temel araç olarak görüyordu. Bu açıdan
eğitim politikaları Sünni nüfusun İslam’ın resmî yorumuyla yoğrulması amacıyla
şekillendirilirken, ‘‘yabancı’’ etkisine özellikle açık olduğu düşünülen, gayr-i Sünni
Müslümanların ya da heterodoks inançlara sahip toplulukların ‘‘tashih-i akaidi’’1423 yani
gerçek İslam'a dönmelerinin sağlanması için de dinî propagandayla birlikte eğitime özel
bir önem verildi.
Osmanlı’nın Arap vilayetlerinde yaşayan en kalabalık Sünni olmayan Müslüman
topluluk, çoğunlukla Irak’ta ve daha küçük ölçekte Lübnan’da yaşayan, Şiilliğin On İki
İmamcı yorumuna bağlı Araplardı. Mütevâli adı verilen Lübnanlı Şiiler, Lübnan’ın
karmaşık mezhepçi siyaseti içinde büyük oranda dışarıya kapalı bir grup olarak
varlıklarını sürdürürken, 1424 Irak Şiileri XIX. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle bölge
nüfusunun önemli bir kesimini, Bağdat ve Basra vilayetlerindeyse mutlak çoğunluğu
oluşturur hale gelmişlerdi. 1425 Öyle ki Bağdat merkezli Osmanlı Altıncı Ordusu’nun
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erlerinin, yüzde 90 oranında Şiilerden oluştuğuna dikkat çekiliyordu. 1426 Şii nüfusun
Irak’taki ağırlığının artmasında, İran tarafından mali olarak desteklenen Şii din
adamlarının bölgedeki yoksul aşiretlere yönelik hayırseverlik ve propaganda
çalışmalarının etkisi belirleyiciydi. Dolayısıyla Irak’ta güçlenen Şii varlığı, Osmanlı
İmparatorluğu açısından sadece Sultanın hilafet iddiasını kabul etmeyen geniş bir
topluluktan kaynaklanan dinî bir sorun değil, aynı zamanda İran’ın bölgedeki etkisi
nedeniyle bir güvenlik sorunu da teşkil ediyordu.1427
Deringil’e göre, 1890’lı yılların sonlarından başlayarak ‘‘Irak’ta Şiiliğin
yayılmasının yarattığı tehlikeye sıkça dikkat çekilmesi, II. Abdülhamid’in hilafet
iddiasının meşruiyetini canlandırmaya çabaladığı bir sırada, bu emelini en temelinden
sarsacak bir tehdit algılamış olmasının işaretiydi.’’1428 Deringil bu tehdide dikkat çeken
ve çözüm önerilerinde bulunan çok sayıda layihayı incelediği makalesinde, Şiilikle
mücadele için askerî önlemlere başvurulmasının önerilmediğini, eğitime, propagandaya
ve aşiretlerin Şiiliğe yönelmesinde önemli bir etken olan yoksullukla mücadeleye ilişkin
tavsiyelerin üzerinde durulduğunu belirtir.1429 Görünen o ki, İstibdat rejimi layihalarda
yer alan önerileri hayata geçirmeye çalışmış, bu amaçla Şii öğrencilerin İstanbul’a
getirilerek memleketlerinde misyonerlik faaliyetinde bulunmak üzere medreselerde
Sünni inancı doğrultusunda eğitim görmeleri, bölgeye Sünni ulema tayin edilmesi, yeni
medreseler açılması, Şii propagandasına kaşı vaaz faaliyetlerinin yoğunlaştırılması gibi
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adımlar atmıştı.

1430

Ancak, Şii din adamlarının kullanabildiklerine denk mali

kaynakların seferber edilememesi, özellikle de din eğitimine ağırlık verilmesine rağmen
Şiilerin devlet memurluğu ya da askerî kariyer yapmalarının engellenmesi amacıyla
Bağdat ve Basra vilayetlerindeki devlet okullarına kabul edilmemeleri nedeniyle,
Sünnileştirme siyaseti rejimin beklentilerini karşılamaktan uzak kaldı ve Şiilik XX.
yüzyılın başlarında da bölgede yayılmaya devam etti.1431
İstibdat rejimi, Irak’ta şiddet kullanmama tavsiyelerine kulak vermiş ve bazı
küçük çaplı mezhepçi şiddet olaylarına müdahale etmek dışında, muhtemelen İran’la
diplomatik bir sorun yaşamama isteği, bölgedeki kolluk kuvvetlerini yeterli görmemesi
ve Şii nüfusun hem bölgede hem de orduda sahip olduğu ağırlık nedeniyle zora
başvurmaktan ve herhangi bir çatışmaya yol açmaktan imtina etmişti. 1432 Ancak
heterodoks topluluklar söz konusu olduğunda, eğitim ve propaganda yoluyla
Sünnileştirme çabalarına yer yer askerî harekât şeklini alan baskı ve yıldırma
politikaları da eşlik ediyordu. Suriye’de Dürzi ve Nusayriler, Musul’da Ezidiler,
Yemen’de Zeydiler ve Dersim Alevileri, hem geniş Sünni nüfus içinde misyonerlerin
etkisine açık heterodoks adacıklar olarak görülüyor1433 hem de kendilerini nüfusun geri
kalanından ayıran dinî kimlikleri sayesinde, İmparatorluğun askerlik ve vergi taleplerine
direnmelerini mümkün kılan soya dayalı örgütlenmelerini koruyabiliyorlardı.
Örneğin Suriye’de Dürziler ve Nusayriler Müslüman olmadıklarını ileri sürerek
zorunlu askerlik yapmak yerine bedel ödemeleri gerektiğini savunuyorlardı.1434 Ezidiler
de 1872 yılında Bağdat valisinin tavsiyesiyle Bâbıâliye gönderdikleri dilekçede,
askerlik yapmama taleplerini dinlerinin farklı olması ve dinî vecibelerinin askerlik
1430
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yapmalarına engel teşkil etmesiyle gerekçelendirmişlerdi.1435 Tanzimat rejimi tarafından
bedel ödeme karşılığında zorunlu askerlikten muaf tutulan Ezidiler, 1886’da kabul
edilen yeni askere alım kanunun ardından askere çağrılmaya başladılar. Ezidi ileri
gelenlerinin İslamlaştırma korkusuyla, cemaatlerinin düzenli orduda değil, Hamidiye
Alayları kapsamında askerlik görevlerini yerine getirmesine yönelik talepleri de
hükümet tarafından kabul edilmedi. 1436 Bunun nedeni, zorunlu askerliğin Ezidiler ve
benzeri heterodoks grupları Sünni İslam’a ihtida ettirme siyasetinin temel araçlarından
biri olarak görülmesiydi. Düzenli orduya alınmaları sayesinde bu tür toplulukların dinî
kimliklerini korumalarını mümkün kılan aşiret bağlarının çözülmesi ve ordu içinde
doktrinasyon ve asimilasyon yoluyla Sünnileştirilmeleri hedefleniyordu. İhtida
siyasetinin diğer araçlarıysa, Ezidileri ikna etmek için ‘‘heyet-i nasiha’' ya da ‘‘heyet-i
tefhimiye’' adı verilen nasihat heyetlerinin gönderilmesi, ileri gelenlerin çocuklarının
özel okullarda eğitilmesi, yaşadıkları bölgelere okul ve camiler yapılması, aşiret
liderlerinin ihtidayı kabul etmeleri halinde maaş ve rütbeyle ödüllendirilmeleri, aksi
takdirde sürgüne yollanmaları ve nihayet üzerlerine gönderilen ‘‘Fırka-i Islahiye’'
marifetiyle zor kullanılarak tedip edilmeleriydi.1437
Musul vilayetinde Osmanlı iktidarını güçlendirme hedefinin yanı sıra Ezidilerin
İslam’a döndürülmesini sağlamak gibi özel bir görevle de bölgeye gönderilmiş olan
Ömer Vehbi Paşa komutasındaki Fırka-i Islahiye, mesaisinin büyük kısmını Ezidilerin
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ihtida, askerlik ve disiplin meselesine ayıracaktı.1438 Bu çerçevede, 1892 yılında Şeyhan
bölgesindeki İslam’a ihtida etmeyi kabul etmeyen Ezidi köylerine bir yıldırma harekâtı
düzenlenerek, kesilen kafalar Musul’a getirildi. Saldırıların ardından Musul’a gelen
heyette yer alan kırk kadar Ezidi lideri de halka açık bir törenle İslam’a dönmeye davet
edildi. Kabul etmeyenler dövüldü, içlerinden biri aldığı yaralar sonucunda hayatını
kaybetti. Ezidilere yönelik saldırı ve katliamlar ilerleyen aylarda da devam etti ve çok
sayıda Ezidi zor kullanarak İslam’a döndürülürken, kutsal mabetleri talan edildi ya da
medreseye dönüştürüldü.1439 Ezidiler ile Fırka-i Islahiye arasındaki çatışmaların güçlü
bir Ezidi varlığının bulunduğu Sincar bölgesine sıçraması ve burada Osmanlı
kuvvetlerinin ağır kayıplar vermelerinin ardından, şiddet yerine nasihat yöntemine
dönülmesi gündeme gelse de, Ezidilere yönelik saldırılar aralıklarla 1894 yılına dek
devam etti.1440
İstibdat rejiminin Ezidiler örneğinde yoğun bir şiddetin de eşlik ettiği ihtida
siyasetinin, zorunlu askerliğin kabul ettirilmesi açısından kısmî başarılar elde etmiş olsa
da, kalıcı sonuçlar doğurmadığını söylemek mümkündür. Örneğin, 1914 yılında Ezidiler
kendilerine dağıtılan kimlikleri kullanmayı din hanesine Ezidi yazılması koşuluyla
kabul ederken, 1441 Nusayri köylerine inşa edilmiş olan okul ve camilerin büyük bir
kısmı depo ya da ahır olarak kullanılıyordu. 1442 1895 yılında düzenlenen bir askerî
harekât sonucunda zorunlu askerlik sistemine dahil edilmeye çalışılan Havran Dürzileri
de direnişlerinin bastırılmasına rağmen II. Meşrutiyet dönemine gelindiğinde
özerkliklerini koruyorlardı. 1443 Dahası, İstibdat rejiminin zora dayalı ihtida siyaseti,
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Ezidiler örneğinde görüldüğü üzere, heterodoks topluluklar arasında yeni bir dinî
canlanmaya ve dinî otoritelerin siyasallaşmasına neden olmuştu.1444
Gayr-i Sünni ve heterodoks topluluklara ihtida etmeleri karşılığında iktidar
bloğunda ve siyasal toplumda yer açmayı vaad eden Hilafet siyasetinin gayr-i
Müslimler için anlamıysa, her iki alandan da dışlanmalarıyla sonuçlanacak şekilde,
Müslüman çoğunlukla aralarında var olan kategorik eşitsizliklerin derinleştirilmesi oldu.
İstibdat rejimi, gayr-i Müslimlerin Tanzimat döneminde kurumsallaşan cemaat
yapılarına ve hukuki statülerine dokunmamakla birlikte, elde etmiş oldukları
kazanımları tırpanlamak, gerekli gördüğünde cemaatlerin iç işleyişine müdahale etmek
ve en önemlisi siyasal alanda temsil edilmelerini sağlayan mekanizmaları işlevsiz hale
getirmek suretiyle fiili olarak gayr-i Müslim karşıtı bir politika izledi. Eğitim alanından
örnek vermek gerekirse, Tanzimat döneminin sonlarına doğru, 1869 tarihli Maârif-i
Umûmiye Nizâmnâmesi ile gündeme gelen Müslüman ve gayr-i Müslim çocuklarının
devlete ait okullarda karma eğitim görmeleri ve gayr-i Müslimler için rüşdiyeler
açılması politikasından kimi istisnai örnekler dışında vaz geçilirken, yine aynı
Nizâmnâme’de öngörülen vilayetlerde kurulacak maârif meclislerinde gayr-i Müslim
üyelerin bulunması hükmü de çoğu vilayette uygulanmadı.1445 1880 yılında yerel eğitim
komisyonlarına cemaat okullarının kitaplarını ve müfredatlarını denetleme görevinin
verilmesi, 1887’de cemaatlere ve yabancılara ait okullar için bir müfettişlik kurulması
ve 1894’te Türkçe eğitiminin bu okullarda zorunlu hale getirilerek ücretleri hükümet
tarafından ödenen Türk öğretmenler atanması da, gayr-i Müslim cemaatlerin eğitim
faaliyetlerinin kontrol altına alınmasını amaçlayan adımlardı.1446
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İstibdat rejiminin toplumdaki potansiyel devrimci dinamikleri siyasal toplumu
daraltarak ve gerektiğinde zora başvurarak baskı altında tutma stratejisinin en somut
yansımasıysa, gayr-i Müslimlerin siyaset alanının dışına itilmesiydi. Bu açıdan gayr-i
Müslimelere sadece mensup oldukları cemaatler üzerinden değil, İmparatorluğun
vatandaşları olarak Müslümanlarla eşit siyasal haklar sağlamayı ve böylece, bir yandan
toplumdaki kategorik eşitsizlikleri hukuken tasfiye ederken diğer yandan da Tanzimat
döneminin mezhepçi siyasal toplum kurgusunu aşmayı amaçlayan Kânûn-ı Esâsî’nin
askıya alınması ve meclisin feshedilmesi, gayr-i Müslimlerin giderek bir ekalliyet,
üstüne üstlük İmparatorluğun bekası açısından tehdit teşkil eden güvenilmez bir unsur
olarak görüleceği bir sürecin ilk adımı oldu. Tanzimat döneminde hız kazanmış olan
gayr-i Müslimlerin bürokraside istihdamlarının Hariciye gibi bazı özel alanlar dışında
durma noktasına gelmesi, taşrada gayr-i Müslimlerin de temsil edildiği idare
meclislerinin işlevsizleşmesi ve gayr-i Müslimlerin devletle ilişkilerinin bir kez daha,
üstelik artık devletin baskılarına çok daha açık olan cemaat kurumlarının aracılığına
bırakılmasıyla siyasal alan, toplumun Müslüman olmayan kesimlerine giderek daha
fazla kapatıldı. Vergi yükünün önemli bir bölümünü sırtlayan gayr-i Müslim köylüler,
özellikle iktidar bloğu içinde konsolidasyonu amaçlayan birlik siyaseti çerçevesinde
Müslüman mülk sahiplerinin sömürü ve baskısına daha açık hale gelirken, ortaya çıkan
boşluğun silahlı mücadeleyi benimseyen milliyetçi/devrimci örgütler tarafından
doldurulmasıyla rejimin gayr-i Müslim karşıtı siyaseti giderek sertleşti ve mezhepçi
şiddeti de içeren güvenlik politikaları tarafından belirlenmeye başladı. İstibdat rejiminin
devrimci dinamikleri bastırma stratejisi, bilhassa Makedonya ve Doğu Anadolu’da
siyasal çatışma dinamiklerinin, nihayetinde kendi sonunu getirecek şekilde dönüşüm
geçirmesine neden oldu.
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C. İstibdat ve Siyasal Çatışma Dinamikleri
1. Anadolu’da İstibdat ve Ermeni Sorunu
Islahat Fermanı sonrasında Doğu Anadolu’daki siyasal çatışmalar esasen üç
gelişme tarafından belirlenmişti. Bunlardan ilki mirliklerin tasfiyesinin ardından Kürt
aşiretleri üzerinde denetim sağlayabilecek bir idari mekanizma yaratılamaması
nedeniyle, aşiretlerin hem birbirlerine hem de aşiret mensubu olmayan Müslüman ve
gayr-i Müslim köylülere yönelik saldırılarının artış gösterdiği yağma ekonomisinin
yerleşiklik kazanması; ikincisi, 1864 sonrasında yoğunlaşan Çerkes göçüyle birlikte
Doğu Anadolu’ya yerleştirilen toplulukların kaynaklar üzerinde yarattığı baskı; 1447
üçüncüsüyse, 1858 Arazi Kanunnamesi’nin sonucunda toprakların metalaşması sürecine
koşut olarak bölgedeki mülk sahibi sınıf mensuplarının, gerektiğinde şiddet kullanarak
o güne dek doğrudan üreticilerin tasarrufunda bulunan toprakların tapularını üzerlerine
geçirmeye başlamalarıydı. Özellikle 1870’ten sonra bu üç gelişmeden doğrudan
etkilenen Ermeni köylüleri, Ermeni Millet Nizamnamesi uyarınca kurulmuş millet
meclislerini kullanarak seslerini duyurmaya çalışmış ve talepleri nihayetinde Osmanlı
hükümetinin Ermenileri Kürtlere ve Çerkeslere karşı korumayı ve Ermenilerin ikamet
ettiği vilayetlerde yerel ihtiyaçlara uygun reformlar yapmayı taahhüt ettiği Berlin
Antlaşması’nın 61. maddesinde kendisine yer bulmuştu. Antlaşmaya konu olan idari
reformlarsa, asâkir-i zabtiyenin, yani jandarma teşkilatının yeniden yapılandırılması,
nahiyelerin oluşturulması, adliye teşkilatının genişletilerek güçlendirilmesi ve yeni bir
vergi tahsildarlığı oluşturularak vergilerin toplanmasında zabtiye kullanılmaması ile

1447

Çerkes muhacirlerin Vilayet-i Sitte’de iskânı ve genel olarak II. Abdülhamid’in Çerkes siyaseti için
bkz. Arsen Avagyan, Osmanlı İmparatorluğu ve Kemalist Türkiye’nin Devlet-İktidar Sisteminde
Çerkesler, çev. Ludmillia Denisenko, İstanbul, Belge Yayınları, 2004, s. 60-122.
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Ermenilerin jandarma, polis ve vergi tahsildarlığı teşkilatlarında nüfusları oranında
temsil edilmelerinden oluşan dört temel konu üzerinde yoğunlaşıyordu.1448
Bu dört reform başlığı da doğrudan üreticilerin vergilendirilmesi sorunuyla
ilişkiliydi. Vergilendirme meselesi, Kürt aşiretlerin ve Çerkeslerin Ermenilere yönelik
toprak gaspları ve süreklileşmiş bir hal alan yağma amaçlı saldırılarıyla birlikte Vilayeti Sitte’de giderek artan şiddet olaylarının temel nedenlerinden birini oluşturuyordu.
İmparatorluğun başka bölgelerinde, özellikle de Makedonya’da da olduğu gibi vergi
tahsilatında zabtiye teşkilatının kullanılması ve buna eşlik eden şiddet ve usulsüzlükler
en önemli şikâyet sebebiydi.1449 Özellikle Rusya tarafından topraklarından sürülmeleri
nedeniyle Hristiyan karşıtı bir ruh hali içinde olan Çerkeslerden jandarma birliklerinde
yoğun olarak faydalanılması da şiddet potansiyelini arttırıyordu. 1450 Ayrıca, iltizam
ihalelerinin genellikle Kürt aşiretlerine verilmesi, aşar vergisine ek olarak
bölgelerindeki Kürt aşiretlerine ‘‘hafir’’ adı verilen bir tür feodal koruma vergisi de
ödemek zorunda kalan Ermeni köylülerin çifte vergilendirilmesine neden oluyordu.
Dahası, aşarın toplanmasından sorumlu olan yerel eşraf ve aşiretler, vergi borçlarını
ödeyemeyen köylüleri kendilerine borçlandırarak topraklarına el koymaya yönelik

