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Türkiye’de Toplumsal Mücadelelerin 
Tarihsel Kaynaklan

Nisan 1989’da bütün ülkede 800 bin işçi bir direniş hareketi gerçekleştirdi. Kafalannı 
kazıtmış, belden yukanlannı soyunmuş, ayaklan çıplak, sessiz sedasız yollarda yürürken 
ellerinde taşıdıklan “Patron-Hükumet-San Sendika= Bermuda Şeytan Üçgeni” yazılı pankartlar 
belki de bu erkek işçilerin hangi tarihe ve hangi topluma ait olduklarını açığa vuran en 
•çarpıcı kanıttı. Kalenderi “cavlak”lığından devralınmış 750 yıllık davranış kalıplanm TV ve 
bulvar basınının uluslararası felaket imgesi “Bermuda Şeytan Üçgeni”yle birleştirerek devleti ve 
egemen sınıfı protesto edenler yalnızca Türkiye’de yaşayan işçiler olabilir. Doğu ile Batı’nın, 
yerellikle kozmopolitizmin birbirine geçiştiği bir tarihsel mekânda süren sınıf mücadeleleri yüz 
yıldır dünya kapitalizmine eklemlenmekte olan Türkiye’nin özgül toplumsal ve kültürel 
gelişme eşitsizliklerini açığa vurmaksızın edemez.

Modem sosyalizm de yüz yıldır bu tarihsel arka plan üzerinde Türkiye’de kendisine bir 
toplumsal temel edinmek için mücadele ediyor. Komünist Manifesto, İstanbul’da 1894’te 
Ermenice’ye çevrilerek Anadolu halklarından birinin diline aktanimıştı ama modem 
sosyalizmin toplumsal temeli olarak sanayi işçileri sını&nın açık toplumsal mücadele 
sahnesinde kendi kimliğiyle yerini almasının henüz 40 yıllık bir tarihi var. Rus Çarlığı Ekim 
Devrimiyle yıkılırken bir milli burjuva devrimiyle Osmanlı Devleti’nin yerini alan Cumhuriyet 
rejimi, 1923 sonrasında Türkiye topraklan üzerinde gerçekleşen modem sınıf mücadeleleri 
tarihinin siyasal çerçevesini kurar. Bu rejim, bir yandan, çöken imparatorluk ümmetinin 
uyruklanndan biri olan Türklerin, homojen bir ulus halinde örgütlenebilmek için öteki 
halklan -esas olarak Kürtleri- zor yoluyla özümseme girişimlerinin, beri yandan. Doğulu bir 
köylü ülkesinin “Garb Medeniyeti”ne (dünya kapitalizmine) eklemlenmesi için gerekli sermaye 
birikiminin bir anti-feodal devrim olmadan, yukandan aşağı, işçi sınıfının devlet tarafından 
aşın sömürülmesi yoluyla sağlanmasının; tüccarlar ve büyük toprak sahiplerininin ağır, uzun 
ve sancılı bir yoldan Kemalist rejimin kozası içinde devlet eliyle kapitalistlere, köylülerin de 
işçilere dönüştürülmesinin aracı oldu.

15-16 Haziran 1970, Türkiye işçi sınıfının modern 
siyasal mücadele sahnesine ilk bağımsız kitlesel 
girişiydi. Süleyman Demirel’in Adalet Partisi 
hükümetinin ABD'Iİ danışmanlarının tavsiyeleriyle 
Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (DİSK) 
tasfiye ederek, devlet denetiminde tek bir sendika 
oluşturmayı amaçlayan tasarısına karşı, DİSK’in 
yanısıra hükümeti destekleyen Türk-iş tabanındaki 
işçiler de harekete geçtiler. 15 Haziran günü, 
İstanbul'dan başlayarak, Gebze ve İzmit'e kadar 
DİSK’/n örgütlendiği tüm sanayi işletmelerinde işçiler 
işi bırakarak fabrikaların önlerinde toplandılar ve 
İstanbul merkezine doğru yürüyüşe geçtiler. Sayılan 
yüz bini aşan kadınlı erkekli işçilerin yürüyüşünü 
durdurmak için o dönemde “ toplum polisi'' olarak 
adlandırılan özel görev birliklerinin yanısıra, askerî 
birlikler ve tank birlikleri İstanbul'u sardı. İşçilere 
saldıran birliklerle çıkan çatışmalarda ölenler oldu. 
İstanbul'da sıkıyönetim ilan edildi. İşçi önderleri ve 
işçileri destekleyen devrimci üniversite öğrencileri 
tutuklanarak askerî cezaevlerine konuldular. 15-16 
Haziran sosyalist harekette 1960'ların ikinci yarısından 
başlayarak tartışmanın odağını işgal etmekte olan 
“ ordunun devrimci rolü" tartışmasını sona erdirdi. 
Nitekim 12 Mart 1971'de Kuvvet Komutanlarının ve 
Genel Kurmay başkanlannın hükümete verdikleri 
muhtıranın ardından işçi hareketi ile devrimci ve 
sosyalist harekete yönelen devlet terörü “ordunun 
devrimci roiü"ne ilişkin bütün yanıisamalan gidererek 
yeni bir toplum tasarımının güçlerinin siyasal toplumda 
aranamayacağını unutulmaz bir karşı devrimci ders 
olarak zihinlere kazıdı.



ioplumsal ıvıucaueıeıt:

(1) Türkiye Komünist Partisi'n/n kurucusu, Ankara 
hükümetinir} emriyle 1921'de Karadeniz’de 14 

arkadaşıyla birlikte boğdurulan Mustafa Suphi. (2) 
JKPGenel Sekreteri iken “ donanmayı isyana teşvik" 

gerekçesiyle 15 yıl hapis yattıktan sonra 1963’te 
Moskova'da sürgünde ölen şair Nazım Hikmet. (3) 

Almanya’da Spartakist harekete katıldıktan sonra 
Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinde 

bulunmuş olan Dr.ŞefIk Hüsnü Değmer. (4) Türkiye 
Komünist Partisi'n/n önderlerinden, 22 yıl hapiste 
kaldıktan sonra 1954’de kurulan Vatan Partisi'nin 

önderi, 1971'de Beigrad’da sürgünde ölen 
Dr.Hikmet Kıvılcımlı. (S^Türkiye Komünist Partisi’nin 

Genel Sekreterlerinden Reşat Fuat Baraner. (6) 
1961’de kurulan Türkiye işçi Partisi'nin son Genel 

Başkanı, 1987'de sürgünde ölen Behice Boran. (7) 
1961'de kurulan Türkiye İşçi Partisi’n/n ilk Genel 

Başkanı, Leninizme karşı “ Güleryüzlü Sosyalizm''in 
savunucusu Mehmet Ali Aybar. (8) Türkiye Komünist 

Partisi’nin gençlik örgütünün önderi ve 1960'ların 
“Milli Demokratik Devrim" hareketinin miman, 

kapatılan Türkiye Emekçi Partisi’nin Genel Başkanı,
12 Eylül sonrası sürgünde yaşayan Mihri Belli. (9) 
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’nın kurucusu 

1972'de Kızıldere'de 9 arkadaşıyla birlikte öldürülen 
Mahir Çayan. (10) Devrimci gençlik hareketinin ilk 

önderlerinden Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nun 
kurucularından 1972’de iki arkadaşıyla birlikte idam 

edilen Deniz Gezmiş. (11) Türkiye İşçi Köyiü Kurtuluş 
Ordusu’nun kurucusu, 1973’te Diyarbakır’da işkencede 

öldürülen İbrahim Kaypakkaya.

Kapitalizme geç giren Türkiye, modem sosyalizmin ve sosyalist mücadelenin gelişme tarihi 
balammdan da Batı’dan farklı bir doğmitu izledi. Sosyalist mücadele Anadolu’da dünyanın 
hiçbir ülkesinde eşine rastlanmış olmayan bir trajediyle başladı. Henüz emperyalist devletlerin 
işgali altındaki Osmanlı Devleti yıkılıp. Cumhuriyet kumimamış, işçi smıünın kendisi tam 
olarak şekillenmemişken Ankara’daki asi buıjuva hükümeti eliyle resmî ( = sahte) Komünist 
Partisi kumimuştu. Bunu, Ankara hükümetine biat etmeyerek, kurtuluş savaşının önderliğini 
üstlenme iddiasını hissettiren, Rusya’daki Türk savaş esirlerinin kurduğu Türkiye Komünist 
Partisi’nin öncülerinin Karadeniz’de boğdurulması izledi. Sosyalizmin Türkiye’deki trajedisi, daha 
burjuvazi ile proletarya sınıf mücadelesi alanında olgunlaşmadan uluslararası alanın 
dinamiklerini yüklenmesiyle, gelişme eğiliminin Sovyet Devleti ile Türk Devleti arasındaki 
ilişkiler tara&ndan belirlenmesiyle başladı. Bunun sonucu, bir toplumsal güç haline gelmesinin 
imkanlan doğmadan önce, sosyalist hareketin amansız bir devlet baskısı ile karşılaşması, 
gehşmesinin sakatlanması, toplumun kıyısına, gizliliğe itilmesi, siyasal bir kitle hareketi halinde 
örgütlenemeden kalmasıydı. Beri yandan, esas olarak Avmpa kültürünün ve Avrupa sınıf 
mücadeleleri tarihinin ürünü olan modem sosyalizm düşüncesini, nüfusun çoğunluğu için 
geleneksel kültürün ve yaşama biçimlerinin 500 yıl boyunca neredeyse hiç değişmeksizin 
kaldığı bir ülkede yeniden üretmek daha başlangıcından itibaren; Komünistler için inanılmaz 
güçlüklerle doluydu. Komünizmin kendi gücüyle gelişme olanaklanndan yoksun oluşunun 
doğurduğu güçlüğün üstesinden gelebilmek için onu İslamiyet’le bütünleyerek halka 
yaklaştırmak, Kemalizmle bütünleyerek devletten güç almasını sağlamak, ya da Kemalist 
diktatörlük karşısında parlamenter muhalefetle ilişkilendirerek meşmlaştırmak gibi tasanmlar da 
teorinin daha doğarken sakatlanıp parçalanmasına yol açtı. Türkiye’de sosyalizmin aktif 
politika sahnesine ikinci çıkışı, 27 Mayıs 1960’tan sonra gerçekleşti. Aradan geçen kırk yıl 
içinde modem işçi sınıfı kapitalizmi, kapitahzm modem işçi sınıfını doğurmuş, modem 
sosyalizmi benimsemeye hazır bir aydınlar katmanı oluşmuş, metropollere öğrenime gelen Kürt 
gençleri bir sosyalist Kürt aydınlan çevresi oluşturmuş, kentlerin nüfusu süratle artmış, 
kadınlar geleneksel toplum çerçevesini parçalayarak toplum ve çahşma hayatına girmişlerdi. 27 
Mayıs rejiminin Anayasal güvencelere bağladığı düşünce ve örgütlenme özgürlüklerinin 
sınırlılığına karşın Türkiye bir anda modem düşünce tarihine de adımlannı attı ve sosyalizm
düşüncesi kırk yılda alamadığı yolu 4 yılda katetti.

İşçilerin sendikalarda ve siyasal partilerde örgüdenmesi o güne kadar olmadığı ölçüde büyük 
sayılara ulaşü. Kürtler ulusal ve kültürel haklan için örgüdenmeye girişti. 12 Şubat 1961’de 
kumlan Türkiye İşçi Partisi katıldığı ilk seçimlerde (1965) parlamentoya 15 milletvekili soktu. 
Sosyalizm kendisine ulusal ölçekte bir kürsü edinmeyi başardı. O günden başlayarak geçen 25 
yılda Türkiye, toplumsal mücadelelerin bütün biçimlerinin, bütün buıjuva siyasal rejim
biçimlerinin, gerici, reformcu ve devrimci bütün toplumsal ve siyasal eğilimlerin birbirleriyle
mücadele halinde yaşadığına tanık oldu ve olmaya devam ediyor. Gözümüzün önünde 
süregiden, yaşayan herkesin bir biçimde aktörü olmayı sürdürdüğü bu sürecin tarihsel 
kaynaklanna dönmek ve tüm gelişme uğraklannda izlemek, gelecekteki dönüşümlerinin 
imkânlanmn nerede ve nasıl bulunabileceğine de işaret edebilecektir.
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Türkiye

Osmanh Devleti’nde Toplumsal Mücadeleler
Kuruluş
Bugün Anadolu topraklan üzerinde cereyan eden toplumsal mücadelelerin tarihsel/siyasal 
çerçevesine egemen olan çağdaş anlamda bir “Türk milleti”nin oluşması dokuz yüz yılı bulan 
bir süreç içinde gerçekleşti. Bu sürecin, Türkiye Cumhuriyeti’nin varolan sınıriannın 
belirlediğinden çok daha büyük bir alanı içeren bir imparatorluğun tarihiyle örtüşmesi, 
konunun kavranışını oldukça karmaşıklaştırdığı gibi, bugünkü Türk toplumunun kökenlerini 
oluşturan Bizans-Anadolu, Orta Asya-Türk ve Arap-İslâm uygarlıklannın bıraktığı mirasın 
tümünün kaydedilmesi ve değerlendirilmesi de pek çok ideolojik güçlük doğurur.

Anadolu, tarihinin kısa dönemleri dışında, bir imparatorluk toprağı oldu. Bu konuda 
Kemalizm’in, “milli” köken arayışlannda özgün bir Anadolu devleti bulabilmek için Hititlere 
kadar çıkma zorunluluğunda kalması anlamlıdır. Sözü geçen imparatorluklann merkezleri 
Anadolu’nun dışında ya da kıyısında (İstanbul) bulunduklan gibi, Anadolu aynı zamanda, 
birbirine zıt iki uygarlığın -iki dünya anlayışının- savaş alanıydı. İlk defa Pers 
İmparatorluğu’yla Doğu merkeziyetçiliğine bağlanan Anadolu, iki yüz yıllık savaşlardan sonra 
İskender Seferiyle Batı’ya bağlandı, Helenistik ve Roma çağlannda ve bir bakıma Bizans 
döneminde bu bağlılık sürdü, ancak Doğu’daki hâkim güçler, İran’daki Part ve Sasaniler ve 
sonra Arap-İslâm dünyası, her fırsatta Anadolu’yu ele geçirmeye çalıştılar. Yüz yıl içinde 
Pireneler’e ve Türkistan çöllerine dayanan Araplann Toroslar’ı bir türlü aşamaması, Doğu-Batı 
cephesinin bu noktada ne kadar önemli olduğunu gösterir. Anadolu’nun, Doğu’dan gelen bir 
güç olan Türklerin eline geçmesi ancak 11. yüzyılda İskender’den on dört yüzyıl sonra 
gerçekleşecekti. Kısacası, Anadolu, Doğu’nun Batı ile kaynaştığı, ancak bu kaynaşmanın çoğu 
zaman kinci bir görünüm aldığı bir ortam olarak belirlenebilir..

Türklerden Önce Anadolu: Bizans Mirası
Bizans’ın Roma İmparatorluğu’nun devamcısı olma çabası onu Batı’dan kopardı. İmparatorluğu 
sürdürmek, onun merkeziyetçi dokusunu ayakta tutmak demekti. Oysa Roma bu dokuyu 
Doğu’dan almıştı. Böylece Bizans topraklannda, Balkanlar’da ve Yakın Doğu’da merkeziyetçi, 
bürokratik, mutlak bir yönetim hüküm sürerken, Batı’da imparatorluğun çökmesi, yerini 
yüzyıllarca süren bir anarşiye bırakıyordu. Batı’nın sonraki dinamik gelişme sürecine 
girebilmesinin gerisinde eski düzeni koruyan üstyapılann dağıldığı, yeni toplumsal ve ideolojik 
güçlerin gelişmesini köstekleyebilme imkanlannı yitirdiği bu uzun altüst oluş dönemi 
yatmaktadır. Doğu’da ise düzenin sürekli olarak güçlü bir merkezi devlet tarafından 
korunması, tarihsel evrimin ağır ve sancılı bir biçimde seyretmesi sonucunu doğurdu.

Kapitalizm öncesi bir toplumda ideolojik üst yapıyı oluşturan dinin gelişme üzerindeki etkisi 
için de aynı şey söylenebilir. Hıristiyanlığın ilk çağlannda Batı’da, devletin zayıflığından ötürü 
kilise devletten ayn kalmıştı. Doğu’yla karşılaştınidığında devlet için bir zayıflığın kaynağı 
olarak görülebilecek bu zorunlu ikilik, aynı zamanda çoğulcu toplumun da kaynağı oldu. İki 
ayn gücün varlığının kabulüne dayanan bir toplumsal kültürel zihniyet gelişmenin ileriki 
evrelerinde, bu güçlerin daha çoğunun da kabulü için elverişli bir çerçeve sağlayarak devlet 
karşısında bir sivil toplumun oluşmasını kolaylaştıracaktı.

Ancak, Batı’dan ayn düşen Bizans, Doğu’ya da yaranamadı. Eski Yunan felsefe mirasına 
dayanan Hıristiyanlıkta içerilen diyalektik, Doğu’nun Tann birliği inancına ters düşüyordu. 
Bizans, Hıristiyanlığı kendi sınıriannın doğusuna yayamadığı gibi, imparatorluğun içinde 
yaşayan Doğu halklan da Hıristiyanlığı kabul ederken, İsa’yı hem Tann hem insan olarak 
tanımak istemediklerinden sürekli olarak devletin baskısı altında kaldılar. Böylece, en mutlak 
ve soyut biçimde tek tanncı bir din olan İslâm, bu halklann önemli bir kısmının düzene 
muhalefetini kendisine çekmesini bildi.

BizanslIlar, Anadolu’da Helenistik ve Roma dönemlerinde gelişmiş bir kent dokusu buldular. 
Tanm alanlan merkezi ve ticaret yolu menzili olarak gelişen kentlerdeki üretim ve ticaret, 
ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturuyordu. Zaman içindeki değişmelere rağmen, bu doku 
Osmanhlara ve oradan da günümüze kaldı. Bugün bölgesel ve ulusal eşitsizliklere, nüfus 
patlamasına ve iç göçlere rağmen kent hiyerarşisinin Türkiye’de düzenli bir biçimde 
gelişmesinin bu dokunun eskiliğine ve kalıcılığına bağlı olduğu söylenebilir.

İmparatorluğu sürdürme çabasında olan Bizans bürokrasisi kentsel üretimi loncalar aracılığıyla 
sıkı sıkıya devlet denetimine almıştı. Lonca hiyerarşisi devlete bağh olduğu gibi, fiyat 
denetimi ve devlet adına zorunlu üretim ya da üretim denetimi uygulanıyordu. Bu ilkelerin 
OsmanlIlarda da sürdürülmüş olması devletin üretim, iş ve kâr alanlannı denedemesi için 
yaslanabileceği yaklaşık iki bin yıllık bir gelenek sağladı.

Kapitalizm öncesi bir toplumda üretim özellikle kırsal alanlara dayandığından, Bizans
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Çeşitli tasavvuf alamlarına bağlı dervişler Moğol 
istilasından kaçarak huzurlu bir yaşam ve dini 
düşüncelerini serbestçe yayabilecekleri bir ortam 
bulduktan Anadolu topraklarında önceleri daha çok 
aydın ve aristokrat tabakalar arasında propaganda 
yaptılar. Aşağıda bir örneği görülen dervişlerin 
savunusunu yaptıklan iki önemli tasavvuf okulundan 
birisi Muhyiddin Arabi ve evlatlığı Sadruddin Konevi 
ile müridleri tarafından temsil edilmekteydi. Daha 
hoşgörülü ve estetik karakteriyle diğerinden ayrılan 
ikinci okul ise, temsilcilerini Kübrevllik ve Sühreverdilik 
diye anılan iki büyük tarikatın mensuplan arasında 
bulmuştu. Birisi ahlâkçı, diğeri estetikçi bu iki okulun 
karşılaşması, Mevtana Celaleddin Rumi’nin önderliğini 
yaptığı Mevlevilik tarikatının oluşumuyla sonuçlandı. 
Sade bir İslâmiyet anlayışı yayan ve bir çeşit halk 
tasavvufu oluşturan bu dervişler, sık sık gezginciliğe 
çıkıyor ve kendilerince uygun bulduklan bölgelere 
aileleri ve hatta bazen kabileleriyle yerleşiyor ve 
zâviyeier açarak bu kurumlar aracılığıyla maddi ve 
manevi hayatla doğrudan ilgileniyorlardı. Böylece 
baba, ata, dede unvanlarıyla herkese söz dinleten ve 
elverişli arazilerde açtıklan vakıflarla zamanla büyük, . 
zengin ve bölgesel bir güç haline gelen dervişler 13. 
yüzyılın ortalarına doğru üç ana gruba ayrılmışlardı. 
Bunlardan Kalenderîler adını taşıyan ilk grup daha 
ziyade Hint menşeli bir takım inanç ve fikir taşıyan 
gezginlerden oluşuyordu. Bu dervişlerin çoğunluğu 
evlenmiyor, kurallara uymuyor, herkesinkinden farklı 
giyiniyor ve saçlarını, bıyıklarını, sakallarını ve kaşlarını 
tamamiyle kazıtıyorlardı. Daha ziyade orta tabakadan 
gelen Kalenderîler dini yasaklan tanımıyor, namaz 
kılmıyor, esrar kullanıyor ve homoseksüel ilişkiler 
kuruyorlardı. Bunlarla aynı inanç ve fikirleri paylaşan 
Haydarîler ise- benzer kıyafetler taşımakla birlikte bir 
de boyunlannda demirden bir kolye taşıyorlardı. Son 
büyük tarikat olan Yesevîlere gelince, bunlar Islâmi 
inançtan basit biçimde yorumlayarak müridlerine 
sunuyor, eski efsanelerin muhafızlığını yaparak din 
adamı, büyücü, hekim ve şair olarak faaliyet 
gösteriyorlardı.Son derece mütevazi görünüş ve 
yaşantılarıyla Anadolu ayaklanmalarında esas belirleyici 
olan Yeseviler ayrıca menkıbeleriyle de halk arasında 
ün kazanmışlardı.



Toplumsal Mücadelele

Bir OsmanlI sipatıisi. Osmanh Devleti'nin l<ökenine. 
ilişkin yaklaşımlardan biri de, kabile bilinci ya da 

kabile kökenine İlişkin bir belirti göstermeyen gazileri 
ve Gazavat geleneği çevresinde oluşan örgütlenmeleri 

merkezine koyan anlayıştır. 11. yüzyılın sonlarına 
doğru gerçekleştirilen Anadolu istilasında esas gücü 
oluşturan uç (sınır bölgesi) savaşçılan olan gaziler, 
Türklerin yerh halkla İçiçe geçtiği, ırksal bileşim ile 

kültürel, toplumsal, dinsel ve siyasal yaşam tarzı 
bakımından iç bölgelerle kesin bir karşıtlık içinde 

bulunan alanlarda yaşıyorlardı. Mistik eğilimlere de yer 
veren ve İslâm'ın kastettiği anlamda erd6mh bir 

yaşam sürdürmeyi sağlayacak kurallar bütünü olarak 
açıklanabilecek fütüvvet ilkesine bağlıydılar. 13. 
yüzyılın başında gaziler ve Selçuklular arasında 

yapılan anlaşma, Alâaddin Keykubad'ın 
hükümranlığının son yıllarında büyük ölçüde 

bozulmuştu. Moğol istilasından kaçan göçebe Türk 
kabileleri ve dağılan ordulardan ayrılan askerî çeteler 

sınır bölgelerindeki otlaklara yerleşiyor, böylelikle 
Selçuklulara muhalif unsurların güçlenmesine yol 
açıyorlardı. Nitekim 1240'daki Baba İshak isyanı 
zorlukla bastırılabildl ve bu tarihten itibaren artık 

merkezle uç savaşçılan arasındaki uçurumu kapatmak 
ve gazilerden askerî açıdan yararlanmak olanaksızlaştı.

Bizans'a karşı saldırılarını merkezin denetiminden 
kurtulmuş olarak yoğunlaştıran sınır bölgesi savaşçıları 
içinde gaziler belirleyici etken olmakla birlikte, bunlara 

ağır vergi yüküne dayanamayarak göçeden köylü ve 
kentliler ile Selçuklu Devleti'nin gözden düşmüş 

öndegelenleri de eklenmişti. Sonuncular, toplumsal 
bileşimi alışageldikleri yaşam koşullarından ayn 

düşenlerin katılımıyla büyük ölçüde değişen bölgede 
doğal önder mertebesine yükseliyorlardı. Nitekim istila 
sonrasında kurulan irili ufakh beyliklerin efendileri de 

bunlar olacaktı. Iran ve Türkistan'da hem dinsel hem 
de siyasal önderlik yapmış ve dolayısıyla fatihlerden 

kaçmak durumunda kalmış şeyh ve dervişler de 
bölgeye yeni bir nefes getiriyorlardı.

bürokrasisi devlet ile üretid arasındaki denetleyemediği araçian oradan çıkarmağa çalışmıştı. 
Roma hukukunun özel mülkiyeti kesinlikle tanımasına rağmen devlet, kırsal toprak mülkiyetini 
mümkün olduğu kadar kendisine bağlamaya çalışmış ve köy halkını merkezi idareye karşı 
toptan sorumlu kılmıştı. Bunun iki önemli sonucundan birincisi, devlet ve onun temsilcilerine 
(vergi tahsildarlan v.b.) doğrudan ve toptan sorumlu olan, iç işlerinde özerk köy birimlerinin 
ortaya çıkması, İkincisi Batı feodalizminin başlıca karakteristiklerinden ademi merkeziyetçiliğin 
yerleşememesi oldu.

Burada da Bizans ile Osmanh bürokrasileri arasında büyük benzerlikler görünür. Osmanhlar 
da, İslâm hukukunun açık hükümlerine rağmen toprak mülkiyetini devlete bağlamışlar, 
kişilerin toprak üzerindeki denetimini göreve bağlı kılmışlar (tımar, ki bunun Bizans’taki 
karşılığı pronoie’dıı) ve bilinçli bir biçimde toprağa sürekli bir biçimde hâkim olan bir ara 
sınıfın yetişmesini engelleyen bir sistemi hâkim kılmaya çalışmışlardı. Böylece, Anadolu 
evriminin bir sürekli ve temel öğesinin ortaya çıkağı söylenebilir. Ademi merkeziyetçi 
eğilimler devletin direnci karşısında yerleşemedi ve bin yılı aşan çabalara rağmen Anadolu’da 
Batı Roma’da olduğu gibi yerel senyörlerin mudak hâkimi olduklan fieflere dayalı bir düzene 
geçilemedi. Bu düzen Bizans topraldannın büyük bir kısmını elde eden Dördüncü Haçh 
Seferi’yle (1204), Batı’nın Doğu’dan müdahalesiyle yerleşebilecekti. Ancak, bu arada,
Anadolu’nun büyük bir k ısıp ıjia  Türklerin eline geçmişti.

Bu durumda Bizans feodalizmi, bir yandan dışa bağlı ve bağımh bir feodalizm olarak 
gelişecek, öte yandan, Türklerin Batı Anadolu’yu ve Balkanlar’ı fethi, aynı zamanda bu 
feodalizme yönelen tepkileri kendi yanma çekecekti. Osmanlı devlet düzeninin Bizans’tan 
devraldığı feodalizmin ademi merkeziyetçiliğine karşı, bir merkezi yapıyı yerleştirme 
mücadelesinin hep süregitmesine karşın, düzen zedelenerek 17. yüzyılda bozulacak, yerel 
derebeylerin merkezi devlet üzerindeki baskılan 18. yüzyılda yoğunlaşacak ve feodalizmin bu 
yeni özellikleri yerleşmek üzere iken, bu defa sanayi devrimini yapmış olan Baü’nın baskısıyla 
yok edilerek yerini emperyalizmin getirdiği ilkel kapitalist ilişkilere bırakacaktı.

Batı’da feodalizm 9. ve 11. yüzyıllar arasında yerleşirken, Yakın Doğu’da 19. yüzyıl başlanna 
kadar sonuca varamayan bir oluşum devresinde kalmıştır. Bunun en önemli nedeni ise Batı’da 
4. ve 16. yüzyıllar arasında güçlü merkezi bir devletin bulunmaması, Doğu’da ise böyle bir 
devletin hemen hemen kesintisiz biçimde varlığını sürdürmesidir.
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Feodal düzen, köylüyü toprağa bağlayıp serf haline getirir. (Burada da Batı ile Doğu arasında 
önemli bir fark vardır. Batı’da genellikle köleler, kısmi bir özgürlüğe kavuşarak serf haline 
getirilmiştir, oysa Doğu’da feodalizm serbest köylüyü serf haline getirmeye çabalamış, onun 
için hem yukarıdan hem aşağıdan dirençle karşılaşmıştır.) Ancak serf-feodal ilişkisi kuşkusuz 
üretimi artıran bir ilişkidir. Buradan bir artı-ürün meydana gelir ve bunun pazarlanması para 
ekonomisine geçişi sağlar. Bu pazarlamayı ellerinde tutan kişiler de yarının burjuvalan 
olacaktır. Böylece, hep daha fazla bir şeyler amaçlayan -daha fazla ürün, daha fazla para, 
daha fazla iktidar- bir düzene geçilir. Oysa Doğu’nun imparatorluk düzeni her şeyden önce 
var olanı korumak ister. İdeal düzen geçmiştedir, bozuk düzen yeniliklerle gelir ve durumu 
düzeltmenin tek çaresi eskiye dönmektir.

Kısacası, Batı ile Bizans arasındaki farklılaşma feodalleşme çabalan sırasında ortaya çıktı. Haçh 
seferleri, Batı’nın “feodal emperyalizm”inin ilk belirtisiydi ve Bizans o tarihten başlayarak Batı 
şövalyesine ve onun bankeri olan İtalyan tüccarına yenik düştü. Dördüncü Haçh Seferi’yle de 
Bizans, Batı’nın yan-sömürgesi oldu. Bizans topraklarında yerleşen Batı senyörleri ya da Batı 
tarafından desteklenen Bizans senyörleri. Batı pazarlan için çalışıp ürünlerini Batılı tüccarlara 
sattılar. Bu gelişme özgür köylüyü serfleştirmekle mümkün oldu, köylünün tepkisi ise bu 
düzeni yıkmaya gelen Türkleri kabul etmek biçiminde ortaya çıktı.

Sonuç olarak Osmanlılar ve Türkier eski ve kanşık bir jeopolitik ve ekonomik alanın içine 
girdiklerinde yüzyıllardan beri süregelen bir kavganın devamcıları, Batı’ya karşı Doğu’nun 
savunucuları oldular. Batı’nın baskısını defedip Batı sömürüsünü dört yüz yıl daha ertelediler 
ama Batı ile Doğu arasındaki farkın daha da derinleşmesine yol açtılar. Çünkü eski düzenin 
komnması doğrultusundaki bu savunma ile Batı’nın sürekli ileriye doğru kaçışı, aradaki farkı 
durmaksızın büyüttü.

İslâm, Devlet ve Türkier
İslâm, Orta Doğu’daki tek tanncı dinlerin sonuncusu olarak Tann’nm birliğini en uç 
noktasına götüren dindi. Bununla birUkte, Doğu imparatorluklannın merkeziyetçi idaresine 
karşı bir cemaat (ümmet) diniydi. Oysa, yüzyıl içinde, İslâmın büyük başansı bu cemaatın 
ileri gelenlerini bir imparatorluğun başına getirdi. Bir yandan, bu imparatorluğun idaresi için 
İran ve Bizans devletlerinden esinlenilirken öte yandan İslâm hukuku, cemaat hukuku ilkesi 
üzerinde kurulmuştu. Böylece, en başından bir çelişki ortaya çıktı. İslâm hukukunda devlet 
kavramı yoktu. Oysa devletin dinden ayrı düşünülememesine karşm dinle özdeşleştirilebilmesi 
gittikçe olanaksızlaşan karmaşık bir devlet yapısı oluşmuştu. Hıristiyanlıkta, başından beri açığa 
vumlan din-devlet ayınmı İslâmda üstü kapalı, hiçbir zaman itiraf edilemeyen ve itiraf 
edilmediği sürece kurumlaşamayan bir çelişki halinde süregeldi. Aynca, Kuran’a, Hadisler’e ve 
ilk Müslümanlann snatiklerine dayanan İslâm hukuku 9. yüzyılda dondurulmuş, içtihadın 
kapılan kapatılmıştı. Oysa devlet, kendi ihtiyaçlarına göre kanun yapmak zorunluluğu 
sürüyordu, böylece örf ve şeriat arasında ikinci bir ikilik ortaya çıktı. İslâm hukukçulanna 
göre örf, şeriatın ikinci derecede bir kolu, bir eki sayılır, oysa snatikte örf giderek yayılıp 
toplum ilişkilerinin önemli alanlarını kapsamaya başladı. Tek İslâm devletini oluşturan 
halifeliğin parçalanması ve birçok devletin kurulması, bu ikiliği daha da derinleştirdi.

Sonuç olarak Türklerin din-devlet ilişkilerinin kesin bir biçimde açıklığa kavuşamadığı İslâm
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Bizans feodalizmi Justinianus döneminde köylülerin 
(kolonlar) topraktan ayrılmaması için çok sert önlemler 
getirdi. Buna aynı dönemde devletin resmi din haline 
gelen Hıristiyanlığın baskıcı kuralları eklenince, o güne 
kadar kırsal bölgelerde yaşayan putperest halk için 
yaşam zorlaştı. Justinianus'un kiliseden yana tutumu 
halkın kısa zamanda Hıristiyanlığı benimsemesini 
sağladı. Çünkü getirilen birçok hükümle Hıristiyan 
olmayanların haklan kısıtlanıyor, miras, evlilik, mülk 
edinme vb. konularında kiliseyi tercih edenlere 
imtiyazlar veriliyordu. Kentlerde ise Hıristiyan kültürü 
daha çabuk yayılarak popülerleşti. Özellikle Hıristiyan 
ayinleri ve Bizans müziği halkın günlük yaşamına 
hemen girip benimsendi. Bu da Bizans despotizminin 
kiliseyle içiçe girmesini sağlayarak, feodal devletin 
yapısını sağlamlaştırdı. Bu açıdan bakıldığında Anadolu 
beyliklerinde yaşayan göçebe bir Türkmen köylüsünün, 
Bizans köylüsünden daha özgür olduğu görülür. Bu 
nedenle imparatorluğun son yıllarında Bizans'ın baskısı 
hudutlarda, beyliklere bitişik bölgelerde gevşedi ve 
buradaki halk Türkmenlerin yaşama biçimlerinden 
kolayca etkilenerek “ fütühaf’a zemin hazırladı. Üstte 
solda, çember çeviren BizanslI çocuklar, üstte ise 
BizanslI köylüler görülüyor.



Toplumsal Mücadelelc

Jûstinyen Justinianus dönemi Bizans'ta ticaretin 
geliştiği, zanaat ve tanmın önemli ilerlemeler 

kaydettiği bir dönemdi. Bu yıllarda Asya ve Avrupa 
arasındaki ticaret yollarının merkezi durumuna gelen 
Konstantinopolis dünyanın sayılı kentleri arasındaydı.

Aym dönemde Hıristiyanlık yaygınlaşmış ve 
imparatorluğun günlük yaşamına bütünüyle girmişti. 

Bütün bu gelişmeler, Bizans’ın değişime uğrayan 
sosyo-ekonomik yapısına uygun düşecek kurumlarının 

oluşmasını da beraberinde getirdi. Kodeksleştirilen 
Roma hukuku yeni toplum yaşamına uyduruldu. Bu, 

bir anlamda Roma hukukunun Hıristiyanlığın ahlakî 
kurallarıyla bağdaştırılmasıydı. Özellikle aile hukukunda 

önemli değişimler getiren, köleci ilişkilerin egemen 
olduğu toplumsal ilişkilere karşılık daha İnsanî bir 

düzen kuran bu yapısal dönüşüm, kölelik hukukunu 
da değiştirdi. Kölelerin azad edilmeleri mümkün 

kılındı, yaşama koşullan kolaylaştırıldı. Bu gelişme 
toprak düzenindeki değişime paraleldi. Çünkü artık 

Bizans’ta köle emeği değil toprakta çalışan, toprağa 
bağlı kolonların emeği önemliydi. Bu ise Bizans 
feodalitesinin temel yapısını oluşturuyordu. Roma 
hukukunun kodifikasyonla Bizans toplum yapısına 

uydurulması, Hıristiyanlığın günlük yaşama egemen 
olmasını sağlarken kolonların topraktan ayrılmalarını 

yasaklıyor, kırsal alanda feodal düzenin baskıcı yanını 
pekiştiriyordu. Bizans’ta toprağa bağlı olan bu 
kolonların toplumsal ilişkileri yüzyıllarca sürdü. 

İmparatorluğun topraklarını kaybetmesiyle, özellikle 
hudut boylannda yaşayan köylüler arasında yayılan 
batini Hıristiyan mezhepleri kendileri de batınî olan 

göçebe Türkmenlerle köylüler arasında dinsel ayrılıkları 
aşan bir iletişim imkanı oluşturdu. Aynı şekilde bu 

bölgelerde yaşayan Hıristiyan ahali, göçebelerin 
gündelik hayatlarına müdahale etmeksizin kurduklan 
egemenliği Bizans feodalizminden daha katlanılabilir 

bularak kolayca onların boyunduruğu altına girdi. Uç 
boylannda yerleşik Bizans halkının aşiretlerle oian sıkı 

ilişkilerinin, ailevi bağlar kurmasının, din 
değiştirmelerinin vb. nedenleri burada aranmalıdır. 

Resimde bir Bizans mozaiğinde imparator Justinianus 
ile piskopos Maximilien görülüyor.

dünyasına girmeleri bu karmaşık ilişkide devletin ağır basmasına neden oldu. Türklerin İslâm 
dünyasına girmeleri, bu dünyanın buhranlı bir dönemine rastlar. Halifeliğin siyasi gücünü 
yitirmesi. Kuzey Afrika ve Mısır’da bir Fatimî halifeliğinin kurulması İslâm birliğini 
zedelemişti. Bu durumda Türkler Ortadoğu’da halifeliğin koruyucusu ve İslâm’ın kılıcı 
olacaklardı.

İslâm dünyasına giren Türklerin devlet konusunda bir kompleks ya da ikilemleri yoktu. Orta 
Asya’da kurmuş olduklan ilk devlerierde, baş olan kişi tüm güçleri elinde topluyor, aynı 
zamanda göçebe toplumun evrimiyle aşiretlerin elindeki mülkiyet devlete aktanlıyordu. Böylece 
Türkler İslâmiyete, güçlü ve merkeziyetçi bir devletin savunuculan olarak girecek ve 
İslâm’daki devlet-din çelişkisini -kısmen olsa bile- devlet yaranna çözeceklerdi. Türklerin İslâm 
mezheplerinden Hanefiliği seçmeleri ve onu yaymalan, medrese eğitimine önem vermeleri; 
devletin ihtiyaçlannı ön planda tutan ve şeriatı ona göre uygulayan bir ulema sınıfının 
türemesine yol açtı. İlk Türk-İslâm imparatorluğu olan Selçuklulann emrinde bulunan Nizam 
ül-mülk, İslâm’ın ilk siyasal bilim kitabı olan Siyasetname’yi kaleme almış ve bir İslâm devleti 
yönetim ilkelerini belirlemişti. Bunlann arasında ikta sistemi, toprak mülkiyetini devlete 
aktanyor, tasarrufunu göreve bağlı kılıyordu.

Selçuklulardan bu yana Orta-Doğu İslâm devletlerinde, şeriatı uygulamaya yönelik idarenin 
yanı sıra bir “sivil” idare de kurularak gittikçe daha büyük bir yer kaplayan örfi devlet 
kararlan ve “kanun”lannı yürütmeyi üstlendi. Bu eğilim Mısır Memlüklerinde gelişmesini 
sürdürdü, ancak doruğuna OsmanlIlarda ulaştı. Örfün şeriata uygunluğu ilkesine rağmen bu 
ilke çoğu zaman biçimsel kaldı ve örf gitgide bir devlet hukuku, hatta bir amme hukuku 
haline geldi, şeriat özel kişiler arasındaki evlenme, miras gibi ilişkileri düzenleyen bir özel 
hukuk durumunda kaldı. Osmanlı İmparatorluğu boyunca süregelen bu eğilim gözönünde 
tutuiursa, Tanzimat ve batılılaşma döneminin bunun doğal bir gelişimi olduğu görülür. Örf 
hükümleri bir araya getirilip kanunlaşınca, modem Batı hukukuna geçilmiş olunacaktı.

Hıristiyanlığa dayanan, ancak onu merkezi, bürokratik bir devlet anlayışına bağlayan Bizans 
İmparatorluğu karşısında merkeziyetçi, güçlü bir İslâm devleti kumiduktan sonradır ki Türkler, 
Arapların dört yüzyıl başaramadıktan Bizans Anadolu’sunun fethine geçeceklerdi.

Anadolu’nun Fethi: Selçuklular
Anadolu’yu fethetmek için Selçuklu Devleti bir tek meydan savaşı verdi (Malazgirt, 1071). 
Ancak bundan sonra fethi, devletin düzenli güçleri değil, Selçuklular tarafından batıya doğm
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Anadolu Selçuklu Devleti, Türkmen aylret savaşçıları
nın kılıçlan İle yıktıkları Bizans egemenliğinin yerini alır
ken, gerçekte, göçebe Türkmen boylan arasında ve 
her boy ve aşiretin İçinde gelişmiş olan servet ve mülki
yet fartclılıklanndan kaynaklanan bölünmeyi yönetenler 
ve yönetilenler olarak siyasal biçimi içinde de tescil 
etmekten, Anadolu Türkleri arasındaki sınıf mücadelesi
nin gelecekte yol açacağı kanlı kavgalan haber vermek
ten başka birşey yapmış değildi.

11. yüzyıl sonundan İtibaren Moğol istilasından kaça
rak Anadolu'ya akan Türlcmen kabilelerin hemen hepsi 
Oğuz kavmindendiler ve Orta Asya’dan başlattıklan yü
rüyüşleri boyunca Maveraünnshlr ve İran’dan geçerek 
Anadolu’ya ulaşırlarken İlişkiye geçtikleri uygarlıklarla 
karşılıklı etkileşimleri İçinde hem farklılaşmışlar hem 
de toplumsal özgünlüklerini kendileriyle birlikte Anado
lu'ya taşımışlardı. Oğuzlann İlk özellikleri Türkmen ka
bilelerin geleneksel üretim tam  olan çobanlık ve “talan- 
cılık”la bunlara dayalı bir toplumsal örgütlenme alışkan
lığıydı. İkinci olarak, Türkmenler, kabile İçinde ve kabi
leler arasında sürülerin yetiştirilmesi ve alım satımı do
layısıyla başgöstermiş oian servet ve mülkiyet eşitsizlik
lerine; kabileler konfederasyonu tarzında örgütlenme 
ve savaş gereklerinin kalıcılaşmasının yol açtığı askeri 
ve siyasi hiyerarşiye; mülkiyet rejiminin bekası ihtiya
cıyla baba soyunun İzlenmesinin doğurduğu ericek ege
menliğine karşın bu göçebe kavimlerinin taİMinında ya
şamaya devam eden kan kardeşliğine dayalı, kadın ve 
erkek tüm kabile üyelerinin eşit söz hakkına sahip ol
duklan bir kabile demokrasisi geleneğini göç ettikleri 
topraklara taşıdılar. Üçüncüsü, çok büyük ölçüde “anl- 
mizm”e, doğa güçlerine tapınmaya dayalı şaman dini
nin zihniyetini, kurumlannı ve İlişkilerini edindikleri yeni 
dinleri İslam'ın içinde uzun süre koruyageldiler.

Beri yandan, kabile İçinde ve kabileler arasında do
ğup şekillenen İş bölümü, servet ve mülkiyet eşitsizlik
leri, toplumsal ve örgütsel hiyerarşi, Oğuzlann Orta As
ya bozkırlanndan Anadolu yayialanna kadar süren yürü
yüşleri sırasında yerieşik devletler ve uygariıklarla gir
dikleri İlişki İçinde kendi kökenlerinden keskin kopuş- 
laria sınıflar halinde bölünmelerine de yol açtı, ilk baş
kalaşım, artık ürüne el koyarak zenginleşen kabile aris
tokrasilerinin Horasan ve İran’da temasa geldikleri İlk 
IsMm devletlerinde yan-yerieşik bir toplumsal düzene 
doğru geçmeleri ve Oğuz Türkmenlerinin bir bölümü
nün de akrabalık ve başka toplumsal dolayımlaria kabile 
şeflerinin kışlan konaMadıMan şehirlerde yerleşmele
riydi. Ancak Oğuz boylannın asıl kitlesi ve toplumsal 
hayatın mericezi hâlâ sürülerin otlatıldığı kırlardaydı; böy
lelikle Türkmenler en önce kent zenginleri ve yoksul 
kır çobanlan olarak birbirierinden aynidılar. Ancak, sürü 
ticaretinin yarattığı servetin sınıriilığı ve bunun yalnızca 
büyük sürü sahipleri İçin çekici bir faaliyet oluşu , ço
banlık dışında bildikleri tek şey savaşmak olan göçebe 
savaşçılar kitlesine bu yeni ülkelerde yegane llerieme 
İmkanı olarak yağma ve talanı bırakıyordu. Bu savaşçı 
yeteneklerini Islâm devletlerinin hizmetine veren, buna 
karşılık ortaklaşa tasarruf ettikleri otlaklar üzerinde ço
banlığı sürdüren göçebe Türkmenler, savaş ganimetle
rinden oluşan servetler biriktikçe, bu İlişki biçimini sü
rekli ve kalıcı kılacak bir devlet olarak örgütlenme eğili
mini geliştirdiler. Hizmetine girdikleri despotik devlet
lerden de örgütlenme modellerinin yanısıra İktidann tek
liği zihniyetini edindiler. Bu tarihsel zemin üzerinde İkti
dar, Oğuz boylannın çoğunluğunun muhalefetine karşı
lık senretl ve gücü elinde toplayan Selçuklu ailesine

geçerken Türkmen kabilelerin üyeleri, yönetenlerle yö
netilenler, “emir ve melikler” İle reaya olarak, bir başka 
düzeyde daha kesin olarak birblrierinden koptular. Bir 
başka farklılaşma da Islâmiyetin i>enimsenmesi sırasın
da İdeolojik alanda ortaya çıktı. Kentlere yerieşen zen
gin yönetici sınıflar, devletin İdeolojisi olan resmi, orto- 
doks, Hanefi-Sünni Islâm’ı benimsemeye yönelmiş, dev
let İle dinsel otorite birbiriyle örtüşmüşken, Oğuzlann 
büyük kitlesi, islâmiyetle İlişkilerini doğrudan doğruya 
yaşama ve çalışma biçimlerinin bir yansıması olan şa- 
manlzme uyariadılar. Kadın erkek blriikte yaşamayı ve 
çalışmayı gerektiren göçebe sürü yetiştiriciliğiyle çeli
şen şeriat ve tesettür hükümlerine aldırış etmedikleri 
gibi, İran'da temasa geldikleri, ortaklaşa yaşama alış- 
kanlıklanyla bütünüyle örtüşen Mazdek eşltllkçiliğini ken
dilerine İslâmiyet kadar, belki de ondan daha yakın bul
dular, hatta bir çoğu Islâmiyetle herhangi bir ilişkiye 
girmeye eğilim bile göstermedi. Göçebe Türkmenler 
Islâm'ı tasavvufi bir yorumla kendi hayat tarzlarına ter
cüme ederek, demokratik bir cemaat ideolojisi olan bati
ni tarikatlan halinde örgütlenerek, Sünni Islâm'ın, dola
yısıyla devletin ideolojik egemenliğinden de ayrıştılar. 
Böylelikle, göçebe Oğuz boylan Selçuklu Devleti'yie 
blriikte Anadolu'yu fethe yöneldiklerinde artık kandaşlı
ğa dayalı bir aşiretler konfederasyonunu değil, birblrie
rinden siyasal, toplumsal, ekonomik ve ideolojik olarak 
ayrışmış bir sınıflı toplumu oluşturuyoriardı. Bu bölün
me üzerinde yükselen toplumun egemen ailesi olarak 
Selçuklular, Bizans Imparatoriuğu'nu parçalamaya ve 
ele geçirdikleri topraklara yerleşmeye başladıklannda 
kendi toplumsal/kültürel alışkanlık ve gelenekleriyle Is
lâm devletlerinden edindikleri yeni siyasal/ideolojik ya
pıyı, hazır toplumsal/ekonomik yapıyla da eklemlediler 
ve böylelikle Türk egemen sınıflannın Anadolu'da kur
duğu İlk askerî feodal devlet dünya tarihine girmiş oldu.

Anadolu'nun yeril halkı olan Ermeni ve Rumların kur
muş olduklan mükemmel ekonomik düzen Selçuklu Dev
leti'nin de toplumsal/ekonomik aygıtının temeliydi. Uzun 
zamandır üretimden kopmuş olan komutan ve beyler, 
şehirilleşen ilk Türklerdi. Zaptettikleri şehirlerde yeril 
Hıristiyan halkın arsa ve emlâkine el koyup askeri kim
liklerini yitirirken zengin ve nüfuz sahibi aileler kurdu
lar. Yaylalarda yerieşen göçerler ise, şehirlerdeki faali
yete Hıristiyan zanaatkar ve tüccarlarla pazar yerierinde 
kurdukları ilişkiler aracılığıyla katıldılar ve aralanndan 
bazılan geleneksel hayat tarzından koparak İşçi ya da 
işletme sahibi oldu. Selçuklu kentinde toplumsal hiye
rarşiyi biçimlendiren etken doğrudan doğruya sahip olu
nan siyasal ve askeri güçtü. Bireylerin ellerinde tuttuk- 
lan servetin miktan ganimetten edindikleri payla, bu 
da, hükümet aygıtında İşgal ettikleri kademeyle doğru 
orantılıydı. Böylece kentlerin egemen sınıflan “sultan” 
ve “ melikler” ile “emirler”den oluşuyor, bunlan güç 
ve etkinlik bakımından Türkmen ve Hıristiyan halkı dev
let nezdinde temsil eden "ayan” , ve”iğdişler” izliyor, 
sonra da zanaatkar ve tüccariar geliyordu. Kentlerin 
üretici sınıflan olan zanaatkariar İle onlann dükkan ve 
İşliklerinde çalışan “fltyan” (çırak işçiler), “ahi” teşkila
tı adı verilen loncalarda örgütlenip kent nüfusunun ço
ğunluğunu ve en alt katmanlarını oluşturuyorlardı. Kırda 
ise, başlıca iki ekonomik faaliyet biçimine dayalı top
lumsal ilişkiler içinde nüfus parçalanmıştı. Toplumun 
çoğunluğunu oluşturan Türkmen köy halkı, “göçebe” 
ve “yerieşik” olmak üzere İki kategoride üretim yapıyor 
ve bu ekonomik İlişkilerin belirlediği hayat tarzı içinde, 
İster Hıristiyan ister Müslüman olsunlar devlete vergi 
veriyor ve askerilk yapıyor, devletin savaşçı ve fetihçi 
karakteri dolayısıyla da bütün harp makinasmın yükünü 
tanmdan alınan “rüsum-vergl” yoluyla yükleniyor, ver
gilerin toplanmasını devlet “ Ikta” olarak bıraktığı için 
de Ikta sahibinin raiyyeti olarak yaşıyordu. Anadolu Sel
çuklu Devleti'nin kurutuşu ve toplumun bu şeklide bölü
nüşü ile blriikte Oğuzlann göçebe aşiret demokrasisinin 
toplumsal hayat üzerindeki egemenliği de son buldu. 
Maddeci tarih anlayışının yeryüzündeki İlk sözcülerin
den biri olduğu söylenebilecek olan Ibn-i Haldun’un

Uukaddime'sirvie dile getirdiği gibi, “Büyük bir İmpara
toriuk kuran hükümdar, çok güç bir görevle, bütün in- 
sanlan kendine İtaat etmeye yöneltmek göreviyle karşı 
karşıyadır. Bunu başarmak için, kendi kabilesine karşı 
sanki yabancı bir halka boyun eğdiriyormuşçasına acı
masız davranmak zorundadır. Şiddete baş vurmazsa,
o güne kadar bir hükümdan hem ruhani hem dünyevi 
bir önder olarak görmeye alışmamış insanları kendine 
itaat eder duruma sokamaz. Hükümdarın ruhani ve dün
yevi önder olması gerektiğini dini dogmalann bir parça
sı haline getirmek için her fırsatı kullanır (...) despotça 
niyetlerini saklamaz; kendi kabilesinden kişilerin daha 
önce sahip olduklan yetkileri kaldınr. Onlar bu yetkileri 
yeniden ele geçirmeye yeltendiklerinde şiddetle karşı 
koyar. Bu davranış biçimiyle kendi öz yurttaşiannı can 
düşmanları haline getirdiğinden dostiannı başka yerde 
aramak zorunda kalır. O zaman kendi savunmasını ve 
Devletini emanet ettiği kişiler yabancılar olur. Bir zaman 
sonra, bu kişiler ihsana garkolunuriar; çünkü bunlar 
hükümdan İktidarı yeniden ele geçirmek İçin fırsat kolla
yan kabilesinin teşebbüslerine karşı korumak uğruna 
can vermeye hazırdırlar.”

Yönetici “ melik ve sultaniar” ın egemenliklerinin üze
rinde yükseldiği bu bölünme, Anadolu bozkırlarında pat
lak verecek ve Osmanlı Devleti çökene kadar durmak 
bilmeksizin sürecek olan bir sınıf mücadelesinin, kabile
ler ile devlet arasındaki açık ya da gizli iç savaşın temeli 
oldu. Bu İç savaş sürecinin Ijaşlangıcını oluşturan “ Ba- 
bailer Ayaklanması” , yaygınlığı, katılımındaki genişlik 
ve ideolojik içeriğiyle, karşısına koyduğu toplumsal he
defler ve yarattığı popüler sınıf mücadelesi kültürüyle, 
ezilen sınıflann Anadolu’da izi günümüze kadar sürüle- 
bllen mücadele geleneğinin ilk halkası ve yeni, sınıfsız 
bir toplum kurmaya yönelik ilk toplumsal başkaldırısıydı.

1240 sonbahannda Adıyaman dolaylannda patlak ve
ren ve Malatya, Sivas, Tokat ve Amasya'dan Kayseri 
ve Konya'ya kadar yayılan mücadelenin “ Babaîier 
Ayaklanması” olarak adlandınimasının nedeni ayaklan
manın önderieri otan Baba İlyas ve Baba Ishak’ın dinsei 
önderiiğinin İfadesi olan “ baba” sıfatıyla ilişkilidir. Ba
ba ilyas da. Baba İshak da 13. yüzyıl başlannda Hora
san'a yönelen Moğol İstilası önünden kaçan yüzbinlerce 
göçebe İle birlikte Anadolu yayialanna akın eden binler
ce derviş arasındaydılar. Bu dervişler, Islâmlyeti, kendi 
şaman geleneklerine göre benimsemişler ve şamanlara 
genel olarak verilen "baba” , “ata” ya da “dede” sıfat- 
lannı da Islâmiyete geçişleri sırasında koruyagelmişler- 
di. Hemen hemen hepsi batini mezhep ve tarikatlara 
bağlanmışlardı ve Sünni Islâmiyetle hiçbir kurumsal bağ-

III. Murad Surnâmesi’nden alınmış minyatürde kente 
koyun satmaya gelen göçebe çobanlar görülüyor.
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lan yoktu. Dervişler, düzenin resmi kurumlarında görev
li din adamı imgesinden bütünüyle farklı olarak yeni 
kent uygarlığına geçişin sıradan halk arasındaki doğur
duğu hoşnutsuzlukları dile getiren entelektüel ve top
lumsal bir muhalefet hareketinin İdeolog ve örgütçüle
riydiler. Aralarındaki nisbi farklılıklara karşın bu tarikat- 
iann tümü de, Sünni ideolog at GazalI’nin nefretle dile 
getirdiği şekilde “ İnsanın bir bitki gibi olduğunu, ölünce 
hiçe dönüştüğünü... Kuran'da ve gelenekte yeniden di
riliş, cennet ve cehennem, sevap ve günah hatta, kıya
mete dair ne söylenmişse hepsinin aldatmaca” olduğu 
hükmüne varan eleştirel bir dünya görüşüne sahiplerdi. 
Dervişlerin bağh olduğu başlıca üç tarikattan Kalenderi- 
ler, Hint etkileri taşıyan bir tür çileciliği savunuyor, be
kâr yaşıyor, saçlarını ve başlarındaki tüm tüyleri kazıtı
yor, şeriat hükümlerinin hiçbirine uymuyor, İçki ve esrar 
kullanıyor, eşcinsel İlişkiler kuruyor, Sünnî din adamları 
tarafından da zındık, cavlak, abdal, vb. adlarla anılıyor
lardı. Bütün bunlar, tıpkı günümüzün “ punk"iarı, bo
hem anarşistleri gibi yaşayan ve düşünen bu dervişleri 
ilginç klimaya yetebilir ama, asıl İlginç olanı bunların 
taassubla hiçbir alış verişi olmayan Türkmen halk ara
sında geniş bir sempatiyle karşılaşmaları ve yaygın bir 
yandaş kitlesine sahip olmalarıydı. Yeseviler tasavvu
fun basit ve dünyevi bir yorumuyla, şaman kam- 
ozanlannın geleneklerini birleştirerek hem Türkmen hal
kın manevi hayatını kuruyor hem de din adamı-hekim- 
büyücü olarak onların bu dünyadaki güçsüzlüklerini bir 
biçimde telafi etme görevini üstleniyorlardı. Haydarîler 
ise, Kalenderîler ve Vesevi/er’ln inanış ve yaşama tarz
larının bir bileşimi olan ideolojilerine Türkmenler arasın
da geniş bir destek buluyorlardı.

Anadolu'ya ilk göç eden Türkmen kabileler, Selçuklu 
Devleti tarafından Batı’ya, Bizans’a doğru sürülerek mer
kezden uzaklaştırılabllmişier, ve muhalefetin patlayıcı 
etkisi Bizans'tan elde edilen ganimetlerle yatıştırılabil- 
miştl. Ancak, ikinci ve onu izleyen göç dalgalarıyla yüz- 
binlerce göçebe çadırı Anadolu yaylalarını kaplayınca, 
yerieşik düzen temellerinden sarsılmaya başladı. 13. 
yüzyıl başlarında, bir yandan taht kavgalarının çökert
meye başladığı merkezi yönetimin denetiminden çıkan 
mirî toprak rejimindeki bozulmanın toprakların özel el
lerde birikmesine yol açması, bununla birlikte bir toprak 
sahipleri aristokrasisinin doğuşu, tarımla uğraşan köy
lülerin bir bölümünü ırgatlaştırırken, göçebelerden alı
nan vergileri de dayanılmaz hale getirdi. Öte yandan 
sipahilerin ve ümeranın kurdukları vakıf arazilerinin dur
maksızın genişlemesi otlak ve tarla olarak kullanılacak 
arazileri küçülttü. Moğollar önünden kaçan aşiretlerin 
kalabalıklaştırdığı Anadolu yaylalarının toprakları bu nü
fusu beslemez hale gelince kaçınılmaz kavga kızışmaya 
başladı. Göçebe Türkmenler bildikleri yegane hayat tar
zını yani, sürü yetiştiriciliğini sürdürmeye çalıştıkça miri 
topraklan özel mülk olarak tasarruf eden ikta sahipleriy
le durmak bilmeyen bir çatışma içine girdiler.

Kavgayı kızıştıran bir başka siyasal/kültürel etken İse 
kent kültürüne geçmiş olanların göçet>e geleneklerini 
sürdüren çoğunluğu aşağılamaları, onları kendi toplum- 
ianndan ve devletlerinden kültürel olarak da dıştalama- 
ian, kendileriyle aynı sınıftan olmadıklarını onlara artan 
bir şiddetle duyuran bir sınıfsal ayırımcılık uygulamala- 
nydı. Kentliler için göçebeler “ Etrak-ı bl idrak” (Akılsız 
Türkler), ya da "Havarlc” (Dışarlıklı) iken, göçebeler 
için de onlar, “Yatuk”tan (Tembel) başka birşey değil
lerdi. Sömürenle sömürülen arasındaki karşılıklı nefre
tin ifadesi olan bu tanımlamalar, yaklaşan kavganın psi
kolojik temellerini de oluşturmaya başlamıştı. Kentlerde 
yerleşen ve ancak savaş zamanı malikanelerini terke- 
den sultanlar ve emirler, halkı vergilendirerek yığdıkları 
senetl, zevk ve sefa içinde tüketirken, göçebeler bağ
landıkları tarikatlar çevresinde kendi göçebe gelenekle
rini yeniden üretiyorlar, kadınlı erkekli birarada yaşaya
rak bir tür komün hayatının eşitlikçi atmosferini kuru
yorlar, bölünmüş, eşitsiz ve baskıcı bir dünya karşısın
da komünal geleneklerin yaşatıldığı tekkeler ve zaviye

leri, gitgide yoksullaşan ve dvlet baskısı altında ezilen 
halkın birbiriyle dayanışabildiği birer direnme merkezi 
halini getiriyorlardı. Başlangıçta, tekkelerin ve vakıfların 
örgütlenmesini teşvik etmiş olan Devlet İse, şimde artık 
kontrolünden çoktan çıkmış olan bu örgütlenme odakla
rı karşısında ciddi bir huzursuzluğa kapılmıştı. Bütün 
bu çelişmelerin ortasında, varolan dünyanın eleştirisi 
üzerine kurulan ideoloji, kaçınılmaz olarak, daha yeni 
bağrından çıktığı, özgürlüğünün temeli olan otlakların 
yeniden ortak mülkiyete devri gereği sonucuna ulaş
makla kalmayacak, yerleşik hayatın da aynı modele gö-  ̂
re kurulması talebini geliştirecekti. Kısa zamanda tekke
ler tasawufi form İçinde komünal düşüncelerin üretildi
ği ve yayıldığı örgütsel merkezler, dervişler de yoksul, 
horlanan, itilen çoğunluğun ideolojik önderleri oldular 
ve sultanın zulmüne, haksız refahına karşı eşit ve ortak 
bir dünya çağrısı yayladan yaylaya, kentten kente der
vişler aracılığıyla yayılmaya başladı.

OsmanlI Devleti'nde patlak verecek ve hepsi de yerel 
iktidar sahipleri arasındaki güç çatışmalarına eklemle
necek İki yüzyıl sonraki Celaiî isyanlarından farklı olarak 
“ Baba iler Ayaklanmasr'nm ilk önderi olan Baba İlyas, 
doğrudan doğruya sultanın ve devletin yıkılmasına yö
nelen bir hareketi örgütlemek ve yeni bir toplum kurul
ması fikrini yaymak üzere “ halifeler” görevlendirerek 
Türkmenler arasında bir ayaklanma örgütlemeye girişti. 
Ayaklanma hazırlıkları bizzat Baba llyas’ın zaviyesinin 
de bulunduğu Amasya, Tokat, Çorum, Sivas ve Bozok 
gibi yeni göç etmiş ve henüz yerleşik bir düzene geçme
miş Türkmen kabilelerin çoğunlukta olduğu Orta Ana
dolu illeriyle, Maraş, Adıyaman, Kefersud, Malatya ve 
Elbistan'ı içine alan Güney Doğu Anadolu illerinde yo
ğunlaştı. Yoksul Hıristiyaniann çokça benimsedikleri Pav- 
lisyen tarikatına mensup olanlann yaşadıkları birinci 
bölgede Hıristiyanlar da Baba llyas'ın çağrılarına kulak 
vermeye başladı. Türkmenler, mallarını satarak silah
lanmaya giriştiler. Baba llyas'ın halifeleri de zaferden 
sonra ele geçecek ganimetin eşit olarak bölüşüleceğinl 
ilan edip ayaklanma havasını durmaksızın kızıştırdılar. 
Ancak savaşın sonunda zenginliklerin paylaşılabileceği 
ve kendilerinin de bu dünyadan birşeyler elde edebile
ceği inancı, halkı başkaldırmaya hazır hale getirdi.

Ancak Selçuklu devlet makinası, bu tür ayaklanmaları 
haber almak ve bastırmak bakımından birikmiş tecrübe
ye sahipti. İslâmî devletlerin yönetme tecrübelerinin sul
tanlar için kıssalar halinde özetlendiği Nlzamülmülk'ün 
Slyasetname'sinöe istihbaratın önemi şöyle anlatılıyor
du: “(Devlet) dünyanın dört bir köşesine tüccar, sufi, 
seyyah, eczacı, derviş kılığında casuslar gönderme- 
li(dlr)...casuslar ulaşıp haber getirdiklerinde, padişah 
zamanında hazırlık yaparak hareket eder ve aniden is
yankarın üzerine çullanır.” SIyasetname’nin son fasılla
rı da mazdektlerin, karmatilerin, hürremtlerln, batınflerln 
başkaldırılarının cebir, hile, şiddet ve kıyım yoluyla nasıl 
bastınidığının hikayelerinden çıkarılan hisselerle dolu
dur. Anadolu Selçukluian da atalarından miras kalan 
casusluk şebekeleri aracılığıyla örgütlenme halindeki 
ayaklanmayı haber almakta gecikmediler ve al Qazalt’- 
nin “ ıslah olmalarına İmkan yoktur, onlaria tartışıp akıl 
öğretmek anlamsızdır, o bakımdan kan dökülüp kökleri
ni kazımak lazımdır” öğüdüne uygun olarak Sultan II. 
Gıyaseddin Keyhüsrev, o harekete geçmeden önce dav
ranarak Baba llyas'ın Çat köyündeki tekkesine baskın 
düzenledi. Ancak ayaklanmayı patlak vermeden önce 
bastırmayı amaçlayan bu baskından kurtulmayı başaran 
Baba İlyas kaçarak Amasya kalesine sığındı. Şeyhinden 
ayaklanma tarihi için Kefersud’da haber bekleyen Baba 
İshak ise. Baba llyas'ın kuşatıldığını haber alınca bir 
vergi memurunun kendisine yaptığı haksızlığı öne süre
rek ayaklanmayı başlattı. 1204 sonbaharında Türkmen
ler, zamanın tarihçisi İbni Blbl'nln ifadesiyle “bu çağrı 
onlara eriştiğinde karıncalar ve çekirgeler gibi harekete 
geçtiler ve karariaştınlan günde ayaklandılar” , kadınlı 
erkekli, çoluklu çocuklu büyük kitleler halinde İsyanın 
saflanna katılmaya başladılar. Kentlerdeki “fityan” men

suplan da hoşnutsuzluklannı ayaklanmaya katılıp sipa
hilerin konaklarını ateşe vererek açığa vurunca kısa za
manda Baba Ishak'ın orduları, Adıyaman, Kahta ve Ma
latya'yı ele geçirdi. Malatya valisinin Hıristiyan ahaliyi 
de yanına alarak kurmaya çalıştığı savunma dağıtıldı. 
Her türden düzen dışı unsurun da katılmasıyla Baba 
Ishak’ın güçleri büyümeye devam etti.

.  Baba Ishak'ın isyancıları yürüyüşlerini südürerek Si
vas'ı ele geçirip yağmaladılar, soyluları kılıçtan geçirip, 
maliannı halka dağıttılar. Gayri memnun halktan, özel
likle Çepnilerden kendilerine katılanlaria Tokat’tan geç
tikten sonra Amasya üzerine yöneldiler. Isyan’ın her 
iki kolunun birbiriyle birieşmesini engellemek isteyen 
sultan büyük bir Selçuklu ordusunu Amasya üzerine 
gönderdi. Amasya kalesindeki Baba İlyas Se'çukiu ko
mutanı Hacı MübarizuddIn’In birilkleriyle tutuştuğu sa
vaşta yaralı olarak ele geçirildikten sonra Amasya kale
sinin burçlannda asılarak sallandırıldı ve halkın kendisi
ne atfettiği ölümsüzlük efsanesini yıkmak üzere bütün 
cesedi parçalanarak doğrandı. Baba llyas’ın öldürüldü
ğünü bildirerek teslim olmalarını isteyen Hacı Mübarı- 
zuddln’e "Baba resûlallah. Baba resûlallah” çığlıklarıy
la karşılık veren kadınlı erkekli ayaklanmacılar korkunç 
bir saldından sonra Selçukluian bir kere daha yenilgiye 
uğrattılar. Hacı Mübanzuddin Armağanşah’ı öldürdüler 
ve olanca gazaplanyla başkent Konya üzerine yürüyüşe 
geçtiler. Ordunun bozgunu üzerine Erzurum’dan baş
kente çağnian sınır biriiklerini Kayseri’de bir kere daha 
yenilgiye uğratan Baba Ishak kuvvetleri Konya’yı ele 
geçirmek üzere Kırşehir yönünde yürüyüşe devam etti
ler, ve Malya ovasında kadınlan, çocuklan, sürüleri ile 
biriikte bütün güçlerini topladılar. Emir Necimuddin ko
mutasındaki, Türklerin yanısıra Kürtler, Gürcüler ve Fer- 
dahala komutasındaki Franklardan oluşan Selçuklu or
dusunun yaklaşık 40 bin kişilik gücüne karşı İsyancıların
5 bin dolayında gücü vardı ama Selçuklu ordusundaki 
Türkler, kardeşlerine karşı bir türlü harekete geçmek 
istemediklerinden Hıristiyan Franklar ön saflara alındı
lar. Ancak bu kez onlar haç çıkartarak, yerlerinde çakıl
dılar. Sonunda Türkmenlerin haykınşlanyla saldın baş
ladıysa da Franklann mızraklan ve çelik zırhlanyla karşı
laşan Türkmenler çaresiz kaldılar ve aylardır sürdürdük
leri zaferier dizisi bir anda bozguna dönüştü. Cesaretle
nen Selçuklu ordusu sayısal üstünlüğünün de yardımıy
la İbni Bibi’nin verdiği sayıya göre 4 bin Türkmen’i 
kılıçtan geçirerek öldürdü ve Babailer ayaklanması kor
kunç bir kıyımla sona erdirildi.

Selçuklu Devleti’nin içinden çıktığı özgür göçebe Türk
men aşiretlerini toprağa bağlayarak reaya haline getir
me ve artı ürüne el koyma süreci, göçebe aşiretlerin, 
reayanın fltyanın ve suhteierin başkaidınlannın, Selçuk
ludan Osmanlıya Anadolu'da sınıf mücadelelerinin 
toplumsal- ekonomik temelini oluşturdu. “Babailer 
Ayaklanması" ise, özgür göçebeler toplumunun sınıflar 
halinde bölünmesine ve azınlığın üretici çoğunluk üze
rindeki egemenliğine karşı ilk belirgin ideolojik ve top
lumsal tepki olarak Anadolu halklarının belleğine yerleş
ti. Askeri feodal devietlerin-Selçuklular ve Osmanlılar- 
kurdukian ve korumak için azami titizliği gösterdikleri 
hiyerarşik düzenin katlanılmazlığına isyan eden kitlele
rin her seferinde yüzlerini döndükleri toplum tasarımı 
yüzlerce yıldır bildikleri İlkel eşitlikçi aşiret demokrasisi 
oldu. Toplumun iktisadi temeli karmaşıklaşıp göçebelik 
tarihsel temelini yitirdikçe sahici anlamından uzaklaşan 
bu eşitlikçi ütopya uğruna girişilmiş kavgalar ve verilen 
kurbanlar, askeri feodal Osmanlı Devleti'nin yerine sı
nıfsız bir toplumun geçmesini sağlayamazdı ama, boz
kırlarda özgür yaşamak özlemiyle tutuşan yoksullar her 
başkaldırışiarında bu despotik devletin temelini kemire
rek, ortadan kalkmasını kolaylaştırdılar. Bugün, onların 
ayakianmalanndan geriye kalan zalime baş kaldırma ve 
ortaklaşa yaşayıp çalışma ruhu,popüler kültürün için
den çağdaş özgüriük kavgalarına sızarak sosyalist mü
cadeleye yerel duyariılıklanntn üzerinde gelişeceği ta
rihsel zemini sağlıyor.
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itilen Türkmen aşiretleri yapacaktı. Selçuklu Devleti, Orta Asya’dan sürekli gelen Türk 
aşiretlerini önce Yukan Mezopotamya’ya, sonra da Anadolu’ya sürdü. Böylece, İslâm’ın asırlık 
rüyası olan Anadolu’nun fethi gerçekleştiğinde, elde edilen topraklar, eski İslâm topraklannda 
yerleşmiş olan Büyük Selçuklu İmparatorluğunu rahatsız eden Türkmen aşiret fazlalığının bir 
deposu olarak kullanıldı.

Selçuklu Devleti’nin politikası daha sonralan Anadolu Selçuklulan ve Osmanlılar tarafından da 
uygulanacaktı. Kurumlaşmış devletler Doğu’dan gelen yeni aşiretleri bir tehlike olarak 
gördüklerinden onlan Batı’ya, yeni topraklar fethetmeye göndereceklerdi. Bu, sonuçlan son 
zamanlara kadar süren devlet-aşiret kavgasının da anlaşılmasını mümkün kılar. Türk Devleti, 
kendisi aşiret kökenli bile olsa, ilk savaşım aşiretlere karşı verecek ve genel olarak, belki de 
yeni açılan topraklar sayesinde, bu savaşı kazanacaktı. Oysa Türklerin Anadolu’da 
yerleşmesinden sonra İran’da kurulan kısa ömürlü aşiret devletlerinin (Karakoyunlular, 
Akkoyunlular v.b.) hepsinin sonu diğer aşiretlerin elinden olmuştu. Afyon aşiretleri tara&ndan
18. yüzyılda yıkılan Safevi Devleti de bu hesaba katılırsa, Selçuklulann ve özellikle 
Osmanlılann, aşiret pohtikalannı ne kadar başanlı bir biçimde yürüttükleri anlaşılır. Başannm 
nedeni, bü^tık ölçüde merkezi bir devlet kurma olanağına bağlıdır.

Malazgirt Savaşı’ndan Anadolu’da güçlü bir Selçuklu devletinin kurulmasına kadar yanm yüzyıl 
geçti. Bu arada Türkmenler Anadolu’da kendi hesaplanna fetihler yapıp aşiret devlederi 
kurdular. Anadolu’ya akan Türkmen aşiretlerinin Müslümanlığı çok yeni, Orta Asya’dan gelen 
Şamanizm etkileri çok yaygındı ve yeni fetihlerin celbettiği derviş gibi kişilerin getirdiği Şii ya 
da Sufi akımlar durumu daha da karmaşık bir biçime sokuyordu. Ancak, yeni gelenlerin içine 
girdikleri ortam da bir o kadar kanşıktı.

Anadolu’nun o zamanki demografik ve toplumsal yapısının belirlenmesi ciddi bir sorundur. 
Türkier boş ve harap bir Anadolu’ya mı yoksa nüfusu yoğun ve zengin bir Anadolu’ya mı 
girmişlerdir? Buna kesin bir cevap vermek zordur. Ancak, zengin ve kalabalık bir Bizans 
Anadolu’su refahım Türklere karşı koruyacak güçte olacağını ve Malazgirt’ten birkaç yıl sonra 
Türklerin Marmara kıyılannda at koşturamayacağını varsaymak yersiz olmayabilir. Anadolu’nun 
süratle fethedilmesi demografik, ekonomik ve kültürel bir boşluğun belirtisidir.

Malazgirt Savaşı’ndan birkaç yıl sonra Bizans’ta iktidara gelen Kommenlerle ilk feodal aile 
imparatorluğun başına geçti. Yüzyılın sonunda ise Birinci Haçlı Seferi ile Batı etkisi kuvvetle 
hissedilmeye başlayacak, Haçh ordusu Anadolu’yu katedip Kommenler adına fetihler yapacaktı. 
BizanslIlar, Haçhlann yardımıyla siyasi ve kültürel dokusu mutlak görünen bu göçebe 
gruplannı Anadolu potasında eritip kendi imparatorluklanna kalabileceklerini düşünmüşlerdi. 
Oysa olaylar tersine gelişti. Çünkü Anadolu, Batı’nın etkisiyle feodahzme doğru yol alan 
Bizans’tan kopmuştu. Yeni gelenlerin, ilk başta katı ekonomik, toplumsal ya da dinsel bir 
yapı önermemeleri, oluşmaya başlayan yeni kanşımın zamanla bir Türk-İslâm devleti 
doğmltusuna yönelmesini sağladı. Sonuçta Selçuklular ve sonra Beylikler zamanında fethedilen 
topraklarda kökenleri tartışmalı, Türkçe konuşan “Karamanlı” Hıristiyanlardan ve Bizans’ın 
resmi Ortodoks mezhebinin dışında olan Ermeni ve Süryanilerden başka Hıristiyan 
olmayanlann tümünün tam anlamıyla Müslüman sayılabilecekleri kuşkuludur. Ancak 
Anadolu’yu klasik İslâm normlannm içine sokmak, merkezi devletleri (Selçuklu ve Osmanh) 
yüzyıllar boyunca uğraştıracak bir iş olmayı sürdürdü.

11. yüzyıl sonunda tüm Anadolu Danışmendliler, Mengücükler gibi Türk aşiret devletlerinin 
elindedir. Anadolu Selçuklu Devleti merkezde, Konya civannda kurulacak, Türk Anadolu’yu 
birleştirecek ve kendisine iki deniz kapısı açacaktı: Karadeniz’de Sinop, Akdeniz’de Alanya. Bu 
fetihlerle Selçuklular zamanın dünya ekonomisine girdiler. Bugün Anadolu’da görülen 
kervansâraylann sayı, hacim ve sanat değeri bakımından en önemlileri Selçuklu döneminde 
yapılmıştı. Bunlann yanında Osmanh kervansaraylannın sayıca az ve önemsiz kaldığı 
söylenebilir. Selçuklulann, ikiyüz yıldan az bir zamanda Osmanlılann beşyüz yılda 
yapabildiklerinden çok daha fazla kervansaray inşa etmeleri. Doğu ticaretinin Selçuk 
ekonomisindeki yerini gösterir.

Anadolu ve Boğazlan denetleyen devlet. Doğu ticaretinin en önemli yollannı elinde tutar. Bu 
denetim Anadolu karayollannı elde tutmak ve Karadeniz’i yabancı gemilere kapatmakla olur. 
Boğazlan tutan devletin Karadeniz tekelini elden çıkarması her seferinde sonun başlangıcı 
olacaktı. Bizanshlar için bu tarih 1204, Osmanhlar için ise 1841’dir. 12. yüzyıl başında, 
Anadolu Selçuklu Devleti kurulduğu zaman, Bizanshlar Karadeniz yolunu tutmayı 
sürdürüyorlardı, ancak Alâddin Keykubad’ın fetihleri sayesinde, Sinop’u Alanya’ya bağlayan kara 
yolundan geçip Bizanshlann denetiminden kurtulmak mümkündü. Böylece Batı tüccarlannm 
Selçuklularla arası iyi olacak ve Suriye ile Mısır’a yapılan diğer Haçlı seferleri Anadolu 
Selçuklulanna hiçbir zarar vermeyecekti.

Transit ticareti, her zaman ve her yerde olduğu gibi, yerel üretimi ve ticareti de kamçıladı. 
Çünkü gelen hammaddeler (ipek ya da madenler) yol üzerindeki kentler tarafından işleniyor, 
kentlerin ürettikleri maddeler ise kervanlara katılıp kolaylıkla başka yerlere götürülebiliyordu. 
Böylece, temelinde bir aşiret devleti olan Anadolu Selçuklulan, kent ekonomisine ve ticarete 
dayanan bir devlet hahne geldiler. Bu bir bakıma olağan sayılabihr. Henüz yerleşik düzene
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HACI BEKTAS VELİ 
( 1 2 1 0 -1 2 7 İ )

Bektaşi taril<atının Iturucusu olan Hacı Bel(taş Veli’nin 
yaşamına ilişkin bilgiler bazı söylencelere, rivayetlere 
ve iıalk arasında ağızdan ağıza dolaşan öykülere dayan
maktadır. Bununla birlikte Horasan’da doğduğu ve daha 
sonra Sivas’a geldiği, Horasan’da olduğu süre içinde 
ünlü mutasavvıf Ahmed Yesevî’nin görüşlerinden etki
lendiği bilinmektedir. Anadolu’ya geldikten sonra o yıl
larda ayaklanma halinde olan BabaHerin önderi Baba 
İlyas’ia Amasya’da görüşen ve daha önce Horasan’da 
edindiği düşünceleri bir ölçüde değiştiren Hacı Bektaş 
Veli, ayaklanmacıları destekledi. Bu arada kardeşi Men- 
teş’in de ayaklanmada öldüğü söylenir. Kendisi ise ha
reketin bastırılmasından sonra bütün Anadolu’yu dola
şarak düşüncelerini yaydı. Sonunda Kırşehir’in Suluca- 
karahöyük nahiyesine yerleşen Hacı Bektaş Veli, bura
da bir dergâh kurarak, müridlerini toplamaya başladı. 
Yanına gelenlerin çoğu Babaî ayaklanmasından kurtul
muş, hak ve eşitlik arayan Türkmenierdi. Burada kendi 
adına oluşturmaya başladığı. Bektaşîliğin İlkelerini ania
tan Hacı Bektaş Veli’ye göre bütün insanlar kardeş olup, 
tümünün ortaklaşa bir düzende ve banş içinde yaşama
ları gerektir. İnsanlar arasında varolan tek değerli şeyin 
sevgi olduğunu öne süren Hacı Bektaş Veii, bu sevginin 
en başta kişinin kendini sevmesiyle başladığını, kendini 
seven kişinin Tann’yı da seveceğini savunur. Hacı Bek
taş Veli’ye göre insanlar arasındaki dinsel aynmlar da 
gereksizdir, Tann’nın varlığına İnanan herkesin eşit 
inançla birbirine bağlanması ise en doğru yoldur.

Bektaşilik inancına göre Tann evreni ateş, toprak, 
yel ve sudan yaratmıştır. İnsanoğlu da bu dört öğeden 
yaratılmış, ama Tann ona ayrıca bir ruh vermiştir ki, 
insanın gerçek değeri; onu diğer varlıklardan ayıran 
tek şey budur. Aslında bu inanışın kökenleri çok eskiye, 
Anadolu’da henüz İslâmiyet’in olmadığı dönemlere ka
dar gider. Bektaşilik bu açıdan birçok eski düşünceden 
(Budizm, İUanizm, Eski Yunan ve Roma) hattâ Türkmen- 
lerln eski inanışları olan Şamanizmden de etkilenmiştir. 
Ama Bektaşîliğin bütün inanç sisteminde hâkim olan 
temel görüş tasavvuftur.

Hacı Bektaş Veli dergâhını açtıktan sonra burada Babaî- 
ler, Kalenderiier ve daha birçok batınî sayılan mezhep 
mensubunu biraraya getirerek tarikatını kurdu. Moğol 
istilasından sonra merkezi otoritenin zayıflaması sonu
cunda varolan esnaf kuruluşlannda, Ahi örgütlenmele
rinde etkinlik kazanarak, onlann dinsel anlamda düşün
ce temellerini oluşturdu. Osmanlı Devleti’nin kurulu
şundan sonra ise örgütlü bir hale gelerek Yeniçeri Oca- 
ğı’nın üzerinde yükseldiği bir tarikat oldu. Hacı Bektaş 
Vell’den sonra tarikatın önde gelenlerinden Balım Sul
tan döneminde tarikatın bazı İlkelerinde yenilikler yapıl
dı, tekkeler düzene sokuldu, ayin ve erkânda değişiklik
ler oldu. Bundan sonra tarikat içinde birbirine karşı 
İki ayn Bektaşi kol ortaya çıktı.



r Toplumsal Mücadelele

Bizans, köleci imparatorluklar modelinin dışında 
örgütlenmiş ilk toprak köleliği imparatorluğudur. 

Konstantinopolis’teki merkezi otoritenin, ağırlıkla köylü 
çevre toplumlan üzerinde kurmuş olduğu, 

Ortodoksluğun ve askerî örgütlenme biçiminin 
hegemonyası aracılığıyla elde tutulan bu geniş 

imparatorluk, despotik görünümünün yanında, modern 
devlet yapılarının kuruluş maritığım da belli ölçüde 

içeren, siyasal ve bürokratik mekanizmaların o ana 
dek görülmemiş bir yetkinliğe eriştirildiği, özellikle 

Justinianus döneminde gerçekleştirilen hukuksal 
reformlarla ve yeni bir Kodeks’in yürürlüğe konmasıyla 

Roma döneminden bu yana ilk kez pozitif hukuk 
yasalarıyla devletin yönetilmesi mantığının kesiştiği bir 

imparatorluk yapısını oluşturmuştu. Üstelik, gittikçe 
toprak bakımından gerilemesine, sonuçta bir kent 

devleti haline dönüşmesine, önce Arapların sonra da 
Türklerin saldın ve kuşatmalarına yüzyıllar boyu maruz 

kalmasına rağmen onbeşinci yüzyıla kadar 
yaşayabilmiş: yıkılıp gittikten sonra bile askeri ve 

toplumsal yapısını, bürokratik aygıtını belli bir ölçüde 
ardılı Osmanlı Devleti’ne ödünç vermişti. Özellikle 
yükselme dönemlerinde aristokrat tabakanın genel 

olarak bürokratik aygıtını elinde tuttuğu, çok 
yetkinleştirilmiş bir vergi dolaşımı ve iç ticaret 

sistemiyle, İstanbul’u dünyanın merkezi konumuna 
getiren ve çok ince siyasal dengelere dayanan 

diplomasi geleneğiyle, Ortaçağ’da eski Yunan 
kültürüne götüren anahtarları elinde tutmasıyla 

imparatorluklar çağının en büyük devleti olma vasfını 
uzun süre elinde bulunduran Bizans, pek çok 

bakımdan bir kültürler çeşitliliğini despotik karaktere 
sahip bir örgütlenme içinde bir araya tutabilmeyi 

başarmıştı. Resimlerde Bizans köylü yaşamının değişik 
kesitlerinden sahneleri resimleyen el yazması kitap 

sayfaları görülüyor. Altta, domuzlan beslemek amacıyla 
çobanların ağaçlardan çam kozalaklan silkelemesi 

tasvir edilmiş. Sağda ise, Ege denizinde gece ateşle 
çekilen balıklan avlama sahnesi... İmparatorluk çok 

geniş topraklara yayılmış olması nedeniyle çok farklı 
köylü yaşantı biçimlerini ve üretim tarzlarını eşzamanlı 

olarak sinesinde barındırmaktaydı.

geçmeyen aşiretlere otlak ihtiyacını karşılayacak geniş alanlar gerektiği gibi yoğun tanmın 
ihtiyacı olan emek de ortada yoktu. Tersine, fetihlerin sonucu olarak, kentlerdeki üretimde 
kullanılabilecek bir köle emeği vardı. Kentteki sanayi üretimi de ticaret yollanyla kamçılanınca 
bir göçebe-kent ekonomisi ortaya çıktı.

Bu ekonomiden en çok yararlanan gruplar sonradan güçlü Ahi gruplannı oluşturacak olan 
kentlerdeki zanaatkarlar, ve ticaret yollannı vergilendiren devlet adamlan oldu. Bunlar, 
gelirleriyle vakıf, kervansaray ve imaretler kurup aynı zamanda ticaret yollannın gelişmesini 
sağlıyorlardı. Ancak Selçuklu Devleti ve devlete yakın olan gruplar, ticaret yollanndan 
rekabetin müsaade ettiği vergileri toplamakla yetiniyor, ticaretin ve sermayenin denetimi 
yabancılann, özellikle Batıhlann elinde kalıyordu. Bu durumda Anadolu Selçukluian Büyük 
Sahra altın ticaretini elinde tutan ve kervanlann sermayedarlan olan Magrib sultanlannm 
gösterdiği etkinlikten uzak kaldılar. Ticaret ve sermayenin Batıhlann elinde olması ise eninde 
sonunda, Selçuklu ekonomisini Batı’ya bağımlı kılınca Selçuklular Batı’nın ve onun uydusu 
haline gelen Bizans’ın çıkarlanna ters düşecek eylemlerden kaçınmak zorunda kaldılar.
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Osmanh Toplum Düzeni 
Üzerine Tezler

OsmanlI Devleti'nin toplumsai-el<onomik l<arakteri, 
1960’larda ve özellikle 1960'ların ikinci yarısında yoğun 
bir tartışmanın konusu oldu. Ancak, bu, doğrudan doğ
ruya çeşitli tariiıçilik okullları arasındaki görüş farklılık- 
ianndan kaynaklanan akademik bir tartışma değildi. Kay
nağını doğrudan doğruya Osmanlı toplum düzeninin 
kendisi değil, Türkiye'nin 1960'lardaki toplumsal yapısı 
oluşturuyordu ve tartışanlar da doğrudan doğruya mes
lekten tarihçiler değil, daha çok sosyalist teorisyenler- 
di. Tartışmanın siyasal karakteri, onun bir anda popüier- 
ieşmesine olduğu kadar, akademisyenler arasında sü
ren bir tartışmada hiç görülmediği ölçüde gerginleşme
sine de yol açtı.

Sosyalist teorisyenler arasındaki bu tartışma “bulut
suz gökte çakan bir şimşek” gibi hiç nedensiz ortaya 
çıkmamış tı. 1960 sonrasında, toplumsal değişmenin 
hızlanan ritmi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) programına da 
yansıdı, TİP'in seçimleri kazanarak siyasal iktidara gel
diğinde “sosyalist bir düzen” kuracağını açıklaması, 
sosyalist hareket içinde iki yönlü bir tartışma doğurdu: 
Birinci olarak siyasal düzeyde, parlamenter seçimler 
yoluyla iktidarın sosyalizmin toplumsal dayanağı olan 
işçi sınıfının eline geçmesinin mümkün olup olmadığı; 
ikinci olarak toplumsal-ekonomik düzeyde Türkiye’de 
kapitalizmin sosyalizme dönüşecek derecede olgunla
şıp olgunlaşmadığı soruları çoğu kere bir kerteden elde 
edilen sonuçların diğer kertenin nedenleri olarak birbiri
nin içine girdiği karışık bir tartışma/mücadele süreci 
içinde ele alındı. 1960’larda aydınlar arasında hayli re
vaçta olan sosyalizm taraftarlığı, tartışanlardan biri ya 
da ötekinin safını tutmalarına bağlı olarak iktisatçı, sos
yolog ve tarihçilerin de birer birer tartışmaya katılmala
rına yol açtı. Böylelikle Behice Boran (Türkiye'de Sos
yalizmin Sorunlan), Mehmet Ali Aybar (Bağımsızlık, De
mokrasi, Sosyalizm), Mihri Belli (Milli Demokratik Dev
rim Stratejisi), Dr. Hikmet Kıvılcımlı (Türkiye’de Kapita
lizmin Gelişmesi; Tarih, Devrim, Sosyalizm) ve Idris 
Küçükömer’in (Düzenin Yabancılaşması) ve İsmail Be- 
şikçi’nin (Doğu Anadolu’nun Düzeni) açtıkları siyasal 
düzeydeki tartışma, sosyalist hareket içinde yer alma
makla birlikte düzenin “radikal” ya da “sosyal demokrat” 
bir eleştirisini yaparken Marksist maddeci tarih görüşü
ne yaklaşan Doğan Avcıoğlu (Türkiyenin Düzeni), İsmail 
Cem (Türkiye’de Geri Kalmışlığm Tarihi) ve Ali Gevgill- 
li’nin (OsmanlI Toplum Yapısı) de katılmalarıyla genişle
di. Türkiye'nin içinden çıkıp geldiği, içinde yaşadığı 
ve içine gireceği toplumsal-ekonomik formasyonların 
birbiriyle tarihsel bağıntısı sorunu birkaç yıl içinde her 
biri siyasal bir bağlam içinde ileri sürülen sayısız tezler
den oluşan kümeler ve bunlardan kısmen ayrılan alt 
kümeler halinde bilimsel bir toplumsal değişme strateji
si oluşturma iddiasının kanıtları olarak tartışma alanına 
yığıldı.

Öte yandan bütün bu inceleme-araştırma-tartışma sü
reci sırasında Osmanlı tarih yazıcılığının birikmiş malze
mesi de yalnızca sundukları olgusal değerleri ile değil, 
kimi zaman bu olguların değerlendirilmesinde kullanılan 
metodolojileriyle birlikte ileri sürülen tezlerin içine si
nince, OsmanlI tarihçileri Osman Turan, Halil İnalcık, 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Mustafa Akdağ, Niyazi Berkes, 
Ömer Lütfi Barkan, Fuat Köprülü vb.'lerinin görüşlerinin 
incelenmesi ve eleştirisi de doğrudan doğruya Osmanlı 
toplumunun düzenlııe ilişkin tartışmalara yeni bir Itlllm 
verdi. Bu tartışma alanında da tarihçiler arasında saf 
bilimsel olmayan ve ideolojik düzeyden gelen etkinin 
dolaysız bir rol oynadığı, maddeci tarih görüşünden 
yana ve karşı oluşlarına göre, tarihçilerin Osmanlı Dev- 
ieti'nde toplumsal sınıfların varoluş ve mücadelelerinin 
koşullarına ilişkin görüş farklılıklarının, blrblrteriyle olan

metodolojik ve ideolojik farklılıklarıyla örtüştüğü söyle
nebilir.

1970'lerln ikinci yarısından sonra Türkiye’nin toplum
sal ekonomik düzeni üzerindeki tartışma, tarafların ka
baca toplumun “geri bir kapitalist düzen” içinde yaşa
dığı görüşü üzerinde buluşmalarıyla eski hararetini yitir
di. Bu dönemde yazılan birkaç önemli çalışma arasında 
sayılabilecek Stefanos Yerasimos’un Az Gelişmişlik Sü
recinde Türkiye, Halil Berktay’ın Kabile’den Feodaliz
me, Çağlar Keyder’In Türkiye’de Devlet ve Sınıflar Ta
ner Timur’un Osmanh Çalışmalan adlı eserleri, toplum
sal yapı tahlilinin siyasal tartışmanın gündeminden çık
masıyla paralel olarak önemleri ölçüsünde hararetli bir 
tartışmanın konusu olmadılar. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ve OsmanlI Devleti’nin toplumsal-ekonomik düzenleri
nin birbirieriyle ilişkllendirilmesinin 1960’ların ikinci ya
nsında esas olarak bir tarih tartışması değil sosyalist 
siyaset tartışması olarak önem taşımış olduğunu kanıt
layan bu durumun gerisindeki temel etmen, Türkiye’nin 
toplumsal-ekonomik formasyonunun kapitalist ya da yan- 
feodal olarak tesbit edilmesinin sosyalizm mücadelesi
nin öznesi olan işçi sınıfının toplumun öteki sınıflanyla 
olan ilişkisini belirlemede oynayacağı tayin edici roldü.

Bu tartışma sürecinde elde edilen sonuçlann hepsinin 
doğru olamayacaklan ve siyasetle, dolayısıyla doğru
dan doğruya çıkarlaria ilişkili oldukları nisbette gerek 
üretiliş gerekse sunuluşlannda her bir görüşün bilimsel 
olandan kısmî sapmalaria malul olduğu ileri sürülebilir. 
Ancak, vardıklan sonuç ne olursa olsun her bir görüşün 
siyasal bir kaygı ile de bellrienmiş olmasının anlamsız 
olduğunu söylemek de yersizdir, çünkü: “ ...devrimci 
sarsıntının varolan her şeyin temellerini devirmeye ye
tecek güçte olup olmayacağını belirleyen şey, çeşitli 
kuşakların hazır olarak bulduklan yaşam koşullandır; 
tam bir alt üst oluşun maddi unsuriarı, bir yanda mevcut 
üretici güçler, ve öte yandan da devrimi sadece eski 
toplumun özet koşullarına karşı değil, ama hayatın ön
ceki üretiminin kendisine, bu üretemin temeli olan ‘tüm 
eylemlerin toplamı’na karşı yapan devrimci bir yığının 
oluşmasıdır; eğer bu koşullar mevcut değilse pratik ge
lişme bakımından bu altüst oluş fikrinin daha önce bin
lerce kez ifade edilmiş olması, komünizm tarihinin ispat 
etmiş olduğu gibi hiç bir önem taşımaz” (Kart Marx, 
Alman İdeolojisi). Demek kl, varolan toplumun nasıl 
dönüşmüş olduğu ve nasıl dönüşebileceğine ilişkin ola
rak bizzat onun içinde yaşamakta olanlann yapacağı 
bir tartışmanın siyasal ve ideolojik yüklemlere sahip 
olması da kaçınılmazdı. Türkiye’nin toplumsal-ekonomik 
yapısının karakteri dolayısıyla Osmanlı Devleti’nden dev
ralınan üretici güçlerin ve üretim ilişkilerinin neler oldu
ğu sorusu, içinde Osmanlı Devleti’nin toplumsal- 
ekonomik karakteri sorusunun da cevaplandınimasının 
gerektiği bir süreç oldu ve bu soruya üç temel tez 
kümesi altında karşılık verildi: Osmanlı toplum yapısı, 
1) feodalizm; 2) Asya Üretim Tarzı; 3) “kendine özgü” 
bir üretim tarzı kategorisine giriyordu.

Bu görüşlerin tarihsel hakikatle ilintisinin kurulabil
mesi bakımından bir üretim tarzını ayırdetmekte herhan
gi bir nesnel ölçüt bulunup bulunmayacağı sorusunun 
karşılanması gerekir. Her toplumsal-ekonomik formas
yonun variiğını sürdürmesi, bir genişletilmiş yeniden 
üretimi ve bu da üretimde bir artığı gerektirdiğine göre, 
bir üretim tarzının belirlenmesini, üretim İlişkilerinden 
başlayarak geliştiren Marx’in şu tanımı yeterince açıkla
yıcı olur: “ Karşılığı ödenmemiş emeğin içinde doğrudan 
üreticilerden çekilip alındığı özgül ekonomik biçim, doğ
rudan doğruya üretimin kendisinden doğduğu ve belir
leyici bir unsur olarak onun üzerinde bir karşı etkide 
bulunduğu sürece yönetenler ve yönetilenler anasında
ki ilişkiyi belirler. Ancak, bunun üzerinde de üretim 
ilişkilerinin kendilerinden doğan tüm ekonomik toplulu
ğun oluşumu, dolayısıyla da aynı zamanda onun özgül 
siyasal biçimi yükselir. Tüm toplumsal yapının gizli te
melini, en derindeki sırnnı açığa vuran, her zaman.

üretim koşullannın sahiplerinin doğrudan üreticilerie - 
doğal olarak her zaman çalışma yöntemlerinin gelişme
sinin belli bir aşamasına ve dolayısıyla onun toplumsal 
üretkenliğine denk düşen- ilişkisidir.” (Kari Marx, Kapi
ta l,iil, b.47, k.ll)

Bu temel ayırdedici tanımdan hareketle Osmanlı Dev
leti’nin feodal üretim tarzı üzerine kurulu, yönetenlerie 
yönetilenler arasındaki ilişkinin feodalizme özgü oldu
ğunu ileri sürenlerin ( Avcıoğlu, Belli, Berktay, Boran...) 
kanıtları, haklı olarak artık-ürünün doğrudan üreticiden 
devralınma tarzı üzerinde ayırdediliyordu. Bu tezi en

Osmanh Devleti, 16. yüzyıl başına değin Rumeh ve 
Anadolu olmak üzere iki eyaletten oluşuyordu. I. 
Murad (1362-1389) döneminde Rumeh Eyaieti’nin 
kurulmasını, I. Bayezid (1389-1402) zamanında 
Anadolu Eyaleti’nin kurulması takip etti. Eyaletler, biri 
paşa sancağı (merkez) olmak üzere çok sayıda 
sancak ve kazayı kapsıyordu. Eyaletlerin örgütlenişi 
merkeze benzer bir biçimdeydi. Diğer yandan

son ve hayli kapsamlı biçimde İfade etmiş olan Berk- 
tay’a göre, “ feodal üretim ilişkisi... organik enerjiyle 
ve basit et araçlarıyla yapılan taria tanmının Istikrarii 
sosyal örgütlenmesini ifade eder... feodalizm genel ka
tegorisinde iki temel sınıf: topraklı aristokrasi ve köylü
ler karşı karşıya gelirier. Başlıca üretim aracı olan top
rak... (Batı Avrupa’da kralın ve senyörierin; Osmanlı 
Imparatoriuğu’nda padişahın ve ‘ehl-l örf’nün ya da as
kerilerin) sınıf tekelindedir... Fakat, toprak üzerindeki 
bu sınıf tekelinin, mutlaka tek tek aristokratların birey
sel mülkiyeti biçimini alması gerekmez... Aristokrasinin 
toprak üzerindeki fiili denetiminin hangi hukuki mülkl-
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yet biçimini alacağı esas olarak bu lıakim sınıf içindeki 
kuvvet ilişkilerine bağlı bir meseledir. (Kabileden Feo
dalizme). Berktay’a göre toprağa bağiı köylüler Avrupa 
feodalizminde artık-ürünü emek-rant (angarya) yoluyla 
Osmanii devletinde ise ürün-rant (ayni vergiler + öşür 
vb.) yoluyla egemen sınıfa aktarırlar... kölecilik döne
minden arta kalan angaryanın yokluğu feodalizmin yok
luğunu değil, OsmanlI Devleti’nde bir kölecilik çağının 
yaşanmamış olduğunu ifade eder. Dolayısıyla, tarihsel 
gelişme özgüllükleriyle ve gecikmiş olarak, göçebelik
ten, köleci bir evre yaşamaksızın, doğrudan doğruya 
feodalizme sıçramış olmanın yarattığı farklılıklarına kar-
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eyaletler yönetsel, askerî ve malî bakımdan yan 
bağımsızdılar. Eyaletin en yüksek karar organı olan 
Eyalet Divam'na (Paşa Divanı) padişahın mutlak 
temsilcisi sayılan beylerbeyi başkanlık ediyordu. 
D’ohsson Albümü’nden alınan üstteki resim yeni tayin 
edildiği eyalete paşanın maiyetiyle birlikte gelişi 
görülüyor. Yeni toprakların fethedilmesi eyaletlerin 
sayısının çoğalmasını getiriyordu.

şın, feaodalizm genel tanımı altında toplanabilecek bü
tün öteki toplumsal formasyonların ortak özellikleri, ya
ni toprağın bir aristokrasinin mülkü olması (bu Osman
lI'da Tann adına devlettir), toprağın gelirinin fiefler yo
luyla ast iktidar sahipleri arasında dağılması (miri top
raklann gelirinin askerî Ikta sahiplerine bırakılması), köy
lülerin toprağa bağımlılıklan (çift bozmanın yasak oluşu 
ve cezayı gerektirmesi), ve artık-ürüne, ekonomi dışı 
zor yoluyla el konulması (ayni ve nakdi vergiler) Osman
lI toplumsal yapısının, ekonominin askerî gereklere gö
re (fütuhat) düzenlendiği bir feodalizm olarak belirlen
mesini gerekli kılar.

Asya Tipi Üretim Tarzının Osmanlı Devleti’nde ege
men üretim tarzı olduğunu ileri sürenler (Küçükömer, 
Divitçioğlu, Sencer, Gevgilill) Avrupa'da belirmiş oldu
ğu biçimi İçinde feodalizme kıyasla Osmanlı toplum ya
pısının feodal olmadığı sonucuna varır. Ancak, (litera
türde kısaca ATÜT ya da AÜT olarak anılan) bu tezin 
İlk göze çarpan yönü tanımının ölçütlerini, artık-ürünün 
üreticiden alınma tarzına değil, toprak üzerindeki mülki
yet ilişkisinin hukuki biçimine dayandırmasıdır. Bu teze 
göre, a) toprağın dirlik sahiplerinin değil devletin oldu
ğu, b) yargı yetkisinin dirlik sahiplerinde değil, merkez
den atanan kadılarda olduğu, c) dirliklerin parçalanamaz 
oluşu, d) mevki ve makamlann soya çekim yoluyla el 
değiştirmesi yasaklanmış olduğuna göre Osmanlı Dev
leti öncelikle feodal değildir. Bu tezin yandaşlan, Os
manii Devletinin feodal olmadığını, artı-ürüne elkoyma- 
nın tarzı ile değil, mülkiyetin hukuksal biçimlerine daya
narak belirledikten sonra, Marx ve Engels'in derinleme
sine bir incelenişini sunmadıkları, ancak “Doğu cenne
tinin sırn''nı ele verdiğini düşüdükleri “ toprakta özel 
mülkiyetin yokluğu’’na dayandırdıkları Asya Tipi Üretim 
Tarzını Osmanlı toplumunun özgül ekonomik biçimi ola
rak ileri sürerler. Marx ve Engels’in 1853'teki karşılıklı 
yazışmaları sırasında mektuplarında yer verdikleri ve 
Marx'in Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'nın “ Ön- 
söz’’ünde, tarihte birbirini izleyerek gelişen üretim tarz
ları arasında saydıkları Asya Üretim Tarzına ilişkin dü
şünceleri şöyleydi; “Doğu'daki tüm olguların temelinde 
toprakta özel mülkiyetin yokluğu yatar...Bu Doğu cen
netinin de gerçek anahtarıdır.” (Marx, Haziran 1853) 
“ Doğuiulann toprakta feodal biçim içinde dahi özel mül
kiyete gitmemişlerse bunun nedeni... toprağın, özellikle 
Arabistan’dan başlayıp, İran, Hindistan ve Orta Asya’ya 
kadar uzanan büyük çöl şeritlerinin özelliği ile bağlantılı 
olarak iklimdir... Burada yapay sulama tanmın ilk koşu
ludur ve bu da ya komünlerle eyaletlerin ya da merkezî 
devletin işidir. (Engeis, Haziran 1853) “ ...Hindistan’da 
yerli ekonominin Ingiltere tarafından çökertilmesi dev
rimciydi... Asya’nın bu kesiminin durağan özelliği - 
yüzeydeki durmak bilmez hareketliliğe karşın- birbirini 
tamamlayan iki koşul tarafından açıklanır: 1) kamusal 
hizmetler merkezi devletin göreviydi, 2)üstellk, bir iki 
büyük kent sayılmazsa herbiri tamamen bağımsız bir 
örgütlenmeye sahip olan ve kendi içinde küçük bir dün
ya oluşturan köylere bölünmüştü... Asya despotizmi 
için bundan daha sağlam bir temel bulunamaz.” (Marx, 
Haziran 1853).“Ana hatian itibariyle Asya Üretim Tarzı, 
antikite, feodal ve burjuva üretim tarzları birbirini izleye
rek gelişen toplumsal ekonomik oluşum çağlan olarak 
nitelenebilirler.” (Marx, ‘ Katkı"-Önsöz). Bir tahlilden 
ziyade tasvir özelliği taşıyan ve başlıca karakteristikleri 
itibarıyla, Doğu'nun büyük imparatorlukları Çin, İran ve 
OsmanlI Devleti’ni açıklamakta herhangi yardım sağla
mayan bu şema, AÜT tezinin savunucuları tarafından 
gerçek üretim ilişkilerinden çok onların hukuki yansıma- 
ianna dayanılarak Osmanlı Devleti’ne uygulandı -toprağın 
hukuken (Allah’tan başka) hiç kimseye ait olmaması 
(öte yandan hükümdar Allah’ın yeryüzündeki temsilci
siydi), artı ürününe devlet adına ei konması, üretimin 
kamusal örgütlenmesinin askerî yüklerin “ reayaya” ak- 
tanlmasıyia özdeşleştirilmesi- gibi bu tasviri belirleme
lerin zorlamayla dönüştürülmesi OsmanlI Devleti'ne AÜT 
tezinin uygulanmasını inandırıcı kılmadığı gibi, bu tezle
rin ileriye sürülmesinin siyasal salkieri de tartışmayı 
bir iktisadi tarih tartışması olmaktan süratle çıkarmıştı. 
Zira bu teze göre, bu durağan üretim tarzında bir devri
me yol açmış olan şey, İngiltere’nin Hindistan’da yap
mış olduğu gibi, uluslararası kapitalizmin Türkiye’ye 
girişiydi ve “ ilerici güçler” , kapitalizmi geliştirmekte 
olanlardı.

OsmanlI Devleti’nin kendine özgü bir üretim tarzı üze
rinde yükseldiğini savunanlar bir kendine özgülükler 
kümesi oluşturmakla birlikte, AÜT düşüncesine hayli 
yaklaşan perspektiflere sahip olmakla birlikte AÜT'ün 
ilk savunuculan kadar doğrudan siyasal sonuçlara ulaş

mazlar, (Dr. Hikmet Kıvılcımlı siyasal hükümler bakımın
dan birinci tezin savunuculanna yaklaşır) hatta bir bölü
mü siyasal sonuçlara yönelmekten kasıtlı olarak kaçınır. 
Bu tezin temel karakteristiği Osmanii devletinin kurucu- 
lannın bir aşiret demokrasisi geleneğini çok uzun süre 
yaşatabildikleri bir sınıfsız toplum belirlemesine dayan
masıdır. Özellikle Dr. Hikmet Kıvılcımlı Osmanlı Tarihi
nin Maddesl’nöe Osmanlı Devleti’nin özgün gelişimini 
bulmaya ve açıklamaya çalışırken haklı olarak “devletin 
tabanında” yaşar kalan kan akrabalığına dayalı göçebe 
demokrasisi ruhuna dikkati çeker ama egemen düzen 
olarak bir feodal aristokrasinin doğup doğmadığı, üre
tim tarzının karakteri sorusu, genellikle kendine özgü
lüklerin ard arda dizilişi ile karşılanmaya çalışılır. Dr. 
Hikmet Kıvılcımlı’nın, Osmnalı Devleti’nin İstanbul’un 
fethine kadar geçen süre içinde barbar göçebe demok
rasisi geleneklerini devlette yaşattığı, egemen toprak 
rejimi olan miri rejimin -ya da dirlik düzeni- ilkel komü- 
naya tekabül ettiği, ordunun bir “halk ordusu” olduğu 
görüşleri hayli abartmalı sayılmalıdır. Son yıllarda sayı
lan durmaksızın artan araştırmalardan, feodalizmin te
melinin daha göçetıelik aşamasından çıkılmadan atıldı
ğını, göçebelikten çıkılmazdan önce özel mülkiyetin ge
lişmiş olduğunu ve kabile içinde ve kabileler arasında 
zenginler ve yoksullar, yönetenler ve yönetilenler ola
rak t>ölünmelerin doğduğunu, toprağa yerleşme sırasın
da şeklen süren ortaklaşa mülkiyetin gerçekte iktisaden 
en güçlü ailenin hakimiyetini örttüğünü, en güçlü aile 
devlete yükseldiğinde ise gerçekte şekillenmiş olan sı
nıf aynmının dolaysız olarak tescil edilmiş olduğunu 
tesbit etmek mümkündür (daha eski araştırmalar için 
Vladimirtsov, Moğol Göçebe Feodalizmi-, Köprülü Osm- 
manlı Imparatoriuğunun Kuruluşu). Dr. Hikmet Kıvılcım- 
lı'nın şemalaştırma gerekleri yüzünden çok büyük ölçü
de abarttığı -ya da abartmak zorunda kaldığı- göçebe 
komünal geleneklerinin devletteki devamiıiılığı düşün
cesinin yol açtığı en büyük açmaz, Osmanlı toplumunda 
yönetenler ve yönetilenler arasındaki çelişmeyi belirsiz- 
leştirmesi ve daha kurulduğu andan başlayarak toprağa 
bağlı köylülerle merkezi devlet arasındaki antagonizm- 
den kaynaklanan köylü ayaklanmalarının Anadolu’da bir 
sınıf mücadelesi zeminini oluşturduğunun üzerini ört
mesidir. Öte yandan, komünal geleneklerin yaşamayı 
sürdürdüğü kozanın silahlı kuvvetlerin tabanı olduğu 
belirlemesi de ordunun toplumsal mücadelede tuttuğu 
yerin düzenin yanı olduğu gerçeğini 1970’lere gelinir
ken gitgide belirsizleştirmiştir. Ancak Dr. Hikmet Kıvıl- 
cımlı’nm lineer gelişme modelleriyle yetinemeyecek ve 
basmakalıp şemalara itibar etmeyecek kadar araştıncı 
zihni, OsmanlI Devleti’nin özgünlüğü üzerinde düşün
mek bakımından sosyalist teorisyenler arasında azım
sanmayacak bir etki yapmıştır.

