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Bu küçük araştırmamızda, Tanzimat’ın düşünce hayatı ile il
gili olan litteratür içinden, tasvirimize rehberlik eden görüş nokta
sı açısından, bir seçme yaptık. Ele aldığımız tanzimatçı düşünürle
re de bu görüş etrafında ileri sürdükleri düşüncelere göre, d.aha az 
yahut da daha çok yer ayırmak zorunda kaldık. Fransız Devri- 
minin ardından gelen yıllar içinde. Devrimi gerçekleştiren düşün
celerin canlı bir şekilde yaşadığı Avrupa’yı ziyaret eden, bu düşün
celeri benimseyip siyasî makalelerinde akseıttiren ve devlet felsefe
si hakkında en çok yazı yazmış olan Namık Kemal, en çok yer aldı, 
Tanzimat’la birlikte memleketimize getirilen Batı siyaset felsefesi
nin, gerek bu felsefeyi memleketimize aktaran düşünürler üzerin- 
ds,- gerek bu devirde uyandırdığı tepkileri de göz önünde tuttuk. 
Bu yeni devlet anlayışını reddeden ve eskinin üstünlüğüne iman 
eden Cevdet Paşa’ya da bu bakımdan bir yer ayırdık. Ancak, Tan
zimat Devrinin bu seçkin düşünürünün devlet felsefesi üzerine 
.ileri sürdüğü görüşler, yalnız, Tarih-i Cevdet’in önsözünde' ileri 
sürdüğü düşüncelerden ibaret olduğundan fazla bir yer tut^aûı. 
Bu bakımdan, yani, bu konuda sunduğu materyalin azlığı >bakı- 
mından, kısa bir yer aldı.

I. TANZİMAT VE BATI DÜNYASI

Tanzimat, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde, İmparatorluğun, 
Batı Dünyası tesirlerine resmen açıldığı, bu tesirlerin devlet eliyle 
ve kanun yoluyla resmen yerleştirilmesine çalışıldığı devirdir. Tan
zimat ile birlikte. Batı dünyasına açılan Osmanlı İmparatorluğu
nun bu dünyadan aldığı tesirler, Avrupa kültürünün XIX. yüzyılın 
başına rastlıyan bu devresinden, kendi sınırları içine aktarmıya ve 
benimsemiye çalıştığı düşünce ve görüşlerle, tesirlerinden sakındığı 
ve kaçındığı cihetler ne idi? Başka bir deyimle, Tanzimat Batı kül
türünü hangi yönünden kabul ediyor ve hangi yönünden reddedi
yordu? Bu esasın münakaşasına girişmeden, Tanzimat’ın üân edil
diği sıralarda ve daha önce Avrupa’ya hâkim olan dünya görüşü



nü belirtmenin, bu görüş içinde gelişip de tanzimat’la birlikte or- 
taya çıkan litteratür içinde akis ve tesirleri bulunan başlıca düşün
ce çığırlarını incelemenin yerinde olacağını sanıyoruz. Bu suretie, 
Tanzimata has olan düşünce ve görüşleri Tanzimatın idesini kö
künden açıklamayı deneyebiliriz,

Tanzimat’ın ilân edildiği XIX. yüzyılın birinci yarısına rastla
yan devirde, Avrupa’ya Romantism hâkimdir. Romantik dünya gö
rüşü, ortaklaşa karakterleriyle bu devrin sanat, edebiyat ve felse
fesinde belirir. Romantik hayat anlayışı, bu devrin hayat stilinde 
kendisini gösterir.

Ancak, XIX. yüzyılın başında duygu ve düşünce hayatına hâ
kim olan Romantism, ayrı ayrı Avrupa uluslarında meselâ Fransa, 
İngltere ve Almanya’da bu ulusların millî karakterlerine ve içinde 
bulundukları hayat şartlarına göre ayrı ayrı hususiyetler gösterir. 
Tanzimat’la birlikte, Avrupa’ya açılan Osmanlı İmparatorluğu ise, 
Avrupa Devletleri içinde, düşünce hayatı bakımından, daha ziyade 
Fransa’nın tesirinde kalmıştır. Tanzimatçı litteratüre, siyasî gö
rüşlerinde, edebî duyuş ve anlayışlarında daha ziyade Fransız lit- 
teratürü örnek ve rehberlik etmiştir. Romantism, kendisinden ön
ce hâkim olan düşünce çığırına yani XVIII. yüzyılın Aydınlanma 
çığrına bir reaksiyon olarak doğmuş, bu hareket başlangıçta, ha
yat anlayışında, bilgi metotlarında, siyasî düşünce ve görüşlerinde 
Aydınlanma’dan tamamiyle ayrılmıştır. Bununla birlikte, Fransız 
Romantism’i, Victor Hugo’nun temsil ettiği sonraki gelişmiş şekli 
ile, siyasî düşünce ve görüşlerinde yeni baştan Aydınlanma'ya bağ
lanmış ve Aydınlarmia’nın bir devamı olmuştur. Devlet felsefesi 
üzerine düşünen, devlet hakkında siyasî teoriler kuran, bütün bu 
düşünce ve görüşleri ile de Devrimi hazırlayan XVIII. yüzyıl Fran
sız düşünür ve yazarları, bu sonraki Romantik devre içinde de aynı 
kuvvet ve canlılıkla yaşamakta devam etmişlerdir. İmdi, Tanzimat
çı düşünce de siyasî görüşlerinde, XVIII. yüzyılın Aydınlanma gö
rüşünü benimsemeye çalışmış, bu yüzyılın, Devlet felsefesine ait 
olan «Esprit des Lois» ve «Contrat Social» gibi başlıca eserlerinin, 
başlıca düşünce ve görüşlerini, her ne kadar sistemli bir şekilde de
ğilse de, gene de ana hatları ile gazete ve dergilerde «frangmentler» 
halinde parça parça, memleketimize aktarmıya girişmiştir.

Nihayet, Victor Hugo, Romantism’inin edebiyata getirdiği ye
nilikler ve liberalism de, Tanzimat yazarları tarafından tanınmış, 
Tanzimatçı düşünürlerden Namık Kemal, bu yeni Romantik edebi
yat anlayışmm tesiri altında ve bu anlayışa göre, roman yazmış
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ve tiyatro eserleri vermiştir. Tanzimat litteratürü, Namık Kemal’le, 
Batı dUlermde «Le mal de siecle» yahud «Weltschmerz» diye ifade 
edilen Romantik acı duygusunu da dile getirmiştir. Tanzimatçı 
Romantism içinde beliren bu Rcmantik acı duygusu, vatan acısı 
şeklinde kendisini göstermiş, vatanı saran tehlikelerden, vatanın 
içine düştüğü yoksulluk ve sıkıntılardan duyulan ızdırabı, Roman- 
,Mk bir ruhun bütün derinlik ve duygululuğu ile kavrayıp hayk^- 
masını bilmişti}’.

Gerçekte, ba Romanıtik acı duygusu, ayn ayn Avrupa ulusla
rında, ayrı bir konuda duyuia.ıı ruh tedirginliğinin bir ifadesi ol
muştu. İngilteıede bu duygu, topluluğun ortaya koyduğu engeller 
karşısında düyalan acıyı belirtmiş, topluluğun konver,ticnlarınıian 
bir yanıkma, acınma ve kaçınma duygusunu dile getirmişti. Al
manya’da ise bu duygu, sonsuzluğa, karşı duyulan özlemin kendisi 
olmuş, sonsuzluğu engelüyeii sınırlara, meselâ, ölümün hayata, 
akhn bilgiye koyduğu sınırlara karşı, bir baş kaldırışı ve haykırışı 
ifade etmişti. Fransa’da, excitism ve yolculuk merakı şeklinde beli
ren bu modern melânkoli çığırı, 1 Fransız Devriminin ruhlarda 
meydana getirdiği sarsıntı ve bcşluğu avutmak, bilinmeyen başka 
ülkelerde, bilinmiyen başka duygular aram_ak isterken, aynı za
manda, dünya hayatını mânevîleştiren ve kuıtsileştiren Ortaçağa 
karşı da derin bir özlem duymuştu. Çünkü, Romantiklere göre, hı- 
ristiyanlığın saf bir şekilde hâkim olduğu Ortaçağ, bütün kurum- 
iai'i bir baş değer tarafından şekillenmiş ve bu baş değer etrafmda 
toplanmış uyumlu bir devirdi. Bununla birlikte, Fransız Rcman- 
tism’inde Ortaçağa karşı duyulan bu özlem de uzun sürmedi. Na- 
poiicn’un serüvenlerle dolu cilan hayatı. Ortaçağı unutturdu. İlk 
Romantiklerin, hiç sevmedikleri Napolion, onun despotismini ya
şamamış olan daha sonraki RC'mantik nesil tarafından âdeta tan
rılaştırıldı. Onan parıltılı yükselişi ve sonra birden bire düşüşü, ni
hayet okyanusun ortasındaki sırlı ölümü, duygulu Romantik ruh
lar için, başlı başına bir esin kaynağı oldu.

Başlangıçta; hırıstiyan dimne ve Ortaçağa dönen Fransız Ro- 
mantismi, lir ismin yeniden doğuşuyla, duygululuk ve muhayy ele
nin aklı yenisiyle esas karakterini bulmuştu. Biricik bilgi yolunun 
akıl olduğuna inanan ve matematik tabiat ilmi metodunu her alan-
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da kendisine örnek alan rationaiist Aydınlanma kültürüne karşı Ro 
mantism, yeni bir bilgi organı ortaya koymuştu, Bu da, g&rçekliği, 
bütün zenginliği ve bütün müşahhaslığı ile yakalıyan estetik sezgi 
idi. 1 Gerçek ve doğru bilginin, yalnız şuurun aydın çevresiııde 
yer aldığını kabul eden Aydmlanma felsefesine karşı Romantism, 
şuur altından, şuurun karanlıklanridn ve derinliklerinden çıkan 
yeni bir bilgi anlayışı ortaya ko;̂ ’muştu. Böylece, kendisini irrati- 
onel’in seline bırakan bu ilk Romantizm, düşüncede'n yalnız dü
zenleyici ve içgüdünün karanlığmı aydınlatıcı bir yardım bekli
yordu. Ancak, yukarıda işaret ettiğimiz konu değişikliği ile, yani, 
alâKanın Ortaçağdan, Devrim sonuna kayması ile birlikte, Fransa’
da Romantism’in rengi değişti. Kralcı, katclik ve ürik R.omamtism’- 
in içinden rationaiist ve liberal bir Romantism gelişti. 2 Gerçi, 
bu sonuncusu da, kaidelere karşı dayanışı, inhisarcı ve zorlayıcı 
akla karşı bir baş kaldırışı ifade ediyordu. “Orientales” lerin önsö
zünde, kaidelere karşı, açıktan açığa savaş açan “Victor Hugo” ak
lın karşısında hayalin de bir yeri olduğunu ileri sürüyor “şair hür
dür, sanatın sınırı yoktur” tezini savunuyordu. 3 Ancak, aiTiı 
yazar, “Hernani” adlı eserinin önsözünde, Romantism’in “ edebiyat
ta liberalism” olduğunu ilân etmiş ve 1869 yılında ise, Rom^antism’ 
in “ edebiyattaki Fransız Devrimi” olduğunu İlen sürmüştü, 4 

Bu suretle, eski değerlere ve eski geleneklere karşı beslenen 
seŝ gi duyguları içinde ortaya çıkan Fransız Romantism’i, gelişme
sinin bu sonraJ î devresinde, yeni baştan devrimin düşüncelerine 
bağlanmıştı. Romantism, bu devrsde, deıvrime hâkim olan düşün
celer açısından şekillendirilmiş ve değerlendirilmiş, İJiından böyie, 
eski değerlerden çok, yeni değerler, gözönünde tutulmuştu. Eski 
değerlerden ve eski geleneklerden yüz çevirip, yeni değerlere bağ
lanan bu sonraki Fransız Romantism’i, siyasi gör iışlerinde. Aydın- 
lanma’nm, bir devamı icii. Aydınlanma ise, eski görenek ve eski ge
leneklerle savaşı kendisi için başlıca amaç büen bir düşünce çığırı 
idi. Sonra, Aydınlanma çığın, vatan ve millet davalarından çok, 
insanlık haklan ve insanlık meıseleleri ile ilgilenmişti. Bu bakım
dan, gerek Aydınlanma, gerek Ayrimlanmacı görüşlere bağlanan 
Fransız Romantism’i, milliyetçiliği‘değil, daha ziyade insanlık lâe-
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alini esas almıştı. Buna karşılık, geçmişini, içinde yaşadığı durum
da canlandırıp gelecekte sürdürmek istiyen gelenekçi Alman Ro- 
mantism’i milliyetçi idi. Tanzimatçı Rcmantism’de de bu anlamda, 
gelenekçiliğe dayanan bir milliyetçi eğilim vardır.

Ulusların düşünce tarihi içinde gelenekçilik, hemen her vakit, 
bir saldırma ve baskının, bir kültür baskısının, millî olan şeyleri 
yıkan, millî değerleri ortadan kaldırmak tehlikesi gösteren bir te
sirin söz konusu olduğu yerde ortaya çıkar. Netekim, o zamana ka
dar değer olarak tanınan her şeyi yıkan Fransız Devrimi’nin ardın
dan ortaya çıkan Fransız Romantism’i, Chateaubriand ve Mme de 
Stael tarafından temsil edilen İlk şekliyle gelenekçidir. Hattâ bu 
devirde, Joseph de Maistre ve Louis de Bonald tarafından kurul
muş olan bir F'ransız Traditicnalist felsefesi de ortaya çıkmıştır. 
Ortaçağda gEçerliği olan manevî değerleri yeni baştan canlandır- 
mayı kendisine hedef edinen bu felsefe, Fransa için tek kurtluş yo
lunun da bu canlandırma yolu olduğuna inanır.

Napıüan baskıları sırasında ve bu baskıların ardı sıra çiçek
lenip gelişen Alman Rcmantism’i de gelenekçidir. Bu Romantik 
anlayış, haldeki her olayın geçmişten bir kökü olduğuna ve gelece
ğe doğru da akıp gittiğine inanır. Her ulusun içinde yaşadığı du
rum, geçmiş devirlerdeki gelişmesinin bir sonucudur. Her ulusun 
kendisine öz dan karakter ve manevî kuvvetini, o ulusun iç haya
tından, tarihinden dcğan yaratıcı kuvvetler, inançlar, gelenekler 
uzun yüzyıllar boyunca örüp meydana getirir. 1 Bu ulusa ait 
olan her kurum, meselâ, hukuk, din ve ahlâk kaideleri, bu ulusla 
birlikte ortaya çıkıp gelişirler ve sonunda da onunla birlikte çö
kerler. Bunlar, birer organismi andıran ulusların bedeninde birer 
organ gibidirler. Halbuki, aklın yaratıcılığına inanan Aydınlanma 
felsefesi, bir akıl devletinin, bir akıl hukukunun bir ckıl dininin 
kurulabileceğine, akıl tarafından ortaya konulan bir kurumun, 
her yerde ve her vakit, geçerliği c'laibileceğine inanır.

Siyasî görüşlerinde Aydınlanma’yı, edebî anlayışlarında ise, 
i\ydmlanma açısından şekillenmiş olan Fransız Romantism’ini ta
nımış olan Tanzimatçı Romantism, tesirleri altında geliştiği bu iki 
düşünce çığırının tersine, tıpkı bir Fransız Traditicnalist felsefesi, 
yahut bir bakıma Alman Romantism’i gibi gelenekçidir. Tanzimat
çı Rcmantism için, içinde yaşanılan hali geçmişe bağlıyan göre-
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1 -̂ ..̂  ve gclcıicÂİci’, e.skideii beri sürüp gelen hukuk ve ahlâk kaide
leri, İmparatorluğu yaşatacak hayat sinirleri, can damariarıdır. 
Kendi geçmişine yönelen ve geçmişin şanlı devirleri ile büyülenen 
Tanzimatçı Romantism, bir yandan Batının siyasî sistemindeki ve 
teknik vasıtalardaki üstünlüğünü kabul eder ve Batı sistemini bu 
yönünden benimsemeye çalışırken, öte yandan, Batı kültürünün 
İmperatorluğu bütünlüğü ile istilâsını hayatî bir tehlike olarak 
görür. Bu tehlikeye karşı korunma vasıtaları olarak da, eski gö
renek ve gelenekleri yeniden canlandırmak ve yaşatmak ister. İş
te, Tanzimatçı Romantism’in gelenekçiliği ve Tanzimata hâkim 
olan ikilik bu güdülerden doğar.

Tanzimatçı Romantism’in temsilcisi olan Namık Kemal, '•şa
irin” aydınlığa karanlık, ulvîye adi karıştırmakta, iyinin yanında 
<ötüyü ve güzelin yanında çirkini de göstermekte haklı c'lacağmı 
Jân eden ve her yanda hâkim olan klâsik kaidelerin ortadan kalk- 
ma?2iıı sağlıyan Victcr Hugo'nun görüşlerini benimser. Cslâleddin 
Haizemşah adlı piyesine, Hugo’nun, CrcmweII adlı piyesindeki ön
sözünden esinli b:r giriş yazar. Bu girişinde o, hiç bir kaide ve sı
nır tanımıyan Rcmantik edebiyatı savunur. Gerçekte bu edebiyat,, 
msanın, kendi iç hayatını açıp bütün duygularını ortaya dökebi
leceği, topluluktaki bütün eksiklik ve bütün çirkinlikleri, bütün 
açıklığı ile tasvir edebileceği bir edebiyat çeşididir. Namık Kemal de 
onu kendi amacı uğruna kullanmasını bilmiş, gerektiği vakit, ede
biyat formu içinde sosyal yaralarımızı belirtmiş ve bunların acıklı 
sonuçlarını bütün derinliği ile yaşatmıştır 1 Gerektiği vakit, es
ki değerlerin yaşatılmasına, geçmiş devirlerde gerçekleştirilmesi
ne çalışılmış olan eski ideallerin yeniden canlandırılmasına çalış
mıştır. Natekim, Namık Kemal’in Romantik karakter taşıyan iki 
ana ederinin, “Cezmi” adh romanı ile “Celâl’’ adlı piye^iniîı her 
ikisinin konularının da, Doğu İslâm Tarihi içinden alınmış elması 
manâlıdır. Namık Kemal, eski devirlerde gerçekleştirilmesine çalı
şılmış olan bir İslâm ve Osmanlı birliğinin kurulmasını ister. Os
manlI İmparatorluğunu yaşatacak can damarının müslümaniık ol
duğuna inanır. Bundan dolayı, Osmanlı İmparatorluğunu sonsuz 
bir hayata kavuşturmak maksadiyle gerçekleşmesini istediği Is
lâm ve Osmanlı birliği içinde, çeşitli milletler arasındaki birlik bağ
larının müslümanlık kaideleri olacağını kabul eder. Bunun için-
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dir ki, müslümanlığın, müslümanlık hukukunun ve müsiünıanlık 
ahlâkının ateşli bir koruyucusudur.

Namık Kemal böylece, edebi bakımdan kendisine örneklik et
miş olan ve Devrimn ortaya koyduğu yeni değerlerle beslenen Fran
sız Rcmantism’inden ayrılır. O, bu bakımdan, kendisi üzerinde 
doğrudan doğruya yahut da vasıtalı olarak, hiç bir tesirin söz ko
nusu olamıyacağı Friedrich von Hardenberg ve Friedrich Schlegel 
gibi, manevî ve dinî bir birliğin, tıpkı Ortaçağda olduğu gibi, ruh
lara rahatlık veren derin ve içten bir bağlılığın gerçekleşmesini öz- 
liyen Alman Romantiklerini andırır. Halbuki, Namık Kemal, öte 
yandan, tıp':cı Victor Hugo gibi, Aydınlanma’nın ortaya koyduğu 
anlamdaki insanlık hürriyeti anîayışını da savunur. Bu çahşma- 
m.ızin ikinci bölümünde Aydınlanma çığırının Namık Kemal üze
rindeki tesirlerini gösterirken, onun, bu tesirlerle gelenekçiliği ne 
Ş3kilde uzlaştırmayı denediğni kavramıya çalışacağız.