1448

Nadir Özbek, ‘‘ ‘Anadolu Islahatı,’…,’’ s. 59. İdari teşkilatta, kaza düzeyinin altında bir ya da birkaç
köyden oluşan nahiyelerin kurulmasına yönelik taleplerin arkasında, gayr-i Müslimlerin çoğunluğa sahip
olacakları idari birimler yaratmak kaygısı vardı. 1876 yılında kabul edilen İdare-i Nevahi
Nizamnamesi’ne göre, iki yüz haneli bir köy nahiye olarak kabul ediliyor, iki yüz hanenin altındaki köy
ve mahallelerse birleştirilerek bir nahiye haline getiriliyordu. Her mahallenin bir müdür ve üyesi sayısı
sekizi geçmemek üzere dört üyenin seçimle geldiği bir meclis tarafından yönetilmesi öngörülmüştü. Eğer
nahiyede yaşayan nüfus aynı dine mensupsa müdür, müdür muavini ve meclis azaları o gruptan seçilecek,
eğer karma nüfus söz konusuysa azalar Müslümanlar ve gayr-i Müslimler arasında eşit olarak
dağıtılırken, müdür çoğunluğu, muavin ise azınlığı oluşturan gruptan seçilecekti. Nahiye meclislerinin
görevleri arasında, vergileri tahsil ederek hükümete teslim etmek de bulunuyordu. Ancak, nizamnamenin
uygulamaya konularak İmparatorluk sathında nahiye teşkilatlarının oluşturulması II. Abdülhamid’in
çekinceleri nedeniyle istibdat rejimi boyunca sürüncemede kaldı ve reform taleplerinin önemli
maddelerinden biri olmayı sürdürdü. Nuray Ertük Keskin, op. cit., s. 208 ve Önen ve Reyhan, op. cit., s.
244-249.
1449
Nadir Özbek, devletin bu şikâyetler karşısında edilgen kaldığını ve sorunların çözümü için
komisyonlar göndermek yerine, soruşturmaları bizatihi köylüler tarafından suiistimalle suçlanan yerel
idarecilere bıraktığını belirtir. Nadir Özbek, ‘‘The Politics of Taxation and the ‘Armenian Question’
during the Late Ottoman Empire, 1876-1908,’’ Comparative Studies in Society and Hisstory, Cilt 54,
Sayı 4 (2012), s. 785.
1450
Ibid., s. 784.
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sistematik bir gayret içindeydiler.1451 Dolayısıyla Vilayet-i Sitte’deki durum hem ağır ve
yasal olmayan vergilendirme hem de mülksüzleşme tehdidi nedeniyle gayr-i Müslim
köylülük açısından gerçek bir ‘‘tarım sorununa’’ denk düşüyordu.
Berlin Antlaşması’nın ardından İngiltere’nin taahhüt edilen reformların hayata
geçirilmesi hususunda Osmanlı hükümetine birkaç kez nota vermiş olmasına karşın
reform meselesi sürüncemede bırakılırken, 1880’ler boyunca vergilendirme ve toprak
gasplarından kaynaklanan çatışmalar şiddetlenme eğilimine girdi. 1452 Bununla birlikte
ortaya çıkan iki gelişme, yani Ermeni devrimci örgütlerinin ve Hamidiye Alayları’nın
kurulması, yerel ve kendiliğinden bir nitelik arz eden bu çatışmaların biçim ve içerik
değiştirerek geniş ölçekli mezhepçi şiddet olaylarıyla sonuçlanacağı sürecin önünü
açmış oldu. Silahsız Ermeni nüfusu saldırılara karşı korumayı amaçlayan, 1872 yılında
Van’da kurulan Kurtuluş Birliği (Miuthiun I Perkuthiun), 1878’de yine Van’da genç
Ermeniler tarafından kurulan Kara Haç Derneği (Sev Khatch Kazmakerputhiun) ve 1881
yılında Erzurum’da kurulan Anavatanın Koruyucuları (Pashtpan Haireniats) gibi yerel
örgütleri, 1885 yılında Van’da kurulan Armenakan, 1887 yılında Cenevre’de kurulan
Hınçak (Sotsial-Demokratakan Hunçakian Kusaktsutiun, Sosyal Demokrat Hınçak
Partisi) ve 1890’da Tiflis’te kurulan Taşnak (Hay Heghapokhakan Taşnaktsutiun,
Ermeni Devrimci Federasyonu) partileri takip etti.1453 Faaliyetleri Van vilayetiyle sınırlı
olan Armenakan demokrat ve liberal bir partiyken, Hınçak Avrupa’daki Marksist
Ermeni aydınlar tarafından sosyal demokrat bir parti olarak

kurulmuş, Rusya ve

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki çeşitli yerel örgütleri birleştiren Taşnaktsütyun ise zaman
içinde giderek sosyalist-halkçı bir zemine kaymıştı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yanı

1451

Yaşar Tolga Cora, ‘‘Doğu’da Kürt-Ermeni Çatışmasının Sosyoekonomik Arkaplanı,’’ 1915: Siyaset,
Tehcir ve Soykırım, der. Adanır ve Özel, op.cit., s. 132-133.
1452
Sasuni, op. cit., s. 178-182.
1453
Louise Z. Nalbandian, The Armenian Revolutionary Movement, Berkeley, University of California
Press, 1975, s. 80-104 ve Anaide Ter Minassian, Ermeni Devrimci Hareketi’nde Milliyetçilik ve
Sosyalizm 1887-1912, çev. Mete Tunçay, İstanbul, İletişim, 2012, s. 19.
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sıra Rusya ve Avrupa’da da faaliyetlerini sürdüren Hınçak ve Taşnak örgütleri,
sosyalizmin, halkçılığın ve milliyetçiliğin iç içe geçtiği, ulusal sorunun çözümüyle
toplumsal sorunun çözümü arasında doğrudan ilişki kuran örgütlerdi. 1454 Zengin
Ermenileri de Ermeni sorununun bir parçası olarak gören bu örgütler, Ermeni
burjuvazisinin ve amira sınıfının egemenliği altındaki geleneksel Ermeni kurumları
yerine, dikkatlerini taşradaki Ermeni köylülerinin sorunlarına yönelttiler. 1455 Her iki
örgüt de faaliyetlerini Vilayet-i Sitte’deki Ermeni köylülüğü bilinçlendirerek ve
silahlandırarak öz-savunma örgütlemeye ve bu amaçla ‘’fedayi’’lerden oluşan birlikler
kurmaya yoğunlaştırdı.1456
Hınçak örgütünün öz-savunma örgütlenmesi için seçtiği ilk yerlerden biri,
Ermeni topluluğun da tıpkı çevredeki Kürtler gibi aşiret biçiminde örgütlendiği ve
geleneksel olarak silahlı olduğu dağlık Sasun ve Talori bölgeleriydi.

1457

Kürt

aşiretleriyle Sasun Ermenileri arasında 1891 yılından başlayarak şiddetlenen çatışmalar,
1894 yılında, bölgedeki Hınçak gönüllülerin gecikmiş vergilerin tahsilatı için

1454

Anahide Ter Minaissian, ‘‘1876-1923 Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyalist Hareketin
Doğuşunda ve Gelişmesinde Ermeni Toplumunun Rolü,’’ Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyalizm ve
Milliyetçilik (1876-1923), der. Mete Tunçay ve Erik Jan Zürcher, İstanbul, İletişim, 2004, s. 165.
Hınçaklar ile Taşnaklar arasındaki temel stratejik ayrım, nihai hedefte yatıyordu. Sosyalizmin kurulması
için önce burjuva bir toplumun ortaya çıkması gerektiğine inanan Hınçaklar, Osmanlı İmparatorluğu’nda
bir burjuva toplumunun yaratılamayacağından hareketle, önce bağımsız bir Ermenistan’ın kurulmasını
hedefliyorlardı. Taşnakların amacıysa Osmanlı ve Rus devletlerinin federatif bir yapıya
kavuşturulmasıydı. Gerard J. Libaridian, “What was Revolutionary about Armenian Revolutionary
Parties in the Ottoman Empire?,’’ A Question of Genocide, der. R. G. Suny ve F. M. Göçek, N. M.
Naimark, Oxford University Press, 2011, s. 96 ve 102.
1455
Ibid. s. 95. Hınçak militanlarının 27 Temmuz 1980 günü Pazar ayini sırasında Ermeni Patriğini
Ermeni ulusunun çıkarlarını görmezden gelmek suçlayarak, silah tehdidiyle Sultana bir dilekçe vermeye
zorladıkları Kum Kapı Hadisesi, Ermeniler içindeki tartışmaların aldığı boyutu göstermesi açısından
önemliydi. Çoğunluğu doğu vilayetlerinden gelen Hınçak taraftarları kilisenin camlarını kırdıktan sonra,
Patrikhane’den ayrılmak üzere olan Patriğin arabasının etrafını çevirmişler, bu sırada olay yerine gelen
kolluk kuvvetleriyle çıkan çatışmada iki asker iki eylemci hayatını kaybetmişti. Christopher J. Walker,
Armenia, The Survival of A Nation, Londra, Routledge, 1991, s. 132.
1456
Ter Minassian, Ermeni Devrimci Hareketinde…, s. 37.
1457
Sasuni, op. cit., s. 183. Sasun ve Talori iki ayrı bölgeydi ve yaşanan çatışma ve katliamlar çoğunlukla
Talori’de yaşanmakla birlikte, Sasun isyanı ya da katliamları olarak anılagelmiştir. Jelle Verheij,
‘‘Diyarbekir ve 1895 Ermeni Krizi,’’ Osmanlı Döneminde Diyarbekir’de Toplumsal İlişkiler (18701915), der. Joost Jongerden ve Jelle Verheij, çev. Ayşen Gür, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 2015, s. 95, n. 26.
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gönderilen jandarma müfrezesine karşı direniş örgütlemeleri üzerine1458 Osmanlı kolluk
güçlerinin bölgeye düzenlediği askerî harekâtla doruk noktasına ulaştı. Dördüncü Ordu
Komutanı ve Hamidiye Alayları’nın kurucusu Zeki Paşa’nın da katıldığı ve düzenli
ordu birliklerine ek olarak Hamidiye alaylarının da çatışmalarda yer aldığı harekât
sonucunda Sasun bölgesinde çok sayıda Ermeni hayatını kaybederken, pek çok köy de
yakıldı. 1459 Çatışmaların ardından, olayların Avrupa kamuoyuna taşınmasıyla birlikte
Büyük Güçler, Berlin Antlaşması’nda taahhüt edilmiş ve Osmanlı hükümetinin uzun bir
süredir sürüncemede bıraktığı reform gündeminin açılması için yeniden diplomatik
baskıya başvurdular. Fransa, Britanya ve Rusya büyükelçilerinin reform talepleri
arasında Ermeni siyasi tutuklularına af getirilmesi, bölgedeki idarecilerin üçte birinin
Ermenilerin arasından seçilmesi, jandarmanın karma bir yapıya kavuşturulması,
valilerin atamalarının Büyük Güçlerin onayına tâbi olması ve bir komisyon kurularak
reformların uygulanmasını denetlemek üzere bir yüksek komiser görevlendirilmesi yer
alıyordu. 1460
II. Abdülhamid ve Büyük Güçler arasında yapılacak reformların içeriği üzerine
pazarlıklar sürerken, Hınçak Partisi 30 Eylül 1895’te İstanbul’da hükümeti reformları

1458

Kieser, Iskalanmış Barış..., s. 212. Kevorkian ve Paboudjian’a göre, Sasun köylüleri, bölgedeki Kürt
aşiretleri tarafından toplanan hafir, yani koruma vergisini yeni verdiklerini belirterek süre istemelerine
rağmen ileri gelenlerden birkaçının hapse atılması ve bir köyün sakinlerinin katledilmesinin ardından
direnişe geçmiş, bu direnişin bir ayaklanma olarak gören Muş valisi bölgeye askerî birlikler göndermişti.
R. D. Kevorkian ve P. B. Paboudjian, 1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler, çev.
Mayda Saris, İstanbul, Aras, 2012, s. 49. Direnişi örgütlemek amacıyla 1892 yılında Sasun’da ilk fedai
grubunu örgütleyen isimlerin ikisi de (Mihran Damadyan ve Hampartsum Boyacıyan) 1890 yılında Kum
Kapı Hadisesi’nde yer almış Hınçak üyeleriydi. Walker, op. cit., s. 138-139.
1459
Stephan Astourian, ‘‘Türk-Ermeni Çatışmasının Jeneolojisi Üzerine: Sultan Abdülhamid ve Ermeni
Katliamları,’’ Türkiye’de Tarih ve Tarihçilik Kavramlar ve Pratikler, der. Ümit Kurt ve Doğan Gürpınar,
Ankara, Heretik, 2018, s. 88. Kevorkian ve Paboudjian, yaklaşık 70.000 Ermeni’nin yaşadığı seksek
dokuz kasaba ve köyden kırkının tamamen yok edildiğini, 3.749 aile katledilirken, kaçırılan kadın ve
çocukların Siirt pazarında satıldıklarını belirtirler. Kevorkian ve Paboudjian, loc. cit. Sasun olaylarının
daha sonra Ermeni ve Avrupa propagandası tarafından abartılan küçük çaplı bir çatışma olduğuna ilişkin
karşıt yönde bir görüş için bkz. Justin McCarthy, Ömer Turan ve Cemalettin Taşkıran, Sasun, The History
of An 1890s Armenian Revolt, Salt Lake City, The University of Utah Press, 2014.
1460
Guenter Lewy, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey, A Disputed Genocide, Salt Lake City,
The University of Utah Press, 2005, s. 21; Arman J. Kirakossian, The Armenian Massacres 1894-1896
U.S. Media Testimony, Detroit, Wayne State University Press, 2004, s. 25-26.
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kabul etmeye zorlamak amacıyla kitlesel bir gösteri düzenledi.1461 Kumkapı’da bulunan
Ermeni Patrikhanesi’nin önünde toplanan göstericiler, arzuhallerini sunmak üzere
Bâbıâliye doğru bir yürüyüş gerçekleştirdiler. 1462 Koruması silahlı Hınçak militanları
tarafından sağlanan1463 yürüyüş kolunun önünün polis tarafından kesilmesinin ardından
başlayan çatışmalarda onlarca gösterici hayatını kaybederken, dağılan göstericiler
kolluk kuvvetlerinin ve sopalı softaların saldırılarına uğradı. 30 Eylül günü başlayan
çatışmalar kısa süre içinde İstanbul’un pek çok bölgesinde Ermenilerin hedef alındığı
genel bir mezhepçi şiddete dönüştü ve 3 Ekim’e kadar çoğunluğu hamal ve liman
işçileri gibi alt sınıflardan çok sayıda Ermeni katledildi, iki binden fazla Ermeni de
kiliselere sığınmak zorunda kaldı.1464
Bâbıâli gösterisi ve takip eden katliamların ardından Büyük Güçlerin reform
baskılarını arttırmasını, mezhepçi şiddetin, bu kez başta reformların konusunu oluşturan
altı vilayet olmak üzere, Anadolu kentlerine yayılması izledi. İlk katliam, 8 Ekim
1895’te Van eski valisi Bahri Paşa ve Trabzon Kumandanı Hamdi Paşa’ya Ermeni
komitacılar tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından Trabzon’da yaşandı.1465 12
Ekim’de, II. Abdülhamid’in, altı vilayette uygulamaya konulacak ve bir umumi müfettiş
tarafından denetlenecek, gayr-i Müslimlerin nüfus içindeki oranlarına göre polis ve
1461

Robert Melson, ‘‘A Theoretical Inquiry into the Armenian Massacres of 1894-1896,’’ Comparative
Studies in Society and History, Cilt 24, Sayı 3 (Temmuz, 1982), s. 488.
1462
Hınçak Partisi’nin yönetim kurulu tarafından kaleme alınmış olan arzuhalde, Türk hükümetinin
Ermenilere yönelik sistematik katliamları, haksız tutuklamalar ve tutukların zalimce cezalandırılması,
Kürtlerin neden olduğu adaletsizler, vergi tahsildarlarının yolsuzlukları ve Sasun’daki katliam şikâyet
konusu ediliyor ve yasa önünde eşitlik, basın, konuşma ve toplanma özgürlüğü, tutukluların
yargılamalarında izhar emri ilkesinin gözetilmesi, eğer Kürtler silahsızlandırılamıyorsa Ermenilere de
silah taşıma hakkının tanınnası, altı Ermeni vilayetine yeni bir siyasi statü tanınarak Avrupalı bir valinin
görevlendirilmesi ve maliye ve toprak mülkiyeti alanında reformlar yapılması yer alıyordu. Nalbandian,
op. cit., s. 124.
1463
Christopher Walker, eylemi düzenleyen Hınçak komitesinde gösteride şiddet kullanılıp
kullanılmamasına dair bir fikir ayrılığı olduğunu ve göstericilerin pek çoğunda tabanca ve bıçak
bulunmasının barışçıl bir gösteriden yana olmayan grubun galebe çaldığının göstergesi olarak
yorumlanabileceğini belirtir. Walker, op. cit., s. 152-153.
1464
Ibid., s. 156; Richard G. Hovannisian, ‘‘The Armenian Question in the Ottoman Empire 1876 to
1914,’’ The Armenian People From Ancient to Modern Times, Volume II, Foreign Dominion to
Statehoos: The Fifteenth Century to the Twentieth Century,der. Richard G. Hovannissian, Londra,
MacMillan, 1997, s. 222.
1465
Gölbaşı, ‘‘1895-1896 Katliamları…,’’ s. 148.
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jandarma teşkilatlarında görev yapmalarını ve yerel idarenin bütün düzeylerinde temsil
edilmelerini, Kürt aşiretlerinin denetim altına alınmasını, Hamidiye Alayları’nda görevli
olanların günlük hayatta üniforma giyip silah taşımalarının yasaklanmasını ve sivil
mahkemelerde yargılanmalarını, vergi tahsilatı ve adalet alanlarında düzenlemeler
yapılmasını öngören bir ıslahat programını