Şu halde Osmanlı toplum düzeni üzerine tezler çeşitli
liğinin aslında, merkezinde Osmanlı Devleti’nin kendine 
özgü bir feodalizm üzerine yükseldiği belirlemesinin bu
lunduğu temel tezden derece derece uzaklaşan itirazlar 
toplamından oluştuğunu söylemek mümkündür. Osmanlı 
Devletinde hakim üretim tarzının feodalizm olduğu tes- 
bltine yönelen her itirazın da aslında bu feodalizmin 
gelişme diyalektiğinin ve kendine özgü özelliklerinin 
aydınlatılması bakımından birer anti-tez olarak feoda
lizm çözümlemesine eklemlendiği de söylenebilir. 
1960’ların ikinci yansında başlayıp 1970’lerin ilk yansı
na kadar süren Osmanlı Toplumu üzerine, hararetli tar- 
tışmalann önemli bir t>ölümünün, toplumdaki “ feoda
lizm kalıntıları” gündeme gelmiş olduğu ve şu anda 
sosyalist hareketin hemen hemen her sektöründe bu 
kalıntılann varlığının, kapitalizmin hakimiyetine eklem
lendiği görüşünün genel kabul görmesi tartışmayı ait 
olduğu yere tarih bilimi alanına iade edecek gibi görü
nüyor. Gene de tarih bilimi alanı yöntemsel ve ideolojik 
bir sınıf mücadelesi alanı olduğu sürece tarih tezleri 
üzerine tartışmalann sırf bilgince tartışmalar olarak geç
mesi beklenemez. Zaten, sosyalist hareketin tarih bilin
ci ile donanmasına da tartışmanın geçmişte öyle geçme
miş oluşu paha biçilmez bir katkıda bulunmuştu.
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Böylece, statik bir dengeye mahkûm olan Anadolu Selçuklu Devleti, Doğu’dan gelen ikinci 
aşiret akını ile yıkılacak; Moğollann önünden kaçan Türkmen aşiretleri Anadolu’ya dolup elde 
edilen dengeyi sarsmaya başlayacaklardı. Baba tshak İsyanı gibi dinsel-toplumsal hareketler bu 
durumun en açık belinileridir. Tek çare, yeni gelenleri yeniden uçlara yerleştirmek ve yeni 
fetihlere girişmekti. Ancak, gelen aşiretler, bu fetihleri kendi hesaplanna yapacaklar ve 
Moğollann darbesini yiyen merkezi Selçuklu idaresinin çökmesinden sonra, Anadolu’da banşı 
ve ticareti mümkün kılan ortam tümüyle yok olacaktı.

Beylikler ve Osmanlılar’m Sivrilmesi
Anadolu Selçukluian, ellerindeki birkaç liman dışında bir kara devleti olarak kalmışlardı. 
Çevreleri ise Hıristiyan devletleriyle sanlıydı: Kuzeydoğuda Gürcüler ve Trabzon Rum 
İmparatorluğu (1204’ten sonra); Sinop’tan Alanya’ya kadar Batı Anadolu’yu içine alan çemberde 
BizanslIlar; Kilikya’da Ermeniler ve daha ilerde Haçlı Antakya ve Urfa Prenslikleri. Yeni gelen 
aşiretler bu uçlara yerleştirildi ve beyUkler buralarda kuruldu. Bununla birlikte önem kazanan 
ilk beylikler, dış fetihlerden çok Selçuklu topraklannı ele geçirmekle güçlendiler, Konya’yı ele 
geçiren Karamanoğullan ya da Germiyanoğullan gibi. Ancak iç bölgeler paylaşıldıktan sonra 
tek gelişme olanağı dış fetihler oldu.

Anadolu’nun bu ikinci fethi yeniden uygun bir ortamda yapılıyordu. 1204’te Haçlılar 
İstanbul’u alınca Bizans imparatorlan İznik’e çekilmişlerdi. Bizans merkezinin Anadolu’ya 
kayması yeni Türk fetihlerini oldukça güçleştiriyordu. Oysa 1261’de Bizanslılann İstanbul’u 
geri alması ve Paleolog hanedanının iktidara gelmesi birçok şeyi değiştirdi. Anadolu Bizans 
nüvesi birden boşaldığı gibi, Paleologlar zamanında Bizans’ta, dışa bağlı feodalizm doruğuna 
ulaştı. Hanedan, Dördüncü Haçlı Seferi’nin ve Bizans istilâsının başını çeken Venediklilere 
karşı çıkabilmek için Cenevizhlerle anlaşmak zorunda kaldı. Yapılan anlaşma sonucunda 
Cenevizliler Karadeniz ticaret tekelini ele geçirdikleri gibi, Anadolu kıyılannda (Trabzon,
Samsun, Sinop, Amasra, Foça) ve hatta İstanbul’un karşısında Galata’da yerleştiler; kısacası 
Bizans ticaretine hâkim oldular. Aynca, Paleologlar, Katolik kilisesine hoşgörülü davranmak 
zomnIuluğundaydılar ve bu tutum Ortodoks din adamlannın, özellikle de keşişlerin merkezi 
idareye karşı baş kaldırmasına neden oldu. Bu durumda Batı Anadolu’nun fethini bir keşiş- 
derviş ve Bizans kumandanı-Türk gazisi uzlaşması gibi görebiliriz. San Saltuk gibi fetih 
destanlan ve ilk Osmanlı kronikleri Osmanlı gazisi olmuş Bizans kumandam ve derviş olmuş 
keşiş hikâyeleri ile doludur. Aym Osmanlı tarihlerinin ilk Osmanlı padişahlannı, koyduklan 
hafif vergilerden dolayı ne kadar övdükleri ve vergilendirmeyi ağırlaştıran Çandarlı gibi vezir 
ailelerini ne kadar kınadıkları düşünülürse, Bizans’ın Batı’ya bağımh feodalizminden kaçan 
halkın ilk Türk idaresini nasıl yeğlediği anlaşılır.

BeyUklerin ilerlemesi kıyılara vannca, en güçlü kuruluşlar İzmir-Efes arasını tutan
Aydmoğullan ya da Sinop ve yöresini denedeyen İsfendiyaroğullan gibi önemli kıyı parçalannı 
elde edenler oldu . Ancak denize ulaşma iki önemli sorunu da birhkte getirdi: Fetihlerin 
durması ve Batılılarla temasa geçme. Ege Denizi’ne ulaşan Aydmoğullan ve Menteşeoğulları 
Beylikleri hızla korsanlığa ve deniz savaşlanna geçmeyi bildiler, ancak karşılanna Rodos 
şövalyeleri ya da Venedik filosu gibi güçler çıkınca da bu güçlerle uzlaşmak zorunda kaldılar. 
Bu uzlaşmalar Batıhlann Sinop’ta, İzmir’de, Foça’da, Bodrum’da üsler elde etmelerini mümkün
kıldığı gibi, Batı’nın ekonomik gücü de beyliklerin ilkel ekonomisini hemen denetimi altına
aldı.
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Islâmda tasvir yasaktır; tiyatro bilinmez, Aristo yazmış 
olsa da kavranamaz. İbni Ftüşt, kapısının önünde 
çocukların savaşan bir orduya, ya da minarede ezan 
okuyan bir müezzine öykünmelerini seyrederken bile 
Aristo'nun tragedya üzerine yazısını yorumlarken bunu 
devlet büyüklerinin bir ululanması, bir kaside olarak 
addeder. Buna karşın çocuk oyunlarından halk 
türkülerine, panayır çığırtkanlarından Nasreddin Hoca 
anlatılarına, destanlardan derviş kültlerine kadar 
muazzam bir yazısız edebiyatın, din dışı bir halk 
islamınm varlığını hemen her zaman sürdürmüştür. Bu 
muazzam inançlar, tarikatler, mezhepler, halk adet ve 
gelenekleri çeşitliliğini, merkezi bir iktidara boyun 
eğmeyi sağlayan, dinsel unsurlarla şekillenmiş bir 
edilgenlik olarak kavramak, bunların yaygınlığı, çoğu 
zaman iktidar karşıtı toplumsal hareketlenmeleri, hatta 
isyanları bile uyandırabilecek, en azından onlara ilham 
kaynağı oluşturabilecek tarihsel konumlan karşısında 
olanaksız gibidir. Islâm dini, tarikatlar ve dinsel 
sapmalar karşısında, resmi inancın en güçlü olduğu 
dönemlerde dahi Hıristiyanlığa oranla çok daha 
hoşgörülü bir görünümdedir. Derviş, dini yaşantı 
pratiğini bireysel esaslara dayandıran, ve toplum 
içinde yalıtık, münzevi bir yaşamı sürdüren kişidir. 
Dervişin anlamının halk kültüründe dilencininkinden 
çok farklı, esrarengiz ve mistik çağrışımının nedeni de 
bu olmalıdır. Öğretisinin dinsel kılıfı Peygamber 
öğretisine, doğrudan Kuran yoluyla Allah'a bağlanmış 
olsa bile, dinsel yaşam pratiğinin geleneksel karakteri 
açısından çok daha eskilere, belki Hıristiyanlığın çoğu 
zaman sapkın olarak nitelendirilmiş mezhep ve 
kardeşlikleri aracılığıyla geçmiş bir Antik Yunan 
toplumsal pratiğine, insan toplumsallığının ilk özgür 
karakterli biçimlenişlerinden birisi olan kardeşlik ve 
tarikat pratiklerine bağlanmaktadır. Öğretisel açıdan 
doğrudan bir tarihsel bağ kurulamasa bile, 
Epikuroscuların, Stoacıların, daha da geriye gidersek, 
karmaşık dinsel kültlerin (Orfizm gibi) yaşam biçimleri, 
ve gündelik yaşam kurallarının biçimleri ile benzerliği 
tartışmasızdır. Buna karşın, tekkelerde bir araya gelen 
kentli dervişlerin, özellikle Memluklar döneminde 
olduğu gibi, kendilerini mutlak yoksulluk pratiğine 
terketmiş olduklan, hatta yoksullluğu zorunlu olarak 
kabul ettikleri anlamına gelmez bu. Çoğu zaman 
zengin vakıflara ve bu tür kuruluşlara sahip olduklan 
dönemler olduğu bilinmektedir. Tekkelerin 
zenginliğinde, dervişlerin yaşam düzeylerinde ve 
toplumsal statülerindeki düşüş, resmi Islâm felsefesi, 
ve ulema sınıfı tarafından kabul görmemeleri, halk 
islamınm temsilcileri olarak pek çok başkaldırının 
sorumlulan olarak görülmeleri yüzünden 
gerçekleşmiştir zamanla. Bazılan her bakımdan diğer 
tarikat dervişlerinden daha yüksek bir sınıfsal statüye, 
toplumsal dereceye sahiptiler. Siyah Kalem'in yaptığı 
üstteki desende dervişler, soldakinde ise at, eyer ve 
silahlarıyla bir Türkmen savaşçısı görülüyor.
Tasavvufun, resmi Islâm dini ve ulemanın anlayışı 
tarafından mahkum ediliş biçiminin hikayesi ilginçtir.



Toplumsal Mücadelele

ilk İslâm mutasavvıfları böyle bir davranışı hiç 
beklememişler, üstelik, dinsel örgütlenmelerin ilk 
çıktıkları yerlerde hemen her zaman güçlü bir 
tarikatçılık ile birarada bulunması nedeniyle, 
Peygamber'in onlan defterden silmiş olmadığı 
düşüncesine de içten inanmışlardı. Onlar kendi 
istekleri ile yoksulluk içinde yaşamayı seçmişler, 
ancak bunu, dinsel açıdan kabul görmesi gereken bir 
amaç, yani Kuran'ı düşünmek ve tevekküle dalmak 
amacıyla yapmışlardı. Ancak zengin için yoksulun 
varlığı, üstelik bunun hem de dinsel bakımdan halk 
içinde kabul görmesi dayanılmazdır. Hıristiyanlık’taki 
günah çıkarma pratiğinin yokluğu, farklı bir iç yaşantı 
pratiğinin yaratılmasını gerektirmekte, buna bağlı 
olarak, keşiş yaşamındaki pek çok öge gündelik 
yaşantıya sokulmaktadır; kendi içindeki bilinç halini 
gözetlemek, bireysel hatalan bulmak ve acımasızca 
tesbit etmek. Hıristiyan kenobit kurumianndaki ve 
keşiş manastırlarındaki katı hiyerarşik, ve çoğu zaman 
dünyevi boyun eğiş yapısı geliştirilmemişti. Bu 
anlamda, felsefi mizacına karşın tasavvuf halk 
dininden, halk adet ve inançlarından kopmamış, bu 
yüzden resmi sunn! inancın yıldırımlarını daha ciddi 
bir biçimde üzerine çekmiştir. Kardeşliğe kabul 
edilebilir herkesin girebilmesi, bu dini kuruluştan Antik 
Yunan’daki, Hıristiyanlık'taki ve sonraki marjinal 
tarikatlardaki (masonluk vb. gibi) kapalılıktan ve asık 
yüzlülükten kurtarabilmiş, asıl önemlisi halk için de 
girilebilir kılmıştır. Tasavvuf, sunnf Islâm alimlerinin 
sert saldırılarına maruz kalırken sürekli olarak Süryani 
ruhban öğretilerinden, Hint felsefesinden, Hıristiyan 
Neo Platonizminden ve özellikle İran Mazdeizminden 
ilham almış olmakla suçlanmıştı. Araştırmalar sufi 
edebiyatında önemli ölçüde Yunan kaynaklı felsefi 
terimlerin ve kavramların variiğını tesbit etmiş bulunmaktadır 
Tüm bunlara karşın, halk diniyle tasavvuf pratiği 
arasında pek keskin olmasa da bir aynm yapmak 
gerekebilir. Halk dininin özel karakteristiği, kültürel 
kaynaklı, ve dogma türü doktrinler karşısında 
anlayışsız ve uzak olmasıdır. Dini karakter taşıyan 
halk masallarının toplumda zaman içinde dolaştırdığı 
imgeler arasında mistik efsane kahramanlarından 
meczuplara, yatırlardan velilere kadar, dinsel ilmin ve 
politikanın ancak bir yere kadar izin verebileceği 
figürler bulunmaktadır. Bunlar özsel olarak belli bir 
halkçı yaşam biçimine, yoksulun yüceltilmesine, 
kısacası iktidarın ve dinin değerlerinin tümünün, ya 
da bir kısmının pratikte geçersizleştiği bir toplumsal/bireysel 
an'a tekabül etmektedir. Hıristiyanlığın kabul görüşüne 
ilişkin anlatılarda mistik öğelerle sarılıp sarmalanmış 
taumaturga’nm, yani (Isa'nın dokunduğunu 
iyileştirmesi) inancının ne kadar yaygın olduğunu, ve 
ballandıra ballandıra anlatıldığını unutmamak gerekir. 
Anadolu ve çoğu Arap ülkesinde, İran ve başka Müslüman 
yörelerde yaygm olan bu tür anlatıların, yatır ve veli 
hikayelerinin Hıristiyanlık'taki mucize öznesi azizler 
efsaneleriyle ne kadar benzeriik gösterdiklerine dikkat 
çekmek gerekir.

Bu evrimin izlenmesi Anadolu’da aynı dönemde kurulmuş olan on-onbeş beylik arasından 
Osmanlılann nasıl sivrilebildiği sorusunu aydınlatmaya yardımcı olur. Bunun karşılığı 
BizanslIlarla ve Balkan devletleriyle karşı karşıya kalmış olmaiandır. Batı’nın ekonomik 
sömürgeleri haline gelen bu ülkeler, gittikçe zayıflayan kendi politik yapılannı koruyorlar, 
böylece, Batı’nın zarannı görüp onun askeri gücünden yararlanamıyorlardı. Oysa, Batı’nın 
doğrudan elinde tuttuğu üsler, Rodos, Kıbns, Girit Osmanhlara çok daha uzun bir süre 
dayanabildiler. Hatta Osmanh ilerlemesi karşısında, Venedikliler Dalmaçya’da, Amavutluk’da ve 
Ege’de, önemli gördükleri bazı yerleri koruyabilmek için, yerel idareleri ortadan kaldınp 
oralan doğrudan kendilerine bağlamışlardı. Ancak önemli sayıda Ortodoks Hıristiyan halkın 
yaşadığı yerlerde ve özelhkle Bizans topraklannda, Batı’ya karşı düşmanlık bunu olanaksız 
kılmış ve son ana kadar,' Bizans imparatorlannın, Katolik kilisesinin üstünlüğünü tanıyıp 
Batı’dan yardım alma çabalan, özellikle halkın ve Ortodoks kilisesinin direnci karşısında 
başansız kalmıştı. Bu durumda, Bizans, Batı ile Doğu arasında ortada kalmasından doğan bin 
yıllık çelişkisini çözememenin cezasını çekti. İmparatorluğun çökmesi ile özgürlüğüne kavuşan 
kilise ise. Papalığa boyun eğeceğine, padişahlann gölgesinde yaşamayı yeğledi.

Osmanhlar Rumeli’ye geçip Bulgar devletini ortadan kaldırana kadar, onlara Çanakkale yolunu 
kapayan Karesi Beyliği’nden başka hiçbir beyliği fethetmiş değillerdi ve Osmanh fetihleri 
özellikle Avrupa’ya doğru yapılmıştı. Kanuni Süleyman Viyana’yı kuşattığında bugünkü 
Türkiye’ni ı tüm topraklan henüz fethedilmemişti. Bu yüzden, 19. yüzyıl sonuna kadar 
Osmanh )evleti, bir Anadolu devleti olduğu kadar, hatta bazen daha da fazla, bir Rumeli 
devleti oLnuştu.

Diğer beyliklerin fetihlerini bitirdikleri anda Osmanhlara Balkan yolunun açılması, dengeyi 
onlardan yana değiştirdi. Doğu’dan, hatta diğer beyliklerden gelen, askeri ve idari kadro 
denebilecek gaziler, ulema, dervişler, Osmanh Beyliği’nde yoğunlaştılar. Bu yoğunlaşma diğer 
beylikleri zayıflattı ve fethedilmelerini kolaylaştırdı. Ancak beyhklerin fethi, onlann temsil 
ettiği güçlerin hemen ortadan kalkmış olduğu anlamına gelmiyordu.

Anadolu Selçuklu Devleti dağıldığı zaman onu oluşturan güçlerden iktidan paylaşanlar ya kısa 
ömürlü beylikler kurmuşlar ya da Moğol aristokrasisi ile bütünleşmeye çahşmışlar, ancak kısa 
zamanda elenmişlerdi. Geride kalan kenderin üretim güçlerini oluşturan gruplar, Ahilik 
teşkilâtında birleşerek geçiş döneminde önemli bir güç oluşturdular. Ahiler, Anadolu ve Kuzey 
İran’da, Selçuklulann ve İlhanhiann dağılmasından sonra ortaya çıkan geçiş dönemlerinde,
İslâm tarihinin ilk ve tek özerk kent idaresini kurabilmişlerdi. Biricik İslâm komünleri, 
merkezi idarenin yok olduğu bu ender dönemlerde kurulabilmişti. Tebriz’de, Ankara’da, 
Konya’da Ahiler kısa dönemler için idareyi ellerine geçirebilmiş, çoğulcu bir yönetim biçimi 
uygulamışlardı. Bunun dışında da, beylikler döneminde, Anadolu kentlerinde yerel yönetimi 
önemli ölçüde denetleyebilmişlerdi. Hızla merkezileşen Osnjanh idaresinde bile ilk Osmanh 
hükümdarlar. Ahilerle anlaşma yoluna gitmişler ve sonralan, tümüyle devlet tarafindan 
denetlenen loncalarda, biçimsel de olsa Ahiliğin izleri kalmıştı.

Loncalar aracılığıyla Ahileri denetlemekte zorluk çekilmemesine karşın, aşiret sorunlan 
Osmanlılan uzun süre uğraştırdı. Diğer beylikler bir aşiret devleti olmaktan ileri gidemediler. 
Yerel hanedanlan ortadan kaldınp topraklanm Osmanh devletine bağlamak aşiret sorununu 
çözmeye yetmedi. Özellikle en büyük direnci gösteren Karamanoğlu Beyliği’nde direnmeyi 
sürdüren aşiretler, önce Şah İsmail’in Şii hareketinden yana çıktılar, sonra da Celali 
İsyanlan’na kadar giden Anadolu ayaklanmalannın asıl vurucu gücünü oluşturdular.
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Köylü A yaklanm alan  v e  
Oryantalizm in "Y o k '^ la r  
Listesi

Bugün Batı tarihçiliği, uzun vadeli sosyo-ekonomiic 
(Ömer Lütfü Barkan'ın yaptığı gibi, “ içtimai ve iktisadi” 
adı altında düpedüz formalist ve dar hukukî değil, ger
çekten sosyo-ekonomik) ve kültürel yapı değişimlerini 
esas alan; bu süreçlerin bağrından fışkırdığı geniş kitle
lerin anonim, kendiliğinden varoluş biçimlerinin içine 
girip, o günlük yaşantının her alt-faallyetini olanca renk
liliği içinde yeniden canlandıran; böylece aslında isim
siz halkı insanlaştırmayı, özneleştirmeyl başaran, aşağı
dan yukan bir yaklaşımla, son derece çeşitli ampirik 
araştırmalar üretiyor. Türk tarihçiliği ise zihinsel zincir
lere vurulmuş durumda. Benzeri ampirik çalışmalar, an
cak yeni bir dizi duyarlılığın araştırmacılara yön verme
siyle ilerleyebilir. Bunun için önce, devletçi-miliiyetçi 
tarihçiliğin Augeas ahırlannda kapsamlı bir teorik temiz
lik gerekiyor.

“Batı’da köylü ayaklanmalan var, bizde yok” -nereden 
biliyorsunuz? Önü ve arkası fazla kurcalanmaksızın ulu
orta tekrarlanıp duran bu önerme, herhangi bir ciddi 
çalışmaya dayanmadan önce, ideoltt/ik bir sistemin ya- 
pıtaşlanndan birini meydana getiriyor: “ Batı’da feoda
lizm var, bizde yok (çünkü bireysel lordluk yok, tımarlar 
köylü üzerinde yargı hakkıyla elele gitmiyor ve babadan 
oğula geçmiyor); Batı’da sömürü var, bizde yok (çünkü 
serfler karşısında senyörierin sınırsız keyfiliğine (?) kar
şılık OsmanlI reayasının vergilendirilmesi devlet eliyle, 
kanunlaria düzenleniyor); Batı'da sınıflar ve sınıf müca
delesi var, bizde ise sınıflar devleti değil, devlet sınıflan 
yaratıyor ve sınıf mücadelesi gelişmiyor (çünkü - 
olabilecek en sofistike varyantıyla- Avrupa Ortaçağ ma- 
noriannda demesne denilen bey toprağı ya da hassa 
çiftlik üzerindeki angaryanın senyör ile serfi “üretim 
sürecinde” zıtlaştırmasına karşılık, ürün-rantın hakim 
olduğu OsmanlI toplumunda sipahi ile reaya sadece 
mahsüiün kaMınlmasından sonra, “bölüşüm sürecinde” 
yüzyüze geliyor); Batı’da sivil toplum ve birey var, bizde 
yok (çünkü otoritenin parsellendiği Avrupa feodalizmin
de fiefler çok geniş mu^yetlerden yararianırken, Os
manlI'da merkezî devlet her yerde hazır ve nazırdır); 
aynı nedenlerie Batı’daki başkaldın geleneği de oluşa
mıyor ve zaten Türkiye bu yüzden modemliğe/kapitaliz- 
me/demokrasiye geçmedi, geçemiyor...” Avrupa ile As
ya'yı ortadan bıçakla kesilmişçesine, tertemiz biçimde 
birbirinden ayıran bu variar-yoklar listesinde, (a) devlet 
kaynaklı, halka her zaman devlet ve nizam-ı âlem açısın
dan bakan Osmanlı belgelerinin doğal deformasyonu; 
(b) kökenleri Tek Parti yönetiminden millî şefliğe geçiş 
yıllannda yatan bugünkü muhafazakâr tarihçiliğimizin, 
İHI deformasyonu gizemsizleştireceğine, katı bilimci bir 
tavıria gerçeğin ta kendisi kabul edip, sınıf i*iücadelesi 
kavramını Türkiye tarihinden sürüp atma çabasında kendi 
devlet fetişizmini Osmanlı “altın çağ” ından gerekçelen
dirmeye başlaması; (c) kapitalistleşme patikasına girmiş 
Batı'nın, feodal ve despotik Doğu ile 15.-16. yüzyıllarda
ki ilk kapsamlı temas anının yarattığı (Perikles Atina'sın
da “Yunanlılar bir zamanlar bart>artann şimdi yaşadığı 
gibi yaşıyoriardı” basit gerçeğini Thukydides dışında 
kimsenin görmemesini andıran) “özsel farklılık” yanıl
saması üzerinde yükselip, Montesquieu, Hegel ve Marx 
gibi en büyük düşünürieri de içine alan Oryantalist para
digma; (d) tarihsel materyalizmin genel yöntemini izle
mek yerine, bir Marksolog tutumuyla, Oryantalizmin öz- 
cülügünün (essentialism) Marx'taki yankısı olan “Asya 
Üretim Tarzı” hipotezine bağlılığı yeğleyen çağdaş AÜT 
teorisyenlerinin düşünceleri, tuhaf bir şekilde Urteş- 
mektedir. Şu farkla ki, Osmanlı düzenine ilişkin bütün 
temel saptamalan muhafazakâr tezlerin değişik söyle
nişlerinden ibaret olan AÜT teorisyenleri, ayn değer

yargılanna sahiptirier; Türk devletçi-milliyetçilerinin “ iyi” 
deyip yücelttiği her şeyi, klasik Oryantalistler gibi AÜT’- 
çüler de kapitalizmin mümkün olmadığı bir durağanlık
tan sorumlu sayıp “ kötü” görüyorlar. Öyle veya böyle; 
yanm yüzyıldır, köylü ayaklanmaları ya da daha genel 
olarak Osmanlı toplumunda sınıf mücadelesinin açık 
ve örtük, bilinçli ve bilinçsiz, gündelik ve patlamalar 
halindeki bütün tezahürieri üzerine tarihçilik disiplininin 
içinden düzgün incelemeleri, yukandaki önyargılar bü
tünü peşinen buduyor, inatçı radikaller çıkarsa tez aşa- 
malannda “doğal ayıklama”ya uğratıyor, engelliyor.

Kuşkusuz ideoloji ile biriikte değerlendirilmesi doğru 
oian disiplinlerarası parçalanma, Osmanlı köylü ayak
lanmalanna veya şimdilik daha nötr bir deyimle halk 
hareketlerine duyarlıklı bir araştırma yaklaşııyının önün
deki ikinci büyük barikatı oluşturuyor. Bugün tarih dal
lan ve alt-dallannın aşağı doğru Iralüne bölüne gelip 
dayandığı küçük uzmanlık alanlannda kariyer yapmaya 
uğraşan Insanlann pek azı başlannı kaldınp sağa sola 
bakıyor ve diğer alanlarda biraz okumaya gayretediyor; 
ömeğin Osmanlı tarihçileri ile Batı Avrupa Ortaçağ ta
rihçileri, tamamen birbirinden kopuk faaliyet gösteriyor 
(tabii bu kompartmanlaşma özellikle bizim Osmanlıcıla- 
nmızın işine geliyor). Sınırii bir malzeme üzerinde alabil
diğine yoğunlaşılınca, o somutla ilgili her şey özgül, 
orijinal ve benzersiz gözükmeye başlıyor; tek bir konu
da ampirik bilgi çoğalması, evrensel boyutlar taşıyan 
bir teorik formasyonla desteklenmediği takdirde, olma
dık optik yanılgılara düşebiliyor. El hâk, Osmanlı tarihçi
lerinin kaçı, senyörierin sertlere istediklerini yaptırabile
ceği ya da manorlarda demesne'in ve feodal sömürüde 
angaryanın esas olduğu fikrine bugünkü Batılı Ortaçağ- 
cılann kahkahayla güleceğinin farkındadır? “ Batı lordla- 
nnın keyfiliği” ve “ Doğu toplumlannın durağanlığı” tez
lerinin simetriğinden, yani Aydınlanma düşünürierinin 
çoğunun kendi geçmişlerini: Avrupa feodalizmini, dura
ğan görmüş olduklanndan ve yaygın bir geleneğinden 
de asıl Asya yönetimlerini keyfi saydığından, böyle kar
şılaştırmalar bütün apriorist aforizmalan geçersizleşti- 
receğinden mi, kimse söz etmiyor? 1986'da İngiltere'
deki bir bilimsel toplantıda, çok değeri! bir Türk tarihçi
si, köylülerin padişahı/kralı “ iyi” , çevresindeki yüksek 
ricali ise “kötü” saymalannı, Osmanlı Türk toplumuna 
özgü bir bilinç biçimi diye anlatmaya başladı -niçin, 
yıllarca okuduğu, çalıştığı, tezini yazdığı ülkenin ünlü 
1381 Ayaklanmasında İngiliz köylülerinin tıpatıp aynı 
bilinci taşadıklannı bilmiyor? Başlıbaşına bir sorun da.

Oryantalist paradigmanın içerdiği ikiliklere temel yapıl
mak istenen gözlem dilimlerinin belirlenişi. Bazen çok 
rahat bir tarzda, örneğin, Batı'da krallık kurumunun se- 
çimsel karakterine karşılık OsmanlI'da böyle bir şey 
olmadığı (bir kere daha, hem buna sevinen muhafazakâr 
tarihçilerce, hem bundan yakınan AÜT'çülerce) söyle
nebiliyor. Bırakalım, Osmanlı merkeziyetinin en güçlü 
olduğu 15.-16. yüzyıllarda dahi devşirmelerin ve soylu- 
lann, yeniçerilerin ve ulemanın, net bir saltanat veraseti 
kuralının olmadığını herke.sin bildiği koşullarda, kimin 
tahta çıkacağını ve kim(ler)in öMürüleceğini saptamaya 
ayn ayn “ parli” ler halinde nasıl kanştığını; bu karşılaş
tırmanın bir tarafında yer alan Erken Ortaçağ Cermen 
şefliğinin karşısına neden Fatih veya Kanunî dikiliyor 
da, Cengiz'lerin, Timur'lann han seçilişi geleneğiyle ay
nı platformda, ilk Osmanlı beylerinin de, bir kabileler 
topluluğunun savaş önderleri olarak, çevrelerindeki aşi
ret reislerince bu göreve seçilip uzun süre “eşitler ara
sında ilk” olmaktan sıynlamadıklanna (bütün diğer ha- 
talan bir yana Osmancık romanı ve televizyon dizisinde 
Tank Buğra'nın da kaydettiği bu yalın olguya) hiç deği
nilmiyor? Bu seçimsel beylikten sultanlık ve padişahlığa 
evriliş OsmanlIyı benzersiz kılmaz; çünük aynı evrim, 
secimsel krallığın yerin mutlak monarşinin alışıyla, Ba- 
tı'da da Orta ve Geç Ortaçağ'da gözlenebiliyor.

“ Batı’da köylü ayaklanmalan var, bizde yok” iddiası
nın şimdiye kadar ortaya atılış biçimi ve düzleminde, 
protatiplerine işaret ettiğim bütün hatalar ve dariıklar 
bir araya geliyor. Bu görüşte olanlar, 1402-1412 Fetret 
Devri'nin Bedreddin, Börklüce Mustafa ve Toriak Kemal 
hareketlerini de köylü ayaklanması kabul etmiyoriar, 
ömeğin; 1502 ve 1511 'de Doğu Anadolu'da patlak verip 
II. Bayezid'in bastıramadığı, sonradan Yavuz’un bu 40 
bin köylü ve göçebeyi kesip Anadolu’yu zoria Sünnileş- 
tlrmesine yol açan başkaldınlan da; aynı şekilde, 16. 
yüzyılın sonundaki Celâlî Isyanlannı da. Niçin? İlk grup 
hakkında. Şeyh Bedreddin’in okunduğunda çok da 
“ komünistçe” gelmeyen felsefesinin panteist ve senk- 
retist karakterinden, şehzade kavgalannın olağandışı 
koşullar yarattığından, vb. dem vumluyor; ikinci gruba 
itirazlar, olayın Şiilik/Alevilik ve İran’daki Safevi devleti
ne destek sorunu olarak görülmesinde düğümleniyor: 
Büyük Kaçgun hem fazla heterojen, hem de fazla geç 
bulunarak klasman dışı tututuyor; hepsinin ortak yanlan 
olarak, net bir toprak talebinin, net bir sınıfsal bileşim 
ve antagonizmanın, net bir din-dışı bilincin saptanma-

Kanuni, para darlığına bir çözüm olarak "arazi lahriri"ni yenileyerek köylerden alınan vergileri artırdı.
Bu durumun yarattığı hoşnutsuzluk sonucunda önce Alevi-Türkmen halk arasında
başlayarak daha sonra yayılan ayaklanmalar, ordu tarafından kanlı biçimde bastırıldı. Bunlardan biri Schweigger’in 
kitabında yer alan gravürde görüldüğü gibi, mahkumu çengele asma ve o şekilde ölüme terketmekH.
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ması zikrediliyor. 17.-19. yüzyıllarda ise her türlü “eşkı
yalık ve halk hareketi” olduğu biliniyor mu; o zaman 
da OsmanlI düzeni zaten çözülme halinde deniliyor; 
ayaklanmak marifet değil, yani, şöyle adam gibi köylü 
ayaklanması olacaksa okul kitaplarındaki tarihle yüksel
me devrinde ya da klasik çağda olması öngörülüyor. 
Başka bir deyişle, kimseye köylü ayaklanması veya halk 
hareketi beğendirilemiyor. Bunun ardında, bir kere özel
likle 1502 ve 1511'e l>akışta, Osmanlı devletinin ideoloji
sini teslimiyet ile, derinleşen bir devletin göçebeliği 
ezip köylülüğü daha fazla sömürmesine tepkinin dinsel 
heterodoksluk kanalına akışındaki nedenselliği kavraya- 
mayış, apaçık farkedileblllyor. Hatta tarihçilerimiz Orta
çağ topiumiarında sınıf mücadelesinin hemen her yerde 
dini ideoloji örtüsü altında kendini İfade ettiğinden ge
nel olarak habersiz davranıyorlar. Nihayet bir olaya köy
lü ayaklanması adının layık görülmesi için, galiba sınıf 
bileşimi bakımından çok saf, bilinci bakımından çok 
bilimsel, programı bakımından tüm feodal aristokrasinin 
topraklanna el konulup bunlann köylülere dağıtılmasın
da çok kararlı, ittifaklan bakımından her türlü hakim 
sınıf kesiminden ya da komşu iktidar odağından çok 
bağımsız davranması zorunlu oluyor. Bunlar da yetmi
yor; ayaklanmanın, sözkonusu Ortaçağ devleti ve düze
ninin inişe geçtiği bir aşamada veya zaafa uğradığı liir 
konjonktürde değil de, yükseliş sürecinde ve gücünün 
doruğunda, yönetimin başarısına, ekonominin canlılığı
na ve devletin birleşik aygıtının tüm bastırma kapasite
sine meydan okuyarak kendini ispatlaması isteniyor. 
Peki, Batı’da var mı böyle köylü ayaklanması? Bunu 
kimse düşünmüyor. Biz söyleyelim: Yok. Sondan başla
yacak olursak, Avrupa Ortaçağ'ında da köylü ayaklan
malan, feodalizmin yüksekliği, henüz basit ve hafif bir 
devletin/aristokrasinin köylüleri fazla yüksek sömürü 
oranianna maruz bırakmadığı, üretici güçlerin çok geri 
bir noktadan yola çıkan tırmanma çizgisinin büyük kriz
lere uğramadığı erken yüzyıllara değil, her yerde yoğun
lukla 14. yüzyıl ortasından sonraya, başka bir deyişle. 
Batı feodalizminin kendi organik takvimi içinde görece 
geç, krizlerin başgösterdiği, kapitalist gelişmenin uç- 
verdlği bir aşamaya işaret ediyor. (14. yüzyıl sonlan 
ve 15. yüzyılın ilk yansı, İngiltere-haiya-Almanya üçge
ninin her köşesinde bir köy ve şehir ayaklanmalan fur
yasına tanık: İngiltere’de 1381 ve sonra 1450’lerin Jack 
Cade isyanı; 1370’lerde Floransa'da Ciompi hareketi; 
Almanya’da Engels’in o denli ilgilendiği köylü savaşı. 
İşe bakın ki OsmanlIlarda 1402-1412 ayaklanmalan öbe
ği de bu dönemde. Tesadüf mü? Avrupa çapında bir 
krizin ürünü mü? Bu sorular daha yeni gündeme geli
yor.) Aynca hiçbir yerde köylülerin, istikrar hüküm sü
rerken, sadece kendi başlanna, hakim sınıflann kielirli 
unsurianyla ilişki kurmaksızın, yekpare bir devletin üs
tüne gitmeleri sözkonusu değil. Heterojenlik, kanşık 
bilinç biçimleri, sınırii talepler, düzen-ötesi perspektifle
rin yokluğu. Ortaçağ köylü ayaklanmalannın evrensel 
karakteri. Esasen İm yüzden, Batı’da da “köylü ayaklan
ması yok, halk hareketi yok” diyen tarihçiler var! Ro
land Mersnier, ömeğin, Sovyet tarihçisi Porşnev’in sı- 
nıfsal hareketleri gözüyle baktığı olaylan "merkezî oto
riteye karşı vergi protestolan” olarak değerlendiriyor. 
Jacques Leers de Ciompi ayaklanmasının gerçekten aşa
ğı sınıflann eylemi değil, hakim sınıf içindeki çelişkilere 
bağlı olarak kitlelerin kullanılmasının ürünü olduğu ka
nısında. Gösterilen gerekçeler, Osmanlı toplumundaki 
sınıf mücadelesinin iskonto edilişine hayli benziyor.

Öyleyse Türidye’nin Ortaçağ düzeninin ve ürettiği çe
lişme türlerinin hiç mi özgüllüğü yok, Batı Avrupa karşı
sında elbet; ve bu sorun kulaktan dolma "bilgi” ier1e 
ya da retorilde halledilemez. "Yok” luğu baştan, hazır 
modellerden hareketle ilan edilen bir şey, nasıl doğru 
dürüst araştınlabilir? Profesyonel tarihçilik, bu işe yeni
den başlamalı. İdeoloji tabakalannı bir bir kanırdıktan 
sonra, sıra gerçek özgüllükleri yakalayıp gerçek temel
lerine oturtmaya gelebilir.

HALİL BERKTAY

Osmanlı Düzeninin Kuruluşu: Gaziler, Ulema, Kapıkulu
Osmanh Beyhği’nin, kuruluşundan beri sürekli olarak bir “uhuvve” devleti konumunda 
bulunması, her yerden gelen Müslüman gazilerin oraya akın etmesini, hatta birçok Bizans 
komutanmın Türk tarafına geçmesini sağlıyordu. Bu katkılar hem yeni devletin savaş gücünü 
artınyor, hem de aşiret düzeninin getirdiği tutukluklan gideriyordu. Osmanh Beyi aşiret 
düzeninin tutsağı olacağına bir savaşçılar grubunun komutam oluyordu.

Bu ortamda beliren ilk sorun, fethedilen topraklann mülkiyetiydi. Mülk edinmek için sınırlara 
gelen gaziler, hükümdara ganimet malının ve mülkün beşte birini verdikten sonra geri kalanı 
üzerinde istedikleri gibi tasarrufda bulunmak niyetindeydiler. Nitekim, Rumeh’de fethedilen ilk 
topraklar da böyle olmuş, gazi aileleri büyük malikâneler elde etmişlerdi. Böyle bir gelişme 
merkezi bir devlet anlayışına ters düşüyordu ve Osmanh Beyliği’ne akın eden ikinci bir 
grubun, ulemanın çıkarlanna da aykınydı. Ulemanın asıl amacı devlet idaresinden pay almak, 
yani bir bürokrasi oluşturarak, vergilendirme yoluyla artı-ürünün büyük bir kısmını merkezde, 
dolayısıyla ellerinde toplamaktı. Zamanın bilgilerini ve özellikle şeriat’ı yorumlama gücünü 
ellerinde tutan ulema ile hanedan arasında doğal bir ittifakın kurulması olağan bir sonuçm. 
Böylece ilk merkezi devlet nüvesi kuruldu.

Alman ilk önlemler tımar sisteminin kuruluşu ve kapıkulu ordusunun temelinin anlması oldu. 
Tımar sisteminin esasında, fethedilen topraklann bundan böyle gazilerin özel mülkü değil, 
devletin, yani hükümdann malı addedilmesi karan yatıyordu. Bu karar, merkezi yönetimin 
yeterince güçlendiğini ve malikâne sahibi olan birinci gaziler kuşağını izleyen kuşaklann karşı 
çıkacak güçte olmadıklannı gösterir. Yeni gelen gaziler mülk sahibi olacak yerde tımar âahibi 
olup nmarh sipahi ordusunu oluşturacaktı. Tımarlann kapsadığı alan büyüyüp bunlar zeamet 
ya da has olabilirler, sahipleri ise sancakbeyliği ya da beylerbeyliğe kadar yükselebilirlerdi. 
Ancak, tasarruf göreve bağlıydı ve sipahi’nin oğlu, ilke olarak sipahi olmağa hak kazamyorsa 
da, hiyerarşinin alt kademesinden başlama zorunluluğundaydı, Dmann yeriyse sürekli 
değişebiliyordu.

Tımar sistemi, Osmanlı devlet örgüdenmesinin en önemli fetih aracı olan, düzenü bir 
ordunun temelini oluşturuyordu. Tımann gelirine göre sipahi, kendisini ve belh sayıda athyı 
(cebeli) savaşa hazırlar ve sefer anında belirtilen yerde orduya katılırdı. Ancak bu tatzda 
kurulan ordu yine de bir gazüer ordusuydu, doğrudan merkez yönetiminin gözü ve denetimi 
altında değildi. Buradan, hükümdann “kuP’lar tarahndan meydana getirilen “has” ordusuna, 
yani yeniçerilere geçilecekti.

Seferlerde ve alanlarda elde edilen tutsaklann beşte biri hükümdara aitti. Bunlann büyük bir 
kısmı, kadınlı erkekli, padişahın doğrudan tasarrufunda bulunan has topraklara yerleştirihyordu. 
Genellikle “ortakçı kul” adım alan bu kişiler serfliği çok andıran bir düzenle toprağa 
bağlanıyor, ancak sistem Ban feodalizminden farklı olarak birkaç nesil sonra statülerinin 
serbest köylülerinkiyle aynı olmasına izin veriyordu. Tutsak kullann seçkin bir kısmı ise 
doğrudan padişah hizmetine aynlıyordu. Kapıkullanmn çekirdeğini bunlar oluşturdular.

Kapıkulu sistemi Osmanlı devlet düzenini belirleyen en önemli öğelerden biriydi. Çünkü 
bunlar zamanla smıfsal ve aile bağlanndan tümüyle kopup, orduyu ve devlet yönetimini 
elinde tutan bir grup haline geleceklerdir. Asker olarak kapıkullan, yalnız Osmanlılar için 
değil, zamanın Avrupa’sı ve Ortadoğu için çok önemli yenilikler getiren bir olguydu.
Birincisi: Kapıkullan, aktif hayatlan boyunca sürekli kışlalarda kalan, evlenmeyen ve yalnızca 
askeri eğitimle uğraşan bir gruptu. Oysa diğer ülkelerde, savaş zamanında belli gruplar askere 
alınır, ya da paralı askere başvurulurdu. Böylece Osmanlılann elinde devamlı eğitilen ve her 
an savaşa hazır olan profesyonel bir ordu bulunuyordu. İkincisi: Kapıkullan sürekü maaş 
(ulûfe) abr, oysa Osmanlı düzeninde, başka hiç kimseye maaş verilmezdi. Devletin 
merkeziyetçiliğine rağmen gelirler merkezde toplanıp yeniden dağıtılmaz, herkese görevine göre 
bir gelir saptanır ve bir gelir kaynağı gösterilir, görevli de bu gelirini doğrudan mükelleften, 
yani halktan ahrdı. Bunun anlamı, üke olarak gelir tespit edilmiş olsa bile, onu alabilmenin, 
veıgi mükellefi olan reayanın olanaklanna ve iyi niyetine bağlı olması demekti. Buna karşılık, 
kapıkulu üç ayda bir ulüfesini devletten alırdı. Böylelikle, Osmanh ekonomisinde önemh bir 
öge olan enflasyona karşı da korunulmuş olurdu, çünkü kapıkulu ulûfenin attınhnası için 
gereken baskıyı yapacak durumdaydı.

Üçüncüsü; Süreldi olarak kışla hayatı yaşayan ve eğitim gören kapıkulu, kendi zamammn 
dünyadaki en modem donanmh ordusunu oluşturuyordu. Kapıkulu ordusunun merkez nüvesi 
olan yeniçeriler, dünyanın ilk tüfekli piyadesiydi, diğer sınıflar ise, özellikle topçu sımflanysa, 
dönemin en ileri teknolojisi ile donatılmıştı. Bu teknoloji, merkezde, özellikle İstanbul’da 
kurulmuş cephaneler, tophaneler ve diğer tesislerde geliştirilir ve el altmda daima modem bir 
ordu bulundumlurdu. Bu dummun ise, devletin iç ve dış poütikasmı etkileyen iki sonucu 
oldu. Dışarda, tûfekU piyadesi ve topçusu ile Osmanh ordusu savaş tekniğinde bir devrim 
yaram. 4. yüzyıldan bu yana, Avmpa’mn Gotlar ve diğer “barbar” kavimler tarafindan 
istilâsıyle birlikte gelen eyerh ve üzengiü süvariler Roma piyade lejyonlannı alt etmiş ve tüır 
Ortaçağ’a süvari (cavaüer: şövalye) düzeni hâkim olmuş, bunlar, zırhlarla da donatılarak 
geliştirilmişti. Oysa ateşli silâhlann icadıyla süvari, özellikle zırhlı ağır süvari tümüyle saf dışı
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kalıyordu. Onun için 16. yüzyıl sonuna kadar Osmanhlar, verdikleri meydan savaşlarını
kolaylıkla kazanmışlar, ömeğin Mohaç’ta (1526), iki saat içinde, tüm Macar şövalyelerini yok
etmişlerdi.

İç politikada etkin olan ikinci sonuç ise kapıkulu ordusunun, tımarlı sipahi ordusunu saf dışı 
bırakmasıydı. Ancak burada teknik etkinlik toplumsal düzenle çelişkili bir biçimde gelişmişti.
15. yüzyıl sonu, 16. yüzyıl başında yeniçeri ulufesi günde 2 akça idi. Yani bir yeniçeri
devlete bir yılda 700 akçaya mal oluyordu. (Aynca devlet masrafı olarak silâh ve yılda bir
kat çuha elbise vardı.) Oysa, geliri 2.000 akça olan bir tımardan bir tımarh sipahi çıkıyordu. 
Tımann geliri 4.000 akça ise sipahi yanma bir cebeli, 6.000 ise iki cebeU v.s. alıyordu. 
Böylece, devlet için bir tımarlı sipahinin masrafı bir yeniçerinin iki ûç misli kadardı. Bunun 
yanı sıra tımarh sipahi ordusu teknik olarak gittikçe geride kalıyordu. Gazi geleneğini 
sürdüren sipahiler, hâlâ ok, yay ve mızrakla savaşıyor, onlan ateşU silâhlarla donatma çabalan 
semeresiz kalıyordu. Sonunda, hem meydan savaşlannda hem de Batıhlann savunma sistemi 
karşısında gittikçe önem kazanan kuşatmalarda, tımarh sipahiler ancak akınlarda ve ikinci 
•derecede eylemlerde kullanılabilen bir yardımcı kuvvet haline geldiler. Oysa büyük fetihler 
zamanında yeniçerilerin sayısı 20-30 bini geçmezken tımarlı sipahiler yûzbinleri aşıyor ve yeni 
fethedilen yerlerde de yeni tımar alanlan açılıyordu. Açıktır ki, devlet tımarlı sipahilerin 
sayısını azaltamamış ve onlara bırakılmış gelirler daha fazla yeniçeri beslemeye engel olmuştu. 
Bunun nedeni ise gaziler sınıfının, iş başında olmamakla birlikte, imparatorluğun temeUni 
oluşturan hâkim sınıflardan biri halinde kalmasıydı. Ancak zamanla devlet, sipahi gelirinden 
kısıp kendi gelirini artırma yoluna gitti. Bunun için bir yandan arazi gibi olağanüstü seferi 
vergiler koydu, öte yandan enflasyondan faydalanıp sipahi, gelirlerini aynı miktarda tutarak, 
olağanüstü vergileri giderek artırdı. Böylece tımarlı sipahilerin gerçek gelirleri gittikçe azaldı, 
oysa yükümlülükleri aynı kaldı. Bunun sonucu, sürekli artan bir hoşnutsuzluk ve sonunda 
padak veren Celâli İsyanlan oldu.

Kapıkullannın İktidara Geçmesi

Kapıkullan yalnız bir asker sınıfı değil, aynı zamanda saray okulundan (Enderun) yetişen bir 
yönetici sınıfı nüvesiydi. Padişahın hademesi olan içoğlanlardan hareket ederek zamanla idari 
görevlere kayacak ve yönetimi ele geçireceklerdi. Ancak kapıkullan doğmdan üretim ve 
mülkiyet ilişkileri içinden doğan bir sınıf değil, tümüyle devlet örgütlenmesi içinden yaratılmış 
bir gruptu ve bunları yaratan, devletin eline güçlü bir araç vermek isteyen ulema ya da daha 
doğrusu, bir hükümdar-ulema ittifakıydı.

Osmanlı Devleti’nin ilk yapısının gaziler etrafında oluşması aşiret bağlannı çözmüş, hükümdan 
büyük ölçüde serbest bırakmıştı. Ondan sonraki aşama, hükümdann kendi ailesinin içinde 
sivrilmesiydi. İlk dönemlerde hükümdann kardeşi, veziri ya da komutanı olabiliyordu. Diğer 
beyliklerden kız alınıp verilebiliyordu. Ancak sonradan, bir saray aristokrasisi kurabilecek tüm 
gelişmelere karşı çıkıldı. Burada da ulemanın rolü büyük oldu. Taht kavgalannda, özellikle 
Yıldınm Bayezid’in Ankara Savaşı’nda Timur’a yenik düşüp ölmesinden sonra vukubulan fetret 
devrinde, ulema, merkezi idareden yana olan hükümdar adayını desteklemiş, gazilerin ya da 
aşiretlerin adaylan, saf dışı edilmişti. Zamanla, yeni hükümdann erkek kardeşlerini ve onlann 
oğullannı öldürmesi kanuff olmuş, hükümdarlar yalnız cariyelerle evlenmiş, padişah kişi olarak 
çevresinden soyudanmıştı. Bu evrim, Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar, bir hükümdar- 
ulema ittifakı biçimindeydi. Ancak hükümdar, bu evrim sonunda yalnız bir kişi olarak 
kalmaya mahkûmdu, ulema ise gittikçe dallanan ve budaklanan bir sınıf olarak gelişiyordu. 
Bunun doğal sonucu hükümdann ulemanın elinde bir kukla gibi kalması ya da aradaki 
ittifakın bozulmasıydı.

Ulemanın üç gelir kaynağı vardı: Kadılık, müderrislik gibi görevlerin gelirleri, vakıf 
mütevellilikleri ve ticaret. Bu sonuncunun ulemayla doğmdan ilişkisi yoktu, ancak ulema 
bilgisi, prestiji ve devlete yakınlığıyla en önemli kentli sınıfı meydana getiriyordu. Önceki 
güçlü kentli sınıf olan Ahiler, loncalann devlet denetimi altına alınması, devlet için üretim 
zorunluluğu, kâr ve üretipı hadleri gibi zomnIuluklann konması ile güçlerini büyük ölçüde 
yitirmişlerdi. Bunun yanı sıra devletin genişlemesi ve giderek daha önemli ticaret yollannı 
içine alması, ticareti kamçılamış ve doğal olarak zirveye ulaşan bir sınıfın elemanlan olarak 
ulema aileleri büyük çaplı ticarette sivrilmeye başlamışlardı. Oysa uluslararası ticaret dış ilişki 
demekti ve Osmanlı devleti gittikçe dünya ekonomisinin içine giriyordu. Batılılar ve özellikle 
İtalyan devletleri, arada sırada Osmanhlara karşı Haçlı seferleri düzenlemekle birlikte, onlarla 
ticari ilişkilere girişmişlerdi. Doğu’da en çok çıkarian olan Venediklilerin ve CenevizUlerin 
politikası, büyük kıta alanlannı' fethedip, oradaki üretimi ellerine geçiren Osmanhlara karşı 
bazı stratejik limanlan • ve deniz yolunda uğraklan denetlemekti. Sermayenin ve ticaret 
filolannın önemh bir kısmına sahip olduklan da düşünülürse, böyle bir denetim, ekonomik 
üstünlüğü sağlamaya yeterliydi. Bu dummda Batıh ve Osmanlı tüccarlannın çıkarian 
özdeşleşiyordu. Ancak, ulema ailelerinin bir ayağı ticarette, bir ayağı iktidardaydı. İç üretimin 
ucuz fiyatla kapatılması, iç pazarlann yabancı mallara açılması, yerli-yabancı tüccann 
yarannaydı. Oysa gelirini topraktan elde eden, reayanın vergisini aynî olarak tahsil edip 
pazarlayan sipahi hoşnutsuzdu. Dumm Batı’nın ekonomik hâkimiyetine doğm gelişiyordu ve 
bu bakımdan, iş başında olan Çandarlı ailesine yapılan Bizansla işbirliği ithamı haksız değildi.
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Tasavvuf felsefesiyle donanmış Şeyh Bedreddin 
(üstte), müridleri Torlal( Kemal ve Börl<lüce 
f^ustafa'nın öldürülmesinden sonra sürdürdüğü 
propaganda faaliyetlerini, hemen hemen bütün tarikat 
üyelerinin yakalanıp kılıçtan geçirilmesiyle kendisini 
bekleyen sona yaklaştığını hissetmesine rağmen 
mücadelesini Tann’ya ulaşma ve onunla özdeşleşme 
inancıyla sürdürmeğe devam etmişti. Ayaklanmaya 
katılanların işkence yoluyla yola getirilmesini tasvir 
eden yabancı kaynaklı taş baskılar (üstte sağda), bir
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Topkapı Müzesi Kûtüphanesi'nden

bakıma Islâm hukukundaki zulüm kavramını ters 
çeviren iktidar sahiplerinin mazlumlara yönelik 
uygulamalarını bütün vahşetiyle ortaya koyuyor. 
Kuran'da sık sık dile getirilen zulmün kötülüğü 
anlayışına rağmen Islâm ceza hukuku, eşkiya ve 
isyancılarla birleşen kamu görevlilerine en ağır 
cezalan getirerek ve diğer suçlulara tanınan deviet 
makamlarına ve hatta doğrudan doğruya padişaha 
başvuru hakkını da onlardan saklı tutarak 
ayaklanmalan bastırmada önemli bir rol oynamıştır.

Böylece, İstanbul fethinin verdiği prestijden yararlanan Fatih Sultan Mehmed, fetihten hemen 
sonra Çandariı ailesini iktidardan uzaklaştınp yerine kapıkuludan yetişme vezirler yerleştirdi. 
Padişah darbesiyle yönetim ulemadan kapıkullanna geçiyordu. Kapıkulu, kişi ve grup olarak, 
tümüyle hükümdar tarafindan yaratıldığından ve onun emrinde olduğundan, Osmanh padişahı 
imparatorluğun tek ve mutlak hâkimi oluyordu.

Fatih Sultan Mehmed, tüm ömrünü ulemanın gücünü kırmaya harcamıştı. Kapıkulundan müftü 
tayin etmeye ve vakıflan lağvetmeye kadar giden iç önlemlerin yanı sıra, o dönemde yapılan 
savaşlann asıl amacı Venediklilerin ve Cenevizlilerin Doğu’daki üslerini yok etmekti. Fakat 
gaziler toprak tasarrufunu muhafaza ettikleri gibi, ulema da gücünün önemh bir kısmını 
koruyabilmişti. II. Bayezid Fatih’in aşın önlemlerini gelen tepkiler karşısında, geri almak 
zorunda kalmıştı. Böylece ulema, şeriat hukukunun uygulaması ile ilgili görevleri (kadılık, 
kazaskerlik, müftülük), kendi kadrolanm yetiştirme görevini (müderrislik) ve vakıf denetiminin 
önemli bir kısmını korudu. Ancak örf hükümlerinin uygulanması ve devlet y^etiminin üst 
kademeleri kapıkulunun eline geçmiş, ticaret ise ulema ailelerinin elinde kalmakla birlikte, 
uluslararası Doğu ticaretinin evrimine bağlı olarak gelişmiş, yani uzun dönemde önemli ölçüde 
gerilemişti.

Sonuçta, kapıkullanmn iktidara gelmesiyle klâsik Osmanh düzeni kuruldu. Fakat bu düzen 
eski hâkim sınıflann gücünü ortadan kaldıramadı, çelişkiler süregeldi. Merkezi yönetim, 
sipahilerin zaranna, toprak gelirinin giderek artan bir bölümünü merkeze aktarmaya çalışmış, 
kumandanlıklar giderek kapıkullanmn eline geçmişti. Ancak önemh çelişki kaptkulu grubunun 
kendi içindeydi. Sınıfından, milletinden, ailesinden kopanimış kişiler imparatorluğun en yüksek 
makamlanna kadar çıkıyor, en büyük iktidann ve servetin sahibi olabiliyor, ancak padişahın 
kulu olmayı sürdürüyorlardı; iktidarlan, servetleri, hayatlan padişahın elindeydi. Çocuklan ise, 
kapıkulu olamadıklanndan aynı görevlere geçemezlerdi, yani iktidar hem yukanya hem aşağıya 
doğru kilitlenmişti. Oysa kapıkulu grubu, iktidannı perçinleştirmek için sınıf olma 
çabasmdaydı. Onun için de kapıkullanmn iktidar ve servetlerini varislerine bırakabilmeleri 
gerekiyordu. Bunun tek çaresi, görev boyunca elde edilen servetleri, padişahın el koymasından 
korumak için vakfetmek ve varisleri vakıf mütevellisi tayin etmekti. Ancak bunlara kapıkulu 
görevleri kapah olduğu için, medrese tahsih görüp ulema sınıfına ya da sipahilere terkedilmiş 
ikinci derecede komutanhklara geçebihrlerdi. Böylece kapıkullanmn kendileri sınıf olamaz, 
ancak diğer sınıflan ve özellikle ulema sınıfını beslerlerdi. Prestijli ve zengin bir sınıf olan 
ulemanın servet ve görevlerini babadan oğula aktarma olanağı vardı ve geçek ulema 
hanedanlan kurulmuştu. ^Aynı biçimde, kapıkulu ve kapıkulu oğullannın saraydan kız 
almalanyla askeri görevleri olan aileler de türemiş, fakat önemli görevler kapıkullanmn elinde 
kaldığından bir aristokrasi kuramamışlardı. Tersine, güçleri özellikle atalannm kurmuş olduğu 
vakıflann tasarrufundan kaynaklandığından, bunlar da zamanla ulema sınıfına doğru 
kaymışlardı. Ulema ise kendi görevlerini değerlendirmeye çalışmış ve 16. yüzyılın ikinci 
yansından başlayarak müftülüğü (şeyhülislâm) hiyerarşinin zirvesine çıkarabilmişü.
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Toplumsal Eşitlik İein 
İsyan: Seyit' Bedreddin  
Ayaklanm ası

Kolektif müliciyeti savunması ve emeğe verdiği değer
le Rönesans sonrası Batı ütopyacılannınkiyie akraba 
bir ideolojinin taşıyıcısı olan Şeyh Bedreddin’i Anado
lu'daki İHitün öteki tiatınîlerden ayırdeden özelliği, 13. 
yüzyıl boyunca Anadolu’yu saran ayaklanmalann deva
mı niteliğindeki bir halk ayaklanmasının esin kaynağı 
ve örgütleyicisi olması, devlet düzenini zora dayanarak 
sarsmaya çalışması ve hatta devlet güçleriyle açık bir 
çatışma içinde yaşamını kaybetmesidir. Bedreddin’i, uğ
runda canını kayl>ettiği isyankar düşüncelere yönelten, 
Mısır'da aldığı eğitim sonrası başlıca ilgi alanını oluştu
ran tasavvufun, dolayısıyla uzunca bir süre içe kapanma 
biçiminde tezahür eden inançlannın etldsiyle, tannsai 
gerçeklere varmanın yolunun ancak Tann ile kurulacak 
yakınlık sonucu Tann ışığının içe doğuşundan geçtiği, 
insanın Tann'yla özdeşleştiği ve cennetin ancak bu dün
yada kurulabileceği fikrine ulaştıran süreç, Bedreddin’
in yanında. Doğu İslâm ülkelerinde yazılması gelenek 
olan Menakıbnâmelerin hemen hepsinde zikredilen biçi
miyle çevresine başlan kabak, yalınayak, gövdeleri çıp
lak, üstlerinde birer yakasız entari, bellerinde yünden 
örülmüş kuşak, omuziannda birer nacak, boyunlannda 
birer çomak, yanlannda esrar taşıyan Insanlann toplan
masıyla başlamıştı. Böylece ermişlik mertebesine ula
şırken kendisiyle aynı kanılan paylaşmayanlarca daha 
baştan, dinsiz, sapkın ve asi ilan edilirken Bedreddin, 
yeryüzünde okluğunu iddia ettiği cennete erişmek iste
yen, çünkü cehennemi yeryüzünde bulmuş olan ezilen
lere yol gösterdiği için, egemen soylular tarafından bir 
kargaşalık kaynağı olarak algılanmasının gerekçelerini 
yaratmıştı. Felsefi düşüncesinin kilit taşını oluşturan 
Tann, Bedreddin’in temel eseri Varidat'ta “ bütün işlerin 
kendi özünden doğması, olgunluk nitelikleriyle nitelen
miş olması yüzünden salt varlık’’olarak tanımlanırken, 
“salt varlık”a yüklenen “yalnız kendisiyle, kendi özü 
ile varolan, başka bir nesnenin varlığını gerektirmeyen 
varlık” anlamıyla, hem yaratılmanın hem de yoktan va
rolmanın reddiyle, her insanın Tann’nın dünya üzerin
deki görünümü olduğu biçiminde betimlenir. Şeriat ilke
lerine açıkça karşıt triçimde yeniden dirilişi “bir gövde 
ile aynntıian, dağılıp yokoMuktan sonra yeniden eski 
biçimine dönemez, yeniden birleşip bütünleşemez, 
varolamaz” diyerek reddeden Bedreddin, bu savına da
yanak olarak, yoktan varedişin Tann varlığı karşısına 
ikinci bir varlığı çıkarması nedeniyle Vahdet-i vücûd’un 
inkar edilmiş olacağını gösterir.

Bedreddin’e göre gerçeğe varmanın, onu kavramanın 
aracı tek başına us olamaz, hatta us’a eşlik etmeyen 
sezginin yokluğunda yanılgı payı yüksek olacaktır. Ta
savvuf düşüncesinde önemli bir yer tutan sezgiye yük
lenen bu anlam, us’un tek başına tannsai nitelikleri 
kavramaktaki yetersizliği ve ona ancak bütün tutkular
dan annma koşulunda, erme olgunluğuna ulaşıMığında 
elde edilebilir, bir nitelik kazandırma çabasıyla açıklana
bilir. Böylece ahlik anlayışını İyilik ve kötülük kavramla- 
n üzerine kurarken, “ insanın kan damartannda dolaşan 
şeytanlar”ın neden olduğu kötülüklerden annmanın yo
lunun ancak sezgiyle ulaşılabilecek Tann fikriyle bulu
nabileceği düşüncesiyle, Bedreddin, “ölmeden önce 
ölmek” diye tanımladığı Tann’ya yönelme gereğini pe
kiştirir. Ancak Bedreddin, düşüncesinde özel bir yer 
verdiği sevgiyi, insanın bütün kötülüklerden kurtulması, 
yücelmesi ve Tann katına yükselmesi olarak tanımlaya
rak, Tann sevgisinin insan sevgisini zorunlu kıkJığı dü
şüncesiyle kardeşlik ve eşitlik ülkülerini öne çıkartarak 
eşitlikçi ve komünoter bir toplum projesinin taşıyıcısı 
olmuş, İran, Bizans, Moğol vb. gibi farMı kültürel ve 
dinî geleneklerin adeta bir kesişme noktasını oluşturan

Anadolu topraklannda, aykın sayılabilecek yaşam biçi
mi ve gelenekleriyle marjinal kalmış topiuiukiann çevre
sinde toplandığı bir önder haline gelebilmeyi başarmıştır.

Islâm dininde Tann ile kul arasında kurulan ilişkilerin 
t>aşınd3 gelen it>adet, ortodoks Islâm geleneğinde Tan
n’ya bağlanmak, kulluk etmek biçiminde anlamlanırken, 
Bedreddin’de bambaşka bir içerik kazanır. Bedreddin’e 
göre ibadetin esas anlamı, namaz, oruç, zekat vb. bi
çimleri altında yapılırken, insanın bütün kötülüklerden 
annması, Tann’ya kavuşmasıdır. Il>adet ancak l>ütün 
kötülüklerden ve özellikle bütün çıkarlardan annmış bir 
gönülle yapılması gereken ahlâki bir sorundur. VâıidaV- 
ında “ birtakım insanlar, birtakım insanlara taparlar, kimi 
altın ve gümüş paralara, kimi yenilecek, içilecek nesne
lere tapar da Tann’ya taptığını sanır” derken, ibadetin 
dışa dönük bir görevin yerine getirilmesi, bir kazancın, 
çıkann sağlanması, cennete gidilmesi amaçlarıyla yapıl
masını açık bir dille reddeder. Bedreddin'e göre Tann'- 
ya, ya da başka bir deyişle Tann’nın bir görünüşü niteli
ğine kavuşma çabasındaki insana yakışan, mülk ortaklı
ğının olduğu bir toplum düzenidir. Bizans tarihçisi Du
kas, müridlerinden Börklüce Mustafa’nın Şeyh Bedred
din adına Karaburun yöresinde köylüler arasında “ ka
dınlar, yiyecekler, giyecekler, evcil hayvanlar, işlenir 
topraklar gibi yarariann tümünün kamunun ortak malı 
olması gerektiği” propagandası yaptığını yazıyor. Bed
reddin’ln takipçileri tarafından kurulan Simavüik tarikati 
üyeleri, her türlü sömürü biçimine karşı çıkarak, emeğin 
kutsallığı fikrinj öne sürmüşler ve esas olarak da toprak
sız köylüler arasında yandaş bulmuşlardı. Insanlann dün
ya nimetlerinden eşit olanaklar içinde yararlanmaiannı 
dine, dinin öngördüğü yaşama kurailanna, Tann yasası
na aylan İMilmayan, tersine, aykınlığı, bu din yasalannı 
kendi çıkarlannı devam ettirmek amacıyla başka türlü 
yorumlayanlara iade ederek, cenneti bu dünyada ara
yan Simavîiik, insanın ancak bu dünyadaki bir toplumun 
üyesi olması gerektiği inancıyla, bu dünyadaki toplumu 
düzenlemenin yollannı aramak fikriyle, güçlü bir başkal- 
dın potansiyeli taşımakla kalmamış, yoksul köylülerin 
zihnine nüfuz ederek maddi bir güce dönüşmüştür. Öte 
yandan, Anadolu topraklan üzerinde kök salan sayısız 
tarikatlann geniş yığınian birleştiren kurucuiannın, şeytı- 
ierin, pirlerin, müridleriyie en temel ortak paydası oian 
yoksulluklan, alçakgönüllülükleri, azla yetinen yaşama 
ilkeleri, yerleşik kurallann dışında oluşlan bütün yenilik
lere kapah şeriat düzeni karşısında güçlü bir çekim mer
kezi olmasını kolaylaştıran faktörler arasındaydı. Şeyh 
Bedreddin’in müridlerinden Börklüce Mustafa, bazı kay
naklara göre, Sakız adası yörelerinde Hıristiyanlar ve 
keşişlerle ilişki kurup, onlara Şeyh’in görüşlerini açıkla
mış, böylece belki de o güne kadar dinî farklılıklann 
üstünü örttüğü “ hakedilmiş ortak bir yaşantı” kurmak 
amacıyla ortak davranma olanaMannı araştırmıştı. Genç
liğinde fıkıh, hadis, kelâm, belâgat, tefsir gibi Kuran’a 
bağlı bir eğitim görmesine rağmen, daha sonra gittiği 
Mısır’da Muhammed bin Ekmeleddin’in yanında, sonra
dan ünlü bir tıp bilgini otan Hacı Paşa, ozan Ahmedî, 
Şemsettin Fenarî gibi İslâm düşüncesinin o çağda önemli 
aydınlan arasında yer alacak arkadaşlanyla ilk tasavvuf 
eğitimini alan Bedreddin, Anadolu’ya döndükten sonra 
Edirne’den Konya’ya kadar uzanan uzun süreli yoicu- 
luMannda inaitçiannı yaymaya çalışmış, engin bilgisi 
sayesinde kısa sürede kazandığı saygınlığıyla veliaht 
Musa Çelebl’nin kazaskeri olarak Edirne’de göreve baş
lamıştı. Ancak Yıldmm Bayezid’in Ankara Savaşı sonu
cunda ölmesi ve ardından, oğullan arasında çıkan taht 
kavgasını Çelebi Mehmed'in kazanmasıyla İznik’e sürül
müştü. İznik’te de örgütleme faaliyetlerini sürdüren Bed
reddin, özellikle Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal adlı 
müridlerinin de Anadolu’nun değişik kentlerinde açık 
faaliyeti sayesinde okJukça g«niş bir kesim üzerinde 
nüfuz kazanmıştı. Bedreddin’in etrafında toplananlann 
ortak özelliği öHimü bir “ölümsüzlük” saymalarıydı. Bed
reddin tarafından Aydın’a gönderilen Börklüce Musta- 
fa’ran etrafında toplanan kalabalığı kendi tahtı için tehli
keli bulan Çelebi Mehmet’in gönderdiği askeıf gücün

Börklüce Mustafa’yı şiddetli bir savaştan sonra Karabu
run’da öldürmesi üzerine Rumeli’de önce Eflak, oradan 
da Deliorman'a kaçan Bedreddin, aynntıian ve biçimi 
hakkında kesin bilgilerin bulunmadığı bir tarzda yakala
nıp Serez Çarşısı’nda, gene değişik kaynaklara göre, 
1413,1417 veya 1420'de idam edildi. Değişik kaynaklar 
Bedreddin hareketini farklı yorumlamaktadırlar. Kimileri 
bu hareketi bir halk hareketi olarak tanımlamayı tercih 
ederken, başkaian ise Osmanlı tahtını ele geçirmek için 
verilen mücadelenin bir uzantısı'olarak göstermeyi ter
cih ediyorlar.

Bedreddin'in öldürülmesinden sonra da yandaşlan 
variıklannı sürdürdüler. Bedreddin'in düşüncelerinin sür
dürülmesinde Rumeli Bektaşîierinin oldukça önemli kat
kısı olmuştur. Şeyh Bedreddin düşüncesini ölümünden 
sonra da devam ettirenlerin çoğunluğunun okuma yaz
ma bilmeyen, sünnilerin yaşama biçimlerinden çok fark
lı bir yaşam biçimini benimseyen, kadın-erkek aynmını 
reddedenler oluşturuyordu. Bunlar yılın belli günlerinde 
kadınlı erkekli toplantılar düzenliyor, içki içiyor, birbirle
rine çok saygılı davranıyor ve bir kardeşlik havası içinde 
yaşıyorlardı. Şeyh Bedreddin'in tasavvufla ilgili inançla- 
nnda Batınîlik'in büyük etkisi olmuştur. Çoktanniı inanç 
verilerinden beslenen Batınîlik'in kaynağı Sabiîlik deni
len, İbranî dininin Kal>alizm adıyla anılan inançiannda 
yatar. Bunlara göre evrende görülen, var olan ne varsa, 
Tann denen tek varlıktan gelir, bütün varlık türleri özde, 
gerçekte birdir. Değişiklik sadece görünüştedir. İki ayn 
varlık, kadın ile erkek bir bütünlüğe ulaşmak için derin 
bir sevgiyle birbirlerini arar. Bu arayış Mesih’in gelişiyle 
sona erer. Birlik sağlanır. Sabiüik’in özünü oluşturan

Mehmet Ali Bey imzalı hatta yer alan "Tanrısal istek, 
zalimlere fırsat verecek yönde olmasa, mazlumların 
âhı bir anda dünyayı yıkıverir" ifadesi tarikatlar 
üyelerinin ayaklanmalarına güç veren manevi 
dürtülerin dolaysız ifadesiydi.
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ruh kavramıdır. Ruh bir değildir, evrende sonsuz sayıda 
ruh vardır. Bu ruhlar birer cevher niteliğindedir. Sabit- 
ik’in özünü oluşturan ilkeler Tann, Akıl, Nefs, Mekan 
ve Boşluk’tur. Sabiîlik’ten devraldığı bu kavramlara Sa
bık, Ced, Feth, Tâli ve Hayat adını veren Batınilik, önsüz 
Dian evrenin aşağı yukan dokuz aşamalı evrenlerte olu
şan bir bütün olduğu, us’un ancak 10. aşamada bulun
duğu, us’un evrendeki sürekli değişimin n e d e n i j ğ u ,  
evren yaratılmadığından yok da olmayacağı ve nihayet 
bu evrenin ötesinde başka bir ahiret olmadıö- ^Z^ünce- 
teriyle dine, dinin bütün ilkelerine aykın bir tutum içine 
gimıekten çekinmez. Özellikle 11. yüzyılda ortaya çıkan, 
daha sonra Haşhaşiler adını alan. Haşan Sabbah tarafın
dan kurulan tarikat, Batınîlik’e yeni bir İçerik kazandır
mış, onu bir eylem örgütü haline sokmuştur. Ayaklanma 
düzenleyen, esrar ve haşhaş kullanımını -  ,...>îaştıran 
tarikat üyeleri boyunlannda taşıdıkları esrar kabaklany- 
ia Anadolu’ya esrar alışkanlığını taşımakta oldukça etki
li olmuşlar ve bu davranışlanyla daha baştan aykın bir 
nitelik kazanmışlardır.

Şeyh Bedreddin'in düşüncelerinde izleri görülen bir 
başka kaynak da İlkçağ Anadolu-Yunan felsefesidir. Bed- 
reddin’de önemli bir yer tutan birleştirici, kaynaştincı 
ve banşçıi sevgi kavramı insanın varoluş nedenlerinden 
biridir. Doğacı, maddeci, usçu ve sezgici bütün Islâm 
bilgelerinin dayanağını oluşturan İlkçağ felsefesi, Aris
toteles ve Platon'dan da esinlenmiş hemen hemen tüm 
İslâm düşünürlerinin izini çok da başanlı olmayan biçim
de sürdükleri düşünme kalıplannın Bedreddin’deki yan
sımasıdır. Çok değişik kaynaklardan beslenen Batınilik, 
ortaya çıktığı bölgelerin gelenekleriyle de bezenerek, 
Hıristiyanlıkla arasına kesin sınırlar çekmeden Melâhide 
adını alarak, Suriye’den başlayarak yüzyıl başlann
da İran’daki TürMer arasında yaygınlaşma olanağı bul
du. Burada da topraksız köylülerin, toprak sahiplerine 
karşı bir mücadele kılavuzu biçimine bürünerek, sadece 
edep yerierine bir önlük bağlayan, başlanna hurma ka
buğundan örülmüş birer başlık, ellerinde palalar variıklı- 
lardan para toplayan Ayyariar, saç, kaş ve kirpiklerini 
kazıyan, küçük topluluklar halinde dolaşan Kalenderîler 
ve nihayet göçebe, kuralsız yaşamayı adet edinmiş ve 
oklukça yoksul Haydarîler adlı küçük kollara bölünen 
Melâhide tarikatı, sonradan Bektaşilere katılacaktı. Mülk 
ortaklığını temel alan tarikat, Bedreddin’in içinde yetiş
tiği manevi ortamın bütün özelliklerini kendisinde topla
mıştı. Öte yandan, özellikle 6. yüzyıMa İran’da Mazdek 
tarafından kurulan Mazdekilik’e göre, dünya kimsenin 
egemenliği altında değildi ve Insanlann güçlerine daya
narak topraklan ellerine geçirmeleri özel mülkiyeti do
ğurmuştu. Halbuki doğada böyle bir durum yoktu ve 
bütün yarariar insanlığın ortaklaşa hizmetine sunulmuş
tu. Bütün üriinler eşit olarak, kişilerin ihtlyaçlanna göre 
dağıtılmalıydı. Kadınların evlilik bağıyla tek bir erkeğin 
egemenliğine bırakılması doğaya aykınydı. Bu düşünce- 
lerie ayaklanan takipçilerinin Iran kralı Nuşirevan tara
fından acımasızca bastınlmasından sonra, özellikle Azer
baycan yörelerinde Türider arasında yaygınlaşan, za
manla Babekilik, Mütıeyyeza, Karmatilik gibi kollara ay
nlan Mazdekîlik, Bektaşilik ve Babailikle biriikte Anado
lu topraklannda boy verê n eşitlikçi düşüncelerin öncülü 
sayılabilir. Böylelikle, kendisinden önce Anadolu’ya göç 
etmiş topluluklann, yerieşik düzene geçmeye başlama
larıyla ayrışarak, toplumsal piramidin en geniş ayağını 
oluşturan göçebe aşiretlerin, ve bu aşiretlerden toprağa 
bağlanan ırgatlann eşitsizlik, zulüm, inanç özgüriüğün- 
den yoksunluk gibi bir çok nedenle önünden kaçtıklan 
Moğollardan sonra, Selçuklular ve Osmanhiann kendile
rini ehlileştirme çabalanna biraz mistik tıir yaklaşımla, 
biraz da dini inançlannın temelini oluşturan sezgiyle 
karşı çıkan ve Anadolu’daki isyan geleneğinin 15. yüz- 
yıMaki takipçisi olan Bedreddin, Tann sevgisi ve tasav
vufun İslami bir biçim içinde mazlumlann mücadele sila
hına dönüşebilmesi imkanını ortaya koyan bir düşünür 
ve eylem adamı olarak Islâmın orijinal felsefesini derin- 
leştinniş, egemenliğin ideolojisi olarak gelişen İslâm’ın 
diğer versiyonlanyla arasına kalın çizgiler çekmiştir.

D’Ohsson Albümü’nden 17. yüzyılda bir Bektaşi tekkesinde ayin. BeKtaşilik uzun yıllar Anadolu’da etkili olmuş 
Batınî olarak nitelenen bir tarikattır. Kurucusu Hacı Bektaş Vell'den sonra yayılan ve örgütlenen Bektaşilik 
OsmanlI Devleti’nin ilk yıllarında yönetici kadroların da düşüncelerini etkiliyordu. Ancak devletin örgütlenip, dinsel 
kurumlan sunnî temellere oturtmasıyla birlikte Bektaşilik, resmî çevreler tarafından benimsenmez oldu. Bunda 
Şeyh Bedrettin ayaklanmasından sonra benzeri düşünsel akımların tümünün reddedilerek Batınî sayılmasının rolü 
vardır. Fakat Bektaşilik ilk geliştiği dönemlerde Ahi örgütüyle ve daha sonralan Yeniçeri Ocağı'yla da sıkı 
ilişkide olmuş, dervişler vasıtasıyla yayılmış, böylece toplumsal yaşamda önemli bir yer tutmuştur. Anadolu ve 
Rumeli’de kurulan Bektaşi tekkelerinde kendilerine özgü dinsel törenleriyle uzun yıllar varlıklarını sürdüren 
Bektaşilerin bu etkinlikleri tekke ve zaviyelerin 1925’de kapatılmasıyla son bulmuştur.

Şeyhülislâmlık, şeriatın örfle bağlandığı ve birincisinin İkincisini denedediği nokta olduğundan 
çok önemli bir mevkiydi ve bunu ele geçirmekle ulema, çevresinden tamamen soyutlanan 
padişahın etra&nı alarak iktidara dönüşmesinin şartlarım hazırlamışa.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi, görüldüğü üzere hızla gelişen bir süreç içinde yol aldı, 
yanlan düzen de katı ve değişmez olmaktan uzaku, çelişkileri, her an durumu değiştirebilecek 
bir ortam içinde varhğını sürdürüyordu. Bu yüzden, Osmanlı tarihi, önce ideal bir düzene 
doğru abnan yol, sonra da, çeşidi nedenlerden dolayı, bu düzenin bozulması olarak 
görülemez. Var olan çelişkiler, önce dinamik bir biçimde gelişmeyi desteklemişti ve, aym 
zamanda Baü’nm baskılanna karşı Dpğu’nun savunmasını da üsdendiği için, Osmanh 
Devleti’nin gelişmesi mümkün oldu. İç çelişkiler, düzende tıkanıklıklar yaratmaya başlayınca ve 
Doğu’nun Batı’ya tepkisi. Bati ile Doğu arasındaki mesafeyi açmaya yarayınca, İmparatorluk 
gerilemeye başladı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Düzeni
Bizans’tan, İslâmdan, Orta Asya’dan Osmanlı İmparatorluğu’na kalan mirası, iktidar ve düzen 
kavramlan ifade etmeye yeterlidir. İktidar, tüm güçleri kendisinde toplayan bir kişinin 
iktidandır, bunun karşısında ya da yamnda, piramidal şemayı az da olsa zedeleyebilecek 
hiçbir karşı iktidar yer alamaz. İktidara karşı tek tepki, toplumsal yapıyı bozmadan, aşağıdan 
yukanya doğru yönelir. Hükümdann meşruluğunu kaybetmesi ancak sonsal (a posteriori) 
olabilir. Bir hükümdann devrilmesi onun meşru olmadığımn kanıtıdır. Kendisine karşı yapılan 
hareketi bastırabilmesi ise meşruluğunun devam ettiğinin göstergesidir. Hükümdann değişmesi 
ise piramidin genel biçimini bozmaz.

Düzene gelince, bu önsel (a priori) tespit edilmiş ideal bir düzendir. Buna harfiyen uyulursa 
toplum da ideal bir toplum olur. Hükümdann ve onun elindeki kadronun (bürokrasinin) 
görevi de bu düzeni uygulamaktır. Eğer pratikte sorunlar varsa, bunlar iç ya da dış 
çelişkilerin ürünü, evrim sürecinin getirdiği yeni ögeleriı^ sonucu değjl, ideal düzen 
kurallannm yetersiz ya da kötü uygulanmasından doğan aksakhklardır. Çözüm kanunlan 
değiştirmek değil, eski kanunlara dönmektir. İlke budur ve Osmanh kanun koyucusu yeni
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kurallar koymağa mecbur kalsa bile, bunu eskiye dönüş kisvesi altında yapmaktadır. Burada 
elbette örf-şeriat çelişkisinin rolü büyüktür. Yeni bir kural, örfi bir kural ve aynı zamanda bir 
yenilik (bid’at) olduğu için şeriatça şüphelidir.

Bu kavramlar, Osmanh İmparatoriuğu’nun yönetimini ele aldığı topraklann ideolojik, ekonomik

Oğuz kökenli Selçuklular Cend ilinden yola çıkarak 
Yakın-Doğu’nun fethine giriştiler. Hazer Denizi 
doğusunu, Dandanakan Muharebesiyle (1040) 
Gaznelileri Horasan’dan sürüp çıkararak denetimleri 
altına aldılar. Harzenn, Irak ve İran’ı tümüyle işgal 
ettiler (1042). Sonuçta, Bağdad'taki Abbasi Halifesi, 
Tuğrul Bey'e Sultan unvanını verdi (1055). '1071 
Malazgirt Savaşı’nda BizanslIları yenilgiye uğratan Alp 
Aslan döneminde Selçukluların egemenliği Suriye ve 
Küçük Asya’nın büyük bir bölümüne yayılmıştı (üstte). 
Bu dönemde dev bir imparatorluk oluşturan 
Selçukluların Sünnîliği güçlendirerek, mezhepler 
karşısında hoşgörülü, sağlam bir devlet aygıtını 
geliştirmelerine rağmen, patrimonyal bir devlet 
anlayışı, küçük beylerin üstünde bir atabeyler 
aristokrasisinin yaratılışı, hanedanların sayısının 
artmasına ve Melik Şah döneminden sonra, 
imparatorluğun parçalanmasına yol açmıştı. Kirman,
Irak ve Suriye’de oluşan üç hanedanlığın 
yıkılmasından sonra, Anadolu’daki Konya Rumi 
hanedanlığı daha bir süre yaşamını sürdürdü 
(1077-1308). Anadolu Selçuklulan Miryakefalon’da 
Bizans direnişini yok ederek (1176) 1207’den itibaren 
Antalya’dan uluslararası ticarete açıldılar Aniden 
bastıran istila, Selçuklu illerini 1221-1244 arasında 
Moğol egemenliği altına soktu. Anadolu'nun küçük 
sancaklar ve Rumi hanedanlığına bağlılıktan giderek 
kopan beylikler halinde bölündüğü dönemin sonunu, 
Horasan’dan kovularak gelmiş ve Konya Sultanı 
Alâeddin Keykubat tarafından Bursa dolaylarına 
yerleştirilmiş bir Oğuz kabilesi olan Osmanoğullan, I. 
Osman döneminde Anadolu’nun batısını büyük bir 
hızla egemenliği altına alarak, 1345’ten itibaren de 
Avrupa yakasına geçip, 1389'da Kosova Muharebesi’yle 
noktalanacak Avrupa'da Müslüman bir köprü başı 
tutma sürecini tamamlayarak getirdi (yanda).
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Timur'un Ankara Savaşı’nda Osmaniiları bozguna 
uğratan günümüzdeki tankların rolünü oynayan fillerini 

savaş sırasında temsil eden minyatür (sağda). 
OsmanlI Devleti, büyük ölçüde Bizans'tan devralınmış 

bir yapı içinde askeri ve sivil örgütlenmeyi, toprağa 
bağlı köylülüğün ve derebeyliğin üzerinde inşa ederek 

adım adım ilerlediği kuruluş döneminde. Doğu'dan 
gelen ve Cengiz Han'ın Müslüman mirasçısı Timur'un 

(üstte) büyük bir darbesini yemişti. Timur 
Müslümanlığı kabul etmiş ilk Moğol fütuhatçı 

imparatorluğunun kurucusuydu. Toktamış Han 
tarafından yönetilen imparatorluğu yıkarak Rus 

steplerine kadar genişledikten sonra Osmanlı 
ordusunu 1402'de Ankara yakınlarındaki büyük 

savaşta yenilgiye uğratmış, Osmanlı sultanı Bayezid 
Moğol ilanına esir düşmüştü. Bu özellikle gücünü 

gittikçe artıran OsmanlIların cenderesi altında bunalan 
Bizans'ı bir süre için rahatlatmıştı. İstila ettiği diğer 

hükümdarlıkların aksine Timur, Osmanlı Devleti 
üstündeki egemenliğini bu devletin sağlam bir 

kuruluşa sahip olması nedeniyle ancak dolaylı olarak 
sürdürebilmişti. 10 yıl kadar bir sûreyle merkezi 

iktidar boşluğuyla ve iç karışıklıklarla karşı karşıya 
kalan Osmanlı Devleti, bir süre sonra Mehmed Çelebi 
döneminde bütünlüğünü yeniden oluşturdu. 1200-1400 

arasında Doğu'da devlet kuruluşunu bir ordugâha 
indirgeyerek sürekli fütuhat aracılığıyla göçebe 

kabilelerin ve yenilgiye uğratılan kararsız devletlerin 
üzerinde inşa edilen Cengiz Han ve Timur Han 

devletleri, yapıları gereği kuruluşlan kadar büyük bir 
süratle yıkılıp giderken, Osmanlı Devleti, yediği çok 

büyük darbeye rağmen, kuruluşu ve örgütlenme 
yapısındaki kararlılık sayesinde toparlanarak yoluna

devam edecekti.

ve jeopolitik yapılanna uygundur, İmparatorluğun başansının temeli de zaten budur. Doğu 
dinlerini besleyen ideolojik yapı önsel (a priori) verilmiş ideal bir düzene dayanır. Bizans ve 
Osmanlı imparatorluklannın tarihi, bir bakıma, sonucuna varamayan feodal girişimlerin 
tarihidir. Pratikte özgür köylüyü serf kılmayı amaç edinen ve Batı’ya bağımlılıkla paralel bir 
biçimde gelişen feodal girişimler, toplumsal hiyerarşinin zirvesi kadar tabanında da karşı 
çıkışlar doğurmuş, bu karşı çıkma ise eski düzene dönmek adına yapılmıştı. Böylece, eskiye 
dönme kavramı Orta Doğu’da yalnız tutucu kesimlerin sloganı değil, aym zamanda popüler 
bir istektir ve yeninin özgürlüğü kısıtlayıcı ve bağımlılığı artıran öğeler getirdiği inancına 
bağlıdır.

Jeopolitik öğelere gelince, Osmanh İmparatorluğu, bilinçli ya da bilinçsiz olarak I. 
Teodosiyos’un 395’te sınırını çizdiği Doğu Roma İmparatorluğu’nu yeniden idaresi altında 
birleştirecekti. Bu alanı işgal eden devlet, Batı’ya karşı çıkan İslâm ve Doğu Hıristiyanlığını 
kapsadığı gibi. Doğu ve Afrika yollannı Batı’ya kapatıyor ve Batı’nın, Haçlı seferlerinden bu 
yana, Doğu’yu etkisi altına alma girişimlerini başarısızlığa uğratıyordu. Böylece, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun düzenini belirleyen öğeler, kapsadığı alanın tarihi verileri, dış baskılar ve 
kendi olanaklarıydı; yani, son derece karmaşık ve değişken bir doku söz konusuydu. 
Dolayısıyla, Osmanh’nın başhca çelişkisi pratikteki dinamik öğeler ile ideolojik statik ideal 
düzen arasındadır.

Düzenin amacı var olanı korumak, onu bozabilecek her şeyi engellemekti. Oysa, mutlak var 
olan bir şey yoktur, durum sürekli değişmektedir ve tek referans efsanevi bir altın çağ 
olabilir. Bu, sonradan. Sultan Süleyman devri olacaktır, ancak eskiye gidildikçe, bu altın çağın 
sürekli daha gerilerde kaldığı görülür. Böylece, düzenin amacı pasif bir savunma 
görünümündedir, oysa aynı zamanda imparatorluk bir fetih mekanizmasıdır. Osmanh Beyliği’ni 
imparatorluk haline getiren bu mekanizmadır ve düzen bunu en iyi biçimde harekete 
geçirmek için kurulmuştur. Devletin reayadan aldığı verginin gerekçesi reayayı korumaktır, 
oysa devletin bu gelirle yaptığı tek harcama ordu beslemektir. Ordu ise fetihler yapar.
Öyleyse söz konusu olan aktif bir savunma mıdır?

Topraklann Genişletilmesi ve Nedenleri

İmparatorluk genişledikçe fetihlerin nedenleri ve sonuçlan daha da karmaşık olmuştur. İlk 
dönemlerde fetihler ülkeye toprak ve işgücü katıyor, aynca yağmalarla servet birikimi 
yapılıyordu. Balkan devlerierinin ve Anadolu beyhklerinin fethi bu kategoriye girer. Giderek, 
Osmanlı Devleti Bizans’ın jeopolitik varisi haline gelince, dış dünya ile ilişkiler o ölçüde 
gelişti. İstanbul’un alınmasından sonra büyük alanlann fethi yerine Batı’nın ekonomik gücünü 
kırmak ve Doğu ticaretini ele geçirmek önem kazandı. Fatih Sultan Mehmed sistemh bir 
biçimde İtalyan devletlerinin Yakın Doğu’daki üslerini temizlemeye başladı. Ege’de Enez, Limni, 
Midilli, Foça, Eğriboz, Atina Dükalığı; Karadeniz’de • Amasra, Sinop, Trabzon Rum
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imparatorluğu, Kefe ve onunla birlikte Kmm Hanlığı alındı. Çıkarian zedelenen Venedikliler, 
Karamanoğullan ve Akkoyunlularla bir ittifak kurarak Arnavutluk’ta isyan çıkardılar. Böylece 
ilk büyük Osmanlı-Venedik savaşı başladı (1463-1479). Osmanlılar hem Arnavutluk’ta, hem 
Doğu Anadolu’da savaştılar, fakat Uzun Hasan’a karşı kazanılan Otlukbeli Savaşı (1473), 
Venedik’le mücadelenin bir parçası olduğu için, Doğu’ya doğru fetihler yapılmadı.

II. Bayezid babasının politikasını sürdürdü. Karadeniz’de Baltık yolunun son durağı olan Kili 
ve Akkerman kaleleri alındı. İkinci Osmanlı-Venedik savaşı boyunca da (1498-1501)
Amavuriuk ve Mora’da kalan Venedik üsleri alındı (Draç, İnebahtı, Koron, Modon v.b.). 
Venedikliler bu defa Osmanhlara karşı Memlüklerle ittifak kurdukları için bir de Osmanh- 
Memlük savaşı yapıldı, ancak bu olay fetihlere yol açmadı.

Bu ara, Doğu’da çok önemli bir ideolojik tehlike belirdi: Şii Safevi Devleti’nin doğuşu ve bu 
.devletin, düzenden hoşnut olmayan Anadolu aşiretleri arasında Şii propagandası yapması.
Yavuz Sehm, Şah İsmail’i Çaldıran’da yendikten sonra (1514), Yukan Mezopotamya ve Kürt 
bölgesini fethetti ve Kürt beyleriyle İran ile Osmanlılar arasmda bir tampon bölge oluşturmak 
için ittifaka girdi.

Suriye ve Mısır’ın fethi uzun yıllardan sonra yapılan ilk geniş toprak fethi oldu. Bunun 
nedenleri de jeopolitiktir. 16. yüzyıl başında, Portekizliler Hint Okyanusu’na çıkıp Hürmüz 
Adası’nı ve Aden’i zaptetmişlerdi. Batı, Doğu’yu kuşatmayı ve ticaret yollannı kesmeyi 
başarmıştı. Kızıl Deniz’de ve Basra Körfezi’nde ticaret tehlikeye giriyordu. Aynca Portekizliler 
Afrika kıyılannı dolaşarak Afrika altınım denetimleri altına almışlar, Akdeniz’e altın gelmez 
olmuştu. Ancak Memlükler Sudan yoluyla Kahire’ye altın getirip sikke basabiliyordu. Böylece, 
Memlûk Devleti’nin fethiyle Hint Okyanusu’nda Portekizlilere karşı doğrudan bir cephe 
açılıyor, Akdeniz’e doğru işleyen altın yoluna el konuyor ve Tuna ağzından Nil deltasına 
kadar, Batı’ya ulaşan tüm geleneksel Doğu ticaret yollan denetim altına alınıyordu.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Osmanlı İmparatorluğu dünya politikasının göbeğindeydi. 
Karşısında, Batı tek bir güç halinde birleşmişti ve başında İspanya feah ve Alman İmparatoru 
olan Charles Quint vardı. Orta Avrupa’da, Akdeniz’de, Hint Okyanusu’nda verilen savaşlar, 
aynı genel savaşın parçalanydı. Osmanhlar, Doğu ticaret yollannı ele geçirdikleri anda. Doğu 
ticaretinin kendisi kalmamış, okyanuslann açılışıyla dünya ticareti haline gelmiş ve kısa 
zamanda Akdeniz, yerel bir ticaret alanı olan bir iç deniz durumuna gelmiştir. Osmanh 
İmparatoriuğu’nun en parlak fetih dönemi, bu açıdan bakılırsa, bir hayal peşinde koşma, 
ileriye doğru bir kaçış gibi görünür. Ancak bu da, var olan düzeni korumanın tam tersidir.

Sonuç olarak, statik bir düzen adına aşın dinamik bir politika izlenmişti. O kadar ki,
Osmanh İmparatorluğu’nu bir bütün olarak kavramak bile zordur. Öyle bir Osmanh 
İmparatorluğu ki, her on yılda bir sının değişmiştir. Öyle bir Osmanh imparatorluğu ki, bir 
eyaletten öbürüne yönetim sistemi, vergi sistemi, toprak sistemi farklıdır. Gerçekten de katı 
bir ideolojik düzenin arkasında çok pragmatik olan yönetim biçimleri görülür.

Genel bir Osmanh düzeninden ancak Fatih Sultan Mehmed’in ölümüne kadar fethedilen 
topraklarda söz edilebilir. Burada da, Hıristiyanlardan doğrudan fethedilen topraklar ile eski 
Selçuk ve beylik topraklan arasmda önemh farklar olmasına rağmen, bunlann birleştirilmesine 
ve homojen bir düzenin kurulmasına doğru gidilmişti. Bunun ötesinde, çoğu zaman yerel 
adetlere, hatta yerel hâkim sınıflara dayanılmış ve amaç en az harcama ile en fazla geliri 
elde etmek olmuştu.

Savaşlann ve fetihlerin getirdiği sorunlar içerdeki hâkim sınıf mücadelesine eklenince, Osmanh 
Devleti’nin ideolojik düzeninde ikinci ve çok önemli bir sapma ortaya çıkmaktadır. Osmanh 
İmparatoriuğu’nun başansının temel nedenlerinden biri, fethettiği topraklarda yaşayan halkı 
daha ağır bir sömürüden kurtarmasıydı. Bu sömürü genellikle Baü’ya bağımlı feodal sömürü 
idi ve Osmanhlar Kıbns ya da Girit gibi geç fethettikleri yerlerde bile Batılılann uyguladığı 
ağır angarya, üretim ve vergi yükümlülüklerini hafifletmeye gitmişlerdi. Ancak, fetihlerin yük 
haline gelmesi, hâkim sınıf mücadelesi ve Batı’nın güçlenmesiyle gelen ekonomik kriz, 
sonunda reayanın belini bükmüş ve sömürüyü giderek artırmıştı. Kapıkulu bürokrasisinin, tüm 
sosyal bağlardan kopmuş bir grup halini alması, onu neredeyse memleketin zenginliğini yağma 
eden bir işgal kuvveti haline getirmişti. Kazanılan servetlerin düzene aykınlığı ise, onlann 
yannmlara yönelmelerini önlemiş, ancak hayır işlerine yatınmlar yapılmış, fakat vakıf kuranın 
asıl amacı ailesinin geçimini sağlamak olduğundan, hayır müesseseleri uzun ömürlü olamamış, 
çoğu zaman arkada yalnız mimari değeri olan eserler kalmışa.

Devletin asıl görevinin iç düzeni koruyup fetih yapmak oluşu, tüm devlet harcamalannın 
askeri olmasına yol açıyordu. Dolayısıyla, devletçi olarak görebileceğimiz Osmanh düzeni, 
ashnda bir yönetmenlik devletçiliğinden ileri gitmiyordu. Osmanh Devleti üretimi, fiyatlan, kâr 
hadlerini en küçük aynntısma kadar düzenliyor, ancak kendisi hiçbir girişime, hiçbir yatınma, 
hatta hiçbir sosyal yardım harcamasına yanaşmıyordu. Büyük hayır kurumlan, padişah ya da 
sultanlar tarafından kurulmuş olsalar bile özel bir girişimin sonucuydular. Padişah, herhangi 
bir özel kişi gibi, kendi özel gelirini (iç hazine) kullanarak hayır eserleri yapıp, onlara kendi 
mülkünü vakfediyordu. Yani, devletin sosyal yardım hizmeti, resmi kişilerin gönlüne kalmış
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CELÂLEDDİN R Û M Î (MEVLÂNÂ) 
(1 2 0 7 -1 2 T 3 )

Geliştirdiği bütün görüş ve düşüncelerde ruh ile göv
denin ii(i özden oluşan bir bütün olduğunu, evrendeid 
bütün nesnelerin Tann'yı andığını, maddi ve manevî 
ne varsa herşeyin l<öl(eninin tei< olduğunu savunan ünlü 
tasavvuf bilgini Mevlânâ Celâleddin Rûmî Horasan’da 
Belh’te doğdu. Babası Suitanü'l Ulema diye ünlenmiş 
Baiıaeddin Veled adlı bir tasavvufçuydu. Mevlânâ'nın 
ailesi o güne kadar Horasan’da birçoit tanınmış bilim 
adamı yetiştirmişti. İii< eğitimine ilişitin bilgileri babasın
dan alan Celâleddin Rûmî, yaidaşıit 1212'de ailesi ile 
biriiicte Beih’ten ayniaraiı Konya yöresine yerleşti. Bu 
i(onuda değişik kaynaklarda farklı görüşler olmasına rağ
men Beih’ten ayrılışın nedenleri arasında Moğol İstilâsı 
ve Belh’in oldukça tutucu bir yer olması yatmaktadır.
O dönemde Anadoiu (Rûmî nitelemesinin kaynağı, Rum 
ili) bir anlamda hoşgörünün yeşerdiği, düşüncelerin öz- 
gürçe tartışıldığı bir yerdi.

Bahaeddin Veled Karaman’da bir süre kaldıktan sonra 
1228’de ailesini alarak Konya'ya yerleşti. Konya’ya git
meden önce oğlu Celâdeddin'i Şerafeddin Lala Semer- 
kandi’nin kızı Gevheri ile evlendirmişti. Alâeddin Keyku- 
bad’ın çağrısı üzerine Konya’ya giden Bahaeddin Veled 
1230’da ölünce yerine medrese derslerini veren Mevlâ
nâ bu dönemde Seyyid Burhaneddin Muhakkik-i Tirmi- 
zî’den tasavvufa ilişkin bilgiler aldı. Ölümüne kadar (1241) 
Seyyid Burhaneddin’e müritlik yapan Celâleddin Rûmî, 
1244’te Şems-i Tebrizî ile karşılaştı. Şems-i Tebrizî se
yahat eden bir dervişti. Celâleddin Rûmî ile aralarında 
oluşan yakınlık kısa bir sürede alışılmadık bir biçime 
büründü. Haftalarca hiç kimseyle görüşmeden birlikte 
yaşayan Mevlânâ ile Şems-i Tebrizî’nin bu davranışları 
başta Ceiâleddin’in ailesi olmak üzere müridlerinin ve 
halkın tepkisini çekti. Aslında Şems-i Tebrizî’ye duymuş 
olduğu bu tasavvufî anlamdaki aşk Celâdeddin Rûmî’yi 
şair yapmış ve yazdığı dizelerle düşüncelerini, inançları
nı dile getirmiştir. Ne var ki, bu yaşam biçimi Şems’i 
de tedirgin etmiş ve 1246’da Konya'dan aynimasına 
neden olmuştu. Ancak bu ayrılık Meviânâ’yı daha kötü 
ederek, müridleriyie arasmın açılmasına neden oldu. 
Bunun üzerine oğlu Sultan Veled Şam’a gidip, Şems-i 
Tebrizî’yi yeniden Konya’ya getirdi. Fakat durum pek 
değişmemişti. Müridier Celâdeddin'in yine kendilerin
den uzaklaştığını öne sürerek, tepki gösteriyorlardı. So
nunda Şems, bir daha dönmemek üzere Konya'dan ay
rıldı. Bu konuda değişik kaynaklara dayanılarak öne 
sürülen birçok iddia vardır ki, bunlardan en yaygını 
Şems-i Tebrizî'yi Mevlânâ'nın oğlu Alâeddin Çeiebi'nin 
öldürdüğüdür. Şems'in kaybolmasından sonra Celâdde- 
din Rûmî iki kez Şam'a giderek kendisini aradı. Sonunda 
bulamadığı Şems'in kendi içinde yaşadığına inanarak,



Toplumsal Mücadelel

16. yüzyıl ortalarında Osmanlı ordusu, batıya doğru 
yayılmasının önünde en önemli engeli oluşturan 

Habsburg İmparatorluğu ordularını altedemez duruma 
düşmüştü. Bilimde ve teknikteki buluşlar Habsburg 

İmparatorluğu'nun askerî yöneticileri tarafından ordu 
donanımını geliştirmek, kale inşa etmek ve savaş 

düzeni kurmak doğrultusunda ustaca kullanılıyordu. Bu 
gelişmeler karşısında bir duraklama ve giderek 

gerileme içine giren Osmanlı ordusunun düzenini kısa 
sürede yeni duruma uydurmak için harekete geçildi.

Başvurulan yöntemlerden biri, yaya yeniçerilerin 
(yanda) yanı sıra, atlı askerlere de tüfek taşıtmaktı. 
Ancak bu tasarı umulmadık bir direnişle karşılaştı. 

Kendilerini yeniçeriden üstün gören tımarlı ya da 
kapıkulu sipahileri tüfeğe karşı çıkarken, diğer yanda 

yeni bir askerî güç oluşuyordu. Anadolulu köylü ya 
da reaya çocuklan olan gençler ya toprakları tüm 

ailenin geçimine yetmediğinden ya da heves 
ettiklerinden, silah ve at edinerek orduya yazılmaya 
başladılar. Bunlara levend ya da sekban deniyordu.

Bunlara baba mesleğine girmelerine izin verilen 
kapıkulu oğullarının da eklenmesiyle, yüzyıl sonlarına 

gelindiğinde kapıkullan Osmanlı ordusu içinde en 
önemli güç haline geldiler.

şiir yazmaya başiadı. Yazdığı gazeiierde Şems’e duydu
ğu aşla dile getirdi, şiirlerinin sonuna i(endi değil Şems’- 
in adını icoydu. Bundan sonra Konya çarşısında icuyum- 
culuk yapan Seialiaddin Zeritub'a Şems'e duyduğu ya- 
i(inlığa benzer duygular duyarai(, onu müritlerinin yetiş
tirilmesiyle görevlendirdi.

Salahaddin Zerioıb’un ölümünden sonra ona ünlü eseri 
MesneW’yl ilham eden Urmiyeli Hüsameddin Çelebi ile 
tanışaralc tasawufi sevgisini teicrar dile getirmeye baş
layan Celâdeddin, yaşamının sonuna kadar şiirlerini yaz
dı. Ona göre Salalıaddin Zerkub ile Hüsameddin Çelebi 
Şems'in yeniden ortaya çıkmış biçimleriydi. Mevlânâ 
Uesnevl'y\ tamamladıktan sonra fazla yaşamadı ve 17 
Aralık 1273’te öldü. Cenazesine Müslümanlann yanısıra 
Hıristiyaniann da katıldığı Celâleddin Rûmî Konya'da 
şu anda türbesinin oiduğu yere gömüldü.

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin düşüncelerini ve görüş
lerini dile getirdiği şiirlerinde işlediği temel kavram sev
gidir. Ancak bu sevgi kavramının boyutian çok geniştir. 
Yeryüzündeki, evrendeki tüm varlıklan kapsar; bu sevgi 
tasavvufI anlamda insanla Tann’yı birbirine yaklaştınr. 
Sevgi Tann’nın özünde vardı, bu nedenle seven kişi 
Tanrı’yı da sevmiş olur. Mevlânâ'ya göre bütün Insanla
nn kardeş olduğu, birbirini sevdiği, barışın ve dostlu
ğun egemen olduğu bir yeryüzü gerçek cennettir. 
Vaiıdet-i vücud (Varlığın birliği) düşüncesinin çeşitli yan
sımalarını şiirlerinde dile getiren Celâleddin Rûmî'ye 
göre kişinin erdemli ve İyiliksever olması içinde varolan 
Tanrısal özün bir gereğidir. Bu nedenle, yapılan kötülü
ğe de İyilikle cevap verilmesi erdemli insanın bir görevi 
olmalıdır.

Mevlânâ, şiirlerini Farsça yazmış olduğu için düşünce
leri ölümünden sonra yayılma imkânı bulmuştur. Oğlu 
Sultan Veled'in babasının düşünceleri etrafında kurduğu 
tarikat Mevlevilik adı altında başta Anadolu olmak üzere 
İran, Suriye ve Irak gibi ülkelerde yayıldı. Giderek önem
li bir dinî kurum biçimini alan Mevlevilik, İslâmiyet’te 
lıoşgörüyü, sevgiyi temel alan bir tarikat olarak geniş 
bir etki alanına sahip oldu. Özellikle şeriata göre pek 
hoş karşılanmayan musiki, resim ve sema gibi sanatlann 
dinsel alanda kullanılmasını sağlayan Mevlevilik İslâm uy
garlığının bu alanda da özgün ürünler vermesini sağladı.

Mevlânâ’nın en önemli eseri oian Uesnevl’nin yanısı- 
ra Dlvan-ı Kebir, konuşmalannın derlendiği Flhl Ma Flh, 
yedi öğüdünü içeren Uecalls-I Seba’, çeşitli kişilere 
yazdığı mektuplan biraraya getiren Uektubat adlı eser
leri vardır.

özel bir girişimdi ve bunun arkasında toplumsal bir yükümlülük olsa bile, bu hizmetleri 
yapmak ve yaşatmak için devletin hiçbir zorunluluğu yoktu. Aynı biçimde, üretime ya da 
ticarete yönelik herhangi bir girişim, resmi görevi olan kişilerce yapılmış olsa bile, özel bir 
girişim niteliğini taşıyordu. Böylece reayanın devlete, yani hâkim sınıflara karşı yükümlülükleri 
giderek arünlıyor, ülke, hâkim sınıfların çifdiği haline gelmeye başlıyordu.

Düzenin temelinde yatan çelişkiler bu ilişkilerden kaynaklanıyordu ama, kurulan düzen ikiyüz 
yıl kadar sistemli bir biçimde uygulandı ve Yakın Doğu’ya önemli sayılacak bir refah düzeyi, 
olağanüstü askeri bir güç ve Batı’ya karşı amaçlanan direnci sağladı.