Romantism, Aydınlanma’nın ardından ve Aydmlanma'ya re
aksiyon olarak ortaya çıkan bir çığırdır. Gerçekte, Rcmantism’i 
hazırlıyan esaslar, Romantism’in ilk belirtileri, Aydınlanma hare
keti içinden çıkmış, Aydmlanma’ya karşı ilk reaksiyon, daha ken
dileri de Aydınlanma metcdlarma göre çalışan Aydınlanrnacı dü
şünürler tarafından yapılmıştı. XVIII. yüzyıl Aydınlanma kültürü 
ve Aydınlanmacı dünya görüşü, XV. yüzyıldan beri insan düşün
cesinde olagelen değişikliklerin ve birbiri ardı sıra ortaya çıkan 
İlmî başarıların bir verisi idi. Aslında, insan düşüncesinin Renais- 
sance’dan beri üzerinden gittiği gelişme gidişi, geniş anlamda bir 
Aydınlanma, insanın kendi düşünce gücünü kullanması ve kendi 
hürriyetini kazanması yolunda bir üerleme idi. Netekim, Kant aa 
Aydınlanma’yı bu anlamda belirler. “Was ist Aufklârung’’ (1784) 
adlı küçük yazısında o, “Aydınlanma, insanın erginliğine kavuş
ması, yani, kendi aklını, hiç bir otorite tanımada,n kendi başına 
kullanabilmesi ve kullanabilmek hürriyetini kazanmasıdır’’ der. 
Gerçekten, AvrupalI insan, kendi aklını, hiç bir otorite tanımadan 
ve hiç bir vasiye bağlanmadan kendi başına kullanmak imkân ve 
hürriyetini, ancak, Kilise’nin birliği dağıldıktan ve Papa’nın mut
lak saltanatı sarsıldıktan sonra elde etmiştir. Bu durum ise, Av
rupa’nın sosyal hayatındaki ve ekonomik düzenindeki kesin bir 
değişiklik sonucunda ortaya çıktı. Bütün Ortaçağ Icyunca hâkim 
olan derebeyliğin ve Kilise’nin yanıbaşmda Renaissance’la birlikte, 
yeni bir sosyal sınıf. Burjuva sınıfı türedi. Bu sınıfın endüstri ve ti-
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caret alanındaki basanları ruhu Öteki dünyadan çekip bu dünya
ya yöneltmiye ve ona gerçekliğin önemini göstermiye geniş ölçüde 
yardım etti. İmdi, bu atmosfer içinde gelişen, hür düşünceli bir ya
zarlar sınıfının meydana getirdiği yeni bir litteratür, devletlerin ve 
fertlerin eylemleri üzerinde dinin baskısını azaltıp bu dünya ile il
gili olan yeni bir dünya görüşünün zaferini sağladı. İşte geniş an
lamdaki Aydınlanma, insan aklına kendi otoritesini kazandıran ve 
insan düşüncesine işleme imkânını veren böyle bir zemin üzerinde 
oluştu.

Bu arada tabiat ilimlerinde, fizik ve astrcm.;de önemli c.eli';- 
meler oldu. Aynı esaslar üzerinde ve aynı metotlarla çalıdan ayrı 
ayrı memleketlerdeki, ayrı ayrı araştırıcıların ba'^arılan, tabiat, 
ilimlerinde, birbirine bağlı ve düzenli bir ilerleme msydana p tirdi. 
Bu ilerlemeden, bu devrin bilgi idealini, ve bilgi metr. :Iunu beîirîi- 
yen iki önemli inanç doğdu. Akıl ve matematik tabiat ihni metcılu. 
Akıl, bundan böyle, insan gücünün dayandığı tek g\t değer, insan
lığın ortaklaşa sahip olduğu, her vakit ve her yanda aynı olan bir 
kuvvet olarak gözönünde tutuldu. Aklın birliği ve değişmezliği dü
şüncesi yerleşti. Bu düşüncenin yanı başında, matematik tabiat il
mini zaferden zafere ulaştıran akılcı metodun, yani köklerini Ga
lilerde bulan ve Newton’da yetkinliğine varan çözüm ve bileşim me
todunun “ resolutif, compositif” metodun, bütün bilgi alanlarına 
uygulanacak tek ve biricik metot olduğu inancı dcğdu. Bundan 
böyle, bu metot, bütün bilgi alanlarına uygulandı. Tabiat ilimleri 
gibi, manevî ilimler alanı, felsefe, ahlâk, topluluk, devlet, din ve
saire de bu metotla işlenmeye girişildi. Bu metodu en geniş ölçüde 
ve her bilgi kolunda kullanan XVIII. yüzyıl, asıl ve dar anlamda 
Aydınlanma yüzyıh oldu. Gerçi XVII. yüzyıl da, matematik tabiat 
ilmi metodunu kendine örnek olarak alan akılcı bir yüzyıldı.

Ancak, Descartes’cı metafiziğin tesirinin hâkim ciduğu XVII. 
yüzyıl akılcılığı ile metafizikten yüz çeviren ve yalnız müspet ilim
lerin varlığını kabul eden XVIII. yüzyılın akıl anlayışı birtirinin 
aynı değildi. Gerçi, bir objeyi, yanlışsız, doğru, açık ve seçik bir şe
kilde bilmenin, onu, en son unsurlarına ayırmakla mümkün oldu
ğunu kabul eden Descartes’ın bilgi ideali de, aslında Renaissance’- 
da temelleri atılan modern tabiat ilminin ortaya koyduğu bu bil
gi metoduna uygundu. Ancak, Descartes, bilgideki bu açıklık ye 
seşikliği, her vakit, aklın sezgi yoluyla kavradığı ilk prensiplerde 
bulur, bilgideki doğruluk ve güvenliliği de, saf akılda kaynağını
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bulan bu ilk prensipler üzerine temellendirirken, XVIII. yüzyıl, 
bu akılcı metodu, her vakit, deneme ve gözleme elverişli olan olgu
lara uyguladı. XVII. yüzyılın Descartes'ın tesiri altında gelişen ve 
felsefelerine biraz da teoloji karıştırmış olan büyük metafizik sis
temleri, Spinoza, Leibniz, Malbranche sistemleri, akılda tanrıca 
bir kuvvet bulurlar. Bu tanrıca kuvvetin sezgi yoluyla kavradığı 
bUgiler, kendilerinden, her vakit, “deduktion” yoluyla bir takım 
sonuçlara varılabilecek ilk hakikatlar olarak gözönünde tutuldu. 
XVII. yüzyıl, aklın, mutlak hakikatları geometrik bir açıklık ve se- 
çlklikle kavrıyabileceğine inanıyor, matematik ve geometri meto
dunu kendine örnek olarak alıyordu. Akılla elde edilecek ilk haki
katin ışığını ondan türetilebüecek öteki hükümlere de saçabileceği- 
ne inanıyordu.

Böylece XVII. yüzyıl, “deduktif” hareket ediyor, yüksek bir 
varlıktan, bir prensipten hareket ederek “exakt” bir fikir sistemi 
kurmaya çalışıyor, deneme ve gözleme dayanan ilimleri ise tama- 
miyle savsayor, yalnız, akılla kurulabilen ilimlere rağbet ediyordu. 
Halbuki, XVIII. yüzyıl için, kendiliğinden doğru olan hiç bir pren
sip yoktu. Prensip, eonradan türetilen şeydi. Doğru bir hareket 
noktasını prensipler değil, yalnız deneme ve gözlem verebilirdi. 
Bundan dolayı, XVIII. yüzyıl, çözüm ve bileşim metodu ile clguîa- 
rın değişmeyen prensiplerini yani onların düzen ve kanunlarını 
araştırırken, her vakit, deneme ve gözlemden kalkar. XVIII. yüzyıl 
için, akıl, yalnız deneme ve gözlemden kalkarak doğru bilgüere 
ulaşabilir. Böylece, XVIII. yüzyıl, prerusipleri araştırırken, ilkin ol
gulardan ve verilerden kalkar.

XVIII. jrüzyılm düşünce gidişi, bilgi ideali ve bilgi metodu 
Locke’la Newton’un düşünce ve çalışmalarına göre şekillenir. Loc- 
ke’un, her türlü bilginin tek kaynağmın tecrübe olduğunu, zihni
mizdeki kavramların duyularla elde edilen tecrübe verilerinin bir
birine bağlanmasından meydana geldiğini ileri süren görüşü, 
“hypotheses non fingo” düsturu ile Descartes’cılara karşı savas 
açan, yalnız deneme ve gözlem sonucunda elde edilmiş olan şeyleri 
doğrulayan Newton’un ortaya koymuş olduğu kaide ile de destekle
nip kuvvet kazanır. Newton’a göre, gerçek bilginin kaynağını, de
neme ve gözlemle, ölçü, hesap meydana getirir. Tabiî olgular hak- 
kmdaki her bilginin, kesin bir gözleme dayanması, sonra da ölçü 
ve hesaplarla yorumlanması gerekir. Daha önce de işaret ettiği
miz gibi, XVIII. yüzyıl, tabiat ilimleri alâmnda çok verimli sonuç-
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1ar sağlıyan bu çözüm ve bileşim metodunu, her bilgi alânma uygu
lanabilecek genel bir metot olarak gözönünde tutar. Netekim, Loc- 
ke, XVIII. yüzyılm çok seveceği bu gözde metodu, insanük şuuruna 
ve topluluk hayatma uygulamıştır. İnsan şuurunu ilkin en basit 
unsurlarına ayırıp, sonra, bu unsurları söz konusu olan metoda 
göre, yeni baştan birleştirmek istemişti. XVIII. yüzyıl Aydınlan- 
macılarından Hume da, Locke’un izinden gitmiş, o da şuuru, son 
bölümlerine ayırıp, sonra bu bölümlerle bütün arasındaki müna- 
sebsti meydana çıkarmak istemişti. Hatta Hume, şuurunu son bö
lümleri arasında, tıpkı cisimler arasında olduğu gibi bir çekim kuv
veti olduğunu da kabul etmiş ve bu suretle cisimler arasındaki çe
kim kanunu ile tasavvurlar arasındaki çağrışım kanununun kar
şılaştırmıştı. İmdi, aynı metodu topluluk hayatma uygulayan Loc- 
ke, önce, topluluk içinde yaşıyan, tek tek iradeleri birbirine bağlı- 
yan bağı çözmüş, sonra bunları bu bilgi metoduna göre, yeni baş
tan, birleştirmek istemişti . Birbirinden çözülerek ayrılan iradele
rin yeni baştan birleşmesi ve bir sentez meydana gelmesi, bir an
laşma, bir sözleşme yoluyla oluyordu. Böylccs, topluluğun esası da 
bir anlaşmaya, bir sözleşmeye dayanıyordu. Ancak, bu sözleşme, ne 
çeşit bir sözleşme idi? Bu, devletle fertler arasında geçen, bir hâki
miyet ve tabiiyet sözleşmesi miydi, yoksa insanlığın iç mahiyetin
den doğan hür bir anlaşma nuydı? Başka bir deyimle, devlet, toplu
luk içinde sorumsuz bağsız mutlak bir otoriteye mi sahip olmalıy
dı, yoksa, yahıız fertlerin hak ve hürriyetlerini korumakla mı yü
kümlü olmalıydı?

18. yüzyıl düşünürleri, her vakit, bu sonuncu tezi, yani dev
letin fertlerin tabiî haklarını korumakla yükümlü olduğu tezini 
savunurlar. Bu savunmayı yaparlarken de, 18. yüzyıl düşüncesine 
bütünlüğü ile hâkim olan tabiî hukuk doktrinine dayanırlar. Ger
çekte, tabiî hukuk doktrini, 18. yüzyılda üzerinde en fazla durulan 
ve varhğı en fazla savunulan bir doktrindir. Bu yüzyıl, her bilgiyi 
insan, aklına irca eden ve her bilgiyi insan aklı ile kavrayan bilgi 
ideali ile tabiî hukukun kaynağını da insan akhnda bulmuştur. 
Hukuku sonsuz insan aklı üe ajmılaştırıp, sonsuz insan akh içinde 
temellendiren bu görüş, antik çağda, Stoalılar tarafından kurul
muş olan eski tabiî hukuk doktrini ile de tamamiyle uyuşmuştur. 
Daha doğrusu, 18. yüzyüın tabiî hukuk anlayışı, tabiat ilminin 
ilerlemesinden doğan, yeni akıl anlayışı üe antik tabiî hukuk dokt
rininin uzlastınlmasından meydana çıkmıştır. Yeni zamanların
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akıl anlayışı ile antik tabii hukuk doktirini arasındaki münasıebe- 
ti ilk defa, tabiî hukuk doktirinini esaslı şekilde ele ahp inceleyen 
Hugo Grotius kurmuştur. Gerçekte, Stoalılann tabiî hıjkuk dokt
rini de tıpkı yeni zamanların tabiî hukuk anlayışı gibi, aklın son
suzluğuna ve değişmezliğine inanır. Stoalılara göre bu sonsuz akıl, 
sonsuz bir tabiî hukuk kavramının da kaynağıdır. İmdi, yeni za
manların akıl anlayışı İle desteklenen bu eski doktirin, yeni bilgi 
ideali ile de şekillenerek, yeni zamanlar için, yeni bir ideoloji olur. 
Topluluk hayatım bu görüş açısından ele alan Aydınlanma, söz
leşmeyi de bu ideolojiye göre manalandırır.

Şu halde topluluktan önceki tabiî durumda, yani ferdî irade
lerin birbirinden ayrı ve dağınık bulunduğu durumda, fertlerin ön
ceden bir takım tabiî hakları bulunması lâzımdır. Netekim Locke, 
ve zaman itibariyle Locke’dan daha önce yaşamış olan Hugo Gro
tius, bu düşünce üzerinde birleşirler. Grotius’a göre insan aklından 
çıkan, insan aklında kaynağını bulan bu tabiî hak kavramı, Tanrı 
tarafından bile değiştirilemez. Devletin varlığının sebebi ise, in
sanlığın öz varhğından çıkan bu kavramı korumaktır. .Grotius, 
tabiî hukuk çevresinde göz önünde tutulacak ilk prensibin mülki
yet hakkı olduğunu ileri sürer. Mülkiyet hakkı denilince, ilkin in
sanın kendi vucudu ve organları üzerinde sahip olduğu hakkın dü
şünülmesi gerekir. Locke’a göre de, insanın kendi varlığını ve vü
cudunu korumak başlıca tabiî hakkı olduğu gibi, çalışarak yahut 
organları ile elde ettiği şeyler üzerinde de bir tabiî hakkı vardır. 
Locke’dan bir yüzyıl önce yaşamış olan Grotius, topluluğun varlı- 
ğmı sözleşme ile değil de, daha ziyade, sosyalleşme, bir topluluk 
içinde yaşama güdüsü ile açıklar. Buna karşılık, Locke’a göre dev
let, böyle içten zorunlulukla meydana gelmiş bir kurum değil, fert
lerin kendi iradeleri ile isteyerek meydana getirdikleri bir kurum
dur. Bununla birlikte, her iki düşünüre göre de, devlet bir kuvvet 
ve zor vasıtası değil, tersine, yalmz fertlerin hak ve hürriyetlerini 
koııımak için meydana getirilmiş bir kuvvettir. Grotius’a göre 
devlet, tabiî hukukun temel prensibine boyun eğmek zorundadır 
ki bu da sözleşmelere uyma, sözleşmelere saygı gösterme gereğidir. 
Locke’a göre de devlet, hem yurttaşları, hem de devletin kendini 
sorumluluk altına koyan bir sözleşmeye dayanır. Devlet, kanunun 
üstünde değil, altındadır. Kanun koyma kuvveti, halkın elinde olan 
bir kuvvettir. Devlet, yahut devletin temsilcisd olan kıral, yalnız, 
kanunu yürürlüğe koymakla yükümlüdür.
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18. yüzyıl düşünürleri, böylece, tcpluluğun esasının bir sözleş
meye dayanması gerektiği düşüncesini kabul eder ve ferdin tabiî 
haklarına aykırı gördükleri her şeyi yıkmak, ortadan kaldırmak 
isterler. Bu suretle, her şeyden önce, ferdin değer kazanması, fer
din bağlı olduğu devlete, kendi isteği ve kendi dileği ile isteyerek 
ve bilerek bağlanması söz konusudur. Devletle fertler arasında an
cak karşılıklı bir anlaşma vardır ve bu anlaşma gereğince, fert, ger
çekte, kendi iç hürriyetıinin ve kendi iradesinin eseri olan kanun
lara göre hareket etmeyi, devlet de bu kanunları yürürlüğe koy
mak suretiyle ferdin hak ve hürriyetini korumağı garanti ederler. 
İşte, 18. yüzyıl Aydınlanma çığrının, eski ve yeni dünyada, yeni 
bir sc3yal düzenin kurulmasına, devletlerin demokrasi sistemine 
dayanmasına, geniş ölçüde yardım eden £iyasî düşünce ve görüşle
ri ana çizgileri ile bunlardır. Bu düşünceler, daha sonraki Aydm- 
lanmacı nesil içinde, meselâ Lccke’un devlet felsefesi ile ilgili olan 
görüşlerini Fransa’ya nakleden Montescjuieu ve nihayet Aydınlan
ma devlet felsefesi üzerine en son sözü söyleyen J. J Kousseau, ile 
daha ziyade gelişmiş, insanlığa geniş ölçüde tesir ede}:ı, büyük halk 
kitlelerini kışkırtan, Amerika ayaklanmasını ve Fransız Ec/rimini 
hazırlayan yıkıcı bir hareket olmuştur. Bu yıkıcı hareket, yalnız 
Avrupa ve Amerika’da dsğil, kendi iç hayatına çekilmiş bulunan 
ve Batı tesirlerine karşı kapalı olan Osmanlı İmparatorluğunun 
smırlan içinde de tesirler uyandırmıştır. Bu tesirler, bir yandan, 
imparatorluğun ayrı ırktan ve ayn dinden olan toplulukları için
de kaynaşmalar yaratmış, öte yandan, devletin iç siyasetinde halkın 
saraya karşı takındığı tavırda bir görüş değişikliğinin meydana 
gelmesine sebep olmuştur. Bir yandan, bu tesirlerle kendi varlıkla
rını duymaya ve bu yolda gittikçe olgunlaşmaya başlayan müslü- 
man olmıyan topluluklar, İmparatorluk içinde gittikçe kuvvetle
nen bir ayrılık havası yaratır ve zaman zaman devletin otoritesini 
sarsacak gösterilerde bulunurlarken, öte yandan, padişahlar da 
halka karşı bir kaygu duymıya başlamışlar ve halkla ilgilenmişler
dir. Meselâ üçüncü Selimin İlhâmî adı ile yazdığı bazı şiirler ve 
bunlar arasında «Eylemek mahzı safadır bana nasa hizmet» mısraı, 
sonra Yeniçerileri yendiği gün Reis Efendiye “Bundan böyle Salta
natın millet için bir dehşet değil, ama bir destek olmasını isterim. 
Haczi, müsadereyi ortadan kaldınnm. Asîlerden kalan malların 
çocuklarına bile geçmesini isterim” 1 diyen ikinci Mahmud’un
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sözleri, bu görüş değişikliğini ifade etmekte, devleti, fertlerin hak 
ve hürriyetlerini korumak maksadıyla meydana getirilmiş bir gü
ven vasıtası olarak anlayan Aydınlanma görüşüne yaklaşmaktadır. 
Padişahın cümlesinin başındaki bundan böyle tabiri ise, bu görü
şün, Osmniı İmparatorluğu için yeni bir görüş Gİduğunu sezdir
mektedir.

f  OsmanlI İmparatorluğu için bu görüş, gerçekten yeni bir gö
rüştü. Çünkü, Renaissance’danberi din baskısından kurtulup .hür- 
riyeitine kavuşan insan düşüncesinin sürckl-l başaıılarî sonucunda 
kazanılan dünya gö'iüşü \e tıı dünya görüşü içinde gelişip gerçek
lemen devlet felsefesinde, ilk planda gelen ferdin hürriyeti ve fe:c- 
din değeri kavıarm, teckratıik bir esasa dayanan 05nıanlı İmpara
torluğu içinde geçerliği olan Sultan ve tefcaa. nıüna'S"5ct:ne benze
miyordu. İmparatorluğun sınırları içinde geçerliği olan tebaalık 
ödevi, ayrı ayrı ırktan ve ayrı ayrı uluslardan bir çok insanların 
birbirlerinin yfmmda kardeş git'i yaşadıkları, İslâmlık kaidelerinin 
dışına çıkmadıkları, bir cemaat içinde, Tanrı’ya ve Tann’nın yer 
yüzündeki gölgesi olan halife veya padişaha kar,n, tam bir itaat ve 
teslimiyeti gerektiriyordu. Osmanlı İmparatorluğunun kültür ve 
terbiye kurumlan da bu ideale göre tebaa yetiştiriyordu. Osmanli 
imparatorluğu teokratik bir esasa dayandığından, dinî ödev aynı 
zamanda bir devlet ödevi sayılıyor, ümmet ruhunu ve cemaat kül
türünü devam eıttiren camilerle mescitler, doğrudan doğruya dev
letin kontrolü altında bulunu^/ordu.