1466

kabul ettiğine ilişkin haberlerin

ulaşmasıyla beraber, saldırılar, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Diyarbekir, Palu, Urfa,
Erzurum, Hınıs, Muş, Arapkir, Harput, Gürün, Sivas, Antep, Zile, Kayseri, Birecik ve
Niksar şehirlerine yayılan bir dalga halinde 1896 Ocağı’na dek devam etti. 1467 Şiddetin
boyutu ve failleri bölgeden bölgeye değişiklik göstermekle beraber, genel bir örüntü
takip etmek mümkündü. Genellikle Cuma günleri, Cuma namazı sırasında ya da
sonrasında, silah patlaması ya da çalınan bir borazanla işareti verilen ve kolluk
kuvvetlerinin göz yumduğu ya da kimi örneklerde bizzat katıldığı saldırılarda
çoğunlukla genç ve yetişkin erkek Gregoryen Ermeniler hedef alınıyor, Ermeni mülkleri
ve kiliseleri yağmalanıyordu. 1468 Zeytun, Diyarbekir ve Van dışında Ermenilerin
saldırılara kayda değer bir direniş gösterememeleri, hayatını kaybeden Müslüman ve
Ermenilerin sayıları arasında büyük bir orantısızlığın ortaya çıkmasına neden olurken,
kırsal kesimde yaşayan Ermeniler bütünüyle Hamidiye Alayları’nın saldırılarına karşı
korumasız durumdaydılar. 1469 Yaklaşık dört ay süren mezhepçi şiddet sırasında on
binlerce Ermeni hayatını kaybetmiş, çok sayıda kadın ve çocuk kaçırılmış,
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katliamlardan kurtulmak isteyen on binlerce kişiyse Müslümanlığa geçmek ya da sınıra
yakın bölgelerde Rusya’ya kaçmak zorunda kalmıştı.1471
Mezhepçi şiddet dalgasının son durağıysa bir kez daha İstanbul oldu. 16 Ağustos
günü, Galata’da bulunan Osmanlı Bankası Genel Müdürlük binası, Taşnak hareketine
bağlı 26 kişilik bir Ermeni fedai grubu tarafından işgal edilerek 150 civarında banka
personeli rehin alındı. Eylemcilerin talepleri, saray tarafından atanan yeni patriğin
istifası, Ermeni vilayetlerinde kökü reformların yapılması, halkın can ve mal güvenliğin
sağlanması ve genel af ilan edilmesiydi.1472 Banka işgaliyle birlikte, başta Bâbıâli olmak
üzere şehrin çeşitli yerlerinde bombalı saldırıların gerçekleştirilmesi yoluyla ‘‘şehirde
büyük karışıklık ve panik doğması, bunun neticesinde de hükümetin düşmesinden
Avrupa devletlerinin müdahalesine kadar tepkilerin tetiklenmesi’’ hedeflenmişti. 1473
Planlanan saldırıların gerçekleşmemesi veya etkili olmamasının ve sarayın talepleri
kabul etmeyeceğinin anlaşılmasının ardından başlayan pazarlıklar sonucunda, ertesi gün
sabaha karşı asker gözetiminde limana götürülen eylemcilerin Marsilya’ya gidecek bir
Fransız gemisine binmelerine izin verildi. 1474 Pazarlıklar devam ettiği sırada Galata ve
Beyoğlu bölgesinde eli sopalı kişilerin Ermenilere saldırmasıyla, kısa süre içerisinde
İstanbul’un tümüne yayılacak yeni bir katliam dalgası başladı. Yaklaşık 30 saat süren
pogrom sırasında, ‘‘ordu ve polisin büyük ölçüde müsamahasıyla, bazı durumlarda ise
doğrudan katılımıyla’’ ‘‘en az bin, muhtemelen birkaç bin kişi’’ katledilirken,
Ermeniler arasında yaralıların sayısının ölülere nazaran çok düşük olması ve
Ermenilerin Müslümanların 35 misli kayıp vermeleri, hükümetin iddia ettiği üzere
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Ermeni tedhişine karşı ahalinin tepkisinden kaynaklanan karşılıklı çatışmalardan ziyade,
‘‘silahsız ve çaresiz insanların kendilerinden çok daha güçlü, kalabalık ve muhtemelen
silahlı birileri tarafından sistematik bir şekilde katledilmiş olduklarını’’ gösteriyordu.
1475

Hem Anadolu hem de İstanbul’daki mezhepçi şiddetin faillerinin kim olduğu, II.
Abdülhamid’in bu saldırılardaki rolü, saldırıların arkasında yatan nedenler ve elbette
beşerî ve maddi zararın boyutları, tarihyazımında çeşitli tartışmalara konu olmuştur.
Ermenilere yönelik mezhepçi şiddeti, katliamları Birinci Dünya Savaşı sırasında
Anadolu’daki Ermeni nüfusunun imhasının bir provası olarak değerlendiren ya da planlı
ve programlı bir milliyetçi kalkışmaya karşı yerel halkın ve devletin kendisini
savunmasından ibaret gören Ermeni ve Türk milliyetçi anlatılarının ötesinde, farklı
stratejilerin kesiştiği bir süreç olarak açıklamak mümkündür. Rejim açısından
bakıldığında, katliam ve pogromlar, devrimci dinamiklerin bastırılmasını birincil
öncelik olarak gören rejimin kurucu stratejileri çerçevesinde, sadece Ermeni devrimci
örgütlerinin silahlı mücadele yoluyla taban kazanma çabalarına bir yanıt üretmekle
kalmıyor, aynı zamanda özellikle Vilayet-i Sitte’deki Ermeni varlığının katliam, zorunlu
din değiştirmeler ve göç yoluyla zayıflatılmasını da amaçlıyordu. Yalnızca katliamlarda
devlet görevlilerinin ve kolluk kuvvetlerinin etkin bir rol oynamaları değil, saldırıların
sona ermesinin ardından sorumluların cezalandırılmasından ısrarla kaçınılması,
Müslümanların kayıplarından ‘‘şehid olarak’' söz edilmesi ve olayların yetkililerce
Ermeni fesadı ve tahrikinin neden olduğu ‘‘iğtişaş’' (kargaşa), ‘‘galeyan’' ve
‘‘teheyyüç’' (heyecanlanma) gibi terimlerle tanımlanması, 1476 topraklarından edilen
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Ermenilerin geri dönüşlerinin sağlanması ya da maddi zararların tazmin edilmesi
yönünde herhangi bir somut adım atılmaması ve zorunlu ihtidalar karşısında alınan
Tanzimat dönemi pratikleriyle tezat oluşturan tutumlar 1477 da mezhepçi şiddetin bir
rejim stratejisi olarak benimsendiğinin göstergesiydi.
Ermeni devrimci örgütleri açısından katliamlarla sonuçlanan gösteri, direniş ve
eylemler, o güne dek geleneksel Ermeni kurumlarının etkisi altında bulunan Ermeni
nüfusu arasında yeni bir taban yaratma amacı taşımakla birlikte, Osmanlı devleti
tarafından verilecek sert bir karşılık sonucunda Büyük Güçlerin dikkatinin yeniden
bölgeye çekilmesi ve Berlin Antlaşması sonrasında üstü örtülmüş olan reform
gündeminin yeniden açılması için de bir fırsat olarak görülmüştü. Daha önce Hınçaklar
tarafından düzenlenen gösteriye rejimin verdiği tepki ve Vilayet-i Sitte’de yaşanan
geniş çaplı katliamlar hatırlandığında, İstibdat rejimini zayıflatmaya yönelik bu reaktif
stratejinin özellikle Taşnaktsütyun tarafından Osmanlı Bankası’na düzenlenen saldırıda
daha belirgin olduğu ileri sürülebilir. Vilayet-i Sitte’deki Müslüman mülk sahipleri
içinse mezhepçi katliamlar, rejimin kendilerine açmış olduğu alan sayesinde, hem
yabancı müdahalesine yol açacağına inanılan bir tehdidin ortadan kaldırılmasına hem de
geniş çaplı bir mülk transferine yönelik proaktif bir stratejiye denk düşüyordu.
Mezhepçi şiddetin doğrudan sonuçlarından biri, Ermeni devrimci örgütlerinin,
Taşnaktsütyun’un 1905 yılında II. Abdülhamid’e karşı düzenlediği başarısız suikast
girişimi bir kenara bırakılacak olursa, reform gündemini açmaya yönelik geniş çaplı ya
da sansasyonel şiddet eylemlerinden vazgeçmesi oldu. Ermeni halkını devlete ve
Müslüman mülk sahiplerine karşı savunma amacıyla ortaya çıkan bu örgütlerin
katliamlar sırasında kayda değer bir direniş örgütleyememiş olmaları ve izledikleri
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stratejinin başarısızlığı, Ermeni toplumu nezdindeki meşruiyetlerine zarar vermişti.1478
Ermeni örgütleri, iç tartışma ve bölünmelerin de eşlik ettiği sonraki yıllarda örgütlenme
ve çete faaliyetlerini sürdürmekle birlikte, Jön Türk hareketi de dahil olmak üzere
İmparatorluk içindeki diğer muhalif örgütlerle temaslarını arttırdılar ve bu süreçte
İstibdat rejimine karşı Anadolu’daki bazı şehirlerde Müslüman eşrafı, 1894-1896
katliamları düşünüldüğünde beklenmedik ve 1908 sonrasında yaşananlar göz önüne
alındığındaysa geçici bir müttefik olarak buldular.
Daha önce de belirtildiği üzere, Hamidiye Alayları’nın sahip olduğu imtiyazlar,
Doğu Anadolu’da mülk sahibi sınıflar arasındaki güç dengesinin kentli eşraf aleyhine
bozulmasına neden olmuştu. Diyarbekir vilayetinde Milli Aşireti reisi ve Hamidiye
Komutanı İbrahim Paşa ile Ermeni katliamlarında aktif rol oynamış olan Pirinççizade
ailesinin liderliğindeki kentli eşraf arasında yaşanan rekabet,1479 1905 yılında İbrahim
Paşa’nın Diyarbekir çevresindeki eşrafa ait köylere düzenlediği baskınlar nedeniyle
kentte küçük çaplı bir ayaklanma çıkmasına yol açtı.1480 9 Ağustos günü, Pirinççizade
ailesinin başını çektiği Diyarbekir eşrafı, esnaftan dükkânlarını kapatarak telgrafhane
önünde toplanmalarını istedi. Kısa süre içinde kent merkezinin kontrolünü ele geçiren
eşrafa bağlı silahlı gruplar, valiyi İstanbul’a eşrafın taleplerini içeren bir telgraf
çekmeye zorladılar.
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Ağustos ayının ortasında İbrahim Paşa’ya bağlı aşiret

kuvvetlerinin askerî bir birlik tarafından güç kullanılmadan şehrin etrafından
uzaklaştırılmasıyla yatışan gerginlik, iki yıl sonra taraflara ait köylere düzenlenen
karşılıklı saldırılarla yeniden alevlendi.1482
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16 Kasım 1907’de, Diyarbekir eşrafının bir kez daha telgrafhane önünde geniş
bir kalabalık toplamasının ardından, on gün boyunca telgrafhane işgal edildi ve
İstanbul’a şehrin ileri gelen Hristiyanlarının da imzalamaya zorlandığı çok sayıda
dilekçe gönderildi. 25 Kasım günü, İbrahim Paşa’ya geri çekilme emri verildiğine ve
valinin görevden alındığına ilişkin haberlerin gelmesiyle olaylar yatıştı.1483 Ancak, takip
eden aylarda olayları soruşturmakla görevli heyetin aldığı kararlar, İstanbul’un
çatışmayı İbrahim Paşa lehine çözme kararlılığında olduğunu gösteriyordu. Heyet,
Diyarbekir eşrafına İbrahim Paşa’nın suçsuz olduğu sonucuna varıldığını, önde gelen
eşrafın cezalandırılmasına karar verildiğini, fakat bu tür bir suçu ilk kez işlemiş olmaları
nedeniyle affedildiklerini bildirmişti.1484 Bölgedeki konumunu koruyan İbrahim Paşa ile
saraydan istedikleri himayeyi göremeyerek Jön Türk muhalefetiyle ilişki kuran eşraf
arasındaki çatışma, 1908 Devrimi sonrasında Pirinççizade ailesinin İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin Diyarbekir örgütünün yönetimine gelmesine ve yeni iktidarın, rütbesini
geri alarak İbrahim Paşa için tutuklama kararı çıkarmasına dek devam etti.1485
Diyarbekir’de yaşanan olaylar, 1906-1908 yılları arasında Anadolu’daki pek çok
kentte ortaya çıkan toplumsal huzursuzlukların bir parçasıydı. Rejimin, İmparatorluğun
Makedonya Sorunu nedeniyle giderek ağırlaşan malî yükünü, 1903 yılında çıkarılan
‘‘şahsi vergi’' ve hayvanlar üzerine konulan ‘‘hayvanat-ı ehliye rüsumu’' yoluyla şehirli
sınıflara yıkma girişimi, 1486 Düyun-ı Umumiye’ye ayrılmış bulunan vergi kaynakları
nedeniyle halihazırda önemli bir gelir kaybı yaşamış olan eşrafı daha da rahatsız
etmişti.1487 Bu duruma 1906-1907 kışından başlayarak Anadolu’da yaşanan kuraklık ve
bunu takip eden gıda fiyatlarındaki yükselişin tetiklediği toplumsal hoşnutsuzlukların da
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eklenmesiyle bir dizi kentte gösteriler ve dilekçe eylemleri yaşandı. 1488 Huzursuzluğun
örgütlü ve geniş katılımlı bir ayaklanmaya dönüşmesiyle ayırt edilen Erzurum’daki
olaylar, 1906 Martı’nın ortalarında vergilerin kaldırılması ve valinin görevden alınması
talebiyle esnafın kepenk kapatması, telgrafhanenin işgal edilmesi ve saraya telgraf
çekilmesiyle başladı. Merkezî hükümetin valiyi değiştirmekle birlikte vergilerin
toplanması konusunda taviz vermeyi kabul etmemesinin ardından, ‘‘Can Veren’' isimli
bir komite oluşturan isyancılar, 1906 yılının Ekim ayında polis ve jandarmanın halkın
üzerine ateş açtığı ve takip eden çatışmalarda bazı polis memurlarının da öldürüldüğü
bir gösteri düzenlediler.1489
İlerleyen günlerde askerlerin müdahale etmeyi reddetmesiyle şehrin idaresi
fiilen isyancıların eline geçerken, hükümetin vergileri kaldırdığı haberinin şehre
ulaşmasının ardından olaylar yatıştı.1490 Bununla birlikte, Can Veren örgütü tarafından
dağıtılan ve anayasanın yeninden yürürlüğe konması ve meclisin açılması talebini
içeren bildiriye de yansıdığı üzere, Erzurum’daki hareket giderek meşrutiyetçi bir
çizgiye kaydı.
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dindirmeye çalışan, diğer yandan da bir yıl boyunca Erzurum’a takviye polis ve
jandarma birlikleri göndererek hazırlık yapan hükümetse, 1907 yılının Kasım ayında
harekete geçerek isyana katılmış olan kişilere yönelik geniş çaplı bir tutuklama dalgası
başlattı. 1492 Tutuklananlar arasında devrimci faaliyetleri örgütlemek üzere Paris’ten
Erzurum’a gönderilmiş bulunan ve Taşnak fedailerinin yardımıyla şehre gelen
Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

1493

üyesi Hüseyin Tosun da

1488

Donald Quataert, ‘‘The Economic Climate of the ‘Young Turk Revolution’ in 1908,’' Journal of
Modern History, Cilt 51, Sayı 3 (Eylül, 1979), s. D1147-D1161.
1489
Kansu, op. cit., s. 55 ve Petrosyan, op. cit., s. 158.
1490
M. Şükrü Hanioğlu, Preparation for a Revolution, The Young Turks 1902-1908, New York, Oxford
University Press, 2001, s. 113.
1491
Petrosyan, op. cit., s. 250.
1492
Kudret Emiroğlu, Anadolu’da Devrim Günleri, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 1999, s. 215.
1493
Prens Sabahattin’in liderliğindeki bu cemiyet, 1902 yılında toplanan Birinci Jön Türk Kongresi’nde
İstibdat rejiminin devrilmesinde yabancı müdahalesi ve şiddet kullanılması başlıklarında yaşanan

452

bulunuyordu. Tutuklamalar sonucunda Erzurum’daki devrimci faaliyetler tamamen
bastırılırken, ‘‘polisleri öldürmek, Vali Mehmed Ata Bey’i yaralamak, Şahsî Vergi ve
Hayvanat-ı Ehliye Rüsumu’nu kaldırmaya çalışmak, devlet düzenini yıkmaya yönelik
hareketlerde bulunarak parlamenter rejim lehinde propaganda yapmak, bu amaçla halk
arasında yasadışı yayın, devrimci gazete ve bildiri dağıtmakla’' suçlanan 69 kişi, 8’i
idam olmak üzere, çeşitli cezalara çarptırıldı.1494
Erzurum’da yerel bir vergi ayaklanması olarak başlayan, ancak zamanla rejim
karşıtı bir karakter kazanan toplumsal huzursuzluk, İstibdat rejiminin, Müslüman eşrafın
desteğini sağlayarak Ermeni örgütlerinden kaynaklanan devrimci tehdidi bastırma
stratejisinin sınırlarını da göstermişti. Yargılamalar sırasında sanıklara yöneltilen
suçlamalardan da anlaşılacağı üzere, Erzurum’da yaşanan olayları diğer yerel
çatışmalardan ayırt eden özellik, siyasi bir karaktere bürünmesi olmuştu. Hanioğlu’na
göre, ‘‘yerel huzursuzlukların parlamentonun yeniden açılmasını talep eden bir siyasi
harekete dönüşmesi, genel olarak Jön Türklerin, özel olaraksa Teşebbüs-i Şahsî ve
Adem-i Merkeziyet Cemiyeti ile Taşnaktsütyun arasındaki işbirliğinin bir sonucuydu.’’
Bu açıdan, ‘‘ayaklanmaların sadece Sabahattin Bey’in cemiyetinin yaygın bir
propaganda yürüttüğü ve Taşnaktsütyun’un güçlü örgütlere sahip olduğu vilayetlerde
‘anayasal devrimlere’ evrilmesi bir tesadüf değildi.’’ 1495 Anadolu’da Jön Türkler ve
onların temsil ettiği Müslüman eşrafla Ermeni örgütleri arasındaki siyasi yakınlaşma,
Erzurum ayaklanmasının bastırılmasından sonra da devam edecek ve 1908 yılında