Osmanlı Toprak Düzeni
Osmanlı İmparatorluğu’nda en önemli gelir aracı topraktı. Dolayısıyla devletin asıl amacı 
toprak tasarrufunu denedemekti. Şeriat zorlanarak fethedilen topraklar, onlan tasarruf eden 
reaya, Müslüman olsun ya da olmasın, mirî, yani devlet malı sayılıyordu. Bunlann en büyük 
losmı doğrudan padişaha bağlıydı. 1527-1528’de düzenlenen bir Osmanlı bütçesinde toprak 
gelirinin yüzde 51’i padişah haslanndan geliyordu. Ancak Osmanh düzeninde asd sorun, 
toprak darlığından değil üretici yetersizliğinden kaynaklanıyordu. İmparatorlukta nüfus 
yoğunluğu düşüktü ve bu özellik çok daha kalabalık olan Avrupa ile mücadelede hem 
ekonomik hem stratejik açıdan olumsuz etkiler doğuruyordu. Bu durumda, padişah haslanna, 
hükümdann payına düşen savaş tutsaklan yerleştiriliyordu. Bu “ortakçı kullan”nın statüsü, 
feodal düzenin serflerinden pek farklı değildi. Toprağı terkedemedikleri gibi yalnızca kendi 
aralannda evlenebiliyor ve çocuklan da kul sayılıyordu. BeUi ziraat ya da hayvancılık 
yükümlülükleri vardı ve ürünün yanısıra, genellikle padişaha ait olduklan için, reayadan daha
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ağır bir biçimde vergilendiriliyorlardı. Serfliğe karşı çıkan devlet, kendi topraklarında feodal bir 
düzen uyguluyordu. Bu durumda, merkezî yönetimin serfliğe karşı olması, reayaya bir lütuf 
olmaktan çok, artı ürünün bir kısmını elinden kaçırmasından ve merkezden kopma 
eğilimlerini önleme kaygısından kaynaklanıyordu. Ancak işgücünün azlığı, onu kollama 
zorunluluğunu da doğuruyordu. Ortakçı kulların, reayanın içinde azınlıkta olması, zamanla 
genel kuralın hüküm olmasına neden oldu; böylece giderek, ikinci ya da üçüncü nesilde, 
kullar reaya haklanm kazanarak normal üreticiye dönüştüler.

1527-1528 bütçesine göre, tımara aynlan topraklann gelirleri tüm toprak gelirlerinin yüzde 
35’i kadardı. Bunlar tımar, zeamet ve has olarak irili ufaklı parçalara bölünüp tımarlı 
sipahilere dağıtılmıştı. Devletle üretici arasında bir aracı sözkonusu olduğundan yönetim, 
feodalizm konusunda çok dikkatliydi. Ancak burada cevap verilmesi gereken sorulardan 
birincisi, işgücü darlığıydı. Bu durumda üreticiyi toprağa bağlamak gerekiyordu. Bu bağ ortakçı 
kullanna kıyasla daha gevşek olmasına rağmen, reaya toprağı terkedemezdi ve üç yılda bir 
-tohum ekmek zorundaydı, ancak ekin konusunda serbestti.

Devlet, Sipahiler ve Reaya

Diğer sorunlar devlede sipahi arasındaki ilişkilerle ilgiliydi. Devlet, sipahinin toprak ve üretici 
üzerindeki hâkimiyetini denetlemek ve giderek kısıtlamak istiyordu. Bunun birinci yolu 
üreticinin yükümlülüklerini ve bunlann hangilerinden sipahinin faydalanabileceğini aynntılanyla

» İ M Cristofo Buondelmonte'nin Liber Insularum Archipelagii 
(Ege Adaları Kitabı) adlı kitabından fetih öncesi 
İstanbul haritası (soida). 1204’de İstanbul 4. Haçlı 
Seferieri sırasında işgal ediidi. Şehrin Latinlerin eiine 
geçmesiyle, İstanbul'un çehresi büyük ölçüde 
değişmeye başladı. Zenginler ve asillerin büyük 
bölümü şehri terkederek iznik'e yerleştiler. Bizans'ın 
muhteşem binaian yavaş yavaş harap oimaya başiadı. 
Eski kalabalık ve canlılıktan eser kalmadı. Bizans 
sanat eserleri, kiliselere ait hazineler satışa çıkarıldı. 
1261'de şehrin yeniden BizanslIlar tarafından e/e 
geçirilmesinden sonra da eski zenginlik ve düzenin 
yeniden inşaası mümkün olmadı. Nüfusu artırmak için 
şehrin dışında ve deniz kenarlarında yaşayan halk 
yeniden şehrin içine çekilmeye çalışıldı. Diğer yandan 
da gittikçe daha büyük bir tehlike olarak aigıianan 
Anadolu Türklerine karşı Bizans'ın güçlendirilmesi için 
çaba gösteriliyordu. Bir yandan donanma geliştirilirken, 
diğer yandan da Hıristiyan kiliselerinin birleştirilmesi 
için girişimlerde bulunuldu. 1261'den 1453'e kadar 
Bizans'ı en uzun süre yöneten hanedan oian 
Paieoiogiar döneminde İstanbul'un yeniden eski 
ihtişamını kazanması, yaşamak için cazip bir yer 
haiine gelmesi için harcanan tüm çabalar pek başaniı 
olamadı. 14. yüzyıl boyunca şehrin pek çok mahallesi 
meskûn yerier olmaktan çıktı ve binaların yerini 
tarlalar, bahçeler aldı. Paleologiar’ın iktidan boyunca 
imparatoriuk da giderek küçülerek sonunda İstanbul’un 
sınırlan içine sıkışıp kalmıştı. 14. yüzyılın ikinci 
çeyreğinde Bizans mali açıdan son derece güçsüz bir 
duruma düşmüş, Gaiata’daki Cenevizlilerden aldıklan 
borçian ödeyemediği için devlet gelirlerine ei 
konulmuştu. 1453'de şehrin OsmanlIlar tarafından e/e 
geçirilmesinden sonra, Fatih Sultan Mehmed, büyük 
bir iskân hareketine girişti ve şehrin nüfusunu 
artırmaya çalıştı. Devlet malı ilan edilen Bizans 
binaian, isteyenlere parasız olarak verildi. Bu 
uygulamaya rağmen, şehre fazla Müslümanın geimek 
istememesi üzerine nüfusun artırılması için 
İmparatoriuğun diğer bölgelerinden halkın İstanbul'a 
sürgün edilmesi yoluyla nüfusun artırılmasına gidildi. 
Anadolu ve Rumeli'den ağırlıklı olarak Hıristiyanlar ve 
daha az olmak üzere Müsiümaniar İstanbul’a 
gönderildiler. Ayrıca Fatih’in (üstte) çıkardığı 
hükümlerine göre, zaptedilen şehir ve ülkelerin 
ahalisinin bir bölümü İstanbul’a yollanıyor, şehrin 
mahalleleri, bu yeni sürgün ve göçmenlerin geldikleri 
yerlere göre iskân ediliyorlardı. Bu suretle İstanbul’un 
nüfusu, Bizans’ın son döneminde tahminen 40-50 
binden, 1477’de 60-70 bin civarına yükseldi. Nüfusun 
artışı 16. yüzyılda hızlanarak sürdü ve şehrin 
Türkieştiriimesine giderek daha fazla önem verildi.
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Toplumsal Mücadelel(

İstanbul’un alınmasından sonra nüfusunun sürgünlerle 
başlayarak artmasıyla birlikte, şehrin yiyecek 

ihtiyacının karşılanması, acilen çözümlenmesi gereken 
bir sorun olarak ortaya çıktı. İstanbul, Osmanlı 

yönetimi için çok büyük önem taşıyordu ve şehre 
yeterli yiyecek sağlayabilmek için devlet bazı zorlayıcı 
önlemler almak yoluna gitti. Bu önlemler bazen diğer 

şehirlerin aleyhine sonuçlar doğuracak kadar ileri 
gidiyor, bütün yiyecek fazlası İstanbul’a naklediliyordu. 

Trakya’dan ve Anadolu’da Kocaeli ve Karasi’den 
gelen hububat, Maraş ve Diyarbakır’dan gelen canlı 

hayvanlar, Karadeniz’den gelen yağ. Ilışır ve 
İzmir’den gelen pirinç, mercimek, şeker, nohut gibi 

yiyecek maddeleri hep İstanbul’a tahsis edilmişti. 16.
yüzyıl boyunca, İstanbul’a gelen yiyecek maddeleri 

beş bölüme ayrılıyor, halka satılması için bunların üçü 
İstanbul bakkallarına, kalan ikisi ise. Galata, Üsküdar 

ve Eyüp bakkallarına veriliyordu. 1520’de başlayan 
Kanuni devrinde İstanbul’un büyümesi ve nüfusun 

artışı artık bir sorun haline gelmişti. Şehrin 
büyümesinin kontrol altında tutulabilmesi için yine bir 

dizi idari önlem alınması yoluna gidildi. İstanbul'a 
Rumeli ve Anadolu'dan gelip yerleşmeler yasaklandı;

belli bir süreden sonra gelmiş olanlar geri 
gönderildiler. Alınan diğer önlemlerin arasında, 

İstanbul'un ihtiyacı için belli yerlerden yiyecek şevki 
mecburiyeti getirilmesi, dilenci ve hırsızlar ile 

mücadele, iş için şehre gelmenin kefalete bağlanması 
gibi uygulamalar vardı. Kanuni dönemi, aym zamanda 

İstanbul'un sınırlan dışına taşmaya başladığı dönem 
oldu. O zamana kadar tarlalar, bağlar ve bahçelerle 

dolu olan Beyoğlu tarafları, İstanbul'da yaşayan 
yabancıların bu semtte yaşamaya rağbet etmeye 

başlamalan ve çeşitli yerlerden gelen tacirlerin de 
buralarda yeni mahalleler kurmalarıyla meskun bir 

bölge haline geldi. Kasımpaşa, Piripaşa, Piyalepaşa 
ve Ayazpaşa mahalleleri de Kanuni devrinde kuruldu.

saptamaktı. Üreticinin toprakla ilişkisinden dolayı iki yükümlülüğü vardı: Toprak kirası yani 
çift resmi ve ürün vergisi olan öşür. Bu İkincisi, yani öşür ürünün onda birini aşıyor, 
genellikle sekizde birini buluyor, bazı yerlerde ise beşte bire kadar çıkıyordu. Bu iki gelir 
sipahiye bırakılmış ve sipahinin tasarrufunda olan artı ürün, aynî olarak ödenen bu iki vergi 
ile elde ediliyordu. Bunun dışında Batı feodalizminin izlerini taşıyan bazı yükümlülükler de 
vardı: Bir günlük yolu aşmamak şartıyla, ürün olarak verilen vergiyi sipahinin ambanna 
taşımak ya da sipahiye doğrudan aynimış olan kendi has çiftliğinde çalışmak. Ancak buradaki 
çalışma zorunluluğu yevmiye karşılığındaydı, Aynca, Balkanlar’da önceden varolan bazı feodal 
angaryalar paraya çevrilip çift resmine eklenmişti, bunun için de bu vergiler bölgeden bölgeye 
değişiyordu.

Mantıksal olarak, sipahi reayaya değil bu toprağa tasarruf ettiğine göre, reayanın ancak 
topraktan gelen yükümlülükleri sipahiye aitti. Bunun dışında çeşitli cürümler için ödenen para 
cezalan ilke olarak sipahi tarafından alınmazdı. Bunlar bölgenin örft hâkimi olan sancakbeyi, 
beylerbeyi, subaşı gibi kişilere ödenirdi. Ancak bunlann da zeamet ya da has adını alan 
büyük tımarlan vardı ve dolayısıyla bu tımarlann reayasının cürüm resmini kendileri alırdı, 
Böylece feodal düzene doğru bir adım daha atılmış ve serbest tımar adını alan bu tımarlann 
sahipleri reayayı cezalandırabilir ya da “resmi arus” gibi nikâh ve sair paralanm tahsil 
edebilirlerdi.

Ancak diğer bazı yükümlülüklerden doğan gelirleri devlet elinden bırakmıyordu. Bunlardan biri 
gayn müslimlerin cizyesiydi. Bu vergiyi devlet, tayin ettiği adamlar aracılığıyla (bunlar 
genellikle kapıkulu sipahileriydi) toplardı. Daha önemli bir konu olan devşirme için de aynı 
davranış sözkonusuydu. Devletin özel olarak tayin etmiş olduğu adamlar, Hıristiyan köylerden, 
belli aralarla (genellikle dört-beş yılda bir) her kırk haneden bir çocuk devşirirler, geri kalan 
39 hane de çocuğun İstanbul’a kadar yol masrafım öderdi. Aynı biçimde donanma için 
kürekçi ya da devlet işlerinde çalışacak ırgat toplama işlemleri, buna benzer usullerle 
bütünüyle devlet tasarrufundaydı.

Kısacası, reayanın sahibi devletti, ancak onun tanm üretimi ile ilgili işgücünü belli koşullar 
altında sipahiye terkediyor, bu koşullan da en aynntıh biçimde sapüyordu. Önce tımar 
alanlannm sayımı yapılır, toprak, üretim araçlan ve reaya sayılır, böylece verilecek tımann 
geliri ve dolayısıyla sipahinin yükümlülüğü saptanırdı. Her 2 bin akça karşılığında devlet 
sefere hazır bir süvari elde eder, sipahi sefere gelmezse soruşturma açılır ve tıman elinden 
alınabilirdi. Bunun dışında devlet, yerel toprak hakimiyetini önlemek için başka yollara da
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başvururdu. Köy arazileri bölünerek sipahilere dağıtılırdı. Tımar tam köy sayısından 
oluşacağına birkaç köy sayısından meydana gelir, dolayısıyla sipahi homojen bir birimin 
sorumlusu haUne gelemezdi. Aynı zamanda sipahinin tıman da sık sık değiştirilirdi. Bunun en 
olağan yolu terfiydi ve tımar birimleri sabit olduğundan terfi eden sipahiye başka bir yerde 
daha büyük bir tımar verilirdi.

Bu önlemlerin dışında, 16. yüzyılda devlet, sipahiye bırakılan gelirin önemli bir bölümüne el 
koymaya çalışırdı. Bunun en kısa yolu olağanüstü vergilerdi. Sefer zamanında alınan avanz 
vergisi (eskiden çift resmi) enflasyona rağmen aynı kalmıştı. Bir yerden sonra kapıkulu 
yönetimindeki devlet, tımarlı sipahiyi başından atmak istercesine bir tavır takınırdı. Gerçekten 
de büyük alanlar önemli kişilerin özel çiftliği haUne geliyordu. Sipahiyi topraktan koparma 
çabalan da semeresini verdi. Sipahi kentte oturuyor, tımanna uğramıyor, vergisini para olarak 
istiyor ve bunu ticarete yatırmaya çalışıyordu. Üretici de nakit para bulmak için ürününü 
tefeciye satıyor, bu da toprağın üzel ellere geçmesine yol açıyordu. Mirî toprak ve tımar 
düzeni böylece bozulmaya yüz tutuyordu. Toprağın geri kalan kısmı, yüzde 15 kadan, 
1527-1528 bütçesine göre mülk ve vakıftı. Bu iki kategori birbirine bağlıydı, çünkü ancak 
mülk vakfedilebilirdi. Mülkün de iki kaynağı vardı, fethedilen İslâm ülkelerinde eski mülkler 
ve padişahın kişilere yapmış olduğu bağışlar (temlik). Birinci kategoriyi devlet elinden geldiği 
kadar yok etmeye çalışmış, ancak fetih sırasında kendisinden yana çıkmış olan kişi ve 
gruplan kollamak zorunluluğu duymuştu. Sonunda da üreticinin sırtından bir anlaşmaya 
vanimıştı: malikâne-divanî sistemi. Yani, bir toprak hem mülk hem tımardı, bu durumda 
reaya aiyet rüsumlannı sipahiye veriyor ve kiracılık yükümlülüklerini de aynca mülk sahibine 
ifa ediyordu. Bu sisteme daha çok Orta Anadolu’da (Amasya, Tokat, Sivas, Kayseri) 
rastlanıyordu.

Mülk temhklerine gelince, bunlar ilk olarak büyük çapta Rumeli’de, Evrenosoğullan,
Mihaloğullan gibi gazi ailelerine yapılmıştı. Bunlar da, tıpkı padişah haslannda olduğu gibi, 
savaşlarda ve akmlarda elde ettikleri tutsaklan, ortakçı kul statüsü ile topraklanna 
yerleştirmişlerdi. Bundan sonra, iktidar el değişince, temlikler ulemaya ve kapıkullanna 
yapılmıştı. Ancak bu mülkler, garantiye alınmak için, en kısa zamanda vakfedilmişti.

Vakıf, vakfeden hükümdar olsa bile özel bir girişimdi. Ancak, mirî toprak, padişahın mülkü 
olduğu için, hükümdann vakıf olanaklan doğal olarak çok daha büyüktü. İldnci bir fark ise, 
padişah ve ailesinin vakıflannda sosyal ve dinsel prestijin ağır basmasına karşılık diğer 
vakıflarda, bu özelliklerin yanı sıra, servetleri sağlama bağlama kaygusunun varlığıydı; çünkü 
şeriata göre vakıfa el konmazdı ve bu kurala karşı çıkabilen tek kişi olan Fatih Sultan 
Mehmed’in kanunlan, oğlu II. Bayezid tarafından iptal edilmişti. Buna rağmen, mülk ve vakıf 
yoluyla devlet denetiminden kaçmlan topraklar, tüm topraklann yüzde 10-12’sini aşmıyordu. 
Aynca, varisini mütevelli olarak atayan mülk sahibinin vakfı, nesli tükendikçe devletin 
denetiminde olan genel bir vakıf müfettişliğine geçiyordu.

SEYH BEDREDDİN 
(1 3 5 8 -1 4 2 0 )

Simavna Kadsıoğlu Şeyh Bedreddin diye de bilinen 
ünlü tasavvuf bilgininin yaşamı hakkında kimi söylence
lere dayalı oldukça farklı bilgiler vardır. Bu konuda toru
nu Hafız Halil’in yazdığı Menâkıbname-i Şeyh Bedreddin 
adlı eser gerçeklere en yakın olarak bilinir. Simavna 
kadısı İsrail’in oğlu olan Bedreddin lUlahmud Edirne’ye 
bağlı Simavna’da doğdu. Annesi sonradan İslâmiyeti 
seçerek Melek Hatun adını alan bir Hıristiyandı. Bedred
din ilk eğitimini Edirne’de babasından, Şahidt'den ve 
Molla Yusuf’tan aldıktan sonra Konya’ya gitti. Burada 
bir süre Feyzuliah adında tanınmış bir hocadan fıkıh 
ve mantık dersleri aldı. Ancak Feyzullah’ın ölümünden 
sonra Mısır’a gitmek zorunda kalan Bedreddin, Kahlre’- 
de Mübârekşâh-ı Mantıkî’nin felsefe, mantık ve ilahiyat 
derslerine katıldı. Bu arada Seyyid Şerif Cürcanî, Hacı 
Paşa, Şair Ahmedt ve Şemseddin Fenâri ile birlikte ders 
görürken Şeyh Ekmeleddin BabartI ve Şeyh Hüseyin 
Ahlatî’nin düşüncelerinden etkilenen Mahmud Bedred
din, aynı dönemde Memlûk sultanı Berkuk’un oğlu Fe- 
rec’e ders verdi. Burada öğrenimini sürdürdüğü sırada 
Şeyh Hüseyin Ahlatî’nin karısının kızkardeşiyle evlendi. 
Şeyh’le olan dostluğu kendisinin de tasavvufa yakınlaş
masını sağladı. Bütün kaynaklar Mahmud Bedreddin’ln 
Şeyh Hüseyin Ahlatî’nin ölümünden sonra tekkenin şeyh
liğine geldiği konusunda hemfikirdir.

Aşiret Vergileri ve Ayrıcalıklar

Yukanda sayılan durumlar imparatorluğun asıl toprak düzenini oluşturuyordu ve elde edilen 
gelirler doğrudan ya da dolayh olarak orduyu besliyordu. Bunlann dışındaki özel durumlarda 
merkez, düzeni yerel verilere göre ayarlıyordu. Devlet Türkmen aşiretlerinden koyun ve otlak 
vergisi alıyordu. Genellikle aşiretin devlete karşı oriak bir sorumluluğu vardı ve devlete karşı 
temsilcisi aşiret reisiydi. Daha ötede Kürt, Arap ya da Lübnan’daki Dürzî aşiretlerinde devlet, 
aşiret reisine sancakbeyi ünvanını veriyor ve aşiret, yöresi ve insanı ile, serbest tımar sayıldığı 
için, iç ilişkilerini kendi törelerine göre sürdürüyordu. Olağan durumlarda, aşiretin seçtiği reisi 
merkez yeni sancakbeyi olarak tanıyor, ancak devlet, ilk fırsatta müdahaleden kaçınmıyor, 
aşiret reisini azledip aileden başka birini tayin ediyor ya da iki aileyi birbirine karşı 
çıkanyordu. Kürt bölgesinde bu sancak aşiretler “hükümet” adını alıyordu. Ancak buralarda, 
devletin sayım yapıp bu gruplann yükümlülüklerini akçasına kadar hesaplaması olanaksızdı. 
Aşiret reisi, genel olarak hesaplanan bir meblağı ödemek ya da bunun karşılığında sefere belh 
sayıda aşiret askeri ile katılmakla yükümlüydü.

Öte yandan Balkanlar’da, özelUkle yerel halkın kolaylıkla Müslümanlığı kabul etmiş olduğu 
Amavutluk ya da Bosna’da, fetihlere yardımı dokunan ya da Osmanlı düzeninin yerleşmesini 
sağlayan kişilere ayncalıklar tanınmıştı. Böylece, bilhassa erken dönemlerde, Hıristiyan tımarh 
sipahiler ya da baştina denilen küçük özel çifdiklere sahip kişiler vardı.

Bu kategorilerin ainnda geniş bir muaf reaya kitlesi vardı. Bunlar genellikle, Müslüman 
avanzden, Hıristiyan ise cizyeden ya da her iki yükümlülükten birden muaf oluyordu. 
Karşılığında da, ya adara bakan Balkanh Hıristiyan voymuklar, ya da yol işlerinde kullanılan, 
Anadolulu Müslüman yaya ve müsellemler gibi yardımcı askerler hizmederi ya da çok çeşith 
olabilen özel işler görüyorlardı. Bunlar av kuşlannı yetiştiren doğancılar gibi saray için belli 
bir hizmet görebiliyorlar yada pirinç yetiştiren çeltikçiler veya maden işçileri gibi özel bir 
üretimde kuÜamlabiliyorlardı. Zor geçitleri bekleyen derbent köyleri gibi bir hizmetle yükümlü 
olabiliyorlar ya da askerî malzeme imalatçısı olup, yeniçerilere çuha, gemilere yelken vb. 
yapıyorlardı.
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Şeyh Bedreddin 1405’te tekke şeyhliğini bırakarak 
Mısır’dan ayrıldı ve bir yıl sonra Edirne’ye döndü. Bu 
süre içinde Konya, Halep ve Tire dolaylarında dolaşan 
Bedreddin, düşünceleri etrafında birçok taraftar topladı. 
Bu dönemde Osmanlı Devletl'nde şehzadeler arasındaki 
çatışma şiddetlenmiş ve Fetret Devri sırasındaki taht 
kavgaları büyük çatışmalara neden olmuş. Yıldırım Ba- 
yezid'in oğullarından olan Musa Çelebi 1411 'de Edirne’
de hükümdarlığını ilan etmişti. Musa Çelebi çevrede 
ünü bir hayli yayılmış olan Şeyh Bedreddin’! kazasker 
olarak atadı. Bedreddin üç yıl süren kazaskerliği sırasın
da kendisine bağlı olan birçok kişiyi önemli görevlere 
getirerek, düşüncelerinin yayılması için imkânları kul
landı. Fakat süregiden çatışmalar sonucunda Mehmet 
Çelebi (I. Mehmet) iktidarı elde edip, kardeşini öldürün
ce, Bedreddin’in bu görevi de sona erdi. Mehmet Çelebi 
tarafından İznik’e sürgüne gönderilerek göz hapsinde 
tutulan Bedreddin burada da boş durmayarak, kendisi
ne taraftar toplamaya başladı. Müridlerinden Börklüce 
Mustafa’yı Aydın’a, Torlak Kemal’i de Manisa yöresine 
yolladı. 1416’da bunların başlattığı ayaklanma önceleri 
başarı kazandı. Bu sırada İznik’te oturmasının kendisi 
için sakıncalı olduğunu gören Bedreddin, önce İsfendi- 
yaroğullan’na sığındı. Fakat Isfendlyar Bey’In Çelebi 
Mehmet’ten çekinmesi üzerine buradan Sinop üzerin
den Kırım'a, daha sonra da Sllistre’ye geçti. Burada 
da düşüncelerini yayan Bedreddin önce Dobruca’ya, 
ardından da Deliorman’a yerleşti. Özellikle medrese öğ
rencilerinden, tımarlı sipahilerden ve devlet düzeninden 
hoşnut olmayan kişilerden, resmî görevlilerden büyük 
bir kitleyi etkileyen Bedreddin’in gücü Mehmet Çelebi’yi 
ürkütmüştü. Ancak bu sırada Aydın ve Manisa yöresin
de Bedreddin taraftariarının ayaklanması bastınimış, Çe
lebi Mehmed’in üzerlerine gönderdiği Bayezid Paşa, De-



r Toplumsal Mücadelele

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’a girişini tasvir eden 
bir gravür. İstanbul'un fethinden hemen sonra 

OsmanlIlar Bizans ticaretinin mirasçısı ve Akdeniz’in 
en etkili gücü haline geldiler. Çok uzun bir zamandan 

beri çözülme süreci içinde bulunan Bizans 
imparatorluğu kurumlarının yerini yeni bir gücün 

almasının yanısıra Avrupa prekapitaiizminin Akdeniz 
kentlerince temsil edilen ilk kuşağının Kuzey’deki 
büyük oluşumlar karşısında gerilemesi bir boşluk 
yaratmış, ancak bu boşluğu dolduran Osmanhlar 
büyük coğrafi keşifler nedeniyle Dor Akdeniz’in 
öneminin azalması karşısında sadece Boğazlar’ın 

sunduğu olanaklarla yetinmek zorunda kalmışlardı.

de Sultan diye anılan Sörklüce Mustafa ile Torlak Ke
mal’i eie geçirerek işkenceyle öldürtmüştü. Bütün bun- 
iar Bedreddin’in zor durumda kalmasına yolaçtı. Bu sı
rada Rumeli’ye geçen Bayezid’in askerleri Bedreddin’i 
Deliorman’da nasıl olduğu hâlâ tartışmalı olan bir biçim
de yakalayıp, Serez’e Çelebi Mehmet’in huzuruna getir
diler. Burada ulemadan meydana gelen bir kurul Bed- 
reddin’i yargıladı. Sonunda Mevlânâ Haydar Acem’in 
verdiği "maiı haramdır, kanı helâldir” yolundaki fetva 
uyannca Serez'de idam edildi.

Şeyh Bedreddin yaşadığı dönemin önemli düşünürle- 
rindendir. Özellikle fıkıh alanında yetkin bir bilgin olarak 
kendini gösterir. Fıkıha dair yazmış olduğu eserler onun 
İslâm düşüncesini yorumlayışındaki ustalığını ortaya ko
yar. Ama BedreddIn’In bir »««avvuf düşünürü olarak 
tanınmasını sağlayan ve onun dünya görüşünü açıkla
yan en önemli eseri Varidattır. Mahmud Bedreddin, bu 
eserinde düşüncelerini ortaya koyarken yolgösterici bir 
tutum içindedir. Ona göre, Tanrı varolanın dışında değil
dir, insanın özündedir, evrenin varlığı ile içlçedir. Tanrı 
yaratıcıdır, dilediğini yapar ama bu varolanın, mevcudi
yetin dışında olamaz. Bu nedenle Bedreddin vahdet-l 
vücud (varlığın birliği) yerine vahdet-i mevcud’u (varlı
ğın mevcudiyeti) savunur. Ölümden sonra dirilmenin 
olmayacağını söyleyen Bedreddln’e göre kıyamet, cen
net ve cehennem gibi şeyler bu dünyaya alt olup, iyi 
ve kötü davranışların insan ruhundaki değişik yansıma- 
lanndan başka bir şey değillerdir.

Şeyh Bedreddin, bütün insanların yeryüzünde varo
lan her şeyden ortaklaşa yararlanmaları gerektiğini öne 
sürer. Bu nedenle herkesin emeğinin karşılığını alacağı, 
kimsenin başkasını çalıştırarak onun emeğine elkoya- 
mayacağı bir düzenin İslâm dininin öngördüğü en iyi 
düzen olduğunu savunur. Eğer dünya Tann’nınsa, Tanrı 
bu dünyada kimsenin kimseyi sömürmesini istemez; 
bu nedenle sömüren kimseler Tann’ya da karşı gelmiş 
olurlar. Yine Bedreddin’e göre, toplumda herkes eşit 
ölçüde çalışmalı, kadın-erkek eşitliği sağlanmalı ve bir
iikte üreterek, birlikte tüketilmelidir. Şeyh Bedreddin’in 
bu düşünceleri o dönemde'bir hayli taraftar buldu. Ken
disinin hem ulema sınıfından gelmesi hem de devlet 
görevlisi olması görüşlerinin çabuk yayılmasına neden 
oldu. Bedreddin’I ortak mülkiyeti savunması ve emeğe 
vermiş olduğu önem nedeniyle bir çeşit ütopik sosyalist 
düşünür de saymak mümkün olabilir. Ancak onu Batı’da 
kendinden sonra gelen Thomas More, Campenella gibi 
ütopist düşünürlerden ayıran önemli bir özellik düşün
celerini devlet düzenine karşı çıkarak, bir ayaklanmayla 
gerçekleştirmek istemesiydi. Bu ayaklanma üzerine İse 
tartışıiagelen birçok tez vardır. Bu tezlerin birçoğu ayak
lanmayı bir halk hareketi olarak değerlendirirken, bir 
bölümü ise OsmanlI’da taht kavgasının devamı olarak 
nitelemektedir. Fakat aslında, Şeyh Bedreddin’in ölü
münden sonra düşünceleri yayılmış, adına SImavIye 
diye adlandırılan tarikat kurulmuş ve daha sonra Anado
lu’da meydana gelen birçok ayaklanmada düşüncesinin 
etkileri görülmüştür.

Toplumsal Piramidin Oluşması
Bütün bu görev ve yükümlülükler toplumsal piramidi meydana getiriyordu. Piramidin 
doruğunda mutlak hakim olarak Osmanh padişahı vardı. Padişah, tek ve yalnız bir kişiydi. 
Osmanlı sarayında ne veliaht unvanı ne de başka aristokratik bir unvan vardı. Hükümdann 
erkek çocuklanna sancak veriliyor ve tahtın en büyük oğula geçmesi kuralı olmadığından, 
varisi genellikle entrikalar ve taht kavgalan tayin ediyordu. Ancak 11. Selim’in oğlu III. Murad 
ve onun oğlu III. Mehmed için az çok bir veliaht kaidesi uygulandı ve büyük oğul olan son 
iki padişaha babaları tarafından Manisa sancağı verildi. Diğer prensler ise sarayda ahkonup 
cülustan sonra katledildiler. III. Mehmed’den sonra da kaide değiştirilerek ailenin en yaşlısı 
tahta geçirildi. Diğer prensler de haremde kafes hayatı yaşadılar. Padişah kızlanna gelince, 
önce büyük gazi ailelerine ya da diğer beyliklerin hükümdarlanna verilirlerken sonradan 
kapıkullanna verildiler. Paşa unvanına kadar varan her kapıkulu saraya yakınsa damat 
olabiliyor ve böylece ilerleme şansı da artıyordu. Bu evlenmeden doğan erkek çocuklar belli 
bir prestije sahip olmalarına rağmen, genellikle beylerbeylikten ileri gidemezlerdi, çünkü en 
üst kademeler kapıkullannın tekelindeydi. Böylece, Osmanlı hanedanına ait olan piramidin 
zirvesinde ancak bir kişiye yer vardı ve büyük bir özenle çevresi boş tutulmuştu. Bu 
biçimde, çevresinden soyutlanan padişahlar, sonunda kişiliklerinden sıynhp birer sembol haline 
geldiler.

Hükümdardan sonra üç hakim sınıf hiyerarşisi geliyordu: gaziler (ümera), ulema ve kapıkulu. 
Ancak son iki grubun iktidar kavgasının sürmesine rağmen ümera yanşı kaybetmişti. Bunun 
için de kendi hiyerarşisinin başı yoktu; oysa diğer iki grubun hiyerarşisi özenle geliştirilmişti. 
Ümera sipahilikten başlayıp sancakbey ve beylerbeyliğine kadar yükselebiliyor, fakat ondan öte, 
hiyerarşi kapıkullannkine kanşıyordu.

Kapıkulu hiyerarşisinin alt kademesi iki piramidden oluşuyordu: Enderun (içoğlanlar) ve 
yeniçeriler. İkisi de imparatorluğun Hıristiyan çocuklanndan (devşirme), tutsaklardan, 
kölelerden besleniyorlardı. Bunlar bir ilk elemeye tâbi tutulduktan sonra bir kısmı saray 
okuluna alınıyor, gerisi acemi oğlan olarak yetiştiriliyordu. Enderun tahsili görenler, çok 
aynnalı bir hiyerarşiden geçerek içoğlanhktan padişahın yakın kademeleri olan hasoğlanlık 
kademesine çıkıyorlardı. Bu düzeyde yevmiyeliydiler; ancak her kademeden belli bir zeamet 
ve görevle taşraya çıkabiliyorlar, böylece üst askeri-idari bürokrasiye geçiyorlardı. Acemi 
oğlanlar ise yeniçerilik ve yeniçeri subaylığından yeniçeri ağalığına kadar yükselebiliyorlardı.
Her iki kademeden taşraya çıkanlann sancakbeyliğinden beylerbeyliğine, oradan vezirliğe ve 
kapıkulu piramidinin zirvesi olan başvezirliğe (sadrazam) gelmeleri mümkündü. Bu *yanşta 
enderundan gelenlerin yükselme şansı çok daha büyüktü.

Ulema hiyerarşisi de aynı ölçüde ayrıntılı ve katıydı. Bu hiyerarşinin tabanı medrese
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Fatih Kanunnâm eleri 
Üstüne

I- GİRİŞ

İslâm toplumlannda yönetime temel olan siyasal teo
rilerin gelişimi ilginç özellikler gösterir. İslâmiyetin bir 
l(ent-site dini olarai( doğduğu göz önüne alınırsa, Arap 
Yanmadası’nın dışına taştıl(tan sonra kurulan ilk siyasai 
organizasyonlar döneminde dahi, İslâmî temellerin siya
sal yönetimler için yeterli olmadığı olgusu daha iyi anla
şılır. Sekizinci yüzyıldan İtibaren ise, bu alana iki büyük 
yabancı gelenek, önemli etkiler yapmaya başlamıştır. 
Bunlar, Yunan-Roma geleneği ve HInt-İran geleneğidir. 
Şüphesiz bu geleneklerin İslâma nüfuzu kolay olmamış
tır. Ancak, hemen hepsi kuvvetli bir merkezî yönetime 
sahip olan bu İslâm toplumlannda, şu ya da bu şekilde 
kabul edilip, uygulama alanı bulmuş bir prensibin daha 
sonra İsiâmi bir kılığa büründüğü ve nihayet İslâmî 
bir unsur olarak kabul edildiği de çok görülmüştür.

İslâm düşüncesinin her alanda hızlı bir gelişme gös
terdiği 8.-11. yü^ıllar arasında siyasal düşünce de bü
yük aşamalar kaydetmiştir. Teorik alanda eski Yunan 
düşüncesi tercüme ve telif yoluyla girmiş, Fârâbl’de 
en olgun temsilcisini bulmuştur. Buna karşılık, daha 
çok İslâmî temellerden kaynaklanan bir Mâverdi ve HInt- 
İran geleneğine yakın bir Keykâvus da, bu alanda önem
li eserler ortaya koymuşlardır. Nihayet Gazâll’de tam 
ifadesini bulan felsefeye ve filozoflara tepki hareketi 
veya bütün teorik temeli salt islâma dayandırma çabası, 
bu gelişmeyi büyük ölçüde durdurmuştur. Ancak, Gazâ- 
II filozoflara karşı çıkmasına rağmen, o güne kadar orta
ya konmuş olan görüşleri tüm olarak reddetmemiş, on
lan İslâmî bir potada eriterek, önemli bir sentez dene
mesinde bulunmuştur. Bundan sonra siyasal teori ala
nında önemli ve yeni görüşler ortaya çıkmamış ise de, 
yine de bu durum, konuya başka açılardan yaklaşan 
bir Nizamüimülk'ün,bir İbn Haldun’un eserler vermesini 
de engelleyememiştir. Ayrıca, genellikle içtihat kapısı
nın kapandığının kabul edilmiş olması, bizim için çok 
önemli bir geNşmenin zeminini hazırlamıştır kl, bu da 
örfî hukuk alanının genişlemesidir.

II- İSLÂM TOPLUMLARINDA ÖRFÎ HUKUKUN GELİŞİMİ

Genellikle kabul edildiği üzere, örfî hukukun önem 
kazanması ilk Türk-islâm devletlerinin ortaya çıkmasın
dan sonra olmuştur. Bu olguyu kabaca tahlil edersek 
diyebiliriz ki, Türkler de İslâm öncesi dönemdeki hukuk 
sistemlerini İslâma dahil etmek çabasındadırlar. Kaldı 
ki, İslâm öncesi dönemde Türklerin önemli sayılabile
cek bir yönetim örgütüne ve bunu ifadelendiren bir 
kamu hukuku sistemine sahip olduklan da bilinmekte
dir. Aynca, İslâm Kamu Hukuku’nun fazla gelişememiş 
olması (Özel Hukuk’a nazaran) da, buna imkân sağlayan 
önemli bir husus olarak belirtilebilir. Bu husus üzerinde 
biraz durmak, örfî hukuk’un sınıriannın nerelere kadar 
varabileceğini belirlemek açısından yararlı olacaktır.

Burada, İslâm toplumlannda siyasal iktidann özü ve 
İslâm Kamu Hukuku’nun da temel bir müessesesi olma
sı bakımından Hilâfet’i ele almak istiyoruz. Genellikle 
kabul edildiği üzere “ ...Hilâfet, din ve dünyaya ait işle
rin yürütülmesi için, nübüvvete halef olarak konulmuş, 
kabul edilmiş bir müessesedir.” Buraya kadar açık bir 
tanım olarak gözüken bu ifadedeki “ halef olma” mese
lesi bütün İslâm tarihinin, siyasal İktidar bakımından, 
bir anahtan durumundadır.

Biz, burada Hllâfet’ln aynntıh bir tahlilini yapacak de
ğiliz. Sadece, İslâm tarihindeki gelişmelerin Hilâfet teo
risini nasıl etkilediğini ve değiştirdiğini, halife-sultan 
ikiliğinin ortaya çıkmasının ve bu ikiliğin kurumlaşması

nın, örfî hukuk’un gelişmesine nasıl imkân hazırladığını 
göstermeye çalışacağız. Dolayısıyle de İslâm Kamu Hu
kuku’nun istikrarsızlığı ve siyasal egemenliğe sahip olan
ların elinde ve onların iradesi yönünde nasıl değiştiği 
kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Hilâfet’le ilgili ilk temel meselenin ortaya çıkışı İslâm’
ın çok erken bir çağına rastlar. Sıffin Savaşı (İ.S 657) 
sırasında ortaya çıkan üç farklı görüş, İslâm tarihindeki 
siyasal bölünmelerin de temelini oluşturmuştur. Birinci 
grup, yani Ali taraftarları, Hilâfet’in yalnız peygamber 
ailesine ve onların soyuna ait olduğunu savunmuştur 
(Şiî görüş). İkinci grup, Hilâfet’in temelinin ilahi olduğu
nu, âdil ve şeriate bağlı her Müslümanın seçimle halife 
olabileceğini savunmuştur (Harici görüş). Üçüncü grup 
İse, Hilâfet’in Kureyş kabilesine ait olduğunu savun
muştur (Sünni görüş). Görülüyor ki, bu görüşlerin uzlaş
ması imkânsızdır. Sonucu ise, güç bakımından ağır ba
san taraf tayin etmiş, çoğunluğu teşkil eden Emeviler 
ki, Kureyş’e mensuptular, Halifeliği ellerine geçirmişler
dir. Bundan sonra, Hilâfet’in dinî yönünün azaldığını, 
buna karşılık dünyevî niteliğinin gittikçe ağır bastığını 
görüyoruz. Nitekim, Emevilerin başlanna daha çok Kay
ser veya Melik denilmesi (ki bunda Bizans yoluyla gelen 
etkinin rolü açıkça görülüyor) bu bakımdan anlamlıdır. 
İslâm tarihinin ikinci büyük devleti Abbasiler dönemin
de, bu ayrılığın, dünyevîlik lehine daha da derinleştiğini 
görüyoruz. Hatta Hilâfet, bu dönemde, dünyevî ege
menliğin meşruluk temeli olarak bir rol oynamıştır. İlk 
Halifeler seçimle işbaşına gelmişken, daha sonra, “ahd” 
yoluyla, yani halef tayini ile işbaşına gelme usulü ağırlık 
kazanmış, bu yolla da irsî hanedanlar meşrulaşmıştır. 
Abbasi devletinin yıkılmasıyla nihayete eren bu dönem
den sonra ortaya çıkan "Tavâif-i Müiük” döneminde, 
Hilâfet teorisi tamamen yön değiştirmiştir. Yeni teorinin 
sahibi İbn Teymiyye’ye göre bir tek Halife şer’an zorun
lu değildir. (Bir asır önce ise, Gazâli birtek Hallfe’nin 
zorunluluğunu savunuyordu.) Bu tip halife, zaten ilk 
dört halifeden sonra gelmemiştir. Onlardan sonrakiler, 
dünyevî egemenliğe sahip olduklanndan hemen İslâm 
toplumunun koruyucusu ve başı, hem de şeriatin tatbik- 
çisi durumundadırlar. Buna karşılık toplumlar da onlara 
mutlak olarak itaat etme zorundadırlar.

Bu dönemin başlannda, tarih sahnesine egemen bir 
güç olarak çıkan Türk-İslâm devletleri (en olgun biçimde 
Selçuklular), bu uygulamayı en geniş biçimde gerçek
leştirmişlerdi bile. Bu durum, egemenlik haklannı da 
tabiî olarak genişletmiş, örfî hukuk’un gelişmesine or
tam hazırlamıştır. Bu bakımdan, kanunname şeklindeki 
düzenlemelerin, ilk olarak Selçuklularda ortaya çıkması 
anlamlıdır. Tarihin çok kanşık bir döneminde yaşayan 
Selçuklular, batıdan Haçlı seferlerinin ve doğudan da 
Moğol akınlannın etkisi altında önce parçalandılar ve 
daha sonra da fiilen tarih sahnesinden çekildiler ama, 
kendilerinden sonra tarih sahnesinde yer alacak olan, 
aynı temele sahip bir Osmanlı toplumuna da önemli 
miraslar bıraktılar.

ili- OSMANLILARDA SİYASAL TEORİ METİNLERİ

Bir ilim olarak ele alınırsa, siyasete, OsmanlIların ilim 
tasniflerinde, “ Hikmet-i Ameliyye” içerisinde yer ver
diklerini görürüz. “Hikmet-i Ameliyye” (Tatbiki Felse- 
fe)’yi meydana getiren ilimler şunlardır:

1- İlm-i Ahlâk

2- İlm-i Tedbir-i Menzil (Ekonomi)

3- ilm-i Siyaset

4- İlm-i Adâb-ı Müiük (Devlet Başkanlannın nitelikleri 
ve görevleri)

Biraz dikkatle bakıldığında görülür ki, bu tasnif, eski 
Yunan düşüncesinden Islâm’a giren görüşün aynen tek-

randır. OsmanlIlar da bu yolla gelen düşünce sistemini 
benimsemişler, bu alanda daha önce yazılmış klasik 
eserleri tercüme etmişler, kendileri de aynı tarzda eser
ler ortaya koymuşlardır.

Bu dallarda yazılmış eserleri, başlıca üç ana başlıkla 
toplayabiliriz:

1- Ahlâk Kitapian

2- Siyasetnameler

3- Nasihatnameler

Hemen söyleyelim ki, bu ayrım büyük bir kesinlik 
taşımaz. Bu alanlardaki eserler, genellikle, muhteva ba
kımdan kanşık bir görünümdedir. Yalnız, bu aynmda 
en kaba çizgileriyle, genelden özele doğru bir düzenle
me vardır. Doğu toplumlannda ahlaka verilen anlamın 
genişliği, “zulüm-adalet” gibi bütün alanları kapsayabi
lecek kavramların, ahlâk içerisinde sayılması, bu karış-

Ricaud’nun Kanunî Sultan Süleyman’ın sadrazamı 
Maktûl İbrahim Paşa’nın boğdurulmasını resmeden 
gravürü. Fiilen görev başındaki sadrazamın 
öldürülmesi yetkisinin sadece padişaha tanındığı 
OsmanlI Devleti’nde bu yetki, padişahın mutlak 
otoritesini sınırlamak istememesi, tahta karşı bir 
tehlike sezilmesi, padişahın hayatına kasd edilmesi.

mayı kolaylaştırmaktadır. Bunun için, ahlâk kitapian. 
Devlet başkanından en küçük ferde kadar bütün toplum 
üyelerini kapsayan kurallan ihtiva eder. Siyasetname
ler, genel olduklan gibi özel de olabilirler. Nasihatname
ler ise hemen hemen tamamiyle özeldirler ve çoğunluk
la bir kişiye (Sultana, Emire, Vezire) yönelik eserlerdir.

Doğrudan Osmanlı Beyliği topraklan içerisinde yazıl
mamış olmakla beraber, bu alanda Anadolu’da kaleme 
alınmış ilk eser, 14. yüzyılın ortalanna rastlar. Nesâylhu'l- 
Mülûk-ı Türkî adını taşıyan bu eser, bir Kadı olan 
Ali isimli bir Türk’e aittir. Bunu 15. yüzyılın başlarında 
Germiyanoğullan Beyliği (1300-1429) topraklarında ya
şamış olan Şeyhoğlu Mustafa’nın kaleme aklığı “Kenzü’l- 
Küberâ ve Mahakku’l-Ulemâ takip eder. Yine de bu dö
nemde, Ahmed bin Hüsameddin-i Amasi’nin yazdığı ve 
Çelebi Mehmed’e sunduğu Kitabı Mirat-ı Mülûk adlı 
bir esere daha rastlıyoruz. Bilinen tek yazma nüshası
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I
Berllnde'de olan Enisü’l-Celis’in de önemine değinil
mektedir. Konumuza en yakın gibi görünen eser ise, 
II. Murad'ın oğlu Fatih için kaleme aldığı Nasihat-ı Sul
tan Uurad'dır.

Kanımızca, bütün bu eserler, siyasal yönetimi doğru
dan etkilemiş değillerdir. Bu tip eserler, daha çok aydın
ları ve bu yolla da halkı etkilemiş, onları yönetime itaat 
yönünde, yönetimi de daha adaletli davranma yolunda 
uyarmaya hizmet etmişlerdir. Osmanlı siyasal yönetimi
ne doğrudan etki yapmış metinleri, gelişim sırasına gö
re üçe ayırabiliriz;

1- Kanunnâmeler

2- Fetvâiar

3- Lâyihalar

Bu metinler, tamamiyle Osmanlı toplumunun kendi 
yapısının ve bu yapının doğurduğu ihtiyaçların ürünleri
dir. Her ne kadar, bu yargımız özellikle fetvâiar için

, padişahın şahsına hakaret, Devtet'e i<arşı isyana
■ l̂ ailfişılması, padişaha yaian söyienmesi, padişahın 
' Deviet’in yüi<sei< çıkarian için gerekli gördüğü,
■ memurluk görevinin kötüye kullanılması, görevde
\ başarısız olunması durumlarında ve padişahın mutlak 
] otoritesi söz konusu olduğundan çoğu kez de keyfî
I gerekçelerle kullanılıyordu.

söz görünüyorsa da, hukuk uygulamasının çok geniş 
ilkeler içersinde yürütüldüğü ve toplumsal hayatın he
men her türlü meselesine bu yolla çözüm aranıldığı 
bir toplumda fetvâ sisteminin de önemli nitelik değişme
lerine uğradığı, ilgili metinlerin kabaca bir tahlilinden 
anlaşılır. Lâyihalar ise, 17. yüzyılda ortaya çıktıklarından 
tamamiyle konumuzun dışında kalmaktadır.

IV- FATİH KANUNNÂMELERİ

Halen elimizde, Fatih'ten önceki dönemlere ait yazılı 
bir kanunname metni mevcut değildir. Ancak, Osman 
Gazi’den itibaren verilmiş emir ve fermanların, yöneti
me ilişkin temel prensiplerin, bir kanun metni halinde, 
İlk olarak I. Murad devrinde ve onun emriyle Beylerbeyi 
Timurtaş Paşa tarafından meydana getirildiği zannedil
mektedir. Fatih'in de bu nitelikte fermanlarının ve emir
namelerinin bulunması, eldeki kanunnamelerin, özellik

le teşrifat ve ceza ile ilgili hükümlerinin çok eskiden 
beri yürürlükte olan kuralları ihtiva etmesi, Fatih’ten 
önce de yazılı kanunnameler bulunabileceği düşüncesi
ne güç kazandırmaktadır. Ancak, Osmanlı Devleti'ndeki 
siyasal güç ilişkilerinin, Fatih devrine kadar olan gelişi
mi göz önüne alınırsa, kanımızca, bu metinlerde siyasal 
iktidar düzenini belirleyecek esaslara rastlamak imkânı 
pek yoktur.

Fatih kanunnamelerinin önemi de zaten buradan gel
mektedir. Şüphesiz, Fatih'e böyle bir kanun koyma im
kânı veren önemli tarihsel nedenler vardır. Bunların 
başında, İstanbul gibi, o dönemde dünyanın çok önemli 
bir merkezini ele geçimiş olmak gelir. Bu durum, ona, 
kendinden önceki hiçbir padişahla kıyaslanamayacak, 
büyük bir güç kazandırmıştı. Bu bakımdan, OsmanlIlar
da cihan hakimiyeti fikrini, ilk ortaya atan padişahın 
Fatih olması da son derece anlamlıdır. Fatih'in bu dü
şünceye kapılmasında. Roma tarihini inceleyip etkilen
mesinin ve onun uzantısı olan Bizans'a son vermiş ol
masının da payı olduğu düşünülebilir. Bu amacı ise, 
yetkileri sınırsız tek bir baş ile, ona mutlak olarak bağlı 
merkezi bir yönetimle ulaşılabileceği, gerek Roma-Bizans 
tarihinin gerekse yakından bildiği Osmanlı tarihinin sa
yısız deneylerinin ona öğrettiği açık bir gerçektir. Ayrı
ca, eski Türk-Moğol geleneği de buna uygun düşmekte
dir.

Fatih kanunnameleri iki kısımdan meydana gelmiştir. 
Nitelikleri bakımından bunları a) Reaya ve Yürükân Ka
nunu, b) Teşkilat Kanunu olarak ayırmak mümkündür.

Reaya ve Yürükân Kanunnamesi, bir ceza ve vergi 
kanunudur. Daha önceleri fermaniaria, emirnamelerle 
veya fetvalaria konulmuş genel prensiplerin bir tedvini 
(kanunlaştıniması) mahiyetindedir. Fatih'in ve daha sonra 
gelen padişahların, bu alanda daha pekçok düzenleme
lere gittikleri bilinmektedir.

Bizim için önemli olan hususlar ikinci metinde yer 
almaktadır. Tasnifi bakımından düzensiz bir görünümde 
olan bu kanunnamede, devletin merkez teşkilatında yer 
alan kişilerin statüleri, görev, yetki, hiyerarşi ve teşrifat 
açısından, ayrıntılı bir şekilde tesbit edilmekte, birbirle- 
riyle İlişkileri düzenlenmektedir.

Bu kanunname içerisinde yer alan üç ana prensip, 
OsmanlIlarda siyasal güç ilişkilerinin temelini belirieme- 
si bakımından, son derece önemlidir.

Birincisi, kanunnamenin başında yer alan “bu kanun
name atam ve dedem kanunudur, benim dahi kanunum- 
dur, evlâd-ı kirâmım neslen ba'de neslin bununla âmil 
olalar” hükmüdür. Bu hüküm, kanunnamenin şeriat dışı 
niteliğini yani örfiliğini açıkça göstermektedir. Kanun, 
temelini şeriattan değil, ata ve dedelerinin koyduklan 
gelenekten almaktadır. Yalnız, bu sözlerimizin yanlış 
anlaşılmaması için burada bir açıklama yapmamız gere
kecektir. Kanun, şeriat dışı bir temele, yani doğrudan 
padişah iradesine dayanmakla tıeraber, elbette padişah 
temel meşruluğunu şeriatten almaktaydı.

Hatta, kanunnamenin baş kısmında yer alan “ Halife- 
tullahi fi'l-âlem’’ tabiri de son derece anlamlıdır. Aynca, 
bu tabiri OsmanlIlarda ilk defa Fatih kullanmıştır. Daha 
önce I. Murad ise, sadece “ Halife” tabirini kullanmıştı. 
Tabii her iki tabir de, hilâfetin Ibn Teymiyye tarafından 
geliştirilmiş yorumuna dayanıyordu. Burada bizim için 
ilginç olan nokta, şer’i hukuk'la örfi hukuk’un içiçe 
olmasıdır.

İkinci önemli prensip, “ Umuru Saltanata müteallik 
tertib-i ayin” bölümünde yer alan 81. maddede bulun
maktadır:

“Ve her kimesneye evlâdımdan saltanat müyesser 
ola, kanndaşlann nizâm-ı âlem için katletmek münâsib-

ioplumsal Mücadelele

dir, ekseri ulemâ dahi tecviz etmiştir, anınla âmil olalar.*'

Biz, Fatih'in bütün OsmanlI tarihi boyunca çok farklı 
biçimlerde değeriendirilmesine set>ep olan bu ünlü hük
münü, sadece kendi devrine kadar gelişap şartlar içeri
sinde ele alacağız.

Fatih’i, böyle sert bir hükmü kanun haline getirmeye 
sevkeden nedenlerin başında, hiç şüphesiz kendinden 
önceki saltanat kavgalannın devleti ve toplumu nasıl 
sarstığını, hatta yıkımın eşiğine getirdiğini yakından bil
mesi yer alır. Gerçekten de, Osman Bey’In amcası Dün
dar Bey’i öldürtmesiyle başlayan iktidar kavgası, I. Mu- 
rad’ın kardeşleri Halil ve İbrahim'i, hatta oğlu Savcı 
Bey'i, Yıidınm Bayezid'in kardeşi Yakup Çelebi'yI, Çele
bi Mehmed’in kardeşleri İsa ve Musa’yı ve daha önce 
Musa’nın yine kardeşi Süleyman’ı katlettirmesiyle de
vam etmiş, nihayet II. Murad’ın kardeşi Mustafa’yı kat
lettirmesiyle adetâ bir gelenek halini almıştı. Gerçi bu 
olaylarda kardeşler birbirierini sebepsiz olarak ördürt- 
memişlerdi. Mutlaka isyan veya benzeri bir hareket, 
gerekçe olarak rol oynamıştı. Fakat niteliği ne olursa 
olsun bütün bu olaylar, yukanda da belirttiğimiz gibi 
devleti ve toplumu sarsmakta son derece etkin olmuştu. 
Onun için Fatih’in “nizâm-ı âlem” için katli uygun gör
mesi ve bu gerekçeyi “ekseri ulemâ” nın “tecviz” etme
si, anlamlıdır. Bu suretle, Osman ve özellikle Orhan 
Bey’de görülen ve eski Türk-Moğol geleneğinin bir de
vamı niteliğinde olan “ Ülüş” sistemi de fiilen ortadan 
kalkmaktadır. Fatih ne şeriata ne de Türk-Moğol gelene
ğine bağlı olmaksızın, sırf Osmanlı uygulamasından çı
kan. bir durumu kanunlaştırmış olmaktadır.

Kanunda, saltanatın hangi evlâda ait olacağının açık
ça belirtilmemiş olması, kardeş kavgalannın daha uzun 
bir süre sürüp gitmesini kolaylaştırmıştır. Ancak, Fatih 
bunu belirtmiş olsaydı dahi bunun uygulanabiliriiği çok 
şüpheliydi. Hükmü bu şekilde belirsizleştirmekle Fatih, 
tarihi otoritesine gölge düşmesini de önlemiş olmakta
dır. Bu hükümle, Fatih’in saltanat kavgalanna kesinlikle 
son verilebileceğini düşünmüş olması, esasen gerçek
lere aykın düşerdi. Sadece, bu kavgaiann azaltılabilece- 
ğini, uzun süreli mücadelelerin ortadan kalkabileceğini 
veya taht kavgalannın uzun aralıklarla ortaya çıkmasını 
sağlamayı amaçlamış olması, çok daha mümkündür. 
Nitekim, daha sonraki olaylar da bu yönde gelişmiştir.

Bu hükmün “ ekseri ulemâ” tarafından tasvip gördü
ğünün açıklanması da, şeriatten güç alma isteğini orta
ya koymaktadır. Böylece ulemâ tamamen örfi bir mese
leye kanşarak, ona, şer’i bir nitelik vermiş olmaktadıriar 
ki, bu durum daha sonraki Osmanlı hukuk uygulaması 
için çok önemli bir örnek teşkil edecek niteliktedir.

Üçüncü bir prensipte, Vezir-I a’zam’ın statüsü tesbit 
edilmekte, padişahın “vekll-i mutlak” ı olarak nitelen
mektedir. Dolayısıyla da bu göreve getirilecek kişinin 
seçiminde çok dikkatli olmanın gerekliliği kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. Eğer Vezir-I a’zam çok güçlü olursa, 
bir saltanat davasına kalkışabilir. Nitekim, Fatih, Os
manlI tarihinde bir vezir aristokrasisi sayılabilecek Çan- 
darlı ailesinin mensubu olan Vezir-I a’zam Halil Paşa’yı 
katlettirerek bu uygulamanın da İlk örneğini vermiştir. 
Bundan sonra vezirler tamamen kul sistemine göre se
çilmişler ve böylece bürokratik bir aristokrasinin mey
dana gelmesi önlenmiştir.

Görülüyor ki, Fatih kanunnameleri pekçok temel pren
sibi gerek şekil ve gerekse muhteva yönünden, ilk defa 
yazılı hale getirmesi bakımından çok önemlidir. Osmanlı 
Devleti’nin bütün tarihi trayunca, teşkilatına, işleyişine 
yön vermiş İlkeler ve uygulamalar kaynağını hatta meş
ruiyetini bu kanunamelerden almışlardır. Aynca, bu ka
nunnameler, OsmanlI toplumunun Batı topiumianndan 
çok farklı bir yapıya sahip olduğunu gösteren ilk önemli 
resmi belge niteliğindedir.

NURİ AKBAYAR
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eğitiminden geçiyordu. Bu eğitim herkese açıktı, ancak tüm eğitimlerde olduğu gibi ulema 
çocuklannın şansı daha fazlaydı. Aynca çok katı bir medrese hiyerarşisi söz konusuydu. En 
üst kademe İstanbul’daki Süleymaniye Medresesi olup sonra İstanbul hükümdar medreseleri, 
Bursa, Edirne Medreseleri vb. geliyordu. Önce öğrenci (suhte) olarak bu hiyerarşiyi katettikten 
sonra aynı yolu müderris olarak almak gerekiyordu. Burada hiyerarşi müderrislik ve kadılık 
olmak üzere iki piramide ayrılmıştı. Kadılıklar, sağladıktan günlük gelir hesabına göre 
sıralanmış ve tüm imparatorluk kentlerinin hiyerarşik bir listesi yapılmıştı. Zirvede İstanbul, 
Edime ve Bursa kadılıkları vardı. Kadılıkta yükselmek daha hızlıydı, ancak pek yukanlara 
yanlamıyordu. En sağlam yol müderrislikten yükselip iyi bir düzeyden önemli bir kadılığa 
atanmaktı. Müderrislik-kadıhk piramidleri tıpkı enderun-yeniçeri İkilisi gibi işlerdi ve 
müderrislik enderun gibi daha itibarlıydı. Her iki piramid çifti zirvede birleşiyordu. Ulema 
hiyerarşisinde İstanbul kadısı Anadolu kazaskeri, sonra Rumeli kazaskeri, sonra da şeyhülislâm 
oluyordu.

Ulema-Kapıkulu kavgası sadrazam-şeyhülislâm öncelik mücadelesine indirgenebilir. Müftülük, 
once sembolik bir prestiji olan istişari bir görevdi ve müftü, imparatorluğun bakanlar kurulu 
olan Divan’da yer almıyordu. Sultan Süleyman’ın şeyhülislâmı olan Ebussuud Efendi ile 
şeyhühslâm güç kazandı ve 16. yüzyılın sonunda sadrazam da üstün sayıldı. Bu, ulemanın 
iktidara dönüşünün işaretiydi.

Bu üç grup (ümera, ulema, kapıkulu) devlet memurunu oluşturuyordu. Görevleri vardı, ancak 
yükümlülükleri yoktu. Vergilerden muaftılar ve devlete ait olan artı-üründen pay alıyorlardı.
Bu payın bir kısmı doğrudan devlet tarafından ulufe, maaş, yevmiye biçiminde ödeniyordu. 
Doğrudan maaş alanlar kapıkullan, enderunlular ve müderrislerdi. Sipahi ve taşra 
kumandanlan ile vezirlerin tımar, zeamet ve haslan vardı. Memurlann büyük bir kısmı ve 
özeUikle kadılar, yaptıklan işlemler için devlet tarafından saptanan yüzdelerde, doğrudan 
mükelleften para alıyorlardı. 200 akçelik bir kadılık dendiği zaman, bu söz konusu kadının 
devletten 200 akçelik bir yevmiye aldığını ifade etmiyor, memurluğunun gelirinin günde bu 
parayı karşıladığını gösteriyordu. Böylece, günümüzün yargıç, noter ve belediye başkanı 
görevlerini gören kadının gelirini bu işlemler amacıyla doğrudan halk karşılıyordu. Aynca, 
gelirleri bu biçimde sağlanan memurların iki görev arasında, tayin bekledikleri sürece gelirleri 
yoktu, oysa bu ara dönemde geçinme zorunluluğu dışında tayini kararlaştıran kazaskere de 
rüşvet vermek gerekiyordu. Böylece, görev sırasında bu zor günleri geçirmeye yarayacak parayı 
da toplamak lazımdı. Aynı durum, tayin beklediği sürece zeametin kale kumandanı için de 
geçerliydi. Böylece doğal olarak görevler alınıp satılmaya başladı. Memur maaşının yukarıdan 
aşağıya değil, aşağıdan yukarıya dogru dolaşması, rüşvet mekanizmasının ta kendisiydi. Çünkü 
rüşvet eninde sonunda halktan doğrudan görevlilere ödenen dolaylı bir vergiydi, onun için de 
Osmanlı topraklarında kurumlaşmıştı. Bunun da asıl nedeni, devleti artı ürünü merkeze 
toplayıp sonra da görevlilere dağıtmak külfetinden kurtarmak değil, reayanın ancak 
yükümlülükleri olan bir sınıf olarak kabul edilmesi ve üretimlerine devletin parçası olarak 
sayılan hakim sınıflar tarafından el konmasının doğal sayılmasıydı.

Piramidin tabanını reaya oluşturuyordu. Burada herhangi bir iç hiyerarşi söz konusu değildi, 
ancak yine de bir tabakalaşma vardı. Üst tabaka, yukanda sözünü ettiğimiz çeşitli kısmî 
muafiyederi olan gruplardı. Onlardan sonra Müslüman reaya geliyordu. Gayri müslim reayaya 
gelince, bunun statüsü hoşgörü (tolerans) kavramının olumlu ve olumsuz yanlan ile 
açıklanabilir. İslâmda zimmi statüsü, İslâm erinde (darülislâm) misafir statüsüydü. Misafir 
durumunun gerektirdiği edeple davranması ve er sahibinin çıkarına aykın hareket etmemesi 
şartıyla zimmi’nin adetlerine saygı gösteriliyordu. Buna bir de İslâm evinde oturmanın kirası 
anlamında olan cizye ekleniyordu. Böylece aynı durumda olan bir gayri müslim reaya, 
Müslüman bir reayadan daha çok vergilendiriliyordu ve bu ek vergi hiçbir üretim karşılığı 
değildi. Bu tabakalaşmanın sonunda ortakçı kulları ve köleler geliyordu. Osmanh toplumunda 
doğrudan köleci bir üretim yoktu. Köleler genellikle ev işlerinde kullanılıyordu. Ancak, 
efendisinin izniyle üretime geçen bir köle, yapılan bir mukavele ile kazancının belli bir 
kısmını belli bir müddet için efendisine veriyor ve karşılığında bu müddetin sonunda 
özgürlüğünü kazanıyordu.

Kent Düzeni

Yukanda sunulmuş olan sosyal piramid toprak tasarrufuna dayanmaktaydı. Dolayısiyle kentten 
söz edilmemiştir. Gerçekten de Osmanlı düzeni kent olgusunu dışlayan ve kırsal üretime 
dayanan bir düzendi. Oysa, Osmanlı İmparatorluğu, zamanın Avrupa ve Ortadoğu’sunun en 
büyük kentlerinden İstanbul ve Kahire’yi de içine alan, önemli bir kent dokusuna sahipti ve 
bu kender ekonomik ve politik yapının merkezini oluşturuyorlardı.

Sözkonusu çelişki iki noktadan kaynaklanmaktaydı. Bir yandan kırsal topraklar en önemU 
zenginlik kaynağını oluştururken, öte yandan, şeriatı zorlayarak kırsal toprağı kamulaştıran 
Osmanh Devleti, İslâm ümmetinin nüvesi olan kentte aynı şeyi yapmakta çok daha büyük 
zorluk çekecekti. Onun için devletçi Osmanlı düzeninde kent maıjinal bir olgu olarak 
kalacaku.

İlk sorun kent toprağının tasarrufuydu. Merkezî devlet düzenini en uç noktaya kadar getiren

1754

FATİH SULTAN MEHMED  
(1 4 3 2 -1 4 8 1 )

İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğu’na son 
veren Osmanii Padişahı ii. Mehmed 1 Nisan 1432’de 
ii. Murad’ın dördüncü oğlu olaraic, o dönemin Osmanlı 
başi<enti Edirne’de doğdu. Çoi( küçült yaşlarda başla
yan eğitimi, 6 yaşında gittiği Manisa’da, çok sıkı bir 
eğitim veren Molla Gürani’yle devam etti. Dönemin ta
nınmış bilginlerinden Akşemseddin, Molla Yegan, Molla 
Ayas, Çelebizade ve Temcidoğiu da eğitimi sırasında 
kendisiyle ilgilendiler. Geleneksel Doğu ve İslâm bilim
lerinin yanısıra Rumca ve Latince öğrendi. 1443’te, Ma
nisa valiliğine atandı. Amasya valisi ağabeyi Alâeddin 
Ali Çeiebi’nin ölümü “ kimi kaynaklara göre öldürülme
si” , tahtın tek varisi olmasına neden oldu.

1444’e kadar kaldığı Manisa'dan, babası II. Murad’ın 
tahttan çekilip, henüz 12 yaşındayken onu tahta geçir
mesiyle ayrıldı. Tahtta bir çocuğun varlığı Osmanlı hal
kının ve OsmanlInın dış ilişkilerinde büyük bir buhranın 
yaşanmasına neden oldu. Paşalar arasındaki rekabet 
giderek artmış, halk korku ve panik içersinde şehirden 
kaçmaya başlamıştı. Birçok küçük çaplı başkaldırı, özel
likle hurufî ayaklanması ve şehirdeki büyük yangın kü
çük padişahın denetimi asla sağlayamayacağı boyutlara 
ulaşmıştı. Dışarda ise, OsmanlI'nın elde ettiği birçok 
yer yeniden kaybedilmeye başlamış, OsmanlI’ya bağlı 
olan birçok prenslik vergilerini ödemek şöyle dursun 
kendi direktiflerini uygulatmaya başlamıştı. Arnavutluk 
tamamen elden çıkma tehlikesi gösteriyor ve OsmanlI'
nın zaptettiği birçok yer Mac«fistan Krallığı'nın eline 
geçmeye başlıyordu.

1446’da, Çandariı Halil Paşa’nın yeniçerileri isyana 
zorlamasıyla “taht hukuken II. Mehmed’in elinde olsa 
bile” , II. Murad yeniden tahta geçti. Bu ilk dönem padi
şahlığı daha sonra onun tüm hayatını etkileyecek, önce
leri zorla aldığı eğitimi bu kez kendi isteğiyle sürdüre
cekti. II. Mehmed tekrar öğretmenleri ve danışmanlarıy
la birlikte Manisa’ya gitti. Bu kez valiliği 5 yıl sürdü. 
1448 ve 1450’de babasının buyruğuyla Arnavutluk se
ferlerine katıldı. II. Murad’ın ölümünün hemen ardından, 
18 Şubat 1451’de ikinci kez tahta çıktı. İlk işi, II. Murad’- 
ın ölümünden sonra ayaklanan yeniçerileri Çandariı Ha
lil Paşa'yla birlikte susturmak ve kendisine sadakât ye
mini etmelerini sağlamak oldu. Daha sonra Kanunnâ- 
me'de meşrulaştıracağı, “ hanedandan tahta çıkanların 
devletin geleceği için kardeşlerini öldürebiimesi” hük
münün ilk uygulaması olarak tahta çıkar çıkmaz, henüz
1 yaşına girmemiş kardeşi Ahmed'i, biat töreni sırasın
da sarayın hamamında boğdurttu. Ardından uzun bir 
süreden beri düşündüğü İstanbul'un fethi projesini uy
gulamaya koymaya başladı. Başını Çandariı Halil Paşa'- 
nın çektiği muhalefeti bertaraf ederek, eski surların “Ana
dolu Hisarı” tam karşısına yeni surlar “Rumeli Hisan” 
inşa ettirmeye başladı. İlk önce İstanbul kapıları civarın
da yaşayan halkın elindeki mallara ve sürülere el koydu. 
Hisarın yapımı, 1452 Şubat ve Ağustos’u arasında ta
mamlandı. 23 Mart 1453’de başlayan saldırı, 29 Mayıs’a 
kadar sürdü. Şehri ele geçiren II. Mehmed, Topkapı 
Sarayı’na yerleşerek, 3 gün kadar süren eğlencelerle 
panik içindeki halkı yatıştırmayı başardı. Daha sonra.



Toplumsal Mücadelele

Alman seyyah Schweigger’in İstanbul'un Osmanhlar 
tarafından fethinden sonra İstanbul'a yaptığı gezi 
izlenimlerini ai^tardığı kitabından görüntüler. Üstte 

solda Ramazan'da mahya. Sahur zamanı yoksullar ev 
ev dolaşarak dileniyorlar ve padişahın emriyle kedi ve 

köpeklere bile büyük bir meydanda yemek veriliyor, 
kuşlar kafeslerinden serbest bırakılarak Tann'ya 

hizmet verildiği düşünülüyordu. Üstte sağda mahpus 
evleri. Aitta solda Ramazan bayramından bir görüntü.

Seyyaha göre bayram günleri herkes birbirinin 
bayramını kutlar, yeniçeriler ve içoğianlan ellerinde 
gülsuyu dolu cam şişelerle yol kenarlarında durup 
para toplamak amacıyla yoldan geçenlerin üzerine 

gülsuyu dökerlerdi. Altta sağda Osmanhiann yemek 
yeme tarzını canlandıran, hah üzerine serilmiş yer 

sofrası etrafında bağdaş kurmuş hane halkını gösteren
bir başka gravür.

fidyesini veren ve belli bir süre içinde geri dönenlerin 
şehirde kalabileceği duyuruldu. İll< dönem padişahlığı 
sırasında onu öldürüp, tahtı ele geçirmek isteyen, fakat 
sonra taraftar bulamayıp kaçan, daha sonra Bizans kra
lıyla anlaşma yapan amcası Orhan Çelebi’yi ve Çandarlı 
Halil Paşa’yı tutuklattırarak idam ettirdi. Ceneviz koloni
si Galata’yı Zağanos Paşa’ya işgal ettirerek civardaki 
surları yıktırıp, Haliç’in iki yakasındaki kopukluğa son 
verdi ve yörenin bir ticaret semti haline gelmesini bu
yurdu. Bu arada işgalin Tuna nehrine kadar yayılması 
ve Sırpları OsmanlI’ya bağlamak amacı ile fetihlerine 
devam ediyordu. 1456'da güvenlik amacıyla Taşoz, Enez, 
İmroz, Semendire ve Limni adalarını işgal ettirerek ada
lardaki halkı İstanbul’a sürdü. Bundan sonra İstanbul’
un yeniden imarına başladı; şehirdeki kilise ve manastır
ların ya kendi adına ya da yanındaki beyler veya din 
adamları adına cami veya mescit olmasını sağladı; yine 
bu dönemde başlayan imar faaliyeti, tüm dönemi bo
yunca, Osmanh mimarisinde önem taşıyan toplam 750 
eserin yapılmasını sağladı.

İstanbul'un fethinden sonra Fatih ünvanını alan II. 
Mehmed için bu fetih, ilk dönem padişahlıktan el çekti- 
rilmesinden beri hayalini kurduğu “ mutlak irade fikri”ni 

'hayata geçirmesinin en gerekli koşuluydu. Etrafında 
sözsahibi olan birçok vezir ve devlet adamını “ çeşitli 
bahanelerle” ya öldürttü ya da görevlerinden azlettirdi. 
Böylelikle devlet idaresindeki eski ailelerin nüfuzu ber
taraf edilip, padişahın emir ve arzusuna mutlak surette 
tâbi kimseler devletin üst kadamelerinde görevlendiril
meye başlandı. Bu arada doğrudan doğruya şahsına 
bağlı kapıkulu ordusu yeniden düzenlenip takviye edil
di. Uç beylerinin tahakkümü altında bulunan tımarlı si
pahiler ve yeniçeriler, sayıları ve maaşları artırılarak, 
silahları yenilenerek doğrudan padişaha bağlı güçler 
haline getirildi. Yayınladığı Kanunnâmesi ile, kamu yö
netiminin dört ana hizmet alanıyla “vezirlik, kazaskerlik, 
defterdarlık ve nişancılık” saray, ordu, ilmiye ve eğitim- 
öğretim kurumlan yeniden düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmed, 30 yıl süren hükümdarlığı bo
yunca Karadeniz’i bir iç deniz haline getirmiş, sürekli 
akınlarla Macaristan’ın ileride alınabilmesi olanağını ya
ratmış, Ege adalarını “Rodos hariç” ele geçirmiş, Eflak 
ve Boğdan prensliklerini, Sırp ve Bosna krallıklarını. 
Mora despotlukları ile Trabzon Pontos Devleti’ni, Ceno- 
va ve Venedik üslerini. Karaman ve İsfendiyar beylikleri
ni ortadan kaldırmış, Akkoyunlu Devleti’nin gücünü za
yıflatmış ve OsmanlI Devleti’ni dönemin siyasi hayatın
da çok etkin bir konuma yükseltmişti.

1481 ilkbaharında Doğu’ya yapacağı bir sefer sırasın
da, Gebze’de Hünkâr “Sultan” Çayırı'ndaki orduğâhın- 
da öldü. Ölüm nedeni kesin olarak bilinmemektedir: 
Kimi tarihçiler tarafından, büyük oğlu Bayezid'in toplam 
8 oğlu olması nedeniyle, küçük oğlu Cem Sultanı veliaht 
tayin etmesi dolayısıyla Bayezid yanlısı devlet adamları 
tarafından zehirlendiği; diğer tarihçelere göreyse, uzun 
zamandır çektiği gut hastalığından öldüğü ileri sürülür.

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u aldıktan sonra kent toprağını miıî ilan edip başka yerlerden 
haneler sürüp evlere kiracı olarak yerleştirmiş ve onlardan kira talep etmişti. Bu tutum büyük 
bir tepki ile karşılaşmış, sürgün edilenler geri kaçmış, ulema karşı çıkmıştı. Sonunda, bu 
komuttan birkaç defa dönüldükten sonra, padişah uygulamakta diretmiş, ancak bu arada 
İstanbul topraklarının büyük bir kısmım hakim sınıflardan önemli kişilere temlik etmiş, geri 
kalanını da Ayasofya ve Fatih camilerine vakfetmişti. Mülk sahibi olan kişiler ise İstanbul’da 
camiler kurup mülklerini onlara vakfettiklerinden bir iki nesil içinde İstanbul’un mirî 
topraklan vakıfa dönüşmüş ve halkın toprak için ödedikleri kiralar vakıflara gittiğinden durum 
şeriata uydurulmuştu.

Aynı durum, daha önce fethedilmiş Bursa ve Edirne’de görülmedi. Müslüman ellerden alınan 
Kahire ya da Şam gibi büyük Ortadoğu kentleri için de söz konusu olamazdı. Ancak, birçok 
küçük Balkan kentlerinde, kısmen ya da tamamen, sancakbey veya şubaşı zeametleri 
oluşturuldu. Osmanlı yönetimi her fırsatta kent toprağı üzerindeki mülkiyetini kabul ettirmeye 
çalışıyordu.

Kent Gelirleri

Toprağın ötesinde devlet, kentin gelirlerine de el koymuştu. Ancak burada da hizmet, denetim 
ve kâr kavramlan birbirine kanşmıştı. İslâm kentlerinde ekonomik ve sosyal düzenle ilgili 
işler hısba ve bunlarla uğraşan memur muhtasıb adını alırdı. Bunlar kadı ile birlikte en eski 
memurlar ve özellikle kentin şerî hakimleri sayılan kişilerdi. Osmanlı düzeni muhtasıbı 
korumuş, ancak görevlerini kısıtlamış ve büyük ölçüde çarşı-pazar sorunlan, narh ve fiyatlarla 
ilgili bir memur haline getirmişti. Özellikle İstanbul gibi bir kentte. Şehremini, Mimarbaşı, 
Voyvoda (Galata için) gibi memurlann yanısıra, muhtasıbın görevleri iyice smırlandınimıştı. 
Ancak daha da önemli olan bir usul, muhtasıbın kadı gibi maaş almayıp satıcılardan ve 
halktan kestiği cezalardan gelirini sağlamasının yanısıra, muhtasıb görevi, bu cezalardan devlete 
en çok pay çıkarmağa taahhüt edene açık artırma ile verildi. Genellikle üç yıl için verilen 
bu görevde, artırmaya son dönemde devlete aktanimış olan en yüksek meblağdan başlanılır 
ve görev en çok artıranın üstünde kalırdı. Taahhüt ettiği parayı verip kendisine de bir gelir 
sağlayabilmek için, muhtasıb iki yol seçebilirdi. Birinci yol eksik, kötü ya da pahalı mal 
satanlan şiddetle takip edip cezalar kesmekti fakat muhtasıb görevini başanp herkesin gözünü 
korkutursa tahsil ettiği cezalann toplamı gittikçe azalacak ve devlete karşı taahhüdünü yerine 
getiremeyecekti, İkinci yol esnafı haraca kesip sonra da suistimallere göz yummaktı. Doğal 
olarak ikinci yol tercih ediliyordu, Böylece, ideal bir düzen adına yapılan müdahalelerle, 
aslında bozuk düzenin sürdürülmesi sağlanıyordu. Kentin diğer gelirleri de açık artırma ile 
mültezimlere veriliyordu. Bu gelirler, bir yandan günlük ya da çarşı-pazardan ahnan bac 
vergisi gibi kente ait vergilerin toplanması işi idi, İstanbul ya da Edime gibi bir kentte bu 
vergilerin yıllık tutan milyonlarca akçeyi buluyordu ve mültezimlerden istenUen garanti ve 
avanslardan dolayı bu kişinin senet sahibi olması ya da tefecilerden borç alması gerekiyordu. 
Öte yandan kentin mezbaha, mumhane, değirmen gibi önemli imalathaneleri iltizama 
veriliyordu, Böylece, kentin işleyişini sağlayan önemli kurumlar devlet tarahndan hizmet yerine 
kâr aracı sayılıyor ve uygulanan sistemin esas amacı devlete mümkün olan en büyük geliri 
sağlamak oluyordu. Bunu daha belirgin bir biçimde gösteren bir başka örnek de tüm kent
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Osmanh D evletinde  
Yönetim

OsmanlI yönetimi, boyutları ve içerdiği kavramlar ba
kımından, kapsamlı ve karmaşık, ama o oranda da pratik 
nitelikler taşıyordu. Kuşkusuz, aynı zamanda mükem
mel bir sentez; önceki ve çağdaşı Ortadoğu ve Akdeniz 
imparatorluklarının deneyimlerinden en akılcı çözümleri 
seçmiş, sosyal,dlnselj ekonomik,siyasal ve yönetsel 
bir sistemler bütünüydü. Bu bakımdan, Osmanlı Devle- 
ti'ne, İran, Mısır, Roma, Bizans, Abbasi, Selçuklu, İlhan
lI, Memlûk uygarlıklarının son siyasal mirasçısı gözüyle 
bakıiabilmektedir. Ama, bu yönetim; sayılanlardan hiç
birinin hatta Anadolu Selçuklu Devleti’nin devamı değil
dir. Osmanlılığı tıöylesine bir senteze götüren mecburi
yet; üç kıtanın kavşağındaki sınırlarından doğmuştu: 
Asya'dan; Azerbaycan’ı, Kafkasya’yı, Anadolu’yu; Irak, 
Suriye, Filistin ve Arap yarımadasını; Afrika’dan; Sep- 
te'ye kadar kuzey bölgelerini, doğuda Sudan'ı ve Habe
şistan’ı; Avrupa’dan; Avusturya ve Polonya sınırlarına 
kadar ülkeleri; Kırım’ı ve Karadeniz kıyılarını kucakla
mak; yönetimi katı merkeziyetçilikten, ulusal ya da din
sel bağnazlıklardan uzaklaştıran asıl nedendi. Fethedi
len her yeni bölgeye veya ülkeye, yabancı bir rejim 
ürküntüsü verilmeden, eski geleneklere ve uygulamala
ra olabildiğince saygılı girildi. Bu açıdan; Osmanlı yöne
timi ile Bizans yönetimi arasında izdüşümler ve benzer
likler arayanlarla Osmanlılıkla Iran, Asya, Arap (Islâm) 
yönetimleri arasında köprüler kurmak isteyenlerin birl- 
birlerine daha anlayışlı yaklaşmaları gerekir. Çünkü, hü
kümdarın en yüksek hakim ve buyrukçu sayılması, yük
sek adalet ve karar kuruluna (Divan-ı Hümayun) diledi
ğinde başkanlık etmesi, ülkenin geniş yetkili valilerce 
yönetilmesi, devlet, din ve ordu protokolleri; başlangıcı 
Sansanîlere uzayan, Roma’da, Bizans’ta Abbasîlerde 
zenginleşmiş; Selçuklulardan ve BizanslIlardan Osman
lIlara geçmiştir. Roma İmparatorunun, baş kanun koyu
cu, büyük yargıç, başkomutan kimliği; “Padişah-ı âlem 
halife-i ruy-l zemin” olan Osmanlı hükümdarında da 
görülmektedir. Bizans imparatorlarının koyduklan ve ken
di adlarıyla anılan (codex Theodoslanus, codex lustlnia- 
nus gibi) yasalarla Osmanlı padişahlarının adlarını taşı
yan kanunlar (Kanunnâme-i Sultan Mehmed, Kanun- 
nâme-l Süleyman) yasalar arasında da ortak birçok yön 
vardır. Osmanlı toprak rejiminde ve mâliyesinde de İslâ
mî düzenlemelerle iç içe Sansanîlerden, Bizans’tan kal
ma gelenekler saptanabllmektedir. Örneğin, köylünün 
toprağını terketmemesi, toprakların, kamusal, özel ve 
vakıf ayrımlarına tâbi tutulması, toprak ölçümü ve yazı
mı, Hıristiyan olmayanlardan (OsmanlIlarda da Müslü
man olmayanlardan) cizye alınması, otlak resmi, bâdl- 
heva, ağıl resmi, gerdek resmi vb. birçok örfî vergilen
dirmenin aynen korunması gibi. Buradan şu yargıya 
ulaşmak gerekiyor; Osmani yönetimi, yayıldığı ülkelerin 
geleneklerinden, halklann ısındığı yasalanndan, İslâm 
dininin temel kurallan İle bir çelişkiye düşmeksizin ya
rarlanmayı, girdiği yerlerde uzun zaman kalabilmesi için 
benimsemiştir.

OsmanlI merkez yönetiminde, egemen Türklerin ço
ğunluk ya da egemen topluluk oluşla orantılı olarak 
yer almamalannda da aynı anlayış görülür. Zenci veya 
çingene olmamak, Müslüman olmak koşulu ile her ırk
tan İnsan, sadaret makamına kadar yükselebilmiştir. 
Hatta denebilir kl ulusal geleneklerine bağlı Türklere 
oranla, devşirme ve dönmeler, yönetimde daha çok yer 
almışlardır. Anadolu Türklerinin Orta Asyalı atalanndah 
kendilerine geçen töreleri, yasaian korumadaki Inatlan; 
OsmanlI Devleti’nin kuruluşunda emeği olan ve Osmanlı 
hanedanına koşut "İkinci aile” yetkinliğini 15. yüzyıl 
ortasına değin koruyan Çandariilarda da olmalı ki, Fatih 
Sultan Mehmed, Halil Paşa’yı idam ettirerek devşirme 
kökenli paşalara İktidar yolunu açmıştır. Osmanlı Devle- 
ti’nln kurulduğu yıllarda, Türkistan’da Cuçl Ulusu beyle

rinin 1312’de, Özbek’i han ilan ederken " Bizden Müslü
manlığı değil, kulluk ve bağlılık İste. Cengiz Han’ın yasa 
ve yusun’undan vazgeçmemizi, Araplann şeriatını önem
sememizi bekleme!” demeleri ilginçtir. Bu bakımdan, 
OsmanlI padişahlannm da kendilerine ikide bir "yasa 
ve yusun”dan dem vuracak soydaşı yöneticiler yerine, 
her buyruğunu itirazsız uygulamaya koyacak devşirme 
kökenlilere sıcaklık duymalan sebepsiz değildir. “Teba 
koruyuculuğu” soyut kavramı dışında, padişahın uyruk
larına karşı görevlerini bellrieyen yazılı ya da sözlü bir 
belirleme de bulunmadığından “sürü” (reaya) denen 
kitlelerin yönetiminde, bu kadrolar, fazla zorluklarla kar
şılaşmamışlardır. Kitle dayanışması bilincinin yokluğu, 
bireysel çıkar ve çözümlerie yetinme alışkanlığı; halktan 
olabildiğince soyutlanmış sultanla onun yardımcılannın 
çalışma koşullannı kolaylaştırmıştır. Örneğin, İslâmlık, 
Emirü’l-Mü'minin (Müslümanların hükümdan) olana, her
kesin biat etmesini öngörmekte iken, bu kural Osmanlı
lığın başından sonuna kadar, ırsî sultanlığın sembolik 
ve törensel bir geleneği olarak sürdürülmüş; tebaa adı
na, devlet erkânının, ilmiye ricâlinin ve Ocak ağalarının, 
cüluslarda saçak-etek öpmeleri yeterii görülmüştür.

OsmanlI'bevleti yönetiminde merkez örgütün “padi
şah ve saray” , “Divân-ı Hümayun” , “ Vezir-I âzam ve 
Paşakapısı (Bâb-ı âlî)” , “Şeyhülislâm ve Meşihat (Bab-ı 
fetvâ)” , “ Defterdar ve Bab-ı defteri” , “ Kapıkulu Ocakla- 
n. Donanma ve Tersâne”de odaklandığı görülmektedir. 
Bu örgüt, çok geniş ve merkeziyetçi eğilimde bir devle
tin yapısına uygun düşer. Padişah ve Saray’dan kaynak
lanan tören ve protokol yoğunluğu bu yapının bir başka 
yönüdür. Mutlak otoritesi Allah’a dayandınlan, Oğuz 
geleneklerinden, İslâm kurallarından güç alan, Ortado
ğu ve Akdeniz hükümdariıklarmın birçok niteliğini taşı
yan OsmanlI padişahlığı, “ saray” mekânı ve kavramı 
İçinde başlıbaşına en büyük kurum olma özelliğini yıkılı
şa kadar korumuştur. Saray’ın, sırasıyla Bursa’da, Edir
ne’de ve en son İstanbul'da gelişme ve genişleme gös
terdiği; en gerçek yapısına ve işlevine Saray-ı Cedide-i 
Âmire’de kavuştuğu; Topkapı Sarayı’nın terkedildiği ve 
Beşiktaş'taki Avrupaî saraylara yerieşilmeye başlandığı
19. yüzyıl'da da bu kurumun birçok işlevini ve bürosunu 
Bâb-ı âli’ye devretmek durumunda kaldığı biliniyor. Bu 
mekânsal ve işlevsel değişikliklere koşut biçimde padi- 
şahlann da ortak bir takım özellik ya da nitelikleriyle 
gruplandınimalan akla gelmektedir: Bunlardan ilk altısı 
(Osman Bey’den II. Murad’a kadar) birer İslâm gâzisi, 
hattâ veli, sâde yaşayışlı, halkla kaynaşmış beylerdir. 
Fâtih’ten başlayarak karşımıza “ karaiann v^ denizlerin 
sultanı” cihan padişahları çıkar. Bunlar, “Allahın yeryü- 
zündeki gölgesi”dirler. Ermişliklerinden çok, ulaşılmaz- 
lıklan, yücelikleri, görkemleri sözkonusudur. Her sözleri ' 
“ kanun”dur. Üçüncüler, İçeride ve dışanda ciddi buna
lımlara çözüm bulamayan hırslı, hiddetli, bazan müte
vekkil, genellikle silik şahsiyetlerdir. Şeriata ve halifeli
ğe sıkı sıkıya sanlarak sultanlık etme eğiliminde olmuş
lardır. Bunlann dönemi, yenilikçi lll.Selim’le kapanmış
tır. Onunla ve daha ödünsüz ve köktenci bir yaklaşımla 
tahta oturan II. Mahmud’la hızlı değişim ve Batılılaşma 
süreci t>aşlar. Osmanlılığa olumsuz bakışlar, Padişahla- 
n,.“ halktan kopmuş despotlar, halkı köle ve sürü gören 
hükümdarlar; ülke topraklannı bir avuç beye paşaya 
peşkeş çeken, halkı da savaşta ölmek banşta çift sür
mekle yükümlü tutan acımasızlar!” görmek istemekte- 
dlrier. Aralarında birçok delinin, bunağın, câhilin,çocu
ğun bulunduğunu, çoğu zaman devletin harem ağalan 
ve saray kadınlannca idare edildiğini ileri sürerler. IV. 
Murad’ın yaşattığı devlet terörü, Sultan İbrahim’in vezir
lerine “deyyus, pezevenk!” hakaretlerini yöneltmesi,
IV. Mehmed'in, bir anlık kızgınlıkla “Kaldınn şu kâfiri!” 
diyerek bir vezirini idama göndermesi; saray çevresinde 
örneğin Sadaret kaymakamının, yüksek rütbeli bir su
bay olan bostancıbaşıya “-Bre mel'un eşek!” diyebil
mesi ilh... Elbette ki savunulacak şeyler değildir ama, 
altı yüzyıllık bir devlet yapısını ayakta tutanlann da bu 
tür örneklerie ortak bir değerlendirmeye ya da yargıla
maya alınmalan doğru değildir. Doğru ve önemli olan.

devletin ve ülkenin tek sahibi, mutlak buyrukçu padişa
hın güç aldığı dinamikleri saptamaktır. Bu noktada en 
kestirme tanım; hükümdariık otoritesini berkiten ve ayak
ta tutan “ordu” ve “toprak rejlmi”nin varlığıdır. Padi
şahlık gücünün temelinde, toprağın padişaha ait olduğu 
gerçeği yatar. Bu bakımdan 18. yüzyıl'a değin, devlet- 
ordu-toprak düzenleri ayakta tutulabiidlği oranda padi
şahlar da büyük sorunlarla yüzyüze gelmemişlerdir. Oy
sa tımar sisteminin çöktüğü, küçük birer bölge genişli
ğindeki topraklann mâlikâne Vonumunda yerli eşrafa 
bırakıldığı, bunun da ötesinde eşrafa ve mütegallibeye, 
zorbalıklannı hafifletmek ya da onlardan para sızdırmak 
İçin vezirlik, valilik, mütesellimlik, âyanlık verildiği an
dan başlayarak padişahlar, buyruklan kağıt üzerinde 
kalan çâresizler durumuna düşmüşlerdir. Burada tımar- 
lann irsî olmamasına, smıriilığına, merkezî denetime 
tâbi bulunmasına karşılık mâlikâne mutasarrıflannın halk 
üzerinde irsî lordluklar (Anadolu deyimiyle “dere
beylikler”) kurarak merkeze kafa tutmalan gözardı edil
memelidir. Tımarii sipahiler, Anadolu'nun en ücra köşe
lerinde bile devlet adına gözetim ve denetimde bulunur
larken, aynı zamanda kendi çıkarlanm da korumaktaydı
lar. Sahib-i arz olan bir tımarii sipahi, kendisine tanınan 
ayrıcalıklan korumak İçin, devletin isteklerini yerine ge
tirmek zorundaydı. Bir aymazlık, diriiğinin elinden alın
masına neden oluyordu. Bu açıdan savaşta ve banşta 
çok dikkatli olmak durumundaydılar. Sipahi, disiplin ye
rine zorbalığa yönelirse şikayetler sonunda dirliği etin
den alınıyordu. Hem köylüyü kollaması hem gerektiğin
de cebelülerini ardına takıp savaşa gitmesi göreviydi. 
Özetle, padişah, ordusunun yüzde 80'ini oluşturan tı
marlı sipahileri, tek tek ülkesine dağıtarak emsalsiz bir 
denetim ve güvenlik örgütü kurmuştu.

Devlet idaresinin bu asıl temeli üzerinde, çoğu şeria
tın da gerekleri olan öteki kurumlar vardı: Divan-ı hüma
yun, Vezir-I âzamlık. Şeyhülislamlık, hazine  ̂ kazâ (yar
gı), eyalet, hayır örgütleri. Tüm bunlar, hatta, kentlerde 
yaşayanların lonca, gedik benzeri örgütleri, taşra yöne
ticilerinin kapı halkları, azıniıkiann “cemaaf'leri, Batılı- 
lann deyimiyle “Osmanlı banşı” nı gerçekleştiren dina
miklerdi. Sözü edilen barış; sınırsız ticaret haklan ve 
ayncalıklar tanıyarak Avrupa topraklannda, Balkanlar’
da, Arabistan’da, Mısır'da Osmanlılığı yaşatıyordu.

Dlvan-ı hümayun, padişah adına devlet işlerinin görü
şüldüğü en yüksek kuruldu. Vezir-I âzamin başkanlık 
ettiği bu kurulda, kubbe vezirieri, kazaskerier, şeyhülis
lâm, nişancı, defterdarlar ve Kaptan-ı derya üyeydiler. 
Alınan kararlar, padişahça onaylandıktan sonra ya da 
direktifi doğrultusunda değiştirilerek yürüriüğe konuyor 
veya infaz ediliyordu. Dirlik tevcihleri, atamalar, yargı- 
tay göreviyle dâvalara bakılması, yönetim konulannın 
iç ve dış soruniann görüşülmesi Dlvan-ı Hümayun’un 
gündeminde yer alan konulardı. Fakat, bu kurulun işle
vini yeterince yerine getiremez duruma düşmesi; Bat>-ı 
âli’nin oluşumuna değin, daha keyfi ve kişisel yönetim
lere olanak verdi. Köprülü Mehmed Paşa (ölm. 1661) 
“sadr-ı âzam” sanını alarak Dlvan-ı Hümayun’un yetki
lerine el koydu. Ona gelinceye kadar; padişahın mutlak 
vekili olan Vezir-I âzamlar, yargı ve maliye ile ilgili konu
lar dışında geniş yetkilere sahiptiler. Ama, her an için 
de yaptıklarından ve kararlarından dolayı padişaha he
sap vermek durumundaydılar. İç ve dış işleri yürütmek, 
siyaseten idam cezası uygulatmak, eyalet valilerine emir
ler göndermek, ülke güvenliğini İzlemek, padişahın ka
tılmadığı seferierde serdar-ı ekremllk (başkomutanlık) 
yapmak, ayrıca bir valisi bulunmayan başkent İstanbul’
un sorunlarıyla ilgilenmek vezir-i âzamin başlıca görev
leriydi. O, başkanı olduğu Divan-ı Hümayun’da alınan 
karariarı, arz’a girerek padişaha aktarmakla da yüküm
lüydü. Köprülü Mehmed Paşa, bu geleneksel unvan 
yerine “sadr-ı âzam” (büyük makamda oturan) unvanını 
aldıktan sonra, bu makamın sorumlulukları daha da art
tı. Ancak 19. yüzyıl ortalarına doğru “sadaret” kavra
mıyla biriikte kişisel sorumluluk hükümet sorumluluğu
na dönüşebildi ve nezaretler (bakanlıklar) kuruldu.
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Toplumsal Mücadelele

Şeyhülislâmın, kazaskerlerin, kubbe vezirlerinin, def- 
terdarlann ülke ve toplum yönetimiyle doğrudan ilgileri 
yoktu. Bunlar kurul kararlarını, padişahın ya da sadraza
mın görüşlerini etkileyebilmekteydiler. Kaldı ki, ordu
dan sonra ikinci büyük güç konumundaki İlmiye 9>nıh, 
OsmanlI merkeziyetçiliğinin güçlendiği 19. yüzyıl’da en 
geri plâna itildi. Bunda da Enderun’un işlevini p»., ışan 
modern okulların açılmasının ve medreselerin saygınlı
ğını yitirmesinin etkisi büyüktür.

Taşrada yüzyıllar boyunca yönetim birimi sancak (II- 
va)’tı. Bu birimler âdeta iki başlı ve birbirini kontrol 
eden sistemlere bağlanmıştı. Sancakbeyi, bölgenin as
keri, İdari, malî şefiydi. Kadı ise salt yargı işlerini yürüt
mekle kalmayarak sancaktaki işlerin yolu>"'-> ^idip git
mediği konusunda da sık sık merkeze ilâmlar gönder
mekte, gelen fermanları uygulamaya koymaktaydı. San
caklar, adından da anlaşılacağı üzere askerî yönü ağır 
basan örgütlerdi. Sancak beyi, yönetim bölgesini askerî 
disiplinle idare eden bir komutandı. Çağrıldığında, san
cağı askeriyle Eyalet paşasının buyruğunda orduya ka
tılmakla yükümlüydü. Ardındaki askerlerin tümü tımarlı

OSMANLI DEVLETİ’NİN YÖNETSEL YAPISI

Eyaletin
Adı

Anadolu

Bosna

Budin
Çıldır

Diyarbakır
Dulkadriye
(Maraş)
Erzurum
Halep
Kaptanpaşa
(Cezair-I
Bahr-i
Sefid)
Karaman
(Konya)
Kars

Kefe
Kıbrıs
Musul
Özi (Silistre)

Rakka
(Urfa)
Rum (Sivas)
Rumeli
Şam
Şehrizor
Tamışvar
Trablusşam
Trabzum
(Batum)
Van

Bağlı Sancak 
Sayısı ykş. 1560

18
29

6
(1850’den sonra) 

19 
11

(ykş. 1580’de) 
22

6
22

6

8
6

(ykş. 1580’de)
1
7
7
9

(17. yüzyıl başı)

4
7

13
14 
23
9

Bağlı Sancak 
Sayısı ykş. 1650

14
20
7

14
13

22

4
11
6

13

7
6

2
12

7
23
10
18
5
4

2
13

Bunların dışında Habeş, Basra, Yemen, Lahsa, Cezair-i 
Garp, Trablusgarp, Tunus gibi sâlyaneli eyaletlerle: Eflâk, 
Boğdan, Erdel, Mısır gibi özerk yönetim bölgeleri, Hicaz 
(Mekke, Medine) gibi özel yönetimler ve kısa sürelerle eya
let olmuş Abhaz, Adana, Dağıstan, Eğri, Girit, Gürcistan, 
Kamaniçe Kanije, Mora, Nahcivan, Revan, Sayda, Şiroan, 
Tebriz, Tiflis, Uyvar, Varad, Yanık gibi yerler de vardır.

sipahi ve cebelü olduğundan, sancak aynı zamanda 
tımar sistemine dâhil bir birimdi. Eyalet merkezi de “pa
şa sancağı’’ olarak benzer konumdaydı. Beylerbeyinin, 
eyaletinde yer alan sancaklar üzerinde denetim yetkisi 
vardı. Ama, eyaletin, sancak gibi bir fonksiyonu yoktu. 
Vâli, kapı halkı denen, sivil-asker sayısı birkaç yüz ile

birkaç bin arasında değişen bir kadro ile paşa sancağın
da oturmakta, başka bir eyalete atandığı zaman da kapı 
halkıyla oraya gitmekteydi. Bu nedenle valiler, bölgele
rine asayişten çok huzursuzluk ve sıkıntı taşımaktaydı
lar. Merkeze bağlı eyalet ve sancakların dışında kalan 
yerlerde (-ki buralarda tımar sistemi de uygulanmıyordu-) 
yarı özerk salyâneli (yıllık muayyen vergi ödeyen) eyalet 
örgütleri vardı. Buralara merkezden atanan valiler, padi
şahın birer nâibi gibi, bölgenin beylerini ve lordlarını 
disiplin altında tutmaktaydılar. Mısır, Bağdat, Habeşis
tan, Basra, Lahsa salyaneli eyaletlerdendi. Eflak-Boğdan, 
Erdel, Dubrovnik, Gürcistan, Çerkezistan, Kumuk Şam- 
hallılığı, Kazak Hetmaniığı, Kırım Hanlığı, Geylân Emirli
ği, Mekke Şerifliği ise imtiyazlı eyalet konumunda, iç 
işlerinde bağımsız olarak geleneksel yönetimlerini uy
gulamaktaydılar. Tımar sisteminin geçerli olduğu Ru
meli, Budin, Bosna, Sivas (Rum), Karaman, Anadolu, 
Trablusşam, Halep, Diyarbakır, Kıbrıs, Şam, Rakka, Er
zurum, Trabzon eyaletlerinden bir çoğunda, yurtluk ve 
ocaklık statülerine bağlanmış yerel hanedanlar, padişa
hın vassalı olarak yarı egemendiler. Lübnan’da Canbo- 
iatoğuliarı, Beşiroğuliarı, Güneydoğu ekrat beyleri, Bit
lis, Cizre, Hakkarî, Ahlat, Kiği, Çemişkezek beyleri ve 
hakimleri devlete karşı askerlik ve parasal yükümlülük
lerini yerine getirmek koşulu ile bölgelerindeki yerleşik 
ve göçebe toplumları yönetiyorlardı. Eyaletin genel gü
venliğini teftiş için. Beylerbeylerinin sık sık “devre” 
çıkmalarından ayrıca, sancakbeyleri, subaşılar, voyvo
dalar vb. muhtelif vergilerin tahsili, bunlardaki payla
rını almak için de sık sık köylere kadar gitmek durumun
daydılar. Bu bakımdan devletin her kademeden görevli
leri, asker, haraç, avarız toplamak, denetlemeler yap
mak, örfî tekalifte bulunmak, halkın yakınmalarını dinle
mek için seferberdiler. Öteyandan, eyalet ve sancak 
merkez kadılarının bir önemli görevi de yerel yöneticile
re bağlı olmaksızın, doğrudan merkezden gönderilen 
fermanları yürürlüğe koymak, asayişi, halkın gidişatını 
yakından izleyip sorumluları uyarmaktı. Şehir yönetimi
ni de üstlenen kadı, belediye başkanı, mülkî âmir, ve 
yargıçtı. Subaşı, böcekbaşı, çöplük subaşısı, mimarba
şı, ayak nâibi, muhtesip gibi yardımcıları, ases denen 
kolluk erleri vardı. Çarşı pazar denetimini yapmakta, 
narh koymakta, esnafı, loncaları denetlemekteydi. Ma
halle ve köylerde, 19. yüzyılda muhtarlıklar teşkil edilin
ceye kadar “ imam”lar görev yapmaktaydılar. İmam, do
ğum, ölüm, nikah işlemlerini yerine getirir, vergi tevzi 
ve tahsilini organize ederdi. Gayrimüslim mahalle ve 
köylerinde aynı görevi ruhani reisler ve kocabaşılar üst
lenmişti. Tüm bu önlemler. Defterdar Sarı Mehmed Pa- 
şa’nın Nesayihû’l-vüzerâ ve’l-ümerâ adlı yapıtında açık
ladığına göre “-ehl-i insaf katında reayaya veliyyü’n- 
niâm ıtlakı sahih olur” , yâni “ köylü velinimettir” yakla
şımıyla ilgiliydi. Padişahlar da “ nimeti üreten efendidir” 
öz deyişini sık sık yineleyerek toplumun bu büyük kesi
minin iyi idare edilmesini istemekteydiler. Kanunname
lere göre sipahi; devlet tarafından görevlendirilmiş rea
yanın ve arzın (toprağın) sahibiydi. Ama, köylünün alın 
terine müdahale, toprağı ekip biçmesine engel olma 
yetkisi yoktu. Buna karşılık köyü bırakıp gitmesine izin 
vermez, kaçanı da getirtip ekip biçmeye mecbur edebi
lirdi. Reaya deyimi başlangıçta gayrimüsIm vergi yü
kümlüleri için genel bir ad iken, bir zamandan sonra 
tarımsal üretimi gerçekleştiren köylünün adı oldu. Rea
ya, üreten fakat toplum kesiminin en altındaydı. Bu 
yüzden de çoğunluğuna karşın sesini en az duyurabili
yordu. Tımar sisteminn çöküşüne koşut biçimde reaya
nın da durumu hızla bozuldu. Ekip biçtikleri toprakların 
mülkiyetini ele geçiren şehirli mütegallibenin serfi duru
muna düştüler. Taşradaki etkinliğini ve yönetim gücünü 
yitiren devlet de bunların sızlanmalarına çoğunlukla ku
lak kapattı.

Düzenin korunabildiği dönemler zarfında, sistem için
de bir beceriksizlikten söz etmek gerekirse “ konar-göçer 
ulu taifeleri”ni hatıriamak gerekir. Gerçekten, sayıları, 
ve hareketlilikleri bakımından önem gösteren bu kesim 
için yürüriüğe konan kışlak ve yaylak kanunnâmeleri

pek de sağlıklı işlemedi. Haksızlıklar ve kıyımlar hatta 
bazan da katliamlar yaşandı. Devlet, uyruklarının bu 
bölüklerine “bâğî ve dâğî” , “ tuğyan ehli” , “yaramaz 
tâifesi” olarak hep yanlış baktı. Daha 16. yüzyıl başında 
göçebelerin toplumsal bir sorun olacağı, Şahkulu, Baba 
Zünnun, Bozoklu Celal ayaklanmalarında kendisini gös
termişti. Bu olgu, eşkıyalık olgusuyla birlikte Osmanlı 
yönetiminin en ciddi iç yarası olarak yüzyıllarca kanayıp 
durdu. Rişvan Konfederasyonu'nu oluşturan, kışlakları 
Rakka’da, yaylakları orta Anadolu’daki göçebeler, Des- 
melü (Dersimli), Şeyh Hasanlu, Akçadağlı, Keleçoriu, 
Şamatorlu... boylan oymakları birbiriyle boğazlaşan, yer
leşik toplumlara zarar veren ve onlardan zarar gören 
kitleler olarak yönetsel ve askeri önlemleri genellikle 
etkisiz bıraktılar. 18. yüzyıl sonlannda bunlar için “ iskân” 
önlemleri düşünüldü ve ıssız topraklann şenlendirilme
sine çalışıldı. Ama, eşkıyalıkla konar göçer bunalımları
nın giderek arttığı aynı dönemde Osmanlı yönetimini 
silkeleyen üçüncü bir olgu da yeteneksiz, zayıf, câhil, 
zâlim taşra valilerinden ve mirmiranlarından kaynaklan
maktaydı. Bu gibiler, sözde yöneticisi olduklan çevre
lerde terör estirmekte birbirleriyle yarış hâlindeydiler 
ve çoğu zaman da birbirleriyle savaşıyoriardı. Örneğin, 
Çapanoğullan ile Caniklioğullarının, Amasya bölgesi
nin mutasarrıflığı konusundaki savaşları yıllarca sürdü 
ve devlet, her iki tarafa da söz geçiremedi. Zorba valile
rin kapı halkları, kapısız levendatı da halka kan kusturan 
çetelerdi. Hiç kuşkusuz bu fetrette, güçlü dönemlerde 
Saray Enderunu’nda, Ocak’ta yetiştikten sonra taşra 
yö neticiliğine atananların yerini, 18. yüzyıl’da yerli mü- 
tegalilbenin alması ilk nedendi. Merkezi yönetim bunla
ra ödün verdikçe haksızlıklar arttı. Öyle ki, bir kerteden 
sonra asker sınıh bile kendisine aynlan üretim paylarını 
bu yeni zümreyle bölüşmek zorunda kaldı. Ülke, Kara- 
osmanoğullan, Kozanoğullan, Çapanoğullan, Rişvanzâ- 
deler, Gülşenzâdeler, Azimzâdeler, Tepedelenliler, Tuz- 
cuoğullan, Pazvandoğulları... çok sayıda derebeyi aile
sinin hegemonya taksimine uğradı. Zulüm, angarya ve 
vergi yükü altında ezilen, ekip biçtiği ile geçinemeyen 
köylüler “terk-i mesken celâ-yı vatan” etmeye başladı
lar. Boşalan köyler, zorbalann çiftliği oluyordu. 18. yüz
yıl özellikle Anadolu için kanunsuzluk, zorbalık ve eşkı
yalık dönemidir. Kadılar bile köy köy gezip uydurma 
dâvalar ve gerekçeler ile harç, haraç ve rüşvet almak
taydılar. Sipahiler, peşlerinde 20-30 atlı ile köyleri bas
makta yem yiyecek toplamakta, birinin kızını zorla öteki
ne satmakta; naibler, voyvodalar, mütesellimler, valiler, 
hazeriye, seferiye, nalbastı, ayakbastı... paraları iste
mekteydiler. Cephelerden kaçan sekbanlar, sarucalar, 
göçebe gençlerden örgütledikleri çetelerle kızıl ve san 
bayraklar açıp kentleri basmaktaydılar. Suhteler, levend- 
ler, defter çalıkları, yeniçeri börkü, topçu cebeci kisveti 
giyip reaya ve berayaya kan kusturmaktaydılar. Bu sü
reç, 19. yüzyıl’a değin devam etti. İlkin II. Mahmud’un 
(1808-39) ardından da Tanzimatçılann devlet ve ülke 
yönetimlerinde ön gördükleri köklü değişikliklerden son
ra ve güçlü bir merkeziyetçi sistemin kurulması çabalan 
ile sâkinleşti. 19. yüzyıi’da Osmanlılık, bir milletler top
luluğu (Türk, Arap, Arnavut, Boşnak Müsiümaniar, Rum, 
Ermeni, Bulgar, Sırp, Hırvat Hıristiyanlar, Museviier) ide
olojisiyle ayakta durmaya çalıştı. Yönetim için de eski 
ilmiye, seyfiye, kalemiye, mülkiye geleneksel sınıflan 
yerine bürokrat sınıflar amaçlandı. Klâsik yönetim tarzı 
bırakıldı. Merkez ve vilayet yönetimleri. Batılı devletlerin 
kurumlan örnek alınarak yenilendi. Pariamentarizme ha
zırlık nitelikli meclisler (Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye, 
Meclis-i Vükelâ...) nezaretler (bakanlıklar) kuruldu. 
1840’tan sonra taşra yönetiminde köklü değişiklikler 
yapıldı. Vilayet, liva, kaza, nahiye örgütleri oluşturuldu. 
Vali, mutasamf, kaymakam, nahiye müdürü unvanlı âmir
ler ile hükümet büroiannda çalışacak defterdar, mal 
müdürü, maairif emini, nüfus müdürü vb. memuriar atan
dı. Kadılann yönetimle ilgilerine son verildi. 1854’ten 
sonra belediye örgütleri teşkil edildi.