İmparatorluğün kültür kurumlan olan mekteplerde ise sko
lastik sistem hâkimdi. Otoritelere bağlılığı, otoritelerin düşüncele
rini hakikatin kendisi olarak kabul edip bunların dışına çıkmama
yı ifade eden skolastik metot, Batı dünyasında bir kaç yüzyıldan 
beri bırakıldığı halde, Osmanlı İmparatcrluğu içinde hala sürüp 
gidiyordu. Gerçekten, okumanın ilk derecesi olan Sıbyan mektep
leri ile yüksek derecesi olan medreselerde takip edilen metct, fert
lere düşünceyi işletmek ve aklı kullanmak imkârımı vermekten 
araştırma yapacak kabiliyetler yetiştârmekten uzaktı. Çünkü, ken
di aklını kullaiimamayı, yalnız medresece tasyip edilmiş olan oto-: 
ritelerin dediklerini bilgi saymakla yetinip, yalnız kötü bir şekilde 
yorumlanmış olan dinin buyruklanna göre, yaşamayı telkin eden 
bu metot, bir baJsıma, sadece vesayet altında yaşamaya, “prağma- 
tık anlamdaki’' dinî vesayet altında, otoritelerin vcsayetıi altında 
j^aşamaya yetkili fertler yetiştiriyordu. Gerçekte bu fert;er, kendi
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istidat ve kabiliyetlerini öldüren, kendilerini, sonsuz bir aciz hali
nin sonsuz bağları içine düşüren, bu mekanik kaide ve örneklerin 
dışına çıkmayı çok tehlikeli buluyorlar, küfür sayıyorlardı. Bundan 
dolayı, Osmanlı İmparatorluğunda, bu skolastik sistennin hâkim 
Olduğu devirlerde, pek az insan, kendi aklının gayretiyle kendi bağ- 
lannı koparmış ve sağlam bir şekildt̂  düşünebilmisti,

Çünkü, halk, içinde buhınduğu durumu, gerçekten benim
semiş, tamamiyle kendine mal etmişti. Bundan böyle, bu durum
dan çıkmayı ne pahasına olursa olsun istemiyor, hattâ içinde bu
lunduğu durumu, her hangi bir şekilde sarsacak düzeltmelere gi
rişen aydın devlet adamlanna karşı koyuyor ve gerektiği vakit on
ları feda ediyordu. Bununla birlikte, 18. yüzyılın -rkinci yarısından 
sonra, özellikle Batı Dünyasının ezici üstünlüğü karşısında, bütün 
iç tehlikelere l ağmen, zaman zaman, İmparatorluğu kurtarmak 
için, geniş ölçüde düzeltmelere girişen ve halka yeni bir ruh aş’ı̂ ia- 
manm gerekli olduğuna inanan devlet adamları iş başına gelir. 
Bütün bu devlet adamları, aşılanması gereken bu yeni ruhu, üstün 
Batı kültüründe görür. Bu kültürün beUi bir ölçüde ve belli alan
larda benimsenmesini sağlayacak düzeltme hareketlerine girişir
ler. Ancak, bu girişmelere — başlıca engel olan Yeniçeri ocağı or
tadan kaldırıldıktan sonra bile, —  çok kere, auştığı durumdan ay
rılmak isıtemiyen halk ve rahatı kaçan ulema sınıfı tarafından 
karşı koyulur. Netekim, yenileşme yolunda en geniş düzeltmelere 
girişen II. Mahınud’un bu düzeltmeleri sistemleştirmek maksadiy- 
le kurduğu meclisin reisi, bu sıkıntıyı şu sözlerle belirtir. “Biz 
programımızı yürürlüğe koyacağız, ama sabretmeli, na kadar eski 
inançları, na kadar eski görenekleri yenmek zorundayız. Bu mil
letimize yeni bir dil öğretmek gibidir.'’ 1

Eskiye yeni bir ruh vererek düzeltme yolundaki bütün bu gi
rişme ve hareketler, ister kendiliklerinden meydana çıkmış olsun
lar, ister dıştan gelen baskı ve tesirlerle, dış olayların gidişinin do
ğurduğu zorunlulukla meydana getirilmiş olsunlar, insana, insa
nın hak ve kabiliyetlerine değer verme yolunda bir ilerlemen in ve 
gelişmenin gerçekleşmesini sağlarlar, )>J'etekCın, bu içten gelişme, 
yeni bir siyaset nnlayjşma ve yeni bir yurttaş hakkı görüşüna da
yanan Tanzimat Fermanında obje^ktıfleşip, resmî ifadesini JDulur.

Gerçekte» ‘ranzimat Fermanı Sultam aym zamanda, Tanrı hâ
kimiyetinin de yer jöızundeki i :miiilcibi olarak göz önünde tutan,
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fertten her bakımdan, tam bir itaat ve teslimiyet isteyip ona tam 
bir hürriyetsizlik aşılayan, eski teokratik devlet anlayışından uzak- 
laşmanm ferdin, devlet karşısında bir hak ve hürriyete sahip oldu
ğunu, devletin de yalnız fertlerin bu hak ve hürriyetini korumak
la yükümlü bulunduğunu, kabul eden Aydmlanmacı devlet anla
yışına yönelmenin bir ifadesidir. Çünkü, bu Fermanda halkın da 
bir hak ve hürriyeti olduğu kabul ediliyor ve bu hakların koruna
cağına padişahın kendisi söz veriyor. Aydınlanma Devlet felsefesi
nin başlıca dayanağı olan tabiî hukukun modern anayasalarda yer 
alan prensipleri de bu Fermanda açıktan açığa belirir ve Fermanın 
bir çok yerlerinde tekrarlanır. Meselâ, Grotius tarafından tabiî hu
kuk çevresinde göz önünde tutulacak ilk prensip olarak ele alman 
mülkiyet hakkı karşılığı yani insanın kendi vücudu ve organları 
üzerindeki hakkı karşılığı olarak “emniyeti can” denilir. İnsanın 
kendi emeği ile kazandığı yahut, kendi emeği ile kazanmış olan ya- 
kmlarmdan kendisine kalmış olan şeyler üzerindeki hakkı karşılı
ğı olarak “mahfuziyeti mal” denilii*. Hihayet, “Mahfuziyeti ırz ve 
namus” sözüyle de, şahsın şeref hakkı ve şahsa verilen önem belir
tilmiş olur. Gene, tabiî hukukun temel prensiplerinden biri olarak 
göz önünde tutulan, devletin, kendini iktidara getiren sözleşmeyi 
tutma, sözleşmeye saygı gösterme gereği, padişahın kendisinin bi
le, fertlerin hak ve hürriyeti alanında kanunsuz girişmelere kalkı- 
îamıyacağı, buyruk ve yasaklarla değişiklikler yapamıyacağı esas
larının belirtilmesi ile ifade edilir. Fermanda, ayrıca, şahsa ait gü
venin, gerek ferdin iyiliği, gerek genel iyUik ve mutluluk için temel 
ciduğu yolunda bazı düşünceler de ileri sürülür. Bu suretle, devleti, 
yalnız ferdin iyilik ve rahatlığı için meydana getirilmiş bir güven 
vasıtası gibi gören devlet anlayışının benimsenmesine girişilir. Esas 
hakların ve hürriyet hakkının tanınmasıyla eşitlik prensibi, birbi- 
riyle sıkı sıkıya ilgilenmiş ve bağdaşmış olur. Her yanda kanunlu 
hürriyet prensibi yürürlüğe konulmak istenir ve şahsın serbestçe 
gelişmesi için imkânlar hazırlanır.

Fermanda verilen garantiler, her ne olursa olsun, bütün tebe- 
aya aynı şekilde yönelir. Bunların her din ve mezhepten bütün te
baaya ait olduğu durmadan tekrarlanır. Gerçekten Tanzimatçılar, 
din bakımından müsamaha göstermişler, fertleri kendi vicdanla- 
rma göre davranmakta serbest bırakmışlar ve mezhepler arasında 
eşitlik gözetmişlerdi. Bu müsamaha görüşü, Tanzimatçı devlet a- 
•iamları tarafından, zaman zaman söylenen söylevlerle de belirtilir. 
Meselâ Serasker Rıza Paşa, Midilli’de çeşitli din temsilcileri ara
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sında yaptığı bir konuşmada, “Hepimizin efendisi ve babası olan 
Sultan, sizin aranıza, kendi ailesi arasına gelmiş gibidir. Sevinci
niz onun da sevinci, acılarınız onun da acısıdır., müslüman hırıs- 
tiyan, musevi, hepiniz aynı babanın çocukları, aynı İmperatorun 
tebaalarısınız’' 1 demiştir. Bundan bir müddet sonra, Edirne’de 
müslüman olmıyan cemaatların temsilcilerine karşı padişah adına 
konuşan Reit Paşa, “Padişah hazretleri, müslüman tebaalarının 
saadetini istediği gibi, hıristiyan ve musevi tebaalarının da rahatlı
ğını ve himayelerinden faydalanmlannı ister. Din ve mezhep far
kı, yalnız, kendileri ile ilgili olan bir meseledir. Haklarına zarar ge
tirmez” 2 düşüncesini ileri sürer. Gerçekte, bu müsamaha düşün
cesi, OsmanlI İmparatorluğu için yeni bir düşünce değildi. 
OsmanlI İmperatorluğu, ta başlangıçtan beri, hükmü altına 
aldığı ulusları, kendi gelenek ve göreneklerine göre yaşamak
ta, kendi dinî inançlarını takip edip, kendi törenlerini yerine ge
tirmekte tamamiyle serbest bıraJ^mıştı. Aydınlanma çığrmm en 
tipik temsilcisi olan Voltaire, türklerin bu bakımdan gösterdikleri 
müsamahadan övgü üe söz eder. “Türklerde, hıristiyan rumlar, 
hristiyan lâtinler, yakubiler, kiptiler, protestanlar gibi, çeşitli 
mezheplerle ügili olan insanların hepsi hoş karşılanır. Hafif bir 
vergiyi tamamiyle ödediniz mi, hangi mezhepten olduğunuzu hiç 
bir vakit araştırmazlar. Halbuki hıristiyanlarda bu insanlığı gös
teren üç millet bulamazsınız.” der.

Aydınlanmacı düşünürler ve bunlar arasında en başta Voltaire, 
dinî taassup ve müsamahasızlığa karşı en zorlu savaşı açarlar. 
Vicdan hürriyeti, düşünce hürriyeti kavramı da, bu savaş sonu
cunda, insanlığa öz olan esas haklardan birisi olarak ortaya çıkar. 
Bir devlet için her şeyden önce, dinî müsamahanın hâkim olma
sı gerektiği düşüncesi yerleşir. Tanzimatçılar tarafından gözetilen 
dinde müsamaha ve mezhepler arasında eşitlik düşüncesi, daha zi
yade, Aydınlanma hareketinden esinlidir. Çünkü, Fermanda belir
tilen bu esaslarla, İmparatorluğun, Aydınlanmacı tesirlerle kayna
şan müslüman olmıyan tebaasının ve Batı devletlerinin gönlünün 
hoş edilmesi söz konusudur. İmparatorluğun müslüman olmıyan 
tebaasına karşı, öteden beri göstermiş olduğu müsamahayı ise fa-
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tih ve üstün bir devletin yenmiş olduğu güçsüz ve düşkün tebaa
sına karşı gösterdiği bir iyilik ve bağış olarak anlamak yerinde 
olur.
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II. TANZİMAT’TA DEVLET DÜŞÜNCESİ

Tanzimatm ardısıra gelişen düşünce hayatı içinde iki türlü 
siyasî felsefe hareketi belirdi. Bu hareketler, Osmanlı Devletinin 
günden güne çöken ve gerileyen kötü durumu karşısında, onun 
sonu üzerine düşünmek veya kurtarılması çarelerini araştırmak 
kaygusundan doğmuştu. Bunlardan bir tanesi, her yönden ye ta- 
mamiyle eskiye bağlı olanlar arasında kendisini gösterdi. İbni 
Haldun’un devlet felsefinden esinli olan bu birincisi, belki de Tan
zimat’ın Batı dünyasından esinli olan devlet anlayışına karşı bir 
reaksiyondu. Çünkü, Tanzimatm umulan sonuçlan vermemesi, 
devlet hayatındaki çökme ve yıkılmaların önüne geçememesi, eski 
düzenin üstünlüğüne inanmakta olanların bu inançlarını kuvvet
lendirmişti. Fakat bunlar, yeni dünyanın hayat şartları içinde, es
kinin yeni baştan canlandırılmasının ve yaşatılmasının da ir«Qkân- 
lı olmadığını görüyorlar ve devletlerin tabiî sınırlı bir hayat sürfe
leri olduğunu kabul eden bu kötümser devlet felsefesini benimse- 
,verek, bir nevi avunma yoluna giriyorlardı. Bu devirde, bu eğilim
de olanlarm başında hukukçu ve tarihçi Cevdet Paşa vardı.

Öteki görüş, Aydınlanma devlet felsefesinden esinli olan ve 
Tanzimat Fermanında resmî ifadesini bulan, Tanzimatçı devlet an- 
layışımn bir devamı idi. Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından tem
sil edilen bu sonuncu siyasî felsefe hareketi, Tanzimatm bekleni
len faydalı sonuçları vermemesini, Tanzimat Fermanında adı ge
çen insanlık haklarımn korunmamasmda ve tebaaya verilen ga
rantilerin gereğince yerine getirilmemiş olmasında buluyordu. 
Tanzimatçı Padişah, Abdülmecit’in ölümünden sonra iktidara ge
len Abdülâziz’in ise keyfi sıra hareket etmek eğiliminde oluşu bu 
sonuncularda bir karşmiık ve tepki uyandırdı. Tanzimat’ın siyasî 
önemine imanetmiş olan bu düşünürler, şimdi onun eksik oldu
ğunu görüyorlar, bu hareketin kendisinden beklenilen faydalı so
nuçlan vermemesine sebep olarak, onun yeter derecede geniş öl
çüde tutulmamış olmasını ileri sürüyorlardı. Bunun için, memle
kette yeniden, Tanzimat’ın açtığı yolda, fakat daha kökten ve da
ha geniş ölçüde bir düzeltme yapılmasmı istiyorlar, bunun da an



cak, parlâmento sisteminin kabulü ile ve Batı medeniyetinin tak
lidi ile gerçekleşebileceğine inanıyorlardı. Bununla birlikte, bu dü
şünürler, memleketin manevi hayatında meydana gelecek değişik
likler karşısında şiddetle baş kaldırıyor, İmparatorluğu bir bütün 
halinde yaşatmış olan eski bağların, eski gelenek, eski görenek ve 
eski inançların yeniden canlandırılmasını ve bütün kuvvetiyle ye
niden yaşatılmasını istiyorlardı. Sonraki bir deyimle “Batı Me
deniyeti” ile “Doğu Kültürünü” uzlaştırmak isteyen bu düşünür
ler ve hele Namık Kemal, iyimserdiler. Bu iki ayrı dünyanın birbi
rinden ayrılabileceğini sandıkları bu iki ayrı yönünün uzlaştırıla- 
bileceğine inanıyorlar ve bu uzlaşma üzerinden ileride dünya me
deniyetinin merkezi olacak kuvvetli ve sürekli bir “ İslâm Osmanlı 
Devletinin” gelişeceğine iman ediyorlardı. Böylece, Namık Kemal 
ve Ziya Paşa, Tanzimata has olan ikili ruhun taşıyıcıları ve bu 
bakımdan da karakteristik tanzimat adamları idiler.

1. CEVDET PAŞA

Cevdet Paşa, her yönden eskiye bağlı idi ve eskinin üstünlüğü
ne inanıyordu. O, kendisi gibi düşünenler arasında geçerliği olan 
devlet anyışım ve tarih felsefesini “Tarihi Cevdet” in ön sözünde 
açıkladı. Bu devlet anlayışı, devletleri birer organism olarak göz 
önünde bulunduran İbni Haldun’un devlet felsefesinin tesirinde 
idi. 1

Cevdet Pasa, her devletin tıpkı bir insan gibi üç devrelik bir 
hayat süresi — önce bir gelişme, sonra bir yetkinleşme ve olgun
laşma nihayet bir düşme ve çökme — olduğunu ileri süren bu ta
rih felsefesine başlarken, insanların hayvanlar gibi tek tek yaşa
madıklarından ve her zaman bir topluluk içinde yaşamak zorunda 
olduklarından hareket ediyordu. Cevdet Paşa’ya göre insanlar, an
cak yer yer topluluklar kurmak ve bu topluluklar içinde birbirle
rine yardım etmekle yjısıyabiliyorlardı. İnsanlann kurmuş olduğu 
bu toplulukların en aşağı derecesi, çadırda yaşıyan kabilelerin 
meydana getirdiği topluluklardı. Çünkü, bu topluluklarm fertleri 
yalnız yaşamak için gerekli olan ihtiyaçlarını sağlamak ve bir de 
nesillerini üretmekle yetiniyorlar; medeniyet halinin sonuçlarm- 
dan olan öğretim sistemlerinden, eğitim usullerinden yoksun bu-
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lunuycrlardı. Bu topluluklardan bir derece daha yükseği, köyde 
oturan kabilelerin meydana getirdiği topluluk şekli idi. Bununla 
birlikte, o da medeniyet halinden uzak ve gerçek medeniyet esef- 
ierinden yoksundu. Cevd&t Paşa’ya göre, bütün ta  topluluklann 
gerçek medeniyet derecesine eriştikleri en yülvsek şekil “saltanat” 
tı. Çünkü bu topluluk içinde yaşayan fertler, artık kuvvetli bir 
devlet tarafmdan korun duJ l̂armdan ve kuvvetli bir devlet içinde 
barmdıklanndan, haksızlığa uğramak ve saldırılmak tehlikesinden 
uzak yaşariar ve bir yandan gerekli ihtiyaçlarını sağlarken, öbür 
yandan insanlık yetkinliklerini tamamlamaya vakit bulurlardı. 
Çünkü, artık bir ulus şekline gelmiş olan bu topluluk, bir takım 
sınıflaara ayrılır, bu sınıflardan kimisi ziraatla ve kimisi ticaretle 
uğraşır, kimisi askerlikte ve kimisi mülkiye işlerinde çalışır. Bu şe
kilde, iş bölümünün ve endüstrinin kuvveti ile yüz kişinin gerekli 
üıtiyaçlarmı, on kişi, hem de kısa bir zamanda elde edebilir, geri
ye kalan zamanlar ise insanlığın yetkinleştirilmesi için kullanılır, 
böyl€ce, medeniyet de günden güne ilerlemiş olur. Ancak, nasıl 
bir şahıs gerek vücut ve gerek ruh kuvvetleri baJamıdan bir zaman 
bir gelişme devresinde olur ve bir zaman sonra, bir düşme devresi
ne girerse, her devlet de bazen kuvvet kazamr, bazan da zayıflık 
ve bezginlik haline düşer.

Her devlet, ilk meydana çıktığı devirde basit ve primitivdir. 
Gittikçe gelişen ve kuvvetlenen bu devlette m€deniyet de gittikçe 
ilerler. Yalnız, medeniyet ilerlediği ölçüde bu devlet hayatındaki 
basitlik ve kolaylık da ortadan kalkar. Tek bir insanın ihtiyaçları 
na^ıl yaşlandıkça artarsa, devletin de yaşlandıkça gösterişi îazla- 
laşacağından yükü ve masrafı ajtar. Bu durumda olan bir devle
tin, idaresinde bazı kusurlar işlenir, devletin hayat kuvvetini sar
sacak beklenilmedik bazı olaylarla karşılaşıhr ve aşırı masraflara 
girişilirse, bu devlet, hemen gücünü kaybeder ve bitliinlik haline 
düşer.