ayrışmanın ardından kurulmuştu. Kongre ve Kongre’de yaşanan ayrışma için bkz. M. Şükrü Hanioğlu,
The Young Turks in Opposition, New York, Oxford University Press, 1995, s. 188-199. İmparatorluğun
özel teşebbüs ve federalizm temelinde yeniden yapılanmasını savunan Cemiyet’in programı ve Prens
Sabahattin’in fikirleri için bkz. Cenk Reyhan, Türkiye’de Liberalizmin Kökenleri, Ankara, İmge Kitabevi
Yayınları, 2008. Prens Sabahattin’in siyasi fikirleri liberal değil muhafazakâr olarak niteleyen karşıt bir
görüş için bkz. Aykut Kansu, ‘‘Prens Sabahaddin’in Düşünsel Kaynakları ve Aşırı-Muhafazakâr
Düşüncenin İthali,’' Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 1 Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, der.
M. Ö. Alkan, İstanbul, İletişim, 2001, s. 156-165.
1494
Kansu, op. cit., s. 86-87 ve Hanioğlu, Preparation for a Revolution…, s. 114.
1495
Ibid., s. 123.
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İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidara gelmesinin ardından yeni bir boyut kazanarak
resmî bir ittifaka dönüşecekti.
2. Balkanlarda İstibdat ve Makedonya Sorunu
Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan vilayetlerinde Tanzimat rejimi sırasında biri
proaktif, diğeri ise reaktif sınıf stratejilerinde cisimleşen iki temel siyasal çatışma
dinamiği bulunuyordu. Bunlardan ilki, gayr-i Müslim köylülerin, dolaylı ve doğrudan
sömürü mekanizmaları, özellikle Tuna vilayetleri ile Bosna ve Hersek gibi sınır
bölgelerinde toprak sahibi olmalarına izin vermeyen mülkiyet rejimi ve Tanzimat’ın
vaatlerine rağmen maruz kaldıkları kategorik eşitsizlikler karşısında gösterdikleri,
büyük oranda kendiliğinden bir nitelik arz eden köylü isyanlarında somutlaşan direnişti.
İkinci dinamik ise, kaynağını, mülk sahibi sınıfların toplumsal mülkiyet, yerel iktidar ve
sömürü ilişkilerini idame ettirme, bunun için sahip oldukları politik birikim araçlarını,
vergi ve zorunlu askerlik konusundaki imtiyazlarını ve kendilerini doğrudan
üreticilerden ayıran kategorik eşitsizlikleri koruma çabalarından alıyordu. Berlin
Antlaşması’nın ardından Avrupa topraklarındaki hâkimiyeti İşkodra, Yanya, Kosova,
Manastır, Selanik ve Edirne vilayetlerine daralan İstibdat rejiminin etkin bir eşraf
siyasetiyle Müslüman mülk sahiplerinin siyasal konumlarını tahkim etmeyi ve ortaya
çıkabilecek her türlü devrimci dinamiği siyasal şiddet kullanarak bastırmayı amaçlayan
stratejik yönelimi, uluslararası ve bölgesel güç dengesi ve mücadelelerinin kazandığı
yeni biçimlerle birlikte, bu siyasal çatışma dinamiklerinde köklü dönüşümlere yol açtı.
Pasif devrimin krizine dek, gerek Bosna ve Hersek gerekse Tuna vilayetlerinde
yerel, düzensiz ve kendiliğinden bir karakter taşıyan, Osmanlı devletinden ziyade yerel
mülk sahiplerini hedef alan ve talepleri Tanzimat’ın vaatlerinin (köylülerin yorumladığı
biçimde) yerine getirilmesiyle sınırlı kalan köylü isyanları, yine kendiliğinden bir köylü
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direnişi olarak başlayan 1875 Hersek İsyanı sırasında ilk kez milliyetçi bir seferberliğe
evrilmiş, İmparatorluğun reform vaatlerinin isyancılar tarafından reddedilmesiyle Bosna
ve Hersek vilayetlerine özerklik tanınması talep edilmiş ve isyanın askerî boyutu büyük
oranda Karadağ, Sırbistan ve Rusya’dan gelen Pan-slavist gruplar tarafından
sürdürülmüştü. Bulgaristan’daki 1876 Nisan Ayaklanması ise, bütünüyle Romanya’dan
gelen Bulgar milliyetçileri tarafından örgütlenmiş ve köylüleri seferber etmeyi
başaramayan küçük çaplı bir askerî hareket olarak kalmıştı.1496 1875-1876 isyanlarında
ortaya çıkmış olan bu eğilim, Berlin Antlaşması sonrası dönemde çatışmaların giderek
daha fazla uluslararası ve bölgesel güç rekabeti, Balkan devletlerinin irredantist
faaliyetleri ve milliyetçi programlara sahip örgütlerin gayr-i Müslim köylüleri bu
programlar doğrultusunda harekete geçirme çabaları tarafından belirlenmesiyle
kalıcılaştı.
devletler,

İmparatorluğun yeni sınır hattı haline gelen Makedonya’da 1497 ulusulusal

kiliseler

ve

milliyetçi

örgütler,

etnik-mezhepsel

ayrımları

siyasallaştırarak bölge nüfusunu bu ayrımlar temelinde ulus inşa süreçleri için seferber
etmeye çalışırken, kiliseler ve okullar üzerinden verilen ‘‘ideolojik’’ mücadele, zamanla
yerini, devlet otoritesini ve rakip toplulukları hedef alan çete faaliyetleri, örgütlü köylü
isyanları ve mezhepçi çatışmalardan oluşan süreklileşmiş bir şiddet siyasetine bıraktı.
Makedonya Sorunu’nun Berlin Antlaşması sonucunda bölgenin Osmanlı
hâkimiyetine bırakılmasına yönelik bir tepki olan 1878 Kresna-Razlog Ayaklanması ile
1895 Melnik İsyanı arasındaki ilk evresine, Rum Ortodoks Patrikhanesi ile Bulgar
Eksarhlığı arasında süregiden bölgedeki gayr-i Müslim nüfusun hangi kiliseye bağlı
olacağına yönelik mücadele ile Balkan devletlerinin okullar, öğretmenler, kulüpler ve
yayınlar vasıtasıyla yürüttükleri ideolojik propaganda yarışı damgasını vurdu. Bu
1496

Mithat Aydın, Balkanlar’da İsyan, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2005, s. 47 ve 145.
Berlin Antlaşması’ndan sonra Manastır, Selanik ve Kosova vilayetleriyle müstakil Drama ve Serez
sancakları için kullanılan bir terim olan Makedonya sözcüğü, Osmanlı yönetimi tarafından resmî olarak
kullanılmayıp söz konusu bölgeden Vilayet-i Selase şeklinde söz edilmiştir. Gül Tokay, Makedonya
Sorunu, İstanbul, Afa Yayınları, 1996.
1497
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dönemde Büyük Güçlerin izlediği Balkanlarda statükoyu koruma siyaseti, Osmanlı
hâkimiyetindeki Balkan topraklarında ‘‘Doğu Sorunu’'nun yeniden alevlenmesine yol
açacak ve Büyük Güçleri karşı karşıya getirebilecek bir krizi engellenmeyi
hedefliyordu. 1498 Berlin Antlaşması’nın 23. maddesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun
Avrupa’daki vilayetlerinde reformlar yapılması öngörülmüş olmakla birlikte, bölgedeki
en önemli potansiyel kriz kaynağı, Osmanlı hâkimiyetinde kalan bölgelerde yaşayan
gayr-i Müslimlerin geleceğinden ziyade, antlaşma ile kurulmuş bulunan Doğu Rumeli
Vilayeti ile Bulgar Prensliği’nin birleşmesi sorunuydu.1499 Rusya öncelikli dış politika
hedefleri arasında yer almasına karşın, 18 Eylül 1885’te Bulgaristan üzerindeki
nüfuzuna karşı çıkan Bulgar milliyetçilerinin Filibe’de ayaklanarak Doğu Rumeli
Vilayeti ile Bulgar Prensliği’nin birleştiğini ilan etmelerini tehdit olarak algıladı ve bu
fait accompli’ye karşı çıktı.

1500

Sırbistan ise, Makedonya’ya yönelik irredantist

planlarının engelleneceği ve Balkanlardaki güç dengesinin değişeceği endişesiyle 13
Kasım 1885’te Bulgaristan’a savaş ilan etti. Savaşın Bulgaristan’ın zaferiyle
sonuçlanmasının ardından Avusturya-Macaristan’ın müdahalesiyle savaş öncesi duruma
dönüldü ve Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere tarafların anlaşmaya varması
üzerine, Bulgar Prensi’nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından Doğu Rumeli valiliğine
atanmasıyla birleşme sorunu fiilen çözülmüş oldu.1501

1498

Rusya’nın Berlin Antlaşması ile kurulan düzeni İngiltere’nin öncülüğünde uluslararası güçlerin
baskısı altında kabul etmesinin ardından, 1881 yılında Bismarck’ın çabalarıyla Prusya, AvusturyaMacaristan ve Rusya arasındaki Dreikeiserbund yenilenmiş ve bölgede doğrudan çıkarları bulunan
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Rus Çarlığı arasında yeni bir anlaşmaya varılarak Balkanlar iki
nüfuz bölgesine ayrılmıştı. Anlaşmaya göre, Rus hâkimiyeti altındaki Bulgar Prensliği ile Osmanlı
İmparatorluğu’na bağlı Doğu Rumeli vilayeti uygun bir zamanda birleşecek ve Avusturya-Macaristan
yönetimi altındaki Bosna ve Hersek’i ilhak edebilecekti. Barbara Jelavich, History of the Balkans, Volume
I, Eighteenth and Nineteenth Centuries, New York, Cambridge University Press, 1983, s. 373-374.
1499
Bulgar milliyetçileri iki siyasi entitenin birleştirilmesini, Ayastefanos Antlaşması’nda sınırları
çizilmiş olan Büyük Bulgaristan’ın kurulmasının ilk adımı olarak görüyor ve bunu bir halk isyanı
sonucunda Makedonya’nın Bulgaristan’la birleşmesinin takip etmesini umuyorlardı. Adanır, op. cit., s.
108.
1500
Jelavich, op. cit. s. 371 ve Adanır, op. cit., s. 113.
1501
Mark Biondich, The Balkans, Revolution, War & Political Violence since 1878, Oxford, Oxford
University Press, 2011, s. 65.
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Bulgaristan’da Rus yanlıları ile karşıtları arasında bir süre daha devam eden
iktidar mücadelesinin, 1886 yılında Rus karşıtlarının lideri konumundaki Stefan
Stambolov’un iktidara gelmesiyle sonuçlanması,

1502

Bulgaristan’ın Makedonya

siyasetinde, Fikret Adanır’ın ‘‘evrimci’’ diye adlandırdığı akımın güç kazanmasını
sağladı.

1503

Dış politikada Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan ile

yakınlaşmayı öngören Stambolov hükümetinin, Makedonya’daki Bulgar ulusal
hedeflerine ulaşılmasında silahlı mücadele ve halk ayaklanması yerine kilise ve okul
alanında sürdürülecek mücadeleye öncelik veren ve bir Osmanlı kurumu olmayı
sürdüren Eksarhlığın etkisi altındaki evrimci akıma verdiği destek, Rum Ortodoks
Patrikhanesi ile Bulgar Eksarhlığı arasında 1870 yılından bu yana devam eden, kilise ve
okullar üzerindeki rekabetin yeni bir evreye girmesine neden oldu.1504 Yunan devleti ile
Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen, özellikle eğitim
alanında yaptıkları işbirliği sonucunda 1871’den bu yana kaydettikleri ilerlemenin
karşısında, Eksarhlık da Bulgar hükümetinden aldığı destekle etki alanını genişletmeye
çalışıyordu. 1505 Osmanlı hükümetinin verdiği beratlarla Üsküp, Manastır ve Ohri’de
Eksarhlığa bağlı yeni piskoposluklar açılırken, Eksarhlığın İstanbul’da bir gazete
yayımlamasına ve Edirne vilayetindeki Bulgar nüfusla doğrudan ilişki kurmasına izin
verildi. 1506 Bulgaristan karşısında aldığı yenilginin ardından Makedonya’ya yönelik
irredantist hedeflerine askerî araçlarla ulaşamayacağı ortaya çıkan Sırbistan da, bölgede

1502

20 Ağustos 1886’da Rusya’nın desteğiyle düzenlenen askerî darbe ile Prens Aleksander tahttan
çekilmeye zorlanmış ve yeni bir hükümet kurulmuştu. Fakat liberal bir siyasetçi olan Stefan
Stambolov’un liderliğinde darbeci hükümet kısa süre sonra devrilerek Aleksander yeniden tahta çıkarıldı.
Rusya ile yeniden yakınlaşmaya çalışan Aleksander’ın Bulgar milliyetçileri tarafından bir kez daha
tahttan çekilmek zorunda bırakılmasının ardından Rusya, Bulgaristan ile olan ilişkilerini kopardı ve
Bulgar Prensliği’ne Saxe-Coburg hanedanından Ferdinand getirildi. Stambolov, Prens Ferdinand
tarafından istifaya zorlanacağı 1894 yılına kadar Bulgar siyasetinin en önemli figürü oldu. Jelavich, op.
cit., s. 372.
1503
Adanır, op. cit., s. 110.
1504
Leften S. Stavrianos, The Balkans since 1453, New York, Rinehart&Company Inc., 1958, s. 437.
1505
Karakasidou, op. cit., s. 123-124; Vemund Aarbakke, Ethnic Rivalry and The Quest for Macedonia
18701-1913, Boulder, East European Monographs, 2003, s. 79-80.
1506
Yosmaoğlu, op. cit., s. 26.
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kullanabileceği özerk bir kilise örgütlenmesine sahip olmamasına karşın, Rum Ortodoks
Kilisesi’ne bağlı önemli yerel makamlara Sırp din adamlarının atanmasını sağlamaya
çalışarak, Selanik, Üsküp ve Manastır’da konsolosluklar açarak ve Sırp okulları kurup
öğretmen göndererek propaganda faaliyetlerine ağırlık verdi.1507 Son olarak, Romanya
tarafından desteklenen ve Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne bağlı olan Ulahlar da
okullarında ve ibadethanelerinde kendi dillerini kullanabilmek için bu mücadelede
yerlerini aldılar.1508
Pasif devrimin gayr-i Müslim nüfusun eşitlik taleplerini mevcut iktidar
ilişkilerinde bir kırılmaya yol açmadan karşılayabilmek ve köylü direnişlerinde
cisimleşen devrimci dinamiği yönetilebilir hale getirmek için başvurduğu temel strateji
olan millet siyaseti, Balkan ulus-devletlerinin Makedonya’daki Hristiyan nüfusu dinî
ayrımları siyasallaştırarak kendi ulus inşa projeleri için seferber etme stratejilerine
kurumsal bir zemin hazırlamış ve milliyetçilerin siyasal çatışma dinamiklerine
müdahale etmesine uygun, yeni bir kanal yaratmıştı. Yosmaoğlu’na göre, Balkanlardaki
milliyetçiler seküler olsalar da Makedonya’daki mücadelede kitle tabanı yaratabilmek
ve dinî ayrımları ulusal ayrımlara dönüştürebilmek için mezhepçi bir siyaset
izlediler. 1509 Bununla birlikte, ‘‘Makedonyalı Hristiyan köylülerin ulusal kimliklerini
şekillendirip sabitleyen şey sadece alternatif bir kilisenin kurulması ve mevcut kiliseyle
olan rekabeti değil, buna eşlik eden şiddet’’ olacak; ‘‘ideoloji, şiddet yoluyla
etkinleştirilene dek köylülük arasında kitlesel bir seferberlik yaratamayacaktı.’’ 1510 Bu
açıdan ‘‘sistematik, hedefi belirli (ve trajik bir biçimde) etkili şiddet, cemaatler arası
farklılıkların siyasallaşmasının bir yan ürünü değil, bir önşartıydı.’’1511

1507

Mehmet Hacısalihoğlu, Jön Türkler ve Makedonya Sorunu, çev. İhsan Catay, İstanbul, Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, 2008, s. 45.
1508
Tokay, op. cit., s. 68; Aarbakke, op. cit., s. 84.
1509
Yosmaoğlu, op. cit., s. 205.
1510
Ibid. ,s. 172.
1511
Ibid., s. 217.
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Makedonya Sorunu’nun, bölgenin köylü isyanları, çete faaliyetleri, mezhepçi
çatışmalar ve Osmanlı kolluk güçlerinin bastırma faaliyetlerinden oluşan böylesi bir
şiddet sarmalına girdiği ikinci evresi açısından dönüm noktası, Makedonya’nın
özerkliğini ya da Bulgaristan’a katılmasını amaçlayan örgütlerin kurulması ve Bulgar
hükümetinin barışçıl yollarla Makedonya’da üstünlük kurma stratejisinden vaz geçmesi
oldu.

Stambolov’un

Osmanlı

hükümetinden

elde

ettiği

ödünler

karşılığında

Makedonya’daki silahlı mücadele yanlısı güçleri dizginleme sözü vermesi, Bulgar
hükümeti ile Makedonyalı devrimciler arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açmıştı.
Bu gerilim, 1893 yılında, Selanik’te Makedonyalı silahlı mücadele yanlıları tarafından
özerk bir Makedonya’nın kurulmasını amaçlayan, daha sonra İç Makedonya Devrimci
Örgütü (VMRO, Vǎtrešna Makedonska Revoljucionna Organizacija) adını alacak bir
örgütün kurulmasıyla sonuçlandı. 1512 Öte yandan, 1894 yılında, Stambolov’un Prens
Ferdinand tarafından görevden alınması ile birlikte Bulgaristan’da Rus karşıtı hizip ve
izlediği evrimci siyaset tasfiye edilirken, yeniden Rusya ile yakınlaşmak isteyen
Ferdinand, Makedonya siyasetinde değişikliğe gitti.
ayaklanma

yoluyla

Büyük

Güçlerin

1513

müdahalesinin

Yeni strateji, silahlı bir
sağlanması,

Osmanlı

İmparatorluğu’nun Berlin Antlaşması’nda öngörülmüş olan reformları hayata geçirmeye
zorlanması ve nihayetinde Makedonya’nın Bulgaristan ile birleşeceği sürecin önünün
açılmasıydı. Bu doğrultuda Bulgaristan’da bulunan Makedon derneklerinin bir araya
getirilmesiyle, 1895 yılında, ‘‘kurtuluş hareketini Makedonya içinde ve dışında organize

1512

Hacısalihoğlu, op. cit., s. 46. Damyan Gruev’in liderliğindeki örgüt, Bulgaristan’da ve Eksarhlık
okullarında eğitim görmüş genç ve kentli bir öğrenci kuşağı tarafından kurulmuş, örgütlenmek için seçtiği
ilk hedef kitle de Eksarhlık okullarındaki öğretmenler olmuştu. Aarbakke, op. cit., s. 97, 99 ve Ryan
Gingeras, ‘‘The Internal Macedoian Revolutionary Organization: ‘Oriental’ Terrorism,
Counterinsurgency, and the End of the Ottoman Empire,’’ Oxford Handbooks Online, (Şubat, 2014), s. 3.
1513
Bu siyaset değişikliğinin arkasında yatan temel etken Prens Ferdinand’ın Rusya tarafından tanınma ve
Osmanlı hükümeti tarafından Doğu Rumeli valisi olarak resmen atanma isteğiydi. Ferdinand,
Makedonya’da daha aktif ve çatışmacı bir siyaset izleyerek bu amacına ulaşmak istiyordu. Nitekim, bu
siyasetin doğrudan sonucu olan Melnik İsyanı’nın ardından Rusya tarafından Bulgaristan Prensi olarak
tanınacak ve Osmanlı hükümeti kendisini resmen Doğu Rumeli valiliğine atayacaktı. Stavrianos, op. cit.,
s. 440.
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etmekle görevlendirilen’’ Yüksek Makedonya Komitesi (VMK, Vırchoven Makedonski
Komitet) kuruldu.1514
Bulgar hükümetinin öncelikleri doğrultusunda doğrudan eyleme geçen VMK,
Bulgaristan’ın Berlin Antlaşması’nın 23. maddesinin uygulamaya konması talebiyle
Osmanlı İmparatorluğu’na nota vermesinin ardından, 1895 yazında, Makedonya’da bir
isyan çıkarma girişiminde bulundu.