NECDET SAKAOĞLU
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halkının mesleklere göre loncalar oluşturmasıydı. Çöpçüler loncası kentin temizliği ile ilgiliydi 
ve bunlan denetleyen kişi, genellikle kentin emniyet müdürü gibi görebileceğimiz subaşı idi. 
Oysa subaşınm bu konuda esas uğraşı, çöpçü loncasından belli bir vergi almaktı. Bu vergi 
onun görevine bağlanan gelirin bir kısmını oluşturmaktaydı. Böylece, devlet çöpçülere maaş 
vereceğine, çöpçüler devlet memurunun maaşını sağlamaktaydılar. Bunun nedeni, çöpçülüğün 
bir hizmet değil, bir gelir kaynağı olarak görülmesiydi. Gerçekten, çöpçüler topladıkları 
maddelerin bir kısmını kullanırlar ya da satarlardı, öyleyse bunun vergisini ödemeliydiler.
Aynı biçimde, subaşı kentin fahişelerini de denetler, yani onlann kazançlanndan vergi olarak 
pay alırdı. Sonuç olarak bunda da memurlann ödemeleri aşağıdan yukanya doğru yapılırdı.

Bununla birlikte bu düzenin ideal işleyişi sayısız metinlerle düzenlenmişti. Bu metinler 
Osmanlı düzeninin aynasıydı. Verdikleri ilk izlenim, düzenin kusursuz olduğu ve en küçük 
aynnüya kadar her şeyin öngörüldüğüydü. İhtisab kanunlannda on çeşit armut ya da üzümün 
çeşidi resimlerde satış fıyatlanndan, işkembecilerin işkembe çorbasına atacaklan ekmek 
parçasının sayısına kadar her şey saptanmıştı. Yani ideal düzen önceden verilmiş ve adı 
geçen metinler harfiyen uygulanırsa sonuçta dertsiz ve mutlu bir topluma vanlacağma 
inanılmıştı. Oysa daha yakından bakılınca, düzenin gerçekte böyle işlemediği ve işlemesinin 
de imkânsız olduğu görülmektedir. Fermanlann birkaç yılda bir tekrarlanması ve her birinin 
girişinde, bir önceki metnin düzeni saptadığını, ancak aradan geçen zaman içinde gerektiği 
gibi uygulanmadığından düzenin bozulduğu, bundan dolayı düzeni düzeltmek amacıyla eski 
kararlann yeniden kaleme alındığı yazılıydı. Giderek daha ısrarlı ve taklit edici bir dille 
tekrarlanan bu kararlar ve önlemler, yönetimin kurmak istediği düzeni hiçbir zaman 
uygulayamadığını ve bunun büyük ölçüde zayıf, hayali bir düzen olduğunu gösteriyordu.

Bunun birinci nedeni, bu metinlerin sergilemek istedikleri kamu yaran yerine aslında artı 
ürünü mümkün olduğu kadar hakim sınıflann eline geçirme eğiliminin hakim olmasıydı.
İkincisi de, birinciden kaynaklanan, ekonomik mekanizmalan hiçe saymak eğilimiydi. Sunulan 
kamu yaran anlayışı kâr ve fiyat mekanizmalanna cephe alıyor ya da onlan hiçe sayıyordu. 
Devletin akçeleri toplayıp, gümüş yüzdelerini düşürüp, yeniden piyasaya sürerek enflasyonu 
körüklediği bir sırada; metinler, elli yıl ara ile aynı fiyatlan uygulamaya çalışmaktaydılar.
Bunun dışında ticari kâr, hatta ticaretin kendisi, kanun koyucu için şüpheli, hatta yok 
edilmesi gereken bir olguydu. Dükkanlar geneUikle, yerinde yapılan tek bir ürünün satış 
yerleri olarak düşünülmüş ve bu durumda hammadde fiyatı ile işgücünün toplamı olan bir 
saaş fiyatı saptanmıştı. Ancak çeşitli ürünleri alıp bir yerde satmak söz konusu değildi ve 
hiçbir kâr öngörülmemişti. Böylece arz-talep, fiyat ve mal dolaşımı mekanizmalannı hiçe sayan 
bir ekonomik düzenin uygulanma ihtimali azdı.

i  Lonca Sistemi

Kent ekonomisinin katı düzeni kendisini loncalarda da gösteriyordu. Loncalar, ilk önce kent 
halkını bir hiyerarşiye sokup devlete bağlamaya yanyordu. Hakim sınıflara girmeyen ve 
toprakla ilişkisi olmadığına göre reayadan sayılamayan herkes bir loncaya bağlıydı ve lonca 
hiyerarşisinin aracılığıyla devletin denetimi altındaydı. İmparatorluğun diğer tebası gibi belh bir 
yeri ve statüsü vardı ve bunu değiştiremezdi. Fahişelerin olduğu gibi, hırsızlann ve 
yankesicilerin de loncalan vardı ve bunlar da kentin emniyet amirine belli bir vergi 
ödemekteydiler. Lonca aracılığıyla kent halkının denetimi birkaç yoldan yapılmaktaydı. İlk 
olarak loncalar çok ince işbölümleriyle kesin olarak birbirinden aynlıyor ve dolayısiyle her 
biri kendi ayncahklannı diğerlerine karşı korumaya mecbur kalıyor, devlet ise hakim rolünü 
oynuyordu. Aşçılar arasında işkembeciler, paçacılar, başçılar, çorbacılar v.b. birbirlerinden 
aynlmış, kimse öbürünün sattığını satmadığı gibi aralanndaki kavgalar ciltlerle kadı sicillerini 
dolduruyordu. Meslek ayınmlan dışında, bazen mahalleye kadar inen mekân aynmlan ve 
millet aynmlan da vardı. Çoğu zaman ve özellikle geç dönemlerde, Müslüman, Rum, Ermeni, 
Yahudi loncalan aynydı.

İkincisi, çırak-kalfa-usta hiyerarşisi gayet katı bir biçimde işlemekteydi ve tüm iktidar 
hiyerarşinin üst kademelerini tutan yaşlı ustalann elindeydi. Loncalann zirvesi ise mesleğin 
denetimi ile görevli devlet memuruna bğlanmaktaydı. Örneğin inşaatla ilgili loncalann 
denetimini mimarbaşı, çarşı-pazarla ilgili olanlann kontrolünü muhtasıb yapıyordu.

Loncalan bağlayan başka bir öge gedikti. Her loncanın dükkanı ya da üretim birimi sayısı 
belliydi ve her birinin başında bir usta vardı. Başka gediklerin eklenmesi söz konusu değildi, 
lonca hiyerarşisi, üretimini ve toplumsal durumunu koruma yolunu gedikleri denedemekte 
bulur, ancak bu şekilde üretimin, sürümün ve ihracatın gelişmesi söz konusu olamadığı gibi, 
işgücünün artması ya da sırada bekleyen çırak ve kalfalann ustalaşması olanaksızdı. Bunun 
sonucu olarak gedikler alınıp satılır ya da babadan oğula geçerdi.

Diğer bir kısıtlayıcı öge devletin koyduğu tekel ve angaryalardı. Stratejik nedenlerden dolayı 
bazı hammaddelerin ihracatı durdurabileceği gibi, devletin ihtiyacını duyduğu alanlara 
yöneltmek için, belli üretimlere kısıtlamalar konulabiliyordu. Bizanstan kalan bir usulle devlet, 
lonca mensuplanm kendi işinde çalıştırabiliyordu. Bunun en çok görülen ömeği padişah 
camisi ve külliyesi gibi büyük inşaadardı. Anlaşıldığı gibi kadılar, kendi bölgelerindeki lonca 
ustalannın listelerini bulundururlar ve yapı ustalannın isimlerini düzenli bir biçimde İstanbul’a

Savaşfa ele geçirilen silah, at, tutsak ve taşınabilir 
malları içeren ganimetin bölüşülmesi İslâm öncesi 
topluluklarda, örneğin Bedevilerde, kabile hiyerarşisi 
ve geleneklerine göre belirleniyor, maddi geçim 
araçian genellikle ganimet yoluyla sağlanıyordu. İslâm 
hukuku bu konuda Kuran ayetlerinden yola çıkarak 
daha titiz ve kesin ölçülere bağlı uyguiamaian 
hedefliyordu. Yapılan düzenlemelere göre, önderlere 
toplam ganimetin beşte biri veriliyor, geri kalanı ise 
zafere katkısı olan herkes arasında bölüştürülüyordu. 
Bu tıölüşmede süvarilere ayrıcalık tanınıyor ve her at 
için fazladan bir ya da iki pay verilmek suretiyle 
savaştaki özel konumlan ve yaptıklan masraflar 
gözönünde bulundurulmuş oluyordu. Fethedilen 
topraklar ise genel olarak paylaşım dışı bırakılmıştı. 
Ancak zamanla farklı mezheplerin değişik 
uygulamalarının ortaya çıkması engellenemedi. Osmanlı 
Devleti’nin genişleme döneminde ganimetin özendirici 
rolü itici bir güç oluşturuyordu. Özellikle zorlu bir 
karşı koyma He karşılaşılan çarpışmalarda, kadın ve
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çocuklar da dahil olmak üzere tüm ganimetin gazilere 
bırakılacağı vaadi, askerin canla başla savaşmasını 
sağlıyordu. Bu tür uygulamalarla, başıboş bırakılan 
askerlerin yağma ve talana girişmesine de göz 
yumulmuş oluyordu. Öte yandan esir ahnan kadınların 
hemen hemen tamamı cariye, çocuklar ise Osmanlı 
ordusunda asker oluyordu. Osmanlı ordusunun zor 
koşullar altında gerçekleştirdiği savaşlardan biri 1. 
Viyana kuşatmasıydı. 1529 sonlarında cereyan eden 
kuşatma sırasında kentin kalesine ağır hasar 
verildiyse de, kaleyi düşürmek mümkün olmadı.
Gitgide artan soğuğa dayanmanın güçleşmesinden ve 
beklenen silah takviyesinin gelmemesinden dolayı 
kuşatmanın sona erdirilmesine karar verildiğinde, 
OsmanlIlar 60 bini aşkın AvusturyalIyı tutsak 
etmişlerdi. Bunlann bir kısmı Müslüman tutsaklarla 
değiş tokuş edildi, geri kalan kısmı ise askerler 
arasında köle olarak paylaştırıldı. Nikias Stoer’in 
gravüründe (üstte) kadın tutsaklarla birlikte ülkelerine 
dönen Osmanlı askerleri görülüyor.

mimarbaşıya gönderirlerdi. Böylece mimarbaşı, büyük bir inşaata başlayacağı zaman, istediği 
ustaları isim ve adresleriyle belirterek kadılara mektup yazdırır ve bir devlet memuruyla 
gönderirdi. Mektupta adlan geçenler İstanbul’a gelip çalışmak zorunluluğundaydılar ve 
kaçmamalan için hemşehrileri ya da kendi loncaianndan adamlar kefil tutulurdu. Bunlar, 
çahştıklannda, devletin kendi loncalan ve ihtisaslan için saptamış olduğu yevmiyeyi alırlardı, 
ancak devletin ihtiyaç gördüğü sürece inşaatta çalışmakla yükümlüydüler. Aym biçimde, silah, 
at takımlan ya da orduya yarayacak eşya imal eden lonca mevcudunun bir kısmı ordu ile 
birlikte sefere gitmekle mükellefti.

Devletin, loncalar aracılığıyla tüm kent halkını denetlemesinin bir nedeni de, kent ile kır 
düzenini birbirinden ayırmak ve birinden diğerine göçü önlemekti. Kent sakinleri, ancak 
ürettikleri mallan pazarladıklan anda vergi ödediklerine göre, reayaya göre ayncalıklı 
durumdaydılar, ancak kent çevresinde tanm yapmaya kalkarlarsa çift resmi ödeyip reaya 
durumuna düşerlerdi. Yapabildikleri tek şey bahçecilikti, bu durumda ancak öşür ve ürünlerini 
pazarda satarlarsa bac öderlerdi. Bunun karşılığında reaya toprağım terkedemediği için kente 
göçemezdi. Ancak, 16. yüzyılda, nüfusun artması, tımar sisteminin bozulmaya >'üz tutması ve 
olağanüstü vergilerin artması, reayanın çift bozmasına neden olmuştu. Bazı durumlarda, kente 
gelen reayanın sipahisine çift resmini ödemeye devam etmesi şartıyla şehirli olmasına göz 
yumuluyordu. Fakat çiftbozanlık artıp, önemli bir göç baş gösterince, sert önlemler alınmaya 
başlandı. Denetim lonca aracılığıyla yapıldığı için, önlemlere buradan başlandı. Loncalara yeni 
çırak alınması yasaklanıp kaçak çalışanlar aranmaya başlandı. 16. yüzyılda İstanbul'da, özellikle 
Haliç kıyılannda yapılmış olan gecekondular yıktınidı ve beş yıldan az bir zamandan beri 
kentli olanlar geri gönderildi. Ancak her dönemde olduğu gibi, bu önlemlerle çare 
bulunamayınca, asayişi korumak için herkesin bir kefile bağlanması istendi. Toplumsal 
huzursuzluk artınca, bu baskılar karşısında patlamalar başka yerlerden oldu. Alman önlemler 
karşısında, kentte kalmanın en sağlam yolu medreseye yazılmaktı, üstelik medrese vakfı 
talebeye küçük bir yevmiye de bağlıyordu. Medreseler çift bozan reayalarla doldu. Sonuç 
olarak, eğitim düzeyi düştüğü gibi medreseler düzensizlik nüveleri haline geldi ve Celâli 
İsyanlannm ilk habercisi medrese öğrencisi suhte ayaklanmalan oldu. Baskılann sonucu olarak 
kente gelemeyenler ise levend olarak taşra komutanlannm yanına paralı asker olarak girdiler 
ya da dağlarda eşkiyahk yaptılar. Böylece ilerideki kanşıklıklann tohumlan atılmış oldu.

Kentler ve Uluslararası Ticaret

16. yüzyılda nüfusun genel artışı, kentlerin bû>'ümesine de neden oldu. Bizans'tan kalma kent 
dokusu gelişti ve kent arası ilişkiler de önem kazandı. Ancak 16. )tiz\il. Doğu ticaretinin 
bunahma girdiği dönemdi. Yüzyıl başında Portekizliler ve İspanyollar ok\-anuslara doğru 
yönelmişler, yüzyılın sonuna doğru da onlan İngilizler ve Fransızlar izlemişti. Doğu ticareti, 
ancak Venedikliler gibi Akdeniz’e kapanmış devletleri ilgilendirmeye devam etmişti. Hacmi 
gittikçe daralan Doğu ticaretini paylaşmak için Venediklilerle Osmanhlar birkaç defa bibirlerine 
girmişlerdi. Osmanhlar yabancı ticareti kendi limanlanna çekmek için Batılılara kapitülasyonlar 
vermişler, oysa aynı tüccarlann topraklannı katetmelerini, özellikle Doğu’ya gidip gelmelerini 
şüphe ile karşılamışlardı. Batıhlann, Osmanhlara karşı Safevilerle ittifak kurmak istemesi ve 
bunun için ikide birde İran’a elçiler göndermesi, bunun bir nedeni olabilir. Ancak Osmanlı 
ve Türk tüccarlannın büyük ölçüde katıldıklan Doğu ticaretini geliştirmek, hatta korumak için 
Osmanhiann büyük gayret sarfettikleri söylenemez. Osmanhiann inşa ettikleri kervansaraylar 
özellikle Edime-İstanbul “padişah yolu”nda ve Konya-Adana-Halep-Şam “hac yolu” üzerindeydi. 
Bunlar da Selçuk kervansaraylanna kıyasla daha basit binalardı. Aksine, asıl Doğu yolu ve 
İpek yolu olan Tebriz-Erzurum-Tokat-Ankara-Bursa yolunda Osmanlı kervansaraylan yok 
denecek kadar azdı. Halep-Birecik-Urfa-Diyarbakır-Bitlis-Van-Tebriz yolu için aynı şey geçerliydi. 
Halep’in iskelesi olan İskenderun limanının kurulması, Osmanhiann değil Venediklilerin gayreti 
ile olmuştu. Bu ilgisizliğin sonucu olarak hem ticaretten alınan vergiler azalmış, hem de 
Osmanh tüccarlan zarar görmüştü.

Doğu ticaretinin en parlak yıllan olan 16. yüzyıl ortalannda, ulema kökenli tüccarlann 
yanında hem ellerine nakit para geçen kapıkullan, hem de kentlere yerleşip maliannı 
piyasaya süren sipahiler ticaretle uğraşmaya başlamışlardı. Ancak devletin, bütün bu 
kategorilerin ticaretle uğraşmalannı düzen bozucu bir olgu olarak görmesi, hatta ahm satımı 
kamu yaranna aykın bir eylem olarak kabul edip düzenlemelerinde ticaret kânna yer 
vermemesi gelişmeye yardımcı olmamış, büyük keşiflerin sonucu olarak Batı ekonomisinin 
gelişmesiyle de Osmanh İmparatorluğu’nda kentler ve uluslararası ticareti iyice gerilemişti.
Buna, 16. yüzyılın sonunda, Celâli İsyanlan da katılınca, hâkim sınıflar tek egemenlik aracı 
olarak gördükleri toprağa dönmeğe başlamışlardı.

Düzenin Bozulması

Osmanh İmparatorluğu’nun 16. yüzyıldaki başanlanna bakılarak, gerilemenin nedenleri çoğu 
defa 17. ya da en fazla 16. yüzyıl sonlannda aranır. Oysa yukanda anlatılanlarda öne çıkan 
iki önemli nokta var. Birincisi, Osmanhlar, 11. yüzyıldan beri kendisini Batı’ya karşı savunan 
ve I3.-14. yüzyıllarda Batı’ya yenik düşerek onun hâkimiyeti altına girmek üzere olan bir 
jeopolitik alanın mirasını alarak bu savunmayı yeni güçlerle ve aktif bir biçimde
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sürdürüyorlardı. İkincisi, 16. yüzyılda, Osmanlı’nm Batı’ya karşı iki büyük eksiği vardı: nüfus 
ve sermaye birikimi azlığı. Bu iki unsuru da özellikle orduyu beslemek için kullanması, uzun 
dönemde aradaki farkı daha çok açıyordu. Bir yandan seferler gitgide insan gücünü ve maddi 
zenginliği yutuyor, öte yandan tüm memleketin askeri bir düzene sokulması başka girişimlere 
olanak bırakmıyordu. Tüm düzenin bu doğrultuda işlemesi ise, askeriyenin hâkimiyetini 
kurmasını ve her şeyin bu sınıfın çıkarına işlemesini sağlıyordu. Bizanstan devralınan feodal 
düzene karşı verilen mücadeleye rağmen, işbaşında olan askeri sınıfın sosyal davranışı 
feodaldir. Elinde biriken senetler büyüyünce, prestij harcamalarına ya da daha kötüsü, prestij 
savaşlanna harcanır, müşteri ve bende çevresi yaratmak için sağa sola dağıtılırdı. Kapıkullan 
aracılığıyle askeri düzene verilen önem, sonunda memlekete yabancı gözü ile bakan ve kendi 
çiftliği gibi gören bir kapıkulu diktatörlüğü yaratacaktı.

Baü’ya Yenik Düşme

Batı’nın ekonomik baskısı karşısında Osmanhiann salt askeri bir çözüm aramalan, kaynaklarını 
kurutup memleketi halsiz bırakarak son tahlilde Batı’nın işine yaradı. Statik bir düzen 
ideolojisi, Batı ile arayı daha da açtı ve gelişme 19.yüzyılda batılılaşma olarak ele alındığında 
iş işten geçmişti. Hâkim grubun da sınıfsal kökenlerinden kopuk kapıkullan olması ülkenin 
toplumsal dengesini uzun zaman zedeleyegeldi.

Batı’ya karşı verilen savaş, hem kendini Batı hâkimiyetinden koruma, hem de Batı’nın 
zenginliklerinden pay alma biçimindeydi. Ticarete yönelik sermayesi ve ticaret filosu kısıtlı 
olan Osmanhlar için, aynı zamanda, Anadolu Selçuklulannın Batılılara verdikleri ödünleri 
tekrarlayıp, onlara imparatorluk topraklarında serbest ticaret yapma hakkını vermeleri söz 
konusu değildi. Onun için ilk amaç ticaret yollannı ele geçirip, oradan aktanlan mallan 
vergilendirmekti. Burada da Bizans’ın politikasını izleyen Osmanhlar, İstanbul’u aldıktan sonra 
Karadeniz’i yabancı gemilere kapattılar. Özellikle, Bizanslılann vermiş olduklan ayncalıklarla 
Karadeniz’deki stratejik limanlan ellerinde tutan Cenevizliler tümüyle elendi, İpek yolunun 
güney ve kuzey kollannın son durağı olan Trabzon ve Kefe, Rusya’dan gelen kürk yolunun 
ulaştığı Azak ve Dantzig’le Lemberg’den gelen Baltık’ın amber yolunun vanş noktası olan Kili 
ve Akkerman kaleleri, Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid zamanında fethedildi. Aynı 
zamanda Batı gemilerinin Ege’deki uğraklan temizlenmeye çalışıldı, ancak Ege Adalan’nm 
alınması ve bu denizde Osmanlı hâkimiyetinin kurulması Barbaros Hayrettin’in Kaptanı 
Derya’lığı zamanında gerçekleşebildi (1537-1538). İtalya ve Dalmaçya’dan, Balkanlan aşarak, 
İstanbul’a varan kara yollannın Adriyatik’teki limanlannı elde etmek için çok uğraşıldı. Ancak, 
Adriyatik’in kilidi olan Korfu Adası alınamadığından Dalmaçya kıyılannın önemli limanlan 
Venediklilerin elinde kaldı.

Akdeniz’in doğusunda ve güneyinde ise, Arap ülkelerinin deniz cephesi, İskenderun’dan Oran’a 
kadar fethedildi. Aden ve karşısındaki Habeş kıyılan alınarak Kızıl Deniz tamamen denetime 
alındı. Öte yandan Basra da alınıp, Kuveyt ve Bahreyn Adası’na kadar inildi, ancak Hürmüz 
Adası’m tutan Portekizlilerin ve İranhlann muhalefeti Basra Körfezi’ni denetleme imkânını 
vermedi.

Böylece, Doğu Roma İmparatorluğu’ndan bu yana. Doğu ticaretinin tüm yollan bir elde 
toplanmıştı. Ancak Osmanhiann bu yollan tuttuklan anda. Doğu ticareti okyanuslara kaymıştı. 
Çoğu zaman, Batılılar tarafından Doğu yollannın keşfi Osmanlı fetihlerine tepki sanılmıştır.
Oysa durum tersineydi. Osmanhlar, kaçan Doğu ticaret yollannın peşine düşmüşlerdi.

Kanuni’nin Tuğrası.
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Sadrazam Köprûlüzâde Fazıl Ahmed Paşa 1663-1664 
yıllarında sınır anlaşmazlıktan başgöstermesi üzerine 
Avusturya'ya l<arşı bir sefer düzenledi. 1 Kasım 
1661’de sadrazamlığa getirilmiş olan Fazıl Ahmed 
Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu 13 Nisan 1663’te 
Edirne’den yola çıktı. Seferin durdurulmasına ilişkin 
görüşmelerde bir sonuç alınamayınca, 16 Temmuz 
1663’te Budin’de sadrazam başkanlığında toplanan 
ordu erkânı ve ocak ağalan Uyvar kalesinin üzerine 
yürüme karan aldılar. Osmanlı ordusu, sefer 
başladığında yürüyüşe geçen 100 bin askere, Kınm 
Mani’nin oğlu Ahmet Giray komutasındaki 100 bin 
Tatar ve Ahmet Giray’m kardeşinin emrindeki 15 bin 
Kazak askerinin de katılımıyla oldukça güçlenmiş, 
Avusturya imparatoru’nun İsveç'e yardım başvurusu 
ise sonuçsuz kalmıştı. 30 Temmuz-17 Ağustos arası 
kuşatma için gereken hazırlıklar yapıldı. Yol üzerindeki 
köprülerin inşasının da tamamlanması üzerine kale 
kuşatma altına alındı. Uyvar'ın savunulması için 30 
bin kişilik bir takviye kuvvetin gelmesi, 38 gün süren 
kuşatma sonunda kale komutanının teslim olmak 
zorunda kalmasını engelleyemedi. Koşullan kabul 
edilen AvusturyalIların kaleyi tesliminden sonra da 
onanm başlatıldı. Uyvar’ın ele geçirilişini sınır 
boyundaki diğer kalelerin fethi izledi. Ancak kış 
bastırdığında düşman kuvvetleri tamamıyla bozguna 
uğratılmış değildi. Bu yüzden kışı Belgrad’da geçirme 
karan alındı ve Aralık 1663’de kente varan askerler 
kışlaklara dağıtıldı. Bu fırsatı değerlendirmek amacıyla 
AvusturyalIlar karşı saldırıya geçip bazı mevzileri geri 
aldılarsa da, civardaki Osmanlı ordusunun harekete 
geçmesi üzerine geri çekildiler, irili ufaklı kalelerin 
alınmasıyla süren Avusturya seferi, OsmanlIların Sen 
Gotar Savaşı'nda kısmi bir yenilgiye uğramasıyla hızını 
kaybetti. 29 Temmuz 1664’de hazırlanan sulh 
antlaşmasının Ağustos başlannda Avusturya İmparatoru 
tarafından da onaylanmasıyla, Osmanlı ordusuna geri 
dönüş yollan açılıyordu. Macarca bir tarih kitabından 
alınan fotoğrafta Osmanlı ordusunun Uyvar 
kuşatmasının temsili görülüyor.



Tl Toplumsal Mücadelele

Manisa Rum i<ilisesi (üstte) Anadoiu’dai<i çeşitti 
ifentiere yayılmış l<iliseier arasında en 

önemlilerindendi. İstanbul’un alınmasından sonra, 
Osmanlı Devleti sınırları içindeid' bütün Ortodoksların 

temsilcisi olarak tanınan Patrik II. Gennadios 
iHıristiyanlığı anlatan bir kitap yazarak Fatih'e 

sunmuştu. Fatih kitaplığına Arapça, Latince, Rumca 
eserler katması ve sanatçılara değer vermesinin yanı 

sıra altta görüldüğü gibi zaman zaman huzuruna 
kabul ederek Ali Kuşçu gibi bilim adamlarıyla da

ilgilenmişti.

Doğu ticareti, Roma devrinden 18. yüzyıl sonuna kadar. Batıklar için açık veren bir ticaretti. 
Bu yüzden Afrika’ya boncuk ve hırdavat satılarak Sudan ve Magrib yoluyla elde edilen altın, 
Doğu ticaretinde kullanılmıştı. Bütün bu trafiğin; kilit noktası ise Akdeniz’di. Akdeniz’de kıyısı 
olmayan tek Güney Avrupa ülkesi olan Portekiz bu ticaretten faydalanmadığı için 15. 
yüzyıldan beri Afrika kıyılarının keşfine çıkmıştı. Önce Gine’ye ulaşan, sonra Ümit Burnu’nu 
aşıp Mozambik ve Zengibar’daki Arap üsleiini ele, geçiren Portekizliler, Afrika altınını deniz 
yoluyla kendilerine çekmeyi başarmışlar, Magrib ve ’ Sudan’dan geçen altının giderek 
azalmasıyla, Akdeniz’de buhran başgösterinişti. Böyİece Osmanlılar, Akdeniz’in hemen hemen 
tüm güney kıyılarını fethettikleri zarnan, oradaki altın kaynaklan tükenmişti. Aynı zamanda, 
PortekizUler, Kızıl Deniz’in ve Basra Körfezi’nin güney ağızlannda^ yerleştikten ve Hindistan’da 
üsler edindikten sonradır ki, Osmanlılar Suriye, Mısır ve Irak’ı fethedip Hint Okyunusu’na 
çıkmayı denediler. Osmanh İmparatoriuğu’nun aşın genişlemesi, aynı zamanda giderek 
uzaklaşan ticaret yollannı yakalamak için ileriye doğru bir kaçış gibi de görülebilir. Bu 
durumda da Osmanlılann, Macar ovâlannda. Batı Akdeniz sulannda ve Hint Okyanusu’nda, 
verdikleri savaşlar, tek bir mücadelenin parçalarıdır. Bu mücadelenin en önemh cephesi de, 
en az sözü edilen, Hint Okyanusu cephesidir. Viyana’yi kuşatmanın nedeni, belki de Hint 
Okyanusu’nda sonuç elde etmek içindir, çünkü Osmanhlarm karşısında tek bir hasım vardır: 
Alman imparatorları, Avsturya arşidükleri, Hollanda guvernörü ve İspanya kralları olan 
Habsburglar. Hatta 1580’den sonra Portekiz’le İspanya birleşecek ve İngiltere’ye yenilinceye 
kadar İspanya büyük bir dünya imparatorluğunun sahibi olacaktır. Osmanhlarla Habsburglar’m 
savaşı, eski dünyanın yeni dünyaya karşı verdiği son büyük mücadeledir.

Duraklama Dönemi

Osmanh genişlemesinin duraklaması, askeri mekanizmayı sınırlayan ekonomik ve demografik 
öğelere bağlı olmakla birhkte, beUi sınırlarda durmanın jeopolitik nedenleri vardı. Genellikle, 
Osmanlı ilerlemesinin, çok yoğun ya da aksine fazla boş alanlarda olduğu söylenebilir. 
Dalmaçya’dan Transilvanya’ya kadar giden yay, birinci kategoriye girer. Senyörleri tarafindan 
silâhlandınlan Hırvat ve Kuzey Macar köylüleri sıkı bir kale ağına dayanarak, - Osmanlı 
ilerleyişini durdurdular. İki Viyana kuşatması arasında (1529-1683)' aynı hatlar üzerinde
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H iCelâli Isyan lan r r

OsmanlI Devleti'nin tarihinde “CeMIt iayanlan” ola
rak bilinen ve I. Sellm'ln hükümdarlığının sonundan 
Kanunt Süleyman’ın egemenlik dönemine kadar uzanan 
yaklaşık 50 yıl boyunca, toplumu oluşturan bütün sınıf
lan, katmanlan, tüm toplumsal grup ve çevreleri, tüm 
ldeolo|lk yapılan ve tüm devlet kurumlannı bağnna çe
kerek çatıyma İçine sokan altüstlük ya da İç savaf, 
belk! de Hobbes'un "herkesin herkesle savaşı” metafo- 
runun gerçeğe en çok yaklaştığı bir tarihsel dönemi 
anlatır.

Admı I. Selim (Yavuz) döneminde Devlete karşı baş- 
kaldıran alevt şeyhi Celftl’den almakla blriikte, sözkonu
su İç savaşın genel olarak İran’da Şia'nın resmi İdeoloji 
haline geldiği dönemde Anadolu’da başgösteren ve bir
birini İzleyen alevt ayaklanmalanyla İdeolojik ve toplum
sal herhangi bir yakınlığı olduğu söylenemez. Birbirini 
İzleyen Şah Kulu, Nur AH Halife, Şeyh Celâl, Baba Zün- 
nûn ve Kalender Çelebi ayaklanmalarının hepsi de, “Ce- 
lait isyanlan” gibi, Osmanlı Devleti’nin İçine aürüklen- 
mekte olduğu genel bunalımdan kaynaklanıyorduysa 
da, bu alevt ayaklanmalan sahip olduklan İdeolojik te
mel ve toplumsal dayanaklan bakımından “Celâlt 
isyanlan” denilen genel toplumsal çatışmadan apayn 
bir karaktere sahiptiler. Bu ayaklanmalann önderierinin 
tümü alevi inanışına dayalı yeni bir toplumsal düzen 
talebiyle mücadele ediyor ve eşitlikçi bir ütopyanın ger
çekleşmesini amaçlıyoriardı. Bu mücadelelerin üzerine 
OsmanlI Devleti İle İran’daki Safevt hanedanı araaındaki 
devlet çıkariannın gölgesi düşmemiş değildi ama gene 
de bu mücadeleler Osmanlı toprak düzenine karşı bir 
başkaldın ihtiyacı ile yanıp tutuşan yoksul köylülerin 
ve göçebelerin özlemlerinin bir ifadesi olarak mal ortak
lığına dayalı, yeni bir toplum tasarımını dinsel bir biçim 
içinde açığa vuruyorlardı ve hedefleri her seterinde doğ
rudan doğruya sultanın Iktldanydı.

Oysa "Ceiait isyanlan” gerek toplumsal dayanaklan, 
gerekse yöneldikleri hedefler, gerekse ideolojik kaynak
lan bakımından adlannı aldıklan alevi şeyhi CeMl’in ha
rekat çizgisinden tümüyle faridı karakteristikler göste- 
rlrter. Her iki ayaklanma ve iç kavgalar dizisini de aslın
da tek bir genel nedene -Osmanlı toprak düzeninin 
yozlaşması- bağlamak pekala mümkündür, ancak “Ce- 
lâit isyanian”nm, yol açtıklan genel sonuçlar bakımın
dan birinciler gibi yerel ve konjonktürel değil, Osmanlı 
ülkesi ölçeğinde dönemsel ve yapıaal bir sarsıntıyı ifade 
ettikleri söylenebilir.

Gerçekte Osmanlı Devieti’nl sarsan büyük buhran, 
OsmanlI devlet ve toplum yapıaının kendi özgül geliş
mesinin sonucu olarak ortaya çıkmış değildi. İçine Os- 
msniı Devletini de alan Akdeniz ülkelerinin tümünün 
16. yüzyılda bir genel buhrana aürüklenişlerinin gerisin
de yatan başlıca etmen Portekiz ve ispanya imparator- 
iukiannın Atiantikten Afrikanın güneyini dolanarak ve 
Hürmüz adasını alarak Doğu ticaret yolunun ve Afrika 
aKınınm denetimini ellerine geçirmeleri ve Akdeniz tica
retini gerileterek bölgedeki tüm devletleri genel bir aar- 
smtıya sokmalarıydı. Bu Osmanlı Oevleti'nI elden kaçan 
deniz egemenliğini yeniden kazanmak ve Anadolu li
manlan üzerinden Akdeniz’e aktanian İpek ve baharat 
yollannı yeniden denetim altına almak üzere kara sınır- 
iannı ve donanmasını durmaksızın takviye etmesini ge
rektiren seferiere zorladı, öte yandan Amerika kıtasıyla 
blriikte Amerikan altınının da bulunmasıyla, ticaret yol
lan üzerinde artan altın para miktan durmakaizın fiyatia- 
n yukan doğru çekerek genel olarak enflasyonist bir 
baskı yarattı. Nihayet Hollanda ve Ingiltere'nin de dev
reye girmesiyle blriikte gerileyen Ispanyol ve Portekiz 
deniz egemenliğinin yeniden Doğu ticaret yollannın öne
mini artırması üzerine Osmanlı Devleti ve Iran arasında 
artan rekabet Osmanii Doğu sınıriannın genişletilmesi

eğilimini doğurunca İran'la bitmek tükenmek bilmeyen 
harpler dönemi açıldı. Bütün bu gelişmelerin pratik an
lamı şuydu: Osmanii devletinin askeri harcamalannın 
ve bürokrasinin ve sarayın masraflannın olağanüstü öl
çeklerde büyümesi, sürekli seferberiik ve savaş halinde 
yaşanmasının tımar sistemini ve halktan alınan vergileri 
aşırı zoriaması ve çöküntülere yol açması; İçeride ham 
madde girdilerinin durmaksızın pahaiılanması ve Batı 
Avrupa’da gelişen kapitalizmin yüksek kaliteli ve ucuz 
mallar üretimini mümkün kılması dolayısıyla Osmanlı 
pazanna Batı’dan giren mamul mallann Osmanii zanaat- 
lerini çökertmesi.

Bütün bunlar İçeriden temel ekonomik dayanağı rea
yanın toprakta yarattığı artık olan Osmanii Devleti’nin 
halkın üretim güçlerini tüketip aslında çökerken, dıştan 
da çelişik bir biçimde erişebileceği sınırtann en çoğuna 
eriştiği bir yükselme devri görüntüsü vermesi sonucunu 
doğurdu.

Bu genel ekonomik durumun dolayaız sonuçlan bir 
yandan malt bir bunalımın ortaya çıkması İdiyse öte 
yanı yöneten sınıfın bu bunalım ve sıkıntı koşuilanna 
uygun bir yeni sömürü biçimleri bularak bunlan uygula
maya girişmesiydi. Devlet geiirierinin giderierinin altına 
düşmesi İle bir yandan paranın değeri azalırken öte 
yandan her zaman servet yığmanın başlıca aracı olmuş 
oian İktidar merdivenlerinin satılığa çıkartılması başlar. 
Veziriazamlar, mevki peşinde koşanlann verdikleri rüş
vet ve armağaniaria devlet hazineelne eşdeğer hazine
ler biriktirirler, öte yandan devletin harici hazînesi, ya
ni, kamu giderlerine aynlmış olan hâzinesi boşalırken, 
Imparatoriuğa bağlı beyliklerin gönderdikleri vergiler
den ve savaş yağmasından elde edilen servetin biriktiği 
ve sarayın özel giderierine tahsis edilen dahili hâzinesi
ni doldurmak için, “yıllık masrafı yapım masrafına eşit” 
yüzlerce kadırga ile Akdeniz’de seferiere çıkılır, deniz 
seferieri devam ederken Doğu seferleri açılır ve savaş 
ganimetleri soyluiann hazînelerini doldururken, savaş- 
iann bütün giderleri, savaşta kınldıklan yetmez gibi rea
yanın sırtına bindirilir. Bu arada kimi savaşlar, daha 
önceden yapılan anlaşmalar ve rüşvetler karşıhğı “düş- 
man”a satılır, "otuzbin duka altını karşılığında kadırga
lar yelkenleri suya indirir” . Bütün bunlardan “son 
tahlilde” devlet de kazançlı çıkar aslında, İster ecelleriy
le ölsünler, ister halledilsinler, büyük devlet memurian- 
nın mallanna ei konulabiidiğl İçin, Braudel’in dediği 
gibi, "Türk devleti kendi memurlannm mallarının yağ
masına katılır” .

Devlet hayatını bu şekilde yozlaştıran buhran toplum
sal ve iktisadi hayatın ve ilişkilerin de altını üstüne 
getirmeksizin kalmadı. Kendi gelirlerini çoğaKmak için 
para değerini düşüren aynı devlet, zanaatkâr üretimi 
üzerinde narh koyma yetkisini elinde tuttuğundan ku
maş flyatlannı ömeğin yirmi yıl boyunca sabit tutar. 
Oysa Batı ticaretine İyiden iyiye açılan Osmanlı İç paza
nna bir yandan büyük miktarda Avnıpa attım girerken, 
pazar için yeterli üretimi olmayan piyasadan yüksek 
miktarda hammadde topluca dışan emilir. Bu koşullar 
attında bir yandan üretim maliannın fiyatlan artarken 
öte yandan, mal kıtlığı baş gösterir. Bunun sonucu, 
daha nitelikli Avrupa maliannın piyasayı istila etmesi, 
yeril zanaatlann bunlann rekabetiyle başa çıkamayarak 
batmaya başlamasıdır. Devletin hammadde ihracatını 
yasaklamasının İse herhangi bir değeri yoktur. Her mal 
uluslararası pazara yasal olmazsa yasa dışı usullerle 
sokulmanın yolunu bulur. Ancak ekonomik keşmekeşin 
aonunda “Celâlt lsyanian” na götüren asıl etkisi kendi
sini toplumun ve devletin tüm temel ilişkilerinin dayan
dığı toprak sistemi üzerinde oldu. Tımar sistemi bir 
yandan ekonomik sıkıntılann etkial İle aşınmaya uğrar
ken öte yandan demografik bir baakının da altında kaldı. 
Anadolu^a 16. yüzyıl boyunca nüfus sürekli olarak arttı 
ve bu tüm Akdeniz havzasında görülen bir olguydu. 
Bu topraktaki üretim tarzı üzerinde çift yönlü bir baskı 
doğurdu bir yandan hane başına bir çiftliğin attına dü

şen işlenebilir arazi miktan artan nüfusa yetmez olur 
ve reaya son derece büyük Mr hızla “çift bozma”ya 
girişirken, öte yandan tımarlar bölünmeye ve küçülme
ye başladı. Bunun sonucu yalnızca toprakta çahşanlann 
değil ona devlet adına tasarruf eden ve gelirlerini “ Ikta” 
olarak devralan sipahilerin de gelir ve servetlerinin ufa
lanması demekti. Beri yandan, nakdi vergilerin ödene
bilmesi bakımından üretim yetersizliği, paranın değeri
nin sürekli düşmesi ve nüfus artışı dolayısıylş içine 
düşülen para dariığı reayanın tefecilere sürekli borçlan
ması ve böylelikle kırda bir “nbahur" (tefeci) zümresi
nin teşekkül etmesiydi ki, çoğu zaman nbahurtar, bizzat 
tımar sahipleri ve müitazlmiertn kendileri oiuyoriardı. 
Bunun bir toplumsal sonucu, aynt vergilerin giderek 
neredeyse topraktan elde edilen üretimin tamamına yak- 
laşmaaı ve böylece, toprağa bağlı tüm aakeri sistemin 
Işlevsizlemesi idiyse, bir başka sonucu da tımarii aipahi 
sisteminin gözden düşmeye başlamaaı ve kapukuiu or- 
duaünun devletin eilahlı gücünün temeli oimaya başla-

Rlcaut’un albümünden bir “ Celâlt İsyanları" bastınna 
sahnesi. İsyancıların ortadan kaldırılması işi sonunda 
silahsızlandırılan ve tutsak edilen tüm reayanın 
katliamına dönüşmüştü. Evliya Çelebi 
katledilen köj^ülerin hikâyesini şöyle anlatır: "Birkaç 
gün içinde Üsküdar insan kanı ile laleliğe dönüp, 
teafûn ile kötü kokudan divan erbabı rahatsız oimaya 
başladılar. Kanlar üzerine konan sinekler, çadırlarda

maşıydı, ilginç olan bir başka yan da devletten naktt 
ücret almakta olan yeniçerilerin, ücret ve maaşlannı 
faize venneleriydi. Böylelikle bütün anadoiu bozkırian- 
na yayılan sonsuz esneklikteki bir faizcilik şebekesi yo
luyla tanmsai üreticiler iliklerine kadar soyuluriaricen, 
düzenli kapıkulu ordusuna yazılmak, ya da medreselere 
girmek, topraktan savrulan çiftbozan levendierin göz
ünde kurtuluşun başlıca aracı olarak görülmeye başlı
yordu. Böylece “Celâlt layanlan”nın başlıca iki toplum
sal dayanağı, ievendler ve “suhteler” kırdan koparak 
kentler İçine ve çevreaine yığılmaya başladılar.

Büyük ekonomik ve toplumsal bunalım Osmanlı Dev
letl’nde İki büyük sosyokültürel topluluğun oluşmasına 
yol açtı: Köyde geçimlerini sağlamakta güçlük çeken 
aileler için genç çocuklannı medreselere yollayarak hem 
eğitim görmelerini ve devlette yükaeimelerini sağlamak
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hem de medrese İmaretlerinden beslenerek hiç değilse 
bir ya da blricaç kişinin geçim yükünden kurtulmak do- 
ğaklı. OsmanlI kayıtlanndan 1550 yılında tüm medrese
lerin ağızlanna kadar dolu olduğu anlaşılır. “Suhteler" 
denilen bu medrese öğrencileri bütün büyük kentlerde 
ve başkent İstanbul’da kalabalık topluluklar oluşturdu
lar. Topraklarını terkederek kentlere gelen “ l«vend”ler 
İse, ya kapıkulu askeri olarak orduya yazılıyor ve düzenli 
bir gelire sahlb oluyoriar, ya da heriıangl bir İş bulama
yarak 15-20 kişilik çeteler halinde örgütleniyor ve yağ
macılığa ve yol kesmeye girtşlyoriar, “haramfilk edk 
yoriardı. Böylelikle, Osmanlı Devleti’nin rssmi tarihin
deki "en şanlı devrinde” ekonomik bunalımın yarattığı 
çöküntü İçinde antagonizmi durmaksızın şiddetlenen 
bir sınıf mücadelesi önce Osmanlı kentlerinde patlak 
verdi. “Suhteyân” (medrese öğrencileri), 16. yüzyılda 
OsmanlI'nın tüm medreselerini tıka baaa doMurmuş yok
sul köylü çocuklan kitlesinden oluşuyordu. Başlangıç
ta, kadılık, nalbllk, müderrislik, İmamlık ve benzeri “va-

rahatça otüranlann üzerlerine konup heri<esln elbise 
ve destannı kana buladı... Bu üzücü halin 
nihayetinde... insanların kuyulara gömülmesi de kâr 
etmeyince... başlar Haydarpaşa bahçesi önünde 
denize dökülür oldu... bu da yetmeyince... divanda 
muhakemesi görülenleri Kavak iskelesine götürüp 
orada katletmek tedbir edildi. Her gün Kavak 
iskelesinde yüzlerce adam öldürüldü."

zlfe”ler edinerek devlette görev almanın ve böylece 
sınıf atlamanın Ur imkânı olan medreseler, 16. yüzyıl 
başlannda artık böyle bir imkân oluşturmaktan çıkmış
lardı. Hepsi kapasitelerinin üzerinde dolup taşan medre
seler, topraklanndan kopmuş, devlette yükselme ola- 
naMan, sayılannın çokluğu ve “vazlfeler”tn sınıriilığı 
tarafından kısıtlanmış, medrese öğreniminin ne maddi 
ne manevi hiçbir gelecek temsil etmediği öğrencilerin 
huzursuz topluluklannı banndıran birer İsyan ocağına 

; dönüşmeye başladı. Beri yandan yüzlerce ve binlercesl 
Urarada yaşayan dışanyla temasları kapalı herhangi bir 
manevi bütünlük taşımayan bu kitlenin yerieşik ahlâk 
ve yaşama tarzı İle gittikçe daha çok çelişen bir kültür 
oluştunnaya başlamalan, başkaldınlan önündeki mane
vi engelleri de birer birer yıktı. Sonunda Islâm şeriatı 
İle bütün bağlannı koparmış, yerieşik hiç bir değer yar
gısını tanımayan, İçki içmek, serbest cinsel ilişkilere 
ginnek, mülkiyete herhangi bir saygı beslememek gibi

ehli şeriat-ın ayıp, yasak ve günah aaydıklannı gündelik 
hayatın olağan yaşanma biçimi haline getiren “suhteyân” 
medreselerden çıkarak kentin gündelik dokusuna “za
bıta olaylan” yaratarak katılmaya başladı.

“Suhteyân”ın başkaldınlan incelendiğinde bunlann, 
yukanda aözü edilen ve Anadolu’nun toplumsal müca
dele tarihinde başka bir dinamikle birlikte aünüp giden 
aievt ayakianmalanndan farklı olarak harhangi bir top
lumsal ütopya ya da siyaaal düzen hedefi yüklenmedik
leri görülür. Ancak, ganaillkle reamt ideolojinin bakış 
açısından ve erkek egemen bir zihniyetle bu .başkaidm- 
lan yorumlayan tanhçiierin genellikle dikkati çekmeye, 
değer bulduktan, bu hareketlerin “ maneviyattan yok
sun” , “ahlaksız” (eşcinsellik ve kadınlaria serbest iliş
kiler) ve “zorba” oluşlannm gerçekliğin ancak rasmt 
zihinlerdeki bir yansıması olduğu söylenebilir. Gerçek
ten de “suhteyân”ın eylemlerini herhangi bir toplum 
taaanmı taçlandırmakta değildir. Ancak, bu öğrenci kit
lelerini, medreselerden çözülmekte olan toplumun bağ- 
nna aalan korkunç öfkenin gerisinde Mustafa Akdağ’ın 
sözünü ettiği, eğitim sisteminin baakıcılığı ve “cinsel 
bunalım”ın bulunduğunu düşünmek de eaçma olur. Bes
belli herhangi bir cemaat ya da örgüt ruhu tarafından 
yönetilmeyen bu “aaldırgan lrade” nln, kimi zaman kör 
bir yıkıcılığa dönüşmüş olması da mümkündür ama, 
bu Insanlann İlk ve en şiddetli saldınlannm her zaman 
“ bezlrgin” lar olması, ve en şiddetli çatışmaiann şehir
de “eşraf”tan toplanan geleneksel ianenin toplanma 
zamanlannda başgöstermesinin bir raslantı oMuğu söy
lenemez. “ Suhteyân” ın öfkesinin kaynağında toprağın
dan kopanlmış yoksul köylülerin mülk sahipleri ve zen
ginlerin haksız kazançiannın yatmakta olduğu kuşku
suzdur. Dinsel öğretimin, “günahlar” listesinin, gerçek 
yaşamda yalnızca yoksullar İçin geçeril, zenginler Içinee 
bu “günah” lann servet kaynağı olmasının yıktığı orto- 
doks inancın yerini başka bir değerler sisteminin alma
ması bir tür nihilizme yol açmış olmakla biriikte “suhte- 
yân”ın da onlann saldın ve başkaklın hedeflerinin de 
çok belirgin bir sınıf karakteri bulunduğu gözden kaçınl- 
mamalıdır. Giderek toparlanma ve birleşme eğilimi gös
teren ve kentlerarası İletişim kurmaya başlayan 
“suhteyân” daha sistematik bir tarzda sadece zenginle
ri, devlet görevlilerini ve mültezimleri hedef almaya baş- 
lariar. Onlan asıp kestikten sonra maliannı yağmalar, 
“mülksüzieştlrirter” ve resmi tarihçilerin anlattıklannın 
tersine kendi çektikleri açlık ve sıkıntıdan böyle bir geçi
ci çıkış yolu Icadetmiş olan “suhteyân” halkın onayını 
kazanmaya başlar. Sonunda devletin giriştiği acımasız 
bastırma hareketlerinden hiç bir kalıcı sonuç elde edile
meyince III. Murad döneminde bir yenden kapıkulu ocak- 
lan devşirmelerdense Müslümanlara açılmaya başlandı 
öte yandan medreseler hiyerarşisi içinde dikey yüksel
me kanallan genişletilip yeniden düzenlendi ama Ana
dolu’daki tüm nüfusu yeniçeri ya da suhte yazmak kabil 
olmayacağından yaygın ve genel toplumsal ve ekono
mik nedenlerden kaynaklanan altüstlük durulmadı. Sü
regiden kargaşayı sona erdirmek için çıkanjan genel 
affın yanısıra suhte topiuiuklanna eşkiyayı taldp görevi 
verilerek devlet hizmetine alınmalarıyla ayaklanmalar 
yatıştınimaya çalışılınca suhteler bu kez ulemanın ya
nında askeriyeye karşı savaşan disipline edilemez bir 
güç haline dönüştüler.

Suhte ayaklanmalanyla sarsılan düzenin temelini da
ğıtan reaya ayaklanmalan oldu. Çözülen tımariann, gi
derek bedeli ağıriaşan savaş yüklerini kaldıramayışı, 
sipahilerde artan bir savaştan kaçma eğilimi doğmasına 
yol açtı. Ordu Iran savaşına giderken geride düzeni 
koruyacak bir güç kalmayacağı endişesiyle savaşa git
mekten kaçınan sipahllerie mahalli mille güçlerinin tak
viye edilmesi karan verilince asker kaçağı sipahiler 
1578’de ordunun sefere çıkmasıyla biriikte suhtelerle 
birieşip ülkede temizliğe giriştiler. Sancakl>eylerinln bu 
seferleri askeriye ile derin bir çelişme içinde bulunan 
kadılann onlara karşı reayayı silahlandırmalanna ve kendi 
mille birilklerini kurmalanna yol açınca bu kez toprakla

nndan kopanlmış yoksullar iki devlet gücü arasındaki 
çatışmanın temel gücü halinde birbirierini kırmaya giriş
tiler ve Anadolu kurian devletin ayaklanmalan bastır
mak İçin gönderdiği ama bizzat kendileri Anadolu’yu 
talana girişen askerler, suhteler, reayanın herkese ve 
birbirierine karşı bir savaşına dönüştü. 1594’te bizzat 
hükümdann yöneteceği bir yeni sefer açıldığında silah 
altına alınmaya karşı askerier çok daha ciddi ve karartı 
bir direnç gösterdiler. Sipahiler ve kapıkullan sefere 
katılmadıktannda başlanna geleceği bildiklerinden aayı- 
lan dunnaksızın attan CelâlUere katılmakta tereddüt gös
termediler. Her türU) verginin soygunla eşdeğer olduğu
nu bilen halk kitleleri de savaş İçin İstenen avarızı öde
meyi redderek ayağa kalktılar ve Anadolu kentlerinde 
ve bozkıriannda sürüler halinde gezen levendierin safla- 
nna yeni bir kaçaklar daigaaı yüktendi. “Celâlt isyanlan” 
denilen büyük ayaklanmalar ve iç savaş dalgasının Ana
dolu’yu kasıp kavurması 1598 yazına raatlar. Bu .tarihe 
kadar iki üç yüz kişilik çeteler halinde gezen Celâli 
başlan Karayazıcı'nın öndertiğinde birieşerek 2030 bin 
kişilik bir güç oluşturdular. Kendi emirleri altındaki is- 
yancılan beslemek için şehirleri haraca bağlayan, kadın 
ve oğlanlan dağa kaldıran İsyancılar zengin ulemayı 
dehşetle titrettikçe merkez üzerinde ulemanın baskılan 
arttı ve sonunda Ceiâitleri ortadan kaldırmak üzere hü
kümdann ordulan Anadolu’yu kasıp kavurmaya tıaşiadı- 
lar, ama halkın ırzı ve namusunu korumak üzere görev- 
lendlriMIkieri İddia edilen bu birilkler halk üzerinde çok 
daha büyük bir dehşet ve güvensizlik doğurunca ordu 
geri çağniıp, Karayazıcıya Amasya sancfikbeyliği verile
rek ulema ile blrieşen suhteierin takibi İle görevlendiril
di. Ancak Mr kez kendi İktidannın bilincine varan Kara- 
yazıcı’nın bağımsız bir güç olarak düzeni tesis etmek 
yerine kendi egemenliğini pekiştirmeye girişmesi üzeri
ne yeniden üzerine birilkler gönderildi ve kendisi Sam
sun dağlanna aığınan Karayazıcının ordusundan 20 bin 
kişi kılıçtan geçirilerek yok edikJI. Karayazıcının ortadan 
kaldıniması daha küçük ve birbirlertnden bağımsız bir
likler halinde durmaksızın Anadolu’da İsyan halinde ya
şayan levend ve suhteierin, sipahi ve kadılann, kapıkul- 
ian ve sancakbeylerinln birbirtert ve devletle yürüttükle
ri eavaş İnsan kaynaklan ve maddi kaynaklar tükenince- 
ye kadar karşılıklı kınm biçiminde devam etti. 1610 yılın
da karşılıklı kıyımın kurduğu denge devlet lehine bozul
duğu anda Osmanoğuilan hâlâ eMe tutmayı başarabil
dikleri merkezi devlet aygıtının gücüyle amansız bir bi
çimde yüklenerek “Celâlt lsyanlan”nın sonunu getirdi
ler. İsyanı bastırmakla görevlendirilen Kuyucu Murad 
Paşa’nın vahşeti dönemin devlet tarihçilerinin bite iğ
rentiyle hatırtadıklara sahneterie taçlandı.

“ Celâlt isyanlan” bastıntmış olsa da kendisiyle biriik
te OsmanlI devleti’nin tımar elstemine dayalı merkezi 
yapısını dağıtarak uzayan bir can çekişme İçinde sonu
nu getirdi. Ancak nesnel sonucun böyle sonuçlanmış 
olmasına karşın “Celâlt lsyanlan”nın böyle bir amacı 
bilinçli olarak gütmüş olduğunu düşünmek yersizdir ve 
ilginç olanı, Celâltlerin de merked devletin de temel 
talebinin “dirilk düzenl” ne geri dönüş olduğunu söyle
mek mümkündür. Ancak, dünya sistemine giren ve ge
nel değişmenin darlıeleri altında sarsılan, pazar İçin 
üretimin yasasına tabi olan Osmanlı Devleti’nin geri 
dönüş çabalan heriıangl bir sonuç vermeyecek Selçuk
lulardan devralınan Ikta sisteminin yerini toprakta peki
şen özel mülkiyet dolduracaktı.

“Celâlt isyanlan” Osmanlı Devleti’nde görülen son 
büyük köyiü ayaklanmalan oldu, bundan sonrası taze 
güçlerini yitirmiş ve bozguria uğratılmış halkın, kapita
list üretim tarzının yeni temeli üzerinde bir kere daha 
ayağa kalkmasına kadar süren sessizliği ile bellrienir. 
Bununla biriikte Baba Ishak Ayaklanmasıyla başlayıp 
“Celâlt isyanlan” İle süren köylü savaştan, Anadolu 
halkının kendisini sömüren ve ezen devlete sadık, uysal 
bir cemaat geleneğine sahip oMuğu efeanestnl ortsdan 
kaktıran tarihsel kanıtlar olarak yeniden değeriendtrit- 
meyi beklemektedir.
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savaşan Osmanlı ve Avusturyahlar her savaş sonunda birkaç kale alıp verdiler ve sınır hemen 
hemen yerinden oynamadı.

Aynı biçimde, Batı Akdeniz de nüfusu yoğun bir sınırdır. Fatih Sultan Mehmed’in Otrento 
Seferi’nden başlayıp 16. yüzyıl sonuna kadar buralara yapılan kuşatma ve çıkarmalar kalabalık 
bir nüfusun yoğun savunmasından dolayı sonuç vermedi. Tersine, Rus steplerinden Azerbaycan 
yaylalarına ve Arabistan çöllerinden Büyük Sahra’ya kadar, sınırlar boş alanlara dayanır. 
Safevîlerin Çaldıran’dan sonra Osmanhlara karşı tek savunma yolu, köylüleri sürerek ve 
ekinleri yakarak, kendileri ile Osmanlılar arasında mümkün olan en geniş boş araziyi 
bırakmaktı. Aynı zamanda, Nil’in ikinci şekkesinde, Fizan’da, Sahra’da garnizonlar kuran 
Osmanlılar, boş sahalarla karşı karşıya kalarak durdular.

Osmanlılann, 16. yüzyılda gütmüş olduklan, Habsburglarla savaş ve onlann hasımlanna 
imtiyaz (kapitülasyon) verme politikası, olanaklarının sınınnı çizer. Tüm kaynaklannı savaş 
politikasına yatıran Osmanh Devleti, bu politikanın smırlannı biliyor ve kendisine özellikle 
ekonomik müttefikler anyor; bu arada, ekonomik güçleri askeri güçlerine oranla ağır basan 
ülkeler doğal olarak, tercih ediliyordu. Böylece Balkanlar’da ticaret tekeli, Osmanlılann uydusu 
olan Ragusa (Dubrovnik) Cumhuriyeti’ne verildi. Venediklilerle ilişkilerse çelişkiliydi. Doğu 
ticaretinin gerilemesinden Osmanlılar kadar Venedikliler de zarar görüyor, ancak aralannda bu 
ticaretin kalıntılannı paylaşamıyorlardı. Tarihin yedi büyük ve kanlı Osmaıîlı-Venedik savaşma 
rağmen, aradaki barış dönemlerinde iki devletin ilişkisi çok yakın olmuş, İs.tanbul’un 
alınmasından birkaç ay sonra imzalanan ilk anlaşmada Venediklilere ayncalıklar verilmiş ve 
Venedik tüccarlan Osmanlı limanlanndaki faaliyetlerini sürdürmüşlerdi. Daha sonra Osmanlılar, 
Habsburglann ezeli düşmanı Fransızlarla anlaşmışlar, Akdeniz’de ortak seferler düzenlemişler ve 
onlara ilk kapitülasyonları vermişlerdi (1535). Okyanuslarda daima İngihzlere yenik düşen 
Fransızlar, aynı zamanda bir Akdeniz memleketi olarak. Doğu ticaretiyle ilgilerini kesmemişler 
ve OsmanlIlarla ilişkilerini sürdürmüşlerdi.

Habsburglar’a karşı güdülen savaş politikasına gelince; bu politikanın üç ekseni Macaristan,
Batı Akdeniz ve Hint Okyanusu’ydu. Macaristan cephesi, görkemliliğine rağmen, en az önemli 
olanıydı. 15. yüzyılda Balkan devlederinin ortadan kaldınimasmdan sonra, Macaristan Krallığı 
Bau’da Osmanlılann en önemli hasmı olmuştu. Ancak Macar güçlerinin Mohaç’ta iki saat 
içinde ortadan kaldıniması, Osmanlılann başına büyük bir dert açtı. Bunun bilincinde olan 
Kanuni Sultan Süleyman Macaristan’ı, Eflâk, Boğdan ve Transilvanya gibi bjr tampon devlet 
haline getirmek istemişti, fakat Habsburglann saldırgan politikası buna imkân vermedi. Böylece 
Avusturya cephesi, Osmanhlara en çok paraya ve insana mal plan cephe oldu. Oysa burada 
sonuç almak olanaksızdı. 1529’da bir dev kent olan Viyana’nın ahnması bile bir şey 
değiştiremezdi. Burada tek etkili eylem, 1532 Alman Seferi gibi, derinlemesine akınlar yapmak 
ve banşa zorlamaktı.

Akdeniz Egemenliğinin Sonu

Batı Akdeniz cephesi daha önemliydi çünkü buradan İspanya kıyıları vurulabildiği gibi 
Barselona, Lenona, Livomo üzerinden yapılan ve okyanus ticaretinin Akdeniz’le bağlantısını 
oluşturan trafiğin engellenmesi sözkonusu olabilirdi. Dolayısiyle savaşın önemli bir bölümü, 
burada verildi. Osmanh politikası, Afrika’nın Akdeniz kıyılannı tümüyle ele geçirmek ve 
oradan kuzeye yönelmekti. Burada en büyük engel Malta şövalyeleri idi, ancak 1560 Cerbe 
Deniz Savaşı’ndan sonra Osmanhlara Batı Akdeniz yolu açılmış görünüyordu. Fakat o sırada
V. Carlos’un (Şariken) tahttan çekilmesiyle İspanya krallığının başına geçen II. Felipe, tehlikeyi 
görerek, Amerika altınını Batı Akdeniz’in savunmasına yatırmaya karar verdi. Cerbe’den sonra 
batıya ilerleyen Osmanlılar Fas açıklarında bulunan Penon de Velez üssünü alıp Onan’ı 
kuşattılar. Oysa, yeni kurulan İspanyol donanması, 1563’te Osmanh ilerlemesini durdurdu. 
Bunun arkasından 1565’te Malta önündeki başansızlık ve 1571’de İnebahtı yenilgisi geldi. Kale 
savunmalannda ve gemicilikte Batı teknolojisi, Amerika altım ve gümüşü ile birleşip Osmanh 
üsleri düzenine baskın çıkmaya başlıyordu.

Aynı şey Hint Okyanusu’nda tekrarlandı. Osmanlılann .Süveyş’te kurduklan tersanede inşa 
ettikleri gemilerle 1537’de Hint Seferine çıkıldı, Hindistan’da Portekizlilerin elinde bulunan Diu 
kalesi kuşatıldı ve Aden alındı. Daha sonra, Portekizlilerce tehdit edilen Sumatra’daki Atçe 
Sultanlığı’na yardım gönderildi. Afrika “boynuz”unu denetleyen Zeile ve Berbera limanlan 
alındı ve bir ara Mumbasa limanı fethedildi. Ancak, Akdeniz’de alışılmış olan gemi 
modellerine bağlı kalıp, okyanuslar için geliştirilmiş gemi tipleri kullanılamaymca, hiçbir 
zaman Portekizliler için Hint Okyanusu’nda ciddi bir tehlike yaratılamadı. Oysa kesin sonuç 
ancak Hindistan yolunu kesmekle almabilinirdi. 1580’lerde, İspanya Portekiz’le birleştiği sırada, 
Hint seferlerinden vazgeçilmiş. Batı Akdeniz’deki faaliyetler de Cezayir ve Tunus korsanlanna 
bırakılmıştı. Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’yu savunmakla yetinmek o günün stratejik koşullan 
içinde büyük güç olmaktan vazgeçmek demekti.

Celâlî isyanlan
16. yüzyıl boyunca Osmanh İmparatorluğu, Kuzey Afrika ve Orta Avrupa’ya yayılırken. Batı 
Avrupa bütün dünyaya yayılıyordu. Bundan böyle tüm dünya hammadde ve insan gücü
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KÖPRÜLÜ MEHMED PASA 
( 1 5 7 8 -1 6 6 1 )

OsmanlI Devletl'nde 17. yüzyılda büyük boyutlara ula
şan ayaklanmalar nedeniyle sarsılan devlet otoritesinin 
yeniden kurulmasını sağlayan, despotik bürokratik Os
manlI devlet adamlığınm geleneksel temsilcisi Köprülü 
Mehmed Paşa 1S78'de bugün Vezirköprü diye bilinen 
Samsun'un Köprü bucağında doğdu. Babası Arnavut- 
luk'un Berat sancağından buraya gelerek, yerleşmişti. 
Çocukluğu ve ilk gençlik yılları lıakkında fazla bilgi bu
lunmayan Köprülü Mehmed Paşa’nın, Köprü'den İstan
bul’a gittiği, 1620’lerde saraya girerek, burada eğitim 
gördüğü, Matbah-ı Amlre'de ahçı neferi olarak çalışır
ken daha sonra sadrazam olacak Hüsver Paşa’nın koru
masına girdiği bilinmektedir. Bundan sonra Köprü'ye 
sipahi olarak geri dönen (1625), Hüsrev Paşa’nın sadra
zam olmasıyla voyvodalık (1631) ve Amasya sancak- 
beyliğlnde bulunduktan sonra devlet bürokrasisinin çe
şitli kademelerinde bulunan Köprülü, 1644’te vezir oldu. 
Köprülü'nün yöneticilik yaptığı yıllarda özellikle Anado
lu'da değişik yörelerde başgösteren ayaklanmalar var
dı. Varvar AH Paşa, İlyas Paşa ve Abaza Mehmed Paşa 
gibi kişilerin ayaklanmalarının yanısıra devlet kayıtlarına 
geçmeyen İrili ufaklı birçok İsyan, eşkıya hareketi mer
kezî yönetimin başını ağrıtıyordu. Bunun yanısıra baş
kent İstanbul’da da yeniçerilerin kazan kaldırmaian, si
pahilerin artan huzursuzluğu, devlet bürokrasisi arasın
da yaygınlaşmış olan rüşvet ve iitimaz da büyük sorun
ların başında geliyordu.

1647’de Şam mütesellimi, 1648’de Karaman Beyler
beyi ve İki yıl sonra da Anadolu beylerbeyi olan Köprülü, 
Karaman’da iken Varvar AH Paşa'yla savaştı. Bir yıl 
sonra da kubbealtı vezirliğinde bulundu. Ancak bu süre 
içinde sadrazamla uyuşamayacak ve Köprü’ye geri dö
nerek, devlet görevlerinden çekilecekti. Bu sırada dev
let düzeni İyice bozulmuş, bunalım derinleşmiş, siyasal 
sorunlar çözülmez bir duruma gelmişti. Osmanii donan
ması Venediklilerle yapmış olduğu savaşlarda yenilgiye 
uğrayınca, Venedikliler Çanakkale Boğazı'nı kapatıp, Lim- 
ni ve Bozcaada’yı ele geçirerek İstanbul'u ablukaya al
mışlardı. Saray çeşitli dedikodularla çalkalanıyor, yöne
timdeki başıbozukluk devlet otoritesini sonu belirsiz 
bir yere sürüklüyordu. İşte tam bu sırada saray içinde 
Kösem Suitan'ı tasfiye eden Valide Turhan Sultan, Evli
ya Çelebi, mimarbaşı Koca Kasım Ağa ve tarihçi Solak- 
zade Mehmed Hemdemt'nin önerileriyle Köprülü Meh
med Paşa’ya sadaret mühürünü verdi (14 Eylül 1656). 
Bir başka deyişle, Katip Çelebl'nin bu olaydan üç yıl 
önce devlet yönetimindeki bozukluğu anlatıp, yol göste
ren Düstûr ül-Amel tl-lslah ıl-Halel (Bozuklukların Düzel
tilmesi İçin Rehber) adlı kitabında belirttiği “ Sahlb üs- 
Seyf" (Kılıcın Sahibi) bulunmuştu. Ancak, Köprülü Meh
med Paşa sadrazamlığı “ işlerine karışılmaması, hakkın- 
daki şikayetlere kulak asılmaması, atadığı kişilere
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kaynaklan Batı’nın elinde olacaktı. Bunun ilk' etkisi Yeni Dünya’nın gümüş ve altın 
madenlerine el konulması oldu. 1540’larda İspanyollann Amerika’yı fetihlerinin ilk tarihhıi 
yazan Lopez de Gamara, Pem’daki altın madenlerine bir an önce el konduğunu, çünkü 
Türklere karşı Viyana’da çok para sarfetmiş olan V. Carlos’un (Şariken) şiddetle altına ihtiyacı 
olduğunu yazar. Ancak, 16. yüzyıldan beri bir dünya ekonomisine geçilmesinin en önemli 
sonucu, Amerika altın ve gümüşünün Batı Avrupa’ya akmasıyla sermayenin artışı ve aynı 
zamanda kıymeth madenlerin değerinin düşmesiyle fıyadann tırmanışıydı. Buna karşı, para 
bolluğu, dışardan mal almayı kolaylaştıracak ve fiyatlar, daha üst bir düzeyde de olsa, 
dengelenecekti.

Oysa Osmanlı topraklan, kıymetli madenlerin ender, dolayısıyle paranın az ve fıyatlann ucuz 
olduğu bir bölgeydi. Bu durumda, Batı zenginliğinin Osmanhlara etkisinin ekonomik yanı, 
stratejik yanından daha zararlı olacaktı. Batılılar Doğu Akdeniz’e bol para gönderip mal, 
özellikle kalabalık İtalya için tahıl almakla, Osmanlı İmparatorluğu’na enflasyon, pahalılık ve 
mal darlığı ihraç ediyorlardı. Osmanlı düzeni ise, vergilerin, rüsumlann, fıyatlann sabit 
tutulmasına dayanıyordu. Statik bir düzenin para ekonomisi ve enflasyon girdabının içine 
düşmesinin, onu harekete geçirip parçalanmaya doğru götürmesi kaçınılmazdı.

Bu durumdan ilk çıkar sağlayanlar kapıkullan oldu. Hiyerarşinin üst düzeyi artı-ürüne el 
koyma olanaklan ve dış güçlerle ilişkileri sayesinde, servet birikimini en güçlü biçimde 
gerçekleştirecek durumdaydı. Ancak, sıradan yeniçerinin bile ulufesiyle para ekonomisinin 
içinde olduğu bir durumda, para talebinin geliştiği bir dönemde, bu grubun ayncahklan bir 
kat daha artış gösteriyordu. 16. yüzyıl onalannda yeniçerilerin taşraya da gönderilmeleri.

dokunulmaması” koşullarıyla kabul etmişti.

Köprülü sert ve acımasız bir kişiliğe sahipti. Önce 
devlet yöneticiliklerine kendi adamlarını atadı, daha ön
ce bu görevlerde bulunmuş tarikatçıları sürdürdü. 
1657’nin yazbaşında ordu ve donanmayla Çanakkale 
Boğazı’na yürüdü. Şiddetli bir savaştan sonra Venedik
lileri püskürterek ablukayı kaldırdı, ardından Limni ve 
Bozaada’yı geri aldı. Bu siyasal İtibarını artırmıştı. Bun
dan sonra amacı Girit savunmasına yardım etmekti. Bu 
arada Erdel prensi Rakoczi Osmanhlara danışmadan Le
histan'a savaş açmıştı. Bunun üzerine Köprülü Girit 
seferini bırakarak Hersek ve Hırvatistan üzerinden Er- 
del’e girdi. Rakoczi kaçarak Avusturya’ya sığındı. Köp
rülü Erdel seferine çıkarken Anadolu’da huzursuzluk 
büyümüş, bazı valiler Edirne’de toplanan orduya asker 
vermemişlerdi. Bu arada Abaza Haşan Paşa önderliğin
de birçok vali Köprülü’nün sert yönetimine karşı ayak
landı. Amaçları Köprülü’nün görevden alınmasını sağla
maktı. Fakat padişah olan Avcı Mehmed, Valide Turhan 
Sultan’ın önerisine uyarak, bu isteğe karşı çıktı. Erdel'- 
den dönen Köprülü hemen ayaklanmayı bastırmak üze
re harekete geçti, bu arada ayaklanan valiler merkezi 
dinlemeden kendi başlarına yönetici atamaya başlamış
lardı. Köprülü isyan edenlerin devlet düşmanı olduğu
nu, devleti arkadan vurmak istediklerini öne sürerek 
bu hareketin bir Celâlî ayaklanmasından farksız olduğu
nu savundu ve şiddetle bastırılmasına ilişkin bir fetva 
aldı. Ayaklanmanın yayıldığı alan oldukça genişti. Köp
rülü isyancılara karşı çok acımasız davrandı ve yüzlerce 
sipahi idam edildi'. Sonunda direnemeyen Abaza Meh
met Paşa Halep’te teslim oldu. Köprülü bu hareketi 
bastınrken valiler arasındaki siyasal çekişmeleri de kul
lanmış, birbirine düşürmeyi de ihmal etmemişti. Sonun
da merkezî otoriteyi yeniden kuran Köprülü, İsmail Pa- 
şa’yı bir çeşit genel müfettiş gibi atayarak İstanbul'a 
döndü (1660).

Yorgun ve hasta olan Köprülü Mehmed Paşa 1661'de 
Ediyıe'ye giderken yerine sadarete atadığı oğlu Fazıl 
Ahmed Paşa 31 Ekim 1661'de babasından sonra sadra
zam olarak atandı. Köprülü’nün cenazesi İstanbul Çem- 
berlitaş’taki türbesine gömüldü.

Köprülü bozulan devlet otoritesini, devletin gücünü 
kullanarak yeniden kuran sert ve acımasız bir kişiliğe 
sahipti. Devlet gücünün dayanağı olan kapıkulunun bo
zulmasına hiç tahammülü yoktu. Bu nedenle kapıkulunu 
yeniden güçlendirip, eski haline gelmesini sağladı. Rea
yaya ve halka karşı da oldukça acımasız olan Köprülü'- 
ye, bu anlamda her şeyin üstünde olan, ezen ve yöneten 
OsmanlI yönetiminin en iyi temsilcisi denebilir.

Çok sayıda farklı milletten, dinden, toplumsal sınıf ve kategorilerden oluşan Osmanlı nüfus yelpazesi, herbirinin 
giyim kuşam biçimleriyle birbirinden aynlabildiği -bu bazen halkın geleneksel giyim âdetlerine, bazı durumlarda 
da iktidar tarafından mecburi kılınan kılık kıyafet yasalanna dayanmaktaydı- bir görünümdeydi. Üstte Osmanlı 
Devleti'nde 15 ve 16. yüzyıllarda bazı serpuş biçimlerinden örnekler veriliyor 1. Perişan destarlı kavuk, 2. 
Simidî (torlagî) destarlı kavuk (Haseki), 3. Kallavi (Vezir kavuğu), 4. Selimi, 5. fJlücevveze, 6. Örf, 7. Horasan!, 
8. Katibi (Kalafat), 9. Katibi, 10. Arakiye düz sarık, 11. On iki terki! Bektaşi tacı, 12. Hüseyni destarlı ve terkli 
Bektaşi tacı, 13. Kafes destarlı kubbeli kalafat taç, 14. Lâmelif destarlı arakiye kavuk, 15. Destarlı sikke 
(Mevlevi şeyhi), 16. Mevlev! sikkesi, 17. Seyf! taç, 18. Hüseynî destarlı Kadiri tacı, 19. Dal arakiye (Derviş), 20. 
Kaiensuva, 21. Barata, 22. Düz destarlı kavuk, 23. Nizam-ı Cedid, 24. Mahmudiye fes (işlemeli). Fes'in 
kullanılmaya başlanması Yeniçerilerin kılık ve kıyafetleriyle biriikte ortadan kaldınldıklan dönemde yapılan bir 
reformla, Tunus geleneksel giyiminin benimsenmesiyle gerçekleşti. 1828'de çıkanlan "Nizâmnâme" devlet 
ricâlinin hangi tür fes giyeceğini ayrıntılı bir biçimde öngörmüştü. Devlet hizmetindeki yabancıların giyecekleri 
fesler de bu reformla tayin edilmişti. Baştan ayağa tüm devlet memurlarının ve vezirlerin giyimi, reformun 
öngördüğü rejim uyannca yeniden belirlenmişti.
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babAÎler  a y a k u n m a s i

Amasya, Kırşehir, Sivas, Adıyaman 
ve Malatya dolaylarında Baba İshak 
tarafından başlatılan, kısa sürede 
Türkmenler arasında yapılan eşitlik
çi temelde dayalı dinsel kökenli bir 
ayaklanmadır. Başka Selçuklu kuv
vetlerine karşı önemli başarılar elde 
etmiş olan hareket, Selçukluların 
Frank askerlerini savaşa alanına sok- 
malan sonucunda yenilmiş ve binler
ce Türkmen kılıçtan geçirilip. Baba 
İlyas ile Baba Ishak gibi önderler 
idam edilmiştir.

1413
ŞEYH BEDREDDİN AYAKUNMASİ
Gerçekte Şeyh Bedreddin’in içinde 
yeralmadığı ama müridlerinden Börk- 
lüce Mustafa ile Torlak Kemal’in Ay
dın ve Manisa yörelerinde  ̂başlattığı 
ayaklanma, hareketin düşünce pla
nındaki önderinin Bedreddin olması 
nedeniyle bu isimle anılmaktadır. 
Dinsel niteliğe sahip ancak eşitlikçi, 
mülkiyet karşıtı ve insan sevgisine 
dayalı,.jt>i'' felsefesi olan ayaklanma 
Mehmet Çelebi’ye bağlı Osmanlı 
kuvvetleri tarafından bastırılmış, ön
ce Börklüce Mustafa, ardından Tor
lak Kemal ve sonunda da Şeyh Bed
reddin asılmışlardır.

1511
ŞAH KULU VEYA ŞEYTAN KULU 
AYAKLANMASI
Antalya, Burdur, İsparta, Kütahya ve 
Sivas’ta yaygınlık gösteren ayaklan
ma Şah smail’in babası Şeyh Hay- 
dar’ın halifelerinden Haşan Halife’- 
nin oğlu Şah Kulu tarafından başla
tılmıştır. Alevi kökenli bu ayaklanma 
doğrudan OSmanlı iktidarına yöne* 
İlkti. Kendisine katılan fakir köylüle
ri, timar erlerini ve sipahileri dinsel bir 
düşünce etrafında toplayan Şah Ku
lu önceleri önemil başarılar elde et
ti. Üzerine gönderilen Karagöz Paşa 
kumandasındaki Osmanlı güçlerini 
yenerek, paşayı öldürten Şah Kulu’- 
nun ayaklanması sonunda Sadrazam 
Ali Paşa’nın güçlerine yenildi.

1512
NUR ALİ HALİFE AYAKLANMASI
Şah Kulu Ayaklanması’nın bastınl- 
masından sonra Amasya, Tokat, Ço
rum ve Yozgat civarında meydana 
gelen al v̂i kökenli bu ayaklanma faz
la yayılâmamış ve kısa sürede Os

manlI kuvvetleri tarafından yenilgiye 
uğratılmıştır.

1518
BOZUKLU CELAL AYAKLANMASI
Kendi önderlik ettiği ayaklanmadan 
sonra meydana gelecek benzer is
yanlara bir çeşit isim babalığı yapan 
Bozoklu Celâl’in hareketi Tokat ve 
Turhal’da yaygınlık gösterdi. Bozoklu 
Celâl bir Türkmen dervişi olup, meh- 
dîlik iddiasında bulunmuştur. Kısa 
sürede binlerce kişiyi etrafına topla
yan ve alevi kökenli olan ayaklanma 
Rumeli Beylerbeyi Ferhat Paşa ile 
bölgedeki beylerbeylerinin gücü kar-

1527
KALENDER ŞAH AYAKLANMASI
Sivas, Amasya ve Tokat’ta başlayan 
ve bu yörelerde çok kısa sürede on- 
binlerce kişiyi toplayan alevi kökenli 
bu ayaklanmaya dirliklerine elkon- 
muş olan sipahllerie, vergilerden ya
kınan sünni halkta katılmıştır. Kalen- 
deroğlu ya da Kalender Çelebi diye 
de tanınan Kalender Şah, Kanuni’nin 
üzerine gönderdiği Anadolu Beyler
beyi Behram Paşa komutasındaki 
kuvvetleri yenmiş ama daha sonra 
diriiklerinin geri verilmesi üzerine 
ayaklanmadan vazgeçen sipahilerin 
aynimasıyla zayıflaması sonucu güç-

Ayaklanmalann en fazla başgösterdiği vilayetlerden Tokat'ın 18. yüzyılda 
yapılmış bir gravürü.

şısında yenilmiş ve Celâl ile mürid- 
leri öldürülmüştür.

1525
BABA ZÜNNUN AYAKLANMASI
Yozgat’ta başlayan, Sivas, Tokat, 
Kayseri ve İçel’e kadar yayılan alevi 
kökenli ayaklanma Osmanlı yöneti
mine karşı Türkmenlerin ağır vergi
lendirmeleri öne sürerek kalkıştıkla
rı bir harekettir. Kayseri ve Malatya 
yörelerinde Osmanlı kuvvetlerine kar
şı başan kazanan Baba Zünnun ön- 
deriiğindeki alevi Türkmenler, sonun
da Rumeli Beylerbeyi Hüseyin Paşa 
güçlerine yenilmişlerdir.

1526
DOMUZ OĞLAN VE YENİCEBEY 
AYAKLANMASI
Toprak ve nüfuzlarını kaybeden Do
muz Oğlan ile Yenicebey’in Tarsus 
ve Adana’da Türkmenlere öncülük 
ederek başlattıkları bu ayaklanma 
Adana Beylerbeyi Pirî Paşa tarafın
dan bastırılmış, sonunda Domuz Oğ
lan öldürülmüş, Yenicebey ise kaç
mıştır.

lü OsmanlI ordusu karşısında yenil
miştir.

1527
/ELİ HALİFE AYAKLANMASI
Tarsus ve Adana yöresine Veli Hali- 
fe’nin öncülük ettiği bu isyan dinsel 
kökenli olup, katılanların çoğunluğu
nu toprağını işletecek gücü olmayan 
ve pamukta çalışan ırgatlar oluştur
muştur. Ayaklanma yine Pirî Paşa ta
rafından bastırılmıştır.

1530
ŞEYH ŞEYDİ AYAKLANMASI
Adana’da başlayan ve Kars’a yayılan 
alevi kökenli bu ayaklanma Anado
lu’da alevi kökenli son ayaklanmadır. 
Önce Pirî Paşa’ya yenilen Şeyh Sey- 
di’nin kuvvetleri daha sonra geldik
leri Kars’ta yeniden karşılaştıklan Pa- 
şa’nın güçlerine yenik düştüler.

1598
KARAYAZICI ABDÜLHALİM 
AYAKLANMASI
Malatya, Sivas, Urfa, Maraş ve Ço
rum’da yayılan bu ayaklanma 16.'

yüzyılda görülen en büyük Celâli 
Ayaklanması diye bilinir. Önce Celâ- 
lilere karşı savaşan biriiklerin başına 
getirilen Karayazıcı daha sonra on
lara katılmış ve etrafına topladığı 
20.000 kişiyle halktan haraç topla
mıştır. Karayazıcı ayaklanma sırasın
da kendisine bağlı kuvvetleri olduk
ça iyi örgütlemiş, Osmanlı yönetimin
den hoşnut olmayan devlet adamla- 
nnı biraraya getirmişti. Bu arada, üs
tüne gelen orduyu yenen Karayazıcı 
kendisine katılan eski beylerbeyi Hü
seyin Paşa’yla biriikte Urfa’yı ele ge
çirdi. Sonunda İbrahim Paşa tarafın
dan Kayseri’de yenilerek Samsun’
da Canik dağlanna kaçan Karayazı- 
01 burada ölmüştür.

1600
DELİ HAŞAN AYAKLANMASI
Karayazıcı Abdülhalim’in kardeşi 
olan Deli Hasan’ın başlattığı bu ayak
lanma Tokat, Kütahya, Afyon ve Si
vas yörelerinde yayılmıştır. İsyanın 
önderi Deli Haşan daha sonra bağış
lanarak Bosna’ya gönderilmiş, fakat 
burada da ayaklanma girişimlerine 
Kalkıştığı için Tiryaki Haşan Paşa ta
rafından boğdurulmuştur.

1605
TAVİL AHMED AYAKLANMASI
Tavil Ahmed’in öncülük ettiği Celâli 
ayaklanması Karaman, Seydişehir ve 
Harput civarında meydana gelmiştir. 
Tavil Ahmed ayaklanmayı bastırmak 
üzere üzerine Ali Paşa ile Nasuh Pa- 
şa’ları yenmiş, ardından Harput ka
lesini kuşatmıştır. Kendisinden son
ra kardeşi Mustafa ile oğullan Meh
med ve Mahmud’un sürdürdükleri 
ayaklanma Munad Paşa tarafından 
bastınimıştır.

1606
KALENDEROĞLU MEHMET 
AYAKLANMASI
Sanöakbeyliği, Kethüdalık ve müte
sellimlik yapan Kalenderoğlu -Meh
met Bey’in başlattığı ayaklanma An
kara, Bolu, Geyve, Manisa, burdur ve 
İsparta dolaylarında yayılmıştır. Bir 
ara Ankara’yı ve Bursa’yı da kuşatan 
Kalenderoğlu siyasal bir hedefe yö
nelmiş, OsmanlI iktidarını tehdit et
miştir. Bir süre Anadolu’nun büyük 
bir kesimine egemen olan Kalende
roğlu Pirî, OsmanlI’yı zorbalıkla, halkı 
ezmekle suçlamış özellikle Canbula- 
doğlu’nun öldürülmesinden sonra 
hareketini genişletmiş ama sorunda 
Adıyaman’da Göksun’da Kuyucu 
Murad Paşa’ya yenilerek, kaçmış ve
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İran’a sığınmıştır.

1607
YUSUF PAŞA AYAKLANMASI
önce kethüda ve daha sonra paşa 
olan Yusuf Paşa Aydın yöresinde köy 
ve kasabalan soyarak ayaklanmış, 
daha sonra bağışlanmak üzere gitti
ği Kuyucu Murad Paşa’nın huzurun
da boğdurulmuştur.

1607
CANBUUDOĞLU AYAKLANMASI
Kürt Beyi olan Canbuladoğiu Ali Bey, 
amcası Canbuladoğiu Hüseyin Bey’
in sebepsiz yere idam edilmesinden 
sonra ayaklanmış ve Şam, İskende
run, Haleb civarında egemenlik kur
muştur. Kendi adına hutbe okutan, 
ordu kuran ve para bastıran Canbu- 
iadoğiua bir ara bağımsız bir devlet 
gibi dış ilişkilerde de bulunmuştur. 
Bu durum merkezî yönetimi kızdır
mış, üzerine gönderilen Kuyucu Mu
rat Paşa komutasındaki kuvvetlere 
yenilen Canbuladoğiu İstanbul’a ge
lerek kendisini Padişah’a affettirrne- 
sine rağmen daha sonra atandığı 
Beigrad’da Kuyucu Murad tarafından 
boğdurulmuştur.

1625-27
ABAZA MEHMED PAŞA 
AYAKLANMASI
Canbuiadoğiu’nun hazinedarı olan 
Abaza Mehmed Paşa’nın Erzurum, 
Sivas, Kayseri dolaylarında gerçek
leştirdiği bu hareket sekbanlara ve le
ventlere dayalı halkla pek ilişkisi ol
mayan bir paşa ayaklanmasıdır. Bir 
post kavgası biçiminde oluşan olay
lar sonucunda Abaza Memed Paşa 
bağışlanarak Bosna valiliğine atan
mıştır.

1625
CENNETOĞLU AYAKLANMASI
Balıkesir, Aydın ve Manisa dolayla- 
nnda çıkan bu ayaklanmaya Cennet- 
kârıoğiu diye bilinen eski bir timarii 
sipahi öncülük etmiştir, l-laika Os
manii yönetimine karşı yeni bir yöne
tim kuracağını vaadederek ayakla
nan Cennetoğlu, kısa bir süre içinde 
yüzlerce kişiyi biraraya getirdi, âyan- 
iardan sekban akçesi topladı. Cen- 
netoğiu’nun üzerine gönderilen Diş
lek Hüseyin Paşa’nın ve yörede Cen- 
netoğlu’na karşı biraraya getirilen ka- 
pıkuiiarıyia, gönüllülerin sürdürdüğü 
savaşlardan sonra yenilerek, işken
ceyle öldürüldü.

1632
İLYAS PAŞA AYAKLANMASI
Balıkesir’e yerleşmiş ilyas Paşa’nın 
diğer paşalarla olan sürtüşmesinden 
doğan ve çıkar çatışmalarının ağır 
bastığı bu ayaklanmanın sonunda Il
yas Paşa, IV. Murad’ın huzurunda af 
dilemeye gelmiş ve burada boğdurul
muştur.

1647
KARA HAYDAROĞLU 
AYAKLANMASI
S^üt ve Afyon civannda babasını öl
dürenlerden öç almak üzere hareke
te geçen Kara Haydaroğlu Mehmed’
in önderlik ettiği bu ayaklanma bir sü
re etkili oldu, önceleri Afyon önlerin
de OsmanlI kuvvetlerini yenen Kara 
Haydaroğlu, sonunda İsparta önlerin
de yenilmiş ve İstanbul’a getirilerek 
asılmıştır.

1646
KATIRCIOĞLU AYAKLANMASI
Kara Haydaroğlu’nun en yakın arka
daşlarından olan Katırcıoğlu’nun Os
manlI yönetimini devirmek amacıyla 
başlatılmış olduğu ayaklanmadır. Ak
şehir, Beyşehir ve Seydişehir dolay
larında halktan para toplayan Katır- 
cıoğlu sonünda Topal Mehmet Pa
şa’ya yenilerek, bağışlanmasını iste
di. Bunun ardından paşa olarak git
tiği Girit’te öldü.

1647
VARDAR ALİ PAŞA 
AYAKLANMASI
Osmanii bürokrasisi içindeki aksak- 
lıkiann giderilmesini ve padişahın kö
tü yönetimini öne sürerek ayaklanan 
Sivas valisi Varvar Ali Paşa’nın bu is
yanı üzerine giden İbşir Paşa tarafın
dan bastırılmış ve paşanın boynu vu
rulmuştur.

1649
GÜRCÜ ABDÜNNEBİ 
AYAKLANMASI
Bir kapıkulu olan Gürcü Abdünnebi’- 
nin ayaklanması kişisel bir nedenden 
kaynaklanmış, ancak o dönemde 
Anadolu’da başkaldırmaya hazır ve 
yönetimden hoşnut olmayan kitleler 
tarafından destek görmüş bir hare
kettir. Ayaklanma sonunda IJsküdar’- 
da Kuyucu Murad Paşa’ya yenilen 
Gürcü Abdünnebi’nin kafası kesil
miştir.

ABAZA. HAŞAN PAŞA 
AYAKLANMASI
Köprülü Mehmed Paşa’nın tutumun
dan memnun olmayan b^ı sipahileri 
etrafına toplayarak başkaldıran ve 
kendisi de bir kapıkulu olan Abaza 
Haşan Paşa, Köprülü’nün Erdel se
ferine katılmamış Bursa ve Konya yö
resini bir süre denetimi altında tut
muştur. Sonunda Murtaza Paşa ta
rafından yenilgiye uğratılan Abaza 
Mehmed Paşa teslim olduktan son
ra öldürülmüştür.

1730
PATRONA HALİL AYAKLANMASI
İstanbul’da esnafı, yeniçerileri ve hal
kı yanına alarak başkaldıran Patro
na Halil, Lale Devri’nin getirmiş ol
duğu lüks ve israfın halkta yaratmış 
olduğu nefreti dile getirerek Osmanlı 
yönetimine başkaidırmıştır. Kısa sü
rede yayılan ayaklanma sırasında 
Damat İbrahim Paşa’nın idamı sağ
lanmış ve III. Ahmed tahtını I. Mah- 
mud’a bırakmıştır, Kağıthane’deki 
zengin konaklan ile köşkler ayaklan
macılarla, halk tarafından yıkılmıştır. 
Sonunda bir komployla saraya geti
rilen Patrona ve arkadaşları burada 
öldürülmüştür.

1750
ŞER HİMMET AYAKLANMASI
Manisa ve Aydın civarında başkaidı- 
ran Şer himmet bölgedeki zenginle
ri haraca keserek yanına yoksul hal
kı da almış ancak bu eylemi Anado
lu varisi Ali Paşa tarafından bastınl- 
mış ve kendisi de öldürülmüştür.

1807
KABAKÇI MUSTAFA 
AYAKLANMASI
İstanbul’da Nizam-ı Cedld’e karşı 
tepki duyan yeniçerileri, cebeci ve 
topçuian ve bir kısım halkı alarak baş' 
kaldıran Kabakçı Mustafa adlı bir ça
vuşun öncülük ettiği ayaklanma so
nunda III. Selim tahtan indirildi. Ye
rine getirilen IV. Mustafa ile birlikte 
Nizam-ı Cedid de bir fetva ile kaldı
rıldı.

1816
TÜZCUOĞLU MEMİŞ 
AYAKLANMASI
Rize, Trabzon, Hopa, Akçaabat ve 
Gümüşhane dolaylannda zengin bir 
aileye mensup olan Tuzcuoğiu Me- 
miş Ağa’nın merkezî yönetime baş- 
kaldırmış ve vergileri kendi toplamış 
ve askero gidecekleri kendi güçleri
ne katarak bölgeye egemen olmuş
tur. Sonunda Tuzcuoğiu üzerine ge
ien hükümet kuvvetleriyle bir süre sa
vaştıktan sonra yakalanmış ve boy
nu verulmuştur.

1826
ATÇALI KEL MEHMET
Aydın ve Nazili civarında zeybekle
riyle ayaklanan ve egemen olduğu 
yörelerde uyguladığı yönetim biçimiy
le kısa sürede Türkmen yörükierin 
desteğini kazanan Atçalı Kel Meh
med’in ayaklanması 19. yüzyılın en 
son halk hareketi olarak sayılabilir. 
Yöresel bir başkaldırı olan ve siyasal 
hedefi bulunmayan Atçalı Kel Meh
met’in ayaklanması Yetim Ahmed 
Ağa tarafından bastırılmış ve kendi
si de arkadaşlarıyla birlikte öldürül
müştür.

■ -A K 0 O B A .

Ankara’nın 18. yüzyıldaki bir gravürü.



onlann etkisini tüm imparatorluğa yayarken, aym dönemde, para buhranı gruplar arasındaki 
çatışmalara hız veriyor ve mücadele sipahilerin aleyhine gelişiyordu. Olağanüstü vergilerin 
hızla artması, artı-ürünû giderek merkezî devletin, dolayısıyle kapıkullannın elinde topluyor, 
buna karşı sipahiler, kentlerde kalarak ürünlerini pazarlamaya çalışıyorlardı. Oysa sermaye 
kapıkulunun elindeydi. Sipahilerin de vergilerini reayadan nakit para olarak istemeleri reayanın 
tefeciye başvurmasına yol açıyordu,- oysa tefeciliği en iyi biçimde yürütecek olanlar yine 
kapıkullanydı. Böylece, kapıkulu kentte ticaret yapıyor, borçlanmış reayayı ve toprağını ele 
geçirerek çiftlik kurabiliyordu. Vergisini ya da borcunu ödeyemeyen reayanın büyük bir kısmı 
ise çift bozup kendere doluşuyor ya da yer yer dolaşıp kendisine iş anyordu.

Sipahiler ve Köylüler

Bu durumda, tepki yoksullaşan sipahiden gelecek, vurucu güç ise çift bozan reaya olacaktı. 
Bunlara, öncü güç vazifesini gören suhteleri (medrese öğrencileri) de katmak gerekir. En büyûl- 
kısmının reaya kökenh olduğunu gördüğümüz bu öğrenciler, kentlerde yaşamalan ve öğreniri- 
görmeleri sonucu doğal olarak daha bilinçliydiler. Sayılannın kabanklığı ve kökenlerinden 
dolayı ulema kadrolanna geçme zorluk çektikleri için huzursuzluklan giderek ayaklanmalara 
dönûşüyordı.;

Yeni ortaya çıkmaya başlayan bu çatışmalarda hakem rolünü oynayıp kendisine parsa 
toplamaya çalışan ulema, bu hareketlere ilgisiz kalmadığı gibi, bunlardan hoşnutsuz da değildi. 
Kadılann merkeze gönderdikleri raporlarda kaydedilen bu hareketlerde ulema “halktan yana” 
olmaya dikkat ediyor ve suçu kapıkulu kökenli memurlara yüklüyordu. Oysa suhte hareketleri 
genişleyip kentlerde zenginlerin evleri basılınca asiler kovulup kırlara kaçacaklar, orada 
sipahilerin başını çekeceği daha büyük harekedere öncü olacaklardı.

16. yüzyılın ortalanndan beri devlet birçok cephede birden savaşmakta güçlük çekiyordu. 
Ömeğin, padişahın sefere çıkmadığı bir yıl olan 1552’de, Osmanh donanması Napoli’ye karşı 
sefere çıkarken. Kara Ahmet Paşa, İmparatora karşı Transilvanya’ya, Rüstem Paşa, İranlılara 
karşı Diyarbakır taraflanna gönderilmişti. Hâlâ ordunun en büyük kısmım oluşturan sipahiler, 
satın alma gücü giderek düşen bir para ile sefere hazırlanmaya mecburdular. Diğer yandan 
büyük fetihlerin yavaşlaması, hatta durması, sipahinin yağmada elde edebileceği zenginhkleri 
de önemli ölçüde azaltılıyordu. 16. -yüzyılın ikinci yansındaysa devlet, sipahinin gelirini daha 
da kısmak yoluna gidiyordu. Bu dönemde yapılan tımar tahrirlerinde gelirler fazla 
gösterilmişti. Böylece, sipahilere gerçek geliri defterde gösterildiğinden daha düşük olan

200 yıl önce yapılmış bir gravürde Kapalıçarşı ve 
Hıristiyan tebâdan bir Ermeni. Birçok Osmanlı 
kentinde varolan kapalı çarşılann en büyüğü olan 
İstanbul'daki Kapalıçarşı'nm çekirdeği, Fatih'in kenti 
aldıktan sonra yaptırdığı Bezzazistan-ı Cedid'dir 
(bugünkü Cevahir Bedesteni). 1455-1461 arasında inşa 
edilen ve günümüzde İç Bedesten diye de 
adlandırılan bu yapının yakınında, güneydoğusuna 
düşen bir alanda daha sonra (Fatih ya da Kanuni 
döneminde) yeni bir bedesten yaptırıldı. Kapalıçarşı 
esnafı arasında Avrupa ile Doğu arasındaki ticarette 
önemli bir rol oynayan Ermeniler de vardı. Osmanlı 
Devleti sınırları içinde yaşayan Ermeniler arasından 
çok sayıda tüccar, zanaatçı ve özellikle Tanzimat'tan 
sonra, memur yetişti.



Osmanh Devletinde 
Toplumsal MücadeleL

Kuruluştan 19. yüzyıla kadar Anadolu isyanları.Çoğu 
Ortaçağ despotik devletlerinde olduğu gibi, Osmanlı 
Devleti de kuruluş döneminden bu yana, çok çeşitli 

motivasyonlarla ve nedenlerle harekete geçen bir çok 
ayaklanmayla karşı karşıya kalmıştı. Merkezî iktidarın 

gücünün zayıfladığı dönemlerde oldukça etkili olan, ve 
çoğunlukla son derece kanlı yollardan bastırılan bu 

ayaklanmalar, çok değişik isteklerle çıkabildikleri gibi, 
süreleri, etki alanlan ve türleri açısından da büyük 

farklılıklar göstermekteydi. Sözgelimi Babaî, Şeyh 
Bedreddin ve Celali isyanlan gibi kuruluş döneminde 
patlak veren isyanlar daha çok mezhep mücadeleleri 
içinde gelişmekteyken, diğer bazılan, ufak tefek, ama 

OsmanlI toplumunun kronik bir olgusu olan 
"toplumsal eşkiyaiık" biçiminde beliriyordu. Bazı 

durumlarda, Taht üzerinde hak iddia eden 
şehzadelerin, diğer bazı durumlarda, öncelikle 

İstanbul’da yeniçerilerin ve başıbozukların çıkardığı, 
bazı durumlarda Sultan'm halli kadar ciddi sonuçlara 
yol açan (Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa isyanlan 

gibi) isyanlar kılığına bürünüyordu. Anadoiu dışmda 
yer alan ayaklanmalar ise bazı durumlarda başanya 
ulaşmakta, sözgelimi Mısır'da Kavalalı isyanı, ya da 

Balkan ve Yunan isyanlan gibi devletin toprak 
kaybetmesine, bazı ulusların bağımsızlık kazanmasına 

kadar götürebiliyordu. 16. yüzyıl başlarında gittikçe 
artan bir baskı oluşturan Alevî ve Şiî kökenli mezhep 

isyanlan. Iran Şehinşahı İsmail'in desteklemesiyle 
genişliyor, Osmanlı Sultanı’nin Iran üzerine sefer 

açmasına ve Alevî ahaliyi katletmesine kadar 
varıyordu. Ayaklanmalar arasında özei bir yeri tutan 

^aşa" isyanlan, özellikle 17. yüzyılın ikinci yarısından 
başlayarak “ devlet ricâlinin" gittikçe daha bağımsız, 

daha etkin bir güce, Osmanlı toplum yapısının da 
daha parçalı bir kimliğe dönüşmesine işaretti. 

İsyanların büyük bir çoğunluğunun bastırılabilmesine 
rağmen Saray’ın bu uğurda vermek zorunda olduğu 

sarfiyat ve tavizler önemliydi.

tımarlar dagmlyordu. Bunun karşılığında da sipahiler sefere gitmek için giderek zorluk 
çıkanyordu. Buhran, yüzyılın sonuna doğru yapılan İran ve Avusturya savaşlanyla doruğuna 
varacaktı.

20 yıl kadar süren İran savaşlannın nedenini kavramak zordur. Safevî Devleti her zaman bir 
hasım olmasına ve Batılılar tarafından sürekli kışkırtılmasına rağmen Osmanlılar için ciddi bir 
tehlike değildi. İran ordusu doğru-dürüst ateşli silâh kullanamazdı ve Şah İsmail’in kişiliği 
etrafında yoğunlaşan Şiî propaganda, etkisini büyük ölçüde kaybetmişti. Aynı zamanda, Sultan 
Süleyman devrinde yapılan üç İran seferi, Safevîlerin geri çekilmesi taktikleri karşısında sürekli 
bir fetih yapılamayacağını göstermişti. Gerçekten, bu defa başka bir strateji kullanılarak 
Azerbaycan ve Kafkasya fethedildi, O sıralarda ise İngiliz tüccarlan, Moskova Çan ve İran 
Şahı ile anlaşarak, Hazar Denizi kıyılanndan geçen yeni bir Doğu ticareti yolunu denemekle 
meşguldü. Bu durumda, Kafkasya’nın fethi, Doğu ticaret yollannı kesme politikasının bir 
parçası olarak algılanabilir. Ancak, o sırada çok az bir önem taşıyan bir yol için o kadar 
külfedi ve sonuçlan o kadar vahim olan bir savaşa girmenin gerekliliği tartışılabilir. Büyük 
bir olasılıkla savaşın bir nedeni de sipahiyi meşgul edip denetim altmda tutmaktı. Bu 
durumda, savaş beklenenin tam tersini verdi. Bu savaşı izleyen ve 1593’ten 1606’ya kadar 
süren Osmanh-Avustutya Savaşı da daha çök iç çelişkilerden kaynaklanan bir savaş 
görünümündeydi ve İran Savaşı’nın açtığı buhranı daha da derinleştirdi.

Kapıkullarının Sonu

16. yüzyılın son çeyreğini dolduran bu savaşlarda, sipahiler sürekli seferden kaçmışlar, 
gidenler döndüklerinde reayalannı yerlerinde bulamamışlar, kaçanlar azledilip gehrsiz 
kalmışlardı. Sonunda devlet Anadolu’da düzeni koruyamaz oldu; aç, işsiz insanlar yollara 
düştü. Bunlar geçimlerini sağlamak için köylere ve giderek kasabalara kentlere saldırmaya 
başladılar. Ayaklanmalar geliştikten sonra politik bir renk almaya ve merkezi düzene karşı 
çıkmaya yüz tuttu. Ancak burada, karşı çıkılan, toplumun genel piramidel düzeni değil, 
dokunulmazlığını koruyan padişah ile tebaasının arasına giren hâkim sınıflar ve özellikle 
kapıkullanydı. Padişahtan istenilen şeyler olağanüstü vergilerin kaldıniması, tımarlann 
düzenlenmesi, suistimallerin önüne geçilmesi, yani ideal olarak kabul edilen eski düzene 
dönülmesiydi. Fakat bunlann yanı sıra, düzeni altüst edecek bir istek daha vardı. Çiftbozan 
reaya, tımannı kaybeden sipahi, işsiz suhte, yeniçeri ocağına yazılmak istiyordu. Bunun nedeni 
ömür boyu bir gelire kavuşmak ve bu grubun prestijine erişebilmekti. Ancak, uzun dönemde, 
böyle bir değişiklik, kapıkulu sisteminin sonu demekti. Nitekim öyle de oldu. Durumu 
yatıştırmak için padişah ve merkezi bürokrasi, belki de geçici sandıklan bu karan aldılar ve 
isyancılann elebaşılan ocağa yazıldı. Böylece, yeniçeri sayısı şişirilerek eski eğitim düzeyi 
düşürüldüğü gibi, herkesin ulufesini ödeyemeyen devlet, enflasyona karşı yevmiyeleri sabit
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tutunca diğer eski sınıflar gibi geçim düzeyi düşen yeniçeriler aynı zamanda başka işlerle 
uğraşmaya başladılar, özellikle alt kategoriler esnafa kanştı. Kent esnafının giderek yeniçerilerle 
ilişkiler kurması ileride, özellikle İstanbul’da, önemli gelişmelere yol açacak, aynca Osmanlı 
ordusu vurucu gücünü giderek kaybedecekti. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun 
bütünlüğünün korunması, daha çok bulunduğu jeopolitik alanın önemini kaybetmesi ve aynı 
nedenle, Venedik ya da İran gibi komşulannın da aynı ölçüde zayıflamasından ileri geldi.

Bu değişmelerin sonucu, kapıkulunun sınıf ve aile bağından kopanlmış bir grup olarak 
ortadan kalkması oldu. Devşirme yüz yıl daha sürecek ve 19. yüzyılda bile köle kökenli 
sadrazarrilar olacaktı. Ancak kapıkulu, özel çıkarları olan bir grup olarak silinmişti. Bu 
gelişme, ulemanın geri dönüşü ile çakışıyordu. 16. yüzyıl sonundaki büyük kanşıklıklardan en 
iyi sıynlan grup ulema oldu. Osmanh örfi düzeninin kanştıgı bir anda, şeriat tek güç olarak 
kaldı ve bu düzenin temsilcisi olan kadılar, taşrada belli bir otoriteyi koruyabilen tek memur 
kategorisi haline geldiler. Başkentte şeyhülislâmın memur hiyerarşisinin başına geçmesi, sarayda 
kafes sistemi uygulanıp padişah hocalannın önem kazanması ve her şeyden önce kapıkulu 
hiyerarşisinin sarsılması, ulemaya yaradı. Ancak ulema 1453 öncesi gibi örfi idareyi eline 
geçiremedi. Aslında 16. yüzyıl sonu buhranı, eski hâkim sınıflan birbirine yoğurdu, ümera, 
ulema, kapıkulu ayırımının yerini merkezî bürokrasi ile merkezden kopma eğilimlerinin 
mücadelesi aldı.

Toprağa Dönüş ve İktidarın Parçalanması Eğilimleri
16. yüzyıl sonunda, Osmanlı İmparatorluğu’nda dış ve iç buhran birbirine paralel olarak 
gelişti. Batı’nın dünya kaynaklannı ele geçirerek kapitalist birikim sürecine girdiği dönemde, 
Osmanlı ülkesi bu gelişmeye ayak uyduramadı. İçeride enflasyon, para buhranı ve Doğu 
ticaretinin gerilemesi eski düzeni sarsarken, tek zenginlik kaynağı yeniden toprak oldu. 
Kapıkulunun denemiş olduğu sermaye birikimi devlet içindeki görevlerine dayanıyordu. Oysa 
gruplann yapısı zedelendiği gibi, devlet de artı-ürünü kendisinde toplama ya da tepeden 
emirlerle dağıtma işlevini yitiriyordu. Hiyerarşinin her halkasını oluşturan memurun bir hâkim 
sınıf elemanı gibi davranması, görevle suistimalin, maaşla rüşvetin birbirine kanşması 
mekanizmayı doğal olarak işlemez hale getirdi. Artık zenginlik ve iktidar giderek, hiyerarşinin 
dışında ve dolayısıyle üretim ve üreticinin uzağında değil, mümkün olduğu kadar yakınında 
olmakla elde edilebilirdi. Söz konusu olan genel değil de yerel bir iktidardı, çevre merkez 
karşısında yeniden güç kazanmaya başlamıştı.

Aynı biçimde kent ekonomisi de sermaye birikiminin kaynağını oluşturamadı. Kent ekonomisi 
Osmanlı düzeninde maıjinaldi. Aynca, onu besleyen kır üretimi ile uluslararası ticaretti, oysa 
ikisi de buhrana girmişti. Böylece tek çare, son tahlilde biricik zenginlik aracı olan toprağa 
dönmekti ve onun artı-ürününe doğrudan sahip çıkmaya çalışmak gerekiyordu. Artık birbirine 
kanşmış ümera, ulema, kapıkulu kökenli hâkim sınıflardan bu yüzde kalanlar, kurtuluşu 
toprağa el koymakta buluyordu.