Kısacası her devlet, — her zaman bir “ tavır” dan diğer bir “ta- 
vır’’ a geçtiğinden — Her devirde özel bir “ tavır” a sahiptir. Çün
kü “Her şahısta sinni nema, sinni vukuf ve sinni inhitat olduğu 
gibi her devlette dahi bu meratibi selâse bulunup herkes hıfzıssıh- 
hat hususunda sinine göre davrandığı misillû heyeti devlet dahi 
bir cismi İnsanî mesabesinde olduğundan her tavır ve mertebesin
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deki hareketi münasebeye dikkat olunmak lâzım” gelir 1. Cevdet 
Paşa’ya göre, çökme hali, bazan duyulmayacak kadar saklı olur. 
Bazan da duyulur ve görülür. Ancak, ilâcının bulunması zor olur. 
Bu halde olan devletlerden bazılarının, bilgece önlemelerle yeni
leşip tazeleştikleri de görülebilir. Ancak bunlar, çok az rastlanan 
hallerdir. Çökme devresinde bulunan bir devletin çökmemesi, çok 
kere, imkânsızdır. Hattâ daha olgunluk devresine erişmeden çö- 
Icüp giden pek çok devletler vardır.

Daha sonra, devlet şekillerine geçen Cevdet Paşa, Batı devlet
lerine bir göz gezdirmekte ve bunları önce “Hükümeti ruhaniye, 
yani dinîye” ve “hükümeti cismaniye yani maddîye” olmak üzere 
İkiye ayırmaktadır.

Hükümeti ruhaniye bu milletlerin İsa’nın yer yüzündeki veki
li olduğuna inandıkları Papa’mn hükümetidir.

Cevdet Paşa’ya göre, hükümeti maddîye de “hükümeti mut
laka, hükümeti meşruta ve hükümeti cumhuriye” olmak üzere 
üçe ayrılmaktadır.

Paşa, bütün bu hıristiyan devlet şekillerinin herbirinde, bir 
tüiiü karışıklık ve herbirinde bir türlü kötülük olduğunu ileri sü
rer. Ama “hele cumhuriyetin fırkayı mütecavizesi bütün bütün 
akıldan ve nevamisi tabiiyeden bait bir fikri batıldır” 2 der. 
Hattâ Fransa’da cumhuriyet idaresinde, halkın her türlü ahlakî 
sımrları aştığım gören bazı akıllı devlet adamlarınm, Louis Na- 
poleon’un İmparatorluğunu hemen tasdik ederek, kendi istekleri 
ile mutlak idareye boyun eğdiklerini bile ileri sürmekten çekin
mez. 3 .

Nihayet, İslâm dünyasına dönen Cevdet Paşa “Hükümeti îs- 
lâmiye” yi her türlü karışıklıktan ve her türlü ayrılıktan uzak bir 
devlet şekli olarak göstermektedir. Çünkü onda, kendi de\imi ile 
“Hilâfetle saltanat birleşmiş ve imamül müslimin olan padişah, 
İslâm hamil şeriat ve muhiî saltEinatı” olmuştur.

Demek ki Cevdet Paşa’ya göre, dünya yüzünde bulunan en iyi 
devlet şekli, İslâmlık esaslarına dayanarak kurulmuş olan bir 
devlet şeklidir. Mademki en iyi devlet şekli “devleti islâmiyedir” 
ve hıristiyan devlet şekillerinde türlü türlü kanşıklıklar, türlü tüi’-
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İÜ bozukluklar vardır, şu halde, ömrünün gelişme ve yetkinleşme 
devirlerini yaşamış ve artık gerileme devrine gelmiş olan Osrnanlı 
Devletini, Batı devletlerinden alınacak prensiplerle düzenlemeğe 
imkân yoktur. Eğer, onu tazeleyebilecek ve yenileyebilecek bir kuv
vet ve bir esas varsa, bu ancak kendi dünyasından ve ancak ken
di aleminden çıkacaktır.

İşte Cevdet Paşa, bu düşüncede olduğu içindir ki “Ccde Civil’' 
in yalnız karma mahkemelerde yürürlüğe kcnulmasını bile ka.taul- 
edememiş, bu teklifi öne süren Âli Paşa’ya karşı koymuştu. 1 
Gene bu düşüncede olduğu içindir ki kendi başkanlığı altında 
kurulmuş olan “Cemiyeti İlmiye” İslâm fıkhı esaslarına ve özellik
le Hanefî mezhebine uygun hükümler taşıyan Mecelle’yi meydana 
getirdi.
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2. ŞİNASİ

Namık Kemal ve Ziya Paşa çığrının ilk önderi Şinasi olmuştu. 
Şinasi, Tanzimat hareketini açan Reşit Paşa tarafından yetiştiril
miş, Batı kültürünü tanıması ve öğrenmesi için Avrupa’ya gönde
rilmişti. Yüreği Tanzimat hareketine inan ve güvenle dolu olan 
Şinasi, bu devirde önemli bir “mission” yüklenmişti. Bu da Tan
zimat’ın yalnız şeklen getirmş olduğu yeni ruhu, topluluğun esas 
ve derinlUîlerine işletmekti. O, bu “mission” u gerek “Tasviri Ef
kârda” herkesin anlayabileceği açık bir dille yazdığı makalelerin
de,, g,erek şiirlerinde, Tanzimat hareketini öğmek, ve bu hareketin 
faydalarını belirtmek suretiyle yerine getiriyordu. Şinasi, yazıları 
ile halka, esirliğin ve bilgisizliğin bir memleketi çökerten ve bu 
memleketin ilerlemesine engel olan başlıca dertler olduğunu anla
tıyor ve m*emleketi bu dertlerd.en kurtarmayı hedef edinen Tan
zimat hareketinin, bu bakımdan, önemini belirtiyordu. Tanzimat 
hareketi, ilkin, insanlann hürriyet hakkını kabul etmek, sonra da 
onları içine gömüldükleri bilgisizlikten çıkartmak ve aydınlatmak 
yolunda bir hamle idi. Bundan dolayı Şinasi, bu hareketi getirmiş 
olan Reşit Paşa’ya:

1) Karıma maıTıTcemeler, T.a,naitnat devrinde, yabancılatrla Türklcr arasındaki anlaş- 
mamazlıklajn çözmek üzere, yaibancı hâkimlerle Tüılc hâkimlerinden meydana getiiril- 
mesi düşünülen tnahikemelerdir.



Ettin âzât bizi olmuş iken zulme esir,
Cehlimiz sanki idi kendimize bir zincir. 1

diyordu. Tanzimat hareketi, hür bir memlekette ancak kanunla
rın hükmünün yürüyeceğini belirtmiş ve Padişah’a da kanunlara 
göre hareket etmeyi kabulettirmişti. Bundan dolayı o, gene Reşit 
Paşa’yı,

Bir ıtiknamedir ihsana senin kanunun 
Bildirir haddini Sultana senin kamırınn. 2

beyitleri ile öğüyordu. EsirUkten ve bilgisizlikten kurtarılacak olan 
halkın bu iki menfi kuvvetin tabiî bir sonucu olan taassuptan da 
kurtarılmasını dileyordu.

Olmuş insana taassup bir unulmaz illet,
Hüsnü tedbirin ile kurtulur ondan millet. 3

Şinasi, Batı dıünyasınm tesirlerini memlekette yaymak içm çalış
tı. Bununla birlikte, O, Batı dünyasının her yönünden ve tamamı 
tamamına taklit edümesini istemiyordu. Şinasi’ye göre Avrupa k ü l 

türünün benimsenmesi gereken cihetleri, insanlığa öz olan hür
riyet anlayışı ile Avrupa’da gelişmiş olan yeni bilimler ve bu bilim
lerin faydalı pratik sonuçları idi. Şinasi, Avrupa'dan alınacak bu 
esELSİarın Doğu - İslâm dünya görüşü ve hayat anlayışı ile uzlaşıp 
kaynasabileceğine inanıyordu. Böyle bir uzlaşma için en elverişli 
yerin de Avrupa ile Asya arasında bulunan Osmanlı İmparatorlu
ğu olduğunu ileri sürüyordu. “Öyle bir darülmülk ki zamanımızda 
Asya’nın aklı piranesi, Avrupa’nın bikri fikriyle izdivaç etmek için 
bir haclegâh olmuştur.” 4

3. NAMIK KEMAL VE ZİYA PAŞA

Tanzimat devrinin seçkin gazetecisi, Şinasi’nin teş\̂ iki ile Ba
tı dili öğrenen, Batı dünyasının prensip ve ana kavramlarım kay
naklarından okuyup anlayabilen Namık Kemal ve Ziya Paşa, hürri
yet, müsavat, adalet gibi o zaman için yepyeni olan kavramları.
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1) Mf. V. Taınzianat, s. 606.
2) Aynı yeııdie.
3) Aynı yerde.
4) Adı geçen eser S. 605



geniş halk kitlelerine yayan, halk hâkimiyeti, ferdin tabiî hak ve 
tabiî hürriyeti düşüncesiyle daha sc.nraki 'nesiller ve daha sonra 
gerçekleşen devrimler üzerinde hiç de küçümsenmiyecek tesirler 
uyandn’an, iki Tanzimat yazarı idiler. Namık Kemal ve Ziya Paşa, 
bir anayasa yapılması ve hükümdarlık kuv\^etinin bir kurulun 
kontroluna bağlanarak sınırlandırılması amacının gerçekleştiril
mesi için kurulmuş olan Yeniosmanhlar derneğinin üyesi idiler. 
Bu dernek, Âli Paşa tarafından dağıtılıp, üyeleri İstanburdan 
uzaklaştınlmak istenilince, her ikisi birden idealleri uğrunda sa
vaşmak için Avrupa’ya kaçtılar ve Londra’da Hürriyet adlı bir ga
zete çıkarmıya başladılar. Namık Kemal, En önemli siyasî maka
lelerini ilkin bu gazetede ve daha sonra İstanbul’a döndüğü vakit 
çıkardığı İbret gazetesinde yayınladı. Namık Kemal’in, bu gazete
lerde çıkan makaleleri kendisinin Rousseau ve Montes<^uieu gibi 
düşünürlerin başlıca fikirlerini bildiğini ve onların tesirleri altın
da kaldığını gösterir. Namık Kemal’in, Hürriyet gazetesinde en 
fazla üzerinde durduğu mesele, ön plânda gerçekleştirilmesini is
tediği OsmanlI Devletinin yeni baştan düzenlenmesi meselesidir. 
Bu iş başarılırsa, İmparatorluğ-u içten ve dıştan zorlayan ve par
çalanmaya doğru götüren güdülerden biri ortadan kalkmış olacak
tır. Bunun için, bu devrede Namık Kemal’in en çok devlet felsefe
siyle uğraştığını, devletin doğuşuna, kuruluşuna ve yapısına ait 
Aydmlamacı filozoflardan esinli düşünceler ileri sürdüğünü görü
yoruz. Yazı arkadaşı olan Ziya Paşa da Kemal’in düşüncelerini des
teklemiş ve Hürriyet tam bir düşünce birliği içinde yayınlanmıştır.

OsmanlI imparatorluğunu çökertmekte olan sosyal derdin ge
çiştirilmesi çarelerini arayan Namık Kemal, “Hak ve adalete daya
nan devlet nasıl kurulmalıdır?” sorusundan hareket eder. Ancak 
bu meseleyi cevaplandırabilmek için, önce insanın nasıl bir varlık 
olduğunu bilmek gerekmektedir. Namık Kemal’e göre insan, her 
şeyden önce hür bir varlıktır. Her fert, Tanrı tarafından kendisine 
verilmiş olan ve hiç bir vakit ortadan kaldırılamıyacak olan bu 
hürriyet hakkıyla dünyaya gelmiştir. Bu noktada Namık Kemal, 
Doğu İslâm dünyasına öteden beri hâkim olan bir görüşten uzak
laşır. Bu da, ferdin tıpkı Tanrı’ya olduğu gibi, Tanrı’mn yer yüzün
deki gölgesi olan hükümdara da tam bir itaat ve teslimiyetle bo
yun eğmesi gereğidir. Namık Kemal, Hürriyetin ilk sayısmda bu 
görüşle savaşır. “OsmanlIlar bu güne gelinceye kadar, Padişahın 
esiri idi zatı şahane kemali merhametinden hürriyetlerini tasdik 

etti denilmek istenildiği halde işte biz onu hiç kabul edemeyiz. Zi
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ra, itikadımızca hukuku ahali adli İlâhî gibi ezelîdir.” ve aynı gaze
tenin on ikinci sayısında “Ümmeti Osmaniye hürriyeti ister, fakat 
o cevherin bir atayı İlahî olduğunu unutur da şunun bunnun ina
yetinden isterse hem şanına muhil, hem menfaatine muzur olur. 
Ben, hür doğmuş iken niçin utekadan olduğumu tasdik edeyim. 
Niçin, beni esir eden hareketlerin meşruiyetini kabul ile avdetine 
zımnen cevaz göstereyim?” der.

Namık Kemal de boylece, tıpkı Aydmlanmacı düşünürler gibi, 
insanların, kendileri tarafından meydana getirilmemiş olan ve 
kendileri tarafından ortadan kaldırılamıyacak olan bazı tabiî 
hakları olduğu görüşünü savunur. Ancak, Aydmlanmacı düşünür
ler Tanrı’nın varlığından bile bağmsız olarak göz önünde tuttuk
ları tabiî hukuk kavramını sonsuz insan aklında ternellendirirler- 
ken, Namık Kemal, bu kavramı, Tanrı’nm bir bağışı olarak kabul 
eder. Böylece, aynı ideolojiyi temellendirmek maksadı ile kullanı
lan tabiî hukuk kavramı, Aydınlamacı düşünürlerde ve Namık Ke
mal’de felsefî düşünceye paralel olarak ayrı ayrı kaynaklar kaza
nır. Dinin doğmalarını amansızca hırpalayan ve dünyaya hâkim 
olan biricik kuvvetin insan aklı olduğunu kabul eden Aydınlan- 
macılar için tabiî hukuk kavramının kaynağı akıldır. Buna karşı
lık, Aydmlanmacı devlet felsefesinin tesirinde kalmakla birlikte, 
İslâm gelenek ve göreneklerine sıkı sıkıya bağlı olan ve dinî değer
ler açısından düşünen Namık Kemal’e göre, felsefî düşüncenin ana 
prensibinin, dolayısiyle tabiî hukuk kavramının kaynağının Tanrı
da olması gayet tabiîdir. Ancak Namık Kemal, Tanrı’nın verdiği ta
biî hürriyet haklarıyla dünyaya gelen fertlerin hiçbir vakit, baş
ka bir ferdin hâkimiyetine bağlanamıyacaklarmı ileri sürerken, 
yeni baştan, Aydınlamacı görüşlere bağlanır. Bundan böyle, Na
mık Kemal’in fertle devlet arasındaki münasebete, fertle devletin 
karşılıklı ödev ve anlaşmalarına ait ileri sürdüğü bütün düşünce 
ve görüşler, Rousseau’yu, Rousseau’nun “Discours sur Toriğine de 
rinegalite parmis les hommes” kitabı ile “Contrat sociaT’ini hatır
latır. Rousseau’ya göre, hürriyet haklarıyla dünyaya gelen fertler, 
istedikleri ve erişebilecekleri herşeye karşı sınırsız bir girişme hak
kına sahiptirler. Bununla birlikte, topluluk içinde, bir ferdin bu sı- 
mrsız hürriyet hakkını kullanması öteki fertlerin hürriyetlerine 
zarar verir. Müsavatsızlık ve adaletsizlik bu şekilde doğar ki bu 
mesele yukarıda adı geçen discours’un konusunu meydana getirir, 
îmdi, topluluk içinde yaşıyan bir ferdin hürriyet haltkının öteki
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fertlerin saldırışlarından korunması lâzımdır. Eunun için de, top
luluk içinde, bütün yurttaşları aynı hak ve aynı hürriyetten fay
dalandıracak, hiçbirine ötekinden daha ağır bir ödev yüklemeye
cek, hiçbirine ötekinden daha çok bir imtiyaz vermeyecek, hiçbiri
nin ötekinin hürriyetine engel olacak hareketine göz yummaya
cak, üstün bir kuvvetin, yani devlet yahutta hâkimiyetin meyda
na getirilmesi gerekir. İşte, Rousseau’nun “Contrat Social” adlı 
kitabının konusunu da böyle üstün bir kuvvet tarafından idare 
edilecek ideal topluluk meydana getirmektedir. Rousseau’ya göre, 
yeni yeni kuvvetler meydana getiremeyen fertler, bu üstün kuvve
ti, ancak elde mevcut olan kuvvetleri bir araya getirip birleştirmek 
suretiyle elde edebilirler. Böylece, bu üstün kuvvet, gerçekte, umu
mun kuvvetinden, umumu meydana getiren fertlerin kuvvetinden 
başka birşey değildir. Bundan dolayı da, her toplulukta hâkimiyet 
hakkı halkındır. Rou&seau’nun bu düşüncelerini Namık Kemal’de 
de aynen buluruz. “ İnsan ki kudretten hürriyetle mefturdur. Bit
tabi bu atayi İlâhiden istifadeye mecburdur” Hürriyeti amme ce
miyet içinde muhafaza olunur. Çünkü, ferdi ferdin taarruzundan 
emin edecek bir guvvei galibeyi cemiyet hasıl edebilir. Bundan an
laşıldığı üzere dünyada cemiyetin hizmeti muhafazai hürriyet için 
(ki beşerin bakası ona muhtaçtır) böyle bir kuvvei galibenin ica-' 
dından ibarettir. İşte ikamei hak ve reddi batıla müekkel olan hâki
miyetin unsuru terkibi o kuvvettir ki efratta olan kuvvetlerin içti- 
maından husule gelir. Binaenaleyh ferdin kendi iktidarına tasar
rufu tabiîsi gibi kuvayı müçtemia dahi efradın mecmuuna ait ol
duğundan her ümmette hakkı hâkimiyet umumundur. 1

Rousseau’ya göre, devlet, fertlerin kendi iradeleri ile birleşerek 
meydana getirdikleri manevî bir şahsiyettir 2. Bundan dolayı, 
devletin, başlı başına kendisini meydana getiren fertlerin menfa
atlerine aykırı olan bir menfaati olamaz. Çünkü, bir bütünün ken
disini meydana getiren organlara zarar vermek istemesi düşünü
lemez. İnsanlar tarafından meydana getirilen böyle bir manevî bü
tünde, ne organlar duyınadan bütünün tedirgin edilmesine ne de 
bütüne saldırmaksızın organlarından birinin tedirgin edilmesine
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imkân yoktur. 1 Namık Kemal’e göre de, "devletin halktan ayrı 
bir vücudu yoktur. Kendisine mahsus hiçbir menfaati olamaz çün
kü madun üzerine hiçbir aravızi terettüp etmez. Devlet tabiri he
yeti umumiye haricinde hiçbir mevcut ifade etmez.” 2 “Devlet 
bir vücut farzolundukta, biz dahi onun erkânı azasındanız. Heye
ti vucuda arız olan fenalıktan hissemizce biz dahi müteessir olu
ruz.”