1515

Hedef, Bulgaristan’da örgütlenen askerî

birliklerin Makedonya’ya girerek yerli halkı isyana sevk etmesi ve Osmanlı
hükümetinin isyanı şiddet kullanarak bastırması üzerine Büyük Güçlerin müdahalesinin
sağlanmasıydı. Ancak, ‘‘Melnik İsyanı’’ adıyla bilinen bu girişim, köylülerin
Bulgaristan’dan gelen birlikleri desteklememesi üzerine başarısızlıkla sonuçlandı ve
Osmanlı birlikleri kısa süre içinde bölgede düzeni sağladı. 1516 Melnik İsyanı’nın
başarısızlığı VMK’nın Makedonya’daki etkinliğinin giderek zayıflamasına neden
olurken, VMRO daha geniş tabanlı bir hareket kurma hedefiyle kırsal kesimde gizli
örgütlenme faaliyetlerine ağırlık verdi. Bir yandan Melnik İsyanı’yla birlikte
Bulgaristan merkezli bir hareketin sınırlarının görülmesinin, diğer yandansa giderek
sosyalist akımların etkisi altına giren hareketin propaganda ve örgütlenme hedeflerini
kentlerden kırlara kaydırmasının sonucu olan bu stratejik karar sayesinde, VMRO
Makedonya’da özerklik hedefi doğrultusunda seferber edebileceği gerçek bir toplumsal
tabana erişme imkânı buldu.1517
1897 yılında örgütlenme faaliyetleri ve askerî hazırlıkları Osmanlı hükümeti
tarafından ortaya çıkarılan VMRO, geniş çaplı tutuklamalar nedeniyle önemli bir darbe
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Adanır, op. cit., s. 223.
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alsa da, bu tarihten sonra Makedonya kırsalında açık bir çete savaşı başlatarak etkisini
arttırmaya çalıştı. 1518 Bu savaşın hedeflerinden biri, bölgedeki köylerin şiddet ya da
şiddet tehdidi kullanılarak Eksarhlığa tâbi olmalarının sağlanmasıydı. Böylece,
Patrikhane ile Eksarhlık arasındaki mücadelede şiddet başat araç olarak öne çıkarken,
VMRO’ya bağlı çeteler Eksarhlığın kurumsal yapısını da kullanarak Slav dili konuşulan
Makedonya köylerinde örgütlenme imkânı buldular. Örgütün ikinci hedefiyse, kırsal
kesimde devlet otoritesinin yerini alacak bir hâkimiyet kurmaktı. 1519 Bunun için, bir
yandan Osmanlı hükümetinin askerî ve idari mevcudiyetiyle Müslüman nüfusa yönelik
sistematik saldırılar düzenlenirken, diğer yandan vergi toplama, eşkıyalığa karşı
köylüleri koruma, köylerdeki anlaşmazlıklarda adalet dağıtma gibi kamusal işlevlerin
örgüt tarafından üstlenilmesine çalışıldı. 1520 Örgütün Makedonya kırsalında köylüler
arasında destek bulma çabalarının ne ölçüde başarılı olduğu tartışmalı olsa da,1521 daha
önceki başarısız isyan girişimlerine kıyasla daha etkili ve sürekli bir mücadele
sürdürmesini mümkün kılan, büyük oranda izlediği bu stratejinin Osmanlı
İmparatorluğu’nun vergilendirme ve iç güvenlik sistemine karşı doğrudan üreticiler
arasında var olan huzursuzluklara hitap edebilmesiydi.1522
Özellikle kıyı kesimine yakın düzlük bölgelerde Müslüman toprak sahiplerinin
elinde gayr-i Müslim köylülerin ortakçı olarak çalıştığı büyük çiftlikler bulunmaktaydı.
Makedonya’nın toprak verimliliğinin ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu dağlık
kesimlerinde ise, küçük toprak sahipliği hâkimdi ve XIX. yüzyılın ikinci yarısı boyunca
çiftlikler giderek parçalanırken küçük toprak sahibi köylülük de sayıca artma
1518

Yosmaoğlu, op. cit., s. 30.
Biondich, op. cit., s. 69.
1520
Perry Duncan, Politics of Terror: The Macedonian Liberation Movements, 1893-1903, Durham, Duke
University Press, 1988, s. 161-171. Castellan’ın aktardığına göre, VMRO mensupları 1898-1902 yılları
arasında 4.373 ‘‘Türk’’ün hayatını kaybettiği 132 çatışmaya girmişti. Georges Castellan, Balkanların
Tarihi, çev. Ayşegül Yaraman-Başbuğu, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1995, s. 370.
1521
Tom Gallagher, Outcast Europe: The Balkans, 1789-1989, Londra ve New York, Routledge, 2001, s.
62.
1522
Nadir Özbek, "İkinci Meşrutiyeti Hazırlayan Koşullar: Rumeli'de Vergi Tahsilatı ve Jandarma,"
Toplumsal Tarih, Sayı 183 (Mart, 2009), ss. 46-50.
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eğilimindeydi.1523 Bunun anlamı, mevcut mülkiyet ilişkilerinin değişmesini talep eden
ve devlete değil toprak sahiplerine karşı mücadele ettiklerini ısrarla belirten Hersek,
Vidin ya da Niş köylülerinin aksine, Makedonya köylülerinin vergilendirme ve buna
eşlik eden iç güvenlik teşkilatının suiistimalleri karşısında doğrudan Osmanlı devletini
karşılarına almalarıydı. Adanır, o dönemde diğer Balkan devletlerindeki vergi
sistemleriyle kıyaslandığında Makedonya’da özellikle ağır bir vergilendirmeden söz
edilemeyeceğini belirtmekle birlikte, köylüler açısından esas huzursuzluk kaynağının
vergilerin toplanma biçimi olduğunu vurgular. Yürürlükteki iltizam sistemi, devlet
görevlileriyle yerel eşraf arasında gizli anlaşmaların yapılmasına ve vergilerin
toplanması sırasında keyfi uygulamalara izin veriyordu. 1524 Daha da büyük bir şikâyet
kaynağı, vergi tahsilatında görevli asâkir-i zaptiye, yani jandarma müfrezelerinin
köylerde uyguladıkları baskı ve tehditlerle, köyde bulundukları süre içinde ihtiyaçlarını
bedelsiz olarak karşılamak gibi suiistimalleri alışkanlık haline getirmiş olmalarıydı. Bu
durumun köylülerde yarattığı rahatsızlığın farkında olan Osmanlı hükümeti, 1896
yılında vergi tahsilatının jandarma güçlerine başvurulmadan ayrı bir tahsildarlar teşkilatı
tarafından toplanmasına karar vermiş, ancak bu uygulamanın maliyenin acil vergi
ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalacağı korkusu nedeniyle vergiler jandarma güçleri
tarafından ya da onların nezaretinde tahsil edilmeye devam etmişti. 1525 Nihayetinde,
İstibdat rejimi altında siyasal toplumun dışında bırakılmış, devlet yönetimine katılma ve
siyasi temsil kanallarından bütünüyle yoksun gayr-i Müslim köylülerin, şiddet ortamı
içinde, emniyetleri de dahil olmak üzere kendilerine hemen hiçbir kamusal hizmet
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Palairet, op. cit., s. 393. Makedonya Sorunu’nun sosyo-ekonomik arkaplanı, tarımsal mülkiyet
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sunmayan bir devlete gönüllü olarak vergi vermelerini sağlayacak bir mekanizmanın
yaratılması pek de olası değildi.
Vergi sorunu, devletin doğrudan üreticiler nezdindeki meşruiyetini zedeleyerek
ve VMRO gibi devlete alternatif olmaya çalışan, şiddet araçlarına sahip yapılara ek bir
meşruiyet alanı açarak bölgedeki şiddet ortamını beslese de, geniş ölçekli köylü
isyanlarına neden olabilecek, kaynağını mülkiyet ilişkilerinden alan bir ‘‘tarım
sorunu’’na denk düşmüyordu. VMRO da stratejik olarak büyük çaplı bir isyan
örgütlemekten ziyade daha uzun süreli bir propaganda ve çete faaliyetine öncelik
veriyor, özellikle VMK kaynaklı, Büyük Güçlerin müdahalesini hedefleyen ve
Makedonya dışında planlanmış ayaklanma projelerine mesafeyle yaklaşıyordu. İki örgüt
arasındaki bu yaklaşım farkı 23 Eylül 1902’de VMK’nın örgütlediği Cuma-i Bâlâ
İsyanı’nda kendisini gösterdi. Bulgaristan’ın yönlendirmesi altında hareket eden
VMK’nın bir kez daha bu ülkede donatılan askerî birliklerin Makedonya’ya girmesiyle
başlattığı isyan, VMRO’dan devşirilen bazı çete reislerinin katılmasına rağmen köylüler
tarafından desteklenmedi. VMRO liderliğinin karşı çıktığı, hatta bazı yerel liderlerin
fiilen mücadele ettiği VMK’nın bu ikinci girişimi de akamete uğrayarak Osmanlı
hükümeti tarafından bastırıldı. Kasım ayında çatışmalar sona erdiğinde, 15 köyde maddi
hasar oluşmuş, yaklaşık 200 kişi sınırı geçerek kaçmış ve 37 kişi hayatını
kaybetmişti.1526
Cuma-i Bâlâ İsyanı, her ne kadar Makedonya Sorunu’nun Bulgar çıkarları
doğrultusunda nihai çözümüne giden yolu açmak bakımından etkisiz bir girişim olsa da,
uzun bir süredir rafa kaldırılmış olan Makedonya reformu meselesinin yeniden
gündeme gelmesini sağlayarak Makedonya’daki çatışmaların biçim ve içerik
değiştireceği
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Adanır, Makedonya Sorunu…, s. 162-163. Glenny, op. cit., s. 200.
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bastırılmasından sonra bölge için bir umumi müfettişlik kurarak, jandarma teşkilatına
gayr-i Müslimlerin de dahil edilmesini öngören bir ıslahat programını kabul
etmesini, 1527 1897 yılında Balkanlardaki statükonun değişmemesi konusunda bir
anlaşmaya varmış olan Avusturya-Macaristan ve Rusya’nın 1903 Şubat’ında
hazırladıkları, Viyana Tasarısı adıyla bilinen, daha kapsamlı, ama yine de bölgedeki
Osmanlı egemenliğini tehdit etmeyen reform önerisi takip etti. Bölgedeki valilerin
kendisine bağlı olarak görev yapacağı umumi müfettişin Müslümanlar arasından üç
yıllığına atanmasına, emrinde merkezî hükümete başvurmadan kullanabileceği askerî
birlikler bulunmasına ve nüfusları oranında Hristiyan ve Müslümanlardan oluşturulacak
jandarma teşkilatına yabancı subaylar tayin edilmesine ek olarak, hükümetin
Arnavutların

kanundışı

faaliyetlerini

engellemesini,

siyasi

suçlular

nedeniyle

cezalandırılan ve yargılanan kişilerin affedilmesini, her üç vilayetin Osmanlı Bankası
tarafından kontrol edilecek kendi bütçelerine sahip olmasını ve aşar vergisinin iltizam
yöntemiyle toplanmasına son verilmesini öngören program, Osmanlı hükümeti
tarafından 23 Şubat 1903’te kabul edildi. 1528 Bununla birlikte, Viyana Tasarısı,
Hristiyan bir vali tarafından yönetilecek bölgeye özerklik tanınmasını isteyen Makedon
örgütler tarafından reddedildiği gibi, Kosovalı Arnavutların da reformların bu vilayette
uygulanmasını engellemeye yönelik direnişiyle karşılaştı.1529
Büyük Güçlerin özerk bir Makedonya’nın kurulmasıyla sonuçlanacak bir reform
programı için baskı yapmayacaklarının anlaşılması, VMRO içinde yeni ve daha geniş
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çaplı bir ayaklanmanın örgütlenmesine ilişkin tartışmaların alevlenmesine yol açarken,
örgütle ilişki içindeki Gemiciler (Gemidžii) adlı anarşist bir grubun 28 ve 29 Nisan
1903’te Selanik’te düzenledikleri bombalı saldırılar, o güne dek kırsal alanda
yoğunlaşmış olan şiddete yeni bir boyut kazandırdı. Büyük Güçlerin müdahalesini
sağlamak amacıyla Selanik’te Avrupalıların kullandığı mekânların hedef alındığı
saldırılar arzu edilenin aksine Avrupa’da tepki uyandırdığı gibi, Osmanlı hükümetinin
olayların ardından başlatarak Makedonya genelinde sürdürdüğü takibat sırasında da çok
sayıda VMRO mensubu tutuklandı. 1530 Hem Cuma-i Bâlâ isyanının başarısızlığı hem
de Selanik Olayları sonrasında Osmanlı hükümetinin artan baskısı nedeniyle pek çok
köylünün silahlarını gönüllü olarak yetkililere teslim etmeye başlaması, öngörülen
reform programının yetersizliği karşısında harekete geçme ihtiyacı ve VMRO’nun
Makedonya mücadelesi içindeki başat konumunu koruma isteği, başta Yane
Sandanski’nin liderliğindeki Serez grubu olmak üzere, VMRO içindeki kimi kesimlerin
itirazlarına rağmen, örgütü vakit geçirmeksizin kitlesel bir ayaklanma örgütlemeye sevk
etti.1531
Bir süredir hazırlıkları devam eden ayaklanma 2 Ağustos 1903 günü Aziz İlyas
(İlinden) yortusunda başlatıldı. Önceki ayaklanma girişimleri gibi İllinden İsyanı’nın da
temel hedefi Büyük Güçlerin müdahalesini sağlayacak bir şiddet ortamının

1530

Saldırılar sırasında, limana demirlemiş olan Guadalquivir isimli Fransız gemisi, havagazı santrali,
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yaratılmasıydı.

1532

Melnik ve Cuma-i Bâlâ İsyanları’nın aksine, VMRO’nun

Makedonya’da 1890’ların ikinci yarısından itibaren sürdürdüğü örgütlenme ve
propaganda faaliyetleriyle askerî hazırlıkları sayesinde, isyancılar Osmanlı kuvvetlerine
ağır kayıplar verdirerek Osmanlı garnizonunun yok edilmesinin ardından bir cumhuriyet
ilan ettikleri Kruşevo başta olmak üzere belirli bölgelerin denetimini ele geçirmekle
kalmadılar, bölgedeki Müslüman köylerine saldırarak çatışmaların ‘‘bir iç savaş şekline
dönüşmesini’’ de sağladılar.
bastırmak

amacıyla

1533
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Müslümanların silaha sarılarak Slav köylerine yönelik misillemelerde bulunmaya
başlamaları üzerine, çatışmalar giderek mezhepçi bir karakter kazandı. 1534 İsyanın
Kosova ve Anadolu’dan getirilen askerî birliklerle Arnavut milisler tarafından
bastırılmasının ardından Makedonya’daki Eksarhlığa bağlı nüfusa yönelik bir
cezalandırma politikası izlendi. Top ateşine tutulan Kruşevo’nun Hristiyan mahalleleri
milisler tarafından yağmalanırken, Makedonya genelinde çok sayıda köy yakıldı. 1535
Çatışmalarda ve isyanın bastırılması sırasında hayatını kaybeden 2.000 kişinin yanı sıra
on binlerce kişi de evsiz kalmıştı.1536
O güne kadar Makedonya’da yaşanan en kanlı çatışmalara neden olan ve
Osmanlı İmparatorluğu’nu Bulgaristan ile savaşın eşiğine getiren 1537 İlinden İsyanı’nın
en önemli sonucu, Avusturya-Macaristan ile Rusya’nın Viyana Tasarısı’nda ortaya
konmuş bulunan reform programını güncelleyerek 1903 yılının Ekim ayında yeniden
gündeme taşımaları oldu. II. Abdülhamid’in olası bir Rus müdahalesinden duyduğu
1532
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endişe nedeniyle kabul ettiği Mürzsteg Tasarısı, Avusturya-Macaristan ve Rusya
tarafından umumi müfettişe bağlı olarak çalışacak ve reformların uygulanmasını takip
edecek iki danışman görevlendirilmesini, Osmanlı jandarmasının Avrupalı bir generalin
emrine verilmesini ve jandarma teşkilatında Avrupalı subayların görev yapmasını,
Makedonya’daki idari teşkilatın milli taksimat esas alınarak yeniden düzenlenmesini,
Hristiyanların da görev alacağı idari ve adli teşkilatta yerel özelliklere cevap verecek
düzenlemeler yapılmasını, ayaklanma sırasında vuku bulan adli ve siyasi olayları
inceleyecek, eşit sayıda Hristiyan ve Müslüman azanın görev alacağı komisyonlar
kurulmasını, isyanın bastırılması sırasında ortaya çıkan zararların Osmanlı hükümeti
tarafından tazmin edilmesini, tahrip edilen köylerdeki Hristiyan nüfusun bir yıl süreyle
vergilerden muaf tutulmasını ve Arnavut milislerin dağıtılmasını öngörüyordu.1538
İlinden İsyanı’nın başarısızlığı ve resmî olarak İttihat ve Terakki yönetimi
tarafından ilga edileceği 1909 Eylül’üne, fiilen ise İngiltere ve Rusya’nın reform
gündemini yeniden açacakları 8-10 Haziran 1908 tarihli Reval görüşmelerine kadar
yürürlükte kalacak olan Mürzsteg reformları, Makedonya Sorunu’nun üçüncü evresi
diyebileceğimiz 1903-1908 yılları arasında siyasal çatışmaların şekillenmesi açısından
belirleyici oldu. Öncelikle, VMRO’nun aldığı yenilgi, örgüt içindeki ayrılıkların
derinleşmesine ve Makedonya’daki etkisinin giderek zayıflamasına yol açtı.1539 Bunun
nedenlerinin başında, kuşkusuz Osmanlı hükümetinin örgüte ve tabanına yönelik baskı
siyaseti ve Makedonya köylülüğünün örgüte verdiği destekte gözle görülür bir
gerilemenin yaşanması geliyordu.1540 Öyle ki isyanın bastırılmasını takip eden aylarda,
köylüler, komitacılara verdikleri lojistik desteği geri çektikleri gibi Osmanlı makamları
ile işbirliği yaparak çok sayıda örgüt üyesinin tutuklanmasına ya da öldürülmesine
1538
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neden oldular.1541 Bulgaristan’ın 9 Nisan 1904’te Osmanlı İmparatorluğu ile imzaladığı
antlaşmayla