16. yüzyıl sonunda meydana gelen büyük ayaklanmalar, bunlann kanlı biçimde bastınlışı, 
Anadolu’nun geniş alanlannı tümü ile boş bırakan “büyük kaçgun”, düzeni ve sosyal verileri 
alt üst etmişti. Durum herhangi bir gelişme için açıktı. Oysa her şeye rağmen bir devlet

Ûslte soldaki haritada gölgelendirilmiş yerler 
İstanbul'da azınlık tebânın ikamet ettiği semtleri 
gösteriyor. Üstteki resim ise 18. yüzyılda tımar ve 
zeamet sahibi bir ağanın kabul salonunda ecnebi 
satıcılar görülüyor. 19. yüzyılda başta İstanbul ve 
İzmir olmak üzere Trabzon, İskenderun, Samsun, 
Mersin gibi limanlar üzerinden yürütülen Osmanlı dış 
ticareti esas olarak iki kesimin denetimindeydi. 
Bunlardan ilki, liman kentlerine yerleşen ve kurduktan 
aile şirketleri ve ticaretevleri aracılığıyla dış ticareti 
yürüten Avrupah tüccarlardı. Diğer kesimi ise devlet 
sınırlan içinde yaşayan yerli azınlıklar oluşturuyordu. 
Rum, Ermeni ve bir ölçüde Yahudi asıllı Hıristiyan 
tebâdan oluşan bu kesim hem Osmanlı dış ticaretinin 
örgütlenmesi, hem de Avrupa sermayesinin Osmanlı 
Devleti sınırlan içine girip yerleşmesi sürecinde 
küçümsenemeyecek bir rol oynadı. Ülkedeki çeşitli 
gelenek ve görenekleri tanımalan, tüketim kalıplarını 
bilmeleri, ticari deneyim ve becerileri onlan AvrupalIlar 
nezdinde vazgeçilmez bir ortak haline getirdi. Diğer 
yandan azınlıkların dış ticarete açılan bölgelerde 
oluşturduklan ihracata yönelik olarak toplama ve 
ithalata yönelik olarak da dağıtım ağı müsteminin 
onlara gereksinim duymasına yol açtı. Azıniıkiann ise, 
mali olanaklan kısıtlı olduğundan Avrupa kökenli 
sermaye olmaksızın kendi başlarına ayakta durmalan 
olanaksızdı. İki taraf arasındaki ilişkiler yalnızca 
işbirliği yapmakla kalmadı, zaman zaman rekabet ve 
çelişki biçimini de alarak sürdü. Müslüman tüccarlar 
ise ancak 20. yüzyılın başlarından itibaren ticarette 
söz sahibi olmaya başlayacaklardı.
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gücü vardı ve dünyanın bu köşesinde, iktidann ve zenginliğin ancak devletten geçilerek elde 
edildiği kanısı iyice yerleşmişti. Üretici ile merkez arasında kurulmuş olan ağın dağılması, 
merkezin artı-ürüne konmaya devam etmesi için yeni aracılar bulması gerekiyordu. Bunun ilk 
çaresi, yerel memurlan taşra üretiminden sorumlu tutmak, yani belli gelirleri önceden aracı 
haline getirilen memurlara satmaktı. Bu işlem, resmi ve gayri resmî iki yoldan yapıldı.

Mültezimlerin Egemenliği

Resmî yol iltizamdı. Buna daha önce belli kent gehrleri için başvurulmuştu. 17. yüzyılda bu 
sistem giderek genel bir hal aldı. Eski vergiler ve vergi birimleri değişmedi, böylece de 
düzenin devam ettiği görünümü verilmek istendi, ancak bunlar özel kişilere iltizama verildi. 
Böylece tımar, zeamet gibi birimler, öşür ya da avanz gibi vergiler, açık arttırma ile en 
büyük meblağı ödeyeceklerini taahhüt edenlere belli bir süre için satıldı. Toprak hâlâ resmen 
devlet malı olduğuna göre, zamanın güçlüleri için, toprağa dönmenin tek çaresi de zaten 
buydu. Devlet, bunu yapmakla, reaya üzerindeki denetimden de feragat ediyor ve onu 
aracının insafına bırakıyordu. Çünkü, eskiden olduğu gibi, artık bir tahrir yapıp geliri 
saptamak olanaksızdı ve zaten 16. yüzyılın sonundan sonra büyük tahrirler de yapılmadı. 
İltizamlar, eski gelirlerden hareket ederek götürü olarak verildi ve hiçbir zaman kimse 
mültezimin reayadan aldığı ürün ve parayı denetlemeye kalkmadı. Önemli olan merkezî 
yönetimin eline her yıl belli bir paranın geçmesiydi.

Bunun gayriresmi yolu görevleri satmaktı. Osmanh düzeninde rüşvetin kurumlaşmış olması, 
taşra komutanlannm atanmasının sadrazamlann, kadılann tâyininin şeyhülislâmlann elinde 
olması ve adaylann iki görev arasında sıra beklemesi, bir görev ve özellikle iyi bir görev 
almak için nüfuzlu kişilere hediyeler verilmesini adet haline getirmişti. Ancak hiyerarşinin çok 
aynntıh bir biçimde düzenlenmiş olup herkesin sırasının belli olması, düzenin genellikle 
uygulanmasını sağlıyordu. Fakat 17. yüzyıl başından beri kadılık, sancakbeyliği, beylerbeyliği 
görevleri, hiyerarşiden olmak şartıyla, en çok para verene satılıyordu. Üstelik, görevin en kısa 
zamanda yeniden satılabilmesi için, göreve gönderilenler biraz sonra azlediliyordu. Bir 
beylerbeyinin bir yıl yerinde kalabilmesi çok büyük bir lütuf sayılırdı. Bu durumda görevli, 
atanmak için vermiş olduğu parayı bir an önce tahsil edebilmek için, gider gitmez bölgesini 
haraca kesmek mecburiyetindeydi. Atanma rüşvetini merkezî bürokrasiye verebilmek için de 
genellikle tefecilere başvuruyordu. Böylece her paşanın bir tefecisi vardı ve bu kişi de eyaletin 
sömürüsüne katılıyordu.

Derebeylik

Merkezi bürokrasi, taşra komutanlannı sık sık azletmek ve onlan bir işgal kuvveti gibi 
davranmaya zorlamakla feodal bir gelişmeyi güçleştiriyordu. Yine de 17. yüzyılda merkezden 
kopma girişimleri, asi pusulardan geldi. Çoğu zaman bu ayaklanmalar zoraki oluyordu. Bir 
eyaletin başına gönderilen bir paşa, birkaç ay sonra, eyaleti elde etmek için vermiş olduğu 
paralan toplayıp tefecilere borcunu ödemeden azledildiğini haber alıyordu. Paşa hemen 
dönmeyi kabul etmiyor, zaman kazanmaya çalışıyordu. Oysa merkez, eyaleti başka bir paşaya

Doğu’lu ülkelerin çoğunda kurumlaşmış olan köle 
ticareti, altın çağını 16. yüzyıl sonlarında iii.Murat 
döneminde yaşamıştı. Kölelik kurumunun dışında 
bırakılan tek cemaat olan Müsiümaniar, halayık 
pazarından, ya da avrat pazan deniien yerden 
(sağda) büyük bir yaygınlıkla savaşlar sırasında 

köleleştirilen cariyeleri satın almaktan geri 
durmuyorlardı. KafkasyalI ve Çerkezier, Habeş ve 

Sudan zencileri, ve Kuzey Afrika-Avrupa kökenli 
köleler en makbul olanlardı. Köleler genellikle 

savaşlarda, ya da basitçe ailelerinin satmasıyla elde 
edilirdi. Köle alım satım merkezi İstanbul'da 

Çemberlitaş Esir Pazarı'ydı. Köle ticareti devlet 
denetimi altında Esirci Emîni'nin ve kethüdasının 

gözetimiyle ve komisyonlarıyla yapılıyordu. Köleler, 
Avrupa'daki durumun tersine tarım ve sanayide 

kullanılmamakta, daha çok ev hizmetleri için 
ayrılmaktaydılar. Afrikalı erkek kölelerin iğdiş edilerek 

haremağası olarak kullanılmaları büyük bir yaygınlık 
kazanmıştı. Yeniçeri devşirmelerinin kölelikten geldikleri 
gibi, OsmanlI vezirlerinin büyük bir kısmının geçmişte 

köle edilmiş olduklan hatırlanmalıdır. Devşirme 
kurumu, köle olarak elde edilen pek çok kişinin, 
kapıkulu çevresi içinde “askeri" ve “ dini-ulema" 

sınıfının içinde alabildiğine yükselme şansına sahip 
olmasını sağlamaktaydı. Ayrıca Eski Yunan köleliğinde 

olduğu gibi kölelerin “kendi kendilerini satın alarak" 
âzad olmalan da mümkündü. Esir ticareti ve kölelik 

1847'de resmen yasaklanmıştır.
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satmışa bile ve onu bir diğerini yakalamaya gönderiyordu. Böylece, asi ilân edilen azledilmiş 
paşa canını kurtarmak için etrafına çift bozan reayadan levend toplayıp yeni gelene karşı 
çıkıyor, onu defetmeyi başanrsa, bu defa komşu eyaletlerin paşalan çeşitli vaadlerle ona karşı 
gönderiliyor ve olay büyüyordu. Sonunda merkez asi ile başa çıkamazsa onu İstanbul’a davet 
edip vezirliğe tayin ediyordu. 17. yüzyılda bu yoldan, asilikten sadrazamlığa geçmiş paşalar 
bile vardır. Merkeze atanan paşa amk oranın çıkarlanm savunuyordu ve zaten merkezî 
sistemin çarkına düşüp kısa zamanda eleniyordu.

Sonuç olarak, Osmanlı bürokrasisi geçirdiği sarsıntılara rağmen, devlet gücünün ve prestijinin 
önemli bir kısmını korumuş ve Osmanlı İmparatorluğu diğer İslâm ülkelerinde olduğu gibi asi 
komutanlann güttüğü hareketler sonucu parçalanmamıştı. Aynı zamanda da, 17. yüzyıl 
boyunca bir derebeylik düzeninin temelleri anlamamıştı. Tersine, yüzyılın ilk yansında. 
Köprülüler devri ile, merkezî devlet yeni bir parlak dönem geçirmişti. Köprülülerin politikası, 
şiddetli bastırma hareketleri ve askeri sınıfı uğraştırmak için seferler düzenlemekti. İlk iş 
olarak, yirmi beş yıl süren, Osmanlı-Venedik Savaşı bitirildi ve üç yüz binden fazla ölü 
verilerek Kandiye Kalesi alınıp Girit’in fethi tamamlandı. Aynı zamanda, altmış yıllık bir 
banştan sonra, Avusturya’ya savaş açıldı. Tuna kuzeye doğru aşılarak, bugünkü

Çekoslovakya’da Uyvar Kalesi alındı. Birkaç yıl sonra Polonya’ya savaş açılarak Polonya 
fethedildi ve Kiev kentinin kapılanna kadar gelindi. Kazaklar yüzünden Uknayum’da Ruslarla 
uğraşıldı.

Hiçbir stratejik ve ekonomik değeri olmayan bu savaşlar. Otuz yıl Savaşlan (1618-1648) 
boyunca aralarında uğraşıp Osmanhiann unutulmuş olan batıhlann gözünü yeniden den 
Türk tehlikesine doğru çevirdi. Ve 1683’te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana’yı almaya 
kalkınca, karşısında birleşmiş bir Avrupa buldu. Türk ordusunu Viyana önünde bozguna 
uğratan ittifak birkaç yıl içinde Budapeşte ve Belgrad’ı alarak, bir an Niş kentini bile 
fethederek Sofya’yı tehdit etti. Bu arada Venedikliler Mora’yı alıyor, Fransızlar bile, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ortadan kalkması olasılığı karşısında. Doğu Akdeniz limanlannı ele geçirmek 
için planlar hazırlıyordu. Sonunda, onaltı yıllık bir savaştan sonra, AvusturyalIlar Belgrad’ın 
güneyinde durduruldu, ancak Osmanhlar ilk defa büyük toprak kayıplanna uğrayarak 
Balkanlar’da gerilemeye başladılar. Oysa gerileme devri 1699 Karlofça Antlaşmasıyla 
başlamıyordu. 1699 tarihi, çok önceden başlamış olan Batı’ya göre geri kalmışlığın geç bir 
belirtisinden haşka bir şey değildi.
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Solda Vanmour’un minyatüründe görülen Anltara, 
Bizans dönenninden beri, Anadoiu’nun en önemii iç 
ticaret meri<ezierinden biriydi. 16. yüzyıida, Ingiliz 
yûniûierinin rei^abeti i<arşısında Venedii< yünlü 
dol(umacıiığı toptan çöktükten sonra, Ankara (moher) 
angora yünlü dokumacılığında dünyada neredeyse bir 
tekel konumuna geldiyse, iktisadi hayatı tek bir ürüne 
dayalı değildi. Bu d ö n ed e  nüfusunun 25 bin 
dolaylarında olduğu talimin edilen şehirde her ikisinde 
de 90 dükkân bulunan iki bedestende, işlenmiş 
değerli madenlerden ipekli kumaşlara, kadife 
kaftanlardan kölelere kadar envai çeşit mal satılıyordu. 
Oysa OsmanlIların İkinci payitahtı olan İznik ise bu 
bakımlardan Ankara'nın tam tersi bir durum 
sergiliyordu. Büyük ölçüde bağ bahçecilikle ve sınırlı 
bir ölçekte sürdürülen dokuma ve çömlekçilik 
faaliyetleri ile geçimini sağlayan şehir, payitaht 
Edirne’ye taşındıktan sonra, özellikle Çandariı ailesinin 
çabalarıyla bir kültür merkezi haline geldi. Ancak 
İstanbul’un fethinden ve özellikle Çandariı Halil’in 
katlinden sonra, şehre bu ailenin yaptığı yatırımların 
durduğu gözlemlenir. 15. yüzyıl sonunda nasıl ve 
niçin geldiği bilinmeyen Tebrizli bazı ustalar kasabaya, 
silika, sırça ve az miktarda beyaz kilden oluşan bir 
çamur kullanılan "fritli seramik”  teknolojisini getirdiler. 
Altta görülen hacı matarası ve tabak, gerek kullanılan 
renklerde, gerekse seçilen süslemelerde Moğollar 
tarafından aktarılan Çin etkisinin açıkça sezildiği bu 
ilk dönem ürünlerindendir. Ancak 15. yüzyılın 
sonunda, gerek teknik gerekse üslup düzeyinde 
emsalsiz bir İznik üslubu oluşmaya başladı. Artık, 
çininin hamuruna kurşun oksit karıştırılıyor, o zamana 
kadar kullanılan kobalt mavisinin yanısıra firuze mavisi 
kullanılmaya, gölgeleme tekniklerinden yararlanılmaya, 
mavi üzerine beyaz desenlerin yanısıra beyaz üzerine 
mavi desenler de yapılmaya başlanıyordu.
İmparatorluğun klasik döneminde büyük ölçüde 
sarayın siparişlerine bağımlı olan İznik çiniciliği altın 
çağını, anıt mimarisinin de doruk noktasına ulaştığı 
Kanuni döneminde yaşadı. Sultan Süleyman, 1534 
yılında Iznik’i bizzat ziyaret etmiş, bu ziyaretin anısı 
olarak ünlü minyatürcü Matrakçı Nasuh, şehrin bir 
görüntüsünü tesbit etmişti (altta sağda).

Merkezî İktidann Parçalanması Süreci ve Ayanlar
17. yüzyılda askerî sınıfın merkezden kopma girişimlerinin başansızlıgı, meydanı mültezimlere 
bırakmıştı. Bunlann özel kişiler olup memur hiyerarşisinin sarsıntılanna ve çekişmelerine 
maruz kalmaması, atanmaya ve dolayısiyle azle tâbi olması, yöreyi ve halkı daha yakından 
tanıyabilmesi ve böylece kendilerini merkeze vazgeçilmez kişiler olarak kabul ettirmesi, yüzyıl 
boyunca tutunmalannı ve taşrada kök salmalannı sağlamıştı. Devlet hiyerarşisinin dışında 
olmalan kendi yerel düzenlerini kurmalanna olanak sağlamıştı. Bu durumda iltizam ailede 
kalarak babadan oğula geçiyor ve giderek mültezim hanedanlan kuruluyordu. Aynı zamanda, 
büyük birimlerden sorumlu olanlar, bunlan bölerek, kendilerine karşı sorumlu olan daha 
küçük mültezimlere veriyorlardı. Dolayısıyla mültezimler silsilesi üreticiyi daha yakından 
denetleyebildiği gibi, gücün ve iktidann yerel egemenlere devredildiği bir feodal ilişki de 
kuruluyordu.

Ayanlar ve Feodalizm

1683-1699 savaşında tüm askerî sınıf cephedeyken memleketin iç yönetimi mültezimlerin 
elinde kalmışa. Bu ara merkezî yönetim, zorunlu olarak fiilen elde ettikleri haklan onlara 
bahşederek durumlannı resmileştirdi. Sonuç olarak taşrada âyan hâkimiyeti kuruldu. Âyan, 
ümera-ulema-kapıkulu kökenli, hatta doğrudan aşiret hiyerarşisine bağlı olabilirdi. Suriye’de, 
kent esnafını elde ederek güçlenen yeniçeri aileleri vardı; Lübnan’da eski Dürzî ya da Mamnî 
aşiret reisleri yeni döneme uyuyordu. Mısır’da, sık sık değiştirilen paşalann karşısında eski 
Memlûk sınıfı güç kazanmıştı. Cezayir’de, beylerbeyinin reislerden ve yerli yeniçerilerden 
seçildiği bir çeşit korsan cumhuriyeti vardı. Tunus ve .Trablusgarp’ta bey hanedanlan 
kurulmuştu. Balkanlar’da Hıristiyan köy ve kasabalannda kocabaşı heyetleri vardı. Anadolu ise 
büyük âyan ailelerinin alanıydı. Birimlerin daha büyük olduğu Doğu Karadeniz vadilerinde ise 
bunlara derebeyi denirdi.

18. yüzyılda merkezî düzenin ağı parçalanmış, Memalik-i Osmaniyye (Osmanh memleketi) irili 
ufaklı birimlere bölünmüştü. Bu birimler, birbirine az çok benzemekle birlikte her birinin 
kendi düzeni, kendi ekonomisi vardı. Esld düzene göre en önemli değişiklik, yeni yerel 
hâkimlerin, eski memurlar gibi en kısa zamanda en fazla parayı toplayıp gideceklerine, uzun 
dönemde üretimi arttırmaya uğraşmalan idi. Böylece bölgenin sorunlan ile ilgileniliyor, 
levendlerden oluşan yerel güçlerle asayiş sağlanıyor, dışardan reaya celbine çalışılıyor, bazen 
tanmda yeni ürünlere ve ihracata yönelik üretime geçiliyordu. Eski düzenin dağılışı yer yer 
yeni düzenlerin meydana çıkmasına neden oluyordu. Ancak burada sözkonusu olan bir
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Yakup Kadri, Dîvan edebiyatının doruk noktasını oluş
turan Lâle Devri’nin “şuh ve şeyda şairi" Nedim’in, 
bir sofra sonunun hüznünü betimlediği bir şiiri hakkın
da, “yalnız Damat İbrahim Paşa ikbâlinin zevâlini değil, 
zevki, hassasiyeti, terbiyesi, ahlâkı, ilmi, sanatı, siyasi 
ve içtimai nizamıyla bütün bir cemiyetin, bir medeniye
tin çökmeye başladığını haber veriyordu” diye yazmak
tadır. Oysa belki de görmediği, “kırılmış bardaklardan; 
suyu çekilmiş havuzdan" bahseden Şair Nedim’in belki 
de ilk kez, “çökmekte olan o uygarlığın” dışına çıkabil
diği, yıkıntıya Dîvan şiirinin havasi normlarının dışında 
baktığı bir anın bu şiirde temsil edilmiş olmasıydı. Halk 
şiiri ile Divan şiiri arasında geleneksel olarak çizilen 
halkçı/resmî, ya da havas/avam ayrımının uygulanama
yacağı bu yansıtma, tersine çevirme anını, Nedim, yal
nızca “gördüklerini” tüm keskinliğiyle betimleyerek so
nuçlandırmış, Dîvan şiirinin “paşa sofrası” hizmetinden 
çekilebileceği anların da olabileceğini göstermişti. Dî
van şiiri, havas edebiyatından daha geniş bir alanı kap
sıyordu. Belki de “şerî" ölçülerde Allah’ın varlığını şakı
yan tasavvuf “tevhid”lerinden, “mecazî aşk”a kadar, 
bir paşalar ye padişahlar övgüleri manzumesinin Dîvan 
şiirinin vazgeçilmiş öncellerinden birini oluşturduğu var- 
sayılabilir.

Halk şiirinin evrensel temalarından birini oluşturan 
“övgü” (kaside) formu, Dîvan şiirinin de kökenlerinde 
yer almakta; onunla birlikte toplumsal katmanların üst 
düzeylerine erişebilmektedir. Oysa, İslâm gizemciliği
nin popüler/anlaşılabilir renklerde, duru ve sıradan halk 
türkçesiyle sunulduğu halk şiiri geleneğinden farklı ola
rak Dîvan şiiri farklı ve arınmış bir imgelem boyutunu 
işin içine sokuyordu; “zevk alma” edebiyatını halkçı 
ve aşağı tabaka biçimlerinden tümüyle arıtma işlevini 
bu imgelem alanına yüklemekteydi: Halkın anlayamaya
cağı, ancak ahengi ve anlamıyla evrensel bir zevki, küli- 
neer bir tarzda üretecek bir şiiri oluşturmaktı amaç. 
Divan şiirinin bu aristokratik karakterini tam anlamıyla 
bir ahlâki tavır, toplumun diğer kesimlerine dayatılacak 
bir hegemonya aracı olarak tanımlamak yanlış olurdu. 
Resmî kültür ile halk kültürü arasında yapılacak karşıt
laştırma salt kuramsal bir düzeyde değil, bu iki farklı 
kültür oluşumunun birbirlerine karşı giriştikleri mücade
lenin, dışta bırakma yöntemlerinin, karşılıklı kayıtsızlık 
gösterilmesinin oluşturduğu tarihsel bir eksende; hal
kın veya havas takımının gözünde, bu karşıtlığın taşıdığı 
anlam yükünün ne olduğu açısından da değerlendiril
melidir.

Halk edebiyatı formlarının daha halkçı, daha otantik 
ve toplumsal alandaki çatışma ve süreçlere karşı daha 
dayanıklı ve daha duyarlı olduklan tartışma götürmese 
de; Dîvan edebiyatı türünden aristokratik bir tarzda bi
çimlenmiş l>ir kültürel alanın “hegemonya” kurmak tü
ründen bir ideolojik yayılma programına hiç bir zaman 
tekabül etmediği de açıktı. Bu, elbette karşılıklı etkile
şimlerin varolmadığı anlamına gelmez. Halk temalannın 
Dîvan edebiyatı konuları arasında boygösterebildiği ka
dar, Dîvan edebiyatı normlannın özellikle geç dönem 
halk şairleri nezdinde kabul gördükleri bilinmektedir. 
Ancak, Dîvan edebiyatı/halk edebiyatı karşıtlığının ilişki
si hegemonyacı bir biçime sahip değildir. Modem burju
va kültüründe egemen olan “belli bir sınıfın ideolojisini, 
sanat anlayışını ve dinsel tasavvurlannı tüm sınıflara 
yaygınlaştırmak” türünden hegemonyacı birtavnn aksi
ne, "aristokratik” kültür alanlan daha çok kendi içlerine 
kapanma eğilimindedirler. Havas takımı. Dîvan edebiya- 
tmı kendi edebiyatı olarak benimsemekle kalmamış, onu 
toplumun diğer katmanlanna, yani “avama” açmamak, 
iletmemek yolunda gerçek önlemler de almıştı. Dîvan 
edebiyatı ürünleri, her şeyden önce halk tarafından an
laşılmamakta, anlaşılabilmek için klasik İslâm eğitimine 
sahip olmayı, Arapça ve özellikle Farsça’yı bilmeyi ge

rektirmekteydi. Bu kendi içine kapanma, bu tür sanatın 
“yönetici sınıfların” ve “havas tabakasının” özel mülki
yeti ve özel tüketimi altında bulunması, onun başat 
bir sınıf ideolojisini taşımakta oluşunu değil, partiküla- 
rizmlerin geleneksel diye adlandırılan toplum türlerinde 
ta baştan beri geniş ve özerk toplumsal ortamlar, yerel 
kültür iklimleri yaratma özgürlüğüne hemen her zaman 
sahip olmalarından dolayı, çoğulcu kültürler arasında 
ancak birisi, ama havas kültürü niteliğini en geniş an
lamda taşıyanı olmasını getirmiştir. Bu yüzden Dîvan 
edebiyatını devlet ideolojisiyle biçimlenmiş bir sanat 
olarak görmek doğru değildir. Belki de bunun temel 
nedeni. Dîvan edebiyatına karşı sürülmesi gelenek hali
ne gelen halk edebiyatının devlet otoritesini cemiyetle
rin ve köylü topluluklarının marjlarında belirli bazı tikel 
biçimlerde ve çoğu zaman oldukça sınırlı bir biçimde 
askıya alabilmesi ve etkisizleştirebilmesiydi. Geniş bir 
OsmanlI halk edebiyatı külliyatı, tüm melankolik ve iro- 
nik türkü, şiir ve masallarla birlikte, devlet otoritesini, 
ya da yerel iktidarların kötülüklerini karşısına alan, onla
rı çoğu zaman güç durumda bırakan isyanlara gelenek
sel olarak eşlik eden bir popüler kültür alanını oluştur
muş bulunmaktaydı.

Halk türküsünün salt halk “anonimliğine” sahip ol
ması yüzünden iktidar karşıtı, bir başkaldırı edebiyatı 
olarak değerlendirilmesi ne kadar yanlış olursa olsun, 
onun üst zümreler tarafından zorlukla benimsenen, aşa
ğı görülen bir tür oluşturduğu da bilinmektedir. Her 
şeyden önce geleneksel toplumlardaki iktidar yapılaş
ması biçiminin, özel olarak Osmanlı toplumsal partiküla- 
rizmi, Müslüman bir cemaat oluşturma yolundaki birlik, 
yani “ ümmet” dışında, pek çok yerel ve özerk iktidar 
odaklarının biraradalığını, ve bunlar arasında süregiden 
çatışmaları da içerdiği açıktır. Böylece “ isyancı” türkü
leri, “ l>eylerin” düzenini ve “kötülüklerini” karşılarına 
alan halk türküleri; geleneksel kız alıp-verme biçimleri
ne karşı çıkışı da dile getiren “aşk destanları” ve türkü
leri (çoğu umutsuz ve melankolik karakterliydi), birara- 
da ve çoğu zaman birbirlerine karşıt zihniyet yapılarına 
eklemlenmiş olarak varlıklarını sürdürebilmekteydiler.

Dîvan edebiyatı ile halk edebiyatları arasındaki karşıt
lık, her şeyden önce dilde belirmekteydi. Bu, yalnızca 
Dîvan edebiyatı metinlerinin Farsça ve Arapça ağırlıklı 
olmasından, buna karşın halk edebiyatlarının halk türk
çesiyle, ya da bünyesinde yeşerdikleri cemaatın veya 
ulusun dilini kullanmasından değil, gerek şiirin ölçülen- 
dirilmesi ve okunuş/telaffuz biçimi, gerekse değişik dö
nemlerde farklılaşmalar göstermelerine rağmen genel 
bir bütünlük gösteren ideolojik referans çerçevelerin
den gelmektedir. Ulusalcı ideolojinin doğuş döneminde, 
sözgelimi Ziya Gökalp’ın sentezci “türkçeciliği”nin ide
olojik kılıfını da hazırlayan bu farklılık olmuştur. Dîvan 
edebiyatının “oblique” anlatımı, toplumsal ilişkileri ter
sine çevirecek ölçüde geliştirmeyi ve kullanmayı ola
naktı kılar. Sözgelimi, o edebiyatın ikliminde yetişmiş 
bir sultan, I. Abdülhamid, başkadını Ruhşah’a hitaben 
şöyle bir dili kullanabilmektedir: “ Ruhşahım.. Hamidin 
sana kurban ola. Cenab-ı Hallak-ı Alem cem’i mahluka- 
tın halikıdır, bir kusur ile azab eylemez. Efendim, sana 
bende olmuş bir kulunum, ister beni darb eyle, ister 
öldür, sana teslimim. Bu gece gel, niyazımdır. Billaiıi 
sebel>-i illetim ve belki mevtim olursun. Ayağın altına 
yüzüm gözüm sürerek rica ederim, kendimi zapt edemi
yorum. Billahilazim.” Bu anlatı, bir Padişah’ın haremin
deki kadın “ kölelerden” birisine aşk ilânıdır; ve Anado
lu aşıkları tarafından “sevgilisi ardından yollara düşen” 
şu melankolik aşık tipinin ağzından aktanlan sevgi tas
viri yoğunluklu anlatılara şaşılacak bir benzeriik göster
mektedir. Dilsel benzeriik, köy aşığı/sevgili temasını sanki 
“ harem” ilişkileri içine taşıyor gibidir. Oysa anlatıyı 
çerçeveleyen “ gerçek” dünya Harem’dir; ve hoşgörüle- 
bllir bir “ naz” , çok çok “ kapris” sözkonusu olmazsa 
Ruhşah hanım Padişah’ın koynuna o gece girmeye, tüm 
bu dil dökme ritüeline ihtiyaç duymaksızın mahkum gö
rünmektedir. Dîvan edebiyatı “gerçek dünya”yı tersine

çevrilmiş bir biçimde sunmanın, bunu yaparken de diisel- 
sanatsal kısıtlamaların, “küiineer" tavnn hâkim kılınma
sının kendi içinde bütünlüklü bir biçimde araç olarak 
kullanıldığı bir biçimselci sanat çerçevesini oluşturmak
tadır. Buna karşın halk edebiyatı, asıriık, geleneksel 
biçimlerinin yanında, yerel ve bölgesel kültür iklimlerine 
bağlı olarak büyük bir çeşitlilik gösterir. Destanlar, ata
sözleri, hikayeler, masallar, bilmeceler, tekerlemeler, 
türküler, maniler, ağıtlar ve ilahiler, bölgesel renklerie 
birlikte onun deposunu ve anlatısai geleneğini oluştu
rur. Yeniçeri “ozanian", ya da azınlık uiusiannın gele
neksel halk edebiyatları ve kültürieri de çoğu zaman 
oldukça genişleyerek bir "kökenler araştırmasına” pek 
olanak vermeyen bir karşılıklı etkileşimi yaratmışlardır. 
İslâm klasik kültüründe varolmayan “ Karagöz” ve “orta 
oyunu” türünden “sembolizm” ağıriıklı, ve mistik kö
kenli temsil gelenekleri de bu açıdan halk edebiyatı 
alanına dahil edilmelidir.

Halk edebiyatı, başlangıçta, geleneksel “ozanlar” üze
rinde temellenen bir geleneğin ilk tıalk şairleri tarafın
dan devam ettirildiği, ancak bölgesel renklerin giderek 
güç kazandığı bir ortamda yeşermiştir. Aslında halk ede
biyatı için bir başlangıç, bir köken aramak, bu tür kültü
rel olguların bütün tarih dönemlerinde, her toplumda, 
ister mitik-dinsei, ister profan-ironik karakterde olsun 
bölgeler ve kültürel arası hareketli bir geçişliliğin varol
masından dolayı olanaksızdır. Halk şairi tipleri zaman 
içinde, Osmanlı toplumsal yapısındaki değişimleri az- 
çok yansıtan bir toplumsal süreç boyunca değişiklikler 
göstermektedir: Buna bağlı olarak, eski “ozan” tipi, 
zamanla “Anadolu aşığı” tipine dönüşmüş, yine zaman
la, nüfusun kentlileşmesi oranında, İstanbul kahvelerin
de atışan, çok geçmeden yozlaşan “ meydan şairlerine” 
kadar varmıştır. Anlatıya sürekli bir fon müziği sağlayan 
kopuz, zamanla tambura, saza dönüşmüştür. Bu evrim, 
OsmanlI’nın yerieşik toplum biçimini zamanla yerine 
oturtma biçiminde gelişen toplumsal evrimine bağlı ola
rak, arkaik öğelerle bezenmiş dinsel ya da pagan kay
naklı “epope”den yola çıkarak bireysel duygulann ifa
desinin ağıriıklı olarak yerleşmesine ulaşan bir gelişme 
çizgisini de genel olarak takip etmiştir. Dîvan şiiri ise, 
halk edebiyatından göreli uzaklığını hemen her zaman 
-karşılıklı etkilenimlerin variiğına rağmen- korumuştur. 
Divan “ hüsn-i mücerred” in, soyut güzelliğin tıetimlen- 
meslnin peşine düşmüş “kitâbiliği” , yani klasik İslâm, 
Arapça ve Farsça bilgisini, bunun yanında müzik âdeti
nin ve kuramının bilinmesini gerektiren, “tasannu” için
de (yapmacıklı) bir nitelik taşıyan bir edebiyat geleneği 
oluşturmuştu. Metinler genellikle Farsçadır ve İran kay
naklı nazım şekillerinde, kaside, gazel, mesnevi ve rubai 
formlannda yazılmıştır. Buna karşılık halk şiiri, kolay 
anlatımlı, anonim türkülerin dilini ve söyleyiş biçimini 
anımsatan mani, koşma, destan, semaî, divan, kalende
ri ve yıldız formlannı taşımaktaydı. Nazım şekli halk 
tarafından kolay anlaşılır birimler olan dörtlüklere da
yanmaktaydı. Maniler çoğunlukla didaktik nitelikler ta
şırken destanlar epik bir anlatımı taşıriar geleneksel 
olarak. Diğer formlar İse genel olarak lirik bir anlatımda- 
dıriar; en genel biçimi oluşturan koşmalar bireysel duy
gulann anlatımını yoğunlaştınriar. Yine vezin açısından, 
bazı geçişlilikler olmakla biriikte. Dîvan şiirinde aruz 
vezni, halk şiirinde ise hece vezni hâkimdir.

Geleneksel saz şairieri kültürü XVI. yüzyılda Bahşı, 
Kul Mehmet, Öksüz Dede, Köroğlu gibi epik, efsaneleş
miş kişiliklerin ortaya çıkışıyla sahneye gelir. Bu döne
min aynı zamanda OsmanlI’ya karşı ilk Anadolu isyanla- 
nran başladığı dönem olmasına paralel olarak, eşkıyalı
ğın, toplumsal soygunculuk ve başkaldınnın övülmesi 
türünden temalan ön plana çıkardığı da unutulmamalı
dır. Lirik anlatımlann ön plana çıktığı XVII. yüzyılda 
Kuloğlu, Cevheri, Aşık Ömer, Karacaoğlan gibi, efsane
leşmekte öncellerinden hiç geri kalmamış saz şairieri 
geleneği devralmışlardır. Aşık tarzının hâkim duruma 
geldiği XVIII. yüzyılın en tanınmış saz şairieri ise Bay
burtlu Zihni, Seyranı, Erzurumlu Emrah ve Dertli’dir.
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Toplumsal Mücadelele

Bu tarihsel evrim boyunca, halit edebiyatı üzerinde Di
van edebiyatı etkisinin, daha çol< halk şairlerinin daha 
üst düzey zümrelerle ilişkiye girmelerinden, bey-paşa 
sofralarında gittikçe artan bir biçimde kabul görmelerin
den dolayı gittikçe artmaya başladığı da gözlemlenmek
tedir. ÖzeHikle İranlı Dîvan şairlerinin eserlerinin, Hafız'- 
ın “Dîvan”ının, Sadî’nin “Gülistan” ının halk şairliği ge
leneği üzerinde son dönemlerdeki etkileri büyük olmuş
tur. Bayburtlu Zihni, Erzurumlu Emrah gibi haik şairleri
nin, tüm güçlerini Dîvan şiirinin kalıplarını, hatta dilini 
bile taklit etmeye harcadıkları unutulmamalıdır. Öte yan
dan aşık tarzının da daha çok kentsel çevrelerde, kent

Dîvan Edebiyatının haii< şiiri ve hiioyeierinin 
temaianyia zenginieşmesinde pay sahibi oian, üstte 
görüien Azeri asıllı, Farisî diiii, üniü Şikayetname 
yazan şair Fuzulî (1480-1556); aitta bir topiumsai 
düzenin şaşaasıyla biriiiae çöl(üşünû de temsii eden 
Şair Nedim; ortada Rumeli'n dervişandan 16. yüzyıl 
sancaidar payeii şair Hayalî (7-1562). Saray şairi 
oiaraif diğer ikisinden daha şansii görünen Nedim'in, 
bir başıbozuk ayaklanması sırasında korkarak kaçmaya 
çaiışıri<en evinin damından düşüp öldüğü iddia ediiir.

ve kasaba kahvelerinde başka bir yönden, daha popüler 
bir tarzda “yozlaşması” da sözkonusuydu. En ünlü şai
rin Dertli İbrahim olduğu XIX. yüzyılda özellikle 
“tulumbacılar” arasından yetişen “aşıklar” İstanbul kah
velerini doMurmak», şiir düzmedeki, atışmalardaki dil 
oyunlannı, dil becerilerini şenlikli bir gösteri tarzında, 
çoğu zaman “meddah” anlatılarını andıran biçimlerde 
sunmaktaydılar. Halk hikayeleri de önemli bir epik gele
neği taşımaktadırlar. Dede Korkut hikayelerine, ve daha 
çok dinsel kaynaklı nâmeler’e dayanan (Battal-Nâme, 
Danişmend-Nâme gibi) bu gelenek, yan şiir, yarı anlatı 
tarzında kurulmuş, din uğruna cihad eden cihangirlerin, 
ya da savaşçılann hayat hikayelerini, yan masalsı bir 
tarzda aktaran destanlardan oluşmaktaydı. XVII. yüzyıl 
başlannda geleneksel “epos” karakteri hâlâ hâkimdir. 
Köroğlu hikayeleri epik bir tipi, giderek Osmanlı tarihsel- 
topiumsai malzemesinin en yaygın kişiliklerinden olan 
“erdemli eşkiya” tipini merkez alarak eski geleneği sür-

dürmektedirier. Epos karakterinin halk hikayelerinin ay
rıcalıklı bir kesimine hâkim olduğu görüşü yaygın olarak 
benimsenmiş olsa da, farklı tarihsel dönemlerde, ve 
farkh toplumsal çevrelerde ortaya çıkan başka bir halk 
hikayeciliği geleneği, daha doğrusu bir gelenekler ço
ğulluğu da söz konusudur^ İronik karakteri! Nasreddin 
Hoca anlatılan epik tarzın açıklıkla karşısında yer almak
ta, ancak toplumsal “ hiciv” boyutunun etkililiği açısın
dan en az epik şiir kadar büyük etkiler üretebilmektedir. 
İroninin ve komiğin, halk anlatılarında toplumsal bir 
eleştiri dinamiğini harekete geçirdiği Batı edebiyatının 
incelenmesinden de anlaşılabilir. Nasreddin Hoca hika
yelerinin Batı’da bilinen “ fars” türüne yakınlığı dikkat 
çekicidir. Çoğu zaman didaktik (kıssadan hisse) ve düz 
anlatımlı bir nitelik taşıyan bu tür ironik halk hikayeleri, 
melankolik temalarla bezenmiş aşk ya da yiğitlik gibi 
kavramları işleyen diğer bir halk geleneğiyle karşıtlaşır. 
Halk edebiyatı içinde geniş ölçüde yaygınlık kazanmış, 
geleneksel aşk temalannı işleyen hikayeler de (Kerem 
ile Aslı, Aşık Garip, Tahir ile Zühre gibi) ayrıcalıklı bir 
tür oluşturmaktaydılar. “Erkeksi” bir anlatı tavrının hâ
kim olduğu bu halk hikayeleri güzellemelerin yanında, 
yiğitlik, erdem, vefa ve sadakat gibi temaların işlendiği 
lirik metinlerdi.

Bunlann yanında. Dîvan şiirini de konu açısından etki
lemiş Arap ya da İran kökenli halk anlatıları da, farklı 
değişkeler çerçevesinde “anonim” biçimler altında halk 
şiirinde de karşımıza çıkmaktadırlar. Arap kökenli Leyla 
ile Mecnun ve Peygamberin amcasının hayatını aktaran 
Hamza-Name bunlann en yaygınlık kazanmış oianiany- 
dı. Ünlü Ferhad ile Şirin hikayesi de Dîvan şiiri ile halk 
şiiri arasında, farklı anlatı türleri çerçevesinde paylaşıl
mıştı. İran kökenli "BInbIr Gece Masallan” , ona nazire 
olarak “Binbir Gün Masalları” da Batı edebiyatçıları 
tarafından tanınmalarının yanında, gerek Dîvan edebi
yatı, gerek yine pek çok değişkeleriyle birlikte halk ede
biyatı alanında kabul görmüşlerdi. Halk masallan, çok 
daha ilkel bir çerçevede, otantik tiplemeleri ve bunların 
kültürier arasında bir dolaşımını yansıtmaktadır. Eski 
halk masallannın, çoğunlukla doğaüstü güçlerden, cin 
ve perilerden medet uman, kötülerle ve “devlerie” ba
zen umutsuz bir mücadeleye girmiş olan ”şehzade” 
(padişahın en küçük oğludur), ya da “ sultan” tipinin 
oluşturduğu evrensel bir çerçevede yer almasına kar
şın; araştınidığında ülkedeki bazı toplumsal dinamikleri 
yansıttıktan görülecek bazı aykın ve “grotesk” tipler 
de halk masallannda yer almaktaydı. Sahte ya da hakiki 
“Keloğlan” tipi de, evrensel masal yapılanna temel bir 
değişke olarak içselleşmiş bulunan bir kişileştirmeyi, 
bir Anadolu değişkesi çerçevesinde sunmaktadır. Ke
loğlan, kaba, ancak zeki, ve kötülüklere karşı kötülük 
etmekten çekinmeyen bir kişilik sunmaktadır. Böyle bir 
kişiliğin OsmanlI köylüsünün XVI. yüzyıldan beri en yo
ğun olarak yaşadığı bir deneyimi, toprağından kovula
rak yollara düşmesinin yarattığı arayış temasını yansıttı
ğı düşünülebilir. Lakayıt, kaygısız ama zeki, çevresini 
kurnazlıkla tanıma ve “yenilgiye uğratma” savaşı veren 
bir kişilik, olumluk halk masalı temaianyia çelişmesine 
karşın yine de evrensel bir karakterdedir. Onun kabalığı, 
grotesk tavırları, iktidarı alaya alır; sonuçta 
“düşmanlannı” kurnazlıkla yenilgiye uğratarak iktidan 
eline geçirir. Şenlikli düşüncenin bu niteliği, toplumsal 
hicivin yoğunlaştığı daha kentsel bazı temsil biçimlerin
de de bulunmaktadır. Ortaoyunu’nun “Teatra del’Arte” 
benzeri bir toplumsal eleştiri sunduğu; halk güldürüsü
nün aşın alaycı bir tiplemeye dayanarak sağlandığı Ka- 
ragöz'ün bu eleştiriyi “ Hacivat” ın giriş konuşmasında 
sunduğu ve Divan edebiyatının Farisî ve Arabi geleneği
ni gülünçleştiren tiradında içerdiği söylenebilir.

Havas takımına malolan bir edebiyat oluşturmaması
na rağmen en az onun kadar yetkinleştirilmiş, zor anla
şılır temalan işleyen bir tür olan “tasavvufi halk edebi
yatı” , ya da bunun bir alt alanını oluşturan “tekke 
edebiyatı” da halk şiiri temalanna ve geleneklerine ya
kın özellikler göstermekle blriikte, ondan farklı bir soy-

kütüğü içinde ele alınmalıdır. Didaktik karakterii “zühd 
ve takva” , en arkaik ve özgün anlatımını XII. yüzyıldaki 
Orta Asya kökenli Ahmet Yesevi “hikmetlerinde” bu
lan, XIII. yüzyılda Aşık Paşa, Nesimi gibi Anadolulu 
tekkeliler tarafından devam ettirilen bir geleneğin, ta
savvufi yaşantının kuraiiannı betimleyen anlatılardan 
oluşan bir türüydü.

Tasavvuf edebiyatı salt didaktik bildiriler düzülmesin- 
den ibaret değildir; XIII. yüzyıl şeyhlerinin, ve en yetkin 
örneğini Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin “ Mesnevi”sinin 
oluşturduğu daha kapsamlı didaktik, felsefi ve doktriner 
yapıtları da bu edebiyat türünün temellerini oluşturmak
tadır. Tekke edebiyatı, daha çok şeyhlerin müridlerine 
didaktik nasihatlan, ya da çoğu zaman makale, hikaye, 
nasihat ve fıkra biçimini alan propaganda faaliyetlerini 
de içermektedir. Tekke şiirleri, didaktik amaç taşıdıkları 
ölçüde ilahi (Mevlid ve “zühd ve takva” en yaygın ör
neklerdir), nefes (Bektaşî “ manzum”lan) formlarında, 
gerek hece, gerekse aruz vezninde yazılmaktaydılar. 
Bunlann yanında tarikat büyüklerinin görüş ve tasavvuf 
yorumlannı içeren, yine didaktik karakterli, ancak düz
yazı biçiminde yazılmış keiamlan da “nutuk” adı verilen 
bir türü oluşturmaktaydılar. Tasavvuf edebiyatı salt tek
ke içinde görünmez; mürid kazanma ihtiyacı yüzünden 
halka yönelik propaganda faaliyeti de, didaktik şiirin 
daha vülgarize, daha anlaşılabilir bir çerçevede geliştiri
len değişkeler de söz konusudur. Tasavvufun ve sufi 
inancının yaygınlaşmasında en büyük etkiyi XIII. yüzyıl
da Yunus Emre’nin tekke dışında, halk arasında oluştur
duğu unutulmamalıdır. Aynı gelenek XIV. yüzyılda Said 
Emre, Kaygusuz Abdal; XV. yüzyılda Hatayi (Alevi ve 
Şii kökenli zümreleri etkisi altına almayı devlet politikası 
olarak kabul etmiş olan Şah İsmail'in mahlası) ve Hacı 
Bayram Veli; XVI. yüzyılda Pir Sultan Abdal; XVIil. yüz
yılda ise Şeyh Sezai tarafından sürdürülmüştür. Bekta
şi, Alevi ve Kızıilıaş hareketlerinin -bazan isyancı bir 
kimlikle ve gelenekle bütünleşmekteydiler- taşıyıcılan 
haline dönüşen tasavvufi edebiyat, bu hareketlerin siya
sal planda büyük bir güçle bastırılmasına karşın, Anado
lu halk kültürü üzerindeki etkilerini derinden derine sür
dürmeye devam etmiştir. Devlet sansürünün ve yaptın- 
mının gadrine uğramış tasavvuf gelenekleri bazı durum
larda halk arasında da, ehli Müslümanın da tepkilerini 
çekebilmektedir. Bektaşîliğin halk arasında yaygınlaş
mış aykın imgesi çoğu zaman karşıt belirlenimler sun
maktaydı. Tekke şiiri geleneği. Divan şiirinin temellerini 
oluşturan sunni ehl’in ideolojik üreticisi ve taşıyıcısı 
durumundaki bir kurumun, yani “medrese”nin sanat 
anlayışıyla karşıtlaşmaktadır. Klasik İslâm ilimlerinin tah
sili çerçevesinde kurulan resmt sunni ideoloji, kendisini 
halk tarafından erişilmez kılacak bütün araçian kullanır
ken, tekke şiiri, sözgelimi Hacı Bayram Veli’nin günlük 
yaşam disiplinini ve ritmini yansıtan, kurallandıran ünlü 
“çamaşır savtı”nda olduğu gibi halk diliyle, üstelik zor 
anlaşılır “tevhid” öğretisini didaktik bir sembolizmle 
inançlaştıran bir söylemi de geliştirerek felsefî mekânın 
toplumsal süreçlerden, sosyal ve politik ortamdan kop
mamasını sağlayabilmiştir. XIX. yüzyılın getirdiği top
lumsal baskı ve çözülme süreci, ölüm fermanı çok daha 
öncelerde verilmiş olan Divan edebiyatının salt külineer 
zevk alma arayışı çerçevesinde giderek yozlaşmasına 
ve ortadan kalkmasına yol açarken, farklı bir etkiyi, 
halk bilgeliğinin ve başkaldın geleneklerinin unutulma
ya başlamasını gündeme getirmişti. Bu geleneklerin ve 
anlatılannın yeniden diriltilmesi, modernleşme ve-Türk
çülük ideolojileri çerçevesinde salt bir “ folklorik 
araştırma” niteliğine bürünerek halk partikülarizminin 
ve heterojenliğinin kökü kazındı. Halk sanatlan yavaş 
yavaş devlet ve hâkim kılınmak istenen ideolojiler tara
fından korunan/denetlenen, ancak bu girişimin askıya 
alındığı yerierde yeşerme olanağını bulduğu bir kültürel 
çerçeve içinde ehlileştirildi. Bu durum, günümüz toplu
munun da sonu gelmez “sanat politikası” tartışmalan- 
nın variık nedenini oluşturmaktadır.
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imparatorluk düzeni değil, birbirinden bağımsız olarak gelişen ve sürecin başında birbirine 
nasıl ekleneceği, birbirini nasıl tamamlayacağı bilinmeyen yerel düzenlerdi.

Kapitalist Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu
Bununla birlikte 18. yüzyıl boyunca imparatorluktan kopma girişimleri olmadı. İmparatorluk, 
tüm bu yerel düzenlerin gelişmesine olanak veren büyük bir ortak alan görünümüne sahipti. 
Doğu Akdeniz ve Orta Doğu, o arada gelişen dünya kapitalizmi haritasında beyaz bir alandı. 
Atlantik cephesi ülkelerinin (İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya), dünyayı paylaşmak için 
okyanuslarda savaştıklan bu sırada Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun fazla bir stratejik değeri 
yoktu Bölgenin uluslararası ekonomik değerini kaybetmesi Osmanhiann komşulanm da 
etkilemişti. Venedik Cumhuriyeti son anlannı yaşıyordu; Safevî Devleti, Afgan aşiretlerinin 
vurduğu d rbeyle bir anda yok olmuştu. Böylece Osmanhlar, 18. yüzyılda bu eski 
hasımlannn aleyhine genişlemenin yolunu bile bulmuşlardı. Avusturya İmparatorluğu, 
Macaristan’ı elde ettikten sonra dikkatini Orta Avrupa’ya ve Polonya’ya doğru çevirmişti. 
Geleceğin büyük tehlikesi Rusya ise ancak yüzyılın ikinci yansında Osmanhlara baskın 
çıkabilecekti. Gerilimlerin bir ara hafiflemiş olduğu bu alanda, İmparatorluk, yerel güçlerin 
gelişimini sağlayan, yeterince koruyucu ve fazla sert olmayan bir zarf vazifesini görüyordu. 
Merkezî idare, âyanlann göndermek istedikleri artı-ürün payı ile yetinmek zorundaydı. Elindeki 
olanaklar, yeni bir merkezî politikaya yönelmeye müsait değildi. Dolayısıyla merkezin de 
kendine göre, başkentin yöresini aşamayan bir hayatı vardı. Merkeze gelen paralar, oradaki 
hâkim snıfın ve saray çevresinin şaşaah bir hayat yaşamasına, yeni bir anıtsal yapı furyasının 
başlamasına, hattâ bazı sanayi girişimlerinin yapılmasına neden oluyordu. Ancak merkezin, 
imparatorluk çapında bir düzen kurma çabası söz konusu değildi.

Bununla birlikte, bütün bu gelişmelerin tek bir jeopolitik ve siyasal birimin içinde 
başgöstermesi, ortak yanlannın ağır basmasına neden oluyordu. Genel bir feodal evrimin yanı 
başında, yerel düzeyde biriken artı-ürünün ihracata yönelmesi, hattâ ihracata yönelik üretime 
geçilmesi ve bununla bağlantılı olarak, burjuva olmaya namzet bir aracı sınıfın gelişmesi, en 
önemli ortak öğelerdi.
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OsmanlI askeri teşkilatı, başta kapıkulu denen maaşlı 
askerier olmak üzere, eyalet ve hudutlardaki 
kuvvetlere dayanıyordu. Kapıkulu askerleri yayalar ve 
atlılar olarak ikiye ayrılıyordu. Yayalar acemi ocağı, 
yeniçeri ocağı, cebeci ocağı, topçu ocağı, top 
arabacıları ocağı ve birer bölük halinde lağımcı ve 
humbaracılardan oluşuyordu. Atlılar ise, sipah, 
silahdar, sağ ulûfeciler, sol ulûfeciler, sağ garipler ve 
sol gariplerden oluşuyordu. Osmanlı ordusunun en 
önemli gücü doğrudan padişahın emri altında bulunan 
ve uç beylerine karşı onun merkez! otoritesini temsil 
eden, genellikle Hıristiyan devşirmelerden kurulu 
yeniçerilerden geliyordu. Sultan lll.Selim döneminde, 
giderek büyüyen düzenli ordu ihtiyacı yeniçerilerden 
bir grubun modern talim altına alınarak Nizam-ı Cedid 
adlı birilkler tesis edilerek giderilmeye çalışıldı. Fakat 
padişah, yeniçerilerin isyan edip Nizam-ı Cedid’in 
kapatılmasını istemeleri üzerine, bu orduyla 
yeniçerilerin üstüne gitmektense, kapatmayı tercih etti. 
OsmanlI Devleti düzenli bir orduya II. Mahmud 
döneminde yeniçeri ocağının kaldırılması ve Asakir-i 
Mansure-i Muhammediye'nin kurulmasından sonra 
kavuştu. Üstte en solda Kapıkulu'ndan değişik sınıftan 
askerler görülüyor. Üstte solda, sırasıyla soytan başı 
(ordugâhların eğlencesi), bektaşî dervişi, soytan ve 
hudutlarda savaşan delibozuk askerlere verilen isim 
olan deli başı; üstte sağda kalpaklı, süvari 
askerlerinin bir grubunu oluşturan şubara neferi, 
Nizam-ı Cedid ve süvari neferleri; üstte en sağda, 
keçeli nefer, Nizam-ı Cedid binbaşısı. Kapıkulu 
ocaklarında en alt sınıf olan topçuların başı, ve bir 
binbaşı; yanda ise baş karakullukçu, 
karakullukçulardan iki nefer ve cephede su taşımakla 
görevli olan orta sakası görülüyor.
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Toplumsal Mücadelele

Bizans’ta merkezî yönetimin 13. yüzyılda zayıflamasından sonra başlayan dışa bağımlı 
feodalizm süreci Osmanlı düzeni tarafından durduruldu. 18. yüzyılda ise, Osmanlı merkezi 
yönetiminin buhranı karşısında gelişen yerel feodal birimler doğrudan Batı ile ilişkiye girdiler 
ve onun etkisi altında kaldılar. Bu dönemde Orta Doğu ticareti tümüyle değişime uğradı. 
Romalılar zamanından beri Doğu ticareti Avrupa için açık veren bir ticaretti. Doğu’ya altın 
gönderilip mal alınırdı. 15. yüzyıldan sonra Batı Akdeniz ülkeleri giderek kıymetli kumaş gibi 
mallar üretip Doğu’daM ham maddelerle değiştirmeye başlamışlardı. Doğu ticaretinin yollan 
değiştikten sonra da Orta Doğu bölgesel^ bir ticaret alanı olarak kaldı. Batı Akdeniz ülkeleri 
Orta Doğu’nun geleneksel ham maddelerini ve tahıl alıyor, yerine giderek mamul maddeler 
satıyorlardı. Önceleri, Orta Doğu’dan sabun, şeker, kahve ithal edilen Marsilya limanından, 18. 
yüzyılın sonunda aynı maddeler Orta Doğu’ya ihraç edilmeye başlanmıştı. Amerika’nın, köle 
emeği ile üretilen şekeri ve kahvesi dünya piyasasına hâkim olmakta ve Marsilya Doğu 
Akdeniz’den getirdiği zeytin yağı ile sabun yapıp yeniden oralara satmaktaydı. Bunun sonucu 
olarak ticaret dengesi giderek Osmanh ülkeleri aleyhine bozuldu. Ancak dış üretime açık 
feodalleşme sürecinde olan birimler uluslararası piyasaya yeni ürünler yetiştirmekte, dış 
piyasaya ayak uydurmaya çalışmakta, dolayısıyla ticaret hacmi artmaktaydı.

Ticaret Erbabının Güçlenişi

Bu gelişme, bir aracı tüccar sınıfının oluşmasına yol açtı. Genelde, feodal düzenin büyük 
çelişkisi, toprağa dayanmasına rağmen üretim fazlasının pazara sürülmesiyle bir burjuvazinin 
yaratılmasıdır. Osmanlı ülkesinde, 16. yüzyıl sonu buhranında hâkim sınıflar toprağa el 
koymaya çalışmışlar, ticaret, toprağa erişemeyenler için bir ehveni şer olarak kalmıştı. Bu 
durumda olanlann arasında en önemli grup gayri müslimlerdi,

Osmanh fetihlerinden sonra gayri müslimlerin ekonomik gücü hemen yıkılmamışa. 15. 
yüzyılın sonunda Batı Anadolu ve Rumeli kentlerinde, büyük iltizamlarda sık sık Rum ve 
Ermeni isimlerine rastlanıyordu. Yabancı seyyahlann belirttiklerine göre, 16. yüzyılın birinci 
yansında gümrük iltizamlan genellikle Yahudilerin elindeydi. Ancak, kapıkulu kökenli hâkim 
sınıf ekonomik iktidan ele geçirince gayri müslimlerin ekonomik gücü giderek yok oldu.
Gayri müslimler devşirme ve kulluk yoluyla iktidara gelirken, kendi milletlerine bağlı
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kalanlann gelişme olanaklan azalıyordu. Daha sonralan, kapıkulu iktidannın gerilemesi ve 
devşirmenin durmasıyla gayri müslimlere iktidar ve zenginlik yolu, dolaylı olarak da olsa, 
kapanmış oldu. Zenginliğin ancak devlet aracılığıyla mümkün olduğu bir düzende, meniurluk 
yolu ve dolayısıyla topağı denedeme olanaklan. Fener aristokrasisi adını alan büyük bir Rum 
grubunun dışındaki gayri müslimler için artık mevcut değildi. Geriye, reayahğın ve esnaflığın 
dışında, ticaret kalıyordu.

İran’da Şah Abbas, Osmanlı ambargosunu aşıp Batı ile ticaret ilişkilerine girmek istediğinde, 
bu iş için Azerbaycan’dan sürmüş olduğu Ermenileri kullandı. Böylece, Ermeniler, kervan 
ticaretinde uzmanlaştıklan gibi Akdeniz limanında ve Orta Avrupa’da ticaret evleri 
kurmuşlardı. Balkanlar’da Hıristiyanlar Avusturya ile ticareti geliştirmişler, daha güneyde ise 
adalı Rumlar kıyı denizciliğinde uzmanlaşmışlar ve giderek Rusya ile ticret ilişkisine 
girmişlerdi. Bu özel oluşumlann dışında, İmparatorluğun tüm limanlannda kapitülasyonlara 
uygun olarak yerleşmiş Batılı tüccar kolonilerinin yanında, yerh Hıristiyanlardan oluşan' bir 
grup vardı. Bunlar yabancılann giremediği iç yörelere mal götürüyor, yerel üreticilerle ve 
memurlarla ilişki kuruyor, karşılığında da kapitülasyonlardan faydalanıp cizye’den ve yerel 
tüccarlann ödedikleri vergilerden muaf tutuluyorlardı. Böylece devlet onlann aracı statüsünü 
tanımış oluyor ve bu ayncalıklar ve Batı ile ilişkiler sayesinde bir yerel burjuvazi nüvesi 
gelişebiliyordu.

18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyılın başında. Batı Avrupa sanayi devrimini gerçekleştirdiği sırada, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda feodal düzen doruğuna ulaşacaktı. Büyük ayanlar artık merkeze baş 
kaldıracak duruma gelmişlerdi ve bürokrasi onlarla anlaşma zorunluluğunu duyuyordu. Böylece
II. Mahmud devrinde belli başlı ayanlarla imzalanacak olan Sened-i İttifak’la yerel egemenlik 
birimlerinin temelini oluşturduğu feodal düzen merkezî devlet tarafından resmen tanınmış 
oluyordu.

Batı Hâkimiyeti, Milliyetçilik ve İmparatorluğun Parçalanması
19. yüzyıl başında, Osmanlı ülkesinde, iki yüzyıldan beri merkeziyetçiliği dağıtarak gelişmekte 
olan feodal bir düzen hakimdi. Aynı yüzyılın sonuna doğru, İmparatorluk ve ondan kopmuş 
olan ülkelerde, Batı’nın sıkı denetimi altında az gelişmiş bir kapitalist modele doğru 
gidiliyordu. Bu modeli yürüten iç güçler ise merkezî bürokrasi ve gayri müslim buıjuvazi idi. 
Arada geçen en önemli olay Orta Doğu’nun yeniden Batı dünyasının ilgisini çekmesi ve 
emperyalist çatışmanın önemli düğümlerinden biri haline gelmiş olmasıydı.

Doğu Sorunu

16. - 18. yüzyıl arası, Batı’nın dünya zenginliklerine el koyduğu ve kapitalist birikimini 
hızlandırdığı dönemdi. Bu sürenin sonunda, yanşı başta bitiren İngiltere’de sanayi devrimi 
oldu. Bundan böyle dış dünyaya yalnız ham madde üreten bir alan olarak değil özeUikle 
pazar olarak bakıldı ve böylece dünyanın tüm bölgeleri bu açıdan ilgi çekici oldu. Bu genel 
ilginin yanı sıra, Akdeniz bir Batı-Doğu ve Kuzey-Güney geçidi olarak önem kazandı. 
İngiltere’nin Hindistan’ı fethi, Avrupa’dan oralara giden yollann denetleme sorununu ortaya 
çıkardı, Akdeniz, Süveyş ve Kızıl Deniz en kısa yol olarak belirlendi. Bu yol üzerindeki, 
Osmanhlar ya da İran gibi devleder zayıf olduduğundan, İngiltere birkaç üs ile yetinebihrdi, 
bunun için de ilk hrsatta Cebelitank, Malta ve Aden’e el koydu, ancak diğer Avrupa 
ülkelerinin İngiltere Ue liderlik mücadelesine girişip yolu kesmek niyederi belli olunca, daha 
şiddedi önlemler almak gerekti. Napoleon’un Mısır Seferi ya da, daha sonralan, Rusya’nın 
Akdeniz’e inme girişimleri, bu mücadelenin birbirini izleyen oluşturuyordu. Böylece Doğu 
Akdeniz giderek emperyahst çatışmanın alanı halini aldı.

Osmanlı Devletinin Dış Dengeleri

Fransa ve daha sonra İtalya ve Avusturya gibi Akdeniz’in yerel emperyalist güçlerinin oyunu 
daha karmaşık bir hale getirmeleriyle birlikte, bölgedeki asıl mücadele Rusya ile İngiltere 
arasmda geçti. İki büyük emperyalist güç arasındaki bu mücadele, aynı zamanda ild ayn 
düzenin ve iki ayn ideolojinin çatışmasıydı. Zamanın en ileri ekonomik ve politik gücüne 
sahip olan İngiltere, ekonomik potansiyelini ve politik baskıyı kullanarak geniş fetihlere 
girmeden dünya pazarlanm denetleyecek durumdaydı. Aksine, feodal düzenden bağımh bir 
kapitalizme geçmekte olan Rus İmparatorluğu’nun gücü her şeyden önce askerîydi ve ancak 
fethettiği ya da askerî denetimi altına aldığı yerlerde hâkimiyetini kurabiliyordu. 16. yüzyıldan 
beri Rus çarlığı Doğu’ya doğru bir fetih politikasına girişmişti. Sibirya aşılıp Pasifik’e varılmış, 
sonra Alaska da fethedilmiş ve ingilizler, Rus ilerleyişini 19. yüzyılın başında Kanada’nm 
Pasifik kıyılannda durdurabilmişlerdi. Doğu fetihlerinden sonra Rus çarlığı Ukrayna, Kınm, 
Kafkasya ve Türkistan üzerinden güneye doğru inişe başlamış ve Hindistan’daki çıkarlanm 
kommak isteyen İngiltere ile karşılaşmışa. Rusya’nın işgallerine karşı, İngiltere doğrudan 
yönetim külfetine girmeden pazarlanm ve üslerini koruma politikasını gütmüştü. Bunun 
sonucu. Doğu Akdeniz’den Pasifik’e kadar uzanan bir tampon devletler silsilesiydi. Osmanlı 
İmparatorluğu, İran, Afganistan, Çin ve belld de Japonya’nın sömürgecilik döneminde 
bağımsızlıklanm koruyabilmeleri, büyük ölçüde, iki büyük emperyalist devletin çatışma çizgisi 
üzerine buiunmalan sayesindeydi.
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fff. SELİM 
(1 7 Ö 1 -1 8 0 8 )

OsmanlI kapılarını İlk kez Batı dünyasına açmış, döne
mine göre köklü ıslahatlara girişmiş, Osmanlı hanedanı
nın 28. hükümdarı III. Selim, 1761 ’de İstanbul’da doğdu. 
Babasının üzerinde itinayla durduğu eğitimi, çok küçük 
yaşlarda başladı. III. Mustafa’nın ölümünden sonra tah
ta geçen I. Abdülhamid, önceleri, Selim'i diğer veliahd- 
şehzadeler gibi kafes arkasında yaşamağa mecbur et
meyerek, onun oldukça serbest bir hayat yaşamasına 
izin verdi.

Osmanlı-Rus savaşları sonunda çok güçsüz düşmüş 
OsmanlI için Abdülhamit’e göre de ıslahata devam et
mek şart görünüyordu. Bu nedenle kendisine ıslahatçı 
Halil Hamid Paşa’yı vezir tayin etti. Halil Hamid Paşa’ya 
göre, ıslahatın uygulanabilmesi için Abdülhamid’in taht
tan çekilip, yerine ili. Selim’in tahta geçmesi gerekiyor
du. Bu nedenle Abdülhamid’e karşı taraftar toplayıp, 
onu tahttan indirmek için yoğun çabalara girişti. Fakat 
bu girişimlerin Abdülhamid’e duyurulması üzerine, Halil 
Hamid Paşa azledilip. III. Selim kafese kapatıldı. Kafes 
dönemi Selim’in şiir ve müzikle ilgilendiği, birçok değer
li beste yaptığı ve şiir yazdığı dönem oldu. Abdülhamid’- 
in ölümü üzerine 1789’da tahta çıktı: Yapılması gereken 
ilk şey, devletin toplumsal, iktisadi ve idari mekanizma- 
lan içinde başlamış olan kaosa bir son vermekti. Önce
likle OsmanlI’nın Ruslarla giriştiği savaşlar sırasında 
kaybettiği topraklann geri alınması gerekiyordu. III. Se
lim, cephelerdeki ordulan takviye ederek, seferberlik 
ilan etti. Rusya’ya karşı İsveç’le, Avusturya’ya karşı 
Prusya ile dayanışma anlaşmalan imzaladı. Fakat tüm 
bu çabalar yenilgileri engelleyemedi. Osmanlı Devleti 
neredeyse çözülme eşiğine gelmişken, ardarda gelen 
iki anlaşmayla, bu durumdan kurtulmak bir yana, kay
bettiği topraklan da tekrar kazandı: İsveç Rusya ile anla
şıp, savaştan çekildi; Bükreş'i işgal eden Avusturya 
ise Prusya ile “ Osmanlı Devleti ile antlaşma” koşulunu 
İçeren Relchanbach Antlaşmasını İmzaladı. Özellikle bu 
anlaşma, daha sonra OsmanlI’nın 1791'de Avusturya 
ile Ziştovl Anlaşması diye bilinen anlaşmayı imzalaması
na ve anlaşma gereğince, kaybettiği topraklan, Belgrad 
da dahil olmak üzere geri almasına neden olacaktı. Bu 
görece sükunet dönemi. III. Selim’e, hayalini kurduğu 
ıslahatlara geçebilme fırsatı verdi. Bir reform komitesi 
oluşturarak, Nizam-ı Cedid adıyla bilinen reform progra
mını uygulamaya başladı.

III. Selim tarafından başlayan ıslahatlann ilk aşaması 
askerî alandaydı, bu da kısaca başta yeniçerlerin ıslahı 
anlamına geliyordu. Selim, Nizam-ı Cedid adı altında 
yeniçerilerden bir kısmının buraya aktanimasıyla yeni 
bir askeri birilk kurulmasına karar verdi. Bir diğer ıslahat 
eyaletler meselesini içeriyordu: Yapılan mülkî taksimat



Toplumsal Mücadelele

Resimde, Sei<banbaşı Ağa Hüseyin Paşa, Vai<ai 
Hayriye gününde Saray’da diğer asi(er ve deviet 

adamianyia beraber görüiüyor. 15 Haziran 1826’da 
yeniçeri ocağının l(aidırıimasına Vai<ai Hayriye 

deniliyor. Aiemdar Mustafa Paşa vasıtasıyla tahta 
çıitarıian II. Mahmud, İÜ. Selim’in başlattığı ama 

oturtturamadığı askerî alandaki reformlara yeni baştan 
sıvandı. Yeniçerilerin deviet işlerine karışmaları, isyan 

çıkarmalan, askerlik alanında yeni bir düzenin 
gerekliliğini ortaya koyuyordu. Sadrazam Alemdar 

Mustafa Paşa öncülüğünde başlayan Sekban-ı Cedit 
adlı yeni bir ordu kurma girişimi, yeniçerilerin 

ayaklanması ve Sadrazam’m ölümüyle sonuçlandı. Bu 
olaydan sonra iyice artan yeniçeri zorbalığı halkın 

tepkisini de çekmeye başlamıştı.
Bunun ardından Eşkinci adıyla yeni bir 

askerî birlik oluşturulmaya karar verildi. Yeniçerilerin 
Nizam-ı Cedid’in yeniden kurulacağını yayması, ve bu 

yeni askerî düzeni protesto için At Meydanı’nda 
kazan kaldırmaian ve yeni düzen için fetva veren din 

adamlarına karşı olduklannı duyurmaları üzerine 
Sadrazam başta olmak üzere devlet ileri gelenleri 

Saray'da toplanıp, yeniçerilere karşı Saray’ı savunmak 
üzere sekban, topçu, humbaracı, lağamcı ve kalyoncu 

askerlerine haber saldılar ve Yeniçerilerin tüm 
isteklerini reddettiler. Yeniçeri kışlalan kuşatıldı, 

böylece yeniçeri ocakian kısa bir süre içinde dağıldı.

ile Anadolu ve Rumeli topraidarı 28 eyalete ayrıldı. Eya
let paşalarının gittilderi yerlerde halcsız mal edinmeleri, 
üç sene geçmeden değiştirilmemeleri, bilhassa âyanla- 
nn esldden olduğu gibi, yine haile tarafından seçilmesi 
haldanda mizamnâmeye maddeler iconuidu. Devletin için
de giderel( büyüyen yolsuzlul( ve rüşvetin engellenmesi 
içinse rel-lidlye ve hediye ve rüşvet ve şûru’-l nlzSm 
adlı yeni bir kanun çılcarıldı; Hall(in devlet icapıiarındaki 
İşlerinin süratle görülmesi, memurların yazdıkları evrak
larda tabirleri yerli yerinde kullanmaları, resmî yazılarda 
dile önem vermeleri, yanlış anlam ve tabirler yüzünden 
halkın zarar görmesi olanağının engellenmesi tenbih 
edildi. Devlet içinde ilmiye sınıfının da ıslahına girişildi: 
Açtırttığı okullar, tercüme edilmiş kitaplar daha sonra 
OsmanlI’da bilimin gelişmesine büyük katkıda bulundu. 
Tlcâri alanda da birçok yenilik yapıldı: İstanbul’da bir 
zahire nazırlığı inşa edilerek, toplama ve dağıtma işi 
tüccarlann elinden alınarak, bu kuruma bağlandı; gayri 
müslim tebanın kapitülasyonlardan faydalanarak, vergi 
ödemeden kaçınmaları engellendi, ili. Selim’in gerçek
leştirdiği en önemli şeylerden biri de, yabancı ülkelere 
daimi OsmanlI elçileri göndermesiydi.

ili. Selim, Napolton’un Mısır seferine kadar geçen 
dönemde, bir taraftan ıslahatları oturtmaya çalışırken, 
diğer yandan da Rumeli ve Anadolu’daki eyaletlerde 
başgösteren ayaklanmalan engellemeye çalıştı. 1798’de 
Napoi6on’un Mısır’a saldınsı, Setim’in İngiliz ve Ruslara 
yakınlaşmasına ve onlarla anlaşma imzalamasına neden 
oldu. 1801'de Mısır yeniden OsmanlI’ya geçtiyse de, 
Arabistan’da başlayan Vehhabi ayaklanması, İran’ın Bağ
dat’a gireceğini duyurması, ve İngilizlerle Ruslann Na- 
poiton’un imparatoriuğunu tanımaması konusunda III. 
Selim’e baskı yapması ve bu iki devletin Akdeniz’deki 
üstünlüğünün daha kaygı verici olması III. Selim’I bu 
kez de Napolton’la yakınlaşmaya itti. 1805’te Osmanh- 
Fransa dostluğu yenilenirken, İngiltere ve Rusya düş
manlığı tekrar gündeme geldi ve İstanbul’daki Fransız 
elçisi General Sebastini’nin de etkisiyle ili. Selim, Rus
ya'ya ve İngiltere'ye savaş ilan etti.

Bu yeniden girilen buhranlı dönem, baştan beri ısla
hatlara karşı oianlan güçlendirmiş ve onlann Edime 
başta olmak üzere toparianmasına neden olmuştu. III. 
Selim, özellikle yeniçerilerin başını çekmekte olduğu 
ayaklanmalan dağıtmak yerine, Nizam-ı Cedid ordusunu 
dağıttığını duyurdu. Ayaklananlar şeyhülislamdan III. 
Seiim’in tahttan indirilmesi için fetva alıriarken, Selim 
de tahttan çekildiğini ilan ediyordu. Aynı gün Topkapı 
Sarayı’nda göz hapsine alınan III. Selim, 1808’de İstan
bul’a gelip yönetime ei koyan Alemdar Mustafa Paşa 
tarafından yeniden tatıta çıkanimak istendlyse de, dö
nemin padişahı IV. Mustafa tarafından öldürüldü.

Balkanlaştırma

Bu genel politikanın Orta Doğu’da uygulanması Osmanlı İmparatoriuğu’nun dokunulmazlığı 
ilkesiydi. Bu ilke, Osmanlı ülkesini kendisi için tek bir pazar olarak kullanmak isteyen 
İngiltere’nin yarannaydı. Aynca, büyük yatınmlar yapan ve Osmanlı borçlanna büyük ölçüde 
katılan Fransa da bu görüşe kanlıyordu. Oysa, Rusya her fırsatta İmparatorluktan parçalar 
koparmaya çabalıyordu. İngiliz ve Fransızlann OsmanlIlardan yana savaşmış olduklan Kınm 
Savaşı, bu saldın politikasının smırlannı göstermişti. Bu durumda, uluslararası dengeyi 
bozmadan Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamanın çaresi büyük bir tampon devleti birçok 
küçük tampon devlete bölmek, yani uydu devletler kurmaktı. Osmanlı İmparatoriuğu’nun esir 
halklannı kurtarma adı ile yürütülen ve Rusya tarafindan, önce Ortodoks halklar (Yunan, Sırp, 
Bûlgar, Rumen) hedef tutularak başlatılan politikaya diğer Batılılar karşı gelememişlerdi. Sonuç 
olarak herkes; milliyetçiliği körükleyerek, imparatorluk topraklannda kendilerine bağlı devletler 
kurmaya çalışacaktı. Ancak, bunu yapmak için, herkes kendi silahlannı kullanacaktı. Rusya 
İstanbul’u alıp Bizans İmparatorluğu’nu ihya etmek hayaliyle başlattığı 1768-1774 Savaşı’nı 
bitiren Küçük Kaynarca Antlaşması’yla Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ortodokslann koruyucusu 
olmuştu. Balkan Hıristiyan halklannın hemen hemen tümü Ortodoks olduğundan, bu politika 
uzun zaman Rusya’ya yaradı ve her Osmanlı-Rus savaşıyla yeni bir Balkan devleti kuruldu 
(1806-1812 Sırbistan, 1828-1829 Yunanistan, 1853-1856 Romanya, 1877-1878 Bulgaristan).
Rusya 19. yüzyılın ikinci yansında politikasına daha “modem” ve zamanın milliyetçi 
akımlanna daha uygun panslavizm ideolojisini de kattı.

Buna karşı İngiltere ve diğer Batılı güçlerin ideolojisi liberal buıjuva ilkeleri idi. Bu ideoloji 
Ban ile ekonomik ilişkilerin aracısı ve yeni milli devlederin kurucu nüvesi olan yerel 
buıjuvazileri doğrudan etkileyecek güçte idi. Böylece, Rusya’nın askerî müdahalesi ile 
kurulacak olan Balkan Hıristiyan devlederi az sonra ekonomik ilişkiler aracılığıyla Batı 
Avrupa’nın uydusu haline geleceklerdi. Böyle bir gelişmenin Ban için iki yaran vardı. Bir 
yandan bu bölgeler Rus etkisinden kurtuluyor, öte yandan da sözü geçen buıjuva Hıristiyan 
milli devleder. Batı mallanna yönelik daha önemli bir pazar oluşturuyorlardı. Sann alma 
güçleri daha büyük bir hızla geliştiği gibi tüketim alışkaniıklan da Baü’ya daha yakın 
oluyordu.

Sonuç olarak Doğu sorunu Osmanh İmparatoriuğu’nun, uluslararası dengeyi bozmayacak 
biçimde, yerel savaşlar, iç ayaklanmalar ve diplomatik oyunlarla parçalanmasıydı. Nihai sorun 
da, Osmanh İmparatoriuğu’nun bütünlüğü değil, son nüvenin, yani Boğazlar ve Anadolu’nun 
ne olacağı ya da kime kalacağı idi. 1878’den sonra Alman emperyalizminin sahneye girişi ve 
buna karşı İngiliz-Rus ittifakı, sorunun verilerini önemli bir biçimde değiştirecekti.

Bürokrasinin Evrimi

Başka bir-dönemde, Osmanlı İmparatoriuğu’nun merkezden kopma eğilimlerine kapılıp 
parçalanması Baü’nın işine gelebilirdi.' Oysa, 19. yüzyılın başında böyle bir parçalanma, tek 
bir pazann ana gümrük ve mal dolaşımını aksatan engellerle bölünmesi, tek bir merkeze 
yapılan baskılarla büyük bir alanı denetlemenin imkânsız hale gelmesi, belki de bazı 
bölgelerde Batı’ya kafa tutacak yeni Müslüman güçlerin türemesi demekti. Yerel âyanlann iç
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gümrükler koymalan, kendi üretimlerini ve tüccarlannı korumalan ve üretimi denetime alma 
girişimleri Batı’nm açık pazar üretimini engelliyordu. Böylece, ayanlara karşı bir Batı merkez 
bürokrasisi cephesi kurulması için nedenler n^vcuttu. Geriye, bürokrasinin Batı modelinin 
hâkim model olduğuna inanması kalıyordu.

Osmanlı Devleti kuruluşundan beri Batı ile iç içeydi. Bizans’ın varisi olduğunun bilincinde 
olan ve Alman İmparatoru’na karşı Roma ve Bizans’tan kalma imparator rütbesinin kendisine 
ait olduğunu iddia eden Osmanh hükümdan, Avrupa’nın başlıca güçlerinden biri olarak 
Avrupa’nın politikasına kanşıyor, Fransa ile Almanya’ya karşı ittifak kuruyor ya da Polonya 
tahtına kendi adayını oturtuyordu. Bir ara ateşli silah teknolojisinde ve askerî düzende üstün 
olan Osmanlı İmparatorluğu, bu üstünlükten dolayı Batı’yı küçümsemekle birlikte orada olup 
bitenleri izlemeye çalışıyordu. Ancak iç düzenin çelişkileri ve ekonomik buhran, yeni 
teknolojilerin izlenmesi için gereken bilimsel alt yapının kurulmasına engel oluyordu.
Kökenleri bakımından Batı’ya daha açık olan kapıkulunun 16. yüzyıl sonunda ulemaya yenik 
düşmesi de bu gelişmenin nedeni olabilir. Dünya çapında bir güç olmaktan vazgeçtiği anda 
Osmanlı Devleti kendi içine kapanmış, ulemanın idaresi altında Batı’ya sırt çevirmişti. Sivil 
idare Batı’ya karşı silahlı mücadeleyi yürütemeyince, ulema, Batı’yı kâfir ilân ederek biçimsel 
bir küskünlükle meseleyi halletmek istemişti. Oysa, 17. yüzyıldan beri İbrahim Peçevi ya da 
Evliya Çelebi gibi yazarlar Batı ile kıyaslamalar yapıyor, arada büyüyen farkı endişe ile 
izliyorlardı.

“İlericilik-Gericilik” Çatışmasının Toplumsal Temelleri

Bununla birlikte, 16. yüzyıl sonundan beri, düzenin düzeltilmesi için padişahlara verilen
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Toplumsal Mücadelek

Altta Napoleon’un 1798 Mısır seferinden bir görüntü. 
19. yüzyılda, Avrupa'daki belli başlı büyük devletler 
(Devlet-i muazzama) arasında izledikleri Osmanlı 
politikası nedeniyle dönem dönem değişen 
kutuplaşmalar oldu. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın 
(yanda) 1804'te Mısır valiliğine atanmasından 
başlayarak Mısır’ın bayındırlık, tarım, ticaret ve askerî 
sorunlannın çözümünü Fransa üstlenmişti. Mısır isyanı 
sırasında, başlangıçta isyancıların yanında saf 
tutarken, Kavalalı’nın gitgide güçlenmesini ve Osmanii 
yönetimini korumak bahanesiyle Rusya’nın İstanbul’a 
bir filo göndermesini kendi çıkarian açısından olumlu 
0rmemiş ve Ingiltere ve Prusya ile birlikte Mayıs 
1833’de Mısır valisi ile II. Mahmud arasında 
imzalanan Kütahya Barışı'na önayak olmuştu. 1839'da 
Kavalalı Mısır'ın bağımsızlığını ilan etti ve Suriye'nin 
tümünü de kendi yönetimi altına almak için harekete 
geçti. Bu ikinci isyan sırasında Osmanlı kuvvetlerinin 
yenik düşmesiyle Fransa Mısır’ın bağımsızlığını 
desteklemeyi Ortadoğu'ya yerleşmenin en uygun yolu 
olarak görmeye başladı. Böylelikle Ingiltere'den ayrı 
düştü ve iki ülke savaşmanın eşiğine kadar geldiler. 
Bu kez Rusya'nın Ingiltere He aynı safta yer alması 
Fransa'yı Kavalalı'ya verdiği destekten vazgeçmeye 
zorladı.

lâyihalarda Batı ile kıyaslamalar yapılmıyor, dış örnekler verilmiyor ve genelhkle eski düzene 
göre değerlendirmeler yapılıp geriye dönüş, ya da eski örneklerden yola çıkarak ıslahat 
öneriliyordu. Batı ile mücadele her şeyden önce askerî olduğu için asıl sorun orduydu. Oysa, 
teknoloji ve teçhizatın ötesinde, Osmanlı İmparatoriuğu’nun artık doğru dürüst ordusu bile 
yoktu. Tımarlı sipahi ordusu çoktan dağılmış, yeniçeri ordusu ise cephelerde giderek yetersiz 
kalmaktan başka merkezî bürokrasi için bir tehlike haline gelmişti.

Bir yandan Anadolu halkının ve esnafın yeniçeri ocağına girmesi, öte yandan devşirmenin 
durması ve tutsak sayısının azalması, ocağın dokusunu tamamen değiştirmişti. Ocağa girmek 
için ayaklanan Anadolu halkı bu hareketiyle kapıkuludan rövanşını almak niyetindeydi, ancak 
sonuç çok daha karmaşık oldu. Müslüman halka açıldıktan sonra kapıkulu ocağı eski önemini 
yitirdi. Kayıth olanlann sayısı anınca yevmiyeler düşürüldü, eğitim ve disiplin düzeyi ve 
giderek yeniçerinin prestiği düştü. Ancak, aynı zamanda, yeniçerinin esnafa karışması yeni bir 
kentsel güç meydana getirdi. Esnaf loncalan yeniçerilere ek maddi imkânlar sağladı, yeniçeriler 
de esnafın vurucu gücü hahne geldiler. Eski düzenin -lonca ve ocaklar- kahnnsı olan bu 
grubun bürokrasinin düzen değişikliği konusunda yaptığı her girişime karşı çıkması doğaldı. 
Böylece, büyük kentlerde ve özellikle İstanbul’da, iktidann reform hareketlerine karşı çıkan, 
tutucu bir esnaf -yeniçeri ittifakı gelişiyor ve Osmanh tarihinde “tutucu halk- ilerici bürokrat” 
ikilemi yerleşiyordu.

Bu çelişkinin başka bir yanı da vardı. Ulemanın iktidara dönüşü ve ‘şeyhülislâm’m devlet 
hiyerarşisinde önem kazanması şeriaan üstünlüğünü perçinleştirmişti. Ancak sivil yönetim 
vezirler- kapıkulunun elinde kalıyordu ve memleketin yönetimi, divanın ve padişahın kararlan,



örfî bir hukukun her şeye rağmen gehşmesine neden oluyordu. Bir yandan, reformlar dahil, 
yüksek bürokrasinin iktidarını sürdürmesini mümkün kılan devlet kararlan örfî idi, öte 
yandan kişiler arasındaki ilişkileri ve dolayısıyla geleneksel kıstaslar içinde kişi özgürlüğünü 
belirleyen hukuk şeriattı. Dolayısıyla kent halkı bürokrasinin durumunu güçlendirmeye yarayan 
reformlara karşı ve kendi geleneksel davranışını düzenleyen şeriattan yana idi.

Bu çatışmada ulemanın tutumu açık değildi. Ulema, ilke olarak şeriattan yanaydı. Ancak böyle 
bir tutum daha çok hiyerarşinin alt tabakalannda, medrese öğrencilerinde (suhte, softa) ve 
hocalarda görülüyordu. Bürokrasi ile kaynaşan üst hiyerarşi, örfî kararlann alınmasında ya da 
uygulanmasında doğrudan payı olduğu için (şeyhülislâm, kazaskerler, kadılar), halkın tepkisine 
uğruyor, sık sık tekrarlanan İstanbul isyanlannda, kapıkulunun yanında ulemanın da başı 
gidiyordu. Böylece üst bürokrasinin çıkartan birleşiyordu ve sonunda sorun yeniçerilerin 
kaldınimasma gelip takılınca, ulema, kapıkulundan yana çıkacaktı.

Nizam-ı Cedid

Yeniçerinin ortadan kaldırılması, modern bir ordunun kurulması sorununu ortaya atıyordu.
Batı ile çatışmanın askeri yanı ön plana alındığına göre de, batılılaşma buradan başlayacaktı. 
1787-1792 Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşlan’nda yeniçerilerin üst üste yenilgiye uğramalan, 
Napoleon Savaşları’nda Osmanlı Devleti’nin Avrupa politikasının oyuncağı haline gelmesi ve 
aynı dönemde hızla gelişen asken ve sınai teknolojinin etkisiyle, giderek Batı askerî 
teknolojisinin alınmasına gerek duyuldu. Ancak, askerî tıptan askerî mühendisliğe kadar tüm 
yeniliklerin, Osmanhiann yüzyıllardır yabancı kılmış olduklan bir bilim alt yapısına ve 
giderek yeni bir dünya görüşüne, hattâ ideolojisine bağlı olduğu görüldü ve o günden bugüne 
batılılaşmanın neresinde durmak gerektiği sorusu sorulmaya başladı.

Bürokrasinin ilk askerî reform hareketleri yeniçeri-esnaf grubunun sert direnci ile karşılaştı ve
III. Selim’in ilk girişimlerinden çeyrek yüzyıl sonra, iki padişahın ve birkaç vezirin başı 
gidince ve Yunan İsyam’nda yeniçeri ordusunun beceriksizliği açığa vurulunca, 1826’da 
Yeniçeri kışlalan topa tutularak, üç günlük bir kıyımdan sonra ocak kaldınidı. Aynı yıl, 
esnafı denetlemek için bir İhtisab Nezareti kurulduğu gibi İstanbul kadılığı şeyhülislâmlık 
binasına yerleştirildi. Örfün şeriattan ayrılıp Batı anlamında bir idari hukuk haline gelmesi 
için yol alınmaya başlanmıştı.

PATRONA 
(7 -1 7 3 0 )

HALİL

OsmanlI Devleti’nde başicent İstanbul’da meydana ge
len en büyüle ayaidanmalardan birine önderiiic eden Pat
rona Halil’in doğum yeri ve tarihi haidcında i<esin bilgiler 
olmamakla birlikte Arnavutluk'ta Horpeşte’de doğduğu 
sanılmaktadır. İlk gençlik yıllarında gemilerde levend 
olarak çalışan Patrona, bu sıralarda düzenlediği bir is
yandan dolayı ölüme mahkûm edildiyse de d^ha sonra 
kaptan Abdi Paşa tarafından kurtarıldı. Çalıştığı gemi 
türü Patrona adını taşıdığı için kendisine de buradan 
esinlenerek Patrona Halil denilmiştir.

Gemicilikten ayrıldıktan sonra Niş’e giderek burada 
yeniçeri ocağına giren Patrona, kısa bir süre sonra Vi- 
din'e geçip başlayan bir ayaklanmanın önderleri arasına 
katıldı. Mısır valisi Kara Mehmed Paşa tarafından bastırı
lan bu ayaklanmadan sonra İstanbul’a kaçan Patrona 
Halil, burada seyyar satıcılık, eskicilik ve hamam tellâk
lığı gibi işler yaptı. Bu arada başıboş bir yaşantı sürer
ken kaptan-ı derya Mustafa Paşa’nın adamlarıyla tanıştı 
ve onlar sayesinde kendini kent içinde korumaya aldı. 
Ancak boş durmuyor, isyankâr yapısıyla yeni olaylar 
yaratıyordu.

Aynı dönemde arkadaşlarından birini öldürmüş ama 
Mustafa Paşa sayesinde asılmaktan kurtulmuştu. Ülke
de ise sadrazam Damad İbrahim Paşa’nın politikasının 
yaratmış olduğu huzursuzluk da önemli boyutlara ulaş
mıştı. Özellikle Lale Devri’nin getirmiş olduğu bazı yeni
liklerin halk kitlelerine ağır vergiler ve devlet harcamala
rı biçiminde yansıması, halkın bunlardan hoşlanmaması 
toplumsal sorunları büyütmüştü. Gerçi İli. Ahmed ile 
Damad İbrahim Paşa döneminde belirli bir barış siyaseti 
izlenmiş, Avrupa ülkeleriyle iyi ilişkiler kurulmuş, mima
ri, sanat ve edebiyat alanında önemli gelişmeler olmuş 
ve ilk kez bir matbaa kurulmuş olması önemli adımlar 
sayılabilirdi. Ama bunların geniş kitlelere yayılması, 
sosyo-ekonomik sorunların büyümesi, aynı yıllarda İran'
la savaşlardaki başarısızlık ve Pasarofça Antlaşmasıyla 
birlikte uğranılan toprak kaybı ayaklanma için uygun 
bir ortam yaratmıştı.

M.J Brindâsi'nin gravüründen; Üsküdar’dan İstanbul yakasına ‘ ‘başıbozuk"ları taşıyan yelkenli tasviri.
Başıbozuklar Osmanlı ordusuna savaş zamanlarında gönüllü kıtalar oluşturarak geleneksel olarak katılan taşra 
göçmenlerine, İstanbul’a yerleşmiş yersiz yurtsuz, gelirleri savaş ganimetlerinden oluşan askerlere verilen isimdi. 
Zamanla yersiz yurtsuz serserilere, hatta sivil ahaliye de -özellikle IB.yüzyıl şehir isyanlarının arttığı dönemlerde- 
bu isim takılmaya başlandı. Orduya yaya ya da atlı olarak, kendi silah ve teçhizatlarıyla gelen, komutanları da 
ayn olan başıbozuklar, Kavalah Mehmed Ah komutası altında Napoieon’a karşı savaşmak için Mısır’a 
sevkedilmişlerdi. Napoleon bu "Memlük” ler karşısında Fransız süvarisinin örgütlenmeye ve askeri düzenlemeye 
dayanan üstünlüğünü överken, başıbozukların tek tek alındıklarında belki de daha cesur savaşçılar olduğunu' 
teslim eder. 19. yüzyıl ortalarında, Osmanh-Rus savaşlan sırasında düzenli ordu ihtiyaç duyan askeri otoriteler 
bu kıtaları disipline etmeye çalıştılar. Bu amaçla Fransa ve İngiltere'den askerlik uzma ilan bile getirildi. Bu 
komutanların arasında Fransız generah Youssouf'un ve İngiliz generali Bitson'un bulunduğu da bilinmektedir 
Ancak toplumsal kökenleri açısından isimlerini hak edecek biçimde davranmaya devam ettiklerinden dolayı, 
1877-1878 Türk-Rus savaşı sonrasında bu çabalardan, ve kendilerine savaş sırasında başvurmaktan vazgeçildi. 
Başıbozuklar, modern savaş, manevra ve talim teknikleri geliştikçe düzenli ordular karşısında arka plana 
düşmüşler, giderek ortadan kaybolmuşlardı.
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Sonunda Patrona Halil ve arkadaşları 28 Eylül 1730 
günü Bayezid Camisi’nin Kaşıkçılar Kapısı önünde top
lanarak harekete geçti. Buradan Kapalıçarşı’ya giren 
Patrona ve arkadaşları çarşı esnafını kendilerine katıl
maya çağırdılar. Dükkânını kapayan esnafla birlikte Di- 
vanyolu’ndan Et Meydam’na gelen ayaklanmacıların ama
cı yeniçerileri de eylemin içine çekmekti. Yeniçerilerin 
bir bölümünü saflarına kattıktan sonra Baba Cafer, Ga
lata zindanı gibi hapisanelerdeki tutukiulan serbest bı
rakan ayaklanmacılar kısa sürede büyük bir güç haline 
geldi. Bundan sonra Sipahi Çarşısı ile Bit Pazan’ndaki 
silahlan yağma eden Patrona'nın adamlan esnaf ve hal
kı biraraya getinneyi başarmıştı. Saray ise tam bir şaş
kınlık içindeydi. Öte yandan devlet bürokrasisi arasında 
varolan çıkar çatışması da ayaklanmaya müdahale ko
nusunda karar almayı güçleştiriyordu.
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Toplumsal MücadeleL

Ricaut'dan bir yeniçeri isyanı. Kazan i<aidırmal<, 
yeniçeri isyanian için i<uiianılan bir tabirdi. Yeniçeriier 

isyan ettii<ieri zaman yemeif pişirilen kazanlarını da 
toplayıp “At Meydam"na (kimi kaynaklarda Et 

Meydanı) getirirlerdi. Sonradan bu tabir devlete karşı 
koymağa kalkan her türlü isyan için de kullanılmaya 

başladı. Kazan tabirinin kendisi, yeniçeri ocağı 
mensuplarınca kutsi bir kıymete sahip kazan’a 

(kazgan) atıftan gelir. Yeniçeriler odalarına ait her 
hangi bir işi görüşmek üzere kazanları etrafında 

toplanarak karar verirlerdi; isyan halindeyken orta ve 
bölük kazanlan meydana çıkarılır, muharebe sırasında 

bayrak ve nişanlarından daha önemli olduğu için 
kazanın düşman eline geçmemesine çok dikkat 

edilirdi. Yeniçerilerin orta ve bölük kazanlarından 
başka bir de Hacı Bektaş-ı Veli'nin çorba pişirip 

ocağa hediye ettiğine inanılan Kazan-ı şerif vardı; 
inançlarına göre “bu kazan bulunduğu yerden 

kaldırılıp yerine bir kova su dökülürse dünya alt üst
olur"du.

Aslında ayaklanma konusunda birçok koşul biraraya 
gelmiş ve yönetime karşı olan kitleler için önemli bir 
fırsat doğmuştu. Ayaklanmacılara katılanlar arasında es
naf ve İstanbul halkının yanısıra işsizler de çoğunluktay
dı. Bunlar özellikle vergisini veremeyip topraklarını ter
kederek kente gelmiş reayalardan oluşan önemli bir 
gruptu. Bu arada ayaklanmacılar Damad İbrahim, Şey
hülislâm ve Kethüda Mehmet Paşa'nın başlarını istedi
ler. Bu arada padişahın Sancak-ı Şerif’i çıkararak, halk
tan destek istemesi de halkın ilgi göstermemesi üzerine 
başarısızlıkla sonuçlandı. Saray tam bir açmaza düş
müştü. 30 Eylül günü Damad İbrahim Paşa ile başları 
istenen diğer paşaların boynu vurularak, cesedleri Et 
Meydam’ndaki ayaklanmacılara gönderildi. Patrona ve 
arkadaşları, Damad İbrahim'in cesedinin ona benzeyen 
biri olduğunu öne sürerek sarayla görüşmek istediler. 
Aslında amaçları padişahı tahttan indirmekti. Sonunda 
ili. Ahmed çekilerek yerini I. Mahmud'a bıraktı. Patrona 
başka düzenlemeler de istiyordu. Bunları ise I. Mah
mud'a yaptırmak daha kolaydı. Nitekim, kendisinin dı
şında birçok adamının yüksek görevlere atanmasını sağ
ladı. Ayaklanmada kendisine yardım edenleri Yeniçeri 
Ocağı'na yazdırdı. Bunun yanısıra halkın üzerinde bü
yük bir yük olan bazı ağır vergiler kaldırıldı. Kağıthane 
Deresi'nin iki yanında yaptırılan ve Lâle Devri'nin sim
gesi olan Sadabâd, yalı ve köşkleriyle birlikte halk tara
fından yıkıldı. Patrona'nın eylemi sonunda adeta ikili 
bir iktidar oluşmuştu. Ancak bir süre sonra saray, ayak
lanmacılarla kendilerini destekleyen yeniçerilerin arası
nı açtı. Meydanda çadır kurmuş yeniçeri ve cebeciler 
çadırlarını kaldırıp, kışlalarına döndüler. I. Mahmud bir 
adım daha atıp, ayaklanmacıların işini bitirmek istiyor
du. Bunun için kendisine sadık kişilerle birlikte Patro- 
na'yı ortadan kaldırmak için bir komplo düzenledi. 24 
Kasım 1730’da sarayda yüksek rütbeli devlet görevlile
riyle birlikte İran sorununu görüşmek üzere toplantı 
düzenledi ve Patrona'yı da çağırdı. İlk gün toplantıya 
yakın arkadaşı Muslu Beşe ile birlikte katılan Patrona, 
ikinci günkü toplantıda. Safa Köşkü’nde gizlenmiş olan 
Pehlivan Halil'in adamları tarafından öldürüldüler. Dışa- 
nda bekleyen ayaklanmacılardan onsekizi daha bir ba
haneyle içeri alınarak, öldürüldü. Böylece ayaklanmacı- 
lann önde gelenleri öldürülmüş ve isyan tamamen bastı
rılmıştı. Gerçi Patrona’nın adamları iki ay sonra yeniden 
ayaklanacak ama bu hareket büyümeden bastırılacaktı.

Patrona Halil ve arkadaşları belirli bir düşünceye sa
hip değillerdi. Ve hiç kuşkusuz yenilikçiliğe karşı tutucu 
bir temele dayanıyorlardı. Ancak başta Patrona olmak 
üzere ayaklanmacıların önemli bir özelliği halkın hoş
nutsuzluğunu zamanında görebilmeleriydi. Ayaklanma 
sırasında önemli bir desteğe sahip olan Patrona ve adam
ları halkın yiyecek sıkıntısı çekmemesi için önlem bile 
almış ve kamu düzenini bozacak, yağma vb. şeylerden 
kaçınmışlardı. Patrona Halil gibi okuma-yazması olma
yan bir önderin kendisine önerilen resmî görevlere ve 
binlerce altına yüz çevirmesi ve kişiliğine duyulan des
tek bu anlamda düşündürücüdür.

Gayri Müslim Burjuvazinin Doğuşu
imparatorlukta gelişen feodal birimlerin Batı ile ekonomik ilişkilerinden, gayri müslim, ve 
özellikle Hıristiyanlardan oluşan bir aracı sınıf türedi. Bunlann ilk özellikleri, bir yandan 
Batı’ya karşı doğrudan bağımlı olmalan, -sadece Batı ticaretine ve ilk zamanlarda, Batı 
sermayesine bağlı olmakla kalmayıp Osmanlı idaresine karşı muafiyetlerini ve giderek 
ayncahklannı ve özerkliklerini Batı konsolosluklannm himayesine borçluydular-, ve öte yandan 
paranın ender olduğu ve zenginliğin topraktan kaynaklandığı bir ortamda ilk kapitalist 
birikime geçmeleriydi. Bu durumun sonuçlan özellikle toplumsal ve ideolojikti. İlk 
dönemlerde, bu değişim söz konusu “millet”lerin çok küçük bir bölümünü kapsıyordu. Reaya, 
ya da esnaf kalmış büyük Rum ya da Ermeni çoğunluğu içinden birkaç tüccar, kemancı, 
sarraf ya da gemi kaptanı yetişmişti. Ancak bu küçük grup giderek bütün milletin liderliğini 
yapacak güce sahip olacaktı.

Osmanlı Hıiistiyanlannda Toplumsal Değişme

Sözkonusu değişimin en önemli yanı Batı’nın toplumsal ve kültürel modelini benimsemekti.
Bu sanıldığı kadar kolay ve sürtüşmesiz olmadı. Doğu Hıristiyanlığı Haçh Seferleri’nden beri 
Batı’ya düşmandı. Bu düşmanlık Osmanh fethini kolaylaştırdığı gibi Osmanlılar da bunu 
körüklemekten geri kalmamışlar, Rum Ortodoks ve Ermeni Gregoryen kiliselerini Osmanlı 
hiyerarşisine bağlamışlardı. Diğer Osmanh memurlan gibi patrikler piskoposluklan satışa 
çıkanyor, piskoposlar Hıristiyan halktan vergiler topluyor, vaftiz, düğün ve cenazelerden para 
alıyor, kendi mezheplerinden olanlann davalanna bakıyorlardı. Kilise ve manastır mallan vakıf 
olarak tanındığı ve yapılan bağışlarla amnldığı gibi, piskopos ve metropolit tımarlanna da 
rasrianıyordu. Cemaatın variıklannı ve okullannı yöneten meclislerde, okullann tedrisat ve 
yönetiminde kilise hâkimdi. Bu durumda yeni Hıristiyan burjuvazisi ilk mücadeleyi kendi 
kilisesine karşı verdi. Cemaat meclisleri sivillerin eline geçti, okullar giderek papaz ve 
keşişlerin elinden kurtanidı ve eğitimde Batı normlan örnek alındı. Batı Katolikliği ya da 
Protestanlığına düşmanlığın yerini Batı liberalizminin ve girişimciliğinin övgüleri aldı. Aynı 
zamanda doğal olarak burjuvazinin temel ideolojilerinden olan milliyetçilik de yerleşiyordu. 
Böylece yeni Hıristiyan burjuvazisi Batı modeliyle ve Batı hayranhğıyle yetişmeye başladı.
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Gayri Müslimlerin Batıblaşması ve Yeni Çelişmeler

Batı taklidi kendisini giyim konuşanda, zenginliği sergilemede, ve birikimle tüketim 
alışkanlıklannda gösterdi. Oysa bu değerler Osmanlı toplumuna ve bu toplumdaki zimmî 
statüsüne tümüyle aykınydı. Artı-ürünün devlete ait olduğu bir toplumda birikim şüpheli bir 
alışkanlıktı ve rekabetin hoş görülmediği bir ortamda zenginliğini teşhir etmeye kalkmak 
akılsızca bir provokasyon gibi görülüyordu. Zimmilerin giyim kuşamından evlerinin renklerine 
ve kat sayısına kadar her şeylerinin Müslümanlann gözüne batmıyacak biçimde düzenlenmiş 
olduğu bir toplumda Hıristiyan burjuvazinin davranışları toplum ve devlet kuraiiannı 
çiğniyordu. Toplum ve devletin buna karşı gösterdiği her tepki ise Hıristiyan burjuvaziye 
devletin yeni bir baskısı ya da halkın yeni bir zorbalığı gibi geliyordu. Batı liberalizmi, hele 
Hıristiyan bir azınlık tarafından uygulandığında, Osmanh düzeniyle uzlaşmaz hale geliyordu.
Bir yandan buıjuvalaşan gayri müslimler için Osmanlı baskısı dayanılmaz bir hal alırken, öte 
yandan Müslüman toplum için zimmîler hadlerini aşmış oluyorlardı. Aynca doğrudan ve 
Batı’ya kıyasla yoksullaşan bir toplum için, Batı’nın aracısı olarak zenginleşen bir grubun malı
mubah görülüyor ve her çeşit gaspa yol açabiliyordu. Sonuç olarak din farkı ile toplumsal ve
ekonomik farhlaşma üst üste düşünce, aymmlar kesinleşip uzlaşmaz hale geliyor, kopma 
eğilimleri kaçınılmaz oluyordu.

Hıristiyan milletlerinin buıjuvazi nüveleri kendi milletleri içinde toplumsal, ekonomik ve 
giderek politik bir ağ kurdular. Köylere kadar kurulan okullarda pozitif bilimlerin yanı sıra 
liberalizm ilkeleri ve milli ideoloji aşılandı: köylerden kasaba ve kentlere doğru göç 
yoğunlaşınca, yeni gelenler daha öncekilerin kurmuş olduğu ticarethane ve imalathaneler için 
emek gücünü oluşturdular; yüksek dereceU okullar ve kültür demekleri pohtik bir idealle 
milli bir devletin kumluşuna doğru yöneldiler. Ancak bağımsızlığa giden yol her millet için 
aynı değildi. Ekonomik birikimi ve ideolojik hazırlığı yapacak bir burjuvazi nüvesinin 
gerekliliğinin yanı sıra silahlı mücadele verecek ve devlet nüvesini kuracak bir nüfus 
yoğunluğu da gerekliydi. Bu iki unsur aynı mekânda bulunmayabilirlerdi. Ömeğin İstanbul, 
İzmir ya da Odessa’da gelişen Yunan burjuvazisi Yunan nüfusunun yoğun olduğu Mora’da
ayaklanmayı hazırlamış ve ilk Yunan devleti orada kumimuştu. Oysa Ermeni burjuvazisinin
önemine rağmen Ermeni nüfusunun hiçbir yerde yeterince yoğun olmaması. Ermeni 
bağımsızlığının gerçekleşmemesine neden olmuştu. Bu iki durum arasında, burjuvazinin 
yeterince gelişmemiş olduğu ve nüfusun kanşık olduğu Bulgaristan’da devlet ancak Rus 
ordusunun zorlamasıyla kurulabilmiş, nüfus yoğunluğuna rağmen burjuvazinin gelişmemiş 
olduğu Arnavutluk’ta ise bağımsızlık geç gerçekleşmişti.

Tanzimat’a Doğru
Osmanlı Imparatorluğu’nda, görünüşte reform yapılmasından yana olan üç güç vardı. İçeride 
bürokrasi ve gayri müslim burjuvazi, dışarıda büyük Avrupa devletleri. Fakat hiçbir gmbun bu 
konudaki ilgisi art düşüncelerden annmış değildir.

Avrupa Devletleri reformlann başanlacağını, yani Batı standartlanna göre moden bir devletin, 
adaleth bir yönetimin ve ayakta duran bir ekonominin kurulabileceğine hiçbir zaman 
inanmamışlardı. Aynca bunu istiyor da değillerdi. Uzun dönemde, üzerinde hâkimiyetlerini 
sürdüremeyecekleri sağlam bir Osmanh Devleti işlerine gelmediği gibi, kısa dönemde şu ya da 
bu eyaletin elden çıkaniması için baskı yapılması; fazla dik kafalı ya da öbür tarafın adamı 
olan bir sadrazamın düşürülmesi için entrikalar yürütülmesi; aşın kârlar sağlayan borç ya da

Haritalar Osmar>lı Devleti'nin genişleme ve gerileme 
dönemleri sınırlarını gösteriyor.. Osmanlı Devleti'nin 
Batı bilimlerine açılması 18. yüzyılda yaşanan askerî 
başarısızlıklarla birlikte gündeme geldi. Sivil meslek 
okullarının açılmasına 19. yüzyıl ortalarından itibaren 
başlandı. Bu dönemde oluşturulan ziraat ve tıp eğitimi 
veren kurumlar çeşitli nedenlerden tedrisatlarını 
kesintiye uğratmak zorunda kaldılar ve sonralan 
yeniden açılmak üzere kapatıldılar. Bu okulların 
karşılaştığı en önemli zorluklardan biri yersizlik 
sorunuydu. Yüksek öğretime temel oluşturabilecek orta 
öğretim kurumlarının yokluğu, öğretim görevlisi sıkıntısı 
modern yapıların oluşturulmasını baltalayan etkenler 
arasındaydı. Diğer yandan III. Selim ve II. Mahmud 
dönemlerinde doğa bilimlerine karşı ilgi artmış, gerek 
medrese zihniyeti gerekse de sivil mesiek okullarının 
yokluğu nedeniyle meslek okullanna duyulan 
gereksinim karşılıksız kalmıştı. Bu dönemin İlginç 
yapılarından biri Beşiktaş Cemiyet-i llmiyesi'dir.
Topluluk, kendi aralarında doğa bilimleri konusunda 
tartışmalar düzenleyen aydın kişiler tarafından 
oluşturulmuştu. Felsefe, matematik, astronomi ve 
edebiyat konularındaki bilgilerini bu konuda 
aydınlanmak isteyen gençlere de aktaran topluluk 
üyeleri, ücretsiz olarak ders veriyorlardı.
Ancak topluluğun etkinlikleri bazı tutucu 
çevrelerin tepkisiyle karşılaştı. Yeniçeri Ocağı'nın 
kaldırılması sırasında dinsizlik, daha sonra da 
Bektaşilik suçlamalan yöneltilerek topluluğun üyelerine 
kara çalındı ve etkinliklerine son verilmesi sağlandı.
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usmanii uevieu nae 
Toplumsal Mücadelele

Lâle Devri (1718-1730) bazı tutucu Osmanlı tarihçileri 
tarafından Roma’nm yozlaşma ve çöküş döneminin 

başlangıcı gibi kabul edildi. Ağır savaşlarla geçen bir 
dönemin ardından gelen bu göreli nefes alma şansını 

kullanan bu devir, aslında bir reform ve canlanma 
dönemiydi. Adı, sonradan Yahya Kemal Bayatlı'nın, o 

çağda saray ve korularda lâle yetiştirme merakının 
yaygınlaşmasına gönderme yaparak koyduğu bir 

isimdi. 1718 Pasarofça Barış Anlaşması'nı imzalayarak 
rahatlayan Sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa, 

barış döneminden faydalanarak orduda, vergi 
sisteminde ve devlet ricalinin yapısında bazı reformlar 

gerçekleştirdi. Avrupah ustalara bazı miman 
düzenleme projeleri ısmarlayarak Haliç boyunu 

düzenlemeye girişti. Bu arada Padişah III.Ahmet için 
Kağıthane kıyılarına (üstte) ünlü “ Sâdâbâd" köşkünü 

inşa ettirdi. Osmanh elçilerinin Paris'in, Viyana'nın 
saraylarını gezip görüp aktardıkları zenginlik ve 

gösteriş de, o dönemin ruhsal atmosferine yansımış, 
İstanbul kıyılan (Üsküdar, Haliç Boyu, Boğaz) gezinti 

yerleriyle, koru ve bahçelerle donatılmış, imar 
edilmişti. Belki de ilk kez Osmanh tarihinde bir 

"şehircilik" projesi uygulamaya konmuş, İstanbul'u 
geleneksel olarak kırıp geçiren mahalle yangınlarında 
harap olmuş yerler tamir edilmiş, ya da temizlenerek 
başlan inşa edilmişti. Bir önlem olarak da ilk düzenli 

itfaiye teşkilatı oluşturuldu. İlk Osmanh matbaası 
(1727) ve kağıt fabrikası (Yalova'daki), Anadolu'nun 

bazı bölgelerinde çini ve seramik fabrikalan kuruldu. 
Satıh anlamında ilk bilimsel ve teknik yeniliklerle o 

dönemde tanışıldı. Ama her şay İstanbul'da olup 
bitmiş gibiydi. Batı'da sağlanan barış Doğu'da İran'a 

karşı bozuldu. Doğulu aşiretlerde isyankar kıpırtılar 
başgösterdi. İstanbul'un Anadolu üzerindeki sömürücü 

rolünün halkın, baldın çıplakların ve yenilik 
karşıtlarının gözünde gittikçe daha büyük bir vurgu 
kazanması İstanbul'da gerçekleştirilen bu dönemin 

sonunu yine İstanbul'da getirdi. Ünlü Patrona Halil 
Ayaklanması'yla 1730'da Lâle Devri sona erdi.

yatmmlar için dolaplar çevrilmesi, ancak zayıf bir hükümet ve bağımlı bir memleket, yeni bir 
bozuk düzenle başanlabilirdi. Bu durumda Batılı “büyük güçler” için reformlar konusu boş bir 
ilke ya da diplomatik oyunun elemanlanndan biri oldu. Batıhlann bir eyalet için reform 
istemeleri o eyaletin kısa zamanda elinden gideceğinin belirtisiydi. Çünkü herkesin elbirliğiyle 
reformlar sekteye uğratılacak, bu da söz konusu eyaletin Osmanh Devleti’nden kopanimasmm 
gerekçesi sayılacaktı.