Rousseau, Contrat Social’inde hâkimiyet yahut devlet adı ve- 
rUen üstün kuvvetin, yalnız umumi iradeye göre yani umumun 
iyiliğine yönelmiş olan iradeye göre hareket etmek zorunda oldu
ğunu inceden inceye anlatır. Halk, gerçekten kendisine ait olan 
hâkimiyet hakkını kendisi kullanamıyacağından, idare yetkisini 
bütün halkın kullanmasına, maddî bakımdan imkân olmadığın
dan, o bu yetkiyi, isterse kendi içinden bir çoğunluğa, isterse bii’ 
tek şahsa verebilir. Bununla birlikte, bu tek şahıs yahut çoğun
luk, halka vereceği emirleri her vakit, halk hâkimiyetinden ve hal
kın kendisinden alır. îşte ancak o zaman meşru bir hükümet ku
rulmuş olabüir. Namık Kemal de, bu aynı düşünceye şu satırlarla 
dokunmuştur. “Hâkimiyet umumundur. Yalnız umumun milyon
larca nufusu muhtevi olan bir işveri azimde değil, yüz haneli bir 
köyde bile bu vazifeyi bizzat icraya muktedir olamamasındandır ki 
usulü tevkile müracaat etmeğe istirar gelmiş ve bu usul her ce
miyetin senedi meşruiyeti olmuştur.” 3

Rousseau’ya göre, umumi iradeyi uygulamak yetkisini kulla
nan hâkimiyet, halkın isteği dışında, hiçbir vakit, bir başkasına bı
rakılamaz. Halk, kendisine ait olan hâkimiyeti, yahut idare yetki
sini, ancak, kendi seçeceği temsilciye verir. Bu fcms'ilcinin temsil 
ettiği kuvvet, fertlerin topluluk içinde bir araya getirip birleştir
dikleri kuvvetlerinden, hâkimiyet ise, bu fertlere ait olan hâJcimi- 
yetin kendisinden başka bir şey değildir. Namık Kemal de “Hükü
met, benim sizin vesair ebnai vatanın kuvvetinden ibaret değil 
midir? Benim kuvvetime benden veyahut ihtiyar veya ekseriyeti
ne tabiiyet suretiyle tevdi ettiğim zattan başka bihakken kim ma
lik olabilir?” 4. der. Bundan dolayı, ona göre de hâkimiyet “hiç
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3) Hürriyet No. 40 
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bir vakit, hiçbir kimseye terkolunamaz. hiçbir vakit, hiçbir kim
seye, o istiklâlden biad gibi, intihap gibi, tevkil gibi, mevcut olan 
vesaitin birine tatbiken bir salâhiyeti mahsusa iktisap eylemeden 
veya o salâhiyete naîl olanlar tarafmdan ikinci derecede bir me
zuniyet almadan bir fert veya bir aile veya bir şirket veya bir he
yet namma icrai ahkâm etmekte haklı olabilmek ihtimalin hari
cindedir.” 1

Rousseau, XVIII yüzyılda sözleşme teorisine en son şeklini 
verdi. Rousseau’dan önce, Grotius, Lccke ve Hobbes da sözleşme
den söz ettiler ve devletin bir sözleşmeye dayandığı görüşünü sa
vundular. Ancak, bütün bu düşünürler, sözleşmenin gerçek bir 
tarihî olgu mu, yoksa yalnız logik bir tasavvur mu olduğunu be
lirtmediler. Rousseau, ilk defa olarak, bu iki olguyu birbirinden 
ayırdı. Sözleşmenin tarihî bir olgu olmayıp sadece bir “ fiktion” 
olduğunu ortaya koydu. Sözleşme tarihte, gerçekten olagelmiş bir 
olgu değildir. Ama devlet, sanki kuruluşunda bir sözleşme varmış 
gibi göz önünde tutulmalı ve devletin bütün işleri bu esasa göre 
düzenlenmelidir. Bu anlamda sözleşme, Kant’ın daha sonraki deyi
mi ile bir “ ide” dir. Netekim, Namık Kemal de sözleşmenin tarihi 
bir olgu olmayıp logik bir “fiktion” olduğuna şu naiv düşünceler
le işaret etmek ister. “Bunun manası güya ahali bir yere gelip bizi 
adli hakkaniyet üzere kullanacak ve zulum görüp halimizi arzetti- 
ğimiz vakit ihalei semi itibar ve mal ve namusumuzu ve hakkımı
zı muhafaza ve istihsal edecek bir hükümdara muhtacız ve bu işe 
sı̂ ni münasip gördük. Şu şartlar üzerine hükümet edersen, biz de 
senin emir ve nehyine itaati taahhüt ederiz ve bu hizmetin karşı
lığı olarak sana şu kadar kese de aylık veririz demişler; Padişah 
dahi bu şartları kabul ve taahhüt etmiştir. Binaberin tebaasın
dan taat, yani emir ve nehyine mutabaat aramak ve onlardan bir 
fırka bu taahhütte sabit olmazlarsa daireı vazifelerine getirmek 
için eline verilen kuvveti kahireyi istimal etmek padişahın hsLkkı- 
dır. Kezalik padişah, vezaifi meşrutai hükümeti ifada kusur eder
se dairei vazifesine davet dahi tebaasının hakkıdır.” 2

Şu halde, Rousseau’da olduğu gibi, Namık Kemal’de de sözleş
me, bir hâkimiyet ve tabiiyet sözleşmesi değil, tersine hem hüküm
darın kendisini, hem de yurttaşları sorumluluk altına koyan bir 
sözleşmedir. Rousseau, Contrat Social’de Hobbes’un hükümdarla
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tebaa arasındaki sözleşmeyi bir hâkimiyet ve tabiiyet sözleşmesi 
olarak anlayan görüşü ile mücadele eder. Hobbes’a göre, fertler, 
dünya nimetlerinden kendi çaplarmda mümkün olduğu kadar 
çok ölçüde faydalanmak isteyen ve dolayısiyle birbirlerinin karşısı
na rakip olarak çıkan egoist yaratıklardır. Topluluğun aslî hali, 
herkesin herkesle mücadele ettiği umumî bir rekabet halidir. İn
sanlar, kendüeri için hiç te elverişli olmayan bu umumî mücadele 
haline, üstün bir kuvvete boyun eğmek, bir devlet otoritesine sı
ğınmakla son verirler. Fertlerin, kendi kuvvet vasıtalarından bu 
üstün kuvvet çıkarına vazgeçmeleri ile, umumî emniyet te sağlan
mış olur. Böylece, devletin birliğini ve varlığını sürdürecek tek esas, 
devlete ait olan hüküm kuvvetinin sınırsızlığıdır. Tabiat halinde 
mevcut olan umumî rekabet haline son veren devletin kendisi, 
ferdlere karşı, hiçbir sorumluluk ve yükümlülük altına girmez.

Halbuki Rousseau’ya göre, daha önce Grotius’un ve Lccke’un- 
da kabul ettiği gibi, devletin varlığının sebebi, yalnız ferdlerin ta
biî haklarının, hürriyet haklarının ve mülkiyet haklarının korun
masıdır. Bu hakların korunması işinde devlet, yurttaşlara karşı so
rumludur. Rousseau, Contrat Social’in birinci kitabının üçüncü 
bölümünde kuvvet teorisi ile, yani devlet içinde, en kuwetli olanın 
hâkim olacağı görüşü ile de mücadele eder. Kuvvetin hiçbir hak ya- 
ratmıyacağını, ancak, meşru olan kuvvetlere itaat etmek gerekti
ğini ileri süren Rousseau, “En kuvvetli olan, kuvvetini hakka, gö
reve ve itaata dayandırmazsa, her vakit, hâkim ve üstün kalabil
mek için, hiçbir vakit yeter derecede kuvvetli değildir” der.

Namık Kemal de bu kuvvet teorisini ele alır. Bir muarızı ken
disine, “hükümet dünyada şeraiti ittifakiye ile hasıl olmaz, zevç 
ve zevcenin içtimai aileyi, ailelerin tekessürü cidali ve cidal galebe
yi ve o ise zuhuru hükümeti icap eder.” Düşünceleri ile karşı ko
yar. Namık Kemal ise, “Güzel, fakat ben hükümetin esas meşrui
yetini ararım” diye cevap verir. Üdebayı hükemadan meşhur 
Rousseau, Şeraiti içtima namı kitabmda hükümeti galibaneyi tet
kik ettiği sırada galibiyet hakkı icabederse, halkın da eshabı hükü
met elinden zor ile ahzı iktidara hakkı olmak lâzım gelir. Yok hakkı 
icabetmezse, o vakit, erbabı hükümet de zor ile idareyi ele almakta 
haksızdır, mealinde bir kıyası mukassam irat eder. Mektubun sa
hibine gösteriniz hakikati hal böyle değilse söylesin. O, hiç düşün
memiştir ki, eğer hukuku hükümet galibiyet üzerine tesis olunmak 
lâzımgelse, Lefteri’nin de İzmir sancağında saltanat sürmeğe, Zam- 
brakagi’nin de Esfâkya Dağlarında padişahlık etmeğe, Rusyanın
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da İstanbulu zapteylemeğe hakkı olmak lâzım gelir'’ 1. Böylece 
Namık Kemale göre de, hak ve adalet prensiplerine dayanan bir 
‘;8tAap kuvvet ve zor vasıtalarına baş vurmayan bir devlettir.

Sözleşme teorisine dayanan bütün Aydınlanmacı düşünüıier, 
devleti bir organism olarak değil, tersine fertlerin kendi iradeleri 
ile isteyerek meydana getirdikleri yapma bir kurum olarak görür
ler. Rousseau’ya göre de devlet, fertlerin birleşmererinden meyda
na gelmiş manevî bir bütündür. Böyle dunca, devletin sınırlı bir 
hayat süresi olduğu da düşünülemez. Hak ve adalet kavramlarının 
kaynağı olan insan akh, devlete, her vakit sürekliliğini sağlıyacak 
olan en sağlam şekli verm êk gücündedir. Namık Kemal’e göre dev
let bir “şahsı manevîdir” bımdan dolayı “bazı düşünürlerin ileriye 
sürdüğü gibi, Öyle sınırlı bir ömrü, duraklama, düşme ve hastalan
ma halleri yoktur. Devlet için ileri sürülen hastalıklar kuru birer 
ad ve sanıdan başka birşey değildir. Bir hasta adama benzetilen 
devlet, eğer tabiatın gereğince hareket ederse, hem sağlık bulur, 
hem kuvvet kazanır, hem de dünya durdukça durur.” 2 Bu suret
le Namık Kemal, Cevdet Pasa’nın kötümser devlet felsefesine ta
mamı tamamına karşı koyar„ Namık Kemal’e göre, Osmanlı İmpa
ratorluğunu tabiî ömrünü yaşamış ve artık ölmiye yüz tutmuş bir 
“Hasta Adam” gibi göz önünde bulundurmak yanlış bir düşünce
dir. Onu sürekli bir ömre kavuşturmak pek alâ mümkündür. An
cak, bunun için, onu yaşatacak esasları canlandırmak ve tazele
mek lâzımdır. Namık Kemal’e göre, bu esaslardan ilki, hükümdar
la tebaa arasmda geçen sözleşme şartlarının yerine getirilmesi, 
topluluk içinde halk hâkimiyetinin geçerliğinin sağlanmasıdır. Bu 
sözleşmeye göre fertler, tebaa olarak, hükümdarın buyruklarına 
boynn eğmek, kendilerine düşen ödevi yerine getirmek zorunda
dırlar. Böyle hareket etmiyenlere karşı hükümdar, kendisine veri
len kuvveti kullanmak ve onları ödevlerini yerine getirmeleri için 
zorlamak hakkına sahiptir. Fakat buna karşı, onun da âdil bir su
rette hareket etmesi ve yönetim işlerinde hiç bir kusur işlememesi 
gerekir. Böyle davranmıyan bir hükümdar, halkla yaptığı sözleş
menin hükümlerine, yani kanunlara aykırı hareket etmiş ve hal
kın hürriyet hakkına saldırmış olur. Bu halde ona ödevlerini hatır
latmak da halkın hakkıdır. “Şu mesele hatırdan çıkarılmamalıdır,
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her ümmet, bünyesini terkip eden azayı cemiyetten menfaat veya 
ilcayı zaruret namma her türlü fedakârhğı talep ve ihtiyar edebi
lir. Fakat, bu talebi efradı beşerin havassı tabiyesinden hariç bir 
hakka istinat ederse ihtimali yoktur ki, hukuku şahsiye taarruz
dan masun kalabilsin. Mümkün değildir ki, her zalim kâffei amali
nin meşruiyetine hacet tutacak bir bahane bulamasın” 1 Namık 
Kemal’in bu düşünceleri de, Contrat Social’in ileri sürdüğü ana 
düşüncelerin bir aksidir. Rousseau, umumi iradenm temsilcisi olan 
hükümdara itaat etmiyecek olan her hangi bir şahsın, “bütün” ta
rafından itaate zorlanacağını söyler. 2. Çünkü, tebaa ödevlerini 
yerine getirmeksizin yurttaşlık haklarından faydalanmak isteyen, 
bir kimse, ‘'siyasî bütüne” zarar veren bir haksızlık işlemiş olur. 
Her yurttaş, devlete borçlu olduğu ödevleri, hükümdar istediği an
da yerine getirmek zorundadır. Buna karşılık, hükümdar da te
baalarına bütünle ilgisi ve bütüne faydası olmıyan hiç bir iş yük- 
l2miyecektir.3 Halk hâkimiyetinin temsilcisi olan hükümdai’, 
kendi kudretinin halkın kuvvetinden başka bir şey olmadığını unut 
mıyacak ve sözleşmenin sınırlarını hiç bir zaman aşmıyacaktır. 
>?.undan dola5n, hükümdar devleti, her vakit, — halkın kendi istek 
ve iradesinden başka bir şey olmıyan — kanunlara göre idare et
mek zorunda olmalıdır. Çünkü, kanun koyma gücünden ibaret olan 
halk hâkimiyeti, ancak kanunlarla kendisini gösterir. Ve ancak 
kanunlarla tesir edebiür.4 Böylece, devlet içindeki en üstün kuv
vetin kanun kuvveti olması gerekir. Devlet içinde fertlerin hürri
yet haklarının korunması, Montesquieu’nun İngiliz anayasasmdan 
ilham alarak işaret ettiği kanunlu hürriyet düşüncesinin gerçek
leşmesi ile mümkündür. Rousseau’nun düşünceleri de esas itiba
riyle, Montesquieu’nun, bu kanunlu hürriyet düşüncesiyle sıkı si
ya ilgilidir. Halkın hâkimiyetinin ifadesi olan kanım ko\Tna kuv
veti, bu kanunları yürürlüğe koyacak kuvvetten ajnrılmalı ve hal
ka ait olan hâkimiyet kuvvetinin ortadan kaldırılmasına engel ola
cak “Devirli halk meclisleri” kurmalıdır. Halkın hürriyet hakkı
nın korunması için hükümdarın devamlı olarak kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Ama, halkın kendisi, hâkimiyet hakkını nasıl kul-
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lanamazsa, bu kontrol işini de yapamaz. Bu ödevi, kendi içinden se
çeceği bir kurula verir ve hükümdarlık kuvvetini bu kurulun kont- 
roluna bağlar. 1

Namık Kemal, bu düşünceleri belirtirken, “Umum ahali hakkı 
hâkimiyeti binnefis icra edemediği gibi ikinci derecede lüzumu te
rettüp eden hakkı nezareti de bizzat icra edemiyor.. Amn için hak
kı nezaret, icrayı hükümet gibi bizzarure bir fıkrai mümtazeye ka
lacak, o fırkanın meşru ve nafi bir surette icrayı nezaret etmesine 
tevkilden başka ne çare bulunabilir’' 2 demektir. Bundan do
layı, Namık Kemal’e göre, önce kanun kojrma kuvveti hükümetin 
elind3n alınmalıdır ki bu da ancak “usulü meşveretle” mümkün 
olacaktır. Ona göre, “Hakkı nezaret usulü meşveretle olur. Çünkü, 
hükümetin borcu, kanun tahtında hareket etmektir. Kanun ise 
icrasına memur olanlardan başka bir fırkanın elinde tanzim edil
meli ve halkın kabulüne mazhar olmahdır ki makrunu adil olsun.”

Burada, Namık Kemal üzerinde Montesquieu’nun tesirlerine 
rastlarız. Namık Kemal, Montesquieu’nun “Esprit des Lois” sında- 
ki kuvvetlerin ayrılması prensibini ele alır ve bu prensibin Osman
l I  İmparatorluğunda da yürürlüğe konulmasına çalışır. “Devlet, 
bir şahsı manevîdir. Kanun yapmak onun iradesi icra etmek ef’âli 
hükmündedir. Bunlardan ikisi bir elde oldukça hareketi hükümet 
bir vakit ihtiyarı mutlaktan kurtulamaz. İşte, Şurayı Ümmet’in 
lüzumu buradan terettüp eder.” 3 “Eğer teşri ve tenfiz hususla
rında ikisi de erbabı hükümete tevdi olunursa onlar, kendi heves
lerini hakka tercih edebileceklerinden istedikleri gibi zâlimane bir 
kanun yaparlar ve anı istedikleri gibi zâlimane icra ederler/’ 4

Namık Kemal, Osmanlı Devletine yeniden düzen verirken III. 
Napolion’un kurmuş olduğu ikinci Fransa İmparatorluğunu ör
nek olarak almayı, onu Osmanlı İmparatorluğunun yapısına ve şe
riata uyacak şekilde bazı değişikliklerle, memleketimizde de yürür
lüğe koymağı öne sürmektedir. Bunda esas, kuvvetlerin ayrılması 
prensibine dayanan “meşrutî bir devlet şeklinin kabul edilmesidir. 
Bunlardan birincisi “Meclisi Şurayı Devlet” tir. Bu meclisin yapa
cağı iş “kavanini hükümet ve nizamatı idareyi hazırlamak ve umu-
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ru idarede zuhur edebilecek müşikülâtı halletmektir” İkincisi “Mec
lisi Şûrayı ümmettir ki” Meclisi Şûrayı Devletin hazırladığı lâ- 
yihatın red ve kabulu ve muvazenei devletin tetkiki bu meclisin 
hukuku mahsusasmdandır.” Üçüncüsü “Meclisi Ayan” dır ki “Bu 
meclisin esas zuhuru, kudreti teşri ile kudreti tenfiz beyninde bir 
kudreti tadilin tahakkuku lüzumudur. Vazifesi ise nizamatı esasi
ye ve hürriyeti umumiyeyi muhafsıza etmektir.” 1

OsmanlI Devletini çökmekten kurtarmayı kendisine hedef edi
nen Namık Kemal’in bu düşüncelerini Ziya Paşa da desteklemekte 
ve devletin kalkınması canlanabilmesi için önce bir parlâmento 
sisteminin kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. “Şimdi bir 
kere Avrupa kıtasmm üzerindeki devletlere nazar buyurunuz Rus
ya Devletinden başka bir yerde hiç hükümeti mutlaka kaldı mı? O, 
dahi tedriç ile sayir Avrupa devletlerindeki nizamatı taklit etmeğe 
uğraşmıyor mu? Madem ki Avrupanın efkârı umumiyesi seylül-a- 
rem gibi bu cihetlere akmakta ve Napoli ile İspanya Devletlerinin 
muhafazaî istiklâl için uğradıkları tahavvülat ve izmihlâlat mey
dandadır. Mademki Devleti Aliyye dahi Avrupa famUyasından ma- 
duttur, bütün aleme mümanaat olarak bizim bu halde bakamız 
imkân dahilinde olamaz” 2 demektedir. Bundan dolayı, Ziya Pa- 
şa’ya göre, bir “Meclisi Milletin” kurulması ve bir anayasanın ya
pılması gerekmektedir. Çünkü, “ İnsanın muktezayı hilkati ve ce
maatı beşer iyenin vasıtai terakki ve saadeti olan hürriyet ... Kava- 
nine merbutiyetle beraber bulunur.” 3

Namık Kemal’in Londra’dan ileri sürdüğü bu düşünceler ve 
memleket içinde yapılmasını istediği yenilikler, İstanbuldan bazı 
itirazların jKikselmesine sebep olmuştu. Karşı koyanlar, onun Os
manlI Hanedanını d.üşürüp memlekette cumhuriyet kurmak iste
diğini sanmışlar ve “halkın hâkimiyeti tasdik olunduğu taJidirde 
cumhuriyet ilânına da hakkı olmak lâzım gelmez mi?” diye sor
muşlardı. Namık Kemal, bu soruyu cevaplandırırken “Halkın hâ
kimiyeti tasdik olunduğu surette cumhur yapmağa da istihkakı 
itiraf olunmak lâzım gelmez mi demek ne demek? O hakkı dünya
da kim inkâr edebilir? İslâm iptidai zuhurunda bir nevi cumhur
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değil miydi?” 1 diyordu. Ancak, cumhuriyetin imparatorluğun o 
zamanki durumuna göre uygun bir devlet şekli olamıyacağmı dü
şünerek “Cumhurun bizi batıracağı da başka mesele onu da kimise 
inkâr edemez. Bizde cumhur yapmak da kimsenin akhna gelmez. 
Fakat icrasına imkân olmamakla hak batıl olmuş değildir.” 2 
Namık Kemal, İmparatorluğun o zamanki geniş ülkelerini, bu ül
keler içinde yaşayan, din, ırk ve milliyet bakımından birbirlerin
den ayrı olan çeşitli kavimleri göz önünde tutarak cumhuriyetin 
tehlikeli olacağını düşünüyor. Gerçekte, XVIII. yüzjalın Fransız 
Devriminin hazırlanmasına eserleri ile büyük ölçüde yardım eden 
düşünürlerinde de aynı eğilim vardır. Montesquieu “Esprit des 
Lois” sında, J. J. Rousseau “Contrat Social” inde cumhuriyetin, an
cak küçük devletlere uygulanabilecek bir idare şekli olduğunu ile
ri sürerler. Roussau’ya göre, gerçek demokrasi, ancak Cenevre gibi, 
küçük devletlere uygulanabilecek bir idealdir. Bir memleket, ne 
kadar büjrürse merkezî kuvvet de o nisbette kudretli olmalıdır. 
Montesquieu da, cumhuriyetin Fransa’ya uygulanmasını düşün
memiş yalnız İngiliz anayasasını ideal olarak göstermekle yetin
miştir. Parlâmentolu Fransız monarşisi, aslında Montesquieu’nun, 
kuvvetlerin bölünmesi teorisinin bir gerçekleşmesi olmuştur.