kendi

topraklarındaki

devrimci

komite

ve

çeteleri

yasaklama

yükümlülüğünü üstlenmesiyle birlikte bir darbe daha alan VMRO’nun içinde süregiden
tartışmalar, sol kanat olarak bilinen ve Serez grubunun etkisi altındaki kesimin
güçlenmesine yol açtı. Serez ve Strumica bölgelerinde toprak sahiplerine karşı tarım
reformunu savunarak yoksul köylülüğün desteğini almayı sürdüren bu grup, isyan
siyasetini ve Makedon hareketini bir Bulgar aracına dönüştüren milliyetçi yönelimi
eleştiriyordu. Dinî ya da ulusal aidiyetlerin ötesinde bir hareket olma iddiasındaki sol
kanat, önceleri Makedonya Sorunu’nun çözümü için kurulacak bir Balkan
federasyonunu savunurken, zamanla sorunun meşruti bir Osmanlı idaresi altında
çözülebileceği fikrine yaklaştı ve 1907 yılından itibaren İttihat ve Terakki Cemiyeti ile
Meşrutiyet Devrimi’nden sonra da devam edecek bir işbirliğine yöneldi.1542
Makedonya Sorunu’nda Eksarhçı grupların ilk kez inisiyatif kaybettiği bu
dönemin bir diğer özelliği ise, VMRO içinde öne çıkan bu eğilime ve kabul edilen
reform programına karşın etnik/mezhepçi şiddetin giderek yükselmesiydi. Aslına
bakılırsa, bu yeni şiddet dalgasını tetikleyen en önemli etmen, bizatihi reform
programında yer alan ve idari sınırların milli taksimata uygun olarak yeniden
şekillenmesini öngören madde ve 1903 yılında başlayan Makedonya nüfusunu
mezhepsel aidiyetler üzerinden tasnif etmeyi amaçlayan nüfus sayımıydı. 1543 Balkan
devletleri, bu gelişmelerin ileride Makedonya’nın olası bir paylaşımına temel teşkil
edebileceği düşüncesiyle, Makedonya’daki Hristiyan köylüleri mezhepsel ayrımlar
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Adanır, op. cit., s. 212-213.
Hacısalihoğlu, op. cit., s. 115-116.
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için bkz. İpek Yosmaoğlu, ‘‘Counting Bodies, Shaping Souls: The 1903 Census and National Identity in
Ottoman Macedonia,’’ International Journal of Middle Eastern Studies, Cilt 38, Sayı 1 (2006), s. 55-77
ve Fuat Dündar, ‘‘ ‘Balance of Criminality’: Recording and Observing the Ethnic Conflict in Mürzsteg
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Stamatopoulos, İstanbul, The ISIS Press, 2015, s. 47-55.
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üzerinden kendi ulus inşa projelerine ‘‘ikna’’ etme siyasetine hız verdiler.
Yosmaoğlu’nun deyişiyle, ‘‘halkın ulus için değil ulus-devletlerin halk için mücadele
ettiği’'1544 ve şiddetin temel araç olarak öne çıktığı bu süreçte sahneyi açan Yunanistan
oldu. 1904 yılında Yunan subaylarınca örgütlenen ve çoğunluğu Giritli gönüllülerden
oluşan antartes ya da Makedonya Savaşçıları adı verilen çetelerin Makedonya’ya
gönderilmesiyle ivme kazanan ve daha sonra, bölgedeki Yunan konsolosları ve Rum
Ortodoks metropolitleri tarafından koordine edilen Rum çete faaliyetleri, önceki on yıl
içinde Eksarhçı harekete kaybedilen zeminin şiddet kullanılarak yeniden kazanılmasını
hedefliyordu. 1545 Bulgar çetelerinin yanı sıra doğrudan Eksarhlığa bağlı ya da Ulah
nüfusun 1546 da hedef alındığı Yunanistan’ın bu hamlesini, Belgrad tarafından 1905
yılında yeniden organize edilen ve Üsküp Başpiskoposluğunca desteklenen Sırp
çetelerinin (çetnikler) Makedonya’ya gönderilmesi izledi.

1547

Kuzey’de Sırp,

güneydeyse Rum çetelerinin saldırıları altındaki Müslüman nüfus da çoğunluğu
Arnavutlardan oluşan ama Türklerin de katıldığı çeteler oluşturarak 1906 itibariyle
Makedonya mücadelesindeki yerini aldı.1548
Giderek örtülü bir Balkan Savaşı’na dönüşen Makedonya Sorunu’nun ve Büyük
Güçler tarafından dayatılan reform programlarının diğer bir önemli sonucu da, özellikle
Kosova ve Manastır vilayetlerinde mukim Arnavut nüfus ile İstibdat rejimi arasındaki
ilişkilerin giderek bozulmasıydı. Arnavutların, 1899’da kurulan Peja Birliği 1549 ile
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Yosmaoğlu, Blood Ties…, s. 286.
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metropolitlerin örgütlediği saldırılarda artış yaşandı. Adanır, op. cit., s. 236-238.
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Kigalık’taki Arnavut beylerinin Prizren Birliği’ni model alan bir örgütlenme oluşturmak amacıyla
1896-1899 yılları arasında düzenledikleri bir dizi toplantının ürünü olan Peja Birliği, 1899 yılında Peja
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birleştirmek’’ amacıyla kurulmuştu. Başkanlığı’na Prizren Birliği’nin liderlerinden Hacı Molla Zeka’nın
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başlayan Makedonya’daki mücadelede etkin bir taraf haline gelme çabaları, 1903
yılında Viyana Tasarısı’nın Osmanlı hükümeti tarafından kabul edilmesi üzerine silahlı
bir direniş biçimini almıştı. Özellikle jandarma teşkilatına Hristiyan nüfustan asker
alınmasına, Hristiyan köylerinde Hristiyan köy bekçilerinin görevlendirilmesine ve
mahkemelerde eşit sayıda Müslüman ve Hristiyan üye bulunmasına karşı çıkan Kosova
Arnavutlarının direnişi, 1903 yılının Nisan ayında Rusya tarafından Mitroviçe’ye atanan
konsolosun, bölgenin en güçlü ileri gelenlerinden biri olan İsa Boletini’yle ilişkili bir
suikast sonucunda öldürülmesiyle uluslararası bir soruna dönüştü.1550 Umumi Müfettiş
Hüseyin Hilmi Paşa, yerel ileri gelenleri ikna etme çabalarının sonuçsuz kalması
üzerine bölgeye askerî kuvvet sevk ederek, Manastır vilayetine doğru yayılma
eğilimindeki direnişi bastırdı.1551 Bununla birlikte, Kigalık’taki direniş, etkin bir eşraf
siyasetiyle Arnavutları rejimin bölgedeki temel dayanağı haline getirme çabalarının
ürünü olan çatışmasız dönemin sonunu haber vermişti. İlerleyen yıllarda, reformların ve
çetelere karşı verilen mücadelenin getirdiği malî yük nedeniyle konulan yeni
vergilerden kaynaklanan çok sayıda yerel çatışma yaşandı.1552
II. Abdülhamid’in genel tavrı, Arnavut ileri gelenleri ikna ederek söz konusu
çatışmaların ve reformlar karşısındaki Arnavut muhalefetinin geniş çaplı bir ihtilafa
dönüşmesini ve Arnavut milliyetçileriyle yerel eşraf ve beyler arasında Prizren
Birliği’nde olduğu gibi ortak bir zeminin kurulmasını engellemekti. 1903 yılındaki ilk
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Vulçıtrın’da toplanan iki bin kadar Arnavut’un reformlar çerçevesinde görevlendirilen Hristiyan
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çok sayıda Arnavut hayatını kaybetmişti. 31 Mart 1903 günü, Arnavutlar tarafından olayların sorumlusu
olarak görülen Rus konsolosu Şerbina, Arnavut asıllı bir Osmanlı askeri tarafından vuruldu ve 10
Nisan’da öldü. Abdülhamid Kırmızı, ‘‘Makedonya 1903,’’ Yeni Türkiye, Sayı 68 (Mart-Haziran, 2015), s.
2923. Suikastın arkasında olduğu iddia edilen İsa Boleti’ni Rusya’nın baskıları sonucunda İstanbul’da
‘‘zorunlu ev hapsine’’ alınsa da, bir süre sonra Sultan II. Abdülhamid’in Arnavut muhafızları arasında
saygın bir yer edinecek ve Meşrutiyet Devrimi’nin ardından Kosova’da İttihat ve Terakki karşıtı direnişin
örgütlenmesinde aktif rol oynayacaktı. Blumi, Reinstating the Ottomans…, s. 145.
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cit., s. 182; Bozbora, op. cit., s. 244.
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reform karşıtı direniş sırasında Toskalığın önde gelen bey ailelerinden birine mensup
olan Avlonyalı Ferid Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi, İstanbul’da ev hapsine
alındıktan sonra İsa Boletini’ye Sarayda önemli bir mevki verilmesi ve vergi
ayaklanmalarına katılanların rütbe, para ve makam tevdi edilerek vazgeçirilmeye
çalışılması,

1553

mevcut gerilimlerin denetim altında tutulması için eşraf siyaseti

stratejisinin sürdürüldüğünün göstergesiydi. Ancak, Avrupalı (Kosova örneğinde
Avusturyalı) danışmanların gözetiminde Hüseyin Hilmi Paşa tarafından sert önlemler
alınarak uygulanan reformlar, eşraf siyaseti sayesinde o güne dek fiili bir özerklikten
yararlanan ve reform gündemiyle birlikte siyasi ve iktisadi çıkarları zarar gören
Müslüman eşraf ve ulemanın rejime yabancılaşmasına neden oldu.1554 Dahası, giderek
şiddetlenen çete savaşının sonucunda, 1905 yılında Manastır’da ilk Arnavut ihtilal
komitesi kurulurken, ertesi yıl bu komiteye bağlı çeteler, yalnızca Sırp ve Rum
çetelerine değil, bölgedeki Osmanlı birliklerine karşı da eylemlere başladılar. 1908
yılında, Çerçiz Topulli tarafından yönetilen Arnavut çeteleri Korça’yı işgal etmek üzere
kazada bulunan Osmanlı garnizonuna geniş çaplı bir saldırı düzenlediler. Saldırının
püskürtülmesinin ardından dağlara çekilen Arnavut çeteleri daha sonra Niyazi Bey
vasıtasıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti ile temasa geçerek Meşrutiyet hareketi içinde yer
aldılar. 1555
Büyük Güçler’in, özellikle de Avusturya-Macaristan ve Rusya ile İngiltere’nin
Mürzsteg reformlarının kapsamını genişletmeye yönelik farklı önerilerinin damga
vurduğu 1903 sonrası reform dönemi, 1908 yılının Haziran ayında İngiltere ile Rusya
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arasında bir önceki yıl imzalanmış bulunan İngiliz-Rus Konvansiyonu’nu güçlendirmek
üzere Reval’de düzenlenen toplantıyla sona erdi. 1556 İki ülkenin dış politikalarının
tartışıldığı bu toplantıda, Makedonya reformları da masaya yatırıldı ve alınan kararlar,
Makedonya’da hem Üçüncü Ordu’daki subaylar hem de kentli sivil Müslümanlar
arasında yaygın bir örgütlenme faaliyeti sürdüren, aynı zamanda Sandinski’nin Serez
Grubu’ndan Arnavut ve Ulah örgütlerine kadar geniş bir ittifak zemini yaratmış bulunan
İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni bölgeye yönelik yeni bir dış müdahalenin gündeme
geleceği kaygısıyla harekete geçmeye sevk etti.1557
3 Temmuz 1908 günü Resne’deki bir müfreze komutanı olan Niyazi Bey’in bir
grup sivil ve askerle birlikte Manastır Dağları’na çıkmasıyla işareti verilen isyan,
hareketi bastırmakla görevli alay komutanı Şemsi Paşa’nın Manastır’da üç subay
tarafından öldürülmesinin ardından hızla yayıldı. Niyazi Bey’den sonra aralarında
Albay Enver Bey’in de bulunduğu başka subaylar da dağa çıkarak emirlerindeki
askerlerin yanı sıra köylülerden oluşturdukları milislerin de yer aldığı çeteler kurdular
ve isyanı Manastır Vilayeti’nin diğer önemli merkezlerine doğru genişlettiler. 1558
İsyancıların kontrolüne geçen merkezlerde Meşrutiyet’in ilan edilmesi ve Kânûn-ı
Esâsî’nin yeniden uygulamaya konması talebini içeren telgrafların İstanbul’a
yollanmasıyla devam eden sürecin kırılma noktalarından ilki, Reval görüşmesinin
ardından Avusturya’nın Kosova’ya müdahale edeceğine ilişkin haberleri protesto etmek
ve olası bir işgale karşı savunma örgütlemek üzere Firzovik’te toplanmış 6.000 kadar
silahlı Arnavut’un isyan saflarına kazanılması oldu. İttihat ve Terakki heyetinin ikna
çabaları sonucunda Kosovalı Arnavutlar, Kânûn-ı Esâsî’nin uygulamaya konması ve
meclisin açılması için genel bir besa vererek, Sultana iletilmek üzere sadrazam ve
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Tokay, Makedonya Sorunu…, s. 91.
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şeyhülislama taleplerinin karşılanmaması halinde İstanbul’a yürüme tehdidinde
bulundukları telgraflar gönderdiler.

1559

İkinci kırılma noktasıysa, Anadolu’dan

gönderilen redif birliklerinin isyancılarla savaşmayı reddetmesiydi. Bu iki önemli
gelişmenin ardından, 24 Temmuz 1908 günü, II. Abdülhamid yayınladığı bir irade-yi
seniyye ile Kânûn-ı Esâsî’nin yeniden uygulamaya konduğunu ilan etti.1560
Hürriyetin İlanı’yla sonuçlanacak olaylar dizisi, Reval görüşmesinin neden
olduğu siyasi belirsizliğin ardından, İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi bir grup subayın
harekete geçme kararıyla başlamış olsa da, 1908 Devrimi önceki on yıllarda
mayalanmakta olan devrimci dinamiklerin ürünüydü. İstibdat rejimi, uyguladığı karşı
devrim stratejisiyle yeni siyasal çatışma dinamiklerinin ortaya çıkmasına ya da mevcut
dinamiklerin nitelik değiştirmesine yol açmıştı. Bu dinamikler de sonunda çıkarları
birbiriyle çelişse bile, rejimin yıkılmasını öncelikli hedef olarak gören toplumsal
kesimler ve siyasal örgütler arasında yeni ittifakların gündeme gelmesini sağlamıştı.
İstibdat rejimi, genel olarak gayr-i Müslimlerin, özellikle de Makedonya’da ve Doğu
Anadolu’da keyfi vergilendirme ve mülksüzleşme süreciyle karşı karşıya olan
köylülerin taleplerini dile getirebilecekleri kanalları kapatıp onları her türlü siyasal
süreçten dışlayarak, bu talepleri sosyalizan ve/veya milliyetçi programlara tahvil edecek
yeni stratejik grupların ortaya çıkmasına ve güç kazanmasına yol açtı. Dahası, izlediği
mezhepçi politikayla, özellikle Makedonya’nın, propaganda kadar şiddeti de ulusal
kimlik inşasının başlıca aracı olarak kullanan rakip ulus-devletler arasında bir savaş
alanına dönmesine zemin hazırladı. Berlin Antlaşması’yla her iki bölgede de reform
yapma yükümlülüğünü üstlenmiş olan rejimin, ısrarla kapsamlı bir reform gündemini
açmaktan kaçınarak her türlü huzursuzluğu şiddet yoluyla bastırma stratejisi,
1559
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Makedonya ve Ermeni Sorunlarının giderek uluslararası bir boyut kazanmasına neden
olurken, isyan ve mezhepçi şiddet biçimini alan siyasal çatışmaların önüne geçemediği
ölçüde İmparatorluğu taşınması güç bir mali ve siyasi yükün altına soktu.
İstibdat rejiminin karşı devrim programının temel toplumsal dayanağını
oluşturan Müslüman mülk sahipleri, bir yandan giderek daha fazla bu yükü kendi
omuzlarına yıkması, diğer yandan da kendi imtiyazlarını tehdit eden reform gündemini
ve uluslararası baskıları bertaraf etmekteki başarısızlığı nedeniyle rejime yabancılaştılar.
Müslüman mülk sahiplerinin bir kesimi (özellikle de soya dayalı toplulukların
liderlikleri), rejimle karşı karşıya gelmek pahasına bu imtiyazlara daha fazla sarılırken,
diğer bir kesimi de (özellikle şehirli eşraf) toplumsal kaynaklar üzerindeki denetimlerini
arttıracağı umuduyla meşrutiyetçi çizgiye kaydı. Baskı, tutuklama ve sürgünlerle geçen
uzun suskunluk yıllarının ardından meşrutiyetçi muhalefetin temsilcisi olan Jön Türk
hareketi, XX. yüzyılın ilk yıllarında yeniden güç kazanarak hem askerî ve sivil
bürokrasi hem de kentli mülk sahipleri arasında örgütlenme zemini buldu ve farklı
toplumsal kesimlerin rejim karşıtı taleplerini bir araya getirebilecek bir stratejik grup
olarak ortaya çıktı. 1908 Temmuzu’nda Jön Türk muhalefetinin en örgütlü bileşeni olan
İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni iktidara taşıyan Hüriyetin İlanı, İstibdat rejimine son
verirken, iktidar bloğunun bileşimi ve siyasal toplumun nasıl tanımlanacağına ilişkin
yeni siyasal çatışma dinamiklerinin eşlik edeceği yeni bir demokratik devrim uğrağını
açtı.
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SONUÇ

Ve kurt kuzu ile beraber oturacak
ve kaplan oğlakla beraber yatacak…
ve artık cengi öğrenmeyecekler1561
İnsanlar tarihlerini kendileri yapar; ama onu özgür
iradeleriyle değil, kendi seçtikleri koşullar altında değil,
dolaysız olarak önlerinde buldukları, verili, geçmişten
devrolan koşullar altında yaparlar.1562