Gayri müslim burjuvazinin davranışı da az çok aynı doğrultudaydı. Düşünülen ve uygulanan 
reformlar, batılılaşma, yeni buıjuva bir hukuk devleti çizgisinde olduğundan, özellikle gayri 
müslim buıjuvazinin yarannaydı ve reformlann, en azından batıhlann gözünde amacı Müslim, 
gayri müslim farkını kaldırmaktı. Oysa gayri müslim burjuvazi bu reformlann gerçekleşeceğine 
pek inanmadığı gibi, çok uluslu bir imparatorluk düzeninin başansı, başım çektiği milliyetçi 
akımlan gereksiz kılacaktı. Ancak milletler arasında görüş farklan vardı. Rum buıjuvazisinin 
Anadolu içlerinde dağılmış olan kesimi, yoğun demografik bir nüveden yoksun Ermeni 
burjuvazisi, Siyonizmden önce milli dâvalan olmayan Yahudiler tüm imparatorluk alanı içinde 
haklara ve çalışma imkânına sahip olmayı istiyorlardı, onun için çoğu zaman reformlardan , 
yana çıkıyorlardı. Fakat genel gidiş radikal gruplann ve milli görüşlerin lehine işleyecekti.

Gerçekten reformlann başanimasından yana olan tek grup bürokrasiydi. Bu durum, birkaç yüz 
yıllık bir gelişmenin sonucuydu. Dışa doğru, Batı’ya karşı mücadelenin ancak Batı’nın silâhlan 
ile verilebileceği inancı giderek yerleşmişti. Söz konusu silâhlar yalnız top tüfek değil, onlann 
ötesinde teknoloji, idari yöntemler ve bilimdi. İçe karşı, birbirini tamamlayan iki hedef vardı: 
yeniden güçlü merkezî bir idare kurup feodal eğilimlerden sıynimak ve yeniçeri-esnaf-ulema 
muhalefetinden kurtulmak. Çünkü Batı hukukunun alınması ya da şeriata karşı örfün Batı 
hukukuna döüştürülmesi, ümmete karşı devletin hâkim olması demekti. Batı’da, uzun bir 
evrimden ve birkaç devrimden sonra, devlet-vatandaş ilişkisi belirlenmiş ve modem buıjuva 
demokratik devlete doğru gidilmişti. 19. yüzyıl ortalannda mutlak bir Osmanh Devletine karşı 
ümmeti parçalamak, uyruğu daha da korumasız bırakmak demekti. Ancak böylece bürokrasi, 
kendisine karşı güçlenen taşradaki feodal eğilimleri ve kentlerdeki - özellikle İstanbul’daki - 
halk muhalefetini bertaraf edebilecekti.

Ulema’nın da muvafakati alınarak yeniçerilerin kaldınimasmdan sonra kentsel muhalefetin 
vurucu gücü yok olmuştu. 1826’dan önce yeniçerilere paralel olarak kurulan ve sonradan
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17. yüzyıldan başlayarak bütün Balkanlar'da giderek 
derinleşen bir şekilde yaşanan toplumsal Istlkrarsıdık, 
sınıfsal kutuplaşma ve güçleşen hayat şartlan, temelin
de yatan dinamikler açısından Balkan köylüsOnon, ya
bancısı olmadığı bir toplumsal süreçti. Bir anlamda, 
Slavların bölgeye yerleştiği 7. yüzyıldan beri Balkan 
tarihini şekillendiren en önemli faktör, askeri ve bürok- 
ratil güçlü bir merkezi devletle, yerel derebeylerinin 
doğrudan iktidan arasındaki rekabet otmuş ve köylüler 
bu rekabet içersinde dalma, merkezi devletten yana 
olmuşlardı. Çünkü, başlıca gelir kaynağı yayılmacı sa- 
vaşlann sağladığı ganimet olan merkezi devletin topla
dığı vergi oranı, kural olarak, ürünün, başka bir geçim 
kaynağı olmayan derebeyler tarafından ei konan kısmın
dan çok daha düşüktü. Örneğin, Osmanii Imparatorlu- 
ğu’nda merkezi devletin güçlü olduğu klasik döneminde 
Hıristiyan Balkan köylülerin ödedikleri bütün vergiler 
ürünün onda birini biraz aşarken, 18. yüzyılda bey ve 
müKezIm iktidannın güçlenmesiyle, kimi bölgelerde ürü
nün üçte birinden fazlasına el konmaya başlanmıştı. 
Dahası beyler, şeriat ve kanunlan İhlal edebildikleri öl
çüde de, hareket özgüriüğüne çeşitli sınıriamaiar ve 
angarya yükümlülükleri getirerek, köylüleri fiilen sert
leştirmeye çalışıyoriardı.

Ancak 18. yüzyılda, köylüler üzerindeki yegâne baskı 
unsuru, miri topraklan önce vakıflara sonra çiftliklere 
dönüşerek güçlenen yerel beyler ve Ayan değiMİ. 18. 
yüzyılın sonunda, savaş için seferber edilebilen yeniçeri 
sayısı 20 ila 50 bin arasında değişmekle blriikte, devlet
ten yeniçeri olarak maaş alaniann sayısı 400 bine yak
laşmıştı. Babdii'nin bu dönemde, saltanatın iktidannı 
ve kimi zaman doğrudan doğruya Sultan’ın canını tehdit 
eden bu unsuriara karşı benimsediği politika, mümkün 
olduğunca onlan İstanbul dışına ‘tayin etmek’ti. Balkan
lar, yeniçerilerin kendileri tarafından da özellikle tercih 
edilen yerierin başında geliyordu. Yeniçerilerin etkileri, 
öncelikle şehirierde hissedildi. Bektaşilik gibi tarikat 
bağiannın da sağladığı kolayiıklaria, kimi zaman da doğ- 
nıdan doğruya zor kullanarak ya da koruma bedeli talep 
ederek loncalara giriyor ve lonca disiplininin çözülmesi
ne yol açıyoriardı.

Kuşkusuz, lonca sisteminin çözülmesi, ticaretin kont
rolünü eline geçiren ve tütün gibi nisbeten yeni ürünler 
sözkonusu olduğunda, çok sınırii ölçekte de olsa, kapi
talist bir İşletme anlayışına yönelen yeni “taşra aristok- 
raslsl”nln de İktisadi çıkarları doğrultusundaydı. Ancak 
çözülen lonca sistemi yerini, örgütsüz bir yedek işgücü
ne değil, yeniçeriier çevresinde örgütlenmiş ve İktisadi 
hayatın düzenlenmesinde başlıca aracı silah gücü olan 
çetelere bırakıyordu. Daha da önemlisi 18. yüzyılda, 
gerek artık Tuna’nın güney yakasında cereyan eden 
savaşianndan, gerekse Osmanlı mülkünde hâlS kontrol 
altına alınamamış olan vebadan ötürü Balkan şehirleri
nin nüfusu azalmıştı. Dolayısıyla pazar, hem başlıca 
iktisadi kaynaklan kontol eden Ayan, mültezim ve tüc
carlardan oluşan taşra aristokrasisini hem de fiilen silah 
tekelini elinde bulunduran yeniçerileri besleyebilecek 
kadar geniş değildi. İki iktidar odağı arasında, kentte 
başgösteren çelişki, kısa zamanda kıra taştı. Daha 17. 
yüzyılda, reayası kaçmış bazı köylere yerieşerek çiftlik
ler kurmaya başlayan yeniçeriler, 18. yüzyılda kırda tam 
bir silahlı terör rejimini yerieştirmeye koyuldular. Kent
lerdeki geçim imkAniannı yitiren zanaatkârlann da katılı
mıyla oluşturulan silahlı çeteler, köyleri basıyor, tama^ 
men keyfi bazı vergiler topluyor, kendilerini yeterince 
güçlü hissettikleri zaman toprak sahiplerinin silahlı mai
yetleri ile de çatışmaya giriyoriardı.

Yeniçeriier ile Ayan arasındaki bu “ iç savaş” farklı

bölgelerde farklı şeklilerde sonuçlandı, örneğin Bosna 
ve Hersek, Osmanlı öncesi Sırp aristokrasisinin İslâmi
yet’i büyük ölçüde kabul etmiş olduğu nadir yörelerden 
biriydi. Dolayısıyla bu onlara, imparatoriuğun klasik dö
neminde yeıel tabaniannı yitirmeden merkezi devletin 
temsilciliği rolünü üstlenme İmkânını vermişti. Toprakla 
ilişkileri, Balkanlar'ın çoğu yöresindeki mültezimlerin 
aksine, gelir temin etmekten İbaret değildi; köylülük 
üzerindeki iktldariannın derin tarihsel, etnik ve kültürel 
kökleri vardı. Dolayısıyla yeniçeri tehdidini (yasal olma
dığı halde) zimmi köylüleri silahlandırarak önlemekten 
çekinmemişlerdi. Vidin ve Yanya gibi yerlerde İse “ İç 
savaş” bir anlamda tam tersi yönde sonuçlandı. Vldin'- 
de Pazvandoğlu Osman Paşa, Yanya'da Tepedeienll Ali 
Paşa, bir anlamda, Osmanlı hanedanının bir zamanlar 
İmparatorluk ölçeğinde kurmuş olduğu yapıyı eyalet öl
çeğinde tekrariamayı denediler. Örgütledikleri yeniçeri
ler aracılığıyla eyalet İçinde kendilerine rakip olabilecek 
diğer iktidar odakiannı tasfiye ettikten ya da kendilerine 
tabi kıldıktan sonra, yeniçerileri sınıriann dışına yönel
terek eyaletin iktisadi hayatına İstikrar kazandırdılar.

18. yüzyılın sonlan, Fransız devrimlnln uyardığı milli
yetçi ve cumhuriyetçi akımlann Balkanlar’a da nüfuz 
etmeye başladığı yıllar oldu. 1797’de NapolAon’un do
nanması lon denizindeki yedladayı işgal etti. İki yıl son
ra, Osmanii ve Rus kuvvetleri adalen yeniden işgal edin
ce, Fransızlann doğurduğu beklentileri kısmen de olsa 
tatmin edebilmek için, her iki devletin himayesinde bir 
Yediada Cumhuriyeti ilan ettiler. Böylelikle variiğı bü
yük ölçüde sembolik de olsa modem zamanlann ilk 
bağımsız Yunan devleti doğmuş oluyordu. Anakarada 
ise milliyetçilik özellikle kıyılarda ve Habsburg yöneti
mindeki Slav illerinde ve özellikle keşiş ve papazlar 
arasında yankı buluyordu. Ortodoks Sırplar gerek Kato
lik Habsburg Imparetoriuğu’nda, gerekse Müslüman Os
manii Imparatoriuğu’nda dini bir azınlık konumundaydı- 
iar. Sırp patrikhanesi, Fener Rumlan’nın baskısıyla ka
patılmış ve Sırp kiliseleri İstanbul’daki Rum Ortodoks 
Patrikhane’ye bağlanmıştı. Bu konumun radikal fikiriere 
özellikle duyarii kıldığı Slav kilise aydınlannın ortak ül
küsü, güney Slavlann biriiğini sağlamaktı. Ancak görüş
lerini artık ölü bir dil olan eski kilise Slavcasında İfade 
ediyor, Venedik ve Viyana'da yaymiıyoriardı.

Köylüler, geleneksel hayat tarziannı tehdit eden kar
gaşaya geleneksel tepkileriyle karşılık verdiler. Yörede 
uskok, hayduk ya da daha güneyde Mora’da klett diye 
anılan çeteler kurarak dağa çıktılar. Sultan’a ya da onun 
temsil ettiği adalete karşı ayaklanmıyorlardı; öfkeleri 
yolsuzluk yapan memuriara, mültezime, yeniçerilerin 
zulmüne yönelmişti. Bu yüzden ıslahatçı padişah ili. 
Selim tahta geçince, zaten ötedenberi merkezi devletin 
gücünün başlıca dayanağı olmuş oian yoksul köylü- 
hükümet İttifakının yeniden kurulması güç olmadı. III. 
Selim’in Beigrad paşalığına tayin ettiği Hacı Mustafa 
Paşa, Hıristiyan köylüleri silahlandırmanın yanısıra, ye
rel hayduMarta da İttifak kurarak, “Sırplann Anası” la
kabını kazandı. 1800’de ilk kez “ resmen” aynı saflarda 
döğüşen Paşa’ya sadık askerler, Müslüman ve Hıristi
yan köylüler ve haydukiar, Pasvandoğlu’nun güçlerini 
yenilgiye uğrattılar ve Beigrad paşalığındaki bütün yeni
çerileri, Bosna ya da Vldin’e doğru sürdüler. Ancak 
bir OsmanlI paşasının Hıristiyan eşkıyalan Müslüman 
yeniçerilere karşı kullanması, büyük bir tepki doğur
muştu. Ulemanın baskısıyla Hacı Mustafa yeniçerilerle 
anlaşmaya ve geri dönmelerine izin vermeye zorlandı. 
Ancak 1801’de toplamış olduğu Hıristiyan biriikierini, 
bir kez daha Pasvandoğlu üzerine yollamak zorunda 
kaldığı bir sırada. Hacı Mustafa ayaklanan yeniçeriler 
tarafından öldürüldü. Beigrad şehrini de ele geçiren 
yeniçerilerin Sırp ayaklanmasıyla son bulacak terör reji
mi başlamış oldu.

Kara Yorgi yörede zaman zaman dağa çıkan hayduk- 
iar içinde en ünlülerinden biriydi. Cesareti ve karizmatik 
kişiliğinin yanısıra, domuz ticaretinden edinmiş olduğu

servet, diğer çeteler üzerinde hatın sayılır bir nüfuz 
sahibi olmasını sağlıyordu. Bu nüfuzunu kullanan Kara 
Yorgl, yeniçeri dayıiannı 1{) Mayıs 1804’te bütün çete
lede Avusturya sınınndaki Semlin kasabasında bir top
lantı yapmayı kabul etmek zorunda bıraktı. Ancak yeni
çerilerin Beigrad paşalığının yeniçerilerden tamamen 
temizlenmesi ve kendilerinin silah taşıma hakkının ta
nınması gibi talepleri reddedilince, çetelerin o zamana 
kadar kısmi kalan tepkileri, resmen, koordine ve hiç 
değilse potansiyel olarak ulusal bir ayaklanmaya dönüş
müş oldu. Oerçi toplantı sırasında, ayaklanmanın Sui- 
tan’ı hedef almadığı açıklanmıştı ama daha bu aşamada, 
Sultan’la reaya arasındaki geleneksel İlişkinin sınıriannı 
zorlayan yeni faktörier devreye giriyordu. Bunlann ba
şında güney Macaristan’da Habsburg yönetiminde ya
şayan ve modem milliyetçi fikirleri çok daha derinden 
özümsemiş olan Sırplar geliyordu. Avusturya ordusur^ 
daki subaylar, görevlerini terkederek kitleler halinde 
asilere katılıyordu. Ancak aynı yıl içersinde ili. Selim 
Avrupa ölçeğinde sürmekte oian savaşa NapoMon'un

OsmanlI Devleti’ne karşı bağımsızlık bayrağı 
açılmasında ve ulusal bilincin uyanmasında papazların 
ve dinsel duyguların katkısı özellikle belirgindi. 
OsmanlI Devleti'nin karşısındaki ulusal bağımsızlık 
savaşlarının çoğu Avrupa devletlerinin ve özel olarak

safında katılmaya karar vermişti. Bu ise Kara Yorgi'nin 
OsmanlI topraklanm istila eden Rusya İle fiili bir ittifak 
içersinde olması anlamına geliyordu. Sırplarla Rusya 
arasında resmi anlaşma 10 Temmuz 1807’de imzalandı. 
Ancak Kara Yorgi’nin Napolton savaşlannın hızla deği
şen ittifaklar dünyasında tutunması olanaksızdı. Sırp- 
Rus anlaşmasından üç gün önce. Çar I. Aleksandr Na- 
poiton’ia Tilsit Anlaşmasını imzalayarak, ona karşı ku
rulmuş olan ittifaktan çekilmişti. Birbuçuk ay sonra ise 
Rusya ile Osmanlı Imparatoriuğu arasında ateşkes ilan 
edildi. Gerçi OsmanlIlar Rusya’nın toprak taleplerini ka
bul etmediği için ateşkes tam olarak uygulanamadı ve 
aıcak savaş Bükreş Aniaşması'nın imzalandığı 1812’ye 
kadar sürdü ama Kara Yorgi Ruslar’dan umduğu yardı
mı bulamadı ve 1807 ile ülkesinden kaçmak zorunda 
kaldığı 1812 araainı Ruslar’ın yanısıra Habsburg’iardan, 
Napolöon’dan umutsuzca yardım dilenerek geçirdi. Ger
çi Bükreş Anlaşmaaı Sırbistan’ın özerkliğine ve “asilere 
genel af”fa dair maddeler içeriyordu ama bunlar her
hangi bir yaptınma bağlanmış olmadığından, Anlaşma 
pratikte Sırp ayaklanmasının BabIâli’ye teslim edilmesi
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anlamına geliyordu. EıtMİ yıl Kara Yorgi ve «nderilflln 
bOyOk bir bölOma, Tuna üzerinden Ruaya'ya doğru ka- 
çaıken Osmanlı ordulan bir kez daha Belgrad'ı Ifgal etti.

Ayaklanma Oamanlı yönetiminin reamt temsilcileri
nin, iyanlann ve yeniçerilerin yetersizliğini kanıtlamış 
oMuğundan, yenMen ele geçirdikleri İktidan sOreklIleş- 
tlrabilmek İçin Osmanlı yönetiminin yeni aracılara İhti
yacı vaidı. Bu aracıyı, I813'te kaçmamayı tercih etmiş, 
Kara Yoıgl’nlnMne raMp bir aileden Mlloş Obronoviç’te 
bukhılar. Obronoviç de Kare Yorgi gibi sereetinl domuz 
ticaretinden ekle etmişti ama mizaç bakımından onun 
tam karşıtıydı. Kare Yorgi çeteleri birieştlrmesindekl ba- 
şansını kısmen, Sırplann ünlü Koaova destan/'ndaki ve 
AayduMar hakkındaU halk şarialanndaM kahremanlann- 
klnl andıran taşkın mizacına borçluydu. Oysa Obronoviç 
içedönük ve hesapiı bir kişiydi; gerek Osmanlı yönetimi 
altındayken gerekse Sırbistan’ın bağımsızlığının kaza
nılmasıyla sonuçlanacak süreç boyunca, davrenışlannı 
yönlendirecek olan başlıca kaygu, belirti Ur durumdaki

Rus Çarlığı'nm siyasal amaçlarına hizmet edecek 
duruma çok geçmeden düşürülüyorlardı. Resimde 
Yunanistan ayaklanması sırasında, yanındaki seksen 
papazla birlikte halkı isyana ve öc almaya çağıran 
Peder Andreas görülüyor.

güçler dengesini, azami ölçüde kendi yaranna çevire
cek bir diplomasi uygulamayı başarabilmekti. Ancak 
gerek yüzyılı aşkın bir süredir güçleşen İktisadi hayat* 
bağiı olarak artmakta olan dlnt hoşgörüsüzlük, gerekse 
Sırp ayaklanması sırasında yaşananlar, Obronovlç’in dip
lomatik yetenekleri bile Osmanlı yönetimi altında İstik
ran sağlayamadı. Banştan sonra bölgeye akın eden Müs- 
lümaniar, geçmişte kendilerine alt olduklan gerekçesiy
le Hıristiyan köylülerin topraklanna el koymaya başladı
lar; yalnızca kalelere değil kıriare da yeniçeri karargâh- 
lan kunıldu. Gerçi Obronoviç 1814’te doğrudan kendi 
yönetimine bırakılmış bölgelerde patlak veren ayaklan
manın önderierini, bağışlanacaktan vaadiyle tayandan 
vazgeçmeye ikna edebildi ama teslim olan 200 kadar 
önderden şanslı olanlann boynu vuruldu, geri kalanlar 
kazığa geçirildi.

Bunun üzerine 1815 paskalyasında Miloş’un kendlai 
ayaklanmanın başına geçti. Ulualararası ortam elveriş
liydi; NapoMon’un yüz günlük aeferi Haziran'dakI Wa

terloo yenilgisiyle sona erdi; dolayısıyla Ruaya Bükreş 
Analaşması’nın İçerdiği SıriSistan’ın özericllğl maddesi 
İçin yaptınm uygulayabilecek güçteydi. Bu koşullarda 
OsmanlI yönetimi Miloş’u “Sırp Milletinin Prenal” ola
rak tanıdı ve ona ulusun yaşlılan ve yetkililerinden olu
şacak Mr meclis aracılığıyla özerk Sırbistan'ı yönetme 
yetkisi verdi. Aralanndaki rakabete karşın Mikış’un he
defleri Kara YorgI'nIn başlangıçtaki hedeflerinden farklı 
değildi: Gelenekael hayat tarzını korumak. Bu yüzden 
komşu Sırp eyaletlerinde “Güney Slavlann Blrtiğl” gibi 
modem ülkülerden esinlenen hareketlere karışmamaya 
azamt Mr özen gösterdi. Ancak 1817’de Kara YorgI’nin 
geri dönüşüyle, 19. yüzyıl boyunca bağımsız Sırbistan'
ın siyasal hayatına egemen olacak çelişki de su yüzüne 
çıktı. Mlloş Obrononiç'in geri dönen Kara Yorgi'yI uyku
sunda öldürtmesl, yalnızca lU ailenin arasındaki gele
nekael husumetin Mr sonucu değikJI. Rusya'da aürgün- 
de bulunduğu yıilanla Yunanlı tüccariann 1814'te Odee- 
aa’da kurduğu Flllke Etalrla (Dostlar Demeği) ile ilişki 
kunnuş, Osmanlıiar'a karşı Yunan ve Güney Slavlann Mr- 
llkte gerçekleştireceği Balkanlar ölçeğindeki Mr ayak
lanmayı aavunmaya başlamıştı.

Yunanlılar, 18. yüzyılın sonunda Osmanlı nüfusunu 
oluşturan milletler içeninde belki de en heterojen olanı 
haline gelmişti. Gerçi daha 18. yüzyılın başında, bu 
millet içersinde gerek iktisadi çıkarian gerekse hayat 
tarzlan açısından birbirlerinden açıkça farklılaşmış, üç 
ayn keaimin variiğını tesbit etmek mümkündü: 1) Yalnız
ca, OsmanlI imparatoriuğundaki bütün Ortodokslann 
dlnt otoritesi konumundaki İstanbul Rum Ortodoks Pat
rikhanesinin değil, tercüman olarak oynadıktan rolden 
BaMâlI'ntn hâriciyesinin de kontrolünü büyük ölçüde 
ellerine geçirmiş olan Fener Rumlan. O kadar ki, yerel 
hospodartor Rua orduianna destek vermiş oiduklann- 
dan, 18. yüzyılın başından beri Eflak ve Boğdan Fener 
Rumlan tarafından yönetiliyordu. 2) Yunanistan'da ve 
özellikle Mora yanmadasında, kimi zaman “sünnetsiz 
paşalar” diye anılan ve Kilise hiyerarşisiyle de Içlçe 
geçmiş olan toprak sahipleri. 3) Köylüler ve onlann 
isyanın sözcüsü olan Meftler.

Ancak Yunanistan'ın modem tarihi açısından kritik 
bir rol oynayacak olan kesim, asıl 18. yüzyılın son çeyre
ğinde gelişti. Başlangıçtan beri Osmanlı denizciliğinde 
Yunanlılar ağıriıklı bir roi oynamıştı. 1774'te Küçük Kay
narca anlaşması Yunanlı gemicilere, Rus bandırası al
tında ticaret yapma hakkını tanıyınca, Imparatoriuktaki 
denizaşın ticaret, neredeyse bir Yunan tekeli halini aldı. 
Artık Yunanlılar heryerdeydi; yalnız kıyı şehirierinde de
ğil, Balkanlar üzerinden Fransa ve Almanya'yla sürdü
rülen karayolu ticaretini de onlar kontrol ediyorlardı. 
Diğer yandan İm ticaret Mora’daki toprak sahiplerinin 
de işine yanyordu. 1794 ile 1813 arasında Mora'nın 
İhraç ettiği ürünlerin fiyatı 3.2 misli artmıştı. Ticaretle 
uğraştıkian zaman bile iktisadi güçlerinin kaynağı son 
kertede hep toprak olan Sırp aristokratlannın aksine, 
çok daha gerçek anlamda kozmopolit olan Yunanlı tüc- 
cariar milliyetçiliği etnik temelde değli, İktisadi hayatını 
zaten kontrol etmekte olduklan Balkanlar ölçeğinde bir 
konfederasyon şeklinde tasariiyoriardı. Flllke Etalria, 
aralanndaki dint yakınlıktan ve sürdürdükleri ticari ilişki
den ötürü Rusya'nın da sağlayacağı desteğe güvenen 
bu tüccar kesiminin temsilcileri tarafından kurulmuştu. 
1814-20 arasının demek üyeleri Mora'daki Uaftler ve 
toprak aahipleri ve Fener Rumlan ile İlişkilerini geliştir
meye, özellikle Çariık bürokraaisi İçinde kendilerine ta
raftar kazanmaya ve küçük ölçekli komplolar düzenle
meye hasrettiler. I820'de merked hükümet Yanya âyanı 
Tepedelenil AH Paşa üzerine aaker yollayınca, demek, 
genel ayaklanmanın vakti geldiğine karar verdi. Balkan
lar ölçeğinde tasarlandığından ayaManmamn İM yan nok
tada birden başlamasına karer verilmişti: Demeğin baş
kanı Aleksandr Ipsilantl küçük Mr bölükle PnJt ınnağını 
geçerek Boğdan'da Mr ayaklanma çağnsı yaparken, kar
deşi Dimitrios da Mora'daki ayaklanmanın başına geçe
cekti. Ancak ayaklanma daha başından Mr iç savaş
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görüntüsü sunmaya başladı. Boğdan'da ayaklanma çağ- 
nsı çok az yankı bukluğu gibi, ayaklanan köylüler de 
Yunanlı efendilerine saldınyoriardı. Ipsilantl'nln “kutsal 
bölüğü” üç ay içinde Oamanlı ordusu tarafından Uma- 
men telef edildi. Ancak Yunanistan'da 25 Mart'ta yapı
lan ayaklanma çağnsı Rumeli'den Mora'ya kadar bütün 
Yunan yanmadasında yankı buldu. Ayaklanmanın birin
ci yılında her yerde asiler mutlak bir zafer kazanmıştı. 
Ancak daha bu noktada bile, ayaklanma çok başlı bir 
nitelik taşıyordu. Rumeli'de her ikisi de Fenerii Rumla- 
nn farklı hiziplerinin kontrolü altında olan iki farklı Sena
to, Mora'da iae Mr “ merkezt hükümet” kurulmuştu. 
Fener Rumlan'nın ve özellikle Kilise hiyerarşisinin üst 
kademelerinin milliyetçi akımlar karşiaındaki tavn öte- 
denberi ikircikli olmuştu.

1822 her bakımdan, ayaklanma için bir gerileme döne
minin başlangıcı oldu. TepedelenlI'nin iktidannı kırmış 
oian OsmanlI ordusu Mora yanmadasının kuzeyinde ka
lan bütün bölgeleri yeniden İşgal etti, öte yandan faridı 
iktidar odaklan arasındaki ihtilafian uzlaştırmak üzere 
Mora’da bir ulusal meclis kurulduysa da, en güçlü klett- 
lerden olan ve “başkomutan” sıfatını taşıyan Kolokot- 
ronea, meclisin kendi ele geçirdiği Naupllon'a girmesi
ne izin vermedi. Bunun üzerine Astros'ta toplanan mec
lis, Kolokotrones'In azledlldiğini ve başkomutanlık gö
revinin üç kişilik bir korn’-^ye et 4diğlni açılıllıdı. 
Bunun üzerine Kolokotr 
kısmını yakalayarak lj)< / f i  
adasına kaçtı. İç savf 11U
zen bir Ingiliz gezginr' • u-li- «. Jnnda oldukça yay
gın olan bir söz, ülkenin üç İMlanın, papazlann, kocaba- 
şıiann (Hıristiyan toprak sahipleri) ve Türkierin çilesini 
çektiğini dile getiriyor. Belalar hep bu sırayla sayılıyor” 
diye yazıyordu. Uluslararası güç dengelerini yakinen 
tanıyan Fener Rumlan ve tüccariar, daha başından beri 
bağımsızlığın ancak büyük güçlerin onayı ve desteği 
İle kazanılaMleceğlnln faricındaydılar. Bu yüzden 1822’de 
toplanan ulusal meclisin ilk yaptığı işlerden Mri büyük 
güçlere yardım çağnsında bulunmak olmuştu. Ama Vi
yana Kongresi’nde tesbit edilmiş İlkeler arasında en 
“ kutsal” sayılanı, statükonun korunması, meşru yöne
timlerin popüler ayaklanmalarla devrilmemesiydi. Bu yüz
den, Ingiltere, Fransa, Prusya ve özellikle Avusturya 
Rusya'nın Yunanlılar'a yardım etme çabaiannı başanlı 
bir biçimde engelliyorlardı. Ancak bu noktada, devreye
o zamana kadar uluslararası politikada etkisi hissedil
memiş yeni bir güç girdi; Kamuoyu. 1824'de Osmanlı 
yönetiminin Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemesiyle
o zamana kadar ulaşılmış, denge bozuldu. Mehmet Ali 
Paşa’nın İbrahim Paşa'nın komutasındaki Mısır donan
ması Navarino'yu eie geçirerek, Mora'nın işgaline giriş
ti. Ancak aynı yıl, Yunanperver Ingiliz şairi hükümetten 
bağımsız olarak topladığı malt yardımla biriikte Yunanis
tan’a ulaştı. Yardımın meclise verilmesi, İbrahim Paşa'- 
nın güçleri tarafından sıkıştınimakta olan Kolokotrones'e 
meclisle uzlaşmak dışında bir seçenek bırakmadı. Böy
lelikle Byron'un harekete geçirmiş olduğu kamuoyu, 
kendi hükümetinden bağımsız olarak ve hükümetin res
mi politikasının Um teral doğrultuda, Yunanistan’ın ka
deri üzerinde etkiii oluyordu. O yıl içeninde, Byron'un 
ölmesi, özellikle Ingiltere ve Fransa hükümetleri üzerin
deki kamuoyu baskısının daha da artmasına yol açtı. 
1826’da Ingiltere ve Rusya, Osmanhlar ile Yunanlılar 
aresında aracılık etme rolünü üstlenmek üzere anlaştı
lar. 1827'de, Fransa, Ingiltere ve Rusya gemilerinden 
oluşan Mr donanma İbrahim Paşa'nın gemilerini Navari- 
no körfezinde imha etti. 1828'de Rusya Oamanlı Impara- 
toriuğu'na aavaş açtı. Silistre savunmasına rağmen Mart 
1829'da Edime düştü. Eylül’de İmzalanan Edime Anlaş
ması Yunanistan sorununun çözümünü büyük güçlere 
bıraktı. Sözkonusu güçler Yunanistan'ın bağımsızlığını 
1830'da İlan ettilerse de, İçerde Meftlerin (ve kısmen 
toprak sahiplerinin) direnişinin sindirilmesiyle geçen 
1830-2 yıllannı Yunanlatan'a uygun bir kral aramakla 
geçirdiler. Mayıs 1832'de Yunan tacı Bavyera kralının 
küçük oğlu Prens Otho'ya verildi.
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OsmanlI devleti, geniş sınırları bir yana bırakılırsa çok sayıda milletin ve etnik grubun (üstte) bir arada yaşadığı 
göreli bir hoşgörüye dayanan bir imparatorluktu. Yerel nüfusların bu imparatorluktan kopuşları öncelikle Avrupa 
topraklarında, sonra da Mısır ve diğer Arap diyarlarında yavaş yavaş ortaya çıkan milliyetçi uyanışlardan sonra 
gerçekleşmişti.

geliştirilen modern ordu da giderek âyan ve derebeylerin hakkından geliyordu. Tanzimat 
projesi, Osmanh tarihinde görülen büyük düzen değişiklikleri gibi, zirvede birkaç kişinin 
hazırladığı tepeden “inme bir proje olacaktı. Ancak çok önemli dış olaylarla birlikte 
yürütüldüğünden büyük devletlerin, özellikle İngiltere’nin onayını alacaktı.

Yeniçerilerin kaldmimasmdan Tanzimat’ın ilânına kadar geçen on üç yıl (1826-1839), Osmanh 
İmparatorluğu’ndan ilk milli devletin kopmasını (Yunanistan, 1829), yüzyıllardan beri 
yabancılara kapalı kalmış Boğazlann Rus trafiğine açılışını (Hünkâr İskelesi Antlaşması, 1833), 
asi bir Osmanh Paşasının tek başarılı merkezden kopma hareketini (Kavalalı Mehmet Ah 
Paşa’nın Mısır isyanı, 1830) ve Osmanh smırlannı Batı’nın sanayi ürünlerine aşan 1838 
Ticaret Anlaşması’nı görmüştü. İlk üç olay zaman zaman Osmanh İmparatoriuğu’nun sonunun 
yakın olduğu izlenimini vermişti. Bu durumda İngiltere, Osmanh toplumunda destekleyebileceği 
en önemh ve çıkarlanna uygun güç olarak sanayi ve çevresindeki aydın bürokrat grubunu 
görmüş, Osmanh Devleti’ni, Rusya’nın Boğazlar üzerindeki tekelinden ve Kavalalı Mehmed Ali 
Paşa badiresinden kurtarma kaşılığı olarak 1838 Ticaret Anlaşması’m elde etmiş ve Tanzimat’a 
yeşil ışık yakmıştı.

O sm anlI'da Sanayi 
D evrim i E tkileri

18. yüzyıl sonlarına doğru. Büyük Türk Sultam’nın 
bir elçisi Paris sarayına gider; kendisine Versailles’ın 
gösterişli havuzları, fıskiyeleri, otomatlar, oyuncaklarla 
dolu odaian, mucize makineler ve zenginlikler gezdirilir, 
gösterilir. İyice “ağzı açık kaldığına” , gerektiği gibi 
“etkilendiğine” kani olunduğunda kendisine, en çok 
neye şaşırdığı, kendisini özellikle neyin etkilediği soru
lur. “Kendimi burada görmek!” cevabını alırlar. İşte 
“ kendini orada görmekten” bu kadar şaşkınlığa düşen 
Osmanii, yüz yıl geçmeden, kendisini o makinenin bam
başka bir yerinde, onu kullanmaya erişemeden iıizmeti- 
ne yavaş yavaş, farkettirmeksizin koşulacağı bir yerinde 
görüverir.

Fransız Devrimi’nin de. Sanayi Devrimi’nin “doğal” 
ideolojisi pozitivizmin de OsmanlI’da yankılanması tam 
bir trajedidir. Aranan, buiunan ve aktarılan “deva”nın 
geri tepmesi, modernliğin, “garplılaşma” diye adlandı
rılan hedefin menzilinin imparatorluğun o günkü şartla
rında kısa düşmesi, ıslahatçılık gir.jimierinin büyük bir 
kesiminin fiyaskolarla, hatta ateşe benzin dökmek gibi, 
varolan durumu daha da kötüleştirecek felaketlerle so
nuçlanması, bu maceranın OsmanlI’yı götüreceği yeri 
ta baştan belli ediyordu. Modern silahlarla teçhizatiandı- 
nimış bir orduyu bile OsmanlI’nın besieyemeyeceğini 
Nizam-ı Cedid deneyiyle biraz da acı bir şekilde öğrenen 
İÜ. Selim’in trajedisini zamanla pâyitahta neredeyse pa
muk ipliğiyle bağlı ulusların birer birer kopmaya başla
ması, kuzeyde Rus cephesinin, Mısır'da Avrupa ülkele
rine karşı cephenin çöküşü; bunları Batı’nın Sanayi Dev
rimi’ne kendi çapında cevap verebilmek için borç harç 
tuzağı sonunda içine düşülen iflas ve Düyun-u Umumi- 
ye’nin; ve emperyalizmin karşısında durulmasını amaç
layan politikaian sağlamlaştırmak amacıyla dayatılan 
“Abdülhamid İstibdadı”nın takip edişi; bunların hepsi, 
çöküşe kadar giden inişli çıkışlı yolun her yönüyle 
“trajik” olduğunu, yani ’’doluya koysan almaz, boşa 
koysan dolmaz” bir çıkmazın kronikleştiğini göstermek
teydi.

Fransız Devrimi’nin Osmanii üzerindeki etkilerinden 
söz ederken, siyasetin oldukça dar bir alanında sınırlı 
kalmış olduklarını da belirtmek gerek. “Liberty, fraterni
ty, 6gaiit6” sloganlarının aktanmından başka bir şey 
olmayan bu etkilenme. Batı topiumiarında ortaya çıka
cak olan çok daha büyük bir yapısal değişikliğin, yani 
Sanayi Devrimi’nin gereğince karşılanabilmesi için zo
runlu olan öngörülerin Osmanii İmparatoriuğu’nun bün
yesinde de gerçekleştirilmeleri için toptan yetersizdi. 
“Geri kalmışlığın sorgulanması” da. Cumhuriyet döne
mine kadar “geri kalıyordu” . Oysa Namık Kemal, 
“ İstikbal” başlıklı bir yazısında Avrupa Sanayi Devrimi'- 
nin o çağ Osmanii ve Osmanlıcı aydınının kafasında 
nasıl yankılandığını bize şöyle gösteriyor: “ ...onlar beş- 
yüz sene sonra makinelerini idare için gereken kömürün 
şimdiden tedarikine çare düşünüyoriar. Biz beş gün 
sonra midemizin hareketi için katiyüivücub olan gıdanın 
üretim sebeplerini biie düşünmüyoruz...” Bu yakınma
nın ne anlama geldiğini İse birkaç satır aitta “ ...mahsüiat-ı 
ziraiyemiz Avrupa tezgâhlarının şimdi belki on binde 
birini beslemiyor, fakat ileride cümlesini idareye 
müsteittir” sözlerini okuduğumuzda anlıyoruz: Avrupa
lIların makinelerini ve midelerini işletmek için çare bu
lunmuştur; OsmanlI, ardarda gelen, koskoca imparator
luğu bir ticaret yoluna dönüştüren ticari anlaşmaların 
devam ettirilmesiyle gelecekte Avrupa sanayiinin ham
madde deposu görevini başanyla yerine getirecektir.

Yine Sanayi Devrimi’nin etki alanında düşünerek, Os
manii aydınlan, Saint-Simoncu toplum tasariama mesle
ğinden Le Play sosyolojisine (OsmanlInın patriyarkai



r Toplumsal Mücadelele

zihniyetine tam aniamıyia uyguniul( gösteren bir tasan
lar demeti), eitonomiic iiberaiizm ve adem-i meri<eziyetçi 
ideoiojiden despotil( modernizme itadar bütün fildir oi<ui- 
iarmt eiden geçiriyorlar. Buna icarşın “ ütopyacı 
pozitivistlerin” ideal toplum tasarlamakla yola çıkıp son 
çare olarak kapağı attıkları "Dünya Fuarlarına” Osmanlı 
sanayi ve tarımı bir kaç baiıarat ve o aralar Lazı koruma
cı önlemlerin hâlâ uygulanabilmesi sayesinde biraz iyi
leşme gösteren birkaç tekstil ürününden başka bir şey 
sunamıyor.

Batı toplumlan, toplumsal yapılarını değiştirme ihtiya
cı acilleştiğinde “devrim yapmaktan” ya da en azından 
buna kalkışmaktan çekinmemişlerdi. Osmanlı toplumun- 
da devrim projelerinin düşüncesini bile olanaklı kılma
yan önemli bir “yapısal eksiklik” vardı oysa. Fransız 
Devrimi sonrası kurulacak toplum konusunda sayısız 
proje, örnek ve mekanizma hazır bulunmakta, hiç değil
se taleplerde belirmekteydi. Burjuvazi iktidarı ele geçi
rirken her nabza göre şerbeti vermeyi bilmişti; ne de 
olsa sınıflara ve katmanlara ayrılmış, bir mücadele are
nası oluşturan bir toplumda “tek bir ideoloji” veya prog
ram iktidarı ele geçiremez, geçirse de elinde tutamazdı. 
Üstelik bu projeleri, iktidar mücadelesi stratejileri içinde 
masseden toplumsal sınıf ve kategoriler de mevcuttu. 
OsmanlI ıslahatçısı açısından ise bunların eksikliği veya 
dağınıklığı, Fransız Devrimi’nin etkilerini, ya eşitlik ve 
kardeşliği Osmanlı hegemonyası altında bir uluslar ço
ğulluğunu yeniden birleştirmek için hükümdardan ko- 
paniması gereken ödün ve haklar talebi, ya da 
“garplılaşma” çerçevesi içinde, Devlet yapısına “zevâl 
vermeden” gerçekleştirilecek ıslahatları taşıyacak “tek 
ve biricik ideolojiye sahip” bir düşünce programı çerçe
vesinde sınırlandırmıştı. Oysa “garplılaşma” ideolojisi
nin özlediği toplumu tek bir ideolojinin, etkileri “cürmü 
kadar yer yakacak” tek bir programın çerçevesinde oluş
turmak olanaksızdı.

Garplılaşma ideolojisinin emperyalizmin gelişmeye 
başladığı, İngiltere’nin yayılma politikasını Doğu’ya da
yatmaya giriştiği bir döneme rastlaması, Osmanlı mo
dernleşmesi açısından bir talihsizlik olduğu kadar, zo
runluluktu da. Zorunluluk olması, yalnızca kapitalizmin. 
Sanayi Devrimi’nin itkisiyle gittikçe daha geniş pazarlar 
ayarlamak talebinden değil, daha da önemlisi, Osmanlı 
Devleti’nin içten çözülmesi, daha doğrusu, bölgesel fark
lılıkların yoğunlaşması nedeniyle, imparatorluğu oluştu
ran ulusların istikrarı zorlayacak bağımsızlık mücadele
lerini nihayet başlatmalarından ileri geliyordu. Boş bıra
kılan yere başkaları yerleşir.

Batılılar açısından şaşkınlık verici bir toplumsal dur
gunluğun, III. Selim gibi “ modemleşmeci” bir hüküm
darın bile tam bir “despot” olduğunun teslim edilmesi
nin; bunun yanında, Batı’daki toplumsal proje bolluğu
nun “özgür” ara tabaka ve kurumlardan -’’sivil toplum” 
kurumlarını anlayalım- yoksun Osmanlı devletinin yok
sulluğu ile karşıtiaştınimasının, Osmanlı hakkındaki ta
rih yazımının ve çözümlemelerin merkezi odağını oluş
turduğu bir durumda, “garplılaşma” ideolojisinin sırtı
na taşıyamayacağı bir yükü aldığı kolayca anlaşılabilir, 
işte Batı böyle toplumlan “kolonileştirilebillr” olmalan 
açısından gözüne kestiren ve ele alan bir uygarlık geliş
tirmişti. Bunun için çok yönlü kolonileştirme stratejileri 
gündeme getirildi.

Osmanlı-İngliiz 1838 Ticari Muahedesi, Fransa’nın ulus
lararası rekabet açısından tepkisini çekmesine rağmen 
İngiltere’nin pazarın açılması, gümrüklerin indirilmesi, 
sonradan Süveyş kanalının açılmasıyla önemini kaybe
decek Doğu’ya giden Osmanlı ticaret yolunun açılması 
gibi taleplerini yerine getirerek imzalandı. Trajedinin 
göbeğindeki Osmanlı İmparatorluğu Sanayi Devrimi’yle 
işte bu anlaşmayla başlayan süreç içinde tanıştı. İngilte
re firmalarının Osmanlı ülkesine girişinin aracılannı, ve 
eksik gedik kapatıcılarını oluşturacak “azınlık” tüccar

larının haklannm iyileştirilmesi türünden önlemler de, 
“ hürriyetperverlik” namına Tanzimat fermanıyla başla
yan bir süreç içinde alındı. Aslında her şey pek ağır 
işliyordu. Devlet, ne böyle bir iktisadi programı, ne de 
onun güvenceye alınmasını sağlayabilecek gerekli ku
rumsallaşma ve örgütlenmeleri yaratabilecek, kurabile
cek durumda değildi. Emperyalizmin sızması imparator
luğun bütün bölgelerinde aynı süratte ve tekbiçimli ola
rak gerçekleşmedi. İkincisi, bu sızma, İngiltere ya da 
Fransa gibi sömürgeci ülkelerin diğer Asya ve Afrika 
ülkelerinde yaptıklan gibi bir kolonileştirme-sömürge- 
leştirme programını takip etmedi. Asırlık yapılara sahip 
bir imparatorlukla karşı karşıya bulunan Batılı güçlerden 
birçoğu; yüzyılın sonlarına doğru Almanya’nın da katıl
masıyla OsmanlI ülkesinin ekonomisini ele geçirmek 
üzere hazır ve nazırdılar. Ayrıca, bu ülkelerden herbiri 
farklı paylaşım ve sömürgeleştirme politikalanna, ve 
farklı çıkar motivasyonlarına sahiptiler. İngiltere kendisi 
için rahat bir hammadde kaynağı ve Sanayi Devrimi 
sonrası elde edilen artığı pazarlayabileceği kolay bir 
pazar ararken Fransa, daha çok finans merkezileştirme
si peşine düştüğü bir dönemde “borçlandırma” yoluyla 
İktisadi alan üzerinde hakimiyet kurmak sevdasındaydı.

Kalem dergisinde, Bosna-Hersel< 
bunalımı üzerine yayınlanan 
karikatürde şöyle deniliyor: “ Fes 
fabrikalarını siyanet maksadiyle 
Avusturya İmparatoru kendisi ve 
ordusu için fesi, serpuşu resmt 
olarak kabul etmiştir."

Almanya’nın “ nüfuzu” ise, kapitalist yayılmanın da öte
lerine geçerek, Bismarck döneminin gerektirdiği askeri- 
slyasai hegemonyayı da yerleştirmeyi amaçlayan bir 
girişimin sonucuydu. Üç büyük emperyalist ülke tarafın
dan denetlenmek, üstelik Çarlık Rusyası’nın da askerî 
hareketlerine sürekli olarak hedef olmak, tarihte pek 
az devletin başına gelmiştir. Yine de, emperyalist ülke
ler arasındaki bu rekabet arenasının, kendine göre özel 
olarak oluşturduğu bir direniş mekanizması da iş başın
daydı. En yetkin biçimde Sultan II. Abdülhamid’in dilin
den aktarılmış bulunan bu “şark kurnazlığı” , Batı’nın 
tahakkümüne karşı direnebilecek yapıların oluşturulma

sının söz konusu olamayacağı anlaşıldıktan sonra, Bab-ı 
Ali’nin de emperyalist ülkelerden her birine farklı siya
sal yaklaşımlar göstermesine, Düyun-u Umumiye’de 
Fransa’ya teslim olurken I. Dünya Savaşına götürecek 
yolda Almanya ile askert-savunma ittifakı oluşturması 
türünden yöntemlere başvurulmasına dayanmaktaydı. 
İngiltere açısından da, Süveyş kanalının açılmasından 
sonra Anadolu güzergâhının öneminden az da olsa kay
betmesi, bu politikanın uygulanmasını kolaylaştırarak 
İmparatorluğun Büyük Savaş’ta yıkılana kadar can çeki
şebilmesini sağladı.

Avrupa'da Sanayi Devrimi finansın merkezileşmesini 
getirmiş, Osmanlı Devleti'nin yan-sömürge haline geti
rilmesinde bu merkezileşme önemli bir rol oynamıştır. 
Ancak Sanayi Devrimi’ni de olanaklı kılan, Marx’in “ ilkel 
sermaye birikimi” adını verdiği tarihsel süreç olmuştu. 
Bu, dar anlamda bir para, ya da sermaye birikimi değil, 
kapitalizmin koşullarının birikimiydi; yani tüccar kapita
listin elinde biriken para sermaye, daha çok koionlleşti- 
rilmiş ülkelerden kaynaklanan hammadde, ve emeğinin 
koşullanndan yoksun ve serbest kılınmış proletarya, 
bu birikimin maddesini oluşturmaktaydılar. Bu üç koşu
lun biraraya gelmesi, serbest bir emek pazarının oluş
ması, meta değişiminin genelleşmesi kapitalizmin do
ğuşunu getiren gelişmelerdi. Manüfaktürün ilkel for
mundan ikinci formuna, oradan da fabrika düzenine 
geçişin getirdiği ardışık emek örgütlenme biçimleri, eme
ğin bir yandan toplumsallaşmasına, öte yandan teknik 
işbölümü çerçevesinde bir yeniden dağıtıma, bir disip
lin çerçevesinde yeniden örgütlenmesine götürmektey
di. Kapitalizmin "klasik ülkesi” İngiltere’de bu süreç. 
Poor Laws’dan fabrika yönetmeliklerine kadar uzanan 
ve Devlet destekli politikalar uyannca gerçekleştirilen 
bir siyasal mekanizmayı gereksinmişti. Sanayi Devriml’- 
nl daha geriden takip eden Kıta Avrupa’sı ülkeleri de, 
benzeri önlemleri atmakla yükümlü “burjuva devlet ya- 
pıtan” nı gerçekleştirmiş, ya da gerçekleştirmek üzerey
diler.

Sanayi Devrimi’ni salt teknolojik devleşmeyle sınır- 
landırmayıp bu sürecin sonundaki yerine oturtursak Os
manlI’da neyin eksik, neyin fazla olduğu ortaya çıkar. 
“Garplılaşma” aslında Osmanlı bürokrasisinin Batı’ya 
karşı direnme ve rekabet aracı olarak kurmayı düşlediği 
iktisadi ve İdarî mekanizmatara eklenen, çoğu zaman 
safça dite getirilmiş bir “ hürriyetperverliğin” , yani so
nuçta ilan edilebilen “Meşrutiyef’in kolayca geri alın
masına götürecek bir yolun takipçisiydi.

Osmantı’nın sanayileşmedeki başansızlığının, eşitsiz 
gelişme yasası uyarınca ancak büyüyebileceği ve kro- 
nikleşeceği, ancak nedenlerin daha derinlerde yattığı 
üzerinde çok tartışılmıştır. Bu nedenler arasında en 
önemlisi, sivil toplum kurumlarının varolmaması bir ya
na bırakılırsa, modern sanayi aygıtının tarihini ta baştan 
kuşattığı t>elki unutulan sosyo-politik iktidar aygıtlannın 
yokluğudur. Özellikle burjuvazinin eline testim edilerek 
sınıfsallaşacak, giderek anonimleşecek olan iktidarını 
oluşturmak için, tarihin en saldırgan ve temkinti, şidde
te ve hümanist yumuşaklığa en yatkın devtetterini ötüş
türmüş butunan Batı ulus-devlettertntn kurutuş sürecin
de, krattann “feodaliteyi” ezmekte başvurdukları dört 
ana mekanizmadan -maliye aygıtı, modern ve düzenli 
ordu, merkezî hazine ve en önemlisi, köylü kitlelerini 
işçiye dönüştürecek, bürokratik, giderek "bilimsel” kı
lıklı baskı, disiplin ve yeniden-düzenteme mekantzmata- 
n...- yoksun olmak. Sanayi Devrimi macerasına atılmak
ta OsmanlI idari kadrolannı kararsız, ya da beceriksiz 
kılmıştı. Despotizmden burjuvazinin “ yumuşak 
egemenliğine” geçiş, bir “ ilk şiddet” itkisinden başla
yarak tüm bir nüfuslar çoğulluğunun yeniden biçimlen- 
dirllmesini, homojenleştirilmesini sağlayacak “hükümet- 
teşme” ve “ utustaşma” süreci aracıtığıyta otur, işte 
gecikme buradaydı.

SEDAT MARMARA

1789



OSMANLI DEVLETİ'NDE TOPLUMSAL MÜCADELELER
401

Siyasetnâm e
NİZAMÜLMÜLK

Padişahlara, sultanlara devlet yönetimi hakkında 
bilgiler veren, yol gösteren siyasetnâmelerin en 
önemli örneklerinden biri olan Nlzamülmülk'ün 

(1018-1092) bu eseri İslâmiyet’te birliğin 
sağlanması amacıyla kaleme alınmıştır. Yazarı 

daha sonra Nizamiye Medreseleri’ni kurarak bu 
yolda eğitim yapmıştır.

IKTA’ SAHİPLERİ VE ONLARIN HALKA NASIL 
MUAMELE ETTİKLERİNİN TETKİKİ

Kendilerine ıkta’ verilen sipahilerin halka nasıl mua
mele edeceklerini bilmeleri gerekir. Kendilerine bırakı
lan malı alınca eğer halka iyi muamele ederlerse ne 
âlâ. Fena muamele ederlerse halkın bedeni, malı, evlâ
dı, tarlaları ve âletlerinin ondan emin olması için malı 
elinden alınır. Sipahilerin bunlara el uzatmağa hakkı 
yoktur. Halk padişahın sarayına gidip, halini anlatmak 
isterse, onlan bundan men etme yetkileri yoktur. Bunun 
haricinde hareket eden sipahinin -diğerlerine İbret ol
ması için- elinden ıkta'sı alınarak cezalandırılır. Hakikat
te onların, toprağın ve halkın Sultanın olduğunu bilme
leri gerekir. Sipahiler ve valiler onların başında emniyet 
müdürü (şahne) gibidirler. Yaptıkları muamele ile halk 
padişahtan memnun olursa, onun ceza ve azabından 
emniyette olur.

( . . . )

MEMLEKET VE HALKIN İYİLİĞİ İÇİN CASUSLAR 
GÖNDERMEK VE TEDBİR ALMAK

Dünyanın dört bir köşesine tüccar, seyyah, sûfi, ecza
cı ve derviş kılığında casuslar göndermeli, duydukları 
her şeyi haber olarak getirmeli ve ülkelerin durumları 
hiçbir şekilde meçhul kalmamalıdır. Eğer bir olay ortaya 
çıkar veya yeni bir şey (keşif) olursa kendi zamanlarını 
onu elde etmeğe harcamalıdırlar. Çoğu zaman vâlller, 
arazi sahipleri, memurlar ve emirler muhalefete ve İsya
na kalkışmışlar ve padişaha karşı bağlarını koparmışlar
dır. Fakat casuslar ulaşıp haber getirdiklerinde, padişah 
zamanında hazırlık yaparak hareket eder ve aniden is
yankârın üzerine çullanır. Böylece (isyankârlar) tutukla
nır, niyetleri akim kalır. Eğer bir, padişah askerleri ile 
memelekete saldırmaya niyet ederse, o, (casuslarından 
aldığı haberle) onları (kendi toprağından) defeder.

( .. .)

TÜRKMENLERİ, KÖLELERİ, TÜRKLERİN YÖNETİMİNDE 
VE DİĞER HİZMETLERDE KULLANMAK

Türkmenlerden her ne kadar bıkkınlık gelmişse de, 
sayıları fazla olduğundan ve devletin kuruluşunda çok 
hizmet ederek, sıkıntı çektiklerinden, hepsi akrabadırlar 
ve bu devlet üzerinde hakları vardır. Çocuklarından bir 
kişinin ismi tespit edilerek, devamlı meşgul olması için 
sarayın 1.000 kölesinin silah ve hizmet öğretimi ona 
verilmelidir. Böylece insanlarla birlikte otururlar, gönül
leri ısınır ve köleler gibi hizmet de ederler. Neticede 
yaradılışlarında mevcut oian nefret ortadan kalkar. İhti
yaç hasıl olduğu zaman işaret edildiği an, 5.000-10.OOO’I 
atlarına binip köleler gibi techizatlanarak hizmete koşar
lar. Bu devletin hizmetlerinden de nasipsiz olmazlar. 
Melik’In onlara karşı sevgisi artar, onlar da bundan mem
nun olurlar.

( .. .)

Üstte: Book of Kings’den (Bibliotheque Nationale 
Paris) bir minyatür. Savaş alanında bir OsmanlI askeri 
düşmanının boynunu kesiyor. Ortada: Schweigger'den 
bir Osmanlı Sultan sofrası. Altta: Mevlânâ ve Şems-i 

Tebrizi.

ŞARAP MECLİSİNİN KURULMASI VE ŞARTLARI

İşret meclisi kurulduğu hafta bir ve iki gün alışkanlık 
peyda etmiş kişilerin gelmesi için izin vermek gerekir. 
Gelmesi mahzurlu olmayan kişilere gelecekleri gün bil
dirilir. Özel işret olduğu günler, şahıslar bu toplulukta 
yerlerinin bulunmadığını bilmelidirler. İhtiyaç duyulma
yan kişilerin bu toplantıya kabul edilmeleri hoş karşılan
maz. Biri kabul edilirse diğerleri geri çevrilir. Özel mecli
se lâyık olanlar buraya gelmeye izinlidirler. Buraya ge
lenlerin yanlarında bir köle hariç, saki veya sürahi getir
meleri asla âdet değildir. Padişah sarayından evlerine 
yiyecek, çerez ve şarap götürmeleri, evlerinden saraya 
getirmeleri hiç bir zaman hoş karşılanmamıştır. Çünkü 
Sultan dünyanın kethüdası sayıldığından, insanlar onun 
aile efradı ve kullarıdır. Aile fertlerinden birinin efendiye 
ekmek parçası, şarap ve yiyecek getirmesi vacip değil
dir. Biri şarap getirirse, padişahın şarapları ona şarap 
vermez. İyi veya kötü şarap getirdiği için onu döverse, 
bu özür ortadan kalkar.

( . . .)

ŞAM VE MAĞRİP’TE BÂTINİLERİN ORTAYA ÇIKIŞI, 
FİTNE VE FESATLARI

( . . .)

Bahsettiğimiz bu köpeklerin herbirinin macerası bü
yük bir kitap gerektirir. Bâtıniler zaman zaman isyan 
etmişler, her zamanda kendilerine başka bir İsim ve 
başka bir lakap vermişler, her şehir onlara başka bir 
ad vermiştir. Mısır ve Halep'te İsmailî; Bağdat, Mavera- 
ünnehir ve Gazneyn’de Karmatf; Kûfe’de Mubareki; Bas
ra’da Ravendi, Berkaî, Berî Halefî ve Batınî; Gürgan'da 
Kırmızı bayraklı; Şam’da Mubiza; Mağrip'te Saldî; Lahsa 
ve Bahreyn'de Cennabî; İsfahan'da Bâtınî derler. Onlar 
ise kendilerine Talimi derler. Maksatları her zaman halkı 
doğru yoldan çıkararak, müslümanlığı ortadan kaldır
mak olmuştur. •

FSbf Mâ~Fih
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RUMÎ

Mevlânâ’nın Fîhi mâ-fîh adlı sohbetlerini biraraya 
getiren eseri ünlü düşünürün ruh, bilgi, insan, 

terbiye, aşk, gerçek vb. konulardaki düşüncelerini 
içermektedir.

SÖZ, SÖZE MUHTAÇ OLANA SÖYLENİR

Söz, anlaması için söze muhtaç olan kişiye söylenir. 
Söz söylemeden de anlayan kişiye söz söylemenin ne 
lüzumu var? Gökler, yerler, anlayan kişiye hep sözdür.

Temel olan maksattır; maksada bakılırsa ikilik kalmaz; 
ikilik parça-buçuklardadır; temelse birdir.

(. . .)

HER ŞEY ZIDDIYLA BELİRİR

Kötülüğü, iyiliği yapan bir midir, iki midir diye birisi 
sordu. (Mevlânâ) cevap verdi:

Karşılıklı konuşurken, şüpheye, zanna düşünce, bir, 
mutlaka iki olur. Çünkü hiç kimse, kendisine aykın ola
maz, kendi kendisiyle karşılaşamaz. Bu yüzden de kötü
lük, iyilikten aynlamaz. Çünkü iyilik, kötülükten vazgeç-
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fflektir; kötülükten vazgeçmekse kötülük olmadıkça 
mümkün değlkllr. Anlaşılıyor ya, İyilikten vazgeçmek 
de kötülükle olur. Kötülüğe düşkünlük olmasaydı kötü
lükten vazgeçmeye de kalkışılmazdı; hiçbir şey de mey
dana gelmezdi.

( ...)

İÇİNİ YIKAMAK DAHA DA GEREK

insan, ağaçtan, yahut sırçadan yapılmış bir kaba ben
zer. Dışını yıkamak gerek ama İçini yıkamak daha da 
gerekli birşey. Dışını yıkamak farz ama içini yıkamak 
daha da farz. Çünkü Tann şarabı, ancak temiz kaba 
konur. Kabı yıkamak gerek buyruldu ya, İçinin yıkanma
sı daha lazım; çünkü dışındaki değil, İçindeki içilir.

( ...)

İNSAN TANRI USTURLÂBIDIR

insan, Tann usturlâbıdır; fakat usturlâbı bilmek için 
yıMızbilgini gerek. Tere satanda, yahut bakkalda da 
usturlâp bulunabilir; ancak ondan ne fayda elde eder? 
Usturlâpla göklerin hallerini, dönüşlerini, İMjrçian, tesir
lerini, halden hale dönüşlerini, bunlardan başka daha 
da birçok şeyleri ne bilir kl? Şu halde usturlâp, yıldızbil- 
ginlne fayda verir, onun işine yarar. •

V arid a t
SİMAVNA KADISİOĞLU ŞEYH BEDREDDİN

Şeyh Bedreddin’in ünlü eseri Vâridât Bedreddin’in 
soht>etlerinden, bazı sorulara verdiği cevaplardan 
meydana gelmektedir. İlk kez Musa Kazım Efendi 
tarafından Türkçe’ye çevrilmiş bu eserden almış 

. olduğumuz bölümler Abdülbaki Gölpınarlı 
çevirisidir.

Rahman ve rahîm Allah adiyle; rabbim, yardım dileriz; 
hayırla tamamına eriştir.

Bil ki âhiret işleri, bilgisizlerin sandıkları gibi değildir; 
çünkü onlar, gayb ve meleküt âlemlndendir; avâmın 
sandığı gibi şehâdet âleminden değildir. Peygamberle
rin ve temiz kişilerin sözleri doğrudur; yalnız yanlışlık, 
onlann ne dediklerini anlayıştadır. Bil ve şübhe etme 
ki haberlerde gelen, eserlerle yayılan cennet, hûriler, 
köşkler, ağaçlar, meyveler, nehirler, azab ve ateş, bun
lara benzer şeyler, bu sözlerin dış yüzündeki anlamla- 
nndan ibaret değildir; bunlann başka anlamlan da vardır 
ki onlan Tanrı dostlanndan olan içi, dışı temiz kişiler 
bilirler, anlarlar. İbâdetleri koymaktan maksad, gönülle
ri, geçici şeylerden en büyük varlığa, evveline evvel 
bulunmıyan varlığa çekmektir; yoksa geçici şeylerle oya
lanan bir gönülle bin yıl namaz kılsan sevâba âid şey 
elde edemezsin.

( ...)

Gerçeği istiyen kişi, hastaya benzer; dilediği olgun
luklarsa sağlık-esenlik gibidir. Bilgisizlik, uzaklık, hasta
lıktır âdetâ; hasta, nasıl kendisini hekime teslim ederse, 
hekim, nasıl onu dilediği gibi tedâvi eder, o da, hekimin 
verdiği ilâçların acılığına dayanırsa, gerçeği dileyen de 
onun gibi mürşide Itâat etmelidir. Hasta, sağlığa kavu
şur yâhud kavuşmaz; ama sağlığı-esenliği İstemenin 
şartı, hekimin emrine uymaktır. Hekime, l>eni iyi etme
dikçe senin sözlerini dinlemem demesi, akla uygun ola
maz. işte gerçek yolun yolcusu da yoldaki aykınlıklan 
aşmak İçin Itâat etmelidir; aradığımı bulmadıkça şeyhle
rin dediklerini yapmıyacağım diyemez; derse bu söz, 
istemeyişine delildir.

(..■)

Hükemâ, rûh, mücerredâtia birleşir, mücen'edât âle-
üstte: Bir Icoğlanı.

Altta: 18. yüzyılda bir Haseki.

mine ulaşır, rûha, olaylann sûretlerl akseder, rüyâ bu- 
dur derler. Böyle olması mümkün olduğu gibi gördüğü 
şeyin hâricde vücûdu olmayıp uykudayken düşünceleri
nin sûretlerl olması da mümkündür; bilgisizlerin sandık
lan gibi görülenler ayn şeyler değildir. Çünkü insan, 
uyanıkken zihninde bir şeyi düşünür ya; uyurken de 
böyle olur; hattâ umarım ki gerçek, benim dediğimdir, 
hükemânın dedikleri değil, insan, uyanıkken bildiği, gör
düğü, düşündüğü şeyleri rüyâsında görür; duyduğu söz
leri duyar; tasavvuruna uygun şeyleri görebilir. Gördük
leri ayrı bir şeyler olsaydı ve rüyâ, rûhun mücerredât 
âlemine ulaşmasından meydana gelmiş bulunsaydı, ada
mın, hiç görmediği, gönlüne getirmediği şeyleri görme
si, hiç duymadığı sözleri duyması gerekir idi; kendi 
cinsinden olmıyan şeyleri görürdü; oysaki iş böyle de
ğildir; İnsanın gördüğü rüyâ, düşündüğü şeylerdir an
cak. Uykuda da akıl-fikir, uyanıkken düşündüğü gibi 
çeşitli şeyleri düşünmektedir; ne kadar annmışsa, ne 
kadar İyi bir hâle bürünmüşse o derecede bu gördüğü 
şeyler, doğru çıkar. Hâsılı rüyâ, uyuyan kişinin akltna- 
fikrine gelen şeylerin sûretlere, şekillere bürünmesin
den ibârettir.

( . . . )

Şu duygulardan göz yumar, tecellilere bakmazsak, 
Hakk’ın zâtını gözle görmeğe imkân yoktur; fakat yüce 
Tann’nın sevgisiyle kendinden geçmiş olan kişiye Tan- 
n, bu sûrete bürünüp görünebilir; yalnız bu iş, az olur; 
bu husûsta esâs, gönlün annmasıyla Hakk’ın anlaşılma
sıdır; çünkü gönül arındı mı, Hak, o gönül sâhlbine, 
anlayışı derecesinde tecelli eder; özel ve duyguyla bili
nir, anlaşılır bir sûretle değli; böylece iş açılır, şübhe 
de geçer gider.

Ağacın “ben Allahım” demesi, bu sözü bir insan söy
lerse de câiz görülmesini, hattâ daha doğru ve yerinde 
olarak kabûl edilmesini anlatmak içindir. Değil mi ki 
âlem, onun sûretidir, ben oyum diyen herkesin sözü 
doğrudur.

( . . .)

Bil kl akıl, görüş, düşünüş, keşif ve apaçık görüp 
anlayış bakımından anlamaya bir âlettir. Sûfilerin, akıl, 
ayak bağıdır ve örtüdür demelerinin anlamı, düşünce 
ve görüş bakımındandır. Çünkü düşünce kuvvetine ha
yâl ve vehim de girebilir ve aklı yanıltabilir; akıl da 
eşyâyı nasılsa öylece anlıyamaz. Bu yüzdendir kl akıl- 
fikir sâhlbl mütekellimler, mes’elelerden bir mes’eleyi, 
düşünceleriyle bulmuşlar, uzun bir zaman ona kanmış
lar, sonra onu değiştirmişler, yıllardan sonra bir başka 
şekle sokmuşlardır. Çünkü düşünce l>akımmdan akla 
inanmak, dayanmak, perdedir; gönlü perdeler, gerçek
ten saptınr; iş nasılsa öylece anlaşılmaz. Hâsılı akıl için 
iki yön vardır; Biri düşünceyle, görüşle anlayış; öbürü 
kalbi arıtmakla anlayış. Aklın keşif yoluyla anlayışı daha 
tamdır, doğrudur ve yanılmaktan daha uzaktır. Görüş 
ve düşünce yoluysa hayâllerie kanşır, hatâsı çoktur
o yolun. Keşif yolu da ancak kalbi antmakla. Hakka 
yönelmekle, peygamberlere uymakla, onlann yoilanna 
gitmekle olur. Düşünce yolunda, kalbi tasfiye olmadı
ğından bu yol, perdedir. Azgınlıktır. Gerçeği isteyene, 
yolculuğunda peygamberiere uyması, riyâzatta, mücâ- 
hedede bulunması, bozuk düşüncesine kapılıp akla uy
maması gerektir. Sonunda iş açılır, görünür ve akıl, 
bulanıklıklardan kurtulur; gerçek de nasılsa, öylece an
laşılır. (...) •

"G üze ls in  Pirim in Nûru  
G ü ze ls in "
DEDEMOĞLU

Şeyh Bedreddin’in öldürülmesi halk ozanlannın bu 
konuda destanlar yazmasına neden oldu. 

Bunlardan biri de Dedemoğiu’nun.



403

Cinsinden alınan yerin nûru var 
Gelen dervişlerde kudret sırrı var 
On İki imam gerçeklerin aslı var 

Güzelsin Serez’In Şaiı’ı güzelsin 
Güzelsin Pirimin nûru güzelsin

Şahlar içinde Serez'In şahısın 
ismin Şah Bedrettin, ilim varısın 
Müminler kâbesi dostum nurusun 

Güzelsin Serezi'in şahı güzelsin 
Güzelsin Pirimin nûru güzelsin

Şahlarımız var imamlar ağası 
Mürşidin ehli Molla’nın illazı 
Şefaatçimiz dır velâyet şahı 

Güzelsin Serez’In şahı güzelsin 
Güzelsin Pirimin nûru güzelsin

Çığrısa çığrısa aştık Balkanı 
Altıncı da gördük Serez halkını 
Yedinci de yüzler gördük sultanı 

Güzelsin Serez’In şahı güzelsin 
Güzelsin Pirimin nûru güzelsin

İndim seyreyledim, dostun durağı 
Sekiz melek tutan arşın direği 
Pirimin hesapsız yanar çırağı 

Güzelsin Serez’In şahı, güzelsin 
Güzelsin Pirimin nûru güzelsin

Dedemoğlu uyarır çırağ yakar 
Kara nine eşiğine yüz sürer 
Derviş Cevat Babam Murada erer 

Güzelsin Serez’In şahı, güzelsin 
Güzelsin Pirimin nûru güzelsin

Simavne Kadısı Oğlu Şeyh  
Bedreddin Destanı

NÂZIM HİKMET

Şeyh Bedreddin ile müridleri Börklüce Mustafa ile 
Torlak Kemal Nâzım Hikmet ünlü destanına konu 
olmuştu. İlk kez 1936’da yayınlanan bu destan 
Nurullah Ataç’tan Ahmet Muhip Dranas’a kadar 

birçok kişinin de beğenisini kazanmıştır.

Sedirde al yeşil, dal dal Bursa ipeklisi, 
duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, 
gümüş ibriklerde şarap, 
bakır lengerlerde kızarmış kuzular nar idi.
Öz kardeşi Musayı ok kirişiyle boğup.
yani bir altın leğende kardeş kanıyla aptest alarak
Çelebi Suttan Memet tahta çıkmış hünkâr idi.
Çelebi hünkâr idi amma
âl Osman ülkesinde esen
bir kısırlık çığlığı, bir ölüm türküsü rüzgâr idi.
Köylünün gözü nuru zeamet
alın teri timar idi.
Kırık testiler susuz
su başlarında bıyık buran sipahiler var idi.
Yolcu, yollarda topraksız insanın

ve insansız toprağın feryadını duyar idi. 
Ve yolların sonu kale kapısında kılıçlar şakırdar

köpüklü atlar kişner iken 
çarşıda her lonca kesmiş kendi pirinden ümidi

tarumar idi.
Velhasıl hünkâr idi, timar idi, rüzgâr idi,

ahüzâr idi.

( .. .)

Bu göl İznik gölüdür. 
Durgundur.
Karanlıktır.
Derindir.
Bir kuyu suyu gibi

içindedir dağların.

İJstte: 16. yüzyılda Rumeli Beylertıeyi Ortada: İstanbul 
Kadısı. Altta: IV. Murat dönemindeki yasaklamaları 

tasvir eden bir minyatür.

Bizim burada göller 
dumanlıdırlar.
Balıklarının eti yavan olur, 
sazlıklarından ısıtma gelir, 
ve göl insanı

sakalına ak düşmeden ölür.

Bu göl İznik gölüdür.
Yanında İznik kasabası.
İznik kasabasında
kırık bir yürek gibidir demircilerin örsü.
Çocuklar açtır.
Kurutulmuş balığa benzer kadınların memesi.
Ve delikanlılar türkü söylemez.

Bu kasaba İznik kasabası.
Bu ev esnaf mahallesinde bir ev.
Bu evde
bir ihtiyar vardır Bedreddin adında.
Boyu küçük 

sakalı büyük 
sakalı ak.

Çekik çocuk gözleri kurnaz 
ve sarı parmakları saz gibi,

Bedreddin
ak bir koyun postu üstüne 
oturmuş.
Hattı talik ile yazıyor 

“Teshil” !.
Karşısında diz çökmüşler 
ve karşıdan
bir dağa bakar gibi bakıyorlar ona.
Bakıyor:
Başı tıraşlı 
kalın kaşlı
ince uzun boylu Börklüce Mustafa.
Bakıyor;
kartal gagalı Torlak Kemâl..
Bakmaktan bıkıp usanmayıp
bakmağa doyamıyarak
İznik sürgünü Bedreddine bakıyorlar..

(. . .)

Yağmur çiseliyor, 
korkarak 
yavaş se^ie
bir ihânet konuşması gibi.

Yağmur çiseliyor,
beyaz ve çıplak mürted ayaklarının
ıslak ve karanlık toprağın üstünde koşması gibi.

Yağmur çiseliyor,
Serezin esnaf çarşısında,
bir bakırcı dükkânının karşısında
Bedreddinim bir ağaca asılı.

Yağmur çiseliyor.
Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir.
Ve yağmurda ıslanan
yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin

çırılçıplak etidir.

Yağmur çiseliyor.
Serez çarşısı dilsiz,
Serez çarşısı kör.
Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası 
hüznü
Ve Serez çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü.

Yağmur çiseliyor.
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Fatih Kanunnâm esi
Fatih Sultan Mehmed adına bilinen ilk 
kanunnâmenin yazma nüshaları Viyana 

Kütüphanesi’ndedir. Bu kanunnâmelerden aşağıda 
Irâlümler verdiğimiz olanı Leys zade Mehmed 

tarafından kaleme alınmıştır.

Bu kanunnâme atam ve dedem kanunudur. Ve lıenlm 
dahi kanunumdur. Evlâdı klramım neslen badeneslin 
bununla âmil olalar.

— Evvelâ bir arz odası yapılsun; cenabı şerifim pes 
perdede oturub haftada dört gün vüzeram ve kadı asker
lerim ve defterdarlarım rikâbı hümayunuma arza girsün- 
ler.

— Divana her gün vüzeram ve kadı askerlerim ve 
defterdarlarım geldikde çavuş başı ve kapucılar kethü
dası önlerine düşüb istikbal etsünler.

— Ve bazı masalih içün benden taşra haberi kapu 
ağası, kapucılar kethüdasına söylesün ve ol dahi vüze- 
rama va kadı askerlerime söyiesünler.

— Ve bir has oda dahi yapılmışdır; otuz iki adet has 
oda oğlanı ile, içinde biri silâhdar ve biri rikâbdar ve 
biri çukadar ve biri dülbend oğlanı ola.

— Oda oğlanının zabtı oda başına muvazzafdır; silah
dar dahi acemilere sille çalmağa memurdur ve onlar 
çıkmak lâzım gelse silâhdar ve rikâblar elli akça müte
ferrika alalar, riayet olunsa bölük ağası ve çaşnegir 
başı ve sayir oda oğlanı otuz beş akça ile silâhdar 
kapucı başı olmak dahi vaki olmuşdır ve hazine oğlanı 
on sekiz akça ile çıka.

— Ve taamı huzurı âlişana kilârcı başı koya.

— Bağçeye bostancı başı konulmuşdır, kayığa giril- 
dikde bostancı kürek çeküb ol dümen duta.

— Ve bayramlarda meydan divana taht kurulub çık
mak emrim olunmuşdur.

— El öpUldükde vüzeram ve kadı askerlerim ve defter
darlarım kafadarım olub devreler hoca ve müftiülenam 
oluna.

— Vüzerama ve kadı askerlerime ve baş defterdarıma 
ve nişancıya kendim kalkmak kanunumdır.

— Ve çavuşlar el öpmek kanunumdur ve ehli mansı
bın hurda ehli mansıblardan alay beği el öpmek kanu- 
numdır ve müteferrika ulûfe ile olursa el öpmek kanu- 
numdır ve çaşnegir el öpmek kanunumdur.

— Zaim müteferrikası yüz elli bin akça ise el öpmek 
kanunumdır.

— Ve altmış akçadan yukarı yetmiş akça kadılar el 
öpmek kanunumdır.

— Ve yiğirmi akça müderris el öpmek kanunumdır.

— Ve küttabdan nefer olan reis kâtiblerl ve defterha- 
ne kâtiblerl gerek kâtib oldukda ve gerek idde el öpmek 
kanunum değildir ve ehli mansıb olan muhasebeci ve 
yeniçeri kâtibi ve sipahiler kâtibi ve ruznameci el öpmek 
kanunumdur.

— Ve bilcümle divana varan uzun yenli kaftan ile gele
ler, anlar hoca makamındadır.

— Cenabı şerifim seferi zafer rehbere müteveccih ol
sa yanaşmak vüzeramın ve kadı askerlerimin ve defter- 
darlanmın kanundır, mazul beğlerbeğiler ve beğler dahi 
davet idersem yanaşmak kanunumdır.

— Ve kendü devem katırımdan ellişer katar katır vüze-

. . . . . y y .
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Üstte: Fatih'in tuğrası. Ortada: Fatih'in Paris'te 
BibiiothĞgue Nationale'de bulunan bir tablosu. Altta: 

Fatih dönemi sikkeleri.

rama, beşer katar katır defterdararıma verilsün, hâzine
lerim götürmek içün.

— Ve cenabı şerifim ile kimesne taam yemek kanu
num değildir. Meğer ehli ayaldan ola; ecdadı İzamım 
vüzerasile yerlermiş, ben ref’ itmişimdir.

— Ve sefer rehberim vaki oldukda rlkabı hümayunum
da solak başı ve peyk başı yürisün.

— Ve bir küçük sandık İle ceb harçlığı için filuri getü- 
reler.

— Ve her kimesneye evlâdımdan saltanat müyesser 
ola, karındaşların nizamı âlem içün kati İtmek münasib- 
dir, ekser ülema dahi tecviz Itmişdlr, anınla âmil olalar.

— Ve odam has oğlanına yılda dört defa hilat, kaftan 
virülün, üzerine çatmadan takye ve pebuc virülsün.

— Mührü şerifim vezir âzamda dursun, hazînem ve 
defterhanem mühürlenmek lâzım gese ve açılmak lâzım 
gelse defterdarlarım emrile huzurlarında açılub kapan- 
sun.

— Ve hâzineme dahil ve harlc olan akça defterdarla
rım emrile dahil harlc olsun. •

16. Y üzyılda  R a f ib ik le  
B ektaşîliğe İlişk in  H aâne~i 

E vrak B elgeleri
AHMET REFİK

Tarihçi Ahmet Refik’ in Hazine-I Evrak Mühimme 
Defterleri’nden çıkarmış olduğu bu belgeler, 16. 
yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ayaklanmalara, din 

dışı akımlara karşı takındığı tavırla, izlediği 
siyaseti yansıtması açısından çok ilginç 

bulunmaktadır.

Magalgara’da softaların İsyanına dair.

Magalgara kadısına hüküm ki Mektub gönderüb yet
miş seksen mıkdarı suhte cem olub fesad üzre olmagin 
senün dahi kasabada yolun basub üç neferi ele gelüb 
haklarından geldüğün ve bakileri Kugrl ve İpsala canlb- 
lerlne firar idüb ammâ giru cemiyetleri olub avdet ider- 
lerse şehir halkı emri şerif olmadıyen mukabele etmek 
den havf etdiklerin bildirmişsin. İmdi bu babda varub 
Irişüb ehli fesad(ı) ele getürmek içün sabıkan Pirzirin 
beği olan hâliyâ ol cevanibde hirasetde olan Hızır dame 
Izzühuya hükmü şerif gönderilmişdir. Buyurdum ki... 
vusul buldukda sendahi hazır olub anun gibi zikrolunan 
ehli fesad giru avdet idüb fesad etmek istediklerinde 
eğer kasaba halkıdır ve eğer sayir il eri dir cem idüb 
dahi ehli fesadı ele getürüb şer’ü kanun ile haklarından 
gelmek babında dakıyka fevt etmiyesin Şöyle ki zikrolu
nan ehli fesad ele gelmelü olduklarında cengü cidale 
mübaşeret ideler hini cenkde anlardan katil olunanlar 
katillerden sual olmaz. Ana göre halka tenbih idüb dahi 
ele getürmeleri babında sa’yü ikdam eyllyesin bu beha- 
ne ile kendü hallerinde olanlara dahi olmıya Fesad içün 
âlâti harb ile cem olanlardan ele gelenlerin haklarından 
gelsin Fi 4 zilkade 966 (Kadı âdemisine verildi. Bu da 
içeru gönderilmişdir) (1558).

Amasya'da Süleyman Faklh’in izale edilmesine dair.

Amasya beğine hüküm ki Hâliyâ Budak Özi kazâsında 
Süleyman Faklh dimekle maruf kimesne yukarı canibin 
hulefasından olub halife namına olan bazı melâhid ve 
müfsidin ile ittifak ve cemiyet üzre olub halkı idlâl eyle- 
mekden hâli olmaduğı ilâm olunmağın buyurdum ki vu
sul buldukda mezkûr Süleyman’ı sayir tevabii olan me
lâhid ve müfsidin İle hafiyyeten tetebbu idüb dahi mez
kûr sahih yukaru canibin hulefasından olub küfrü llhad
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üzre olub nameşru evza' ve harekât etdükleri vaki ise 
toprak kadısı marifeti ile mezkûrları hüsnü tedarik ile 
ele getürüb dahi kimesne İfşa eyiemadlyen el altından 
Kızıl Irmağa'a lletüb iğrak eyliyesin Ve yahud ahar vecih 
ve münaslb görüldüğü üzre hırsızluk ve haramilik eyle
diler deyu iddia eyleyüb haklarından gelesin Fi 22 reblü- 
levvel 976 (Mehmed Çavuş’a virildi). (1568)

Rafızîliğe ait kitaplann zapt edilmesine dair.

Corum beğine ve Orta pare kadısına hüküm ki Casus 
Kara Yakup bundan akdem rafızî ahzolunan fakih nam 
kimesne tarafından arzuhal getürüb Orta pare kazâsına 
tâbi cemaatinden Veli Fakih, nam kimesne (Kızıl) baş- 
dan geldüği zemanda otuz dört adet mücelled rafızî 
kitablan getürüb benim yanımda emanet koyub badehu 
fevt oldukda mezkû (r) Kara Yakup beni tutub habs 
eyllyüb lâkin zikrolunan kitablar şimdikihalde benim ya
nımda olmıyub yine cemaati mezbureden Eğin Özi nam 
kışlada Selim Fakih nam kimesniye vlrüb oldahi Yu- 
nus'a ve Kilâbî’ye vlrüb hâliyâ memleketi Idlâl etmek 
üzere oldukların haber vlrmegln mezkûrlar ve zikrolu
nan kitablar hafiyyeten ele getürilüb süddei saadetime 
arz olunmasın emir Idüb duyurdum ki hükmü şerifimle 
mezkûr ca (su)s Kara Yakub vardukda bu babda gereği 
gibi mukayyed olub mezkûrları hüsnü tedarikle hafiyye
ten ele getürüb filvaki zikrolunan kitablan mezkûr Fakih 
mezburûn Selim Fakih'e ve Yunus ve Kilâbî’ye virdüğl 
sahib midir yoksa gayri vaklmidir nice (dir) temam gavrı- 
na irişüb zikrolunan kitablar her kande ise ele getürüb 
mezkûrları habs idüb vukuu üzre yazub arz idesiz Amma 
bu babda temam hak üzre olub bu behane ile kimesneye 
zulüm ve teaddi ve ahiz ve celb oiunmakdan ve hllâfı 
vaki kazıyye arz oiunmakdan ziyade ihtiraz üzre olasız 
(Mezkûr Kara Yakup’a virildi) Fİ 19 ramazan 984. 
(1576) •

Asafnûme
LÛTFİ PAŞA

Yavuz Sultan Selim, Kanunî ve II. Bayezid 
dönemlerinde saray hizmetlerinde bulunmuş, 

veziriazamlık yapmış olan Lütfi Paşa Asafnâme 
adlı eserinde bir devlet adamı olarak Osmanlı 
Devleti’nin o yıllarda başgösteren bunalımlarına 

çözüm önerileri getirmiştir.

Bu aciz, vezirliğe geldiğimde yüce Dlvan’ın halini hay
li perişan buldum ve yedi yıl tedbirler alarak, mümkün 
mertebe düzene soktum. Daha sonra, bazı münafıklar 
ve çekemeyenler -kalplerinde hastalık olanlar- saadeti! 
padişahımıza, gûya cürmümüze ait bazı konularda aley
himize dedikodu yapınca, kadınlara boyun eğmeyip, on
lann hilelerinden uzak olmak İçin, veziriazamlıktan ken
di isteğimle aynidım. Ve Edirne’de çiftliğime gittim. Yal
nızlık köşesinde gönül rahatlığı içerisinde, Allah’a yakın 
olmaya çalıştım. Dünyanın nimetleri geçici ve ölümlü
dür. Gafi! olmayan akıllı bir insan için İstirahatı, yalnızlık 
köşesinde bağ ve bahçeleri seyretmede bulmak yeğdür. 
Yardımcımız ve kendisine güvendiğimiz Hak Teala, Os- 
manoğullarının yasalannı ve yöntemlerini, zamanın kor
ku ve tehlikesinden ve düşmanların kötü gözünden sak- 
laya. Amin.

( . . . )

Evvela veziriazam olan kimsede garaz (kötü niyet) 
bulunmamalıdır. Her şeyi Allah için, Allah yolunda ve 
Allah nzası için yapmalıdır. Zira bunun üstünde bir mer
tebe daha yoktur ki, ona ulaşabilsin. Hak sözü padişaha 
çekinmeden söylemelidir. Erkanı Allah’a şahit olarak 
göstermelidir.

( ...)

Veziriazam, âlemin sığınağı olan padişahın yüzünü.

r -»

-- • *

üstte: Schweigger’den İstanbul’da bir hamam ve 
göbektaşı tasviri. Ortada: Kâtip Çelebi. Altta: 

OsmanlI’da kolluk kuvveti sayılan Bostancıbaşı.

sık sık halka göstermesini sağlayıp, perde arkasında 
gizlenmesini önlemelidirler. Sadrazamın padişaha arz 
ettiği işler geriye dönmemelidir.

Veziriazam, gece tenhasında iyi tanıdıklarından, fena 
niyetli olmayanlardan, memuriyete tayine layık olup fa
kir ve zayıf oianlan arayıp bularak onlara İş verip güçlen- 
dirmelidir. Nitekim vezirin anlamı, tedbir sahlb! doktor 
demektir. Yoksulluk hastalığından mecelsiz ve takatsiz 
düşenler! güçlendirmelidir. Bunlar zamanla kudret sahi
bi insanlar olup, savaşta hizmete yarayabilirler.

(...)

Vezir kendi adamlarına zeamet vermemelidir. Onun 
adamları timar İle yetinmelidir. Verirse de az vermelidir. 
İki-üç kılıcı bir yerde tutmamalıdır. Ama, defterdar ve 
nişancı haslanndan olursa, o başka.

( . . .)

Vezir, padişahı fazla paraya meyletmekten ve mala 
düşkünlüğü ile vebale uğramaktan korumalıdır. Devlet 
hâzinesine ne kadar para gelirse gelsin, varisleri gelin
ceye kadar, bu paralann Bab-ı Hümayun’da, emanet 
olarak alıkonulmasını, ben aciz sağlamıştım. Adaletiyle 
tanınan padişahımız. Sultan Süleyman Han, bu paralann 
Bab-ı Hümayun’da yedi yıla dek, emanet olarak tutulma
sını, bu yedi yıl içinde İhbar veya başka bir yolla, varisi 
ortaya çıkmazsa, hâzineye mal edilmesini emretmişler
dir. Zira, halkın malının, sebepsiz olarak, padişahın ma
lına karışması, devletin çökmesine işarettir.

( . . . )

Veziriazam, atasından ve dedesinden sipahi olmayan, 
halktan birini, sipahi yapmamaya çalışmalıdır. Bu kapı 
bir açılırsa, herkes raiyyet olmaktan çıkıp sipahi olmak 
ister. Raiyyet kalmayınca da padişahın-devletin gelirin
de azalma olur. Allah en iyi bilendir. Mülk elinde olan 
Allah yücedir. O her şeye kadirdir.

(...)

Evvela, hazine tedbiri önemli işlerdendir. Saltanat ha
zine İle ayakta durur, hazine de tedbir ile olur, zulüm- 
işkence ile olmaz. Bu aciz, vezirliğim zamanında hâzine
yi çok karışık ve eksik buldum. Sultan Süleyman Han’ın 
tahta çıkışında, gelir gidere denk olmuştu. Bazen yetiş
mez, dışarda bulunan, eski hâzineden karşılanırdı. Bu 
ise, bir kanşıklık sebebidir. Mutlaka gelir giderden fazla 
olmalıdır. Devletin İşlerinin aksamaması için mümkün 
mertebe tedbir aldırttım.

(. . .)

Ve halka çok yüz vermemelidir. Malı çok olursa, kimse 
ona saidırmamalı, ama giyimde ve kuşamda, atda ve 
malda sipahi gibi, süslendirmemek gerektir. (...) •

B ozuklukların  Düzoltilmosindo  
Tutulacak Y o llar (D üstûru 'l- 

am e l H -ıs lah i'l-h a le l)
KÂTİP ÇELEBİ

Hacı Halife diye de tanınan Kâtip Çelebi (1609- 
1657) OsmanlI Devleti’nde bilimsel konulara 
yakınlığı ile dikkati çekmiş, tarihin yanısıra, 
coğrafya, maliye, denizcilik ve askerlik gibi 

konularla da ilgilenmiştir. Cihannüma, Keşfü'z- 
zunûn, Tuhfetü’i  kibar ti esfar-ûl bihar gibi 

eserleri olan Kâtip Çelebi, bölümler sunduğumuz 
Düstûru’l-amel’inde çöküşe doğru giden Osmanlı 
Devleti’nde yapılmasını istediği reformlara ilişkin 

görüşleri yeralmaktadır.
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İlkin, şükran ve övgü, dünya nizamının işleyişi yüce 
iradesine bağlı ve insanoğlunun işlerinin düzenlenmesi 
ezeli isteğine rapt olunmuş, kâinatın sahibi ulu Tann’ya 
yaraşır.

Salat ve selam, şerî buyrukları devlet ve mülkün yapı
sını düzeltmeye ve koyduğu kurallar din ve millet için 
yeterli olan o, insanların en hayırlısına olsun.

( . . . )

Toplum sorunlarını çözmekle yükümlü olan keskin 
görüşlü yöneticiler, konularını bilip, durumu düzeltmek 
ve gerekli tedbirleri almakta ona göre hareket ederler. 
Nitekim cismin ve ruhun ilacı bellidir. Yoksa tedbir al
makta yanlış davranılmış olur. Zira yaşlıya İyi gelen 
ilacın, emzikteki bebeye bir faydası yoktur.

( ...)

İnsan vücudu, dört unsur tabiatından olan, dört karı
şımdan meydana gelir. Duygu ve güç vasıtası ile kendini 
yönetmeyi başarır. Bunun gibi, toplumlar da, dört temel 
esastan mürekkep olup, duygu ve güce eş değerde 
olan devlet yöneticileri aracılığı ile nefsin yönetimini 
ve dizginlerini elinde tutma makamında olan yüce sul
tan idaresine bağlı kılınmıştır.

Dört esas dediğimiz; ulema, asker, tüccar ve reayadır. 
Saygın ulema zümresi, bedende en önemli bir unsur 
olan kana eşittir. İnsan vücudunun kaynağı kalptir. Kalp 
hoş bir cevherdir. Oldukça nazik yapısından dolayı, be
dende hareket edemeyip, kan onu, bedenin en ince 
noktalarına kadar ulaştırır. Şüphesiz, bedenin onunla 
beslendiği gibi, âlimler de kalp ayarında olup, bereket 
ve bolluğun temeli olan ilimle doğrudan ya da dolaylı 
olarak donanarak, bedenin organları derecesinde olan 
cahilleri ve halkı aydınlatırlar. Bedenin kalpten yararlan
dığı gibi, onlar da, âlimlerden yararlanırlar. Kalbin, be
denin caniilığını sağlaması gibi, İlim de toplumun deva
mını sağlar. Bu bakımdan Hz. Yusuf aieyhisselam göre^ 
İsterken “Ben bütün bilgileri toplamışım” demişti.

Asker balgam, tüccar safra ve yapısı süfli ve toprakta 
olan reaya sevda derecesindedir.

Nasıl bu dört karışım kendi arasında, kaynaşıp ayrıla
rak, birbirlerinden yararlanıyor ve böylece insan varlığı 
sağlığını buluyorsa, bu dört sınıfın yaradılışı gereği, 
birlikte yaşamak zorunda olması nedeni ile birbirinden 
yararlanması da toplum düzenini ve devlet yapısını sağ
lığa kavuşturmuştur.

Vücut yapısının bozulmaması, bu dört karışımın ölçü
lü olmasını gerektirir. Eğer nicelik ve nitelik bakımından 
biri fonksiyonunu yitirip bozulur veya aşırılaşırsa, ya 
dışan atılması ya da İyileştirilmesi gerekir.

Reaya sevda derecesindedir. Yemek hazmedildikten 
sonra bir süre mideye besin girmezse, dalak biraz sevda 
döküp boş kalmasın ve bazı menfi durumlarla karşılaş
masın diye hazırlıklı olduğu, tıp ve anatomi ilmince bilin
mektedir. Bunun gibi mide derecesinde olan, devlet 
hazînesine de besin değerinde olan, mal girmeyip boş 
kaldığında, zavallı reaya da malları ortaya döküp, her 
defasında hâzineyi boş bırakmamak için, önceden hazır
lıklı olur. Ne var kl, onlar yoksullaştırılarak ve güçsüz- 
leştlrllerek geçimlerinden edilirlerse, bu hazırlık etkili 
olmaz. Bu bakımdan, geçmiş padişahlar reayayı zalim
lerden korumuş, adalet ve gönüllerini hoş etmekte tam 
bir özen göstermişlerdi. Doğruluktan ayrılmayıp, zalim
lere fırsat vermemişlerdi. Osmanlı ülkesi köylerinden 
birinin harap olmasına razı olmazlardı. Merhum sultan 
Süleyman Han, Darü’s-saltanatı allyye yani Kostantiniye 
şehrinin, tamamen bayındır olmasını dilese de, Osmanlı 
ülkesinde bulunan kasaba ve köylerden bu maksatla, 
birini kaldırıp, buraya getirmeyi uygun görmemişti. Rea
yadan birinin ziraatten ve çiftçilikten ayrılıp, şehre gö
çünü reva görmezdi. Bu bakımdan, Belgrad kalesini 
fethettiği zaman o yörenin kâfirlerini sürüp, Yedikule

Üstte; Biosco’dan dinlenen bir derviş. Ortada: 16. 
yüzyılda Yeniçeri subayları. Altta: Bir Sipahi askeri.

civarında yerleştirmişti. Sonra duraklama dönemi gelin
ce, Celâli’lerin ortaya çıkışı ile reaya güçsüzleşerek böl
gelerini terkedip, köylerden şehre kaçtılar. Şu anda İs
tanbul çevresi bile göç edenlerle dolu durumdadır.

( .. .)

Reaya fukarası, iki katına çıkarılan ağır vergileri öde
yemezken, zalimlerin bu şekildeki zulmüne dayanama
yıp bunalıma girdiğine de şüphe yoktur. Geçmişte, rüş
vetçilik suçlaması ile birçokları işinden çıkarılmış ve 
gözden düşmüştür. Birçok devlet ileri gelenleri de katlo- 
lunmuşken hâlâ, aklen ve şer’an zararlı ve ayıplanan 
bu huy, devlet işlerinin dayanağı olunca, o devlet ve 
hâzinenin halinin ne olacağını varın siz düşününl..

Bu iğrenç ve şeriata uymayan iş, Müslüman olmayan 
hükümdarlar arasında bile yasaklanmış ve ayıplanmış- 
tır. Zira bir hakkın hükümsüz kılınması ve batının hük
münü yürütmesi adil bir kanuna ve ölçülü bir akla aykın- 
dır. Şer’an, haramlığınm sabit olduğundan şüphe yok
ken ve ismi değiştirilerek geçmişte gizli alınırken “ Bu
nun hâzineye yararı vardır” diye ilan ettiler. Şüphesiz 
bu tutumdan, Cenab-ı Hak’ta gazaba gelmekle, hazîne
den bereketi götürdü. Askerin yüreğine de korkuyu dü
şürüp, geçmişte küffar, Müslümanlardan kaçarken, şim
di tam tersi oldu.

Kat kat artırılan vergi zulmünden, makam satma isya
nından sıyrılıp, adalete dönmekle kötülüklerden kaçınıl
maz, tövbe ve istiğfar olunmazsa, bu isyanın getireceği 
felaket ve bu zulmün, düşmanlığın acısı âlemi muhak
kak ki berbat edecektir. “Biz Allah’tanız ve elbette ona 
döneriz.”

(...)

ASKERİN DURUMU

Askerin özellikleri balgama benzer ve ona eşit kılın
mıştır. Balgamın bedende lüzumu ve yararı, çokluğunun 
zararı, taşkınlığı ne ise askerin de öyledir. Hasılı bede
nin sağlamlığı; kuvvetlerin dengelenmesi ve birbirlerlle 
bağlantıları ile ayakta duruyorsa, devletin sağlamlığı 
da bu dört sınıf halkın denkliği ile olur. Bedenin sağlığı 
nasıl ki, bu kuvvetlerin denkliğine bağlı İse, toplum 
düzeni de, bu halk tabakalarının denkliğine bağlıdır. 
Gerçi ikisinde de gerçek bir denge söz konusu değildir. 
Ama, bu çatışma, bir dereceyi aşmamalı ki yapı bozul
masın ve sıhhate zarar gelmesin. Ne zaman ki yaş ortayı 
aşarsa, rutubet ve burudet yaşlılığın ve balgamın tabiatı 
olur. Çünkü o yaşlarda balgam baskın gelerek hükmünü 
yürütür. Ancak, her defasında azaltılıp, durgunlaştırılın
ca, eski yaratılış yeniden canlılık bulur. Diğer karışım 
dahi ona dönmeye meyleder. O yaşta olan bir kimsenin, 
balgamı bütünüyle mağlup edip o durumda kalmaya 
çalışması saçmadır. Bu, ak sakallı bir kişinin, sakalını 
siyaha boyayıp sonra da ağartmamaya çabalamasına 
benzer. Belki bu durumda bulunana uygun olan, balga
mın zararsız üstünlüğüne boyun eğmektir.

(....)

HÂZİNENİN DURUMU

Daha önce, insanın nefsi, devlette, sultanı; akıl gücü, 
veziri ve idrak gücünün şeyhülislamı temsil ettiğini ve 
diğer dört unsurun da toplum tabakaları derecesinde 
olduklarını anlatmıştık. Vücutta mide, devlette hazine 
demektir. Tad alma duyguları da, sarraf ve bankerlere 
benzer. İstek duygusu tahsildarlara, sindirimde emme 
gücü hazinedarlara ve hazım gücü defterdarlara, yazıcı
lara ve öteki maliye görevlilerine benzetilebilir. Böylece 
mideye gönderilen gıda, bu kuvvetlerin denk bir şekilde 
girişimleri İle, eritilip sindirildiği gibi, hazîneye gelen 
gelirler de yukanda andığımız görevlilerin aldıktan ted
birlerle ve gerekti yerlere bölünüp dağıtılmakla, toplu
mun bütün tabakaları hâzineden, ya doğrudan doğruya 
ya da dolaylı olarak faydalanıp geçinirler. Şöyleki; sev
da zayıflamış olursa mide boş kalır. Bu kuvvetler denk-
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İlklerini kaybeder, içlerinden biri zayıflar, çökerse be
den yapısı da bozulur.

( ...)

Bugün, hâzinenin azlığı, askerin bolluğu, giderin çok
luğu ve reayanın güçsüzlüğüne ait bunalımın, mümkün 
olduğu kadar yok edilmesinin çaresi şudur;

Reayanın, vergi vermeye imkânı yoktur. Bir yıllık geli
ri, padişahı âlempenah hazretleri (Allah ona selametler 
versin) yolu ile olursa, tedarik ve tedahülü ortadan kal- 
dınp, elde edeceği malından yavaş yavaş ödeme şartı 
ile güvenilir bir kutuna teslim ve deruhte etsin. Bir yıllık 
gelirin bulunması hazine için büyük bir güç yaratır. Her 
işe sermaye olur.

Askerin çokluğuna ait bunalım, daha önce de söylen
diği gibi, asker toplamakta çok titiz davranmakla ve 
İyi tedbirlerle ortadan kaldırılır. Söz gelimi, gelir artırıcı, 
hazine için yararlı vergileri, askerin çokluğu tüketmek
tedir.

Giderin yok edilmesine çare olarak da; dairelerde yer
siz harcamaları azaltıp, sonra her biri hazînenin direği 
olan birtcaç bölümde, işin ehli, dindar ve dürüst kişileri 
görevlendirmektir. Bu yolla bir iki yılda, gider fazlalığın
dan doğan sıkıntı da önlenmiş olur.

Reayanın güçsüzlüğüne çare olarak da, üzerlerinden 
bazı vergilerin bir miktar indirilmesinden sonra, memu
riyetten akçe alınmayıp, denenmiş ve dürüst adamlan 
görevlerinde uzun süre çalıştırarak, zulmedenin hakkın
dan gelmek ile bir iki yılda reaya kuvvet bulup, Osmanlı 
ülkesi arzu edilen şekilde bayındır olur. •

K o fi Bey Risalesi
KOÇİ BEY

17. yüzyılda yaşamış olan Keçi Bey Enderun’da 
çeşitli görevlerde bulunmuş devşirme bir Osmanlı 

devlet adamıdır. Özellikle gerileme döneminin 
başladığı yıllarda IV. Murad ile Sultan İbrahim'e 

vermiş olduğu risalelerde toprak düzeninin 
değiştirilmesini, rüşvetin kaldırılmasını devlet 

bürokrasisinin düzeltilmesini ister.

Evvelâ pâdişâh hazretlerinin malûmu ola ki memleket 
ve millet düzeninin ve din ve devlet kaidelerinin pekişti- 
rilmesinin çaresi, sağlam, Muhammed şeriatına bağlan
maktadır. Sonra âlemlerin Rabb'InIn bir emâneti olan 
reâyâ ve berâyânın halleriyle meşgul olup, bilgisine gö
re hareket eden din bilginleri ve gaza yolunda canını 
fedâ eden mücâhld gaziler, haklarında pâdişâh hazretle
rinin lütufları meydana gelüp, her sınıfın iyiliği çok olan- 
lanna riâyet ve şerirlerine hakaretler revâ görüle... Geç
mişteki pâdişâhlar ki -Allah yerlerini yüce cennet ede- 
Her işte hükümlerine uyulacak kimseler olup, onların 
övülmeğe değer ahlâkı ve beğenilen tavırları ile hareket 
buyurula...

BÜYÜK OSMANLI PÂDİŞÂHLARININ -YÜCE ALLAH 
ONLARIN YERİNİ CENNET KÖŞKLERİ EYLESİN- 
VEZİRLERİN, DİVÂN EHLİNİN NEDİMLERİNİN VE 
PÂDİŞÂH YAKINLARININ AHVÂLİ BEYÂNINDADIR.

Saâdetlû ve şevketlû, dine destek olan pâdişâh haz
retlerinin tamamen uyanık ve nuriu vicdanlarına gizli 
değildir ki, sonları mutlu büyük ataları olan geçmişteki 
pâdişahlar. Sultan Süleyman han gaziye gelinceye ka
dar bizzat, adâlete kavuşmuş olan dlvân-ı humâyunda 
hazır olup, memleket ve millet, bütün halk, hazine, para 
ve diğer büyük küçük işler ile tam mânâsıyle meşgul 
olurlar idi.

(...)

İJstte: Koçi Bey. Ortada: Sarayda görevli Çavuşbaşı 
ve bir çavuş. Altta: Mceurs et Usages des Turcs’dan 

bir Yeniçeri Ağası.

Geçmiş pâdişahlann mütıârek zamanlannda büyük ve
zirler, beylerbeyileri, sancak beyleri ve özengi ağaları
nın hizmetlerinde olanlar, genellikle satın atınmış köle
leri olup, âlemin sığınağı pâdişâh dirliğine sâhip olan 
bir tek kimse kapılarında olmazdı. Reâyâ kısmından, 
çarşı halkından ulûfeli hizmetkâr dahi olmazdı. İki ba
kımdan zaran olduğu için... Birisi şu ki:

Tebaa vergisi veren reâyâ ve reâyâ çocuklan, vezirle
rin hizmetinde olunca tebaa vergisi vermez. Bu suretle 
pâdişâh hazînesine, zeâmet ve tımar erbabına zarar ver
miş olur.

Birisi dahi bu ki: Reâyâ ata blnüp, kılıç kuşanmağa 
alışırsa, o lezzet dimağında yerieşüp, tekrar raiyyet ola
maz. Askeriiğe de yaramaz. Sonradan eşkiya gürühuna 
katılıp, pekçok fitne ve feshada sebep olur. Anadolu 
vilâyetinde evvelce çıkan celâli eşkiyâsının çoğu bu 
çeşitlerdi. Bu bakımdan geçmişteki vezirler bu çeşitle
rinden şiddetle çeklnüp, satın alınmış kul kullanırlardı. 
Kat’iyyen pâdişâh kulları kullanmazlardı ve kendilerinin 
adamı yapmazlardı.

( . . .)

Bugün ilim yolu dahi fevkalâde bozulmuştur. Araların
da yürüriükte olan eski kanun işlemez olmuştur.

( .. .)

ZEÂMET VE TIMARIN, İLK ÖNCE BOZULMASININ NE 
YCİZDEN OLDUĞUNU BEYAN EDER

Saadetlü ve şevketlû, yıldızlar kadar çok askere mâlik 
olan Pâdişâh hazretlerinin tamamen uyanık olan mübâ- 
rek hatırlarına gizli değildir ki, yeryüzünde fitne ve fe- 
sad, şer ve kavganın duyulup yayılmasına, eşkiyâ ve 
azgınlann üstün gelip şöhret bulmalarının sebebi, din 
askeri olan zeâmet ve tımar askerinin hâlen diriikleri 
kesilip, kendilerinin nam ve nişanlarının kayboluşudur. 
Bu yüzden fitne ve fesad âlemi tuttu.

( . . .)

REÂYÂ FUKARASI AHVÂLİ BEYÂNINDADIR

Saâdetlû, devletlû İskender haşmetiü hâkan hazretle
rinin pariak ve nuriu kalplerine gizil olmaya ki; 990 
(M. 1582) târihine gelinceye kadar reâyâ fukarâsından 
her bir nefer başına, kırkar akçe, ellişer akçe cizye 
ve kırkar akçe ev avârızı ve iki koyundan bir akçe koyun 
vergisi alıp, fazla alınmazdı. Ancak mübâşir olanlar ciz
yeden ve ev avârızından ikişer ve üçA- ve en fazla 
beşer akçe gulâmiye adı ile para alıp, bundan fazla 
kimsenin haddi değildi.

Pâdişâh Hass’ının yazısı ikibin dörtyüz kırkbir yük 
akçe olup, eminlerden ve yapıcılardan en azyarısı tahsil 
olunsa, o miktar akçe hâsıl olup, hazîneye girerdi. Şimdi 
ulûfeli asker tâifesi fazla olup, asker ve ziyâde olunca 
masraf fazla olup, masraf artınca da vergi ziyâde oMu. 
Vergi artınca reâyâya zulüm ziyâde olup, âlem harab 
olmuştur. Evvelce ev başına kırkar, ellişer akçe alınır
ken şimdi yalnız miri için her neferden ikişer yüz kırkar 
akçe ve her ev avârızından üçeryüz akçe, her koyun 
başına bir akçe tâyin olundu.

Altı-bölük halkı birkaç senedir, pâdişâh parasını tahsil 
etmeyi kendilerine vazife edinip, devlet vükelâsından 
bütün defterleri zoria alıp, halkın gözü önünde Sultan 
Mehmed Han câmi-i şerifi avlusunda mezat edip, birer, 
birer buçuk kuruş gulâmiye ile Ahmed'e Mehmed'e sa
tar oldular. Alanlar dahi birer kuruşa kani olmayıp, Islâm 
memleketlerinden yedişer sekizer yüz akçe cizye ve 
avânz toplanmaya başladı. Her koyundan yedişer seki
zer akçe alınıp, Anadolu vilâyetlerinde koyun başına 
yirmişer otuzar akçe alır oldular. Bu zulme reâyâ nasıl 
dayansın? Bütün millet bu haksızlığı nice geçirsin? Pâ
dişâh haslarının hâil perişan olmuştur. 484 yük akçe 
yazısı olan Gürcistan, Gence, Revan ve Bağdad memle-
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ketlerinde olan pâdişâh Hass'ı olan köyler elden çıkıp, 
düşman eline geçti. Bir kısmı da şertate aykırı olarak 
mülk edinildi, vakıf ve paşmaklık oldu. Bir kısmı harab 
olmaya yüz tuttu. Bir kısmı vezirlerin hası hâline geldi. 
Hâlâ mevcut olan pâdişâh Hass’ı köylerden yüz yük 
akçe ancak hâzineye girip, geride kalandan nam ve 
nişan kalmadı. Velhâsıl şimdiki halde reâyâ fukârasına 
olan zulüm hiçbir târihte hiçbir iklimde hiçbir pâdişâh 
memleketinde olmamıştır. İslâm ülkelerinde bir memle
kette zerre kadar bir kimseye zulüm olsa cezâ gününde 
pâdişâhlardan sorulur. Vezirlerden sorulmaz. (Ben onla
ra sipariş ettim) demek Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda ce
vap olmaz. Zulüm görenin âhı hânümanlar harab eder. 
Zavallıların gözyaşları dünyayı fenalığa boğar.