Namık Kemal’in de o zamanki Osmanlı İmparatorluğu için 
ideali, parlâmentolu Fransız monarşisidir. “Hukuku siyasîyemizi 
temin edecek ve devleti bulunduğu hâli izanihlâlden kurtaracak va
sıta, Fransızlann idaresini numune tutarak tesis edilecek olan bir 
nizamatı esasiye” olacaktır. Bununla birlikte, Namık Kemal gele
nekçi ve OsmanlI Hanedanına bağlıdır.

Ayrı ayn ırklardan, ayrı ayrı uluslardan meydana gelmiş bir 
bütün olarak göz önünde tuttuğu Osmanlı İmparatorluğunun kal
bini eski ve şanlı bir türk ailesinin meydana getirmesini ister. “Biz 
hükümetin emrü icrasını biati meşruta ile Âli Osman’a tevdi et
tik, daima Âli Osman’ı isteriz. Daima idarei meşruta talebinde- 
yiz” 3 Çünkü “Hanedanı Osmaninin mutadı tebaasına hakika
ten pederane bakmaktır. O vazifei adaletin icrasına şer’an memur
dur.”

Namık Kemal, devlet içindeki yolsuzluklardan, düzensizlikler
den padişahın etrafındaki devlet adamlannı sorumlu tutmakta ve
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yapılacak düzeltmelere de gene onların engel olduğunu ileri sür
mektedir. “Padişahın zaten bir kaza müdürü kadar bile kanunşi- 
kenlik ettiği yoktur. İstenilen İslâhatın yapılmasına asıl engel 
olanlar vükelâdır. Çünkü bu günkü kudret onların elindedir.”

Namık Kemal gibi Ziya Paşa da Osmanlı Hânedanına karşı 
saygı besliyor ve bu yüzden padişahın “İstiklâlinin” korunmasına 
da ayrıca dikkat ediyordu. Ona göre, halkın hürriyet hakkının ta
nınması padişahın “istiklâline” hiçbir suretle zarar getirmezdi. 
“Meclisi hükümet dokunsa vükelânın istiklâllerine dokunur. Zira,
o zaman, herşeyi istedikleri gibi yapıp sonra: Ne yapalım padişah 
böyle yaptı diyemezler. O zaman keyifleri istediği kadar Avrupa- 
dan istikraz ile yağma edemezler.” 1 Bu suretle Ziya Paşa da 
Namık Kemal gibi devlet işlerindeki yolsuzlukların suçunu padi
şahın etrafındaki devlet adamlarına yüklüyordu.

Namık Kemal’e karşı daha başka itirazlar da yapılmıştı. Bun
lardan bir tanesi “Usulü meşveretin kabulünün Avrupa’daki mev
cut olan meclisi mebusanı taklitle mi hasıl olacağı” ve diğeri de 
“Bizim köylülerimizin erbabı dirayeti intihaba nasıl muktedir ola
bileceği” idi. Namık Kemal, ilk itiraza karşılık verirken “Evet ça
resiz onunla hasü olacak. Zira Devleti Aliyye, ta Yeniçeriler kalkın
caya kadar yine iradeyi ümmet ve binaenaleyh usulü meşveretle 
idare olunurdu. Her kışla bayağı bir silâhı Meclisi Şurayı Ümmet 
hükmünde idi’' der ve böylece meşveret usulünün din bakımından 
OsmanlI İmparatorluğu için bid’at olmadığını göstermek ister. 
“Mademki şer’an meşveret usulü kabul edilmiştir, esas mevcut ol
duktan sonra icraatta olan teferrüatım icmai ümmet tayin eder. 
İcmai ümmetle yapılan şeyler bidat değil dinin usulünden 
olur.” 2

İkinci itiraza da “Meğer bu zat zanneder mi ki Avrupanm her 
köylüsü, hakkı batıldan ahmağı akilden, zalimi adilden, alimi ca
hilden tefrika muktedirdir. Hayır, onlar da adeta bizim halka 
benzer. Yalnız isleri muntazam olduğu için servetleri ziyade.. Hele 
bir kere herkes, muhakemesiz adam nefyolunamıyacağım bilfiil 
anlasın. Şimdi hükümete mukavemet edebilecek olanlar beşyüz 
kişi ise bir yılda beşbin kişi olur” 3 diye cevaplandırır.
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Namık Kemarin bu düşüncelerini, Ziya Paşa da paylaşıyordu. 
Ziya Paşa’ya göre de, Osmanîı halkı bu yeni usule uyacak ve ken
di hürriyet hakkını tanıyacak bir istidat kazanabilirdi. “Halka bu 
istidadın gelmesi tamim ve intişarı asayişle hasıl olur. Asayişi ahali 
dahi hürriyet ve hukuku milliyelerinde emniyetle husule gelir. Hu
lâsa halkın gözünün açılmasını Millet Meclisinin teşkiline muallak 
bilmek daha vazıhdır” 1

Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, Namık Kecmal, Cevdet Pa- 
şa’nın kötümser devlet felsefesini kabul etmiyor, Osmanlı İmpara
torluğunu, artık gerileme devresine gelmiş bir devlet olarak göz- 
önünde tutan anlayışı tamamiyle reddediyordu. İfamık Kemal, 
iyimserdi. Ş'.mdiye kadar gözden geçirdiğimiz Batı’dan alınacak 
prensiplerin, İ slâm - Osmanlj inançları ve kurallar t ile birleştin! ̂  
mesi ile Osmanlı İmparatorluğuna sürekli bir lu'.yat sağlanabile
ceğine inanıyor, hatta, ilerde dünya medeniyetinin merkezi olacak 
bir Osmanlı ve İslâm birliğnin gerçekleşebileceğini kafcııl ediyordu. 
Bu düşüncelerinin programını İbret Gazetesinin ilk sayısında ya '̂- 
dığı “İstikbal” adlı makalesimde yayınladı. Çok iyimler olan bu ma
kalesinde o “Biz artık ne geçmişe dönebiliriz ne de halde durabi
liriz, fakat istikbalimiz emindir, diyordu. Çünkü ev̂ /ela devletimi
zin asıl yapısını “Adli İlâhinin hariçte zuhurundan ibaret olduğu 
için” öncesiz ve sonsuz şeriat kaideleri meydana ge>tirmektir. Va
tanımızın zengin toprağı, dünyanın en eslîi medeniyetiei'inin üze
rinde geliştiği bir verimli topraktır. Dört beş yüz sene karada ve 
denizde bütün dünyaya hâkim o'îan bu vatanın evlâtları dünyanın 
en iyi ve en yiğit askerleridir. Vatandaşların büyük bir çoğunluğti- 
nun bağlı oldukları İslâm dini birliği buyurur, cins ve dil gibi dün
yaya ait olan şeylerde ayrılık gözetmez. Bımun için, elbette, bir 
İslâm birliği meydana gelecek ve memleketimiz varlıkça, medeni
yetin anası olan Avrupa’ya yakınlıkça ve nihayet bulunduğu yerin 
önemi bakımından öteki İslâm memleketlerinden üstün olduğun
dan ve Hilâfet de bizde bulunduğundan, merkez burası olacaktır. 
OsmanlI İmparatorluğu, içinde bulunan ve İslâm olmıyân öteki 
yurttaşlar da ancak bu birlik içinde yaşayabilecek ve’ ancak bü bir
lik içinde rahat edeceklerdir. Çünkü, faydalandıkları hak ve hür
riyet, kendilerine bu devlet tarafından verildiği için, ancak, onun 
sürekliliği ile korunabileceklerdi. Nihayet Batı'da parlayan mede
niyetin tesiri ile biz de ilerleme yolıma giridiğimizden “Tanzimat-

— 39 —

1) Murat Uraz, Ziya Pâ  S. 57



ın perverşi adil ve himayetiyle ağuşu vatanda neşvünemaya baş
layan nazende tıflı terakki yakında şu emekleme tarzmda yürü
yüşünü terk ile cihanı medeniyetin hareketi ıhaJcayıkcûyanesi ile 
müsabakaya” başlayacaktır. İşte O zaman Afrikaya ye Asyaya biz
den bilgi ışıkları saçılacak, ilerleme ycalaından bütün müslümanlar 
birleşecekler ve bu suretle Batı muvazenesine karşı bir Doğu mu
vazenesi meydana gelecektir. O, bu idealin gerçekleşebileceğine 
inandığı içindir ki daha sonraiti makalelerinde bu programdaki 
meseleleri ayrı ayrı ele alarak geliştirmiş ve bunların gerçekleşmesi 
için gereken çareleri araştırmıştır.

İlk olarak hukuk kavramı üzerinde duran Namık Kemal, Hu
kuk ve Hukuku Umumîye başlıklı yazısında, Batı dünyasından esin- 
li olan hak ve hürriyet kavramları ile İslâm ak:idelerini uzlaştır
mayı dener. İnsanm bir tabiî hakkı ve bir tabiî hürriyeti olduğunu, 
ancak, bu tabiî hakkın ve bu tabiî hürriyetin sınırlarının Tanrı 
tarafından belirlendiğini ileri sürerek, bu kavramları Tanrı’ya 
bağlar. Ona göre, insan egoist bir yaratık olduğundan, topluluk 
içinde yaşıyan fertlerin hürriyetlerinin sınırlandırılması gerekli
dir. Ancak, fertlerin kendi karan ile belli olamıyacak bir mesele 
varsa, o da kendi hürriyetlerinin sınırlandırılması işidir. Çünkü 
onlar, kendi hürriyetlerini sınırlayacak kadar mutlak bir kuvvete 
sa,hip olsalardı, bu sınırı çiğniyecek kuvvete de sahip olurlardı. 
Bundan dolayı, bu kavramları sınırlayan kuvvet, insanın iradesi
nin üstünde olan bir kuvvettir. O, varlığım içten bir zorunlulukla 
duyduğumuz Ta,nrı’nm eseridir. Onun bütün tabiatta yaratmış ol
duğu Hüsün ve Kubuh‘tan ibarettir. 1 İşte hak fikri ancak bu 
Hüsün ve Kubuh'a uygun olup olrnamakia meydana çıkabilir. 
‘ Binaenaleyh hukuk tebayii beşerden mehasini mücerredeye mu
tabık olarak ınünbais olan revabıtı zıaruriyeden” 2 başka birşey 
değildir. Böylece hukuk, ferdî hürriyetin sınırlandırılması gereğin
den doğan ve ITanrı tarafından yaratılıp tabiata dercedilen Hüsün 
V9 Kubuh’a uygun olan tabiî bağlantüardır. Devlet, fertlerin hür
riyetini, bu Hüsün ve Kubuh'a göre sınırlandırmak ve ona uydur
mak zorundadır, Namık Kemal'e göre, Osmanii İmparatorluğu için 
bu uygunluğu beJLirtecek kriteryı.Hr). şeriattır. Tanzimatçı düşünür, 
hukuk kavramının kaynağını, Tanrı kanunundan çıkartmakla 
Ortaçağda geçerhği. olan âilsünuş ıarzina bağlılığını ve hukukun
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kaynağını Tanrı’ya bağlayan anyışı savunur. “Acaba hukukun 
menbaı kâinatta vucudunu aradığımız mebdei evvelde midir? yok
sa ihtiyarı beşerde midir?

Şıkkı sani bir suretle teslim olunamaz. Çünkü ihtiyarı beşer 
ya hürri mutlaktır, ya bir kaydile mukayyeddir. Eğer hürrü mut
lak ise hiçbir fert diğerinin hod be hod tayin ettiği hükme serfüru 
eylemek istemez ve buna bihakkın icbar da olunamaz. Bir kaydile 
mukayyet ise o kayıt nedir?

Bizim itikadımızca hâkim kudretin tabiatı külliyede halketti- 
ği Hüsün ve Kubuh’tan ibarettir.. Bizde Hüsün ve Kubuh’u şe
riat tayin eder. Ebnai Vatan arasında revabıtın hüsnü mücerrede- 
ye muvafakati ise gene vukuatın o mihengi adalete tatbiki ile bi- 
Unir.'’ 1

Bu suretle Namık Kemal’e göre Osmanlı Devletinin yeniden 
canlanması ve sağlam bir temel üzerinde yeniden gelişebilmesi için 
önce meşrutiyetin kabul edilmesi, hükümet kuvvetinin çoğunlu
ğun karan İle iktidara gelmesi ve son olarak da bu Devletin anaya
sası ile kanunlarının şeriat kaidelerine uygun olması gerekmekte
dir. Şeriat kaidelerinde kendisini gösterecek olan hakkı koruyacak 
tek kuvvet çoğunluğun kararıdır.

Sözleşme teorisini kabuleden Namık Kemal’in, hukukta, gele
nekçi ve şeriata bağlı olması ilk bakışta, onun bir çelişmeye düş
tüğü sanısını uyandırır. Çünkü devlet, insanlar tarafından kuru
lunca, haklı olarak, hukukun da insanlar tarafından yaratılacağı 
akla gelir. Ancak, Namık Kemal, bu güçlüğü, yukarıda sözünü et
tiğimiz, bir topluluk içinde yaşıyan fertlerin hürriyetlerinin nasıl 
sınırlandırılacağı sorusunu çözüş tarzıyla halleder gibi görünür. 
Ona göre, hak ve haksızlık fikri Hüsün ve Kubuh’a uygun olup ol
mamakla kendisini gösterir. İslâm dünyasında ise bu uyguluğu 
belirtecek kriteryum şeriattır. Halbuki, şeriat da “Kad tegayyürül 
ahkâm, betebdilil zaman kaidei fıkhiyesi hükmünce” zamanın ve 
mekânın gereklerine göre değişebilir. Bundan dolayı, Namık Ke
mal’e göre, şeriat kaideleri yeni yeni kanunlar ortaya koyulurken, 
hakkın meydana çıkmasına yarıyacak birer kriteryumdur. Yani şe
riat, hakkın elde edilmesine yarıyacak biricik esastır. Ama sonra, 
bu hakkı koruyacak kuvvet çoğunluğun kararıdır. Namık Kemal, 
şeriatı korumakla İslâm âleminde hakkın kriteryumu olduğuna 
inandığı esası korumak istiyordu. Bundan dolayı o, “Hulasa dev-
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Ictimiz muammer olmak isterse, şer’i ahmediyeye ittibadan ve dev
leti İslâmiye halinde kalmaktan ayrılamaz. Demektir ki şeriat, dev
letimizin canı ve mabihil hayatıdır. İşte, bizim bildiğimiz ilâçların 
en müessiri budur.” 1 diyor ve çünkü “Ahaliî şarkîyenin efkâr 
ve etvarı ekseriyet üzere kavaidi islâmiyeden tevellüt eylediği ci
hetle meselâ bugün, Fransa kanunu memleketimizde bütün bütün 
kabul olunmak lâzım gelse, değil ehli İslâm hatta mileli saireden 
olan ahalimizi bile tatmin etmek ihtimalin haricindedir” 2 dü
şüncelerini ileri sürüyordu. Namık Kemal, bu memleket içinde yü
rürlüğü olacak ve bu memlekete uyacak kanunların, ancak şeriata 
dayanılarak meydana getirilecek kanunlar olduğunu kabul ediyor
du. Çünkü şeriat “Usulü âyat ve âhadiste mevcut olan hukuku ta- 
biîyeden bilistinbat ikiyüz milyon nüfuslu bir millette bin ikiyüz 
elli seneden beri zuhureden kâffei ulemanın yalnız taharriî hakikat 
ve arzı marifet değil, ecri ahiret için ikdamatı fevkalâde sarf ederek 
tevsi ve tefri ettikleri bir deryayı marifetti.’ 3

Hal böyle iken Tanzimatçıların şeriat dışında kanunlar yap
mağa girişm.eleri ve Fransa kanunu taklide kalkışmaları büyük 
bir yanılma idi. Çünkü “Bize arız olan uygunsuzluk, hükümetimi
zin esas ve mebnası olan şeriatın ahkâmına riayetsizliikten husule 
geldi ve her ne zaman biz bu esası bırakır isek müzmahil oluruz”
4. diyordu.

Namık Ken^l, ahlâk sahasında da gelenekçi ve müslümanlı- 
ğın ahlâk kaidelerine bağlı idi. İmparatorluğun yüksek devirlerin
de, halk arasında birlik, bağlıhk, doğruluk ve âlicenaplık duygu
ları uyandıran bu kaidelerin yeniden canlandırılmasını ve gene ay
nı duyguların uyandırılmağını istiyordu. Bunun içindir ki Namık 
Kemal, ahlâkı akla dayandıran bir görüşü kabul etmiyor ve İslâm 
ahlâkının esaslarından uzak olduğu için onu tenkid ediyordu. “Hak 
ve nahakı bildiren mülahâzatı hikemiye değil, ilhâmatı dinîyedir. 
Ahlâkı fazıla Tehalluku biâhlâkillah fermanından imbias eder, bir 
veya birkaç müellifin reyinden değil” 5 diyordu.

Nihayet, Namık Kemal,. İmparatorluğun dayandığı temeUer-
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den birisi olan müslümanlığa da sıkı sıkıya bağlı idi. Ona göre müs- 
lümanlık, Osmanlı Devletini yaşatacak hayat kudretlerinden birisi 
idi. Çünkü bu devlet, bu din üzerine kurulmuş ve bu dine dayana
rak gelişmişti. Bundan dolayı, Namık Kemal, rnüslümanlık düşma
nı olan Batı dünyasına karşı bu dinin ateşli bir koruyucüsu idi. O, 
“Renan Müdafaaname” sinde Avrupa bilginlerinin İslâm dini ve 
tarihi hakkındaki bilgisizliklerini açıklıyor, bu dinin değerlerini 
ortaya çıkarmayı denerken, AvrupalIların sandığı gibi medeniyete 
engel olmadığını göstermek istiyordu.

Namık Kemal daha sonra Londra’da iken, ana fikirlerini dine 
dayandırdıkları için Yeniosmanlılar’dan birşey çıkmayacağını ileri 
süren bazı AvrupalIlara “Ey mösyöler din variken terakki müm
kün clamıyacağım siz neden bildiniz? Acaba tabi olduğumuz mez
hebin ahkâmından hiç haberiniz var mıdır? Bizde indallâh ve İn- 
dennas her fiileden mesul olan erbabı hükümeti papalar gibi ma
sum mu kıyas ediyorsunuz? Ulemayı papazlar hükmünde mi tu
tuyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Hıristiyanlara zulüm etmek
liğimizden mi? Bilin ki dinimizin ahkâmına göre hukukça herkes 
müsavidir. Düşünün ki İspanyollar Gırnata’yı aldıklar; zaman hal
kı tebdili din icbarı ile ateşlere yaktılar. Biz îstanbulu aldığımız 
vakit her mezhep sahibine icrayı ayin için mezuniyeti kâmile 
verdik.