Osmanlı tarihyazımında İmparatorluğun uzun XIX. yüzyılına damgasını vuran
siyasal çatışmaları ilişkisel bir bütünlük içinde ele alan ve bu çatışmalara neden olan
dinamikleri karşılaştırmalı bir şekilde çözümleyen çalışmaların sayısı son derece sınırlı
olduğu gibi, bu dinamiklerin Osmanlı devlet oluşumu ile olan karşılıklı ilişkisi de büyük
oranda göz ardı edilmiştir. Literatürdeki bu eksikliğin en önemli nedeni, Osmanlı
tarihyazımında hâkimiyetini sürdüren tarihi ulusal kompartımanlara parçalayarak ele
alma eğilimindeki milliyetçi teleoloji ile ‘‘güçlü devlet geleneği tezi’'ni yeniden üreten
paradigmaların, siyasal çatışmaları, kaynağını milliyetçi ideoloji ve hareketlerden alan
ya da devlet veya devlet iktidarını elinde bulunduran ‘‘seçkinlerle’' çeşitli toplumsal
kesimleri karşı karşıya getiren çatışmalara indirgemesidir. Bu tez, söz konusu eksikliğin
giderilmesine katkı koymak amacıyla, hem farklı siyasal çatışma dinamikleri arasındaki
ilişkisel bütünlüğün hem de bu dinamiklerle devlet oluşumu arasındaki eş-kurucu
ilişkinin, sınıf mücadelesi merkeze alınarak çözümlenmesi gerektiği iddiasından yola
çıkmıştır.
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Sınıf, sınıf mücadelesi ve devlet oluşumuna ilişkin stratejik-ilişkisel bir kuramsal
zeminden hareket eden tezde iki ana izlek takip edilmiştir. Birinci izlek, kaynağını
toplumsal artığın temellükü ve paylaşımından alan sınıf mücadelesinin yarattığı farklı
siyasal çatışma dinamiklerinin ortaya konması, bu dinamiklerin tezahürü olan ve aynı
zamanda çeşitli sınıf stratejilerine denk düşen çatışma biçimlerinin incelenmesinden
oluşmaktadır. Bu çerçevede, Osmanlı eski rejiminin XVIII. yüzyılın ikinci çeyreğinde
içine girdiği (jeo)politik birikim krizi ile İmparatorluğun siyasal varlığının sona erdiği
1908 sonrasındaki devrimci uğrak arasında, üç temel siyasal çatışma dinamiği tespit
edilmiştir.
Bu dinamiklerden ilki, doğrudan üretici konumundaki köylülerin, bireysel ve
kolektif sömürü mekanizmaları ile mülksüzleşme tehdidi karşısında gösterdikleri
direniştir. Özellikle siyasal rejim tarafından mevcut mülkiyet ilişkilerini idame ettirmek
amacıyla yeniden üretilen kategorik eşitsizliklerin, doğrudan üreticilerle mülk sahipleri
arasındaki mezhep farklılıklarıyla çakıştığı ve bu farklılık temelinde köylülerin çifte
vergilendirme altında ezildiği ve/veya mülkiyet haklarından yoksun bırakıldığı
bölgelerde, söz konusu dinamik, yerli mülk sahiplerini ya da bir bütün olarak Osmanlı
hâkim sınıfını hedef alan köylü isyanları veya uzun bir sürece yayılmış çete savaşları
biçiminde tezahür etmiştir.
İkinci siyasal çatışma dinamiği, kaynağını doğrudan üreticilerden çekilen
toplumsal artığın ne şekilde ve hangi mekanizmalarla paylaşılacağına dair Osmanlı
hâkim sınıfı içinde verilen mücadeleden almıştır. Bu mücadele, özellikle taşralı mülk
sahiplerinin denetimlerindeki politik birikim araçlarından vazgeçmeye zorlandığı
durumlarda veya İmparatorluğun siyasi varlığının tehdit altına girdiği ve merkezî
hükümetin mevcut mülkiyet ilişkilerini güvence altına alma kapasitesini yitirdiği kriz
dönemlerinde, taşralı mülk sahiplerinin doğrudan merkezî hükümetle karşı karşıya
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geldiği bölgesel direnişler ya da kent isyanları ile gayr-i Müslim toplulukların hedef
alındığı geniş ölçekli mezhepçi şiddet biçimlerini alan siyasal çatışmalar üretmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun XIX. yüzyıl boyunca tanıklık ettiği üçüncü siyasal
çatışma dinamiği ise, mevcut mülkiyet ilişkileri nedeniyle politik birikim araçlarına
kolektif olarak sahip olmayı sürdüren soya dayalı toplulukları dolaylı kolektif sömürü
mekanizmalarına tâbi kılma çabalarının ürünüdür. Vergilendirme, zorunlu askere alma,
silahsızlandırma ve yerleşik hayata geçirme biçimindeki bu çabalara gösterilen direniş,
soya dayalı toplulukların liderliklerinin mülk sahibi sınıfların bir parçasını oluşturması
nedeniyle yer yer ikinci siyasal çatışma dinamiğiyle iç içe geçmiştir. Bununla birlikte,
politik birikim araçlarını korumanın rakip topluluklar karşısında ayakta kalmanın tek
yolu olduğu koşullarda, söz konusu mekanizmaların bir bütün olarak topluluğun
varlığını tehdit etmesi ve soya dayalı topluluklarla kentli mülk sahiplerinin tarımsal
kaynaklar için girdikleri mücadele, bu direnişi ayrı bir dinamik olarak ele almayı
gerektirmektedir. Topluluğu bu tehdit ve rekabet karşısında savunma ve eski rejimden
miras alınan feodal imtiyazları muhafaza etme kaygısı, soya dayalı toplulukların
merkezî hükümete karşı silahlı isyan ya da direnişlerine, kentli mülk sahipleriyle
çatışmalara ve feodal imtiyazların aşağıdan tehdit edildiği örneklerde mezhepçi şiddete
yol açmıştır.
Aynı ontolojik kaynaktan, yani toplumsal artığın temellükü ve paylaşımına
dayanan sınıf mücadelesinden doğmakla birlikte, söz konusu mücadelenin farklı
düzlemlerde yaşanması nedeniyle farklı siyasal çatışma biçimleri üreten bu üç dinamik,
tezde incelenen dönem boyunca, ilişkisel bir bütünlük içinde Osmanlı devlet
oluşumunun izlediği güzergâhın şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamıştır. Bununla
birlikte, siyasal çatışma dinamiklerinin kuvveden fiile çıkarak somut siyasal çatışmalara
yol açtığı koşullar ve bu çatışmaların aldıkları özgün biçimler de, devlet oluşumunun
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müteakip kriz ve restorasyonlara denk düşen evreleri tarafından şekillendirilmiştir.
Siyasal çatışma dinamikleriyle devlet oluşumu arasındaki bu eş-kurucu ilişki nedeniyle,
tezin takip ettiği ikinci ana izlekte, Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasal rejimlerin ve
krizlerin yol açtığı rejimler arası geçişlerin niteliği sorunu ele alınmıştır.
Osmanlı devlet oluşumunu tarih ötesi bir devlet-toplum karşıtlığı nosyonu
üzerinden ve sürekliliklere odaklanarak açıklamaya çalışan hâkim paradigmaların
aksine, bu tezde, söz konusu süreç stratejik bir ilişki biçimi olarak kavramsallaştırılmış
ve böylece sürekliliklere olduğu kadar kopuşlara da duyarlı bir yaklaşım geliştirilmeye
çalışılmıştır. Bu çerçevede, Osmanlı İmparatorluğu’nun XIX. yüzyıl boyunca tecrübe
ettiği devlet oluşumu süreci, siyasi zor kullanımından ayrı bir iktisadi alanının
gelişmesinin, yani (jeo)politik birikimin yerini sermaye birikimine bırakmasının ön
koşulu olan, şahsi iktidar ilişkilerinin tasfiye edildiği ve gayr-i şahsi iktidar alanının
genişletildiği bir burjuva devrimi olarak ele alınmıştır. Osmanlı eski rejiminin XVIII.
yüzyılın son çeyreğinde içine girdiği (jeo)politik birikim krizini aşmaya yönelik kriz
karşıtı stratejilerin XIX. yüzyılın başlarından itibaren hayata geçirilmesiyle başlayan bu
süreç, demokratik devrim seçeneğinin gündeme geldiği yeni bir kriz uğrağıyla
birbirinden ayrılan iki restorasyon dönemiyle ilerlemiş ve nihayetinde 1908 sonrasında
ortaya çıkan yeni bir kriz ve demokratik devrim uğrağının ortasında Osmanlı
İmparatorluğu’nun tarih sahnesinden çekilmesiyle sona ermiştir.
Bu iki restorasyon dönemi, Osmanlı hâkim sınıfı içinde kurmaya çalıştıkları
mutabakatın niteliği ve toplumdaki siyasal çatışma dinamiklerini kontrol altında
tutmaya yönelik birbirine karşıt stratejik yönelimleriyle iki farklı siyasal rejime tekabül
etmiştir. Pasif devrim kavramıyla açıklayabileceğimiz ilk restorasyon dönemi, yani
Tanzimat rejimi, eski rejimin krizi sırasında tetiklenen toplumsal fay hatlarını kontrol
altında tutabilmek amacıyla, bir yandan dolaylı kolektif sömürü mekanizmalarını
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güçlendirmeye ve politik birikim araçlarının merkezileşmesine dayanan yeni bir
mülkiyet ve birikim rejiminin siyasi ve hukuki zeminini yaratmaya, diğer yandansa
siyasal yapıya ve kamusal hayata mündemiç mevcut kategorik eşitsizlikleri zayıflatarak
siyasal toplumu genişletmeye çalışmıştır. Bu çerçevede, zorunlu askerlik ve yeni vergi
uygulamalarıyla merkezî hükümetin toplumsal artıktan aldığı pay artırılırken, taşralı
mülk sahipleri de politik birikim araçlarından vaz geçmeleri karşılığında, doğrudan
üreticiler ve soya dayalı topluluklar karşısında siyasi ve iktisadi nüfuzlarını tahkim
edecek yeni siyasal temsil olanaklarına ve tarımsal artık çekimini güvence altına alacak
bir mülkiyet rejimine kavuşmuştur. Tanzimat rejiminin doğrudan üreticilerin kategorik
eşitsizliklerle perçinlenen sömürüye karşı direnişlerini kontrol altında tutmak için
izlediği stratejiyse, gayr-i Müslim tebaanın mevcut dinî hiyerarşiler üzerinden
yönetilebilir hale getirildiği, cemaatler arası eşitliğe dayanan mezhepçi bir Osmanlıcılık
siyaseti olmuştur.
Yeni bir krizin ve uluslararası konjonktürün ürünü olan İstibdat rejimiyse iktidar
bloğunun ve siyasal toplumun genişletilmesini öngören Tanzimat rejiminin aksine,
toplumdaki devrimci dinamikleri ideolojik, siyasi ve gerektiğinde fizikî olarak
etkisizleştirmeyi, mülk sahibi sınıfların bu dinamikler karşısındaki birliğini yeni bir
hiyerarşiyle konsolide etmeyi, bunun için de mevcut ‘‘kategorik eşitsizlikleri’’ kamusal
siyaset alanında derinleştirmeyi öngören karşı devrimci bir programla hareket etmiştir.
Bir karşı devrim olarak İstibdat rejimi, bu çerçevede, hem iktidar bloğunun iç
hiyerarşisini yeniden tanımlamak hem de siyasal toplumu daraltmak amacıyla İslamcılık
ve Hilafet siyasetini devreye sokmuş, bir yandan gayr-i Müslimlerin Osmanlı toplumu
içindeki siyasi ve iktisadi konumlarını zayıflatırken, diğer yandan da Sünni İslam’ın
resmî yorumuna dayanan yeni bir siyasal toplum inşa etmeye, bu siyasal topluma
mensubiyeti ise Sultan-Halifeye gösterilen kişisel sadakatle tanımlamaya çalışmıştır.
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Osmanlı hâkim sınıfı adına hareket eden farklı stratejik grupların mevcut iktidar
ve sömürü ilişkilerini siyasal çatışma dinamiklerini kontrol altında tutarak idame ettirme
hedefleri, burjuva devrimi sürecinin süreklilik veçhesini teşkil ederken, bu hedefe
ulaşmak amacıyla uygulamaya konulan stratejik programlar arasındaki farklar ve bu
farkların siyasal çatışma dinamikleri ve biçimleri üzerindeki dönüştürücü etkileri de
burjuva devrimindeki kopuşlara işaret etmiştir. Dolayısıyla bu tezin temel sorunsalı olan
ve yukarıda belirtilen üç temel siyasal çatışma dinamiği ile devlet oluşumu arasındaki
eş-kurucu ilişkinin ortaya konması, ancak tezin iki ana izleğinin süreklilik-kopuş
diyalektiğinin gözetildiği tarihsel bir çerçeveye yerleştirilmesiyle mümkün olmuştur.
İlk çatışma dinamiği ile başlayacak olursak, (jeo)politik birikimin birincil artık
temellük stratejisi olduğu Osmanlı eski rejiminde köylüler, ürettikleri artığa mülk
sahipleri tarafından siyasal zor yoluyla el konmasına, bölgesel rejimlere ve/veya
merkezî hükümete isyan ederek ya da üretim sürecinin dışına çıkıp askerî sınıfa dahil
olmanın çeşitli yollarını arayarak yanıt vermiştir. Özellikle gayr-i Müslim köylülük
üzerindeki sömürü ve baskının bölgesel rejimlerin özgüllükleri nedeniyle daha yoğun
olduğu Belgrad ve Mora’da yüzyılın başında çıkan isyanlar, söz konusu bölgelerin
uluslararası müdahale sonucunda İmparatorluktan kopması ve sonrasında birer ulusdevlet biçiminde örgütlenmesiyle sonuçlanmıştır. Bu isyanlar ve genel olarak
İmparatorluk sathında Müslüman mülk sahipleriyle gayr-i Müslim köylüler arasında
giderek çatışmacı bir hal alan ilişkiler, eski rejimin krizinde belirleyici bir rol oynadığı
gibi, sermaye birikimine dayanan yeni bir toplumsal mülkiyet rejiminin inşasının ve
mezhepçi Osmanlıcık siyasetinde yansımasını bulan siyasal toplumu genişletme
çabalarının da temel dinamiğini teşkil etmiştir.
Tanzimat rejimi döneminde, siyasal toplumun genişletilmesiyle feodal sömürüyü
meşrulaştıran kadim askerî-reaya ayrımı işlevsizleşirken, toprak sahibi eşraf, küçük
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köylü ve ortakçı ya da ücretli emekçiden oluşan bir toplumsal mülkiyet rejiminin
temelleri atılmıştır. Özellikle bölgesel rejimlerin tasfiyesinin tamamlandığı İç ve Batı
Anadolu, Trakya ve Makedonya ile Irak ve Suriye’de yeni toplumsal mülkiyet
ilişkilerinin yerleşmesinde değişen ölçülerde mesafe kaydedilmiş, bunun sonucunda,
söz konusu topraklarda köylülerin doğrudan ve dolaylı sömürü mekanizmalarına
gösterdikleri direnişlerin kolektif eylem biçimini almasının önüne geçilebilmiştir.
Ancak, toprak sahipleriyle doğrudan üreticiler arasındaki ayrımın aynı zamanda dinî
ayrımlara tekabül ettiği, gayr-i Müslim köylülerin toprak üzerindeki mülkiyet
haklarından yoksun bırakıldığı, Müslüman mülk sahiplerininse politik birikim araçlarını
koruduğu Kuzey Balkanlar, Doğu Anadolu ve Cebel-i Lübnan’da söz konusu siyasal
çatışma dinamiği geniş çaplı köylü isyanları ve/veya mezhepçi şiddet biçiminde tezahür
etmiştir.
Tuna vilayetleri’nde Ortodoks, Cebel-i Lübnan’daysa Maruni köylüler,
Tanzimat rejiminin eşitlik vaatlerine atıfta bulunarak feodal sömürü ilişkilerini tasfiye
etmek ve üretim araçları üzerindeki mülkiyet haklarının devlet tarafından tanınmasını
sağlamak için silaha sarılırken, Doğu Anadolu’da Nasturiler, Kürt mirleriyle olan feodal
bağlarını koparma girişiminde bulunmuştur. Tanzimat rejimi Kuzey Balkanlar’da
Müslüman beylerin, Cebel-i Lübnan’da Dürzi aşiretlerin, Doğu Anadolu’daysa Kürt
mirlerinin ölçüsüz şiddetiyle karşılaşan bu isyanları, mülk sahiplerine politik birikim
araçlarından merkezî hükümet lehine vaz geçmelerini öngören programını dayatmak
için bir fırsat olarak görmüştür. Bununla birlikte, rejimin sınıfsal karakteri, köylülerin
taleplerinin