“Küfür ile dünya durur, zulüm ile durmaz.”

Adâlet, ömrün uzunluğuna sebeptir. Fukarâ ahvâlinin 
düzeni pâdişâhların cennetlik olmasına sebep olur. Bu 
dediklerim sözler, benim sözlerim değildir. Bilginler ve 
şeyhler sözüdür. İnanılmazsa onlardan sorula.

Bâki emr ü ferman, saâdetlû sultânım hazretlerinin- 
dir. •

A levi ve Bektaşi N efes leri

Halk edebiyatında Alevi ve Bektaşi edebiyatının 
ayrı bir yeri vardı. Kaynağını Yunus Emre’den 
alan bu edebiyatın Kaygusuz Abdal, Pir Sultan 

Abdal gibi güçlü temsilcilerinden örnekler:

Padişah katlime ferman dilese 
Yine geçmem ala gözü Şah’ımdan 
Cellâtlar karşımda satır bilese 
Yine geçmem ala gözlü Şah’ımdan

Onyedi yerimden vursalar yara 
Cerrahlar derdime kılsalar çare 
Kemendi bend ile çekseler dâra 
Yine geçmem ala gözlü Şah'ımdan

Karadır kaşları benzer kömüre 
Münafıklar zarar verdi ömüre 
Ik'ellerim bağlasalar demire 
Yine geçmem ala gözlü Şah’ımdan

Eğer beni katsa kervan göçüne 
Götürseler Hindistan’a Maçin’e 
Urganım atsalar darağacına 
Yine geçmem ala gözlü Şah’ımdan

Âhın katlime ferman yazsalar 
Çıksam teneşire tabut düzseler 
Kefenim biçilse mezar kazsalar 
Yine geçmem ala gözlü Şah’ımdan

Pir Sultan Abdal’ım derim vallahi 
Ölsem terkeylemem piri billâhi 
Huzur-ı mahşerde dilerim Şâh’ı 
Yine geçmem ala gözlü Şah’ımdan

( .. .)

Hızır Paşa bizi berdar etmeden 
Açılın kapılar Şah’a gidelim 
Siyaset günleri gelip yetmeden 
Açılın kapılar Şah'a gidelim

Gönül çıkmak ister Şah’ın köşküne 
Can boyanmak ister Ali müşküne 
Pirim Ali OnIk’imam aşkına 
Açılın kapılar Şah’a gidelim

Her nereye gitsem yolum dumandır 
Bizi böyle kılan ahd ü amandır

^ , \  \  V \  V \  \  s t.

Üstte: 18. yüzyılda bir Halveti dervişi. Ortada: Bektaşi 
rümuzlarını gösteren eski bir resim. Altta: Bektaşî 

sanatına örnek. Yazıdan oluşturulmuş bir insan tasviri.

Zincir boynum sıktı hayli zamandır 
Açılın kapılar Şah’a gidelim

Yaz selleri gibi akar çağlarım 
Hançer aldım ciğerciğim dağlarım 
Garip kaldım şu arada ağlarım 
Açılın kapılar Şah’a gidelim

Pir Sultan’ım aydur mürvetli Şah’ım 
Yaram baş verdi sızlar ciğergâhım 
Arşa direk-direk ulaşır âhım 
Açılın kapılar Şah'a gidelim

( . . .)

Ormanda büyüyen adam azgını 
Çarşıda pazarda insan beğenmez 
Medrese kaçkını softa bozgunu 
Selâm vermeye dervlşan beğenmez

Âlemi ta'neder yanına varsan 
Seni yanıltır bir mesele sorsan 
Bir cim çıkmaz eğer karnını yarsan 
Camiye gelir de erkân beğenmez

İlin kapısında kul kardaş olan 
Burnu sümüklü hem gözü yaş olan 
Bayramdan bayrama bir tıraş olan 
Berber dükkânında oğlan beğenmez

Dağlarda bayırda gezen bir yörük 
Kim tımarlı sipah kiml sertıölük 
Bir elife dili dönmlyen hödük 
Şehristana gelir ezan beğenmez

Yaz olunca yayla-yayla göçenler 
topuz korkusundan şehre kaçanlar 
Meşe yaprağını kıyıp içenler 
Rurheli bohçası duhan beğenmez

Bir çubuğu vardır gayet küçücek 
Zu'm-ı fâsidince keyif sürecek 
Kırık çanağı yok ayran içecek 
Kahvede fağfûrî fincan beğenmez

Aslında neslinde giymemiş hâre 
İş gelmez elinden gitmez bir kâre 
Sandığı gömleksiz duran mekkâre 
Bedestana gelir kaftan beğenmez

Kazak Abdal söyler bu türlü sözü 
Yoğurt ayran ile hallolmuş crzü 
Köyden şehre gelen bir köylü kızı 
İnci yakut İster mercen beğenmez

( .. .)

Beng ile seyretmeye ah bize bir bağ ola 
Issı souk olmasa havası hub sağ olsa

Pireden incinmesek kar u yağmur olmasa 
Sinek hey vızlamasa ana hem yasağ olsa

Dobruca ovasından büyük yağlı çörekler 
Akkirman’ın yağından benzimiz hey ağ olsa

Cümle cihan koyunun semiz yahni etseler 
Biz yemeye başlasnk engeller ırağ olsa

Gaziler helvasından cihan dopdolu olsa 
Zülbiye halkaları sütü dahi çog olsa

Kanda bir göl varışa badem paluze olup 
Bir yanından diş ursak çevresi bal yağ olsa

Düpdüz bu yaş ovalar her biri boş durmasa 
Sulu şeftalisi çok bin üzümlü bağ otsa

Kaygusuz Abdal otur kimin ye kimin götür 
Sûfiye koz kalmadı Abdala kaymağ olsa
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A rşiv B elgeleri

OsmanlI tarihinin çeşitli dönemlerinde meydana 
gelmiş toplumsal olaylara ilişkin birçok belge 

devletin bakış açısını, hEüka karşı tavnnı, olayları 
yorumlayışını, yansıtmaktadır. Necdet Sakaoğlu'nun 

Başbakanlık Arşivi’nden bulup, sadeleştirdiği 
belgeler değişik konulan kapsamaktadır.

BELGE: TARİH 16 SAFER 973 (MİLADİ 13 AĞUSTOS 
1565)

KANUNÎ DÖNEMİNDE TiMAR YOLSUZLUKLARI

“Tokat Kadısına buyurdum ki;

Sen ki Tokat kadısısın. Mübaşir olarak görevlendirilen 
İskender Sivas'tadır. Buyruğu alınca vakit geçirmeden 
Sivas’a gitmen, adı geçen mübaşir ve Sivas kadısı ile 
birlikte gerekli denetimleri yapmanız uygun görülmüş
tür. Bu tarafa gelen bilgilere göre “ecnebi” olup tımara 
girenler varmış. Bunlann ellerindeki beratlann toplayıp 
ruznamçelerie karşılaştırılması koşuldur. Ancak böyle
ce kendilerine emr-i şerifle tımar tevcih edilip edilmediği 
ya da kendilerinin uygunsuz yollardan tımara girmiş 
yabancılar olduklan tesbit edilebilecektir. İlk beratlann 
İstanbul’da düzenlenip düzenlenmediği konusuna dik
kat etmek önemlidir. Şfiyet kanuna aykın tımar elde 
etmişlerse ellerindeki beratlar geri alınıp mühürlenecek 
sübuta eren durumlar etraflıca yazılacaktır. Konunun 
zaman aşımına uğrayıp uğramadığını da dikkate alarak 
eğer dâva konusu üzerinden onbeş yıl geçmemiş ise 
şer’i yoldan yargılamasını da yapmalısınız.”

BELGE: TARİH 5 ZİLHİCCE 1012 (MİLADİ; 5 MAYIS 1604)

YÖNETİCİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPAN HIRİSTİYANLAR

"Divriği Kadısına hüküm ki.

Kazanız köylerine oturan zemmflerin (Hıristiyaniann) 
gönderdikleri şikayet dilekçelerinden; Arakll ve Keşiş 
adlı kişilerin kendi hâllerinde oimadıklan, ödemeleri ge
reken haraçtan önce ödeyip sonra haraççılardan geri 
aklıkian, bununla da yetinmeyerek fazladan akça talep 
ettikleri, her gelen ehl-i örf (yönetici) takımına, çevrede
ki eşkıyaya dayanıp bunlaria işbiriiğijederek yoksul hal
ka türiü türiü salgınlar saldıkları, paralanm eşyalarını 
zoria aidıkian, tariaiannda yiyecek türünden ne varsa 
ei koydukları, karşı koyanların kızlannı kanlannı götü- 
rüt> köle ve câriye diye sattıktan, bu gibi kötülüklerinin 
sayıp anlatmakla tükenmeyeceği anlaşılmaktadır. Bun
lann, yargılanmak için çağrıldıklarında şer-i şerife de 
uymadıkian haber verilmektedir. Halkın üzerindeki kö
tülük ve baskı, günden güne daha da ağıriaştığından, 
güçsüz ve yoksul toplumun tek çâre olarak yerlerini 
bırakıp başka taraflara göçmeleri kaçınılmaz olmuştur.

Emrim ulaştığında, adıgeçenieri Meclis-i Şer’e çağıra
rak şikâyet edilen konularda yargılayacaksınız. Onbeş 
yıllık zaman aşımına uğramayan konularda hakiann ia
desini sağlayarak suçlu görülenlerin de hapisle cezalan- 
dınlmaiarına hüküm vermeniz gerekmektedir. Yargıla
mada, bir tarafı tutmaktan bir tarafa bilerek kötülük 
etmekten sakınılması, suçsuziann boş yere cezalandınl- 
maması, buna karşılık suçlulann da korunmaması kesin 
hükmümdür.”

BELGE: TARİH: EVAHIR S 1157 (MİLADİ; 13 NİSAN 1744)

ORTA ANADOLU'DA BAŞIBOZUKLARIN EYLEMİ

“Malatya Sancağı mutasamfı Rişvanzâde Mehmed Pa
şa’ya, sancaktaki kethüdayerieri ile yeniçeri serdarlan- 
na, zeamet voyvodalarına, diğer zabitlerle âyanlara ve 
ii-erierine hüküm:

Ülke genelitKİe eşkıya adının ve ününün bütün l>ütün 
ortadan kaldırılması, yotoulann, halkın ve herkesin gü-

<  V  t i ,  i

En üstte: Başbakanlık ArşM'nde 5 No'lu Mühimme 
Defteri'ndeki belge. Üstte: Başbakanlık Arşivi 75 No'lu 

Mühimme Defteri’ndeki belge. Altta: Başbakanlık 
Arşivi'nde Cevdet-Dahiliye tasnifinde 1389 No'lu belge. 

En altta: Başbakanlık Arşivi Cevdet-Dahlllye tasnifi 
evrak içinde 3088 No'lu belge.

venlik ve huzur İçinde olması başlıca dileğimdir. Bunun 
için birçok kez buyruklar çıkarttım, her tarafa öğütler 
ulaştırdım. Oysa, bu yıl, Anadolu ülkesindeki eyalet 
valilerinin ve sancak beylerinin sefere gitmelerinden 
fırsat bulan eşkıya takımları, gizlendikleri yerierden çı
karak yollan kesmeye, yolculara ve halka zarar vermeye 
başlamışlardır. Kürt kabilelerinden oian ve adlan Mllnen 
çeteler. Çorum sancağındaki Sarmaşıkkaya ve Direkli- 
bel ile diğer dağlık yerlerde bannarak yol kesmekte, 
insanlan öldürmekte, mal yağmasına cesaret etmekte- 
dirier. Başıboş ozan gruplan da Bebe Halil denen çete- 
başının buyruğunda yüzyirmi kadar mevad eriyle Sivas’
tan Çorum toprağına geçmişlerdir. Çorum Sancağı mu- 
tasamfı İbrahim’e yazılan fermanla, sözü edilen eşkıya 
ve soyguncu gruplannı mutlaka sindirmesi, bundan böyle 
ortaya çıkacak başka gruplara da aman ve zaman ver
memesi, bunlann bir yerde toplanmaya ve güç oluştur
maya başiadıklan öğrenildiğinde, gerekiyorsa Sivas, Bo- 
zok, Amasya, Ankara, Çankın sancakian müteselllmie- 
rinden, bu sancaklardaki voyvodalardan, kenthOdayer- 
lerinden yeniçeri serdarlanndan, -diğer zâbitlerle sava
şabilecek il-erierinden destek alarak ve kendisi başbuğ 
olarak üzerierine yürümesi buyruldu. Amaç, bütün 
haram-zâdelerin, yaramaziann yok edilmeleridir. Çorum 
sınmndan Malatya’ya vanncaya dek bölgedeki tüm yol
lann, geçitlerin eşkıya variığından temizlenmesi, ülke 
halkının ve yolcuların güvenliklerinin sağlanması başlı
ca isteğimdir. Bu amaçla emirler çıkartılmış bulunmak
tadır. Sen ki Malatya mutasamfı mirmirânsın. Çevreyi 

. iyice kollaman, bütün haberleri doğru değeriendirmen, 
bir yerde üçten beşten fazla eşkıya ortaya çıktığını öğre
nir öğrenmez, bunlann kalatuılıklaşmasına fırsat yenme
yerek hemen üzerierine gitmen, yakalananiann cezalan- 
nı derhal uygulatman sonuç olarak yetki alanını. Çorum 
sınınna kadar geniş tutarak kürt çetelerinin, başıboş 
ozanların eylemlerini önlemen, büyük yolların güvenli
ğini sağlaman buyruğumdur.”

BELGE: TARİH: EVAİL ZA 1167 (20 EYLÜL 1753)

ŞEYH HASANLI VE DERSİMLİLERİN VERDİĞİ ZARARLAR

"Diyarbekir Valisi vezir İbrahim Paşaya ve Hassa si- 
lahşörierinden konu için mübaşir atanan Ahmedpaşa- 
zâde Abdullah'a hüküm ki:

Çemişkezek'te yerleşik Şeyh Hasanlu ve Desmelü (Der- 
simli) ve Keratiu ve Karabali kürtleri eşkıyaian öteden- 
beri Keban madeni kömürcü ve keiekçiterini, yolculan 
soyduktan, birçoklannı da katlettikleri, Çemişkezek ve 
Çarsancak kazalan ahalilerinden her yıl onbeşer yirmi
şer kişiyi öldürdükleri, onbeşbin kuruşluk davar, hay
van, para ve eşya gasp ettikleri; ayrıca otuzaitı adet 
köyün, sözü edilen eşkıyalann kötülüklerinden harap 
ve tarümar olduğu, bu köyler halkının çevreye dağıldığı; 
Hazlne-i Amire'nin büyük mukataaianndan olan Keban 
madeninin düzeninin de yine buniarca bozulduğu, ma
den işçilerinin huzursuz ediMIkieri konulan; daha önce 
de birçok kez, toplu dilekçeler ve başvurularia başkente 
ulaştınimıştı. O bölgenin güvenliğe kavuşturulması, yok
sul halkın korunması bakımından sözü edilen eşkıya 
gruplannm gereği gibi sindirilmesi İçin Üçüncüzâde Gül- 
şen Bey’e görev verimiş; yeterince piyade askeri ile 
eşkıyanın üzerine gitmesi İstenmişti. Daha sonra kendi
sinin yardım ve destek istemesi ile de Palu Hâkimi, 
Kemah’tan Sağırzâde, Erzincan’dan Beşirzâde ve Vicant 
Hüseyin Bey, Çemişkezek ve Çarsancak voyvodalan 
Gülşenzâde'nin yanında görevlendirilmişler; Sivas ve 
Diyarbekir valilerine de duruma göre yardım yapmalan 
yazılmıştı.

Sen kl Vezirsin, önceki Diyarbekir valisi (hâlen Van 
Valisi) Şehsüvarzâde Esseyyid Mustafa Paşa, sözü edi
len eşkıyalann bir daha haydutluk etmeyeceklerine iliş
kin teahhütlerini başkentime yazmıştı. Fakat bunlar, kö
tü yaradılıştan gereğince sözlerine ve yeminlerine bağlı 
kalmayacaklanndan, Mustafa Paşa’ya, bu konunun, çev
re kazalar halklanndan alınacak güvence dilekçeleri ve 
ilâmlar ile inandırıcı olabileceği bildirilmişti. Kendisin
den cevap gelmeden görev yeri değiştirilmiş bulunmak
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tadır. Diyart>ekir Eyaleti sana verildiğinden, henüz so
nuçlandırılmayan bu konuyu ele atman öncelikli işler
dendir. Bölgenin güvenliği ve düzeni, halkın rahatı İçin, 
eşkıyanın mutlaka tepelenmesi kesin buyruğumdur. Böl
ge halkıyla haberleşip yazışarak eğer herkes, sözü edi
len efkıyalann, bir daha kendilerine rahatsızlık verme
yeceklerine dair verdikleri sözün doğruluğuna İnanıyor
sa, sen de bir datia kıpırdamamaları için tier önlemi 
almak koşulu İle, söz belgelerini, İlâm ve mahzarları 
başkentime İvedilikle göndermelisin.”

BELGE; TARİH; EVÂİL 2 1179 MİLADİ 12 MAYIS 1766)

KÖY BASMALAR

“Sivas ve Rakka Valileri İle aşiretlerden Dalyantu, 
Umranlu cemaatlerinin geçtikleri yerlerdeki diğer vezir
lere, Halep Beylerbeyi Mehmed Paşa’ya, MIrmIrandan 
Rişvan Voyvodasına, sözü edilen yerlerdeki kadılara, 
naiblere ve zabitlere hüküm;

Rişvan aşiretlerinden Dalyanlu ve Umranlu cemaatleri 
halkı, birkaç seneden beri eski yaylaklarına ve İskân 
yerlerine gitmeyerek Divriği kazasına gelip halkın otlak 
ve tanm alanlarında yayladıkları, ürünlerine zarar ver
dikleri, hayvanlannı ve mallarını çalıp yağmaladıkları, 
birçok kötülüklerle köylüleri perişan, köyleri harap ettik
leri saptandığından, cemaatlerin bu kazaya gelmemeleri 
için emirier çıkartılmıştı. Bu yıl da Dalyanlu cemaatin
den AH Bey oğlu Kör Ali ile Romyanlu, Mandalu, Kele- 
coriu kürtleri, geçtikleri yerierdekl köylerin tanm alanla- 
nnı hayvanlanna yedirdikleri, kapısız levendat eşkıya
sıyla biriik olup yol kestikleri, Insanlan öldürdükleri, 
mal yağmaladıktan, soygun yaptıkları, tıeş köyü basıp 
mal ve hayvanlan gasp ettikleri, yakaladıktan köylüleri 
aşiretler içine götürdükleri işkence ve kötülüklerinin 
sonunun gelmediği bu nedenle [Jlvriği ve çevresindeki 
kazatann köylerinde yaşayan halkın, ekip biçmeyi, çalış
mayı bırakıp çoluk çocuklan İle dağlara kaçtıktan, köyle
rin harap olduğu haberleri gelmiştir. Sözü edilen eşkıya
nın kötülüklerinin kaklınlması İçin, aşiretlerin, İskan yer
leri otan.Rakka’ya ve diğer yerlere gönderilmeleri konu
su; Shras, Rakka, Halep vattlirene;

Rişven Voyvodasına, aşiretlerin gelip geçtiği bölgele
rin kadıtanna; zabitlerine yazıldı. Bu konu için İstanbul'
dan mübaşir atandı. Zarar gören halkın başvurulan üze
rine de çalınıp yağtamanan mal ve hayvanların tesbit 
edilip şer’I yoldan tazmin ettirilmesi konusunda da ayn 
emir çıkartıldı. Dlvan-ı Hümayunum’daki kayıtlara göre, 
Malatya sancağında Şure kazasında oturan Umranlula- 
nn, buradan kaldıniıp asıl İskân yerleri olan Rakka’ya 
gönderilmeleri, bundan böyle de izinsiz başka yerlere 
gitmelerinin önlenmesi; bundan önce de benzer olaylar 
yaşanması üzerine birçok kez yazılmıştı. Sîzler ki. Vali, 
Beylerbeyi, Kadı, Nalb, zâbit ve mübaşirsiniz. Emrim 
ve önceki emlrierim uyannca gereğinin yapılması göre- 
vinizdir.”

BELGE: TARİH: 21 RA 1246 (MİLADİ: 9 EYLÜL 1830) 

KOÇGİRİLİLERİN AYAKLANMALARI

Sivas Mütesellimi Seyyid Ağa’nın, Trabzon Valisine 
şukkasıdır:

Sunmak İstediğim konu şudur. Koçglri kürtlerinin ters 
yıradılışlannın bir sonucu olarak ortaya çıkan kötü olay
lar, tarafınızdan yapılan sıkıştırma İle yatıştınlmış; sözü 
edilenlerin karşı koymalan ve direnişleri kınimıştır. Boy 
beylerinin bağışlanma dilemeleri ve ayaklanma suçlan- 
mn bir aeferilk affedilmesi İstekleri üzerine, gerek bunu 
sizin uygun görmeniz, gerekse adıgeçenlerin, öngörü
len koşullan kabul etmeleri dikkate alınarak beni aracı 
layin etmiştiniz. Koçglrilllere, adamlanmı ve sizin me- 
muriannızı gönderdim. Her şey açıkça anlatıldı. Devlete 
bağlılık konusunda neler yapmaları gerektiği vurgulan
dı. Bu yumuşak yaklaşım  ̂ onları, yaptıkları kötü İşler 
irözünden bir kat daha pişman etti. Boybeyleri Diyaboğ- 
lu Mustafa ve söz anlar İhtiyarlan katıma geldiler. Kendi-

'/ÎA / /  ^  t lÖi» 0̂ /

' .............

üstte: Başbakanlık Arşivi'ndeki 164 No’lu Mühimme 
Defteri 325 sayfasındaki belge. Ortada: Başbakanlık 
Arşivi, Hatt-ı Hümayunlar 22276/B sırasındaki belge. 

Altta: CelâJÎ Isyanlan'na katılan ayaklanmacı.

leri, bildirdiğiniz önkoşullarla blriikte, bağlıtıklannı daha 
da Inandıncı kılacak başka koşullan kabul edeceklerini 
bildirdiler. Devletçe, kendilerinden her ne kİ istenirse 
bağlılık ve dürüstlükte yerine getirmeye hazır olduklan- 
nı bildirerek 30 bin kuruşluk savaş masrafınızı da öde
meyi kabul ettiler. Gerçi bu para, yapılan harekatın kar
şılığı değildir. Ama, yoksulların hayırii dualan size yeter. 
Durum banşia sonuçlandığından Koçgiri’dekt ordunu
zun, başbuğ beyler ve ağalar komutasında geri çekilme
si uygun olacaktır...” •

D e v le t A dam larına  Ö ğütler 
(N esâyih  ü l-vü xerâ  v 'e l-  

iim erâ)
DEFTERDAR SARI MEHMET PAŞA

OsmanlI Devleti’nin gerileme döneminde yaşamış 
Defterdar San Mehmet Paşa (?-1717) bozulan 

sosyo-ekonomik durum karşısında reform önermiş 
ve daha sonra idam edilmiş bir Osmanlı 

bürokratıdır. Nezâyih ül-vüzerâ v'el-ümerâ veya 
Kitathi Güldeste'yı ise yöneticilere rehber diye 

kaleme almıştır.

YÜKSEK DEĞERLİ SADRÂZAMIN AHLÂK VE 
DAVRANIŞLARINI ANLATIR

( .. .)

Tam yetkili vekil otan vezir-l âzam huretlerinin de 
çalışmasının ve yüksek yaradılışının gereği üzere, aşağı 
ve yukan tabakadaki halkın durumlannı iyileştirerek doğ
ruluk ve adaleti su gibi akıtıp haksızlıktan ve kötü usul
leri ortadan kaldırmaya, bozukluk ve zulüm pisliklerini 
gidermeye, İnat ve İsyan ateşini yok etmeye, güzel hiz
metler ve çok çabalar harcaya.

( ...)

Halk, İstediğini yaptırmak ve düşmanından İntikam 
almak için dilekçelerihde birçok kızdıracak sözler ve 
İpe sapa gelmez cümleler yazariar. Bu gibi sözleri oldu
ğu gibi kabul etmemeli, durumu araştırmalı ve gerçeği 
ortaya koymaya çalışmalıdır.

Bir haramzade yakalanıp ele geçince, kanuna göre 
cezası öldürülmek midir, yoksa müebbet veya süreli 
hapis midir, yahut dayak mıdır? Cezayı şeriata uygun 
olarak yerine getirmek ve arka olma, rica, rüşvet ve 
hediyelerie suçluyu kurtarmaktan çekinmek gerekir, öl
dürülmesi dinin emriyse ve hakkında uygulanacak işlem 
kanun hükümleri gibi şeylerse, göz yummak, salıver
mek, affetmek yoltanna gidilmemelidir.

İster af, İster cezalandırma söz konusu olsun, nesil 
bir işlem yapmak gerekiyorsa onu İyice araştırarak uy
gulamak ve hiç bir zaman acelecilik tehlikesine düşme
mek gerekir.

( . . .)

İş erieri ve Işblllr mutedil kimseler beyzâde değildir 
deye bir köşeye atılarak unutulmayup o gibilere uygun 
olan devlet makamlannın verilmesinde fakie çoktur. Rüş
vetle ehliyetsize ve zâlimlere devlet hizmeti vermekten 
çok çekinmek lâzımdır. Zirâ o gibi adamlara rüşvetle 
devlet hizmeti verilmek reâyâ mal(annı yağmaya İzin 
verilmeyi kapsar. ZIrâ verdiği rüşvete karşılık lâzım. 
Rüşvet İçin verdiği şeyden başka kapusu halkı ve kendi
si bir menfaat elde etmelidir. Bu konuda çok düşünmek 
lâzımdır. Bütün kötü âdetlerin ve zulümlerin başı ve 
başlangıcı ve türiü kötülük ve kanşıklıklann kökü ve 
kaynağı; ‘‘felaketlerin büyüğü rüşvet", dedikleri fesat 
madenidir kİ İslâm topluluğu İçin bundan ziyade belâ 
ve din İle devleti kökünden yıkıcı başka kötülük yoktur.
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Çünki rüşvet kişinin dinini ve devletini yıkar. Bir iş 
kl hiç bir yararı yok ve belki zararı sürgit ve bulaşıcı 
iken hem dünyada herkese maskara olmak ve hem ahı- 
rette acı azaplara çarpılmak akiiiann kârı mıdır?

( . . . )

Haktan temiz ruhuna binlerce rahmet ola. Aslında 
bu yönden de reâyâ'nın korunması Osmanlı Devletinin 
en önemli ve gerekil olan işlerindendir. Reâyanın, zalim
lerin elinden zulüm görmeyeceğine inanması, saldırılar
dan kurtarılması ve meydana çıkan zulümlerin yok edil
mesi, din bakımından da gereklidir.

Ancak reâyâyi dahi asker zümresine katmaktan sakın
mak gerektir. Atadan ve dededen askeroğlu olmıyanı 
ilkten sipahi etmek düzeni bozar. Zira reâyâ asker mes
leğine girmek gerekirse vergi veren halk azalır; hazine 
geliri eksilir ve bu yüzden Osmanlı devletinin düzeni 
bozulur... Hazine İse vergi veren halkın yani reâyânm 
çokluğu İle olur. Reâyâ insanlan yaratan Tann’nın ema
netidir. Saltanat onlarla ve onlardan toplanan hazine 
ile olur. Vergi veren halkın ise perişan oimayup çoğal
ması dalma onlan korumakla olur. Hallerine acımak ve 
zalimlerin uzanan ellerinden onlan korumak ibadettir. 
Lâkin reâyâya çokluk yüz verilmek ve yüze çıkanlmak 
da iyi değildir; olmaz. •

T a rih li G tlm âni
MEHMED HALİFE

ünlü Naima T.arihi’ne kaynaklık etmiş olan Tarih-i 
Gılmânrnm yazarı Mehmed Halife'nin hayatı 

hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Tutucu 
ve resmî görüşle donanmış, halkı önemsemeyen, 

lanetlenmiş bir topluluk gibi gören Osmanlı 
tarihçiliğinin tipik örneklerinden olan bu eser ilk 

kez Ahmed Refik Altınay tarafından yayınlanmıştır.

KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA VEZİR-I A’ZAM OLUNCA 
ZAMANINDA OLAN HADİSELERİ BEYAN EDER

Boynu Eğri Mehmed Paşa'dan sonra Köprülü Meh
med Paşa veztr-i a'zam oldu. Hiç kimse onun vezii; 
olduğunu münasip ve lâyık görmedi. "Etinden hiçbir 
iş gelmez” diye ihtimâl dahi verilmezdi. Etrafta bulunan 
paşalar ve beğler Köprülü’nün vezir olduğunu İşitince; 
“Hay! HayI Köprülü gibi adam da mı sadarate geçermiş? 
Gör ne zamana kaldık!” diye hayret ederlermiş. Fakat 
yaptığı işlerle halkın dediğinin tamamen aksi ortaya çık
tı. Hemen sadarete geçer geçmez “Padişahın seferi 
vardır” diye İstanbul'da ve taşrada dellâlar çağırttı.

Köprülü sefer hazırlığına başlamak üzere iken ansızın, 
kul taifesi At meydanında toplantı. Vezir-I a'zam Ihi 
haberi duyar duymaz bunlara göz açtırmayıp, toplantıla- 
nnı dağıttı ve başbuğlannı ortadan kaldırdı. Bundan 
sonra İstanbul hanlannı lıoşaltıp, bütün hanlan bozarak 
odalar yaptı kl; Kul taifesi buralara yerleştirilip bir daha 
baş kaldırmasın diye.

Bu toplantıdan sonra halkı korkutup terbiye etmek 
İçin kehdit kılıcını çıkartıp, padişahın aleyhinde olan 
asilere ve kul taifesine aman vermedi. Serkeşleri ve 
asileri ortadan kaldırmayı kendisine san'at ve huy edin
di. Tâ kl; fakirler, zayıflar ve namuslu kimseler bir alay 
eşkıyadan kurtulup Padişaha dua eytiyeler...

( .. .)

KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA VEZİR-I A'ZAM OLDUĞU 
ZAMAN KESKİN KILICINI ÇIKARIP KUL TAİFESİNİ 
KORKUTUP SİNDİRDİĞİNİ BEYAN EDER

Sultan İbrahim'in kati edlMIği tarihten 1066 H. (1655

üstte: Tımar ve zeamet sahibi bir paşa savaş 
döneminde sefere katmatda yükümlü olduğu maiyetiyle 

birlikle. Ortada: Sefer sırasında ordu mehteri. Altta: 
Jean Brendisi'den Kumbaracılar.

M.) tarihine vanncaya kadar, kul taifesi dokuz kerre 
baş kaldınp büyük cemiyetler halinde nice kimseleri 
haksız yere kati edip, nice devlet erliabınm maliannı 
ve erzağını talan ve yağma ettiler. Ve Padişah sarayına 
hücum edip, nice kimseleri haksız yere kati ederek, 
etlerini meyhanelerde pişirmek suretiyle ekmeğini ye
dikleri efendilerine nanköriük ettiler. Gittikleri deniz se- 
ferierinde düşmanla karşılaşınca muharebe ve mukatele 
etmeyip, her yıl bu kadar donanma ve cebehaneyi kâfire 
teslim ettiler. Kendileri ise, baştan karaya firar edip 
deniz kenariannı tenha ve boş bıraktılar. Düşman da 
fırsat bulmuş oldu.

Düşmanın fırsat bulup deniz tarafında bulunan Os
manlI memleketlerini günden güne harap etmelerine, 
kul taifesi set>ep olmuştur.

Devletin geliri ulüfelerine yetişmediği ve vezir-i a’zam 
olan kimseler bunlardan emin oimadıklan için, ister iste
mez kul taifesinin maaşlannı ödeyebilmek maksadıyla 
makam ve mevkileri mansıp sahiplerine yüz-lki yüz kise- 
ye satariardı. Makam sahipleri de makamlanna vannca, 
“bir iki aydan sonra azl olunuruz” düşüncesiyle verdiği 
akça ve hediyenin Ikl katını halktan ve reaya’dan alırlar
dı. Reaya ise bunlann bu haddinden fazla tekliflerine 
takat getiremediği için, kimi Acem (İran) dlyanna, kimi 
dar-ı harbe kaçardı. Bu yüzdendir ki Padişah’ın memle
ketinin ekseriya boş kalıp harab olmasına kul taifesi 
sebep olmuştur. Fakat subhan olan Hakk taâlâ (C.C.) 
mazlumlann ah ve enini sebebiyle bunlann hakkından 
gelmesi ve vücutlannı yer yüzünden kaktırması için baş
lanna Köprülü gibi merhametsiz bir hâkimi ve onun 
keskin kılıcını musallat etmiştir.

( . . .)

ŞEHR-İ İSTANBUL FETİHTEN BERİ BİN YETMİŞ 
TARİHİNE VARINCAYA KADAR DEVLET-İ OSMANİYE'DE 
NE MERTEBE MA'MUR OLDUĞUNU, YAPILAN 
MUAZZAM BİNALARI VE ALLAH'IN EMRİ 
YANGINLARLA NASIL HARAB OLDUĞUNU BEYAN EDER

Bu şehrin büyüklüğüne, halkının çokluğuna ve devle
tine örnek olarak sayılanlardan başka, öyle mahzenler, 
dükkânlar, kârvan-saraylar hamamlar, hankâhlar, tekke
ler, medreseler, hanlar, imaretler, mescidler ve camiler 
vardır ki sayılması imkânsızdır.

işte bu Islâmbol şehri; bu şeklide İHiyındır olup, yük
seldikçe, halkı da devletlerine karşı gururianıp hak yol
dan aynidı. Daima birbirierini aldatmaya, belâya ve töh
mete sokmaya, birbirinin elinde olanı almaya ve blrtılrt- 
ne iftira etmeye, Allah ilmine ve ehline itibar etmemeye 
başladılar.

Ülema ilmiyle amel etmiyor, esnaf alım satımda çeşltH 
hileler yapmaya, sadaka ve zekâtını fukaraya vermeme
ğe çalışıyordu. Ekserisi riya ve rüşvetle İş yapmaya 
başlamıştı. Halk tabakasının çoğu zina ve livata (homo
seksüellik) ya karşı meyi ve muhabbet besliyordu. Kul 
taifesi ise; her gün fitne ve fesat çıkanyor, isyan ve 
tuğyan ediyorlardı. Hasılı bahsettiğimiz sınıflardan her 
biri; “ Bir şehir zina İle, riba (faiz) ile veya günahların 
çokluğu ile kirlense, veya hutta (o şehirde fakirlare) 
sadaka verilmese; Allah-ti taâlâ dört şeyin birisi İle o 
şehri temizler.

Ya yangın ile, ya kıtlık ile, ya taun (bulaşıcı hastalık) 
ile, veya zalimlerin kılıcı ile. Allah hükmettiğini yapacA 
ve istediğini yerine getirecektir...” Hadis-i şerifinin mâ
nâsından habersiz, istedikleri gibi hareket ediyorlardı.

Bu Hadis'in hükmü gereğince nice kere taun salgtnı 
gelip, bir iki ay kadar yedi yüz sekiz yüz adam ölürdü. 
Ve yine nice kere yangın çıkıp islâmbol'un yansı yanmış 
idi. Fakat bu kadar musibet ve belâlara rağmen uslan- 
madıkian İçin, Köprülü Mehmed Paşa'nın elinden bunla
ra keskin kıhç lâzım geldi. (...) •
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TüHciye M e k iu p la n
LADY M O NTAG U

1717 ile 1718 arasında İngiltere’nin İstanbul elçisi 
olarak görev yapan Edward Wortley’in eşi olan 

Lady Mary Wortley Mantagu’nun seyahat 
tnektuplannın yayınlanması Avrupa’da ilgi 

uyandırmıştı. Voltaire’in de övdüğü bu mektuplar 
tarihçi Ahmed Refik, Altınay tarafından Türkçe’ye 

ilk kez 1912’de çevrilerek, yayınlanmıştır.

Alexander Pope’a

( ...)

Beigrad, 12 Şubat 1717

Beigrad dağlarından geçmeyi, kâriann çokluğu baya
ğı zorlaştırıyordu. Bu yüzden Belgrad’a pek geç ulaştık. 
Beigrad, doğusunda Tuna, güneyinde Sava nehirleri 
ile çevrelenmiş. Vaktiyle Türklere karşı Macaristan’ın 
yegâne engeli imiş. Önce Kanunt Süleyman, daha sonra 
Bavyera elektörü maiyetindeki imparator kıt’aları tara
lından kuşatılmış. İki sene imparatorun idaresinde kal
mış, daha sonra Sadrazam tarafından geri alınmış. Türk- 
ler burayı ellerinden geldiği kadar san'atla tahkim et
mişler. Şehirde muhafız asker olarak en cesur yeniçeri
ler var. Kumandanlan bir Paşa, bir Serasker. Fakat aslı
nı söylemek gerekirse, aslında yeniçeriler Serasker'in 
kumandanlan. Yeniçerilerin büyük bir nüfuzu var burada.

( ...)

Askerin keyfine göre idare edilen bir şehirde daha 
fazla kalamayacağımı tahmin edersiniz. Burada uzun 
müddet kalmamak, hattâ ancak bir gece yatmak niyetin
deyiz. Fakat paşa bizi Edirne'den emir gelinceye kadar 
alıkoydu. Öyle zannediyorum ki, emir ancak bir ayda 
gelir. Şimdilik şehrin en güzel evinde kalıyoruz. Bu, 
nüfuzlu birinin, evi. Emniyetimiz için tam bir yeniçeri 
bölüğü verdiler. Ev sahibi Ahmet Bey'le görüşmek tek 
eğlencem. Burada Bey ünvanı Almanya'daki Kontl'la 
ayni. Bu adamın babası büyük bir paşaymış. Babası 
kendisine Şark’ta mümkün olan en yüksek terbiyeyi 
vermiş. Arapça ve Farsça’yı mükemmel bildiği gibi, oku
muş yazmış, yani burada efendi denilenlerden. Bu ün- 
vanı umumiyetle t>irincl sınıf ekâblre veriyorlar. Fakat 
sakin, rahat, emin bir hayatı Babıâlinin tehlikeli mansıp- 
lanna tercih edecek kadar zevkli. Her akşam blriikte 
yemek yiyoruz. Teklifsiz şarap içiyor. Benimle serbest
çe sohbet etmekten ne kadar zevk duyduğunu tahmin 
edemezsiniz. Bana birkaç Arapça şiir anlattı. Arapça'da 
pekçok şiir var, bunlar gayet âhenkli, musikiye pek 
yakın. Bu şiirlerde aşk, gayet şiddetli ve ihtiraslı tasvir 
olunuyor. O kadar hoşlanıyorum kİ, birkaç ay daha kalır
sam, Arapça öğreneceğim.

Ahmet Bey'In yegâne meşguliyeti, bu havaliye ait 
Mtaplarta dolu kütüphanesi. Ona dikkati çekici bazı Arap
ça hikâyeler anlattığım İçin beni âlim yerine koyuyor. 
Önceleri benim Fars'ça bildiğimi zannetmiş. Bazı âdet
lerimiz, bilhassa memleketindeki kadınları eziyet içinde 
yaşatan âdetlerle bizimkiler arasındaki farkı pekçok de
falar tartıştım. Onun dediğine göre hanımlar bizimkiler 
kadar serbestmişler, tek fark olarak da “ Hanımlar bize 
ihanet ederler, kimsenin haberi olmaz” diyor. Bu şahıs 
Hıristiyanlann pek çoğunda olmayan fikir olğunluğuna 
ve nezakete sahip. Velhasıl kendisiyle görüşmekten bü
yük bir zevk duyuyorum. Kendisi için uşaklarımdan biri
ne İngilizce harflerle bir alfabe yazdırmış. Şimdi Romen 
harfleriyle yazı yazmayı biliyor. Grönland hariç olmak 
üzere, burada her yerden fazla soğuk var. Bu kadar 

eğlenceye rağmen şehirden çıkmayı çok istiyo
rum. Evde kocaman bir soba var, içinde hiç ateş eksik 
değil, yine de odamızın pencereleri buz tutuyor. Mektu
bu ne zaman yollayacağımı bilmediğim halde vazifemi 
yapmış olmak İçin yazıyonjm. Herhalde artık sizin bir

Üstte; Lady Mary Wortley Montagu. Ortada: Haremde 
süslenen bir Osmanlı kadını. Altta; Preziosl'den bir 

satıcı.

mektubunuz benim on mektubuma lıedei diyemezsiniz. 
Allahaısmarladık.

( .. .)

Lady...... 'ye

Beigrad Köyü, 17 Haziran 1717

Mektubunuzda bana verdiğiniz siparişlere temiz kalp
le gülmekten kendimi alamadığım için Irani affedin. Ben
den her çeşit özelliği bulunan bir Rum cariye almamı 
istiyorsunuz. Rum’lar Türklerin esiri değil, teb'asıdırlar. 
Burada satılanlar ise harpte yakalanan Rus, Çerkeş, 
Gürcü’lerdir. Hepsi o kadar dağınk ve zavallı ki, onlan 
ağır işler için bile alamazsınız. Nitekim Mora'dan birkaç 
bin tane geldi, ama onlan da ancak Hıristiyanlar ve 
Venedik'teki akrabalan satın aldılar. Kibariara ve padi
şahın zevkine uygun olarak alınanlar İse sekiz dokuz 
yaşından itibaren büyük bir titizlikle dans, türkü ve ilahi 
öğretilerek yetiştirilirler. Bu Çerkeş'leri de efendileri 
ancak büyük bir suçu olduğu zaman satariar. Bıktıktan 
zaman da ancak dostlanna hediye ederler. Pazarda satı
lanlar kaba, derbeder ve kusurlu olanlardır zannederim. 
Bu sözüme inanmıyacaksınız, ama doğrudur. Mektupla
rınız hep sitemlerle dolu. Görüyorum ki flkirierinizl Türk
iye hakkında bilgisi gayet az ve itlmad edilemiyecek 
olan, yazar Dümon'dan almışsınız. Umumiyetle yalan 
ve saçma dolu Şark seyahatnamelerini okumak bana 
garip bir zevk veriyor. Bu yazariar herhalde ömürlerinde 
hiç kadın görmedikleri halde, kadınlardan, erkeklerle 
görüşmedikleri halde onlann ahlâkından bahsedenler
dir. İçlerine bir delikten dahi bakmaya cesaret edeme
dikleri camilerden büyük bir cesaretle bahsediyorlar. 
Türkier umumiyetle gururlu İnsanlar olduklan İçin mem
leketimizde seçkin bir mevki sahibi olmayanlarla görüş
mezler. Bu bahsettiklerim kibarlardır. Milletin dehası 
hakkında halktan bilgi topiayanlann sözlerine nasıl gü
venilir.

( . . .)

Lady Bristol'e

10 Nisan 1718

( . . .)

Çarşıiann binaian çok güzel. Burada hep direkli deh
lizler yapmışlar. İçleri son derece temiz. Her cins ticare
tin kendine ait bir dehlizi var. Mallar Londra çarşısındaki 
gibi sergileniyor. Bedesten denilen kuyumcular çarşısı 
her türiü mücevherie dolu. Bunlar insanın gözünü ka
maştırıyor. Gayet pariak işlemeler de var. Birçok insan 
buralara sadece görmek için geliyor. Çarşıiann pekçoğu 
gayet güzel karelerden müteşekkil. Zannederim hepsi 
de dünyanın diğer memleketlerinden fazla, zahire dolu. 
Benden cariyelere ait özel bigiler istersiniz. Fakat Hıris- 
tiyanlann anlattıklan gibi bunların hali müthiş diyemiye- 
ceğim. Türk değilim, ama talihsiz cariyelere gösterilen 
İyi muameleyi de takdir ederim. Cariyeler dayak yeml- 
yoriar ve esaretleri de diğer memleketlerdekilerden faz
la değil. Kendilerine kefalet parası verilmiyor ama elbi
selerine yaptıklan masraf, bizim hizmetçilerimize verdi
ğimiz paradan fazla. Zannederim tnırada, erkeklerin ka
dınlan kötü niyet ile satın aldıklannı söyleyerek İtiraz 
edersiniz. Fakat büyük Hıristiyan şehirlerinde bundan 
daha az alçakça bir niyetle mİ satın alıyorlar? İstanbul'
un tarifine İlave edRecek şeylerden biri de meşhur tariht 
sütunun görünmeyişl. Ben gelmeden iki sene evvel yı
kılmış. Gördüğüm tek eskiden kalma eser muazzam 
su kemerieri oldu. Bunlar Bizans imparatorlan'ndan kal
madır zannederim. Türkier bu eserierin şerefinin kendi
lerine ait olmasını İstedikleri için oralara kendilerini met
heden birkaç iri taş koymuşlar, fakat bu derhal belli 
oluyor. Diğer umumi binalar da tekkeler ve hanlardır. 
Bu hanlar çok büyük binalar, sayılan da pek çok tekke
ler ise, az fakat incelikleri yok. Bunlardan birinde derviş
lerin ibadet ettikleri yeri görmeye gittim. Bana pek tuhaf 
geldi. Kaba ve beyaz kumaştan yapılan elbiseleri, açık
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olan kol ve bacaklarını örtüyor. Bunlar evlenebiliyorlar. 
Uymalan gereken tek şart, Çarşamba ve Cuma günleri 
komik ayinlerde bulunmak. Bu ayinler şu şekilde yapılı
yor. Büyük bir sofaya toplanıyor, gözleri önde, kollan 
kavuşmuş olarak ayakta duruyorlar. Ortalarındaki kür
süde bir Kur'an duruyor ve İmam veya vaiz bu Kur’an- 
dan parçalar okuyorlar. İçlerinden on tanesi neyl’e ga
yet içli havalar çalıyorlar. Bu iıavaiar hazin ve ahenkli, 
imam okuduğunu özetliyor, bütün dervişler dönüyorlar. 
Şeyhleri yeşil elbisesi içinde vakurane bir tarzda dön
meye başlayıncaya kadar çalıyorlar. O zaman hepsi ga
yet İntizamlı olarak onun etrafında toplanıyorlar. Bazılan 
ney çalıyorlar. Bazıları bellerini bir kemerle bağlamış 
olarak hayret edilecek bir sür'atle ve durmadan dönü
yorlar. Hiçbirinin, bir saate yakın döndükleri halde baş
lan dönmüyor. Bunlar daha pek küçükken dönmeye 
alışmış olduklan için buna şaşmıyorum. Bir çoğu daha 
doğar doğmaz kendilerini buna vakfediyorlar. Yedi, se
kiz yaşında minicik dervişler gördüm. Bunlar da büyük
ler kadar dönüyor, onlar kadar zahmet çekiyorlar. Mera
sim bKInce yüksek sesle: “Lü ilahe İllallah Muhammed 
Resûlallah” diye bağırıyorlar. Sonra da sırayla gayet 
güzel bir tarzda Şeyh’lerinin elini öpüp geri çekiliyorlar. 
Gözleri dalma önlerinde olduğu için de görünüşleri çok 
derin bir tefekküre dalmış gibi oluyor. Ayinleri komik 
görünse bile itaat ve riyazetleri çok güzel. Bu mektup 
çok uzadı. Okurken canınız sıkılırsa ateşe atın.

( ...)

Kontes de..........’ye

( ...)

Mayıs 1718

Ermenilerden bahsetmişken, şimdiye kadar çok az 
bilinen bu millete dair birkaç şey daha anlatayım. Mem
leketlerinin coğrafyası ile canınızı sıkmayayım. Çünki 
bunu haritalarda da görebilirsiniz. Eski saltanatlan İçin 
de pak fazla bir şey söylemiyeceğim. Zira Roma tarihin
de var. Bunlar ticaretten anladıktan ve nüfuzlan çok 
oMuğu İçin memieketln her yerine dağılmış olarak Türk
lerin İdaresi altında yaşıyoriar. hiıristlyaniığı onlara Salnt 
Gregorie kabul ettirmiş. Dünya’dakl diğer Hıristlyanlar- 
dan daha mutaassıplar. Perhize pek fazla bağlılar. Sene
nin yedi ayında perhiz yapıyorlar ve hiçbir sebeple boz- 
muyortar. Perhiz zamanı sebze, zeytinyağsız kök ve 
kuru ekmekten başka bir şey yemek affedllemiyecek 
derecede büyük bir günah. Lord Mantagu’nun Ermeni 
bir tercümanı vardı. Zavallı perhiz yapmaktan o kadar 

-.■temuınsız kalmış ki yaşayıp yaşayamayacağı hakkında 
şüpheye düşmüştük. Buna rağmen bir kaşık et suyu 
İçmesi İçin ısrar eden efendisini ve doktoru dinlemedi. 
Yaşaması İçin buna mecbur olduğunu bile söylediler. 
Bu yönden dinleri biraz bizimkine lıenziyor. Mezhepleri
nin Rumlannkinden pek farklı olduğunu sanmıyorum, 
her ne kadar Whiston’un mezhebine yaklaşıyorsa da. 
Ruh üi Kudüs babadan yani Allah’tan zuhur ettiğine 
göre, oğul da ona uyar diye düşünülüyor. Paul Rlcaut 
1679 da İngiltere Sarayına yaranmak için Ermenilerin 
ruhun şekli değiştirmesine İnandıklannı söylemişti ama 
bununla İlgili hiçbir fikirleri yok. Aralanndaki Roma mez
hebini kabul edenlere çok kızıyoriar. Kendi aralanndaki 
evlenmeler çok güzel. Öyle zannediyorum kl, dünyanın 
hiçbir yerinde bu çeşit evlenme yoktur. Daha küçük 
yaşta İken birbirlerine söz veriyoriar. Fakat nikSh yapıl
dıktan üç gün sonra birbirlerini görüyorlar. Gelinin başı
na basık ve yuvariak bir serpuş takarak kiliseye götürü
yorlar. Serpuşun üzerine ayaklanna kadar İnen İpekli 
kırmızı bir tül konuyor. Papaz erkeğe “Sağır veya kör 
olsa da’’ kızı almaya razı olup olmadığını soruyor. Ay
nen bu şekilde söyleniyor. Nişanlı “Evet’’ der demez 
İki tarafın dost ve hısımlan oynayarak, şarkı söyleyerek 
gelini damadın evine götürüyorlar. Gelini burada minde
rin köşesindeki yastığa oturtuyorlar, fakat hiç kimse 
duvağını açmıyor. Bu hak kocasına bile verilmiyor. Bun
lan Ermenilerden birçoklan anlatmamış olsalardı İnan
mayacaktım. Bunlardan bir delikanlı annesinin kendisini 
bir kızla sözlemiş olduğunu, ancak onunla evlenebllece-

T A B L E A U  G İ Î N E R A L

D E

LEMPIRE OTHOMAN,

A P A R İ S .
1>E L IM ÎR IM E R IE  DE MONSIEİTR. 

M .  I ) C C .  I . X X X V I I X .

üstte: III. Selim. Ortada: Kazan taşıyan yeniçeriler. 
Altta: D'Ohsson'un Tableau General de L’Empire 

Othoman kitabının kapağı.

ğini ağlayarak söyledi. Fakat bu evlenmeye razı olmaya
cağını, çünki bu kızın pek çok kusuru olduğunu söyledi. 
Bunu okuri<en dehşetken titrediniz herhalde. Mektubu 
bundan daha enteresan bir hikâye bile bitiremezdim. 
Fakat sayın hemşirem, bunun doğruluğuna İnanın. •

A y a n lık  Kunım unun  
Düzenlenm esi I  f in  Ferman

OsmanlI Devleti’nde 18. yüzyılın ortalanndan 
itibaren yönetimin zayıflaması, yerel yönetimlerin 
âyanlarla derebeyleri tarafından ele geçirilmesi 

sonucunu doğurdu. Japon araştımiacı Yuzo 
Nagata’nın Muhsin-Zâde Mehmed Paşa ve Ayanlık 

Müessesesi adlı kitabında âyanlık için çıkanlan 
fermanların birbirinin aynı olduğunu belirterek şu 

özeti yapmaktadır:

“ Âyanlık buyuruldusu bir zamandan bir muayyen bir 
para karşılığı ite vali tarafından verilmeğe başlandığın
dan âyan nasb edilenler, verdikleri parayı sâliyane def
terine İlave etmek suretiyle, kaza halkından fazlasıyla 
çıkarmağa çalışmışlardı. Bundan dolayı kaza halkı çok 
ıztırap çekmişti. Üstelik âyanın bu durumunu gören gad- 
dâr kimseler dahi fukarâdan menfaat sağlamak gayesiy
le, âyan aleyhinde kadı ve nâlplerden arzlar almak sure
tiyle âyanlığı ele geçirmeğe çalışmışlardı. Bu yüzden 
âyanlık müessesesi kazalarda çeşitli kavgalann zuhuru
na ve fukarânın ‘terk-l evtân’ etmelerine sebep olmuştu. 
Bundan dolayı âyanlık masrafından halkı kurtarmak mak
sadıyla, bundan sonra kaza âyanınm nasbi şu şekilde 
yapılacaktır. Kazalarda fukarânın himayesiyle bilinen ve 
hareketi bütün kaza halkından marûf kimsenin ahvali 
kadının ilâm İle sadrıâzama bildirilecektir. Sadnâzam 
da bu klmsenhı ahvalim aynca araştırdıktan sonra âyan 
olarak uygun görürse, mektup veya kâime İle bu adamın 
kaza âyanlığına tayin edildiğini bildirecektir. Bu surette 
kaza âyanlığına getirilen bir kimsenin, sonradan fukarâ- 
nın sâtlyanestne ‘kendü nefstçün’ akçe zamm ve tahsili 
gibi, her hangi bir kötü hareket tesbit edilirse, bu adama 
‘siyâseten kati’ cezası tertip edilecektir.” •

rS . Y üzy ıl rüH dyesİ'nde  Ö H  
ve A d e tle r

D'OHSSON

İstanbul’da İsveç elçiliğinde görevli olan 
d’Ohsson’un 111. Selim dönemine ilişkin gözlemleri 
oldukça önemlidir. Tableau G6nöral de VEmpire 

Ottoman adlı kitabını gravürlerle de zenginleştiren 
d’Ohsson gözlemlerini gerçekçi bir dille kaleme 

almıştır.

UMUMİYETLE YİYECEKLER

Müslümanlar, sade ve aza kanaat eden yaşayış şeklini 
şeriat kaidelerine riayet etmelerine borçludur. Bu hat, 
asıriar ixiyunca fazlaca bir değişikliğe uğramadan de
vam edip gelmiştir. Umumiyette yiyecekleri maddelerin 
mahiyetini kaate alarak yenebittr olup olmadığını tayin 
ettikleri İçin, yemeklerin ve bütün yiyecek maddelerinin 
kalitesi üzerinde, dinin emlrierint göz önünde tutarak 
titizlikte durmayanlar asla Muhammedi sayılmaz. Hay- 
vantann kesilmesi ve avlanması hususuna da aynı titiz
likte riayet ederier.

(••■)

Doğu ülkelerinde pek lezzetli ve bol otan sebze, mey-
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va, hamur İşleri ve süt mamulleri ve şekerlemeleri pek 
t)ol yerler. Sonra mutfakları da gerçekten iyidir: Sağlığa 
uygun ve son derece iştah açıcı çok çeşitli yemekleri 
vardır. Ummumiyetle kuzu etinden yapılan kızartmalar 
bile küçük parçalar hâlinde gelir: Bıçak ve çatal kullan
maya asla İhtiyaçları yoktur. Kümes hayvanlarını o ka
dar güzel pişirirler kİ, insan rahatça parmaklanyla kopa- 
np yiyebilir. Sonra millet olarak kıymalı sebze yemekle
rini severler; lahana, enginar, kereviz, kabak, hıyar, as
ma yaprağı gibi. Bu sonuncusundan dolma yaparlar.

( . . . )

Toplu olarak yemek yemeyi bilmezler. Hemen hemen 
her evde ve bilhassa seçkin kimselerin evlerinde, erkek
ler, kanlarından ayn olarak yemek yer. Günde İki öğün 
yemekleri vardır. Sabahleyin saat onla onblr arasında 
öğle yemeği, akşamleyin, güneşin batmasından yanm 
saat önce de akşam yemeğini yerler. Ailenin babası 
hemen hemen daima yalnız başına yer. Yaşlan ve du- 
rumian ne olursa olsun, çocuklan nâdiren onunla birlik
te sofraya oturur. Bu doğrudan doğruya babaya karşı 
duyulan hürmetin bir nişânesldlr. Hattâ birçok evlerde 
sofrada, dede, baba ve amcaya onlar hizmet eder. En 
sık rasianan misafirler, ebeveyn, pek yakın dostlar ve 
fazlaca iş yapılan müşterilerdir.

Çocuklar yemeklerini birlikte yerler. Kadın da yemeği
ni kendi hareminde yer. Eğer kızlan varsa, yemeği birlik
te yerler. Haremde birden fazla zevce varsa, her birinin 
ayn sofrası olur; esasen her zevcenin ev masraflan 
da diğerinden mutlak bir şekilde ayndır. Bu düzen, aile
yi, kışkançiığın kötü neticelerinden korur. Zaten İki ka
dının aynı evde oturmasının örneğine nadiren raslanır. 
Eğer, anne, kışkardeşler, teyzeler, yeğenler ayni İka
metgâhta birleşmişlerse yemeklerini yine ayn ayn yer
ler, meğer ki birbirine çok candan bağlı olalar. Haremde 
çalışan cariyeler ise, hep birlikte yemek yer. Eğer sayıla- 
n kalabalıksa onlar İçin birkaç sofra kurulur. Uşaklar 
da aynı şekilde hareket eder. Ancak onlar “selâmlık" 
denen kısımdadır. Selâmlık evin erkeğinin ve erkek üye
lerinin oturmasına ayrılan yerdir.

(...)

GİYİM

Müsiümaniar, daima, bütün Doğulular ve eski Araplar 
gibi uzun elbise giyegelmiştir. OsmanlIlar da aynı yolu 
takip etti. Ama bu arada imparatorluğun vatandaşlan 
arasında bir kıyafet birliği olduğunu da zannetmemell- 
dir. Payitahtta olsun, taşrada olsun elbiselerin biçim 
ve kesimi dalma farklıydı. Bu fark, zevk veya modadan 
değil, doğrudan doğruya, muhtelif durumdaki Insanlan 
ayınnak İçin konan kaidelerden İleri geliyordu. Başka 
giyilen sank, bilhassa resmt memurlar arasında bu kai
delerin meydana getirdiği farkı İyice tebarüz ettiriyordu. 
Türkler’In giyiminin bu kısmı, devlet büyükleri İçin ol
sun, hükümdarlar İçin olsun daima şâyân-ı dikkat deği
şikliklere uğramıştır.

( . . .)

Hiçbir Türk kendi milletine has olandan başka bir 
kıyafet giymez. Aksini yapmak, utanç verici bir şey ol
duğu gibi bu şekilde davranmak, dinin de desteklediği 
bir esastır. Müslümanlar'ca kullanılması âdet olmayan 
bir elbise, hele bir başlık Irtldad işareti sayılır. Bu durum 
muhtelif şeyhülislâmlann fetvalarıyla sabittir. Bu fetva
lara göre eğer bir Türk, meselâ başına bir İran başlığı, 
yahut ke.ıdl milletinden olmayan bir topluluğa alt başlık 
giyerse sadakatsizlikle suçlanır, hattâ İmanını ve nikâhı
nı bile yenilemek zorunda kalır.

Bu esaslara göre, öyle anlaşılıyor kİ, Türkier arasında, 
hele AvrupalIlarla teması olmayan eyaletlerde şapka 
alışılmış bir şey değildir ve hoş karşılanmaz. Öyle kİ, 
eskiden devletin büyüklerinden, vezirlerden, ulemadan 
birini dine ve devlete karşı hain gibi göstermek Isteyln-

Üstte: M.Guer'in Moeurs et Usages des Turc adlı 
kitabından bir Osmanlı şehzadesi. Altta: Levni’nin su 

taşıyan kadın minyatürü.

ce, ayaklananlar, konağının kapısına bir şapka çiviler
lermiş.

( . . .)

TİCARET

imparatorluğun bütün tebaası İstisnasız olarak dahllt 
ticaret yapar. Bu ticaret bir bölgedeki tabiatın meyvala- 
nnı ve sanat mamûllerlnl bir başka bölgeye aktarmaktan 
İbarettir. Sık sık tiareket eden sayısız kervanlar, bütün 
İmparatorluk topraklannda seter yaparlar. Aynı şekilde

denizler ve gemiciliğe elverişli nehirler sayısız gemilerle 
doludur. Bütün to  ticarî hareketlerde her şey basitleşti
rilmiş durumdadır. Tüccarlann bütün yaptığı, aldıklan 
veya saltıklan şeyin listesini yapmak, karşılığını da para 
veya mal olarak ödemekten İbarettir. Eğer vadeli bir 
iş yapıyorlarsa, umumiyetle zamana dikkat ederler. Bu 
tüccarlann en zenglnlehnln ve en yaygın sahada İş ya
panlarının ancak bir müdürü, İki de memuru bulunur. 
Poliçe hakkında kifayetsiz bilgileri vardır. Deniz sigorta
cılığı hakkında da hiçbir şey bilmezler. Bütün yollamalar 
Allah'ın adıyla yapılır. Yollanan şey hedefe ulaşsa da, 
yolda batsa da, hadise Allah'ın takdiri olarak kabul edilir 
ve kadere boyun eğilir. Müslümanların bütün hareketle
rine hâkim olan bu mukadderat duygusu, büyük bir 
İmparatorluğun halklan ve fertleri arasında çok uzun 
bir müddet boyunca yerleşmiş, örf, âdet ve fikir müna
sebetleri neticesinde, Hıristiyan tebaanın maneviyatın
da onlara geçmiştir.

(. . .)

TARIM

Her ne kadar tanm, Türkiye'de mükemmel bir seviye
de değilse de, Avrupalılann sandığı kadar da ihmal edil
miş değildir. Her eyalet kendi topraklannda çıkan mah
sulle ihtiyacını karşılar; Mora, Ellâk, Boğdan, Güney 
Anadolu, Suriye, Mısır vs. gibi daha bereketli bölgeler 
İse, fazla mahsullerini, toprağı kısır yahut dağlık olan 
mıntıkalara aktanrlar. Bütün imparatorluk bolluk İçinde
dir, kıtlık nadiren olur; Avrupalılann, İzmir’den Mora'
dan ve imparatorluğun başka sahillerinden hububat ik
mali yapmadığı yıl yok gibidir. İhracat yasak olmakla 
lieraber hükümet, bilhassa bereketli yıllarda, bu ticarete 
göz yummasını bilmektedir. Kısacası normal tanm duru
mu, ihtiyacın ve bütün vatandaşlara gereken miktann 
üstündedir.

(. . .)

TEMİZLİĞE DAİR

Vücut ve elbiselerin temizliği, her iki cinsten Müslü
man İçin vâcip olan bir lazllettir. Hz. Muhammed, bunu 
önemle tavsiye etmiştir.

Her gün, her hafta veya İki haftada bir, en kötü İhti
malle kırk günde bir, mutlaka bütün vücudu yıkamalıdır. 
Bu görevi yerine getirmeyenler, temizlik ve vücut sallığı 
kaidelerine karşı gelmiş olurlar. Tırnaklan kesmek, kılla- 
n almak da lâzımdır. Erkekler, bıyıklannın bir kısmını 
almalı, ama sakala dokunmamalıdır. Bütün bunlan Pey
gamber bizat tatbik etmiştir. Vakmlanna sık sık: “Bıyık- 
lannızı düzeltin, ama sakalınıza dokunmayın" derdi. Sa
dece savaş sırasında bıyık ve tırnaklar kesllmeyeblllr. 
Halife Hz. Ömer, bu suretle, dış görünüşün, düşmanı 
korkutucu bir hal alacağını belirtmiştir.

( . . .)

TOPLUM GÖREVLERİ

Müsiümaniar, dalma kendilerine mahsus bir hayat İçin
dedir. Buna paralel olarak, onların tabit ckldlyetl ört 
ve âdetlerinin sadeliği, ülkenin idare tarzının sonucu 
olarak devletin bütün tabakalannda hüküm süren bu 
sert kaideler, fertlerin, kanunun emrettiği kaidelere ko
laylıkla uymasını sağlar. Türkier, hiçbir zaman, Avrupa 
sosyetelerinde ve ailelerinde görülen lâubaliliğe düş
mezler. Herkes kendi mevkiini, sırasını bilir. Ülkenin 
bütün eyaletlerinde ve bütün sınıflannda herkes, ken
dinden bir rütbe üstün olana karşı tam bir hürmet duy
gusu besler, kendisi de, daha aşağı durumda olanlardan 
aynı hürmeti görür. Evde ve yakınlan arasında olduğu 
gibi, yaşça ve rütbece üstün olanlara karşı cemiyet 
içinde de aynı ciddiyet, aynı vakar, aynı terbiyyeye ria
yet edilir. Herhangi bir toplulukta aşın neşeli, lazia ser
best görünmek, ciddi olmamak, toplumun kaidelerine 
karşı gelmek, her türlü hücuma uğramak İçin kâfi sebep
tir. •



Türkiye

Tanzimat ve Batılılaşma
Osmanlı Devleti’nin Avrupa İttifaklar Sisteminde Yer Alması

ilk kez, 18. yüzyıl başlannda, “Lâle Devri” olarak adlandınlan dönemde, Osmanlı Devleti, 
Pasarofça Andlaşması sonrası beliren “nekahat” devresinden. Batılılaşma değike bile, bir 
modernleşme, güçlenme politikasını uygulamaya koyarak faydalanmak istemişti. Böylece 
başlayan tarihsel süreç içinde, Babıâli yavaş yavaş mudakiyetçi krallıklar, sonra da ulus- 
devletler döneminde parçalı iktidan merkezileştiren, düzenli bir ordu ve sağlam, merkezt bir 
mali bürokrasi oluşturarak savaş makinelerinin ve ekonomilerinin gücünü artıran Avrupa 
Devletleri karşısında direnebilmenin, büyük ölçüde onlar gibi davranarak ayan takımının, 
eyaletlerdeki nizamlar üstündeki iktidarlannı yıkmaktan, düzenli bir ordu kurmaktan ve sınai 
üretimi geliştirmekten geçtiğini, bunun da mali ve idari reformlan gerektirdiğini anlamaya 
başlamıştı. lll.Selim döneminden itibaren, II. Mahmud ve Abdülmecid gerek iç, gerek dış 
politik olaylann seyri karşısında gittikçe daha bilinçli bir biçimde bu zorunluluğun gereklerini 
yerine getirecek ıslahatlara giriştiler. Bu reformlann belli bir mesafe katetmelerine rağmen tam 
anlamıyla başanya ulaştıklan, ayan ve derebeylerinin keyfi vergi toplamalan karşısında merkezi 
bir mali denetihıi tam anlamıyla oluşturabildikleri söylenemez. Süregiden savaşlann baskısıyla 
reform girişimleri öncelikle askeriyeye ve bir ölçüde Babıâli kapısı kadrolanna yöneltilmiş, 
mali ve ekonomik reformlar bu yüzden güç kazanamamıştı.

Mısır’da Hidiv Mehmed Ali Ayaklanması

Osmanh Devleti’nin Batılı ülkeler arasındaki ittifak sistemi içinde yerinin belirlenmesi 
konusunda BabIâli’nin amk kolay kolay söz sahibi olamayacağını gösteren en önemli olay 
Mısır’daki Hidiv Mehmed Ali’nin ayaklanarak Payitaht üstüne yürümesi olmuştu. Direnecek' 
ordu ve fınans gücünü bulamayan II. Mahmud yabancı ülkelerin yardımına başvurmaktan 
başka bir çare göremedi. Ancak Suriye ve .Mısır üzerinde emelleri olan ve doğrudan doğruya 
1804 ayaklanması sırasında Hidiv Mehmed Ali Paşa’yı destekleyen Fransa “bekle-gör” 
pohükasmı tercih ederken, İngiltere kendisi doğrudan müdahale etmeden, yardımı Rus 
İmparatorluğu’na başvurmaksızın Avusturya’ya yaptırmak için bir strateji kurmuştu. Ancak 
Avusturya’nın Orta Anadolu’ya kadar ilerleyen Mısır orduianna müdahale edecek güce sahip 
olmaması -ünlü Prusya’h Mareşal Von Moltke’nin Mısır isyanı ilk başgösterdiğinde Anadolu’da 
yapılacak bir “gövde gösterisinin” yeterli olacağı yolundaki tavsiyesi hem bunu açığa vuruyor, 
hem de II. Mahmud’un bu tür bir yardıma bel bağlayamayacağı konusundaki inancını 
pekiştiriyordu-, Ruslann ise büyük bir acele ve öngörü gücüyle General Muravyov’u yardım 
teklifiyle birlikte İstanbul’a göndermesi, II. Mahmud’un “yılana sanimasına” yol açmıştır.- Rus 
donanması bir kez daha Boğazdan geçerek İngiliz ve Fransız elçilerinin büyük dehşetine 
neden olur. Elçiler Sultan Mahmud’u İstanbul’u terkedip ülkelerine dönmekle tehdit ederlerse 
de padişah diretir: Ya Ruslar’ın Mısır hidivinin ordulannı durdurmalanna ve Akdeniz üzerinde 
çok güçlü bir konum elde etmelerine razı olacaklardır, ya da tehlikede olan Osmanh 
Payitahn üzerinden bu kılıcı çekmeye yardımcı olacaklardır. Kriz, Ruslar’ın “Padişah rızasıyla” 
Boğaza yerleşmeleri tehditi karşısında İngiliz ve Fransız diplomasisinin harekete geçerek 
Osmanlı payitahtını Mısır’lı düşmanından kurtarmalan, Ruslar’m da Kont Orlov’un açıklaması 
üzerine Sivastopol’a dönmeleriyle sona erer.

Osmanlı-Rus Hünkar İskelesi anlaşması Kont Orlov’un “BabıâU”yi satın almakta ve II.
Mahmud’u elde etmekte sağladığı olağanüstü diplomatik başannın bir parçasıydı. Ama bu 
başan, başlangıcı 1832 yılına rastiayan bir Rusya-İngiltere gerginliğini de artUnyordu. Söz 
konusu anlaşmayla (8 Temmuz 1932) Rusya ve Türkiye, herhangi bir saldırgana karşı, iç 
karışıklıklar konusu da dahil olmak üzere birbirlerine yardım edeceklerdi. Aynca Rusya 
herhangi bir ülkeyle savaşa girdiğinde Osmanh Devleti Ruslar için her zaman açık tutulacak 
Boğazlan, bu ülkelerin donanmasının geçişine kapatacakn. İngiltere’nin 1860’lara kadar Doğu 
politikasını şekillendirmede çok önemli bir rol oynayan Lx)rd Palmerston’u çileden çıkartan 
Rus-Osmanh anlaşması üzerine Çar I. Nikola ile İngiliz diplomasisi arasmda müthiş bir 
politik savaş patlak verdi. Güçsüz Osmanlı Devleti cephesini güvenceye alan Çar, İngiltere’nin 
“Doğu Hükümdarhldan” arasmda vazgeçemediği Truva Atı olan Avusturya’yı Doğu politikasında 
alet olarak kullanmayı kuruyordu. Doğu Politikası’nm ana eksenini oluşturan Rusya, Osmanh 
Devleti ve gittikçe güç kazanan Mısır Hidivi Mehmed Ali Paşa yönetimi, 19. yüzyılın 
ortalanna doğru belki de 16. yüzyıldan beri ilk kaz Akdeniz’i dünya politikasının tartışma 
merkezi haline getirmişti yeniden. İngiltere diplomasisinde iki ana görüş egemendi; birincisi 
ticaret özgürlüğü savunucusu Richard Cobden ve John Bright tara&ndan temsil edilen ve 
Rusya’nın Osmanh üzerinde egemenliğini yavaş yavaş artırmasının İngiliz ticareti üzerinde 
zararh etkileri olmayacağını, hatta yabancı tüccar ve girişimcilerin Osmanh bölgelerinde can 
ve mal güvenliklerinin pek güvencede olmadığı düşünülürse Rus polisinin Türk ülkesindeki 
varlığının yararlı bile olacağını savunan görüş; İkincisi ise Palmerston’un, ve Whig’ler 
grubunun, Rusya’yı İstanbul’da görmek, çok geçmeden Hindistan’da görmektir, diyen görüşüydü. 
Doğu poUtikası konusunda böyle temalann varlığı bile, Osmanh. Devleti’nin Avrupa ittifaklar 
sistemine dahil olurken kendisine nasıl çevresel, bağımlı, ve ikincil önemde bir rol verildiğini-
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1854’de İstanbul'daki Fransa SefaretI’nde verilen 
balodan bir sahnejyanda). Osmanlı devlet ricalinin bile 
Batı’yla gerçek anlamda tanışması 18. yüzyıl sonlanna 

doğru gerçekleşmişti. Elçi alışverişi öteden beri 
sürmekteydi ama Batı dünyasıyla temaslar genellikle 

savaşlar çerçevesinde olmaktaydı. Sultan Abdülaziz’in 
bir Batı başkentini ziyaret eden İlk Osmanlı Sultanı 

olmasına kadar geçen sürede, önce lll.Selim’in 
Fransız Devrimi sonrası bu ülkeye duyduğu yakınlık 

duygusunun, sonra Batılılaşma, modern bir ordu 
kurma gibi gereksinimlerin zorunlu olarak dayattığı 

Batılı uzman İthalinin yavaş yavaş yarattığı ve Batı 
hayranlığı biçiminde beliren “garplılaşma" zihniyeti, 

Devlet erkininin üst düzeylerinde, devlet bürokrat ve 
memurlannda sınırlı kalmıştı. Aslında Batılı bir yaşam 

türü, OsmanlI topraklarında dil ve kültürleri, dinsel 
İnanç ve âdetleri açısından özgürce yaşayan, Batı İle 

ticarette gittikçe daha fazla ayrıcalıklı bir konuma 
gelen Hıristiyan nüfus tarafından özellikle Galata ve 

Pera mahallelerinde yaygınlıkla benimsenmişti. Batıyla 
alışverişin, ve özellikle Batı kurumlarını taklit etme 
girişimlerinin başlatılmasının -önce lll.Selim, sonra 
II.Mahmut ve sonuçta Tanzimat- sancılı bir süreç 

halinde yaşandığı dönemde en çok benimsenen Batılı 
modeller, orduya dayatılan Batı disiplini ve hiyerarşisi, 

ve mûlkt askerî erkânın kendi kendine dayattığı Batı 
kültürü ve "dandizmi"ydi. Yavaş yavaş lalaların yerini 

mûrebbiyeler, geleneksel hitap biçimlerinin yerini 
Fransızca hitaplar almaya başladı. Üst düzey devlet 

erkânı arasında yabancı dil öğrenimi yaygınlaştı.
Batılılar, yavaş yavaş ekonomisini, ordusunun 

denetimini ele geçirmeye başlayacak kadar iyi 
tanıdıktan ülkenin genel görünümünü pek iyi görüp 

bildiklerinden Osmanlı imgesinin klasik biçimi ortadan 
kalkmadı, ama "diplomatik saygınlıkların" değişildiği 

davetler, sefaret balolan Batılı çevrelerle Osmanlı 
devlet ricâlini o eski kaba didişme-görüşmeleri 

derdinden kurtardı. Kısacası yarı-sömürgeleşme ve 
yıkılış sürecinde Osmanlı devleti, halkı açısından 

değilse bile, ordudan, paşa konaklanndan, 
sefarethanelerden geçen bir kısır değişim süreci 

içinde “batılılaştı".



IBSO’de Sultan Abdûlmecid’in adına çıkarılan bu 
"Tanzimat Madalyası" (solda) Brüksel’de basılmıştı 
ama İmparatorluğun yaşayacağını, Tanrının öyle 
istediğini belirtiyordu. Madalyanın arka yüzünde ise Alt 
Osman soyunun tuğrasının altında Tanzimat Fermanı 
ve ilkeleri dile gelmekteydi: Herkese eşit adalet, 
yoksul ve zayıflann korunması, eğitimin 
yaygınlaştırılması ve modernleştirilmesi, yabancı 
haklarının güvence altına alınması, barış ve 
zanaatların korunması. Madalyanın altında şunlar 
yazılı: "Abdûlmecit Osman'ın İmparatorluğunu yeniden 
kunıyor"

açığa çıkarmaktadır. Palmerston, bu görüşler uyannca bir kurnazlık düşünerek, Hünkar İskelesi 
Aniaşması’nın maddelerinin tüm Avrupa ülkelerini de “katarak, genişletmek” fikrini ortaya attı. 
Amaç Rus ayncahklannı fiilen ortadan kaldırmak ve Osmanh Devleti’nin toprak bütünlüğünü 
İngiltere, Prusya, Avusturya ve Fransa’nın da denetimi altına sokmaktı. Bu sırada Rus Çan’nı 
kurtaran yeni bir olay, bu kez güneyden patlak verdi. Fransa açık açık Hidivlik Mısır’ını 
desteklemeye, yani Suriye ve olanaklı olursa Mısır üzerinde denetimini kurmaya yönelmişti.
Bu yeni rekabet, Çar Nikola’nın Fransa’yı devre dışı bırakarak, İngiltere ile “günü gelince 
devrilmesi pek mümkün Hasta Adam”ın yıkılması programının menzilini, ve Osmanh 
mirasının ne yapılacağını teke tek tartışma isteminin gerçekleşmesine yol açacaktı. Buna 
1841’de Whig hükümetinin Palmerston’la birlikte düşüşü de eklenince yol açılıyordu. Arûk 
Avrupa diplomasisinin en temel konulanndan biri Osmanh Devleti’nin ne zaman yıkılacağı 
sorusu, daha doğrusu, kimin, ne zamana kadar bu yıkılışı geciktirmeye çalışması gerektiği, ne 
zaman düşene bir kez daha vurmak -gerektiğiydi. OsmanlI’nın toprak bütünlüğü. Boğazlar 
üzerindeki egemenliği, giderek Avrupa kıtasındaki varlığı, nereye kadar korunacak, ne zaman 
sona erdirilmesi için nihai darbe indirilecekti?

II. Mahmud ve Abdülmecid saltanat dönemleri Avrupa diplomatik çevrelerinin üst düzeylerinde 
bu tarüşmalar içinde geçti. Yıkılış iddiasını en çok desteMeyen kanıt, Mısır Hidivi’nin İslâm 
dünyası içindeki evrensel Osmanh hakimiyetinin kaybolmaya başladığını gösteren 
ayaklanmasıydı. Yunan, Sırp vç Eflak-Boğdan ayaklanmalan İslâm nüfiıs tarafindan 
gerçekleştirilmediğinden bu ayaklanma kadar etidli olarak kabul edilmemişlerdi. Yıkılış kuramı, 
her ne kadar 20. yüzyılın başlanna kadar gerçekleşmese bile emperyalizmin yaygınlaşma
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döneminde Batının kendi toplumuna, ve çevresindeki ülke ve toplumlara dayatmaya başladığı 
yeni bir "mantığa” dayanmaktaydı. Bu mantık, 17. yüzyıldan sonra önce mutlakiyetçi 
krallıkların devlet idaresi yöntemlerine getirdiği yeni bir tarzın (o çağda buna “Devlet Aklı” 
öğretisi adı veriliyordu), mali sistemi, devlet idaresini, orduyu ve toplumu yönetmenin 
merkezileştirilmesi ve güçlendirilmesinin yeni bir çerçevesinin geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştı. 
L'lus devletler, bu mantık uyarınca biçim kazandılar ve “uluslaştınidılar”. Çünkü bu yeni ye 
merkezileşmiş araçların ve devlet aygıtlarının çoğu, Ortaçağ sonundaki çözülme ortamında 
yaratıldıklarından, apansız yakalanmış halk çoğulluklan ve emekçi sınıflar açısından kabul 
edilebilir, meşrulaştırılabilir bir nitelik taşımaktaydılar. Asıl önemlisi, bu düzenin, kendine 
özgü, yepyeni bir iktidar çerçevesini ve aygıtlarını oluşturarak, toplumun her alanında gittikçe 
daha fazla sayıda yer işgal eden, hegemonyasını ve çıkar ağlarını geliştiren burjuva sınıfları ve 
kategorileri ile içsel bir bağ, bir “symbiosis” (karşılıklı beslenerek yaşamak) sistemi 
oluşturmasıydı. Burjuvaziye bu aygıtların beslenmesi ve finansmanı için başvuruluyor, bunun 
karşılığında çarklar uzun vadede bu sınıfın çıkarian hesabına işliyordu. Bu yeni “hükümet 
etme" biçimi modern ve ussal bir karakter taşımaktaydı. Ussal bir ordu, birleştirilmiş ve 
merkezileştirilmiş bir mali sistem, bürokratik aygıtlar ve bilimsel, rasyonel bir devlet yönetme 
metodu. Bu yapıların burjuva ideolojisinin yardımıyla “tüm ulusun çıkarına” olarak 
gösterilmesi çok kolaydı. Fransız Devrimi de Restorasyon’da, sınıfsal dengeleri, ideolojik bakış 
açılarını geniş ölçüde değiştirmelerine rağmen bu yapılann ayrıcalıklı ve ussal karakterleri, 
iktidara gelen her sınıfın çıkarına olduğu düşünüldüğünden, onların ussal gelişimlerini ağır 
ağır sürdürmelerine uzun vadede engel olmadılar. Bu aygıtlar, böyle ussal sistemlerden 
haberdar olmayan, daha doğrusu kendi sisteminin ussallığından çok daha üretken, çok daha 
farklı bir yapıya sahip olan bu aygıtların ürettiği devlet sistemleri karşısında Osmanlı’nm 
direnme şansı gittikçe azalıyordu. Böyle modern aygıtları oluşturacak ussal bir iktidar dizgesi 
yoktu. Avrupa'da merkezileşen ordu, maliye ve idare gibi sistemler Osmanlı ülkesinde, 1804te 
Sened-i İttifak'ın bir kez daha teyit ettiği gibi taşra mültezimleri ve ayan sınıfı arasında 
parçalanıp gitmekteydi. Yine böyle iktidar sistemlerini ve aygıtlarını finanse edecek, ve 
ideolojik olarak meşrulaştıracak bir burjuva sınıfının gelişimi önünde de sayısız engeller vardı. 
Bu engellerin bir ölçüde aşıldığı toplumlar ise birer birer toplumdan kopmaktaydılar. Ordu 
modernleştirilmesi, vergi sisteminin yenilenmesi gibi bazı perakende reformlar ise, yeni Avrupa 
sisteminin önkoşulu olan uluslaştırma ve merkezileştirme yönünde evrensel bir gayretten 
yoksun olduklarmdan, birincisi yeniçeri isyanlarına, İkincisi ise âyan ve derebeyi egemenliğine 
teslim oldu. II. Mahmud dönemi, babası III. Selim döneminde başlayan bu arayış trajedisinin 
kurbanı olarak tarihe geçti. Bu yeni siyasal ussallık tarahndan, bu tür dizgelere sahip ülkeler 
arasında oluşturulan Avrupa İttifaklar Sistemi’ne Osmanh Devleti ancak çevresel olarak dahil 
olabilecekti. Nitekim, Osmanlı’nın çoğu zaman dahice diplomatik dış politika yöntemleri, hatta 
savaşlarda elde ettiği zaferlerin sonuçları bu ittifak sisteminin karşısında gittikçe önemlerini 
kaybetmeye başlamış, Osmanh’nın “yıkılabilirliği” sorusunun gittikçe daha belirgin olarak. 
Devletin yeni mantığıyla teçhizatlanmış Avrupa hükümetleri tarafından sorulmasına yol 
açmıştır.

19. yüzyıl Avrupa ülkelerinin gitgide zayıflayan 
OsmanlI Devleti’ne karşı, değişen koşullara da bağlı 
olarak siyasetlerini yeniden düzenlemelerine sahne 
oldu. Avusturya Balkanlarda ilerlemeyi bir yana 
bırakarak Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü 
koruma politikası izlemeye başladı. Avrupa'da Fransız 
Devrimi'nin etkisiyle yaygınlık kazanmaya başlayan 
“ liberalizm" ve “ milliyetçilik" akımlarının kendi 
bünyesindeki uluslara da sıçraması olasılığı Avusturya 
başbakanı Metternich'i bu yola iten nedenlerden 
biriydi. 18. yüzyılda bazen tek başına, bazen de 
Rusya ile birleşerek Osmanhlara karşı savaşan 
Avusturya, Rusya'nın Balkanlarda daha fazla 
ilerlemesini artık bir tehlike olarak görüyor, bu yüzden 
kendi yayılma politikasından vazgeçmek zorunda 
kalıyordu. 19. yüzyıl başlarına kadar, Ingiltere'nin ticari 
ilişkilerinde önemli bir rol oynayan Hint yolunun 
güvenliği bir sorun olmaktan uzaktı. Osmanhlar kendi 
güçleriyle bu ticaret yolunun bekçiliğini üstlenebilecek 
durumdaydılar. Ancak 1798'de Napoleon'un Mısır 
seferi güçler dengesinde hatırı sayılır bir değişimin 
gerçekleştiğinin habercisi oldu. Bu tarihlerden 
başlayarak Ingiltere de etkin bir biçimde Avusturya'nın 
izlediğine benzer bir politikaya yönelmeyi kendi 
çıkarları açısından daha anlamlı bulmaya başladı. 
Fransa ve Rusya ise genişleme politikalarından 
vazgeçmek niyetinde görünmüyorlardı. Kendine uzak 
bölgelerdeki nüfuzunu diğer ülkelere kaptıran Fransa, 
Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da yeni bölgeler elde 
etmek peşindeydi. Aynı şekilde Rusya da, Avrupa 
ülkeleriyle rekabetini sürdürebilmek amacıyla, 
“Akdeniz'e açılma" çabasındaydı. Kutsal Yerler 
sorununu bahane ederek, paylaşım sorununu bir oldu 
blttlye getirmek ve kendi arzuladığı çözümü dayatmak 
amacıyla Rusya Kırım Savaşı'nı (1854-1856) başlattı. 
Ingiltere ve Kutsal Yerler'in denetimini kendi tekeline 
almak isteyen Fransa askeri, Avusturya ve Prusya ise 
diplomatik destekle Osmanh Devleti'nin yanında yer 
aldılar. Rusya'nın yenilgiye uğratılmasından sonra, 
1856'da imzalanan Paris Antlaşması ile Osmanh 
Devleti'nin toprak bütünlüğü geçici de olsa güvence 
altına alınmış oluyordu. Resimde Karadeniz'in askeri 
etkinlikten arındırılmasını da karara bağlayan Paris 
Konferansı'ndan bir görüntü.
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MUSTAFA REŞİD PAŞA 
(1 8 0 0 -1 8 5 8 )

izlemiş olduğu siyaset İle İngiliz emperyalizminin Os
manlI Devl6ti üzerindeki çıkarlannı koruyan, Tanzimat 
bürokratlan arasında yetenekleriyle öne çıkmış, Tanzi
mat’ın ilanında birinci derecede rol oynamış olan Musta
fa Reşid Paşa 13 Mart 1800'de İstanbul’da doğdu. Eğiti
minin ilk yıllannda bir süre medreseye devam etti. Baba
sı Mustafa Efendi II. Bayezid vakfiyesinin ruznamçecisl 
(muhabese müdürü) idi. Oğlunun eğitimine önem veren 
Mustafa Efendi’nin ölümünden sonra dayısı Seyyid Ali 
Paşa’nın mühürdarı (büyük bürokratlann yazılarını mü
hürleyen, özel danışman) olarak ayaklanma bölgesi olan 
Mora’ya gitti (1821). Seyyid Ali Paşa’nın görevden alın
ması üzerine İstanbul’a dönen Mustafa Reşid Bey, 
1828’de Sadaret Mektubî Kaiemi’nde katip olarak göre
ve başladı. 1828’de Osmanlı-Rus Savaşı’na katıldı ve 
bir yıl sonra Edirne’de yapılan banş görüşmelerinde 
bulundu. Temmuz 1834’de II. Mahmud tarafından Pa
ris'e elçi olarak gönderildi. 183S’de İstanbul'a çağnidı 
ve ardından tekrar Paris’e gönderilerek sonunda Eylül 
1836'da Londra Büyükelçiliğine atandı. 1838’de Harici
ye Nâzın olunca İstanbul'a dönen Mustafa Reşit Paşa 
16 Ağustos 1838'de Ingiltere ile ünlü ticaret antlaşması
nın İmzalanmasında başlıca rolü oynadı.

II. Mahmud'un ölümünden sonra yerine geçen Abdül- 
mecld döneminde Hariciye Nâzırlığı'na getirilen Mustafa 
Beşld Paşa Osmanlı Devletl'nde I. Meşrutiyet'e kadar 
sürecek olan Tanzimat dönemini başlatan Gülhane Hatt-
I Hümayunu’nun ilan edilmesini gerçekleştirdi (3 Kasım 
1839). 1846’da sadrazam olan Mustafa Reşid Paşa, Tan
zimat'ın İlanıyla blriikte düşünüp, yapamadığı düzenle
melerin gerçekleştirilmesi için çalışmalara başladı. Ön
ce eğitim İşlerini ele alarak merkezî hale sokup, tek
rar örgütledi. İlk ve ortaöğrenimin yaygınlaşması 
için program yaptı. Ticaret mahkemeleri kurarak, iş
kenceyi yasaklayan bir ferman yayınladı. Ardından 
devletin merkezî örgütlenmesini yeniden düzenleyecek 
karariar aldı. Bütün bunlar kendisine karşı olan Damat 
Said Paşa ve diğerlerinin hakkında hilafeti kaldırarak 
cumhuriyeti ilan edeceği yolunda söylentiler çıkarmala- 
nna neden oldu. Bunun üzerine görevden alınarak yeri
ne İbrahim Sanm Paşa getirildi. Ancak üç ay sonra 
İkinci kez sadrazamlığa getirildi. Mustafa Reşid Paşa 
üç yıldan fazla süren bu sadrazamlığında bazı malî uy
gulamalara girişerek dış borçlanmalara girdi.

1853'de yeniden Hariciye Nâzın olan Mustafa Reşid 
Paşa Kırım Savaşı’na yolaçan antlaşmayı imzaladıktan 
sonra yeniden siyasal itlbannı yükselterek, devlet kad
rolan içinde tasfiyeye girişti. 1854’de dördüncü kez sad
razam oldu. Bu arada Süveyş Kanalı’nın imtiyazıyla İlgili 
bir gizli mektubunun Fransız elçisinin eline gedmesi 
sadrazamlığı Âli Paşa'ya bırakmasına neden oklu. İngi
liz Elçisi Stratford Canning'in de desteğiyle tekrar sad
razamlığa getirildi (1856). Paris Antlaşması’nın getirmiş 
olduğu bazı hükümleri değiştiren girişimlerde bulundu. 
Ancak Fransa’nın girişimleri sonucunda bir kez daha 
görevden alıhdı. Bundan sonra 1857’de altınca ve son 
kez sadrazam olan Mustafa Reşid Paşa 7 Ocak 1858'de 
İstanbul'da öldü.

1838 Ticaret Anlaşması

1838 Ticaret Anlaşması, genellikle Osmanlı İmparatoriuğu’nun Bau’nm ekonomik egemenlik 
sistemi altına girişinin başlangıcı, ve Osmanh Devleti’nin parçalanmasının temeli olarak 
görülürse de, gerek 1838 Anlaşması gerek bunu izleyen Tanzimat ve Batılılaşma hareketi, 
yalnızca Batı’nın baskısıyla açıklanamayacak kadar karmaşık uluslararası ve iç etkenlere 
bağlıydı. Bir yandan iç pazarda üretilen mallann uluslararası mahreçlere kavuşturulması 
sorunu, öte yandan merkezî bürokrasi ile yerel iktidar odaklan olan ayanlar ve eşraf 
arasındaki egemenlik ve bağımlılık ilişkileri, bir diğer yandan gayri müslim buıjuvazinin yasa 
karşısında eşitlik taleplerinin, ve uluslararası sistemde yer alabilmek ya da sistemden 
dışlanmamak bakımından ordunun ve devletin sisteme uyarlanması gibi belli başlı etkenlerin 
karmaşık etkisi sözkonusudur.

1838 Anlaşması limanlara gelen tüm mallann, tek bir gümrükden geçtikten sonra ülkenin her 
yerine götürülüp satılabileceğini öngören bir serbest dolaşım anlaşmasıdır. Bununla feodal 
düzenin koymuş olduğu iç ^m rükler kaldınidığı gibi ilk defa Osmanh ülkesi yabancı mallara 
tek bir pazar olarak açılmaktadır. Feodalleşme süreci boyunca gelişen yerel üretimler, 20-30 
yıl içinde yakalanacak ve halı dokuması gibi ihracata yönelik bazı üretimlerin gelişmesine 
rağmen, Osmanh İmparatorluğu giderek ham madde ihraç eden bir ülke haline gelecekti. 
Kumaş yerine iplik, iplik yerine ham pamuk ya da yün, bakır eşya yerine ham maden ihraç 
edilecek, ticaret hacminin artmasına ve dolaşım ağının ülkenin her yerini kaplamasına rağmen 
ticaret dengesi giderek bozulacak ve anlaşmanın imzalanmasından 20 yıl sonra dış 
borçlanmaya geçilecekti.

Tanzimat-ı Hayriye
Hariciye Nâzın Mustafa- Reşid Paşa, II. Mahmud’un koşullann henüz olgunlaşmadığı görüşünde 
olması nedeniyle bir türlü uygulatamadığı reform projelerini onun oğlu I. Abdûlmecid’in tahta 
çıkmasından sonra, padişahın cayması çekincesiyle aceleyle hazırladığı “Gülhane Hattı 
Hümayunu”nu 3 Temmuz 1839’da halka okuyarak Tanzimat Dönemi’ni başlattı. Bu fermana 
göre Osmanlı ülkesinde her çeşit din ve ırka mensup bütün uyruklann can, ırz ve mal 
güvenliği olacak, -ve her türden ahalinin mülkiyet hakkı tanınacak ve devlet taraûndan 
güvenceye alınacaktı. Devletin hukuksal «çatısını oluşturma görevi, II. Mahmud tarafindan 
1838’de kurulan ve Tanzimat döneminde sınırh bir yasama meclisine dönüşen “Meclisi Valayi 
Ahkâmı Adliye” ile BabıâU arasında paylaşılacak, bu meclisin üye sayısı ve gücü arttınlacakü. 
Hatü Şerifin ilanı “medeniyeti ihraç etme” kaygısının ardında, Osmanlı topraklannda ticaret 
etkinliğini ellerinde bulunan, aynca dinsel kurumlar çevresinde biraraya gelen gayn müslim 
ahalinin elde edilmesi gibi bir “Doğu Politikası” yönteminin de harekete “geçirdiği Avrupa 
ülkelerinin de, 1838 Ticaret Anlaşması’yla İngiltere açısından bir ölçüde giderilmiş taleplerine 
karşılık vermekteydi. Üstehk bir yandan çevre • eyaleüerde feodal bir hakimiyet kurmuş olan 
âyan tabakasının iktidannı kırmayı amaçlayan Tanzimat Fermanı, o dönemde Osmanh ve 
Avrupa hâriciyelerini çok Uğraştıran Mısır sorununun da çözümünü kohylaştırdı: Baştan beri 
Mehmed Ali Paşa’nm ayaklanmasını destekleyen Fransa’nın dışta bırakıldığı .,15 Temmuz 1840 
Londra Anlaşması’yla, İngiltere, Avusturya ve Rusya, Osmanh payitahtı üzerinde Hidiv’in 
sallanan kılıcmm çekilmesi karşılığı Mısır’ın Mehmed Ali’ye daha geniş iltizam yetkileriyle 
birlikte bırakılmasını taahhüt aluna aldı.

Tanzimat ile birlikte devlet alanı ve hukuku ile İslâm hukuku birbirinden fiilen bir aynima 
sürecine girdiler. Kamu hukuku alanında şeriatten aynima ve dinsel yargıyı hükümsüzleştirme 
yolunda en önerml adım, Mayıs 1840’ta bir “Ceza Kanunnamesi”nin yayılmasıyla atılmıştı. Bu 
kanun, 14 Temmuz İ851’de “Kanuncu Cedid” adıyla yeniden düzenlendi. Yine de, laik bir 
hukuk rejiminin oluşturulması yolundaki eğilim öncelikle Devkt’in yapısının çok ulusluluğu, 
uluslann ise dinsel benliklerine göre yapılaşmış olmalan yüzünden başansızlığa mahkum 
görünüyordu. Laik ve tek-biçimli bir ceza yargısının, ya da birleştirilmiş bir adalet sisteminin 
“devlet topraklannda yaşayan tüm uluslara” uygulanması sözkonusuydu ama, savcılık 
kurumunun yasalaştığı değişiklikle beraber her azınlık milletin talep üzerine kendi dinsel yargı 
kurumlaşmasına sahip mahkemelerinde yargı gücü karşısına çıkaniması söz konusuydu. İslâmi 
hukuk, yediği darbeye rağmen, pek çok alanda modem “hukuk” ve “yaısı” kurumlanna 
meydan okuyabildi. Ceza mahkemesinin verdiği bir karar dr « alının kadıya başvurmasıyla 
sözgelimi hapis cezasından para cezasına, İslâm Hukuku’ndaki “diyet”e çevrilebiliyordu. Ceza 
yargısı alanında beliren bu çapraşık biçim, Tanzimat döneminde diğer hukuk alanlannda da 
belirgindi. Çokulusluluğu ayakta tutabilmenin en önemli yollanndan biri, merkezkaç yapılara 
saygı gösterecek bir yasal-politik yapıyı oluşturmako. Yani hukuksal alandaki düzenlemeler, 
dıştan bakıldığında bir mücadeleler arenasında eriyip gitmelerine karşın, kapsamlı, vazgeçilmez, 
OsmanlI’nın kendi uygarlığını ve Devleti’ni yeniden üretebilmesi için zorunlu reform girişimleri 
çerçevesinde ortaya çıkmışlardı.

Bu harekete geçirici düşünceyi en iyi ifade eden Osmanh Devlet adamı Cevdet Paşa, 
Tanzimatçılann bir “denge unsuru” olarak asla vazgeçemeyecekleri -ashnda çoğu bu siyasal 
uzak görüşlülüğe de sahiptiler- bir kişilik olarak belirmişti. Tüm eksikliklerine karşm bu 
muhafazakarlann kaleme aldıklan 16 ciltlik ünlü Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye adlı eser, üst
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16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren denizaşırı üike- 
ierden Avrupa’ya akan altın ve gümüş gibi kıymetli ma
denlerin yarattığı büyük enflasyon Osmanlı ekonomisi 
üzerinde kısa sürede etkisini gösterdi. Fiyatlar genel 
seviyesinde önemli artışlar oldu. 17. yüzyılı kapsayan, 
nedenleri itibarıyla ekonomik olan, Celâlî, Suhte vb. 
gibi ayaklanmalar İmparatorluğun ekonomik gücünü da
ha da sarstı. Fakat Osmanlı imparatorluğu’nun görece 
geriliği, bir yerde. Batı Avrupa ülkelerinin yeni bir üre
tim İlişkileri aşamasına doğru yol almasına neden olan 
gelişmelerdendir. Batı Avrupa, özellikle 15. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren Rönesans diye adlandırdığımız bir 
düşün hareketine sahip oluyordu. Bunun yanısıra uzak 
deniz yollarının açılması, ticaretin gelişmesi, tarımda 
birim toprak verimliliğini artıran yeni üretim teknikleri
nin uygulanması bu ülkelerdeki üretim güçlerinin gelişi
mini hızlandırmıştır. Manüfaktürün yaygınlaşması 16. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı küçük üretici
liğini sarsmıştı. Bu sarsıntı iki yönden hissedilmekteydi. 
Manüfaktürün gereksindiği büyük boyutlara ulaşan ham
madde siparişleri Anadolu’daki ham maddeleri pahalı- 
laştırmaktaydı. Örneğin 16. yüzyılın sonlarına doğru do
nanmadan yelken bezi siparişi alan Batı Anadolu doku
macıları bu yelkenler için gerekli ham maddeyi çevrele
rinden temin edememişlerdir. Diğer yandan manüfak- 
türce üretilen ürünler küçük üreticiler tarafından üreti
len mallardan çok daha ucuza maledildiği için kısa süre
de geniş bir pazar bulabiliyordu.

OsmanlI İmparatorluğu’nun ekonomik ve siyasal an
lamda çözülmesine karşılık Batı Avrupa’da burjuvazi, 
kültürel, ekonomik ve nihayet siyasal egemenliğini kur
ma doğrultusunda hızla ilerlemekteydi. Fransız Devrimi 
ve onu izleyen sanayi devrimi. Batı Avrupa ülkelerinin 
ekonomik ve siyasal anlamda güçlenmeleri sonucunu 
vermişti. Büyümeye başlayan kapitalizm pazar, ham mad
de temini ve yatırım alanlarının sağlanması açısından 
dış ülkelere yönelik emperyalist atılganlığa başlamıştı. 
Ufak bir darbe ile dağılacak hale gelen Osmanlı impara- 
toriuğu’nu yaşatan. Batılı ülkelerin kendi aralarındaki 
çelişkilerden doğan denge hesaplarıydı.

OsmanlI düşünürlerinin ekonomik geriliği farketme- 
dikierini söylemek haksızlık olur. Batı’nın sanayi ve ula
şım alanındaki atılımlarının Osmanlı aydınları farkınday
dı. Ne ki devletin ve bireylerin elinde bu atıiımiarı ger
çekleştirecek düzeyde bir sermaye birikimi yoktu. Os
manlI bürokrasisi ve toplumun diğer katmanları üretim 
ilişkilerinin yapısından ötürü böyle bir birikimi gerçek
leştirememişlerdi.

Batı Avrupa ülkelerinin Osmanlı ekonomisi üzerinde 
her zaman etkili olduklarını kabul etmek gerekir. Doğu 
Akdeniz kıyı yörelerine Haçlılar döneminden miras ka
lan ayrıcalıklar düzeni kapitülasyonları Osmanlı impara- 
tortuğu aynen devir almıştır. Zamanla Anadolu ve Doğu 
Akdeniz’in diğer bölgelerine eski ticaret yollarını tekrar 
çekebilmek İçin mevcut ayrıcalıklar daha da genişletil
miştir. Böylece Batı’nın kapitalist ülkelerinin sömürebi
leceği alanlar kendisi İçin adeta hazırianmıştı. 1830’lu 
yıllarda Mehmed Ali Paşa olayının Osmanlı Hanedan 
ailesini tehdit edecek boyutlara gelmesi, Osmanlı impa- 
ratoriuğu’nun ekonomik anlamda Batı’ya teslim olması
nı biraz daha hızlandırdı. Bu süreç içerisinde Batı’nın 
OsmanlIlardan aldığı ilk önemli ödün 1838 İngiliz Ticaret 
anlaşmasıdır. Anlaşmanın önemli noktalarını madde sı
ralamasına dikkat ederek şöyle sergileyebiliriz:

a) Mevcut kapitülasyonlar ve anlaşmalarla Büyük Bri
tanya’nın tebasına ve gemilerine tanınan ve işbu sözleş

mede özellikle değiştirilenler dışındaki bütün hak, mua
fiyet ve imtiyazların şimdi ve sonsuza dek süresiz olarak 
geçeriiliği tekrar teyid olunur...

b) Britanya Mafestesinin tebaası veya bunlann temsil
cilerine OsmanlI dominyonlannın her yerinde bütün mal
lan, hiçbir istisna tanımaksızın bu dominyonların üreti
mi, imalatı veya mamüllerini satın almasına izin verile
cektir...

c) Türk üretim, imalat ve mamüllerinden herhangi 
biri Britanyalı tacir veya onun mümessili tarafından Tür
kiye’nin iç tüketimi için satılmak amacıyla satın alındığı 
zaman, Britanyalı tacir veya onun mümessili, bu emtia
nın satın alınmasında, satılmasında veya herhangi bir 
biçimde ticareti yapıldığında, Müslüman olsun olmasın, 
Türkiye’de İç ticaretle meşgul Türk tebaasının en çok 
kayınian sınıfının ödediği vergilere eş vergi ödeyecektir.

d) Eğer herhangi bir Türk üretimi, imalatı veya mamu
lü Britanyalı tacir veya onun mümessili tarafından ihraç 
amacıyla satın alınırsa bu emtia herhangi bir vergiden 
veya resimden muaf olarak elverişli bir gemiye yükleme 
yerine götürülecektir.

Önemli hükümlerini sergilediğimiz İngiliz Ticaret An-

değerin toplamı 228 milyon Osmanlı kuruşuna eşitti. 
Bu yalınlan sermayeye oranla yüzde 5 bir verimliliği 
ortaya koymaktadır.

İngiliz Ticaret Anlaşmasının açtığı yeni ekonomik iliş
kiler imparatoriuğun borç tuzağına düşmesine de neden 
oldu. O günlerde Fransa ve İngiltere borç konusunda 
alabildiğine özendirici bir konum içersindeydiler.

İlk borcu 1854’de alan “ Devlet-I Aliye” , 1877’de dış 
borçlannı ödeyemeyecek duruma gelmiştir. Osmanlıla- 
nn bir nev’i konkordato ilan ettikleri 19. yüzyılın son 
çeyreğinde devletin toplam dış borcu 150 milyon İngiliz 
lirası dolayındaydı. Bunun faizi ise 61 milyon İngiliz 
lirası tutmaktaydı. Kısacası faizi ile birlikte Osmanlı Dev
leti’nin dış borç toplamı 252 milyon İngiliz lirasına eriş
mişti. Fakat ihraç fiyatlannın çok düşük olmasından 
dolayı mevcut borcun ancak yüzde 53’ü Osmanlı Devle
ti’nin eline geçmişti. Bu borcun çok büyük bir bölümü 
özel kişilerden (banker) ya da bankalardan alınmıştı. 
Bir nevi konsorsiyum yönetimi getiren (Düyun-u Umu
miye) 1881 Muharrem kararnamesinin yayınlandığı Os
m a n lI  borçlannın ülkelere göre dağılımı şöyleydi; Fran
sa yüzde 40, Ingiltere yüzde 29, Hollanda yüzde 8, 
Almanya yüzde 5, İtalya yüzde 3, iç borç yüzde 8.

Ingiltere’nin Osmanh Devleti’nden yaptığı ithalattaki artış 1830-35 arasında yüzde 21'ken, 1835-40 arasında yüzde 
41’e ulaştı. Bu artan ticaret hacmine bağh olarak Beyrut (üstte), İzmir, İskenderiye gibi Doğu Akdeniz’in 
geleneksel liman şehirlerinin iktisadi hayatı, Rönesans’taki ve Antik Çağdaki şaşaah günlerini çağrıştıran bir 
dinamizm kazandı.

laşması İngiltere'ye önemli ayrıcalıklar ve yarartar sağ
lamıştır. Bu ayncaiıkiardan daha sonra diğer Batı ülkele
ri de yararlanmışlardır.

Ingiliz Ticaret Anlaşması kapitalist çevre ülkelerin Os
manlI ekonomisine girişini ve etkinliğini sağlamıştır. Bu 
anlaşma uyannca majestelerinin tüccarlan veya mümes
silleri Türkiye’ye mal ihraç etmek, ithal etmek ve niha
yet iç ticaret amacıyla mal satın alıp içerde satmak 
konusunda tamamen özgür kılınmışlardır. Kapitalist üre
tim ilişkileri OsmanlI Imparatoriuğu’na önce ulaşım ve 
ticaret kesiminde girmiştir. Sonra da yabancı sermaye 
yatınmlanyla yaygınlaştırılmıştır. 20. yüzyıla girerken 
OsmanlI imparatorluğu'nun bugünkü Türkiye sınırlan 
içerisinde kalan bölümünde yaklaşık 5 milyar 711 mil
yon OsmanlI kuruşu tutannda yabancı sermaye yatınmı 
bulunmaktaydı. Bu bugünkü parasal değerle yaklaşık
12 trilyon 50 milyar TL dolayındadır. O dönemdeki üre
tim araçlarının, ham maddelerin bugüne oranla ucuzlu
ğunu düşündüğümüzde yabancı sermaye düzeyinin bü
yüklüğü daha bir anlaşılacaktır. Yabancı sermayenin 
yüzde 60’ı demiryolu alanına yatınimıştı. Aynı dönemde 
yabancı sermaye yatmmlannın yarattıMan yıllık katma

Ticaret, yabancı sermaye ve borçlandırma yoluyla Os
m anlI ülkesini bir yarı sömürge haline getiren Batı Avru
pa’nın kapitalist ülkelerinin en önemli üssü Osmanlı 
Bankası’dır. Osmanlı Bankası’nın ülke ekonomisi yö
nünden oynadığı etkin rolü daha bir açık kılabilmek 
için 1863 ve 1875 imtiyaz fermanlarının bazı hükümleri
ne gözatmakta yarar vardır.

a) OsmanlI Bankası merkezi İstanbul’da olan bir Os
manlI şirketidir. Buna karşın, biri Londra’da, diğeri de 
Paris’te olmak üzere hissedarlar tarafından oluşturul
muş iki. yönetim kuruluna sahiptir. Banka yönetimi bu 
kurullar tarafından yürütülmekte, İstanbul’daki yönetim 
kurulu ise şekilden ibaret, bir komite gibi görev yapmak
tadır. İstanbul’daki yönetim kurulunun yetkileri Paris 
ve Londra tarafından belirlenmekteydi.

b) OsmanlI imparatoriuğu dahilinde banknot ihraç et
me hakkı OsmanlI Bankası’na verilmişti. Yani Osmanlı 
Bankası emisyon bankası görevini de üstlenmişti.

c) Banka imtiyazının en ağır hükmü 13. maddedeki 
“ ...Vasi selahiyeti haiz ve bütçeleri dahi kontrol etmek
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İkisini sahip bir hazinedarlık” görevini belirten hii- 
ndür. Gene 13. madde uyarınca “ Devlet, bütçesinin 
fassal bir suretini her yıl bankaya vermek, bilcümle 
Idatını hiçbir bankanın tavassutu olmaksızın, Osmanlı 
nkası’na İta ve teslim etmek, gerek memleket içeri
deki, gerekse memleket dışındaki bilcümle tediyatını 
ıe hiçbir bankanın tavassutu olmaksızın Osmanlı Ban- 
ii marifetiyle yaptırmak” zorunluluğundaydı.