Diyorsunuz ki Asya’da bu kadar milyon nufus çürüyüp duru
yor. İslâmın kavaidinde ne hasiyet olduğu bundan malûm olur 
Bilmiyorsunuz ki halkın çürümesi o kavaide ittiba olunmadığın- 
dandır. Bir kere düşününüz, Romalıların inkirazından sonra âlem
de mesairi medeniyeyi ipka eden İslâm değil mi idi?” 1 diyordu. 
Sonra bu dini korumakta devam ederek “İslâmlığın ahkâmı siyasi- 
yesinde maniî terakki olacak birşey” görmediği düşüncesini ileri 
sürüyordu.

Namık Kemal, göz önünde tuttuğu bu esaslara göre, yeni baş
tan, düzenlenmesini istediği Osmanlı İmparatorluğu içinde, devlet 
makanizmasının ne şekilde işlemesi gerektiği düşüncesi üzerinde 
de duruyordu. Ona göre, ilk plândaki düzeltme işleri arasında me
murların düzeltilmesi işi, gerek kanunları yapacak, gerek yürürlü
ğe koyacak olan sınıfın sistemli bir surette yetiştirilmesi meselesi 
geliyordu. 2 Namık Kemal, bu sınıfların yetiş\rilmesi meselesi-
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ne verdiği önemle devrin büyük ihtiyaçlarından birisine dokun
muş olur.

Çünkü bu devirde, İmparatorluğun yönetiminde dehşetli bir 
anarşi h>kimdi. Orduda olduğu gibi bürokraside de yeni dünya- 
mn hayat şartlarma uymayan eski bozuk düzenin yerine, Avru
pa’dan alman yeni usuller konulmak isteniyordu. Fakat, bunlar, 
memleketin sosyal hayat şartlarma ve göreneklerine zıt olduğun
dan birtakım karışıklıklara sebep oluyor ve bir türlü esaslı surette 
benimsenemiyorlardı. Eski görenek ve eski usullere göre meslekten 
yetişmiş olan memurların bilgi ve anlayışları yeni şartlara uymu
yor ve bunları kavrıyamıyordu. Bu zamanda, çok kere adet oldu
ğu gibi meslekten yetişmeden ve hiçbir deneme devresi geçirme
den yalnız kayırma ile tayin olunanlar da başan kazanamıyor, 
halkı zorlama yoluna gidiyor ve adil hareket edemiyorlardı.

Halbuki Namık Kemal’e göre hükümet, fertlerin birbirlerinin 
hürriyetlerine saldırmaları tehlikesinin önüne geçmek için mey
dana getirilmiş bir kurumdur Eğer hükümeti temsil edenler, en 
baştan itibaren böyle kötü eğilimlerle hareket ederler ve adü ol
mazlarsa, o zaman, fertlerin faydaları için kurulmuş olan devlet 
mekanizması, onların zararlarına işlemiş olur. Bunun içindir ki 
topluluğa hizmet edecek olan bu sınıfın ayrıca yetiştirilmesi ve bu 
sınıfı meydana getirecek kimselerin çok faziletli ve yüksek kabili
yetli şahsiyetler olması lâzımdı. Bundan dolayı o “Çarhı devleti 
bayağı istidatta tabiatın fevkine çıkanlar bile pek kolay döndü- 
remez...” diyordu. Çünkü ilk önce kanunu koyacak olan sınıf göz- 
önünde bulundurulursa “Vaz’ı kanun edenlere göre, hüsnü mü
cerret noktai nazarından bed ile revabıtı zahire çıkarmıya çalışmak 
tan büyük vazife” olamazdı. Bu iss, normal kabiliyette insanların 
başarabileceği bir iş değildi. Çünkü, bu işte hakkın kriteryumu 
olan “Mehasini mücerredeyi” kavramak ve ona uygun olarak hare
ket etmek gerekmekteydi. Bu sahada çalışacak kimselerin, bu iş 
için hazırlanmış ve bu iş için hususî bir kabüiyet göstermiş, bir 
çok deneme devreleri geçirmiş değerli şahıslar olması gerekiyordu.

Öte yandan, kanunların yürütülmesi işi de, bunların ortaya 
konulması kadar önemli bir işti. Çünkü, doğru bir surette yürütül
meyen kanunlar, ne kadar adü de olsalar, gene iyi bir sonuç'vere
mezler. Bundan dolayı, kanunu ortaya koyanlar için gerekli olan 
bazı şartlar, bu kanunları yürürlüğe koyacak memurlar için de 
aym şekilde zorunlu idi. Bunların işlerinin ehli ve ihtisas sahibi
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olmalan, kanuna bağlanmaları ve tıpkı bir asker gibi kanunun 
buyruklarına göre yasamaları lâzımdı. “Bir memura lâzım olan 
hizmeti devlete asker gibi vazife namına girmek ve maişetini ta
yin alır yolda kabul eylemekti.

Namık Kemal’in üzerinde durduğu ve belirlenmesini istediği 
başka bir nokta da, bu sınıfların memleket içindeki durum ve mev
kileri idi. Namık Kemal’e göre, memur sınıfı bir âmir veya efendi 
sınıfı değil, para karşılığında halka hizmet eden bir sınıftı. “Bin 
türlü delil ve burhan ile müsbettir ki memur takımı maaş ile hiz
met eder sınıftır.” 1 Bundan dolayı, bu sınıfın memleket içinde 
halktan ayrı bir imtiyazı ve halktan üstün bir yeri olamaz. Ancak, 
bu sımftan olanlar “Fazileti ilmü ahlâk ile mütehalli” oldukların
dan topluluk içinde ayrı bir değere sahip olabilirler, ama bu çeşit 
meziyeti celile esbabına riayet muamelesi cebrî değil ihtiyarîdir. 
Bilihtiyar vuku bujan muamelenin muhatabına ne itap olabilir?”

Bu suretle Namık Kemal’e göre, hakka uygun kanunlar yap
mak ve sonra bunları doğru bir şekilde yürütebilmek için, bütün 
halk tabakaları, bütün cins ve kavimler arasından kuvvetli bir eği
tim sisteminin eleğinden geçmiş, başarı göstermiş, seçkin kimsele
re ihtiyaç vardı. Amma bunların da rahatı sağlanmalı ve düzgün 
bir surette maaşları verilmeliydi. Keyfî işten çıkarmaların ve key
fî tayinlerin önüne geçilmeli, mesleklerinde tutunabilmeleri ve iler
lemeleri için, ikide birde oraya buraya tayinlerinin ve ikide birde 
memuriyetlerinden değiştirilmelerinin arkası kesilmeliydi.

Namık Kemal, öne sürdüğü bu esaslara göre yeni baştan dü
zenlenecek ve bu esaslara göre düzeltilecek olan Osmanlı Devleti
nin, bağımsızlığını sıfıra indiren karışma ve zorlamalarından, var
lığını kemiren, can damarını emen istikrazlardan ve kapitülati- 
onlardan kurtulacağına inanıyordu. 2 Çünkü “O zaman Avrupa 
bize bir mütemeddin millet suretinde muamele eder. Yoksa şimdi
ki gibi Rusya’ya karşı dikilmiş bir bostan korkuluğu nazarıyla” 
bakmaz diyordu.

Namık Kemal, bu suretle, düzenlenme yoluna girecek ve bağın- 
sızlığma kavuşacak olan Osmanlı Devletinin sağlam temellere da
yanan kuvvetli ve sürekli bir devlet olabilmesi için, bir idealinin 
daha gerçekleşmesi gerektiğine inanıyordu. Gerçekleştirilebileceği-
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ne gerçekten inandığı bu ideal, bir Osmanlı ve İslâm birliği kur
maktı. Bunun için, bir yandan imparatorluğun sımrlan içinde ya
şayan, ayrı ayrı ırktan ve ayrı ayrı cinsten muhtelif halk kitleleri 
arasındaki ayrılık duygularım ortadan kaldırarak bir Osmanlı bir
liği kurmak, öbür yandan da, imparatorluk içinde yaşıyan müslü- 
manlarla, imparatorluk dışında yaşayan İslâm ulusları birleşti
recek bir İslâm birliği meydana getrmek lâzım geldiğini düşünü
yordu.

Namık Kemal’e göre, bir Osmanlı birliğinin kurulması, bir 
kere imparatorluğun sınırları içinde yaşıyan ulusların fayda ve 
çıkarları bakımından gerekli idi. Bu ulusların, bu sınır dışında, 
hiçbir hayat hakları olamazdı. Çünkü onlar, ergeç, büyük devlet
lerden birinin hükmü altına girmeğe mahkûmdular. Bundan dola
yı, “Sınıfı muhtelifemizin bulundukları mevakie bir muntazam 
harita üzerinde bakılsın, âdeta bir cismin eczai âsliyesi gibi kâffe- 
si birbirine girmiş ve cümlesi ferdinn ve ferdi ise hem cümlesinin 
hem efradının hayat ve kuvvetine kâfil olmuş bir halde görünmez 
mi? Hiç azayı asliyeden birinin vücuttan ayrılıp da münferiden 
hayatta kalmasına imkân var mıdır?” 1 Namık Kemal’e göre, bu 
milletlere genel bir öğretim ve eğitim sistemi ile bu fikirlerin aşı
lanması ve bu suretle, imparatorluk birliğinin kurulması ve ko
runması mümkündü. Çünkü “Terbiyei umumîye herkese vatanın 
kıymetini bildirecek ve hangi fırka dairei ittihattan ayrılacak olur
sa, ya Rusyamn ikabı satvetine lokma veya başka bir ecnebinin 
pençei tasallutuna esir olmamak imkânın haricinde bulunduğu 
layıkıyle gösterilecek bir yolda götürülür, de böyle altıyüz senelik 
bir cemiyetin efradı beyninde bittabi — her türlü tefrika imkânmı 
selbedecek surette — hasıl olan imtizacı menâfi gönüllere gerçek
ten hissettirilirse elbette vatani umumi, patrikhanelerden muaz
zez tutulacağından mülkün içinde her türlü hasenatı câmi ve ba
yağı her türlü seyyiattan berî bir diğer Avrupanın peydah olaca
ğından şüphe yoktur.” 2 Namık Kemal’e göre, bu fikir birliğini 
ve bu bağlılığı kuracak biricik vasıta, düzenli bir eğitim ve öğretim 
sistemi idi. Çünkü ona göre, ‘'İnsanlar beyninde imtizaç ülfetle ha-
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sil olur ve çocuklukta, bahusus mektepte vücuda gelir. Şimdi şu 
imtizaç maksadmca bize lâzım olan her cinsten ve her me^epten 
çocuk kabuleder mektepler yapmağa çalışmaktır.

Basiret’te dahi denilmişti ki bir kere evlâdı vatan muhtelit 
mekteplerden çıkarılsın o zaman aralarında tefrika bırakmak na- 
kabil olur. Netekim, daha fidan iken birbirine sarılan iki ağacı bü
yüdükten sonra ayırmak ikisini birden köklerinden çıkarmaktan 
müşkül olur.” 1

Namık Kemal, “ İttihadı İslâm” başlıkh makalesinde islâmla- 
rın birleşmesi için de aynı vasıtanın ve aynı şartların önemini ileri 
sürüyordu. Ona göre, bu idealin gerçekleşmesi için, bir yandan, 
birlikli bir eğitim ve öğretim sisteminin, öbür yandan, kitaplar, 
konferanslar gibi gönüllere işleyecek propaganda vasıtalarının or
taklaşa çalışmaları lâzımdı. Böyle bir birlik, tarihteki bazı büyük 
şahsiyetlerin denediği gibi, zor ve baskı ile meydana getirilemezdi. 
“Timur gibi, Selim gibi, Nadir Şah gibi, tabiatın üç asırda ancak 
bir tanesini yetiştirebildiği harikulâdât tarafından, fevkine çıkan- 
lamıyacak bir himmeti mevaniberendazane ile iltizam olundu. 
Arada sellerle kanlar döküldü. Ordularla canlar telef oldu. Gene, 
neticede muvaffakiyet görülemedi. Çünkü, kılıcın kârı iki cüzü bir
birinden ayırmaktır, onu birleştirmek marifetin himmetine tevak
kuf eder...

Demek ki ehli İslâm suretti ittihadını, politika ağzında veya 
mezhep mücadelelerinde değil vaîz önlerinde kitap sahifelerinde 
aramaya muhtaçtır.” 2

Bu suretle, Namık Kemal’in düzenleme programı içinde, mek
teplerin, kültür ve eğitim kurumlarınm büyük önemi vardı. Ancak, 
onun için ideal olan okullar ve kültür kurumlan, bir yandan, Os
manlI kültürünü yayar ve genişletirken, öbür yandan, Batı ilimle
rini öğretecek, Batı tekniğini yayacaktı. Yoksa o, eski skolastik 
medrese sisteminin ne kadar aleyhinde ise, dersleri devletin resmi 
dUi yerine Fransızca okutan bir “Mektebi Sultani” nin de o kadar 
aleyhinde idi. Bunun için, daha Londra’dayken öğretim ve eğitim 
alanında hiçbir şey yapmamış olan Babı Âli hükümetini tenkit
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ederek bu son meseleye de dokunmuş, “Fransa sefiri Mösyö Bou- 
re’yi tatyip etmek için Mektebi Sultani yaparlar, lâkin vaktiyle 
Encümeni Daniş ve Cemiyeti İslâmiyei Osmaniye ve Cemiyeti Mü
tercimin teşkil etmiş iken okunacak kitap bulamaz, lisanı resmi 
yerine dersleri fransızca talim ettirir” 1 demişti.

Namık Kemal, yeni baştan canlandırılacak ve bütün kurum
lan öne sürdüğü bu sağlam temeller üzerinde yeni baştan gelişe
cek olan OsmanlI İmparatorluğunun sürekliliğini sağlama yolun
da tasarladığı esaslardan biri de onun, medeniyet bakımından iler
lemesi, Avrupa devletleri kadar hattâ onlardan daha medenî ol
masıydı. Namık Kemal, bu bakımdan, da iyimserdi. Çünkü üç kı
tanın en seçme, en önemli bir yerinde bulunan bu vatan, “küçük 
bir âlem vüsatinde, âli bir cennet kadrinde” idi. Bu vatanda yaşa
yan OsmanlI Ümmeti, ayrı ayrı din ve mezhepten olan, ayrı ayrı 
dil konuşan, fakat menfaatlai’i aynı ve hukuk bakımından eşit 
olan, her biri ötekini tamamlıyan, bir bütündü. Buna karşı, Avru
pa’da her biri ayrı bir yer kaplayan ve her biri ayrı bir hükümet 
tarafından idare edilen ayn ayrı uluslar vardı. Bunlar, gayretleri- 
ıiin yüzde seksenini adam öldürmek, memleket yıkmak ve ticaret
te zorluklar çıkartmak için kullanıyorlar. Bu yüzden, çalıştıkları 
ölçüde kazanç elde edemiyorlardı. Şu halde, bugün medeniyeti 
temsil eden Avrupa, her zaman bu durumda kalmıya elverişli de
ğildi. Her zaman, medeniyetin merkezi olmaya elverişli olan biri
cik ülke OsmanlI vatam idi. 2

Namık Kemal, bu amacın da gerçekleştirilebileceğine inam- 
yordu. Yalnız bunun için, önce memleketin içinde bulunduğu eko
nomik gerilikten kurtarılması ve çok zengin olan tabiî kaynakları- 
mn işletilmesi gerekliydi. Önce, bu vatanın Avrupa kapitalistleri 
için bir müstehlik olmaktan kurtarılması lâzımdı. Bundan dolayı 
o, memlekette bu yolda bir kımıldama görmediği için acı acı ya
kınıyordu. “Bir fabrikamız yok, mülkümüzde sanat ne ile ileri gi
der? Bir şirket tesisine muvaffak olamadık, ticaret böyle mi terak
ki bulur? Bir müslüman bankası var mı? Beynimizde servet nasıl
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vücuda gelir?” 1 diyordu.
Bundan sonra o, ibret alınması için Avrupa’da gördüklerini 

anlatıyor ve oradaki ilerleyişin esas sebebini, “insana karada yüz
meğe ve ummanda gezmeğe iktidar veren” buhar kuvveti ile ‘'dil
lere şarktan garba kadar İblâğı peyam ve kulaklara şimale cenup
tan istima devam ettiren seyyalei berkiye hâssiyet’ inde, yani 
elektrikte buluyordu-

Öbür yandan, gazın bulunması bu memleketlerde geceyi gün
düze katmış ve insan ömrünü bir kat daha uzatmıştı. Tıp akıllara 
durgunluk verecek bir derecede ilerlemiş, hukuk efkân umumiye 
tarafından korunmaya başlanmıştı. Bilginin gücü ile tasavvur edi- 
lemiyecek işler başarılmış, kıtalar biribirinden ayrılmış, denizler 
birleştirilmiş, denizlerin ortasında karalar ve kum denizlerinde su
lar bulunmuştu. Sanat âdeta insaıi gücünü aşacak bir dereceye 
gelmiş, “Üstadı tabiatın asan bediasmdan zannolunabilecek rev- 
nakda nefais” meydana getirilmişti. Bu memleketlerde ticaret o 
kadar ilerlemişti ki, bu yüzden, bin şirketten daha zengin adam
lar ve bir devletten daha zengin şirketler ortaya çıkmıştı. însan 
gücünün meydana getirdiği bütün bu eserlere bir göz gezdirilir 
ve “Memaliki mütemeddine iman ile temaşa edilirse insanın ne 
büyük bir mucizei kudret olduğu” ancak o zaman anlaşılabilirdi.

Ama insan aklını şaşırtan bütün bu eserleri görmek için Av- 
rupa’ja baştan başa dolaşmak da lâzım değildi. Ve yalnız Londra’yı 
görmek yeterdi. 2 Çünkü medeni dünyanın olağanüstü başarı
larını bağrında toplamış olan bu şehre “enmuzeci âlem” denilse 
yeri idi.

Dünya yüzündeki birçok siyasî kaidelerin kaynağı olan o koca 
pârlamento buradaydı. Kanun kuvvetini temsil eden bu ulu bina, 
bu memlekette, halkın düşünce ve görüşlerinin gücünün cisim
lenmiş bir sembolü gibiydi. Mahkemelerde kanunları yürürlüğe 
koyan hâkimler, bir babadan daha âdil ve daha insaflıydı.

Adaleti bu halde olan bu memleketin maarifi daha da ilerde 
İdi. “Rüştiyelerinde” üç dört dil okutulur, yüksek bilgilerden altı 
yedi tanesi esaslı surette öğretilirdi. “Sıbyan mekteplerinde” de 
aynı şekilde yüksek bir program takip edilirdi.
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Bu memleketin her dilden binlerce kitapları olan ve herkesin 
faydalanmasma açık bulunan kütüphaneleri ve dürbünleri ile ba
kıldığı zaman insanı bu dünyadan uzaklaştıran ve yüksek âlemle
rin seyrine daldıran kocaman rasathaneleri vardı. İçine girildiği 
zaman insana dehşet veren o koca fabrikaları, ağzından ateş püs
küren ve her parçasından ayrı bir korkunç sada çıkaran, dağ gibi 
kocaman makinalarla işlerdi-

Saraylardan daha süslü olan otelleri içlerinde yüzlerce insanı 
toplardı. Bu memleketin çocukları, sanki başka bir âlemde yetiş
miş gibi gürbüz ve kuvvetli idi, terbiye ile islâh edilen hayvanları
nın süt veiTne ve ağaçlarının yemiş verme gücü şaşılacak kadar 
arttırılmıştı, bu memleketin çalışkan insanları basbayağı tabiata 
hâkim olmuşlardı. Onların temizlenmemiş bir gölleri, köprüsüz 
bir nehirleri, düzensiz bir yolları, tiren uğramayan bir şehirleri, 
limanı olmayan bir sahilleri ve rıhtımsız bir limanlan yoktu. İl
min ve gayretin gücü bu memlekette öyle rahat ve öyle mutlu bir 
dünya yaratmıştı ki “Bin türlü mubalâgat ile muhat olan İran ha
yatı şairanesinin Hint ve Çin’de tasvir ettiği cevheri kaleler, zer
rin saraylar, rengin gülistanlar hiç hükmünde” kalırdı.