mülk

sahiplerinin

bütünüyle

rejime

yabancılaştırılması

pahasına

karşılanacağı bir çözüme imkân sunmamıştır. Rejim, köylülerin mülkiyet haklarını
koşullu olarak tanırken, hem merkezî hükümetin hem de yerel mülk sahiplerinin tarım
kaynaklı toplumsal artık üzerindeki iddialarını koruyan bir politika izlemiş ve bunun
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sonucunda tarımsal artığın vergilendirilmesi, Tanzimat dönemi boyunca önemli bir
çatışma kaynağı olmayı sürdürmüştür.
Bu kaynak, genel bir siyasi, iktisadi ve toplumsal krizin ortasında Balkanlarda
bir kez daha köylü isyanlarının çıkmasına yol açmış ve isyanlara sahne olan BosnaHersek ile Tuna vilayetleri yine uluslararası müdahale sonucunda İmparatorluktan fiilen
kopmuştur. Doğrudan bu krizin ürünü olan İstibdat rejimiyse 93 Harbi’nin ardından
egemenliğini sürdürdüğü topraklarda, söz konusu devrimci dinamiği bastırmayı stratejik
önceliği haline getirmiştir. İmparatorluğun mali yükünün giderek ağırlaştığı bu
dönemde, bu yükün ağır ve keyfî vergilendirme yoluyla doğrudan üreticilerin üzerine
yıkılması ve özellikle Doğu Anadolu’da Hristiyan köylülerin mülksüzleşme sürecinin
hız kazanması, Makedonya ve Ermeni sorunlarının kangren haline gelmesine yol
açmıştır. Bu sorunların ürünü olan sosyalizan-milliyetçi örgütler, Tanzimat rejiminin
aksine taleplerini ifade edebilecekleri siyasal kanallardan bütünüyle yoksun bırakılan ve
yerel mülk sahiplerinin dizginsiz sömürüsüne maruz kalan köylüler arasında
etkinliklerini arttırarak, Büyük Güçler’in güvencesi altındaki reform gündemlerini
açmak için köylülüğü seferber etmeye yönelik isyan ve direnişler örgütlemeye
yönelmiştir. Müslüman mülk sahipleriyle yaşanan çatışmaların daha da şiddetlenmesine
yol açan bu strateji, Osmanlı güvenlik aygıtının gücü karşısında hedeflerine doğrudan
ulaşamasa da, rejimin XX. yüzyılın başında istikrarsızlaşmasının ve nihayetinde Jön
Türk muhalefeti tarafından yıkılmasının zeminini hazırlamıştır. Bu açıdan, İttihat ve
Terakki Cemiyeti, bu dönemdeki örgütlenme atılımını ve 24 Temmuz 1908’deki
başarısını, Makedonya ve Ermeni sorunlarında cisimleşen toplumsal fay hatlarına
borçludur.
İkinci siyasal çatışma dinamiği ile devam edecek olursak, eski rejimin krizi
sırasında, politik birikim araçlarının özelleşmesi sayesinde ortaya çıkan bölgesel
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rejimlerin tasfiye edilmesinin ardından, Tanzimat rejimiyle birlikte Osmanlı hâkim
sınıfının siyasi birliğini yeniden tesis edecek bir mutabakat gündeme gelmiştir.
İmparatorluğun siyasi varlığını ve birliğini güvence altına almak üzere dolaylı kolektif
sömürü mekanizmalarının güçlendirilmesini, bunun karşılığında dolaylı bireysel
sömürünün devletin siyasal ve hukuki güvencesi altına alınmasını öngören bu
mutabakat, yaratılan temsil mekanizmalarıyla Osmanlı mülk sahiplerinin bir sınıf olarak
yönetme kapasitelerinin tahkim edilmesini amaçlamıştır. Bu açıdan Tanzimat, iktidarı
elinde bulunduran bir stratejik grubun devleti güçlendirmeyi ve merkezileştirmeyi
hedefleyen programı kadar, Büyük Güçlerden, doğrudan üreticilerden ve hâkim sınıfın
politik birikim araçlarını elinde bulundurmayı sürdüren diğer kesimlerinden gelen
tehditler karşısında, iktisadi ve siyasi gücünü arttırmaya çalışan taşra eşrafının sermaye
birikimine dayanarak kendisini yeniden üretme stratejisinin de ürünü olmuştur.
Bununla birlikte, Bosna, Arnavutluk, Doğu Anadolu ve Suriye’de yerel mülk
sahiplerinin Tanzimat reformlarına yönelik direnişleri, söz konusu mutabakatın
çatışmasız bir şekilde kabul edilmemiş olduğunun göstergesidir. Anılan bölgelerin
tümü, yerel iktidar ve mülkiyet ilişkilerinin özgünlükleri nedeniyle bölgesel rejimlerin
tasfiyesi sürecinin tamamlanamadığı ve mülk sahiplerinin şu ya da bu ölçüde politik
birikim araçlarını ellerinde tutmaya devam ettikleri yerlerdir. Bu bölgelerde yerel mülk
sahipleri, aşiret bağlarını ya da himaye ilişkilerini kullanarak daha geniş kitleleri
Tanzimat reformlarına karşı seferber edebilmiş ve özellikle Tanzimat’ın mezhepler arası
eşitlik siyasetine karşı oluşan tepkiyi Bosna ve Arnavutluk’ta doğrudan merkezî
hükümete, Suriye’de gayr-i Müslim nüfusa, Doğu Anadolu’da ise her iki hedefe birden
yöneltmiştir.
Tanzimat rejimi söz konusu bölgelerde yerel mülk sahiplerinin direnişini zor
kullanarak kırmış ve reformlar, yerel koşullara bağlı olarak değişen ölçeklerde olmakla
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birlikte İmparatorluğun bütününde uygulamaya konmuştur. Ancak, taşralı mülk
sahipleri açısından söz konusu mutabakatın birincil koşulu, merkezî hükümetin yerel
iktidarlarını ve İmparatorluğun bütünlüğünü güvence altına alma kapasitesini idame
ettirebilmesi olmuştur. 93 Harbi’nin ardından Osmanlı İmparatorluğu’nun bu kapasitede
yaşadığı kayıp, Arnavutluk, Doğu Anadolu ve Suriye’de yerel mülk sahipleri için hem
Büyük Güçlerden ve/veya yerel gayr-i Müslim nüfustan kaynaklanan bir tehdit hem de
toplumsal kaynaklar üzerindeki denetimlerini arttırabilecekleri bir fırsat yaratmıştır.
Prizren Birliği, Ubeydullah İsyanı ve Ayan Hareketi’nde somutlaşan bu özerklik yanlısı
eğilimin zor ve ikna araçlarıyla bastırılmasının ardından, İstibdat rejimi döneminde
iktidar bloğunun birliğinin yeniden tesis edilmesi ve Müslüman mülk sahiplerinin
İmparatorluğa sadakatinin sağlanması temel stratejik öncelik haline gelmiştir. Bu
çerçevede Tanzimat rejiminin -kısa ömürlü I. Meşrutiyet tecrübesinde doruk noktasına
ulaşan- temsil mekanizmalarını güçlendirme siyaseti terk edilerek, mülk sahibi sınıf
mensuplarıyla Sultan-Halife arasında kurulan kişisel ilişkilere dayalı yeni bir eşraf
siyaseti izlenmiştir.
Özellikle devrimci dinamiklerin bastırılması için Sünni aşiretlerin elindeki
politik birikim araçlarını seferber etmek amacıyla bu toplulukların liderlerine tanınan
imtiyazlar, bir yandan mevcut toplumsal gerilimleri şiddetlendirirken, diğer yandan
kentli eşraf ile soya dayalı toplulukların arasında var olan güç dengesini ikinciler lehine
bozarak yeni gerilimler yaratmıştır. XX. yüzyılın ilk yıllarında rejimin yeni vergilerle
merkezî hükümetin toplumsal artıktan aldığı payı arttırma girişiminin de eklenmesiyle
bu

gerilimler,

kentli

eşrafın

rejime

yabancılaşarak

meşrutiyetçi

muhalefetle

yakınlaşması sonucunu doğurmuştur. 1906-1907 yıllarında Anadolu’da yaşanan vergi
ayaklanmaları ve Balkanlarda İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidar hamlesinin Rumeli
şehirlerinde bulduğu destek, bu sürecin somut yansımaları olmuştur.
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Üçüncü çatışma dinamiği söz konusu olduğundaysa, Tanzimat döneminde
merkezî hükümet, Balkanlarda, Anadolu’da ve Arap vilayetlerinde eski rejimden miras
aldıkları özerklik ve imtiyazlara son vererek, soya dayalı toplulukları zorunlu askerlik
ve vergi sistemine dahil etmeye, silahsızlandırmaya ve göçer aşiretleri yerleşik hayata
geçirmeye çalışmıştır. Özellikle zorunlu askerliği ve silahsızlanmayı mevcut toplumsal
ilişkileri çözecek ve kendilerini iktisadi kaynaklar üzerinde rekabet içinde oldukları
topluluklar karşısında saldırıya açık hale getirecek bir tehdit olarak gören aşiretler,
belirli hiyerarşik yapılar çerçevesinde kolektif olarak kontrol ettikleri politik birikim
araçlarını kullanarak rejimin bu stratejisine direnme yolunu seçmiştir. Tanzimat
rejimiyse bu direnişin üstesinden gelebilmek için bir dizi cebrî, siyasi ve ideolojik aracı
devreye sokmuştur. Direnmeyi seçen toplulukların askerî harekâtlarla cezalandırıldığı
ve liderlerinin iktidar bloğunun dışına itildiği, rejimle uzlaşmayı seçenlerinse politik
birikim araçlarından vaz geçmeleri karşılığında makam tevdii yoluyla iktidar bloğuna
dahil edildiği bu süreçte, Osmanlı hâkim sınıfının kültürel kodlarının bu topluluklar
tarafından benimsenmesini ve kullanılan şiddetin meşrulaştırılmasını amaçlayan bir
vazife-i temdin söylemine de başvurulmuştur.
İstibdat rejimi döneminde Balkanlarda, Doğu Anadolu’da ve Arap vilayetlerinde
Sünni aşiretler, ellerinde bulundurdukları politik birikim araçlarını rejimin öncelikleri
doğrultusunda kullanmaları karşılığında, özellikle zorunlu askerlik ve vergi alanlarında
eski imtiyazlarının bir bölümünü yeniden elde etmiştir. Aşiret liderlerinin kişisel
ilişkiler yoluyla Sultana ve dolayısıyla rejime sadakatlerinin tesis edilmesiyle bir
yandan doğrudan üreticilerin neden olduğu devrimci dinamiğin bastırılması, diğer
yandansa meşrutiyetçi ve/veya özerklik yanlısı bir muhalefete kayma potansiyeline
sahip kentli eşraf ile soya dayalı toplulukların stratejik gündemlerinin örtüşmesi
sonucunda rejime yönelebilecek olası tehditlerin engellenmesi amaçlanmıştır. Gayr-i
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Sünni soya dayalı topluluklarsa bu dönemde benzer bir imtiyaz siyasetinden
yararlandırılmamıştır. Rejimin temel önceliği bu grupların ‘‘tashih-i akaid’'i, yani Sünni
İslam’a döndürülmeleri olurken, bunun için propaganda ve eğitim araçları kadar zora
başvurmaktan da kaçınılmamıştır. Soya dayalı topluluklar karşısında izlenen bu siyaset,
hem kentli eşraf ve köylülük arasında yol açtığı huzursuzluklar hem de kolektif sömürü
mekanizmalarını ve bir bütün olarak İmparatorluğun jeopolitik basınç karşısındaki
konumunu zayıflatması nedeniyle, uzun vadede İstibdat rejiminin istikrarsızlaşmasına
ve rejim karşıtı muhalefetin güçlenmesine katkıda bulunmuştur.
Bu

tezde

gösterilmeye

çalışıldığı

üzere,

XIX.

yüzyıl

Osmanlı

İmparatorluğu’ndaki üç temel siyasal çatışma dinamiğiyle siyasal rejimler arasındaki
ilişkiler, güzergâh bağımlı ve güzergâh şekillendirici bir nitelik taşımıştır. Siyasal
çatışma dinamikleri, sınıf mücadelesinin sürekliliği içinde, devlet oluşumunun farklı
evrelerinde takip edilen rejim kurucu stratejilerin sınırlarını belirlerken, bu stratejiler de
siyasal çatışma dinamiklerinin somut tezahürleri olan reaktif ve proaktif sınıf
stratejilerini şekillendirmiştir. Sonuç olarak, hâkim üretim biçimiyle kurdukları farklı
ilişkilere göre bir araya gelen insanlar ve bu insanlar adına hareket eden stratejik
gruplar, içinde bulundukları dönemin tarihini, önlerinde buldukları, verili, geçmişten
devrolan koşullar altında yapmışlar; aynı zamanda yaptıkları bu tarihle, sonraki
dönemlere devrolacak koşulları da yaratmışlardır. Tarihsel gelişmenin bu niteliği,
tarihin, ulaştığı noktadan geriye bakılarak değil, nereden geldiğine odaklanılarak
anlaşılmasını ve açıklanmasını gerektirir. Tezde benimsenen bu yaklaşım, ele alınan
dönemin ötesinde, 1908-1926 devrimci uğrağının da sınıf mücadelesi temelinde
çözümlenmesi açısından anlamlı bir çerçeve sunmaktadır.
Osmanlı burjuva devriminin nihai evresi, 1908 Temmuzu’nda Hürriyet’in İlanı
ile başlayıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından 1926 yılı itibariyle yeni
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rejime yönelik muhalefetin tasfiyesiyle sonuçlanan devrimci bir uğrağa tekabül etmiştir.
Bu devrimci uğrak, kendi içinde, farklı stratejik grupların iktidarı ele geçirmek ya da
İmparatorluğun belirli bir bölgesinde alternatif bir iktidar odağı oluşturmak için
mücadele ettiği bir dizi devrimci durum barındırmış,1563 dahası bu devrimci durumların
önemli bir bölümü, 1911 yılında İtalya’nın Trablusgarb’ı işgali ile başlayan, Balkan
Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı ile devam eden ve nihayetinde Millî Mücadele ile
sona eren 11 yıllık kesintisiz bir savaşın içinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 1908
sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun hem merkezinde hem de taşra vilayetlerinde
yaşanan siyasal çatışmaların kapsam ve yoğunluğu düşünüldüğünde, bu dönemde,
ancak yaklaşık yüzyıl önce Osmanlı eski rejiminin çöküşüyle sonuçlanan devrimci
uğrakla karşılaştırılabilecek bir ‘‘iç savaş’'a tanıklık edildiğini iddia etmek
mümkündür.1564 Dolayısıyla burjuva devriminin bu nihai evresi, dış savaş ile iç savaşın
iç içe geçtiği, İmparatorluğun tarih sahnesinden çekilmesine neden olacak derin bir
krize denk düşmüştür.
Osmanlı’nın bu son krizi, tıpkı daha önceki 1774-1838 ve 1871-1881 krizleri
gibi, iktidar bloğunun parçalandığı, siyasal toplumun sınırlarının tanımlanmasına ilişkin
alternatif projelerin gündeme geldiği ve krizin aşılmasını ya da krizden faydalanmayı
amaçlayan stratejik grupların birbiriyle çatıştığı bir uğraktır. Kısa aralıklara rağmen
1908’den 1918’e kadar iktidar ortağı ya da tek başına iktidar olan İttihat ve Terakki
Cemiyeti, uygulamaya çalıştığı yeni rejim inşası programıyla, kuşkusuz bu dönemde
devlet oluşum sürecinin esas itici gücünü oluşturmuştur. Bununla birlikte, İTC hiçbir
zaman, hatta Bâbıâli Baskını’nın ardından ülkeyi fiilen tek parti olarak yönettiği 1913
sonrasında bile, kendi programını uygulamaya koyabileceği istikrarlı bir rejim
kuramamıştır. Cemiyet’in yeni rejim inşasına yönelik çabaları, kendisini iktidara taşıyan
1563

Önder Uçar, ‘‘Türkiye’de Tarihyazımı ve Burjuva Devrimleri: Bazı Gereksiz Kıstaslar,’' Tarih ve
Toplum Yeni Yaklaşımlar, Sayı 16 (Yaz, 2013), s. 151-152.
1564
Yalçın Küçük, Türkiye Üzerine Tezler, İstanbul, Salyangoz Yayınları, 2006, s. 1175.
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ittifakın taraflarının birbiriyle çatışan stratejik gündemleri, rejim stratejilerinin
karşılaştığı direnişler ve hızla Birinci Dünya Savaşı’na doğru giden süreçte emperyalist
paylaşım mücadelesinin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri kadar, devlet
oluşumunun daha önceki evrelerinden miras aldığı siyasal çatışma dinamikleri
tarafından da sınırlanmıştır. Aynı zamanda bu stratejiler, hem rejim karşıtı muhalefetin
reaktif, hem de rejimin yaslandığı toplumsal kesimlerin ve ittifak içinde olduğu siyasi
grupların birbiriyle çatışan proaktif stratejilerinin basıncı altında yeni ve sonuçları
itibariyle önceki dönemlerle kıyaslanamayacak kadar şiddetli siyasal çatışma biçimleri
üretmiştir.
Bu çerçevede değerlendirildiğinde, Osmanlı tarihyazımının en çetrefilli
sorunlarından biri olmayı sürdüren ‘‘1908’de Osmanlı İmparatorluğu’nun ufuklarını
kaplayan iyimserlikle 1918’de karşılaşılan acı gerçekler arasındaki zıtlık’’ 1565 ya da
Sonuç bölümünün epigrafına atıfla söyleyecek olursak, kurtla kuzunun birlikte
oturacağı, kaplanla oğlağın birlikte yatacağı ve artık cengi öğrenmeyecekleri bir çağa
duyulan özlemin dış savaşla iç savaşın iç içe geçtiği bir krizin enkazının altında
kalması, Osmanlı eski rejiminin çöküşünden II. Meşrutiyet’e dek izlerini sürdüğümüz
siyasal

çatışma dinamiklerinden ve bu dinamiklerden kaynağını

alan sınıf

stratejilerinden bağımsız bir şekilde anlaşılamaz. Osmanlı’nın son krizini yaratan bu
dinamik ve stratejilerin ürünü olan çatışmalar, İmparatorluğun uzun XIX. yüzyılının
yanı sıra, enkazından doğan ulus-devletlerin XX. yüzyılda izleyecekleri güzergâhları da
şekillendirmiş ve etkileri günümüzde dahi hissedilmeye devam eden sonuçlar
doğurmuştur.

1565

Michael Raynolds, İmparatorlukların Çöküşü, çev. Yücel Aşıkoğlu, İstanbul, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, 2010, s. 3.
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ÖZET
Osmanlı tarihyazımında hâkimiyetini koruyan milliyetçi teleoloji ve Türkiye’de
güçlü devlet geleneği tezi, devlet oluşumu ve siyasal çatışma dinamikleri arasındaki eşkurucu ilişkinin ortaya konması açısından aşılması güç bir engel teşkil etmiştir. Bu tez,
söz konusu engelin aşılabilmesi için devlet oluşumu ve siyasal çatışmaların stratejikilişkisel bir çerçeveden yola çıkarak incelenmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Bu
çerçevede tezde, sınıf mücadelesinin farklı düzlemlerinin ürünü olan üç temel siyasi
çatışma dinamiğinin XIX. yüzyılda Osmanlı devlet oluşumunun müteakip evreleri
üzerinde güzergâh şekillendirici bir etkide bulunduğu gösterilmektedir. Bu üç dinamik,
doğrudan üreticilerin dolaylı ve doğrudan sömürü mekanizmalarına gösterdikleri
direniş, mülk sahibi sınıfların farklı fraksiyonları arasında süregiden toplumsal artıktan
pay alma mücadelesi ve soya dayalı toplulukların dolaylı kolektif sömürü
mekanizmalarına dahil edilme çabalarına verdikleri tepkilerden oluşmaktadır. Tezde bu
üç dinamiğin tezahürü olan siyasal çatışma biçimleri, siyasal çatışmayı kontrol altına
almayı amaçlayan rejim stratejileri ile siyasal çatışma üreten reaktif ve proaktif sınıf
stratejileri arasındaki karşılıklı ilişki bağlamında çözümlenmektedir.
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ABSTRACT
Nationalist teleology and the thesis of strong state tradition in Turkey which
used to dominate Ottoman historiography, have posed an obstacle to analyzing the coconstitutive relationship between state formation and dynamics of political contention.
This thesis argues that both state formation and political contention ought to be
analyzed from a strategic-relational perspective in order to overcome this obstacle. In
this context the thesis attempts to show that as a consequence of different planes of class
struggle, three fundamental dynamics of political contention had a path-shaping effect
on the subsequent phases of Ottoman state formation in the 19th century. These
dynamics can be classified as the resistance of direct producers to both direct and
indirect mechanisms of exploitation, the struggle within the propertied classes to claim
their share on the surplus and the reactions of kin-based communities to the attempts of
the state that aims to incorporate them into the mechanisms of indirect collective
exploitation. This thesis examines the forms of political contention that were generated
by these three dynamics, within the context of interactions between regime strategies
that aim to control contention, and reactive and proactive class strategies that produce
contention.
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