Namık Kemal, Batı dünyasının bu göz kamaştırıcı medeniye
tine bağlanmakla birlikte, onun kendince eksik ve kusurlu gördü
ğü bazı yönlerine de işaret etmekten geri kalmamıştı. Meselâ, asîl 
sınıfın bu memleketlerde sahip olduğu imtiyazları tenkit etmiş, bu 
memleketlerin, İslâmî görenek ve gelenekler açısından, ahlâka ay
kırı sayılabilecek yönlerini taklit etmeyi reddetmişti. Daha sonra 
yazdığı Medeniyet adlı makalesinde 1 Avrupa medeniyetinden ne 
anladığını açıklamış ve memleketimizde taklit edilmesi gereken 
yönüne işaret etmişti. O, şimdi “ iktisabı medeniyete çalışan akvam 
için tamamı tamamına Avrupayı taklit etmek neden lâzım gel
sin?” diyordu.

Çünkü öyle İlmî hakikatler vardı ki dünyanın hiç bir yerinde 
değişmez ve hiç bir yerinde kötü tesiri görülmezdi. İnsanın gücü
nün meydana getirdiği öyle esaslar vardı ki bunlardan neredo ol
sa faydalanılabilirdi. İşte, bizim Batı dünyasından almamız gere
ken şeyler bunlardı ve böyle faydalı hakikatleri nerede bulursak 
almalıydık. Yoksa, “Temeddün için Çinlilerden sülük kebabı ek
letmeyi almaya m.uhtaç olmadığımız gibi Avrupa’nın dansını usu
lü münakahatmı taklit etmiye de hiç mecbur” değiliz düşüncesini
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ileri sürüyordu. Namık Kemal, böylece Tanzimat devrinde ve 1908 
de kurulmuş olan meşrutiyet yıllan içinde ta cumhuriyet devrine 
kadar devam eden, hatta cumhuriyet devrinin kökten' düzeltme
lerine rağmen, günümüze kadar içten içe yaşayıp gelen bir düşün
cenin, daha sonraki bir deyimle, “Batı medeniyeti” ile “Doğu kül
türü” nü uzlaştırmak isteyen düşüncenin ilk şuurlu teorik tem
silcisi olmuştur.

Bununla birlikte, Namık Kemal, Doğuda, yüz yıllar boyunca 
hikmet kaideleri olarak göz önünde tutulan bazı eski görüşlerden 
yüz çevirmiş, hele, “kanaat” , “ sabır ve tevekkül” gibi anlayışlarla 
savaşmayı kendisi için başlıca amaç bilmiştir. Mevcut olanla ye
tinmeyip, daha iyisini, daha mükemmelini istemek ve bu mükem
mele ulaşmak için savaşmak görüşünü ortaya atmıştır. “ İnsanın 
maksadı yalnız yaşamak değil, hürriyetle yaşamaktır. Bu kadar 
milleti mütemeddineye karşı kabil midir ki akvamı gayrı müte- 
meddine hürriyetlerini muhafaza edebilsinler?

Bize şu lâzım onunla kanaat etmeliyiz ve pederlerimizden bu
nu gördük, onun haricinde ne varsa bid’attır- Dersler, tâlimler, 
mâkinalar, terakkiler, icâtlar, ne işe yarar? diye diye Hintliler Ce
zayirliler gibi, ecanibin kahır ve galebesi altında izaai hürriyet, şa
nı insaniyete hiç bir surette yakışır şeylerden değildir.”

Namık Kemal, Batı dünyasından, bir devleti kuvvetli bulun
durmaya ve halkını rahat yaşatmaya yarayacak ne varsa, hepsi
nin ahnmasım ister. Çünkü ona göre, medeniyetin her sıkıntısı 
bir rahatlık doğurmakta, vahşiliğin her rahathğı ise bin türlü ezi
yet meydana çıkarmaktadır. Sabır ve tevekkül içinde yaşayarak, 
ihtiyaçlarını en basit bir surette kandırmakla yetinmek, insanlığı 
hiç bilmemektir. İnsanın tabiat ve kabiliyetlerinden tamamiyle 
bilgisiz olmak demektir. İşte bu noktada, Namık Kemal’in, Doğu 
İslâm dünyasında, uzun yüzyıllar hâkim olan bir anlayışa karşı 
koyduğunu görüyoruz.

İslâm dünyasında çoğunlukla benimsenmiş olan bu görüş, in
san iradesinin Tanrı’nın dilek ve buyruklanna bağlı olduğudur. 
İnsanların bir takım hedefler peşinde kcşmaları ve istediklerini 
gerçekleştirmek için uğraşmaları boş bir şeydir. Çünkü, ergeç Tan- 
rı’nın istediği şey olacaktır. Bundan dolayı insanlar, bir takım 
maksatlar güderek boşuna uğraşmam.alı, Tanrı’nm verdiği ile ye
tinip oturmalıdırlar. Meselâ, Doğu’nun büyük şair ve bilgesi. Şeyh
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Sadî’nin Gülistan adlı kitabına bu görüş hâkimdir. Sadî, bu kita
bında, “Kimse zorla devlet eteğine yapışamaz” 1 “Her kılıcın 
ucunda iki yüz tane hüner bulunsa dahi, baihtm kötü olduktan 
sonra hünerlerin işe yaramaz” 2 “Kanaat ayağını selâmet eteği
ne çek. Çünkü saadet didinmekle ele geçmez. Bunun çaresi ıztıra- 
bı terketmektir” “Rızık eğer bilgi ile artsaydı, cahilden daha zor 
geçinen kimse olmazdı. Allah cahillere öyle nzık verir ki yüz tane 
âlim buna hayran kalır. Devlet ve saadet iş bilmekle değil, ancak 
Tanrının inayeti ile elde edilir.” 3

Namık Kemal, bu düşünce tarzı ile savaşır- Ona göre insan, 
kendi iradesinin ve kendi çalışmasının gücü ile kendi hayatına hâ
kim olur. “Bizde kalenderane bir zihniyet vardır. Her ne yaparsa 
Allah yapar, emekler sa’yler hep beyhudedir, diyorlar. Halbuki 
dünyada mal ıtlak olunur ne varsa hepsi çalışmak ile vücude ge
lir. Müstakbeldeki hali emniyet altına almak, iki kazanıp bir ye
mekle olur.” 4

Bu fikirde olduğu içindir ki onun Cezmi romamnda yarattığı 
tipler (Perihan ve Adilgiray tipleri) hicretin onuncu yüzyılında 
ve Doğu İslâm dünyası içinde yaşadıkları halde, Batı dünyasında 
Renaissance’dan sonra ortaya çıkan bir insan tipini hatırlatmak
tadırlar. Bunlar, inanç ve istekleri uğrunda savaşan, buyruklara 
körü körüne boyun eğmeyen, peşinde koştukları hedefler için dev
rimler yapmak isteyen enerjili insanlardır.

Yine bunun içindir ki ona göre “ İnsanm sa’y ve fikir ile dün
yada izhar ettiği bunca bedayî öyle bir parça ekmek yemek ve top
raklarda yuvarlanıp uyumak için yaratılmış bir mahluk olmadığı
na burhanı kâfidir.

İnsanın havayici yalnız arzın kuvveti nabitesine sığışmak im
kânı yoktur. Onu olsa olsa medeniyetin hazinei iddiharı istiap 
edebilir” 5

Şu halde, medenî dünyaya uyup medenîleşmek gerekmektedir.

1) Hı'kmct İlâydın tercümesi, 19f6 s. 1G5
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Ancak, eski görenek ve eski geleneklere bağlı kalmak onlardan da 
ayrılmamak lâzımdır. Namık Kemal, böylece hukuk ve ahlâk kai
delerinin dinin buyruklarına göre düzenlediği bir topluluk içinde 
esM inançlara bağlı, ama hareketli ve canlı bir Renaissance insa- 
mnm yaşatılabileceğine ve topluluk içinde, bu insanın eseri olacak 
yepyeni bir medeniyetin gelişeceğine inamyordu. Ama o, Yeniza- 
manlann başında ortaya çıkan bu tip insanın ve onun başanlan- 
nın, ancak Ortaçağ devleti yıkıldıktan sonra, onun yerine kuru
lan dünya devletleri içinde yetiştiğini gözönünde tutmuyordu.

Ziya Paşa da, Namık Kemal gibi, Batı dünyasının üstünlüğü
nü bütün kuvveti ile duyuyor ve memleket için kurtuluş yolunu 
ancak ilerleme çığrmda buluyordu. İmparatorluğu yaşatabilmek 
için yeni hayat şartlarına uymak ve medenîleşmek gerektiğine o 
da inanıyordu. Ama, OsmanlIların kendilerine öz olan varlıklarını 
kaybetmemeleri için, medenîleşirken kendi görenek ve kendi gele
neklerine bağlı kalmalan lâzım geldiği görüşünü de savunuyordu.

Diyarı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm,
Dolaştım mülkü islâmı bütün viraneler gördüm-

Diye acı acı yamkan Ziya Paşa, Batı kültürünün İmparatorluğu 
bütünlüğü ile sarması tehlikesi ve İslâmlık esaslarının gevşeme 
eğilimi göstermesi karşısında,

İsnadı taassup olunur merdi gayura,
Dinsizlere tevcihi reviyyet yeni çıktı.
İslâm imiş devlete pabendi terakki.
Evvel yoğidi işbu rivayet yeni çıktı.
Milliyyeti nisyan ederek her işimizde,
Efkârı frenge tebaiyyet yeni çıktı. 1

demekten kendisini alamıyordu. Çünkü ona göre, bu din gevşek
liği İslâm ahlâkının bozulmasına ve dolayısiyle türlü türlü kötü
lüklerin doğmasına sebep oluyordu. “Ahlâkı millîye fasit oldu ve 
bu günde devletimizin her şubei idaresinde nazarı yeis ve teessüfle 
görülen fenalıkların kâfesi işte bu menbadan tevellüt etti. Namaz 
kılmak, oruç tutmak, gibi feraizi islâmiyenin icrası numunei
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hümku belâhat ve alenen irtikâbı fışkı menâhi nişanei aklü feta- 
net addolundu ve bir kere bu kaide düsturulamel olunca sair uy
gunsuzlukların hepsi birbirini tevlit ile şu yirmi otuz sene zarfın
da ahlâkı milliye bir dereceye geldi ki babalarımız mezardan kal
kıp bizi görseler elbette kendi evlâdı olduğumuzu tanıyamazlar.

Avrupa’yı taklit ile ileri gitmek daiyesinde bulunduğumuz 
halde Avrupa’da cari olan riayeti kanun ve icrayı ahkâm, mükâ
fat ve mücazatı ve terakiî sanayi ve tevsii ticaret ve tamimî hu
kuk ve usulü meşvereti milliye gibi erbabı terakkiden hiçbirini 
taklit etmeyip fakat baloya gitmek misillû şeylerde tatbiki hare
kete çabaladığımızı... Osmanhlara mahsus olan mürüvvet, fütüv- 
vet hamiyet, edep, acize merhamet, ülfet ve hukuka riayet, misa
fire hürmet, diyanet selâbet, şecaat gibi şeairi cemile günden gü
ne çekilip, cehalet, tezellül, denaat, irtikâp, hiyanet, gacliı mivillû 
hasâili mezmume fırsatyâbı hulul ettiğini nazarı taaccüple görüp 
bizi bildikleri akvamdan hiçbirine benzetemezler.”

Ziya Paşa, İslâm ahlâkına, İslâm görenek ve geleneklerine ne 
kadar bağlı ise, İslâm hukukuna da o kadar bağlıdır. Bunun için, 
şeriat dışında kanunlar yapmağa girişen Tanzimatçıları şiddetle 
tenkit eder. “Tanzimat tarihine gelinceye kadar Devleti Aliyye 
yalnız bir kanun üzere icrayı ahkâm ederdi ki şeriatı islâmiyedir- 
Vakıa içtihat kapısının kapandığı zamandan beri yedi sekiz yüz 
sene mürur etmekle fıkhı şerifin, mesaili müftabihası şimdiki as
rın ilca ettiği muamelâta sureti sarihada kifayet etmediğinden 
muktezayı asr üzere vaz’ı ve tesisi ahkâma şiddeti ihtiyaç derkâr 
idi. Lâkin bu çare cüstücu olunmayıp ondan hariç bir yolda tan
zimi kavanin fikri fasidine zehaptan büyük hata olamaz.”

Ancak Ziya Paşa’nın Namık Kemal’den ayrıldığı ve eski İs
lâm dünyasına bağlı kaldığı çok esaslı bir nokta vardı, bu da insan 
iradesinin kaza ve kader karşısındaki durumu idi. Ziya Paşaya gö
re insanın bütün çalışmaları, bütün gayreti, hayatında kendisi 
için mukadder olan şeyin değişmesine sebep olamaz. Bu inanç, o- 
nun Namık Kemal’e göre daha kötümser bir hayat tavrı takınma
sına sebep olmuştur.
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1) Hürriver, No. 41
2) Aynı yerde



Bir abdi Habeş dehre olur baht ile sultan,
Dahhakin eder mülkünü bir Gâve perişan.

İkbaline idbarine bel bağlama dehrin,
Bir dairede devredemez çemberi devran,

Bibaht olanm bağma bir katresi düşmez,
Baran yerine dürrü güher yağsa semadan. 2

Dünyadaki şeylerin vefasızlığı ve gelip geçiciliği karşısında acı du
yan Ziya Paşa, eski İslâm bilgeleri gibi, bunlara bağlanmamak ge
rektiğini ileri sürmekte ve olup biten şeylerin karşısmda bir çeşit 
ilgisizlik (Stoik bir davranış) tavsiye etmektedir. 3

Dehrin ne safa var acaba sîm’ü zerinde, 
însan bırakır hepsini hini seferinde.

Bir rengi vefa var mı nazar kıl şu sipihrin,
Ne leylü neharında ne şemsü kamerinde.

Seyretti hava üzre denir tahtı Süleyman
Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde.
Hür olmak eğer ister isen olma cihanın,
Zevkinde, sefasında, gamında, kederinde.

Bütün bu gelip geçicilik ve bu boşluk karşısında. Ziya Paşa 
da avunma ve kurtuluş yolunu Tanrı’da' ve Tanrı’ya tevekkülde 
bulmaktadır.

Allaha tevekkül edenin yaveri haktır 
Naşât gönül birgün olup şad olacaktır.
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2) Ziva Pa«;a’nm Terkibi bendinde bulunan vc kndcrin kuvveti karşısındaki kö
tümser tavrını belirten bu beyit, Şeyh Sadî’nin “Na.sipsl'z avcı Diclede biîe ba
lık tutamaz” (Gülistan, Hihiîîct İlâydın tcrcümesi, s. 18) sözü ile tam bir görüş 
birliği ifade etmektedir.

3) Şeyh Sadî’nin Gülistsn’ında ve hele Molla Caniî’ni'n Baharistan’ında, dünyanın 

faniliğinden ve fanî olan şeylerin ise göoül başlamaya değmediğinden söz edi
lir. Bundan olavı, bu Dcşu bi'gînltrine göre, bu dünyadan ve bu dünya istek
lerinden yüz revi'rmek gerekmektedir. Bilge kişi, kendisini yalnız Tanrı’ya verir.
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ni  S O N U Ç

Tanzimat fermanı uzun yıllar, Paris ve Londra elçiliklerinde 
bulunmuş olan Reşit Paşa’nın emek ve gayretiyle meydana geti
rilmiştir. Reşit Paşa, Yenizamanlar tarihi içinde, her türlü baskı
dan, din baskısından, otoritelerin baskısından, kurtulan insan ak
lının hürriyetine kavuşmasıyla meydana gelen sürekli başarılar 
içinde şekülenen yeni dünya görüşünün ve bu görüşün gerçekleş
tirmiş olduğu yenî topluluk -düzeninin ana prensip ve kavram
larını, hiç olmazsa, topluluk içinde geçerliği olan şekli ile yakından 
tanımak imkânını bulmuş. Batı devletlerinin, Osmanlı İmpara
torluğunu, hayat kuvvetini kaybetmiş, geri bir devlet olarak göz 
önünde tuttüklarmi anlamıştı; Gerçekte, Osmanlı Devleti, Batı 
Dünyasında, Renaissanc'e’dan beri olagelen değişikliklerden ve sü
rekli ilerlemeden tamamiyle habersizdi. Her bakımdan gerileyen 
ve siyasî durumu, günden güne kötüleşen bu devlet, halâ, Ortaça
ğa öz olan teknik vasıtalardan faydalanıyor, halâ Orta'çağda ge
çerliği olan değelere göre düzenlenmiş bir topluluk içinde yaşı
yordu. Reşit Paşa, İmparatorluğu, içinde bulunduğu siyasi tehlike
lerden kurtarmak için, ilkin Batı devletlerine güven verecek ve 
Batı düzenine uygun bir düzeltme hareketine girişilmesi gerekti
ğine inanmış ve genç padişah Abdülmecid’e de bu inancını telkin 
ederek, Tanzimat Fermanını ilân etmeyi başarmış ve böylece bir 
Tanzimat devri açmıştı- Gerçekte Tanzimat, genel olarak, Batı 
dünyasına bir yönelme, Batı ilmini ve belli bir ölçüde Batı kültü
rünü, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine aktarma, devlet ve 
idare mekanizmasını dinin mutlak baskısından kurtarma yolun
da atılmış ciddi bir adamdı.

Bununla birlikte, Tanzimat idesini gerçekleştirememiş, hayat 
kuvvetini kaybetmiş bir devletin yeni bir hayat kazanıîıak yolun
da yaptığı bu girişme umulan sonuçları verememiştir. Tanzimatın 
ancak bir yönünden taklit etmeye giriştiği Batı kültürü, 15. yüz
yıldan beri, birbiri ardısıra ortaya çıkan İlmî buluşların, bu bu
luşların teknik vasıtalarda ve istihsal vasıtalarında meydana 
getirdiği büyük değişiklik ve kolaylığın, nihayet, despotizmi 
ve dinin akla uymıyan doğmalarını ama^ısızca tenkit eden 18. yüz
yıl düşüncesinin bir verisi idi. Osmanlı İmparatorluğu, Batı dünya
sının, bir kaç yüzyıl boyunca kayıt ettiği sürekli gelişmeler sonu
cunda elde edilmiş olan bu dünya görüşünün, yalnız taklit etmek 
istediği yönünü de benimseyecek bir hazırlık ve olgunlukta değildi.



Bu yüzden, Tanzimat Fermanının getirdiği esaslar ilk hamlede 
topluluğun bütününe aşılanamadı. Topluluğun köklerine ve d.e- 
rinliklerine işletilemedi. Gerçi, Tanzimat Ferma:rınm ilâm ile bir
likte açılan devirde, Tanzimat devri içinde yetişen düşünürler, Şi- 
nasî, Namık Kemal, Ziya Paşa, Tanzimat’ın getirdiği yeni ruhu 
yaymak, yurttaşlık hak ve ödevlerini tanıtmak bakımından büyük 
gayret gösterdiler. 1908 meşrutiyeti, bunlann hazırladığı temel 
üzerinde gelişmiş, büyük ölçüde bunların eseri olmuştu. Bununla 
birlikte, Doğu kültürüne bağlı kalarak. Batı medeniyetini benim
semek isteyen bu hareket, kendisinden umulan faydalı sonuçları 
veremedi. Bu devirde, bu iki dünya görüşünün, birbirinden ayrıla
bileceği sanılan bu iki ayrı yönünün sistemli bir şekilde uzlaştınl- 
ması denemesine de girişilmedi. Eski ruhu yaşatan eski kültür ku- 
rumlarmın olduğu gibi bırakılması ile Doğu’ya bağlı kalınacağı, vs 
yeni ruhu yaşatacak yeni kültür kurumlan meydana getirilmesi 
ile Batılılaşılacağı sanıldı. Bu yüzden, tanzimat devrinde, dünya 
görüşleri, hayat anlayışları, yaşayışları birbirinden tamamiyle ayrı 
olan iki nesil belirdi. Bu iki nesil arasmda, yenilik eskilik müca
delesi de bütün şiddetiyle sürüp gitti. Tanzimatçı düşünürlerin ta
sarladıkları ve Tanzimatçıların gerçekleştirmeye çalıştıkları Os
manlI birliği idesi boş bir kavram olarak kaldı. Bu maksatla kurul
muş olan tanzimat mektepleri bu ide’yi gerçekleştiremedi. Balkan 
savaşının ve bu savaşın doğurduğu felâketlerin önüne geçemedi.
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