ıgiliz Ticaret Anlaşması kapitalizmin, en acımasız 
imiyle, Osmanlı Imparatorluğu’nda çöreklenmesinin 
unu açmıştır. Ticaret, borçlanma, yabancı sermaye 
bunların getirdiği diğer kurumlar ve ekonomik işlet- 
ler OsmanlI ekonomisinin dışa bağımlıiaşma sürecini 
landırmış ve kökleştirmiştir. Kapitalizm, işine geldiği 
ece tanm alanında da etkisini göstermiştir. Amerikan 
Savaşı süresince yükselen pamuk flyatlanna karşın 
iltere, Izmlr-Aydın demiryolu çevresinde çiftlikler ku- 
3k, ya da örgütleyerek pamuk açığını Anadolu’dan 
latmak istemiştir. O dönemde. Batı Anadolu’da sö- 
rü düzeninin insanlık dışı boyutlara ulaştığı, hatta 
e emeğinin bile kullanıldığı yabancı çiftlikler yaygın- 
kazanmağa başlamıştır. Almanya da benzer glrlşlm- 
» Konya ovasında başvurmuştur.

]
latı Avrupa ülkelerinin Osmanlı üzerindeki ekonomik 
İsi burjuva devlet yönetiminin de kavram olarak girl-
I sağlamıştır. Bunun en iyi örneği 1839 Tanzimat 
lilrgesi ve 1856 Islahatıdır. Bilindiği gibi Batı Avrupa 
[itallst ülkelerinde burjuvazi 19. yüzyılın ikinci yarı- 
ban sonra merkeziyetçi ve adem-î merkeziyetçi eği- 
|er arasında kendi çıkarlarını azami kılacak şekilde 
jdengeyi kurmayı başarmıştır. Buna benzer bir azaml- 
lirlcl dengenin Osmanlı bürokrasisi açısından da ku- 
luğunu görmekteyiz. Bunu şöyle de açıklayabiliriz: 
lanlı ülkesinde etkin bir burjuva sınıfının varolma-
II bir önce değinilen işlemin merkezi bürokrasi lehi- 
lemesi sonucunu vermiştir. 19. yüzyılın ikinci yarı

lan İtibaren bu mekanizma Osmanlı ülkesinde mer- 
bürokrasi İle yeni yeni oluşmağa başlayan burjuva-

iindakl İttifakı doğurmuştur.

ınlı merkezî bürokrasisi 19. yüzyıl boyunca güç- 
liştlr. Sonuçta bürokrasi İktidara ortak olan güçlü 
Eümre haline gelebilmiştir. Abdülhamit, Osmanlı bü- 
asislnin iktidar üzerindeki bu büyük gücünü ulema 
engelemek İstemiş ve bunda da belli ölçüde başarı- 
laşmıştır. Kuşkusuz Abdülhamit’in bürokrasisi kar- 
ndakl başarısında, bürokratlar arasındaki iç çatışma- 
le, emperyalist ülkelerin arkalamaları rol oynamıştır, 
kim 19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı bürokratla- 
smanlı devletinin yanısıra Ingiltere, Fransa, Alman- 
e Rusya'ya kapılanmayı başarmışlardır. Keçecizade 
Paşa, Ali Paşa vb.lerinin Fransızcılığı, Mahmut Ne- 
Paşanın Rusçuluğu, Ingiliz Kamil Paşanın adı üze- 
e İngilizcillğl, nihayet son dönem İttihatçıların da 
ancıiığı bu dediklerimizin somut örnekleridir.

[onomik yapının doğal sonucu olarak artı-ürününün 
ınımında söz sahibi olan Osmanlı bürokratı bu ege- 
liğlnl kapitalizmin gelişimi ve emperyalizmin atıl- 
fğı sonucu dış güçlerle paylaşmaya başlamıştır. Artı- 
ıden gitgide azalan oranlarda pay alması, tüketime 
ilik devlet harcamalarının bu pay içerisindeki oranı- 
artması, Osmanii bürokratının en önemli sorunu 
ıştur. OsmanlI bürokratı ülkenin içersinde bulundu
lar boğazı, belki de ilk defa, somut biçimde bu 
ıdişin sonucunda da “Devleti yeniden kurma” ça
ma girişmiştir.

etlersek, Osmanlı-Ingiliz Ticaret Anlaşması ülkenin 
omik yapısını etkileyen, kapitalizmin kapılannı açan, 
de Türkiye’nin bugünkü geri kalmışlık düzeyine 

esindeki temel etkenlerden biridir. Bu bağlamda 
enmesl, tartışılması, değeriendlrilmesl gerekir.

TEVFİK ÇAVDAR

düzey devlet adamianyia smırlı kalsa bile, Hanefî fikhmı yeniden yommlarken Batı siyasal, 
hukuksal ve toplumsal yapılannm, ve bunlann özgül işleyiş biçimlerinin Osmanh 
düşünürierine hiç yabancı olmadığım göstennektedir. Mecelle Hukuku’nu dile getirişinde Ahmet 
Cevdet Paşa’nın Batı Hukuku konusunda “bilisiz”, ve sonuçta hkıh ile laik hukuk ilkelerini 
eklektik bir sentez içinde sunmuş olduğu yolundaki görüş -aile ve bireysel haklan düzenleyen 
hukuk alanlan karşısında suskun kalmış .olması buna kanıt olarak gösterilir- onun Osmanh 
toplumunu ve evrimini kavrama işlevinin İbni Haldun ve Momesquieu taraûndan yerleştirilmiş 
bir organizma görüşüne bağlandığını, her türlü reformu, ağır işleyen organizmik yapılar içinde 
tasarladığını görmezlikten gelmektedir. Ahmet Cevdet Paşa, aceleci ve sığ bir batılılaşmacıhğm 
Osmanh toplumsal düzeninin ataleti karşısında kolay kolay başanya ulaşmayacağını, 
Tanzimatçılığm deneme-yanılmacı siyasi programlannm kaderini izleyerek görmüş,
‘tutuculuğunu” böylece bile isteye seçmişti. Ona göre Batı yapılannm tam bir kuruluşu, her 
şeyden önce “ulusçuluğun” gelişmesine bağlıydı ve eğer Osmanh Devleti yaşatılmak isteniyorsa, 
acelecilik siyasal felaketlerden başka hiçbir şeye ulaşürmazdı. Bu sezgi gelecekte Ahmet Cevdet 
Paşa ile Abdülhamid’in yollannı birleştirecek, ve ideolojisi daha uzun bir dönem, yani gerçek 
bir ulusçuluğun, Devlet’in dağılması süreci içinde doğmasına, ve Abdülhamid devrinin 
sonunun gelmesine kadar hükmünü sürdürecekti.

Tanzimat’ın ilk yıllannda, yasama görevini üsdenen ve merkezî iktidan güçlendiren 
komisyonlar şeklinde örgütlenmiş Meclisi Vala’ya ek olarak Osmanh Devleti’nde “hükümet” 
kavramı ve sadrazamlık mevkii, birer memuriyet etkinliği olarak biçimlendi. 1843’de sadrazam 
artık memur haline gelmiş, has ve haraç alması yasaklanmış, ve nâzırlar kabinesinin başkam 
olarak görevleri teknik anlamda sınırlandınimışa. Ardmdan, 1850’de, yetkileri bütün vilayetlere 
genişleyen bir Dahiliye Vekaleti kuruldu. Valiler bu vekâlete bağlandılar. Ordu 
düzenlenmesinde de yenilikler yapılarak modernleşmeye gidildi. 1843’de alınan bir kararla 
birliklerin bir kısmı terhis edildi, askerlik mecburiyeti süresi beş yılla sınırlandınidı. 1834’te 
Avrupa sistemlerini model alarak açılan Harbiye mektebinin yanısıra, 1845’te, uzmanlaşmış 
öğrenci yetiştirmek üzere askeri idadiler kuruldu. 1846’da şehir içi asayişi düzenlemekle 
görevli bir Zaptiye Müşirliği oluşturuldu. Bu aygıdar, 18. ve 19. yüzyıl boyunca Batı 
devlederinin bağnnda yeşeren, ve onlann modernliğini biçimlendiren kurumlann taklidi olan 
yapılar içinde düzenlendiler. En acil ihtiyacı oluşturan ordu kurumu, bu yenileşmeden ilk ve 
en yoğun biçimde istifade etti. II. Mahmud döneminden sonra bu kurumlar, perakende bir 
tarzda diğer alanlarda da oluşturuldular. Bunlar her şeyden önce idari ve hukuksal alandaki 
iktidar ilişkilerini toptan tersine çeviremeseler bile, içinde yer aldıklan çerçeveyi, güçler

1852'de Louis NapolĞon’un aldığı İmparator unvanını, büyük güçler içinde yalnız Rus Çan tanımadı. Yeni 
Imparator'un ilk girişimlerinden biri BabIâli’yi, o zamana kadar Rusya’nın desteklediği Ortodoks keşişlerin 
sorumluluğunda olan Filistin’deki kutsal yerleri koruma ve denetleme ayrıcalığını Katolik papazlara tanımasını 
sağlamak oldu. Bunun üzerine, Haziran 1853’te Rus ordulan Eflak ve Boğdan'ı İşgal etti. Ancak Eflak ve 
Boğdan Osmanlı Devleti’nin Ingiltere’ye yaptığı ihracatın en önemli üç kaleminden birini oluşturan tahılın başlıca 
kaynağıydı. Dolayısıyla artık Ingiltere yalnızca ticaret yollarını korumak için değil, doğrudan doğruya halkın 
gıdasını temin edebilmek için müdahale etmek zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı. ĞHe yandan, gerek 
OsmanlI’dan yana olan genel diplomatik iklim, gerekse savaş sırasında kazanılan kısmî zaferler ve özellikle 
başarılı Silistre savunması (üstte) Babıâli içersindeki savaş yanlısı kanadın ağıriık kazanmasına yol açtı. Bu 
konjonktürün yol açtığı ve Avusturya-Macaristan, Ingiltere ve Fransa’nın, Rusya’ya karşı Osmanlılann safında 
yeraldığı Kırım Savaşı büyük güçler arasında 1815-1914 arasında sûren yüz yıllık barışı bozan yegâne olay 
olarak tarihe geçti.
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dengesini yerinden oynattılar. Tanzimat döneminin en önemli gelişmesi, saray dışmda yeni bir 
askeri-sivil bürokrasinin gerçek bir siyasal güç olarak oluşmaya başlamasıydı. Bu gücün en 
önemli temsilcileri de “Gülhane Hatt-ı Hümayunu”nun mimarları ve sürdürücüleriydi. Yeni 
ortaya çıkan her siyasal güç gibi, Tanzimatçı kadrolar da varolan düzenin korunmasında 
ısrarlı olan -âyan, mültezim ve İslamcı- çevrelerin tepki ve komplolanyla karşılaştılar. Reşid 
Paşa’yı takip eden Âli ve Fuad Paşalar döneminde bu mücadele yoğunluğunu artürarak sürdü. 
Dar anlamda Tanzimat’ın sonu, 1871’de Sultan Abdülaziz’in Babıâli’yi ve sadaret makamını 
yine resmen sarayın emri altına almasıyla gelmişti. Ancak, Tanzimat çerçevesinde başlayan 
siyasal etkinliği sırtlamış bulunan Tanzimatçı bürokratik kadrolar, mücadelelerini ve 
taleplerinin peşini bırakmadılar.

Tanzimat, ardında pek çok çıkar çatışmalannm, ihtiraslann, baskıların, tutucu ya da reformcu 
geleneklerin, ve bunlan değişik bileşimler içinde taşıyan sınıfsal yapılann kaynaştığı, birbirine 
geçtiği arka plan üzerinde gerçekleşti. İslamcı çevrelere ek olarak, II: Mahmud döneminden 
başlayarak Babıâli’yle az çok sürekli bir mücadeleye giren âyan tabakasının da tepkisini 
çekiyordu.

Zanaâtten Sanayiye İlk Geçiş ve İşçi Sınıftnm Doğuşu

19. yüzyılla birlikte geleneksel zanaâtlerin yapısında başlayan çözülmeyi Osmanlı’da 
kapitalizmin Bau Avrupa’daki gelişimi izlemedi, çöken zanaâderin yerini doğrudan doğruya 
buıjuvalara ait sanayi işletmeleri almadı. Zanaâtlerin çöküşüne yol açan Batı Avrupa’nın 
mamül mallannın Osmanlı iç piyasasını işgal etmesi idiyse, fabrika üretimini gerekli kılan da 
ordunun çağdaş bir donanım edinme gerekleriydi ve büyük ölçekli sanayi işletmeleri, 
zanaâtkar üretimini yıkan bireysel büyük ölçekli üretim birimleri olarak değil devlet 
kuruluştan olarak ortaya çıktılar. İlk Osmanlı sanayi kuruluşlan maliyet kaygısı olmayan, 
pazar mekanizmalanndan bağımsız, devlet siparişleriyle çalışan fabrikalardı. Ordunun talepleri 
doğrultusunda dokuma ve dericilik kollannda kurulan fabrikalar, Osmanlı sanayileşmesinin 
başını çekti.

İlk fabrikalardan biri Feshane’ydi. Yeni kurulan Osmanlı ordusu Asakir-i Mansure-i 
Muhammediye’nin fes ihtiyacını karşılamak üzere 1835’te İstanbul’da Kadırga’da imalata 
başhyan fabrika, 1839’da Haliç’te Saray’a ait bir binaya taşındı. Önceleri hayvan gücüyle 
(kanrlarla) işletilen araçlar daha sonra buhar gücü ile işleyen makinelerle donatıldı. Adı 
1850’lerin başında Basmahane-i Amire olarak değiştirilen Bakırköy’deki bez fabrikası Hazine-i 
Hassa’ca bağlı olarak kuruldu, zamanla geliştirilerek, maliyeti pahalı basmadan bez üretimine 
geçti. rl840’lann ikinci yansında Ohannes ve Bogos Dadyan biraderler tarafından kurulan İzmit 
Çuha Fabrikası’mn yanısıra bu kişilerin kendi hesaplanna kurduklan pamuklu ve ipek canfes 
fabrikası bir sûre sonra Emlak-ı Hakanî’ye devredilerek Saray’a bağlandı. Böylelikle dokuma 
sanayi kolunda başı devlet işletmeleri çekti.

1800’lerin başlannda debbağhane (deri tabaklama) esnafından Hamza adlı birinin Beykoz 
deresi üzerinde su gücü ile işlettiği debbağhane 1810’da devlet tarafından devralınarak 
geliştirildi ve Debbağhane-i Amire adını aldı. Giderek daha mükemmel makinelerle teçhiz 
edilerek 1884’te günde 260-300 kundura imal edecek kapasiteye ulaştınidı.

III. SeUm zamanına kadar devletin sipariş ettiği silahlar ilgili esnaf tara&ndan üretilirken, onun 
hükümdarlığı sırasında devlet kendi top ve tüfeğini Tophane’de üretmeye girişti.
Zeytinbumu’nda kurulan menni fabrikası ve diğer mühimmat ve silah ambalaj fabrikalanyla 
silah üretimi bir kompleks halinde doğrudan devlet üretimi halini aldı. 1880’e kadar kurulan 
özel kişilere ait işletme sayısı ise, çoğunluğu gıda, dokuma ve kağıt sanayi kollannda olmak 
üzere toplam 56 işletmeden ibaretti. İlk kayda değer sanayi işyerleri sayımının yapıldığı 
1913’te toplam sanayi işçilerinin sayısının 17 bin dolaylannda olduğu gözönüne alındığında, 
Osmanh Devleti’nde sanayiye geçişin başladığı Tanzimat döneminde işçi sınıfının ve işçi 
hareketinin varlığının na kadar cılız bir temele dayanmış olabileceği kestirilebilir.

Tanzimat Döneminin Ekonomisi

“1838 Ticaret Muahedesi”nin belirlediği bir ekonomik politika, Tanzimat dönemimn getirdiği 
kararnameler, iktisadi yaptınmlar ve genel olarak dışa açılmanın yan düzenli, yan düzensiz 
bir biçimde öngörüldüğü ekonomik-malî paketlerle bütünleşerek, tüm 19. yüzyıl Osmanlı 
iktisadi yaşamını belirlemişti. Ekonomik ve malî alanda gerçekleştirilen reformlara, gelecekte 
görülecek aşın borçlanma, Düyun-u Umumiye, Avrupa’ya bir hammadde ihracatçılığına 
dönüşmüş bir yapı ya da genel olarak ekonominin çevreleşmesi eşlik etti. Ama diğer yandan 
19. yüzyılın ortalannda Osmanh Devleti belli bir ekonomik gelişim gösterdi. Osmanh 
Devleti’nin bazı merkez bölgelerinde, İstanbul, İzmir ve Selanik gibi bazı liman kentlerinde 
yoğunlaşan gayn müslim ticaret buıjuvazisi (buna oldukça sınırlı bir kesimi- oluşturan imalat 
sektörü erbabını da katmak gerekir) Tanzimat döneminde iç gümrüklerin kaldıniması, serbest 
ticaretin gelişmeye başlamasıyla birlikte gelen ortamda güç kazandılar. Bir başka deyişle, gayn 
müslim de olsalar, bir “milli burjuvazi” niteliğini kazanmaya başlamış, Fransız ve İngiliz 
sermayesinin salt bir uzanası olma durumundan beUi bir ölçüde sıynimışlardı. Sözkonusu 
burjuvazi, sermaye birkimini büyük ölçüde ülkede üretilen artı-değerin dışanya aktanimasında
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If. ABDÜLHAMİD  
( 1 8 4 2 -1 9 1 8 )

OsmanlI padişahlanndan Abdülmecid'In ve Tîr-I MÜJ- 
gân Kadmefendi’nin oğluydu. 21 Eylül 1842 tarihinde 
doğan II. Abdülhamid'in iyi bir eğitim gördüğü söylene
mez. Büyük kardeşi V. Murad’ın devlet işlerini yürütme
sine engel olan bir sinir bunalımı geçirmesi üzerine, 
kendisinden meşrutiyet İlân edeceğine dair söz alınarak 
31 Ağustos 1876'da tahta çıkarıldı.

II. Abdülhamid tahta çıktığında Osmanlı Devleti, iç 
ve dış borçlann ödenmesi, dış baskılardan da kaynakla
nan OsmanlI devlet adamlan arasındaki çatışmalar, Bai- 
kanlar'daki milliyetçi hareketier bağlamında Sırbistan 
ve Karadağ'ın açtığı savaş gibi sorunlarla karşı karşı
yaydı. Abdülhamid'in tahta çıkmasından sonra Osmanlı 
ordulan Sırplar ve Karadağlılan yenilgiye uğratıp Belg- 
rad'a doğru ilerlemeye başlayınca, başta Rusya olmak 
üzere tüm Avrupa devletleri bu İlerlemeyi durdurmak 
ve gerek Osmanlı Devletinin durumunu gerekse de Or
tadoğu politikalannı yeniden belirlemek üzere İstanbul'
da bir konferansın toplanmasını sağladılar. 25 Aralık 
1876'da toplanan Tersane Konferansı Osmanlı Devletr- 
nl Balkanlar'da önemli ödünler vermeye zorlayan karar
lar aldıysa da, Osmanlı yönetimi bu kararlara uymayı 
reddetti. Bu karşı çıkış 24 Nisan 1877’de Osmanlı-Rus 
Savaşı'nın patlak vermesine yol açtı. OsmanlIların yenik 
düştüğü bu savaş sonrasında Temmuz 1878’de Berlin’
de yapılan barış görüşmeleri Osmanlı topraklannın bir 
bölümünün Avrupa Devletleri tarafından işgaliyle so
nuçlandı.

II. Abdülhamid, tahta çıkmadan önce kendisiyle vekil
ler heyeti adına görüşen Mithat Paşa’ya verdiği sözü 
tutarak 1876 Anayasası’nın ilanına ve Meclls-i Mebu- 
san’ın İki dönem boyunca toplanmasına İzin verdi. An
cak Anayasa’nın Osmanlı devlet adamlan ve aydınlan 
arasındaki tartışmalar sonucu ortayş çıkmış olan bir 
uzlaşma olması niteliği, II. Abdülhamid’in aldığı bazı 
kararları pek bir direnişle karşılaşmadan uygulayabilme
sine yol açtı. Nitekim önce Anayasa'nm miman olarak 
kabul edilen Mithat Paşa'yı sürgüne gönderdi; bir süre 
sonra da Meclis-I Mebusan'ı feshetti. Bundan sonra oto
riter ve kişisel bir yönetime yönelen II. Abdülhamid'in 
iç politikası şu noktalardan oluşuyordu: 1) İktisadi altya
pının geliştirilmesiyle ülkenin üretim ve vergi potansiye
lini artırmak, 2) Müslüman tebaaya yönelik eğitim politi
kasıyla desteğinin kazanılması, 3) Asayiş ve güvenlik 
başta olmak üzere adalet düzenini yerleştirirken devlet 
denetiminin de pekiştirilmesi.

Dış politika alanında Abdülhamid’in izlediği yol zaman 
kazanma amacına yönelik bir barış politikasıydı. Çifte 
tutumu Itlbanyle Osmanlı Devleti İçin en büyük tehlikeyi 
oluşturan İngiltere’ye karşı diğer Avrupa ülkeleriyle ya
kınlaşmalar yaşandı. Ancak tüm bu yakınlaşmalar da 
Ostnanlı Devleti’nin parçalanmasını geciktirmekten baş
ka bir İşe yaramıyordu. Berlin Konferansı ile küçümse
nemeyecek kayıplar veren Osmanlı yönetimi, İktisadın 
ıslahı doğrultusunda uygulamaya konulan İmtiyaz usu
lüyle birlikte yabancı şirketlere bağımlı İktisadi nüfuz 
bölgelerinin oluşmasını engelleyemedi. Bu gelişmeye



Abdülaziz, padişahlığı döneminde Fransa ve 
Ingiltere'den uzaklaşıp, Osmanlı topraklarına göz 

diktiğini saklamaktan çekinmeyen Rusya'ya yakınlaşma 
siyaseti izliyordu. Rusya, 1876'da ayaklanan Bulgarian 

desteklemesine rağmen bu siyasette bir değişiklik 
yapılmadı. Medrese talebeleri “ Rus yanlısı" siyasetten 

Sadrazam Mustafa Nedim Paşa’yı sorumlu 
tutuyorlardı. Sadrazam'm özellikle Rus elçisi Ignatiyef 

ile yakınlığı tepkileri üzerine çekmesindeki ana 
etkendi. 12 Mayıs 1876'da medrese öğrencileri Fatih 

ve Bayezid meydanlarında gösteriler yaptılar. 17 
Mayıs'da da BabIâli'ye doğru bir yürüyüş düzenlediler. 

Fotoğrafta sadrazamın görevden alınmasına yol açan 
Talebe-i Umum gösterilerinden biri görülüyor.

karşı durmak için taşradaki Müsiüman tebaanın, özeiiik- 
ie de nüfuz saliibi aşiret ve tarikat önderieriyie ittifaklara 
gidiyordu. Buna karşılık Hıristiyan tebaaya karşı aynı 
ılımlı politika güdülmüyor, yerel çatışmalarda el altından 
Müslüman bölge halkı destekleniyordu.

Abdülhamid devrinde, baskıcı yönetime karşı muhale
fet yine bu dönemde açılmış olan eğitim kurumlarındaki 
öğrencilerden geldi. Nitelikli uzman-memur yetiştiren 
okullann öğrencileri bu başkaldırının t>aşını çekiyor, mali 
sıkıntılarla birlikte memur maaşlarının zamanında öde- 
nememeslne ve devletin baskıcı politikalarına karşı çıkı
yorlardı. Genç uzman-bürokratlar arasında ortaya çıkan 
muhalefet, devlet yetkilerinin denetlenmesini savunan 
subaylara da sıçradı. Yaygınlaşan muhalefeti denetim 
altına almak için polis, hafiye, sansür gibi zaten varolan 
kurum ye uygulamalar daha da katılaştırıldı. 1900’lere 
gelindiğinde Abdülhamid yönetimr gitgide derinleşen 
toplumsal çelişkilerle karşı karşıyaydı. İktisadi önlemler 
gerçi belli bir büyüme sağlamış, ancak yabancıların de
netiminin kırılması şöyle dursun, ülkenin kaynakları da
ha da fazla onların denetimine geçmişti. Diğer yandan 
belirli bir birikim gerçekleştiren eşraf da yönetimde da
ha fazla söz sahibi olmak için zaman zaman toplumsal 
muhalefetten yana tavır alıyordu. Aydın ve memurların 
devlet eliyle yetiştirilmesini daha da geliştirip yaygınlaş
tırmak için kurulan sivil meslek okulları ise aydın ve 
memurlann, resmen hâlâ geçerli sayılan 1876 Anayasa’- 
sını sahiplenmesini engelleyemiyordu. Bunlara bir de, 
Avrupa’daki rejim muhalifi Jön Türkler’In eylemlerini 
yoğunlaştırmaları ve ülkeye soktukları gizli yayınlarla 
memur ve subaylar arasında belli bir güce erişmeleri 
eklenince, Abdülhamid’in olayları artık istediği gibi yön
lendirmesi olanaksızlaştı. Jön Türk hareketinin etkisiyle 
kurulan derneklerin en etkilisi İttihat ve Terakki Cemiye
ti İdi. Haziran 1908’e gelindiğinde, önce Manastır ve 
Selanik’te ‘birlikler arasında başgösteren huzursuzluk 
yayılarak bir ayaklanmaya dönüştü ve iç savaşı engelle
mek için Abdülhamid 23 Temmuz 1908’de II. Meşruti- 
yet’I İlan etmek zorurıda kaldı.

Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte başlangıçta olayların ya
tışması sağlandıysa da, İttihat ve Terakki CemIyetI'nin 
etkinlikleri gitgide toplum içindeki desteğini kayk>etme- 
slne yol açtı. Tarihe 31 Mart Olayı olarak geçen kitle 
gösterileri ve I. Ordu’ya mensup er, erbaş, “alaylı” 
subayiai'in ayaklanmasını bastırmak saraya kalmıştı. 13 
Nisan 1909’da başlayan olaylar Meclis üyelerinin çoğu
nun ortadan kaybolmasına ve hükümetin istifasına yol 
açmıştı. Ayaklanma haberini alan “ Hareket Ordusu” 
da Selanik’ten yola çıkarak 23/24 Nisan tarihlerinde İs
tanbul’a girdi. Ayaklananların bir kısmı teslim olurken, 
diğer bir kısmı kanlı çatışmalar sonucunda etkisiz hale 
getirildiler. Olaylarla bir İlgisi bulunmadığı halde Abdül- 
hamld tahttan İndirildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti böy
lelikle ordu İçindeki gücünü kanıtlamış ve devlet Iktlda- 
nndaki yerini sağlamlaştırmıştı. Önce Selanik'te üçbu- 
çukyıl kadar kalan II. Abdülhaftıid, daha sonra nakledil
diği Beylerbeyi Sarayı'nda 10 Şubat 1918’de öldü.

oynadığı role borçlu olmakla -ve bu anlamda komprador olmakla- birlikte, yerel ticaret 
ağlarının ve doğrudan üreticilerin faaliyetlerinin yabancı sermayenin kontrolüne girmesini 
engelledi. Bu rolünden ötürü sözkonusu buıjuvaziyle Osmanlı bürokrasisi arasında nesnel bir 
çıkar çelişkisi ortaya çıkü. Çünkü bürokrasi ancak, kendi statüsünü sürdürmesini sağlayacak 
reformlara itibar ediyordu. Asıl önemlisi» hâlâ tam anlamıyla laikleşmemiş, Müslüman bir 
devlette, iktisadi hayata hakim unsur olan Hıristiyan buıjuvaziye Müslüman bürokrasinin 
çıkarlarını uzlaştıracak yapıların yaratılamamasıydı. Tanzimat dönemi iktisadi yaşamı, bu 
yüzden, siyasal, dışavurumlarmm büyük süratine ve yoğunluğuna rağmen, uzun-dönemli iktisadi 
eğilimlerin içinde yer alıyordu. Bir türlü gelişemeyen burjuvaziyle bürokrat devlet ricahni karşı 
karşıya getiren çatışmaların üstüne bürokrasinin amaçlanm doyurmakta harcanmaya başlayan 
kronik borçlanmanın yarattığı kriz de eklenince, dar anlamda Tanzimat ekonomisi, 
başlangıçtaki umutlan dağıtarak, Düyun-u Umumiye’yle birlikte Devlet’in mali denetim 
yetkisinin önemli bir kısmını Avrupalı çıkar sahiplerinin oluşturduklan bir konsorsiyuma 
devrederek sona erdi.

İlk İşçi Hareketleri

Osmanh Devleti’nde işçilerin yanısıra esnahn ve diğer üreticilerin de işbırakma eylemleri 
örgütleyerek giriştikleri mücadeleler modem sınıf mücadelesi alanında atılmış olan ilk 
adımlardı. Bu eylemler karşısında yasaklayıcı bir tavır takınan Sultan ve diğer Osmanlı 
yöneticileri bu tür eylemleri, özellikle işçilerin düzenlediklerini bir tür “zabıta olayı” gibi 
değerlendirdiler. Bu eğilim 1845’te çıkanlan “Polis Nizamı”na (Polis Nizamnamesi) da egemen 
oldu. 1800’lerden sonra ülkenin çeşitli yörelerinde kurulmaya başlanan ilk fabrikalara karşı 
makine kinciliği ve protesto olaylannın görülmesi, aynı yıllarda vergilerin ağırlığına karşı 
protestolar ve hatta vergi ödenmemesi türü eylemler 1845’te birçok yasağın temel 
düzenlemeye alınmasına yol açtı.

İşçilerin yeni üretim ilişkilerine ilk tepkileri makine kinciliği biçimindeydi. Onbinlerce 
zanaâtkar ve imalatçıyı işsiz bırakarak toplumu temelinden sarsan bir kargaşa yaratan, Avrupa 
maliannın Osmanh iç piyasasına girişi ve imalat sanayinin tohum halinde de olsa makineU 
üretime geçişi dolayısıyla başgösteren bu eylemler, grevlerin yanısıra 20. yüzyıl başına kadar 
sürdü. Bu eylemler grev vb. daha düzenli ve daha örgütlü işçi eylemlerinin yaygınlaşmasıyla 
terkedildi. Grevler sırasında ya da grevlerden ayn olarak işçilerin örgüdenmesi de 19. yüzyıl 
sonuna doğru gelişme gösterdi. İşçiler, geçici birlikler, grev komiteleri ve demeklerde biraraya 
geldiler.

Uzun bir süre Osmanh Devleti’ndeki “ilk grev”in 1872’de 500-600 tersane işçisinin yaptığı 
eylem olduğu sanılagelmişti. Oysa araştırmalar, 1863’te Ereğh kömür madenlerinde bir gr^v 
örgütlendiğini ortaya çıkardı. Aynca 1872’deki “ilk grevin” 25 Ocak 1872 Perşembe günü 
Hasköy Tersanesi’nde Osmanlı hükümeti taraûndan çalışünlan İngiliz işçiler taraûndan yapılmış 
olduğu da son sıralarda yapılan araşarmalarda saptandı. Nitekim, 27 Ocak 1872 tarihli l£  
Temps gazetesi ile aynı tarihli La Liberti gazetesi Havas Ajansı İstanbul kaynaklı 25 Ocak
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iirp komitacıları dağda bir dinlenme anında. Balkanların ulusalcı akımlarında komitacılık örgütlenme ve 
lyaklanma hazırlanmasına yönelik radikal dönemi temsil eder. Ulusçu isyanlara toprak talepleri olan köylülerin 
atılması, bu ulusçuluğu erkenden cumhuriyetçi ve köylü sosyalizmine yöneltti. Balkan ülkelerinde çiftçi sosyalist 
\areket ve partilerinin en güçlü partiler olması bunu gösterir. Bununla birlikte dış müdahaleler bağımsızlaşan 
laikan devletlerinin krallıklara geçişiyle bitti. Siyasal mücadelede komitacılık örgütü ve hareket tipi Balkan 
niiletleri arasında ve nihayet çeşitli siyasi fraksiyonlar arasında yıpratıcı bir mücadele başlattı. Gelecekteki 
iaikan devlet yönetimlerinde parlamentarlzmln sık sık çöküntüye uğramasının nedeni bu gelenektir. Bununla 
tirlikte Balkan komitalarının bıraktığı en önemli miras bu ülkelerdeki siyasal partilere model olmasıdır. Prof, 
'una’ya göre İttihat ve Terakki de bu modele göre oluşmuş bir cemiyetti ve siyasi hayatımızın gerçekte 
;adrolaşması ve devamlılığı itibariyle en ilginç partisiydi. İttihat ve Terakki’m'n modeli Avrupa tipi partiler değil, 
laikan komitalarıdır. Komitacılık geleneği ve ritüeli ilginç ve yaygın bir biçimde sürdü. Osmanlı yönetimi ise 
laikan komitacılığını ve 1890'dan sonra irredantlst Yunan Eterya örgütünü "Eterya eşkıyası" deyimiyle 
mtimiiyordu.

1872 tarihli haberlerinde şu bilgiyi vermektedir: “Birkaç haftadan beri ücretlerini alamamalan 
ledeniyle Osmanh Hükümeti’nce Hasköy’de çalıştırılan İngiliz işçiler işi durdurdular.”

3u dönemde tersanelerde, demiryollannda ve başka işletmelerde yabancı işçi, mühendis, 
;eknisyen çalışnnlıyordu. Örneğin Haydarpaşa-İzmir Demiryolu’nda Fransız, İtalyan ve Hırvat 
şçiler görevlendirilmişti. Demiryolu inşaatı ve ulaşımının başlamasıyla kapitalist Avrupa 
jirketleri vasıflı işçileri kendi ülkelerinden taşıdılar. Bu arada gerekli kadrolann yetiştirilmesi 
çin açûklfin meslek okullannda da Müslüman ve Türkler yerine Hıristiyanlan ve diğer 
ıiluslan tercih ettiler. Ancak, Fransa, İtalya ve İngiltere’den getirilen işçiler Osmanh toprağına 
alet çantalanyla birlikte ülkelerinin işçi hareketi deneyimlerini de getirerek Osmanh 
)evleti’ndeki işçilere de sınıf mücadelesinin yeni biçimlerini aktarmada örnek oldular. Hasköy 
fersanesi’ndeki İngiliz işçilerin yerli işçilerden ayn harekete geçmesinin en temel nedeni ayn 
istekleri olmasıydı. Ancak başka işletmelerde, örneğin Haydarpaşa- İzmit Demiryolu grevlerinde, 
)ütün uluslardan işçiler birlikte^'eyleme geçtiler. Bu birliktelik, karşılıklı ilişkilerin ve görüş 
ılışverişlerinin gelişmesine, tecrübelerin aktarılmasına ve belli kazanımlann elde edilmesine yol 
içti. Grev sırasında çalışmanın bırakılması ve çalışanlar arasında iş bölümünün doğurduğu 
.emassızlığın aşılması ve bu tür karşılıklı bilgi alışverişine daha çok zaman aynlabilmesi, yerli 
şçilerin Avrupa deneyimi hakkında birinci elden bilgi kazanmalannı sağladı. O dönemde 
şçilerin belli mahallelerde birlikte oturmaları ve nüfusun çok yoğun olmaması nedeniyle 
lerkesin herkesi tanımasının verdiği kolaylıkla bu tür deneyim ve kazanımlar mahalleden 
Tiahalleye, kulaktan kulağa, kahveden kahveye yayılabildi.

Tersane Grevleri

Î2-28 Ocak 1873 tarihleri arasında greve giden Kasımpaşa Tersanesi İşçileri (dülger, marangoz, 
ııçkıcı, baltacı ve diğer işçiler) onbir aydan beri alamadıklan ücrederinin ödenmesini 
stiyorlardı. Hıristiyan ve Müslüman 500-600 kadar işçi grevden önce padişaha dilekçe verip 
lurumlanm anlatmak amacıyla Cuma Selamhğı’na gittilerse de padişah ile görüşemediler. 
)ileklerini sadrazama ilettiler. O da onları Bahriye Nâzın’na gönderdi. Nazırdan da olumlu bir
fanıt alamayan işçiler greve gitmek zorunda kaldılar ve bir haftalık grev sonucunda
»teklerinin bir kısmını elde ettiler.

mparatorluğun ekonomik ve malî durumunun bozulmasının yol açüğı darboğazlar, işletmelerin
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OsmanlI İmparatorluğu nda ulusal kimlik ve ulusal ha
reketler sorununun ortaya çıkışı ön planda yakınçağlar 
Balkan tarihiyle ilgili bir gelişmedir. Balkan ulusları, 
OsmanlI uluslar sorununda öncü konumdadır. Buna kar
şılık Arnavut, Türk, Arap ulusçuluğu ve 19. yüzyıl so
nunda OsmanlI topraklarına adım atan Siyonizm daha 
farklı boyutlarda ortaya çıkmıştır ve imparatorluğun yı
kılışına kadar birinci gruba göre önem taşımayan ve 
tarihi tayin edici rol oynamayan akımlar olarak kalmış
lardır. Aslında Osmanlı 19. yüzyılında ulusalcılık vardır 
ve onun karşısında da hem tarihi bir kalıntı, hem de 
19. yüzyıl reformlarının türevi olan Osmanlıcılık vardır. 
Bu iki zıt akım yaşadıkları zaman ve çevre bakımından 
da ilginç tezatlar teşkil eder.

OsmanlI milletleri için. Üçüncü Oünya’ya özgü (nati- 
onbuilding process) uluslaşma süreci gibi kavramları 
kullanmak mümkün değildir. Bu kavimler mazide devlet
leri olan, yazılı edebiyatları, bürokrasileri bulunan hatta 
kiliselerinde dahi ulusal karakter ağır basan toplumlar- 
dır. OsmanlI hakimiyeti, bu tarihi mirası silememiştir. 
Kurumların devamı yanında, tarih gelecekteki ulusal kim
liği besleyecek biçimde; menkıbe, halk edebiyatı, folk
lor ürünleri, kiliselerdeki vaazlar biçiminde halkın bilin
cinde yaşamaya devam etmiştir. Bundan başka devam 
eden ticaret ve din birliği Balkanlar’ın Ortodoks milletle
ri arasında bir kültürel ve ideolojik alışverişe yardımcı 
olmuştur. Bu alışverişi tek yönlü ve tek boyutlu olarak 
görmemelidir. Yunanca Balkanlar da bir ara ticari lingua 
franca iken, yerini zamanla gelişen Avusturya ticareti 
dolayısıyla Almanca almış ve bu dil ve kültürle Balkanlar 
Avrupa siyasî atmosferine açılmıştır. Öte yandan din 
ve ırk birliği dolayısıyla Balkan Slavları 17. yüzyıldan 
beri Rus kilisesiyle yakın ilgi içindedirler. Moskova pat- 
riki Nikon döneminden beri Slav manastır kitaplıkları 
Rusya'ya akmakta, Rus kilisesi Balkan kiliseleri İle patro
naj ilişkisini sürdürmektedir. Ama bu ilişki giderek diğer 
alanlara sıçrayacak ve nihayet Rusyanın Balkanlar’daki 
etkisi: devlet yönetici çevrelerinden çok 19. yüzyılda 
Rus muhalefetinden çıkacaktır. Fakat Rusya’nın çağdaş 
Balkan ve Türk tarih yazıcılığında çok abartılı rolünün 
yanında Balkan ulusçuluğunun kaynaklarını başka yön
lerde de aramak gerekir. Örneğin İtalyan Rönesansı’nın 
Adriyatik’teki üssü olan Slav cumhuriyeti Dubrovnik dik
kati az çekmektedir. Italyan kültürünün bu arada Machi- 
avelli’nin tanınması mümkün olan bu yerde onun fikri 
yöntemini pek andıran Slav irredentist eserleri, edebi
yat ve siyasal düşün alanında kaleme alınmıştır. Hırvat 
Juraj Krijaniç Politiki Rossli adlı kitabında Slavların ma- 
ziinden, gelecekteki birliklerinden özgürlüklerinden söz 
etmekte, bu misyonu Rusya'ya yüklemekte ve Rusya’nın 
bunun için reformlara ihtiyacı olduğunu daha 17. asırda 
söylemektedir. Önceleri şair İvan Günduliç aynı misyo
nu Polonya’ya yüklemekteydi. Dolayısıyla Bulgarların 
Bulgarlığını unuttuğu, Sırpların tarihi hafızasını kaybettiği 
gibi hükümleri bütün zamanlara ve halkın her kesimine 
yaygınlaştırmak gerekir. Gerçi Slavların zaman zaman 
kimlik bunalımına girdiği görülebilir, ama yaşayan birta
kım kurumlar bu buhranın devamını engelledi.

Balkan uluslarının ulusalcılık tarihinde Yunanlığın ro
lü son derece önemlidir. Bu çelişik bir etkileşimdir. 
Laik Yunanlılığın ideoloji ve kültürü Slavlann ulusal bi
linçlerinin uyanmasında etkili olmuş, oysa Fener Patrik- 
hanesi’nln ulusal uyanış karşısındaki rolü son derece
de olumsuz ve baskıcı olmuştur. Gerçi Osmanh devleti; 
Ortodoks Balkan Slavlarını ve Ortodoks Arnavutları Fe
ner Patrikhanesi’nin hukukt, adli, eğitsel ve dinsel ve 
ruhanî kontrolü altına koymuştur. Bu nedenle Balkan 
Slavlarının hayatında (150 yıllık Peç-lpek patrikliği dev
resi hariç) ulusal dil, hukuk ve idare alanında kullanılma
mış gibi görünüyor, ancak tarihçiliğin umumiyetle gö
zünden kaçan bir konu manastır hayatı ve kültürüdür.



laıız-iıııaı vt: Dauııiciî^iiı:

Aynaroz’daki muhtelif Ortodoks milletlere ait manastır
lar gibi (mesela Sofya civarındaki Rilo Manastın) heryer- 
de bulunan Bulgar Sırp manastırları tipik örneklerdir. 
Son Bulgar çan Şişman'ın Rilo manastırına verdiği İmti
yaz OsmanlI sultanlarınca da mütemadiyen yenilenmiş, 
vergi muafiyetleri tanınmıştır.Bu manastıriar;yazılı mira
sın saklandığı arşivler, rahiplerin eğitimi ve ulusal dille 
ibadet edilen okullar ve mabetler görevini gördüğü gibi 
her sınıf halkın ziyaret ettiği, Slavlığın ve dinin yaşatıldı- 
ğı yerlerdi. Yavuz Selim devrinde Aynaroz keşişlerine, 
özellikle gayri Yunanlı olan manastırlara verilen böyle 
bir imtiyaz fermanı biliniyor. Buralardaki Sırp, Bulgar 
manastırları keşişlerinin arasında ilk popüler ulusçuluk 
akımlarının da yeşerdiği yerler oldular. 18. yüzyılda 
1762'de bunlardan Hlllander manastırında, Paissy adlı 
Bulgar keşiş bilinen ilk popüler tarihi, Slav-Bulgar Tari- 
hi’ni kaleme aldı. İlginç bir uslübu vardır. Tarih bilgisi, 
menkibe ve folklorik unsurlarla karışık bir ulusalcı vaaz 
taamda sunulur. Eserine şöyle başlar; “ Bulgarlar, yur
dunuzu bilin ve dilinizi öğrenmeye gayret edin...” Adeta 
Rum okullarına giden ve Yunanlılıkla özdeşleşen üst 
tabaka Buigarlara hitab etmektedir. Sırp manastır hayatı 
1690'dan sonra bir ölçüde Avusturya Habsburg ülkeleri
nin kültürel etkisi altındadır. Örneğin Dosidar Obradoviç 
dinî eğitim yerine laik eğitimi getirmeye çatıştı ki kendisi 
bir din adamıydı. 1804’den sonra Prens Ka^ayorgl’nin 
sekreteri ve Sırp okulları yöneticisi oldu.

Balkan halklarının ulusal uyanışındaki en önemli fak
törlerden biri kilise, daha doğrusu kilise adamlarının 
lâik eğitim ve dünya görüşünü benimsemekteki kabili
yetleridir. Popüler tarih eserlerini yazan ilk yazın adam- 
lan onlardır. Bu gibi rahlblerin arasında Sırbistan'da 
Jovan Ra’Jiç (1726-1801), Romenlerde SIncai, Petru Ma- 
ior, Bulgariarda Hlllanderskiy ve Sofronlj Vraçkankiy’i 
sayabiliriz. Bundan başka, Ortodoks kilisesinin ruhani
leri aydın otsun veya olmasın nitelikçe halk tipi inançları 
yayabiliyor ve hitab edebiliyordu. Halk ustûbuyla iş gö
ren, ona yakın konuşan etkileyen bir gruptur. Ortodoks 
Yunanlı çevrelerde Batı düşüncesine ve bilimine açık 
çevreler talk gruplardan çıktığı halde, Slav Ortodoks 
halklarda kilise Batı’dan gelen düşünceye ve bilime kar
şı çıkmamış, en azından lakâyd kalmıştır. Kilise Slavla- 
nn hayatında, ulusal hareketin odağı olmuş; Romen, 
Sırp ve bilhassa Bulgar kilisesinde Fener'den bağımsız
lık hareketi, dinî dogma ve akidenin değil, doğrudan 
doğruya ulusal dilin kullanılması ve eğitim isteği nede
niyle gelişmiştir. Kilise politikanın ortasındaydı. Nitekim 
1860’larda Katolik Bulgar hareketi de böyle bir ulusal 
hareket olarak doğmuştur. Asıl amaçları Bulgar halkını 
Fener Rum patrikhanesinin nüfuzundan kurtarmaktı. Yu
nanlılıkla temas, Balkan Stavlannın milli rönesansında 
önemi! bir etkendir. Yunanlılar Türk fethinden beri Batı’- 
daki Rönesans merkezleriyle yakın ticaret ve eğitim iliş
kileri olan bir gruptu. Avrupa’daki Yunanlı koloniler. 
Yunanlılığın ne olduğunun Rönesans dünyasında daha 
çabuk bilincine vardılar. Gerçi kilise kendisi eski Yuna
nın değil, daha çok Bizanslılığm şuurundaydı, ama neti
ce değişmez. Yunanlılar özellikle Bulgaristan’da Rum 
okullanna giden orta ve üst sınıfları etkilediler. 19. yüz
yıl başında bütün Balkanlar’a yayılan “heteria” üyeleri 
arasında Bulgar gençliğinden de hayli üye vardı. 1821 
Yunan ayaklanmasına katılan Bulgarların lişfesl kabarık
tır. Gerçi l)u gibi temaslar sonucu hayal kırıklığı ve 
düşmanlık da başlamıştır. Yunan eğitimi Balkanlılara 
bir şuur vermiştir. Rigas Phaeraos bir şiirinde; “ Bulgar, 
Arnavut, Ermeni, Yunanlı, Siyah beyaz birlikte (ayakla
nın) Tuna'dan Sava'ya hepiniz, İsanın kardeşlerisiniz” 
diye sesleniyordu. Aslında Slavların İsyanına Yunanlı
lar da sempati besliyorlardı. 1804’de Karayorgi bir Hel- 
ien kahramanı gibi kutsanmıştı. Slavlar ise kendi arala- 
nnda, daha yakın ilişkideydi. Avusturya Slavları Güney
liler için bir öğretmendi. Sırbistan’da okuyan Bulgarlar 
panslav fikirler ediniyordu. Bulgar milli eğitiminin baba
sı Aprilov, önceleri kendini Yunanlılıkla özdeşleştiren 
bir Buigarken, UkraynalI Venelin’in tarihini okuyarak ulu
sal bilince erişmişti. Bu değişimi o Odesa’da yaşamıştı.

Buna rağmen ters tepkilerde oldu. Fener Patrikhanesi
nin baskısı, Bulgar hareketini hızlandırırken, Rusya’da 
okuyan Bulgarlar İse sanıldığının tersine, slavofll fikir
lerden çok cumhuriyetçi, sosyalist ve patriot fikirlerle 
döndüler. Vasil LevskIy bunun ilerdeki tipik bir örneğidir.

Eğitim sistemi Balkan Stavlannın ulusal bilincinin ge
lişmesi ve ulusalcı harakette en önemli unsurdur. Yu
nan ayaklanması dış destek görmüştü. Bulgarlar, Rusya 
desteğinin kendileri İçin bir kurtancı olamayacağını 1829 
da ve Kınm Savaşı’nda gördüler ve uzun vadeli bir 
programla ulusal eğitime önem verdiler. Bell-Lancester 
denen ucuz eğitim yöntemiyle kitle eğitiliyordu ve bu 
Ingiliz İŞÇİ sınıfı çocuktannın eğitimine tatbik edilen yön
tem Balkanlar’a girmişti. Orta ve alt sınıflann ulusal eğiti
mine varlıklı sınıflar da destek oldu. 19. yüzyıl ortalann- 
da öğretmenler patrikhaneyle mücadele edenlerin ba
şındaydı. Lâik ve ulusalcı eğitim gelişiyordu vc Bulgar 
eğitimine ilerde genç Türk önder ve aydınlan da hayran 
olacaktır. Bu dönemde Slavlann hayatında bay ve bayan 
öğretmen en saygın toplumsal kişilerdi. Gazete Balkan 
Stavlannın hayatına geç giren ama ulusal bilincin geliş
mesinde önemli rolü olan bir iletişim aracıdır. Daha 
Tanzimat sırasında BabIâli’nin örneğin özerk Sırp Prens- 
llğl’nin basın organlannı yakından İzlediği ve prenstik 
yönetimine sık sık sansür için müdahale ettiği görülü
yor. Sırp basını kendi soruntannın da ötesinde, Balkan 
Stavlannın soruntanna uzanan haber ve yorumlar veri
yordu. Gazete Slavların hayatında ulusal bilinci hazırla
yacak bir öğretmen, tarih coğrafya ve dili öğreten bir 
araçtı. Balkan tipi gazetecilik astında sonra Arnavutlar, 
Araplar ve Çarlık Rusyada da Müstümanlar arasında 
benzer fonksiyonu yerine getirmiştir. Örneğin ilk Bulgar 
gazetesi Izmirde K. Fotinov’un çıkardığı Lyubos/ovye’nin 
ilk sayısında bu eğilim açık olarak ifade ediliyor ve 
şöyle deniyor; “uyanık bütün milletler bilgiyle İnsanlık 
tarihinde yerini alır. Bizim Bulgar kardeşlerimiz neyi 
bilmelidir. Ülkelerini tanımak için coğrafyayı, iisanslan 
için grameri, şanlı geçmişlerini bilmek ve geleceği İnşa 
için tarih bilmelidirler” . Basının ulusçu politikasına en 
iyi örnek, Hamidiye sansürü devrinde dahi, özerk yöne
timden yararlanarak Makedonya ve Trakya’daki Bulgar- 
lara propaganda yapan Doğu Rumeli vilayeti basınıdır. 
Hatta bazen İstanbul basını bu gibi Bulgar gazeteleri 
İle polemiğe giriyordu. Filibe’deki Borba gazetesi bun
lardan biridir.

Balkan ulusçuluklarının ilk programı parlamentarizm 
ve federatif idaredir. Leipzig’de çıkan Bogorov’In Bal- 
garskiy Orel gazetesinin mottosu da nitekim: “Grajdans- 
tvo I svobodno upravlenle-yurttaşlık ve özgür idare”dir. 
1816’larda Taen BalgarskIy Revolutionen Korneti (Gizli 
Bulgar İhtilal Komitesi) Sultan Abdülaziz’e 22 madde-' 
den oluşan ve Macarlann Ferenc Deak modelini andı
ran, OsmanlI Imparatorluğu’nun bilinen ilk anayasa tasa- 
nsını sunmuştu. Buna göre, OsmanlI Sultanı ve Bulgar 
Çan olması İstenen Sultan Abdülaziz’in kiliseye otonomi 
ve Bulgaristan yönetimine de parlamenter rejimi getir
mesi isteniyordu. Federatlvizm hemen bütün OsmanlI mil
letlerinin ilk andaki hedefidir. Zaman içinde çelişkiler 
ve gelişimle bu program, bağımsızlık isteyen komite 
hareketlerine dönüşecektir. Dış devletlerin ulusçuluğa 
destek ve müdahalesi de bu safhada sözkonusu olmak
tadır.

Balkan ulusçuluğu dil ve edebiyat faaliyetiyle birlikte 
gelişmiştir. Bu aslında Balkanlar dışındaki ulusçuluk 
İçin de böyledir. Arablann Butrus al Bustanî’si, Fillstln- 
deki Siyonist yerleşmenin Ben Yehuda’sından (Ellzer 
Perimann) önce bu gibi dilci önderler Balkanlar’da 
çıkmıştır. Almanya ve Orta Avrupa’dan gelen “Spra- 
chrelnigungs” akımı Balkan ulusçuluğunun populist 
karakteriyle benzeştirilmemelidir. 19. yüzyılın başın
da (1787-1864) Vuk Karadylç’ln “ basit halkın konuş
tuğu gibi yazınız” formülü, Bulgarlar ve Arnavutlar ara
sında da benzerlerini buldu. Nihayet 19. yüzyıl sonu 
ve 20. yüzyıl başında Türkiye’de de bu eğilim tutundu.

Türkçülükle İlgisi az olmasına rağmen, edebi krltlkiml- 
zln önemli ismi Ziya Paşa Türk şiirini halk edebiyatından 
beslenmediği için kuruluk ve taklitle suçlamıştır. Balkan 
Slavlan ve Arnavutlar ulusal eğitim ve edebiyat dillerini 
sade bir halk diline dayanarak kurdular. Tek istisna, 
eski Yunancayı esas alan bir elit dil yaratan (Katarevou- 
sa) şair ve yazarlann etkilediği yeni Yunan edebiyat 
ve eğitim dilidir.

19. yüzyıl, OsmanlI dünyasında ulusçuluğun damga
sını taşıyan bir asırdır. Bununla birlikte bu yüzyılın aynı 
zamanda her dil ve dinden gruplar arasında Osmanlı 
vatanseverliği ve Osmanlı kimliği getirdiğini, özellikle 
OsmanlI elit okumuş sınıfını yarattığını da görürüz. As
lında Osmanlıcılık ulusçuluğa bir tepki olarak gelişti, 
fakat bir yerde de ulusçuluk da bu grup kültüründen 
beslendi. Bu çelişki 19. yüzyıl etüdlerlnde en çok gör
mezlikten gelinen noktadır. Osmanlı dinî gruplan(mlllet) 
gerçi ayn kompartımanlar halindedir, ancak günlük ha
yatta da bir içiçe yaşama durumu vardı. Temmuz 1850 
yılında Trablusşam'da bir Hıristiyan cenazesi katır sır
tında değil de, Müslümanlannki gibi omuzlarda taşındığı 
İçin; bazı fanatik Müslümanların saldınsına uğramış, an
cak bu kimseler polis takibinden kurtulmak için civarda
ki bir manastıra sığınmış ve ifadelerine göre rahip kılı
ğında manastırdan manastıra geçerek kaçmağa çalış
mışlardı. Bu tipik olay bir yana, dış ülkelere göçen, 
tahsile ve ticarete giden her dinden ve dilden koloninin 
kendilerini Osmanlı olarak tanıttıkları bilinir. Nisan 1909 
tarihinde, Avusturya’nın İzmir’deki becerikli başkonso
losu August von Kral, İzmir’den yolladığı bir rapora 
bir mimeograf destan iliştirmişti; ünlü eşkıya Çakıcı 
Efeyi öven bu ağıt Rumca bir destandı... Gelenekler, 
mutfak, argo, dahası ortak ziyaret edilen bazı evliyalar 
OsmanlI hayat tarzının yansımasıdır. Ama 19. yüzyıl 
bunun ötesinde bir Osmanlı merltokrasisi yarattı. İki 
dilde gazete çıkaracak veya yazacak kadar Türkçe ve 
anadili bilen Baronyan (Ermeni) veya Aaaron Joseph 
(MusevO gibi aydınlar. Ermeni ve Türkçe tiyatro yapan 
Güllü Agop gibileri az değildi. Nihayet Şemseddin Sami 
iki dilin lügati, iki dilin grameri ve iki dilin İlk tiyatro 
eseri ve romanını yazan bir Arnavut-Türk sayılır. Muzu- 
rus Paşa, Kalimaki gibileri Osmanlılığın devlet hayatın
daki örnekleri sayılır. Bunlann içinde İsmail Kemal Bey 
gibi Osmanlıcılıktan Arnavut ulusçuluğuna geçen biri 
de, gelişmelerin örneğidir. Bu Osmanlı okumuşlannın 
yetişmesi 19. yüzyılda Tıbbiye, Mülkiye, Baytar mekte
bi, Galatasaray gibi eğitsel kurumlaşmalara ve devletin 
ofislerindeki kozmopolit yapıya bağlıdır. Kuşkusuz bu 
yapıyı 18. yüzyıldaki gelişmelere bağlamak gerekir. Batı 
kültürüne gayrimüslimlerle beraber Müslüman okumuş
lar da yöneliyordu. 18. yüzyıl başlannda Nefiyoğlu, He- 
zarfen Hüseyin efendi gibi Yunanca-Latince bilen aydın- 
lann yanında Mavrokordato biraderler ve DImItrI Canti- 
mir’i görmek mümkündü. Başka örnekler de vardır. Sa
bık Galata kadısı Yanyalı Hoca diye bilinen Mehmed 
Esad efendi, bildiği Rumcanın yanına İbrahim Müteferri- 
ka’dan öğrendiği Latinceyi de katmış ve onun matbaası
na musahhih olmuştu. Yani, 19. yüzyılın çeşitli dil ve 
din mensuplarından oluşan Batıcı bürokrasinin temelleri 
bir önceki yüzyılda yatıyordu. Şemseddin Sami gibi dual 
milliyetçiler az değildi, yön değiştirip etnik kimliğini 
ulusçu İdeolojiye döndürenler de... Sat’i el Husrî bu 
tip aydınlann sonuncu temsilcisidir. Osmanlıcılık aslın
da 19. yüzyılda kurumlaşıp, güçlendi, ama etnik kimliğe 
dayanan moderh ulusçuluğu besleyen bir kaynak oldu
ğunu da söylemek gerekmektedir.

OsmanlI İmparatorluğunun genel ulusalcılık ortamına 
geç girenlerden olmasa da, hareket olarak son güne 
kadar federatif niteliğini koruyan akım; Arab Ulusçulu
ğudur. Bu bağlamda Filistin’deki Siyonist yerleşme de 
aslında İmparatorluğun son gününe kadar bağımsızlıkçı 
bir hareket ve örgütlenmeyi henüz uygulamaya geçir- 
memiştl.
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çöküntüye girmesine ve sanayi işyerlerinde ekonomik mücadelelerin şiddedenmesine yol 
açmışa. Nitekim 8-15 Haziran 1875 tarihleri arasında greve giden 1200 yerli ve yabancı işçi, 
ekmek paralan bile olmadığını ve açlıktan kırılırken çalışamayacaklarını bildirerek işi 
bıraktılar. İş^lerin greve gittikleri tarihte altı aylık ücret alacakları bulunuyordu. Bir haftalık 
grevden sonra, grevcilere ancak aln haftalık ücret ödenebildi ve bunun üzerine işbaşı yapıldı.

Öte yandan 16 Şubat 1872’de Beyoğlu Telgrafhanesi işçileri, 6 Nisan’da Haydarpaşa-İzmit 
demiryolu işçileri, Temmuz’da Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası işçileri, 12 Ekim’de Sirkeci 
hammallan bir günlük greve çıktılar.

Tanzimat Döneminin Sonu

Abdülaziz dönemi, istibdad yönetimine dönüş olarak kabul edilmesine karşın, bürokratik 
.BabıâU kadrolannın gücündeki sürekliliği kırmadı. Özellikle Mahmud Nedim Paşa’nm sadareti 
döneminde. Kont Andraşi’nin ’60’larda hazırlanmış bulunan ünlü layihası, Babıâli’nin ülke 
ekonomisini, özellikle tarımsal gelişme konusunu yeniden düzenlemeye tâbî tutmak üzere 
aldığı karan ve bir “Ticaret, Ziraat ve Sanayi Meclisi Kebiri” kurulması yönündeki 
çalışmalannı etkilemişti. Pek çok alanda oluşturulmuş “meclisler”den biri olan bu “Meclis-i 
Kebir” aslında Tanzimat döneminin getirdiği örgütsel kuruluşlann örneğini takip eden bir 
komisyon niteliğindeydi. Ancak Tanzimat döneminin karşılaştığı önemli bir zorunluluk vardı: 
Çökmekte olan, gücünden kaybetmiş bir devleti ayakta tutmaya çalışmak. Öözellikle ordunun 
güçlendirilmesi ve ekonominin canlanması yapılan atılımlar önce geleneksel olarak Osmanh 
karşıtı bir politika izleyen Ruslann tepkisini çekti. Kutsal Bölgeler’i bahane ederek Ruslar 
diplomatik ilişkileri kestiler. Mayıs 1853’de Eflak ve Boğdan’ı işgal ettiler. İngiliz ve 
Fransızlann da Osmanh Devleti ile birlikte savaşa girmesi üzerine Kınm’da ikinci bir cephe 
açılarak Ruslar mağlup edildi. Kınm Savaşı, sonradan Abdülhamid döneminde yeniden tesis 
edilmesi Almanlann gittikçe güçlenmesine yarayacak Doğu güçler dengesini, Rusya’yı hizaya 
getirerek yeniden kurmakta Batı ülkelerine destek olmuştu. Osmanh’nın kazancı ise, .gittikçe 
daha fazla Batı’nm desteğine güvenme zorunluluğu altında elli yıl kadar daha yaşayabilme 
imkânına kavuşmak olmuştu.

Aynca Tanzimat sürecinden Avrupa ülkeleri pek “memnun” kalmadılar. Babıâli ve sultan 
üzerinde, özellikle serbest ticaret önündeki gümrük engelinin düşürülmesi, yabancı girişimcilere 
ticari kolaylıklann, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ülke topraklan içinde yaşayan gayn 
müslimlerin haklannm arttmiması yolunda sürekli bir baskı oluşturmayı sürdürdüler. 1871’den 
sonra yeniden dönülen mutlakiyetçilik, bu baskılann yanında, iç destekçilerini de, “hayriye 
tüccan” denilen ve ilk kez Avrupa’yla ticaret yapabilme beraünı alarak gelişip serpilen kısıth 
sayıdji bir “Müslüman tüccar” kiüesiyle Mühendishane ve Tıbbiye muallim ve öğrencilerinden, 
önemli bir bürokrat çerçeveden oluşan etkili bir kamusal gücü de karşısında buldu. Avrupa’yı 
“memnun” etme girişimi ise 1856 Islahat Reformu’nun gösterdiği gibi, Tanzimat’ın da 
öngördüğü, klasik Osmanlı toplumuna da hiç yabancı olmayan dinsel ve milli “hoşgörünün” 
artık yeterli olmadığını, Avrupa ülkelerinin Hıristiyan ticaret erbabının genişleyen 
hürriyederinden daha fazla yararlanmayı amaçladıklannı gösteriyordu.

Anayasal Düzen Deneyimi

I. Meşrutiyet’in ilanına götürecek süreç içinde, 1865’de İstanbul’da yasadışı olarak kurulan 
İttifak-ı Hakimiyet örgütünün militanlan, 1867’deki başarısız bir darbe girişiminden sonra 
Avrupa’ya kaçmış, orada Genç Osmanhlar Cemiyeti adında yeni bir örgüt oluşturmuşlardı. Bu 
kişiler, Tanzimat döneminin y î̂-attığı, ve onu sürdürmeyi, geliştirmeyi amaç bilen aydın-orta 
bürokrat kesimine aittiler. İslamcılıktan laik Batıcılığa kadar geniş bir ideolojiler demetinin 
harekete geçirdiği bu “asiler”in üzerinde uzlaşaklan ortak talepleri, anayasal bir düzenin 
oluşturulması ve meşrutiyetin kurulmasıydı. Genç Osmanhlar Cemiyeti’nitı 1871’de dağılmasına 
karşın, Tanzimatçı kadrolar, 1871-78 arasında Sultan Âbdülaziz’in mudakiyetçi, İktidan 
güçlendirmesi ve b a ^ c ı  yöntenjleri uygulamaya başlaması ile kısmen düzene uymaya, kısmen 
de radikalleşmeye başladılar.

Genç OsmanhIaAn etkinliklerini iyice duyurmaya başlamalanndan “Kanun-ı Esasi”nin (Temel 
Yasa+Anayasa) ilan edilmesine kadar geçen süre son derece yoğun bir iç ve dış politik 
ortama tanık oldu. Öyle ki bu dönemde hangi eğilim ve olaylann Osmanh siyasetinin, .iç 
dinamiklerinden, hangilerinin dış etkilerden doğmuş olduğunu ayırdetmek imkânsızdır.

Kınm Sava^ı’nm, Çarlık Rusyası’nın yenilgisiyle sonuçlanması, Âli ve Fuad Paşa’lar. döneminde 
ve onlann aracılığıyla kurulan Fransa’nın Osmanlı Devleti üzerindeki siyasal-entelektüel 
hegemonyasının sürmesini sağladı. Onlara karşı olan Sultan Abdülaziz Rusya yanlısıydı. Âli ve^ 
Fuad Paşalar’ın ölümünden sonra Babıâh üzerinde daha etkili bir egemenlik kurabilen Sultan 
Abdülaziz, damadı Mahmud Nedim Paşa’yla Rus elçisi İgnatyev’i bir Osmanh-Rus yakınlaşması 
konusunda danışman olarak kullanıyordu. Öte yandan Genç Osmanhlar’dan, gelecekte Kanun-i 
Esasi’nin mimarlanndan biri olacak Mithat Paşa İngiliz yanlısıydı. 1870’lere girildiğinde bu 
klikler arasındaki mücadele yoğunlaşa. Fransız ve İngiliz yanlısı klikler. Sultan Abdülaziz 
üzerinde “meşrutiyet” yanlısı bir baskı c^uşturmaya başladılar. Abdülaziz ise, Rus Çan’na ve 
özellikle Rusya-Avusturya-Almanya arasında oluşturulan Üç İmparatorlar İttifakı’na da
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N A M IK  KEMAL 
( 1 8 4 0 -1 8 8 8 )

OsmanlI düşün ve yazın yaşamının Batı’ya açılmasın
da küçümsenemeyecek bir rol oynayan Namık (Meh- 
med) Kemal 21 Arahk 1840’da Tekirdağ’da doğdu. Son
raları mir-miranlığa (beylerbeyi) kadar yükselen Tekir
dağ muhassılı (vergi tahsildarı) Abdüllatlf Paşa'nın kızı 
olan annesi Fatma Zehra Hanım Mehmed 8 yaşındayken 
öldü (21 Ağustos 1848). 1858 ve 1859’daki vefatlarına 
kadar büyükannesi ve büyükbabasının himayesinde bü
yüdü. Abdüllatlf Paşa’nın sık sık görevinden alınarak 
sırasıyla Afyonkarahisar, Kütahya, Kıbrıs, Lazistan san
cağı ve Kars’a atanması onu düzenli bir eğitim görme 
olanağından yoksun bıraktı ve bu nedenle özel ders 
almak zorunda kaldı. Abdüllatlf Paşa’nın 1855’de kay
makamlığına atandığı Sofya’da yazdığı şiirler arasında 
gazel ve nazireler yanında, mevlevi ilhamı ile kaleme 
alınanlar ve Kerbela mersiyeleri de vardı. Kendisine, 
büyükbabasını ziyaret eden Şair Binbaşı Eşref Bey tara
fından Namık mahlasının verilmesi bu döneme rastlar. 
İstanbul'da II.Abdülhamld döneminin münecclmbaşısı 
olan babası Mustafa Asım Bey'in evine yerleştikten ve 
kısa süren gümrük memurluğundan sonra, Tercüme 0da- 
sı'na ve Encümen-i Şuara'ya girdi. Toplulukta şiir oku
mak, ortak manzumeler ve nazireler söylemekten olu
şan etkinliklerini bir yıl sürdürebildi.

Tüm bu dönem boyunca gerek sanat gerekse de top
lumsal düşünce alanında Kemal’i etkllşyen Leskofçaiı 
Gâlib'In'kentten ayrılması ve Şuara’nın dağılması Ke
mal’i yeni etkilere açık bir hale getirdi. Tasvlr-i Efkar’da 
yayınlanan Münaçat, Şinasi'nin Batı etkisindeki şiirine 
karşı Kemal’de ilgi uyandırdı. 1862’de ğfazetede fıkra 
ve haber çevirerek çalışmaya başladı, ardından yaşamı- 
nıp sonuna kadar fikirlerine bağlı kaldığı Montesqleu’- 
nün eserlerini çevirdi. 1865’de ŞInaşi’nin Paris’e kaç
masından sonra gazeteyi çıkarmaya devam etti. Öncele
ri yalnızca haber ve resmi ilan gazetesi olarak yayınını 
sürdüren gazete, daha sonra Kemal’in toplumsal görüş
lerini açıkladığı ve diğer yayınlarla tartıştığı bir foruma 
dönüştü. Bu yazılar arasında şehircilik, eğitim, iktisadi 
reform, edebiyat eleştirisi ve kadınların okutulması ko- 
nusuhda yazdıkları en fazla dikkat çekenler oldu. Bu 
arada Meşrutiyet’In ilanını sağlamak için Haziran 1865’de 
kuKılan ve daha sonra Yeni Osmanhlar adı altında orta
ya çıkan Ittifak-ı Hamiyet gizil örgütüne dahil olmuştu. 
Tüm uyarılara rağmen meşrutiyetçi tutumundan vaz
geçmeyen Kemal İstanbul’dan sürülmek istendiğinden, 
terfi ettirilerek Erzurum Valiliği Muavinliği’ne atandı. 
Bunun üzerine aynı görüşteki Muhbir gazetesi yazarla
rından Ziya Paşa ve Ali SuavI İle birlikte Yeni Osmanhlar 
adına yayında bulunmak üzere Courrler O’arlent’ln ve 
Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa’nın çağrılısı olarak Mayıs 
1867’de Paris'e kaçtı. Fransız hükümetinin daveti üzeri
ne Londra'ya geçen Kemal ve Ziya Paşa, birlikte Haziran



1868’de Hürriyete çıkarmaya başladılar. Gazete meşruti 
yönetimin kurulması, yönetsel ve toplumsal kuramlar
daki aksaklıkların düzeltilmesi konularında yoğunlaşı
yordu. Gazetenin yayını sırasında ortaya çıkan görüş 
ayniıkları nedeniyle yayına Ziya Paşa tek başına devam 
etti. Kemal gazeteden Eylül 1869’da ayrıldı ve hükümet 
nezdinde yapılan girişimler sonucu 1870’te yazı yazma
mak koşuluyla İstanbul’a geri döndü. Gerek Fransa’da 
gerekse de İngiltere’de aldığı hukuk dersleri, uygarlık 
ve ilerleme kavramlarının neyi karşıladığını yerinde gör
mesi, daha önce uğraşmadığı roman ve tiyatro gibi 
türlerle tanışması bu döneme rasiar.

Daha sonraki yıl ilan edilen genel afla blriikte yurda 
dönen Yeni OsmanlIlardan Nuri, Reşad ve Ebüzziya Tev- 
fik ile blriikte önce İstikbal adlı bir gazete çıkarmak 
istediler. Gerekli iznin verilmemesi üzerine ise Haziran 
1872’de İbret adlı mizah dergisini kiraladılar. Gazetenin 
ulusal ve toplumsal sorunlara İlişkin konularda kamuo
yu oluşturma doğrultusunda gösterdiği başarı, kapatıl
masına ve yazariarının taşra bölgelerine sürülmesine 
neden oldu. Kemal Gelibolu mutasarrıflığına atandı, an
cak önceleri hareketini erteleyerek Dlyojen'de mizahi 
yazılar yazmayı sürdürdü. Kısa süren mutasarrıflığı bo
yunca gerek yeniden yayınlanan Ibret'e gerekse de Et>üz- 
ziya’nın çıkardığı Hadika’ya yazılar gönderen Kemal, 
Vatan yahut Slllstre adlı oyununu da bu yıllarda kaleme 
aldı. İstanbul’a dönüşünün ertesinde Gedikpaşa tiyatro
sunda sahneye konulan oyun halkın büyük sevgi göste
risine yol açtı; bunu yansıtan İbret yeniden kapatıldı. 
Kemal, oyunun İkinci temsilinden sonra tutuklandıysa 
da, onun tutuklanmasına yol açan asıl neden veliahd 
V. Murad ile olan ilişklsiydi.

1873 ortalarında Magosa’da Topçular kışlasının zin
dan odasına kapatılan Kemal’in durumu mutasarrıf Veys 
Paşa ve haleflerinin gösterdiği anlayış sayesinde gittik
çe düzeldi. 38 ay süren hapsi sırasında yazın çalışmaları 
yapma olanağına kavuştu. AbdülazIz’In tahttan indiril 
mesl ve yerine V. Murad’ın geçmesiyle affedilerek İstan
bul'a döndü.V. Murad’dan sonra Meşrutiyet'i ilan ede
ceği vaadi ite tahta çıkan II. Abdülhamid tarafından Eylül 
1876'da ilkin Şuray-ı Devlet (Danıştay) azalığına getiril
di, daha sonra Kanun-I Esasl'yi kaleme alan heyete 
seçildi. Anayasa’nın ilanı sırasında ve sonrasında orta
ya çıkan ihtilaflar AbdülhamId’I gitgide daha fazla tedir
gin ediyor ve meşrutiyet yanlısı kişileri pay-ı tahttan 
uzaklaştırmak istiyordu. Kemal de önce tutuklandı, da
ha sonra Midilli’de oturması koşuluyla serbest bırakıldı. 
İki yıl sonra da adaya mutasarrıf tayin edildi. 1884’te 
Rodos mutasarrıflığına naklolundu ve burada da ıslahat
çı çalışmalarını sürdürdü. 1887’de mutasarrıf olarak gel
diği Sakız’da, 2 Aralık 1888’de öldü.

Feyhaman Duman’ın Tanzimat Fermanı’mn Gûlhane Harkı'nda okunması tablosu (üstte). II: Mahmut’un oğlu 
Abdülaziz 25 Haziran 1861-30 Mayıs 1876 arasını kapsayan padişalık döneminin başında, bir fennanla Tanzimat 
yeniliklerinin sürdürüleceğini vaadetti. Avrupa gezisine çıkan ilk Osmanlı padişahı oydu. 1867’deki seyahati 
sırasında Londra ve Viyana’dan başka, solda görüldüğü gibi Paris’i de gezdi. Gezi izlenimlerinin de etkisiyle 
Abdülaziz bir dizi yeniliğin uygulanmasına izin verdi. Ancak yine de hükümranlığının sonuna kadar Meşrutiyet 
girişimlerine karşı çıktı. Döneminde Avrupa’ya bağımlılık artmış ve bağımsızlıkçı ayaklanmalar yoğunlaşmıştır.

yaslanarak, mutlakiyetçi bir rejim sayesinde ülkesini nasıl haşandan başarıya koşturduğunu bir 
kanıt olarak gösteriyor, tehlikeleri apaçık belli olan bu durumda Rus yanlısı politikasının 
çerçevesini böyle çiziyordu. Böyle bir mücadele ortamının sonucunda “meşrutiyet”in gerçekten 
geleceği inancı taraflarca pek olası görülmüyordu. Namık Kemal’in 1873’te Magosa’ya 
sürülmesiyle sonuçlanan Vatan yahut Silistre temsilinden sonraki gösteriler, giderek İbret’teki 
eski Genç Osmanlılar’m yazılan, mücadelenin ulaşmayı umduğu yüksek hedeflere yakışmayacak 
kadar dar bir siyasal çerçevede, Rus karşıtlığı, ya da taraftarlığı, İngiliz veya Fransız talepleri 
gibi konulann, kısacası daha çok Osmanlı Devleti’nin varoluşunu emperyalist çıkartan 
açısından algılayan Batılılann da dahil olduklan siyasal klik mücadeleleri içinde hapsolduğunu 
gösteriyordu.

Kanun-ı Esasinin meşrutiyet kavramlan açısından yoksulluğu, uğrunda verilen mücadelenin bu 
yoksulluğundan, a ^ c a  ortadan kaldınimasına yol açan iç ve dış olaylardan, özellikle 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan ötürüdür. İçerde “Rus ajanı” olarak damgalanan Mahmud 
Nedim Paşa’nm düşmesine yol açacak “Talebe-i Ulum” isyanı, Abdülaziz’in tahttan indirilerek 
yerine V. Murad’ın geçirilmesi, Abdülaziz’in aydmlatılamayan “intihan”, “deli padişah” V. 
Murad’ın tahttan indirilmesi, başlangıçta “meşrutiyetçi görünen”, İngilizci klikle anlaşarak 
Mithat Paşa’yı sadarete getirme sözüyle tahta çıkanlan II. Abdülhamid’in Anayasa metninin 
oluşturulma sürecinde ağırlığını koyması gibi olaylar siyasi entrikalann yoğunluğunu yeterince 
açıklar. Kanun-ı Esasi tarafından öngörülen yönetim biçimi, aslında son derecede zayıf bir 
meşruti monarşi niteliğini taşıyordu. Padişahın çok basit nedenlerle Meclis-i Mebusan’ı 
feshetme yetkisine karşılık, meclisin yürütme üzerinde etkisi bulunmuyor, yasama yetkisi de 
sınırlandınhyordu. Berlin Konferansı’nm, Rus savaşının açtığı mali bunalımın ve daha bir çok 
derdin karşısında bunalan Mithat Paşa, Abdülhamid tarafından düşürüldü, ve ;ürgüne 
gönderildi, Böylece, Kanun-ı Esasi’nin kurucu ve koruyucu siyasal kadrolan da önemli bir 
darbe yiyor, güçten düşüyorlardı. Üstelik, “kukla meclis”in çıkarmayı başardığı Basın Yasası 
türünden özgürlükçü reformlann destekleyicisi olabilecek kitle siyasallaşması da, Mithat 
Paşa’nın uzun yıllar boyu sürgünde İstanbul ahalisinden bir kalkışma beklemesine karşın, 
ortalıkta görünmüyordu.

Kısa süren Meclis-i Mebusan icraat dönemi de devamlı bir bunalım ortamında, iç ve dış 
politikada çok yoğun mücadele ve savaşlarla geçti. 18 Ocak 1877’de Osmanlı hükümeti Paris 
Konferansı kararlannın uygulanışını yürüten İstanbul Konferansı kararlannı tanımadığını 
açıklayarak Konferans’ı 21 Ocak’ta kapattı. Rusya, Romanya’yla anlaşmaya giderek Korçakov’un 
sunduğu bir uyan mektubuyla Osmanlı-Rus diplomatik ilişkilerini kopararak 24 Nisan’da savaş 
ilan etti. Meclis-i Mebusan, Osmanlı toprağındaki Hıristiyanlara dair Rus iddialannı reddetti. 
Romanya anlaşma uyannca Ruslara topraklanndan geçiş hakkını verdi. Ruslar doğudan da 
saldırarak Ardahan’ı işgal ettiler. Diğer taraftan da Tuna’yı aşıp Bulgaristan’a yayılmaya 
başladılar. Kars düştü. Bu arada Meclis-i Mebusan tatil edildi. Temmuz-Aralık arasında Plevne
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Muhasarası sırasında Rus orduları ancak beUi bir sûre için duraklatılabildi. 1878’in başlannda 
Rus kuvvederi Sofya’ya varırken BabıâU, Kınm Savaşı sırasında Ruslara karşı Osmanh 
Devleti’ni desteklemiş bulunan büyük devlederin aracılığını istedi. Süleyman Paşa kuvvetleri 
Senova’da yenildiler. Ruslar Filibe’ye girerken doğuda da Erzurum’u işgal ettiler. Türkiye 
mütareke istedi. Ruslar Edirne’ye vannca İngilizler filolanna Çanakkale’den geçmeleri emrini 
verdiler. İngiliz Parlamentosu da savaş kredilerini vermeyi kabul etmişti. 31 Ocak’ta Osmanh- 
Rus mütarekesi imzalandı. Mütareke sonrasında Osmanlı Devleti’nin yıkım eşiğinde olduğunu 
gören Bismarck arabuluculuk teklif etti. 3 Mart 1878’de ise son derece ağır şartlarla Osmanh- 
Rus Ayastefanos, Anlaşması imzalandı. Meclis-i Mebusan’ın ikinci ve son dönemi bu siyasal 
ortam içinde açıldı.

Özellikle Bosna-Hersek üzerindeki denetimin Ruslara geçmesinden ya da gelecek için 
nlanladıklan Balkan demiryolu projesini tehlikeye düşürebileceğini düşündükleri bir ulusal 
ievletler çoğulluğu oluşması tehlikesinden endişe duyan Avusturya buna itiraz etti ve Berlin’de 
bir konferans toplanmasını teklif etti. Ayastefanos Anlaşması’mn bazı maddelerini kendi 
politikalan açısından sakıncalı bulan Batı Avrupa ülkeleri de bu fikri destekliyorlardı. İngiltere 
ile Rusya, Bulgaristan’ın Ayastefanos anlaşması uyannca Akdeniz’e açılması konusunda 
aralannda çıkan sürtüşmeyi zaten gizli bir anlaşmayla gidermişlerdi. Ayastefanos Anlaşması’nm 
kesin olmadığını, çoğu maddesinin geçici olarak konulduğunu kabullenen Ruslar, Berlin 
Kongresini kabul ettiler. Bu konuda yine gizli olarak Avustuıya’nm onayı da sağlandı. Berlin 
Kongresi öncesi “gizli anlaşmalar” kervanına Osmanlı Devleti de katıldı. İngiltere’yle yaptığı 
görüşmeler sonunda Kıbns’m denetimini, Rusya’nın ilerleyişinin önüne set çekmekte yardımcı 
olacağı sözü karşılığında kısıtlı olarak bu ülkeye devretti.

1876 İşçi Eylemleri

Osmanh İmparatorluğu’nun siyasal olaylann başdöndürücü bir dinamizm kazandığı, ekonomik 
bunalım ve malî iflasının belirginleştiği 1876 başında ekonomik nedenler ileri süren bazı 
işletmeler birçok işçiye yol verdiler. Örneğin Mart 1876’da Tramvay Şirketi birçok işçisini bu 
nedenle işten çıkardı. Maliye Bakanlığı memur maaşlannı aylarca gecikmeyle ödeyebiliyor, 
Babıâli memurlan bile ayhklannı gecikmeyle alıyorlardı. İstanbul Valiliği Ağustos 1876’da 
Sırbistan’daki savaşa gönüllü gidecek işçilere birikmiş ücrederini ödemeyi vaadederek bir 
yandan yaklaşmakta olan savaşa göndermek üzere gönüllü asker kazanmaya, öte yandan da 
İstanbul’daki işçi hareketinin tansiyonu düşürmeye çalışıyordu. Bu gelişmeler birçok işçi 
eyleminin düzenlenmesine yol açtı.

İstanbul Tramvay şirketine bağlı olarak çalışan Küçük Araba ve Omnibüs İşletmesi 14 Şubat 
1876’da üç aylık alacaklannı ödemeden 200’den çok arabacıyı işten çıkanp, işletmeyi 
1802

I. Meşrutiyet'in ilanını tasvir eden bir gravür. Kanun-ı 
Esasi, üyeleri Padişah tarafından atanan 28 kişililt bir 
Cemiyet-i Mahsusa tarafından hazırlanmıştı. Mithat 
Paşa'nın başkanlığını yaptığı Heyet-i Vükela (Bakanlar 
Kurulu) tarafından değişikliklerle onaylandıktan sonra 
Sultan II. Abdülhamid tarafından yürürlüğe konuldu. 
Taslağın hazırlanma süreci. Ziya Paşa ve Namık 
Kemal gibi liberallerle Cevdet Paşa ve Mütercim 
Rüştü Paşa'nın önderliğindeki, padişahlık egemenliğini 
her şeye rağmen korumayı amaç bilen tutucu kanat 
arasında oldukça sert tartışmalar içinde geçti. Sonuçta 
ortaya çıkan metin, ağırlığını Padişah'ın hükümranlığı 
tarafına koyan, ancak Anayasa’nm tüm özelliklerini ve 
bölümlerini içeren bir ferman haline gelmişti. Ardından
23 Aralık 1876’ta Kanun-ı Esasi ilan edildi.

Osmanh M ateryalizm inin  
K ayn ak lan

OsmanlI kültür hayatına I. Meşrutiyet’ten sonra giren 
materyalizm, yaklaşık çeyrek yüzyıllık bir gelişme döne
mi yaşamış ve ancak II. Meşrutiyet’in ilanıyla başlayan 
sınırlı serbestlik ortamında gerçek kimliğini bulabilmiş
tir. Materyalist düşüncenin Meşrutiyet yılları arasındaki 
bu gelişim sürecinin ardında, Tanzimat maarifçiliğinin 
pozitif bilim anlayışını barındıran bir hazırlık dönemi 
yer alır.

18. yüzyıl Fransız Ansiklopedlstlerl, pozitif bilimlerin 
gelişme koşullanndan ilki saydıkları modern aklın eleşti
rici yönünü ön plana çıkartan tutumlarıyla 1840’iardan 
itibaren Osmanlı aydınlarını etkilemişlerdir. Aydınlanma 
felsefesinin oldukça dolaylı bir yansıması sayılabilecek 
bu etki, pozitif bilimlerin önemini kavrayan kültürlü bir 
kuşağın yetişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Gerek 
Tanzimat maarifçiliğinin resmî eğitim programlannda, 
gerekse aydın tabaka arasında pozitif bilim kültürüne 
verilen önem, Mekteb-i Tıbbiyye koridorlarından, gaze
telerin Muhâselıe-i fenniyye sütunlarına kadar uzanar 
geniş bir tartışma alanında ağırlığını duyurmaktadır. Os- 
manii dergiciliğinin ilk örneklerinden birisi sayılar 
Uecmua-I Fünûn'un bu isim altında yayın hayatına gir 
mesi de dönemin düşünce yapısındaki genel eğilim halı 
kında yeterince fikir vermektedir.

OsmanlI materyalizmi böyle bir ortamda, pozitif bilim 
lerin temelinde yer alan çok merkezli bir düşünce örgüt 
lenmesi olarak filizlenmiştir. Etkilenme kaynaklanndai 
birincisi, Fransız Ansiklopedistlerinin gerçeği kavramı 
aracı olarak salt akıl ve duyumlara verdikleri önceliktir 
Dış dünyaya ilişkin somut bilgilerin, hareket halindek 
maddenin variiğıyla sınırlandığı ve bu sınırlann ötesin 
deki gerçeğe ulaşma biçimlerinin metafizik alana ilişkii 
olduğu ilkesi, 18. yüzyıl Fransız felsefesinin OsmanI 
materyalizmine aktardığı temel önermedir. Bu temel öner 
meyle örtüşen diğer öğretiler arasında özellikle, Augus 
te Comte'un pozitivizmi, Claude Bernard’ın flzyolojls 
teorileri, Charles Darwin'In evrimci felsefesi ve Ludwii 
Büchner’in biyolojik materyalizmi, OsmanlI materyalls 
düşüncesinin şekillenmesinde öncelikli bir öneme se 
hiptirier.

İnsan zihninin tarihsel süreç içinde gerçekliği aigıli 
mak için kullandığı teolojik, metafizik ve pozltlvist yör 
temlere ilişkin Auguste Comte’un yaptığı sınıflamad 
pozitivizme tanıdığı modern çağın felsefesi olma aynct 
lığı OsmanlI materyalizminin pozltlvist yöntemle orgt



lanzimat ve öatııııaşI
kapattığını ve iflasını ilan etti, bunun üzerine arabacılar 15 Şubat’ta Beyoğlu Mutassamflığı 
önünde toplanarak kendilerine yapılmış olan haksızlığın düzeltilmesini istediler ve Babıâli’ye 
kadar yürüyüp Sadrazam’a bu yolda bir dilekçe sundular. 14 Şubat 1876’da 200 arabacı 
işletmenin ortaklarından ve Tramvay Şirketi’nin yöneticilerinden Hıristaki Efendi’nin arabasının 
yolunu keserek, onun yüzünden kendilerine yol verildiğini haykırdılar, küfürlerle arabaya 
hücum etmişler, ancak güvenlik güçleri ve askerler işçileri dağıtmıştı. Hıristaki Efendi 
İstanbul’un tanınmış masonlanndandı. Masonlarca kurulan Ameleperver Cemiyeti yaranna onun 
patronajı alonda 19 Şubat 1876’da Kristal Gazinosu’nda bir balo düzenlendi. Kimi bilim 
adamı ve yazarlarca işçi demeği sanılmış olan Ameleperver Cemiyeti aslında masonlarca 
kurulmuş bir hayır demeği. Tramvay şirketi ise gerek bu dönemde gerekse 1920’lerde İstanbul 
masonlarının yoğun bulunduğu şirketlerden biriydi. Masonlann önderliğindeki hayır 
demeklerinin hızla çoğalmasının nedeni bir yandan hayır demeği aracılığıyla “ihtiyaç içinde 
olduğu söylenen işçilere” yardım edilmesi -ömeğin Kasım 1875’den Ocak 1876’ya dek 
Ameleperver Cemiyeti 134 Osmanlı Lirasını 6 Rum, 1 Türk, 2 Katolik Ermeni, 1 Yahudi, 2 
İtalyan, 1 Alman ve 1 İngiliz olmak üzere toplam 14 ihtiyaç içindeki işçiye dağıtmıştır- öte 
yandan da aynı tarihlerde aynı kişilerce onlarca işçinin ekonomik nedenlerle birikmiş ücrederi 
bile ödenmeden işten çıkarılmasıydı. İşçilerin haklanm elde etmek için eyleme girişmeleri 
üzerine işletme 4 Nisan 1876’da Şişli Deposu’nda 120 araba atını satmaya kalkınca arabacılar 
satışı zorla engellemek için müdahale ettiler. İşletmenin satışın düzen içinde yapılması için 
çağırdığı zaptiyelerin müdahalesi üzerine iki taraftan da birçok kişi yaralandı.

Mekteb-i Harbiye mezunu olup, bir süre 
Abdülaziz’in yaverliğini yapmış, daha 
sonra yayıncılığa başlamış ve Victor 
Hugo ve Beşer adlı kitapları yazmış olan 
Beşir Fuad (üstte), henüz 35 yaşındayken 
intihar ederek yaşamına son vermişti. Dr. 
Abdullah Cevdet (altta) ise, İttihat ve 
Teral<ki’n/n kurucularından olup,
1869-1932 yılları arasında yaşamıştı.

nik bir ilişki kurmasına neden olmuştur. Pozitivizm kül
tü, OsmanlI aydınlannın kafasındaki vülger materyaliz
min temel ilkelerini belirlemiştir. Deneysel tıbbın öncü
sü Claude Bernard’ın fizyolo|ist teorileri İse, Osmanlı 
materyalizminin, insanı bedensel İşlevleri açısından ta
nımlamasına uygun teorik zemin hazırlamış ve bu öğreti 
daha çok Mekteb-I Tıbbiyye öğrencileri arasında yaygın
lık kazanmıştır. Darwin'ln evrim teorisi de Bemard'ın 
insan bedenine İlişkin deneysel yöntemine paralel bir 
düzlemde, geleneksel yaratıcı Tanrı inancına karşı, in
san varlığının oluşumunu doğa yasalanyla açıklayarak, 
doğal seçme İlkesinin tarihsel perspektifini Osmanlı ma
teryalizmine aktarmıştır.

OsmanlI aydmlanna materyalist öğretiyi pratik bir bi
çimde sunan düşünür, Ludwig Büchner’dir. Maddenin 
evrensel yasalannı popüler bir dille açıklayan ve böyle
ce Avrupa'da olduğu kadar Osmanlı aydınlan arasında 
da yaygınlık kazanan düşünür, Bemard’ın fizyolojisi te
orisinden ve Darwincl doğa anlayışından kaynaklanan 
vülger materyalizmin sözcüsü olmuştur. Dinsel düşün
cenin insan ve maddeye ilişkin her türlü açıklama biçi
mini reddeden Büchner’in öğretisine hem pratikliği hem 
de materyalizmin tutarlı bir özetini yapması nedeniyle 
OsmanlI aydınlan' sahip çıkmışlardır.

Materyalizmi, doğrudan tartışma alanına çıkartan İsim, 
Beşir Fuad’dır. 1880’lerln kültür ortamında Maddlyyûn- 
Hayâllyyûn tartışması şeklinde süren ve daha çok ede
biyata ilişkin düşünsel çabalar, Beşir Fuad’ın girişimiyle 
edebiyat dışı alanda felsefenin temel sorunlanna 
pozltlvlst-materyallst düşünce açısından cevap arama
ya dönüşür. Bu tartışmanın merkezinde her ne kadar 
edebiyatın insan gerçekliği konusu bulunsa da, Beşir 
Fuad’ın yaklaşımı, Büchner’In açık etkilerini taşıyan ma
teryalizmini savunma ve İnsanın, gerçekte maddenin 
temel fonkslyonlannı içeren bir varlık olduğunu kanıtla
mak noktasında odaklanmaktadır. 1886’da yayımladığı 
Beşer’de insan varlığına bedenin maddi İşlevleri açısın
dan eğilir. Böyle bir yaklaşım en azından Osmanlı mater
yalizminin İki temel özelliğini içermektedir. Birinci özel
lik, pozitif bilimlerin, nesnel gerçekliği kavrama konu
sunda tutarlı bir yönteme sahip olduğu önerisi ve İkinci
si de, insanı İlgilendiren sorunların ortak paydasında 
maddi varoluşun temel yasalannı aramak zorunluluğudur. 
Beşir Fuad bu İki temel önerme doğrultusunda Osmanlı 
materyalizmini bir çeşit pozitif bilim kültüne dönüştür
müştür. Bu kült, Beşir Fuad'ın edebiyat anlayışında Na- 
türallzm olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanzimat yazar- 
lannm temsil ettikleri romantik edebiyata karşı yazdığı 
eleştirilerde Emile Zola'nın natüralizmini savunur.

Beşir Fuad'dan Abdullah Cevdet’e uzanan düşünce 
çizgisi, aynı zamanda materyalizmi salt bir felsefe soru

nu olarak ele almaktan, modem uygarlığın temellerini 
araştırmaya yönelik kapsamlı bir bakış açısına ulaşmayı 
amaçlayan bir süreç olarak da nitelendirilebilir. Gerçek
ten de Abdullah Cevdet’e kadar Osmanlı materyalizmi, 
İnsan varlığının maddi temelleri üzerine soyut bir tartış
ma iken, Abdullah Cevdet'le beraber, modern uygarlı
ğın kapsamlı bir programı olma niteliğini kazanır. Abdul
lah Cevdet, modem uygarlığın temelini din ve geleneğin 
dışında, laik bir kültüre dayandınr. Bu temellendirmeye 
göre, dinsel düşüncenin toplumsal yönü devingen, sis
tematik bilgi yönü ise kendi içine katlanmış statik bir 
yapıdır. Dinin devingen özellikli toplumsal yönünü poli
tik açıdan olumlayan Abdullah Cevdet, sistematik bilgi 
açısından bireyi sınırlayıcı yönünü İse biyolojik mater
yalizmi temel alan bir eğitimle aşmayı savunur. Biyolojik 
materyalizmin en çarpıcı özelliği, toplumsal elit yarat
mada elverişli bir teorik içeriğe sahip oluşudur. Ernest 
Haeckel'in tüm canlılann evrimleşme sürecindeki eşit
siz gelişim ilkesi İle Darwin'ln “doğal eleme" teorisi 
Abdullah Cevdet'e, bazı Insanlann eğitim yoluyla diğer 
İnsanlardan farklılaşarak seçkinleşebileceğini ve top
lumsal ilerlemenin ancak bu seçkinlerin öncülüğünde 
gerçekleşeceği inancını vermiştir.

II. MeşrutIyet'In getirdiği düşünsel tartışma ortamında 
materyalizmin en tutarlı sözcüsü Baha Tevfik olmuştur. 
Baha Tevfik, kendisinden önce gelen Beşir Fuad ve 
Abdullah Cevdet'in düşüncelerinden oldukça etkilen
miştir. Salt felsefeyle sınırlı sorunlarda örneğin mater
yalizmin teorik sorunlarını açımlamaya çalıştığında Be- 
şlr Fuad’ın siyaset dışı felsefe anlayışına dönmüş; bi
rey, eğitim ve ahlâk sorunlannı İrdelediği çalışmalarında 
da Abdullah Cevdet'in didaktik anlayışına bağlanmıştır. 
Baha Tevfik'e göre bilim İle felsefe arasında yapılan 
klasik aynm geçersizdir. Her İki bilgilenme alanının blr- 
blrlyle örtüştüğünü söyleyerek bilimin mantığına uygun 
tek felsefe sisteminin de materyalizm olduğunu savu
nur. OsmanlI materyalizmine Baha Tevflk'ln katkısı bir
kaç yönden dikkate değer özellikler taşımaktadır. Önce
likle bireyin toplumsal hayattaki yerini ön plana çıkart
ması ve ardından bireyin toplum içindeki konumunu 
güçlendirici mekanizmalann devreye sokulmasını İste
mesi, OsmanlI düşünce hayatı içinde atılmış önemli 
birer adımdır.

OsmanlI aydınının başta gelen özelliklerinden birisi 
olan, modem felsefe anlayışlannı pratikleştirerek gün
delik hayata indirgeme yöntemi, materyalizm konusun
da da geçerilğini korur. Mekanik ve biyolojik yönleri 
fazlaca abartılan Osmanlı materyalizminin, aydın taba
kanın gündeminde pozltlvlst felsefenin bir türevi olarak 
yaygınlık kazandığı söylenebilir.

EKREM IŞIN
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6 Nisan 1872’de İzmit’te inşaatı süren demiryolu inşaatında ustabaşı ile Hırvat işçiler arasında 
çıkan bir anlaşmazlık üzerine iş durdurulmuştu. Nisan 1872’de, bir gazete olayı şöyle haber 
vermişti: “20 günden beri, Yanmburgaz-Ömerli demiryolu çalışmaları, kanımıza göre, ilgili 
makamın daha başından kesin olarak çözümlemesi gereken bir olay yüzünden geri kalmıştır. 
Bazı ustabaşılar, yapılan yolun ölçülmesi ve bu ölçünün sonucuna göre alacaklan ücret 
konusunda Şirket’le anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Bunun üzerine işçiler işi bırakmaya ve raylann 
döşenmesi için gerekli malzemeyi getiren trenlere yol üzerinde çadır kurup içine oturarak, 
engel olmaya kalkışmışlardır. Bu işçilerden biri silahlı olduğundan, şirket, işçileri yol 
üzerindeki çadırdan çıkarabilmek için güç kullanamamış ve iş, ilgili mahkemeye 
götürülmüştür.” Bu olay işin üç hafta süreyle durmasına yol açmış ve hükümet, demiryolu 
İnşaatında düzeni sağlamak üzere bir zaptiye bölüğünü olay yerine göndermişti.

Haydarpaşa-İzmit Demiryolu hükümetin çalıştırdığı taşaronlar aracılığıyla inşa ediliyordu. Ancak
1873 sonunda hükümet taşaronlara ödeme yapamaz duruma gelmişti. Taşaronlar ücretlerini 
ödemeden işçileri çalıştıimayı sürdürünce ve özellikle Nisan 1974 başında ücret maliyederinde 
indirim sağlamak amacıyla birçok işçiyi işten çıkarınca, bu işçiler grev yapamadan 
demiryolunu yer yer tahrip ettiler. 28 Şubat 1876 Pazartesi günü bu kez şirketin Haydarpaşa 
atölyesinde çal ,,an işçiler greve giderek. Haziran 1875 sonundan bu yana ödenmeyen ücretleri 
istediler. Mayıs 1876 başında şirket dokuz aydır ücret ödemeyip herbirine 100 ile 150 
Osmanh Lirası borçlu olduğu işçilerine adam başına 300 bakır kuruş ödedi. İşçilerin 
hoşnutsuzluğunun artması ve taşaronlann ortadan kaybolması üzerine yapım Mayıs 1876 
sonunda tatil edildi. Fransız işçiler sorunlannı İstanbul’daki Büyükelçilikleri ve Ticaret 
Bakanhğı’yla çözmeye çalışırken, İtalyan işçiler İzmit’teki konsolosluklanna başvurdular. Yerli 
işçiler ise taşaron temsilcisi veya yardımcılarından ücrederini isteyip olumsuz cevap almalan 
ûzeıine onlan dövünce tutuklandılar.

20 Mart 1876’da ücrederin arttıniması ve patronlara karşı mücadele edilmesi için greve giden 
İzmir terzi işçileri eylemin yönetimi için bir Grev Komitesi kurdular. Bazı işçiler greve 
katılmak için komitenin j^ev süresince ailelerinin bakımıyla ilgilenmesini şart koşmuştu. Öte 
yandan 9 Nisan 1876’da greve giden Tersane işçileri BabIâli’ye dek yürüdüler. Galata ve 
Karaköy köprüsünden geçip, trafiği durduran bin kadar işçi on aydır ödenmemiş ücretlerini 
istiyorlardı. Aynca 12 Nisan 1876’da Darphane işçileri sadrazama başvurup, gecikmiş
1R04

Balkanlarla ilgili emelleri Kırım Savaşı sırasında 
Ingiltere-Fransa tarafından engellenmiş olan Rusya 
1870’lerde l<endisini çok daha elverişli bir ortam 
içersinde buldu. Bismarck'ın çabalarıyla doğunun üç 
imparatoru, Wilhelm, Franz Joseph ve II. Aleksandr 
1872 ve 73 yıllarında biraraya gelerek 
Dreikaiserbund'u (Üç İmparator ittifakı) oluşturdular. 
Taraflar arasında Balkanlarla doğrudan doğruya 
ilgilenenler Avusturya ve Rusya idi ve İttifak bu iki 
güç arasında Kırım Savaşı'ndan berisüren husumeti 
bir çözüme bağlamış oluyordu. Bu sayede 1877-78 
savaşından sonra, Berlin Kongresi'nde Balkanlar’ın 
ikisi arasında barışçı bir şekilde paylaşılması mümkün 
oldu. Soldaki karikatür, Balkanlar'ın, Sırpların



lanzimai ve Dauıuaşi

protestolarına rağmen Avusturya’nın idaresine 
bırakılmış bir Bosna-Hersek’e ve Rusya nüfuzundaki 
bir Bulgaristan Prensliği'ne bırakılmasını hicvediyor. Bu 
yüzden Berlin Kongrdsi’nin nihai sonuçlannı gösteren 
sağdaki harita, çinlen sınırlan göstermekle birlikte, 
siyasal gerçekliği tam olarak yansıtmamaktadır. Bu 
haritadan da görüldüğü gibi Kongre’den sonra 
Balkanlar’da yalnızca Trakya ve Makedonya Osmanlı 
yönetiminde kalmıştı. Makedonya Berlin Kongresi ile i. 
Dünya Savaşı arasındaki 30 küsur yıl boyunca, 
Balkaniar’daki gerilimin başlıca odak noktası olarak 
kalacaktı. Üstteki resimde 1903’teki ayaklanma 
sırasında ordu mensuplanyla ilk kez 1890'larda örgütlenmeye 
başlayan komitacılar arasındaki bir çatışma görülüyor.

ücrederinin ödenmesi için gerekli önlemlerin almmasmı istedi. Nisan 1876’da ise sayılan 
200-300’û bulan Fişekhane‘ işçisi Babıâli’ye dek yürüyerek, sadrazamdan ücrederinin 
ödenmesini istediler. Grevciler yolda karşılaştıldan Vehahd Yusuf İzzettin Efendi’ye de 
dertlerini anlattılar. Her iki makamdan da ücrederinin ödeneceği vaadini alan işçiler işlerine 
döndüler. Mayıs’da da 1872’den beri ücrederinin ödenmesi için değişik zamanlarda birçok 
eylem düzenleyen Tersane işçilerinden 200-300’ü kadın ve çocuklanyla birUkte bir kez daha 
BabIâli’ye yürüyerek sadrazamdan geçikmiş ücrederinin ödenmesi için emir vermesini istediler.
22 Ağustos 1876 Sah günü Feshane’nin elli kadar Rum ve Ermeni kadın işçisi Babıâli’ye 
yürüyüp, sadrazama sunduklan bir dilekçe ile ücrederinin uzun sûredir ödenmediğini belirtip, 
ödenmesi için gereğinin yapılması istediler. 18 Şubat 1876’da yapılan Hasköy Teısanesi 
işçilerinin grevi de düşünüldüğünde, bu yıl içinde binlerce işçinin katilımıyla toplam 8 grev 
örgüdenmiş oldu.

Berlin kongresi Kararlan

Berlin Kongresi, Osmanlı Devleti’nde ıslahadann başan şansından umut kesmiş göründüğü bir 
havanın, Bau’da ne kadar yaygın olduğunu gösteriyordu. Şansölye Bismarck’m belirttiği gibi 
“kongre, Osmanlı Devleti için değil, fakat Avrupa banşının muhafazası için” toplanmıştı. 
Kısacası sorun, Osmanlı Devleti’nin Ayastefanos’ta Ruslarla imzalamak zorunda kaldığı banş 
şardannm ağırlığından çok. Batı Avrupa ülkelerinin de çıkarlanna aykın olan maddeleri 
içermesiydi. Doğu Avrupa’nın yeniden düzenlenmesi bu Anlaşma tarahndan gerçekleştirildi. 
Sırbistan’ın ve Montenegro’nun (Karadağ) bağımsızlığı tanındı. Romanya-Rusya sınırlan yeniden 
biçimlendirildi. İngiltere, BabıâU ile aktettiği Kıbns Anlaşması’m teyit ettirdi. Bulgaristan üç 
ana bölgeye aynlarak birincisinde Avrupa Ülkelerinin ve BabIâli’nin onaylayacaklan bir seçimle 
bir prens tayin edilecek, ülke BabIâli’ye bağlı özerk bir yönetime sahip olacağı karara 
bağlandı. Doğu Rumeli bölgesi ise ,Babıâli’ye iade edilecekti. Üçüncü bölge olan 
Makedonya’daki Osmanh hakimiyetî ise BabIâli’nin gerçekleştirmeye söz verdiği ıslahat 
şardanna bağlanmıştı. İngiltere kongre sırasında Osmanh Devleti’nden kopan, ya da kopmak 
üzere olan eyalederin, Rus tahakkümünün yayılmasının da önüne geçerek güvenceye 
kavuşturulmasına ve bunun da kendi nüfuzu altında gerçekleştirilmesine çalışıyordu. Osmanlı 
Ermenileri sorunu, daha doğrusu bu sorunun İngiltere’nin egemenliği ainnda formüle edilmesi 
Berlin Kongresi tartışmalanna rasdar. Anadolu Ermeni ahalisi üzerinde Rusya’nın egemenlik ve 
korumacılığımn oluşturmaya çabalaması, Anadolu’daki statükonun, kendisi müdahale edebilecek 
duruma gelinceye kadar korunması taktiğini benimseyen İngiltere’nin işine gelmiyordu. Bu 
yüzden Kongre, Ermeni sorununun tartışıldığı uluslararası bir platformu da içermişti. Osmanh 
hükümeti, Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bazı ıslahat ve düzenlemeler yapmayı 
kabul ettiler.

1876-1878 arasında geçen iç ve dış olaylann (Osmanlı-Rus Savaşı, Berlin Kongresi, I. 
Meşrutiyet’in ve Kanun-ı Esasi’nin ilanı, Meclis-i Mebusan’m açılması ve kapaülması) içteki 
bilançosu ise bir saray darbesiyle siyasal iktidan bir kez daha tekelinde toplayan padişahın, 
“Abdülhamid istibdadı” adı verilen, ve Osmanlı Devleti’nin yıkıhşına doğru önemU bir dönemi 
kapsayan (1879-1908) bir mutlakiyetçi iktidar dönemini başlatmasıydı.

Berlin Antlaşması ve buna bağlı antlaşmalara göre: 

I I OsmanlI Avrupası: 1881

} ] Avusturya’nın işgal etliği yerler

I 1 Bağımlı Bulgaristan Prensliği

t I İmtiyazlı Doğu Rumeli Vilayeti

I I Yunanistan Krallığı

I I Yunanistan'a katılan yerler: 1881

] ]  Bağımsız Romanya Krallığı

I Bağımsız Sırbistan Prensliği

I I Sırbistan’a Itatılan topralılar -1878

I I Bağımsız Karadağ'Prensliği

1805
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19. yüzyılda Osmanlı imparatorluğu’nda çok sayıda 
aynlıkçı ulusal bağımsızlık hareketi gelişmiş olmasına 
karşın Makedonya İç Devrimci Örgütü'nün faaliyetleri, 
örgütlenmede dış güçlerin desteğine değil içte halk kit
lelerinin desteğine dayanması, programının içeriği ve 
önderlerinin Makedonya'da gelişen sosyalist hareket
lerle ilişkileri bakımından diğerlerinden ayrılmakta, ona 
ilerici bir İçerik kazandırmaktadır. Ama İçinde yeraldığı 
toplumun nitelikleri, yarıştığı hareketlerin ulusalcı karak 
teri sosyalist çizgideki farklılaşmasını daha da geliştir
mesine olanak vermemiştir.

Makedonya üç Osmanlı eyaleti Selanik, Manastır ve 
Kosova'yı kapsamaktadır. Vardar vadisinin ucunda yer 
alan liman kenti Selanik tarih boyunca bu bölgenin artı 
ürününü denetleyen merkez olmuştur. 19. yüzyılın son 
yıiianna gelindiğinde, bölgenin, gelişmiş limanı, onu 
Hinterland'ına bağlayan demiryolu sistemi, dünya pazar- 
ianna üretim yapmaya başlayan tarımı ile Batı'nın kapi
talist merkezlerin ekonomisiyle bütünleşme süreci ol
dukça gelişmişti. Yine de bölgede kırsal bir ekonomi 
hakimdi. Nüfusun büyük kesimi kırlarda yaşıyordu. Böl
gede toprak mülkiyeti ve tarım işletme biçimleri ovalar
da ve dağlık kesimde farklılık gösteriyordu. Dağlık ke
simlerde küçük mülkiyet yaygındı. Ovalık kesimde ise 
yancılık, ortakçılık yoluyla işletilen büyük çiftlikler bulu
nuyordu. Ortakçılar ürettiği ürünün yüzde 12,5'unu 
devlete, yüzde 5’lni çetelere, yüzde 41.5’unu toprak 
sahibine veriyorlardı, yüzde 41.5’u kendilerine kalıyor
du. Bölgenin dünya pazanna açılmasına paralel olarak 
tefeci tüccar mekanizması küçük çiftçinin mülksüzleş- 
mesini hızlandıran temel bir mekanizma olarak işlemeye 
başlamıştı. Kentlerde ise dış ticaretle bütünleşebilen 
kesim genellikle durumundan memnun iken küçük üre
tici esnaf kaybeden grubu oluşturuyordu.

19. yüzyılda bu tür bir ekonomik dönüşümü Osmanlı 
imparatorluğunun tüm kıyı bölgeleri yaşıyordu. Make
donya’yı diğerlerinden ayıran 19. yüzyılın sonunda ga
yet hareketli bir siyasal eylem alanı haline getiren özelli
ği etnik kompozisyonunun karmaşıklığı ve yeni ulusal 
bağımsızlığını elde etmiş ve genişleme programına sa
hip devletler arasındaki konumudur. Bu konum siyasal 
bilgUer yazınında Balkanizasyon terimiyle adlandınlan 
haikiann dış etkilerle parçalanması sürecinin geliştiril
mesine çok uygundur. Nitekim bu bölgede Türk, Bulgar, 
Rum, Sırp, Ulah, Arnavut, Yahudi etnik grubu yeralıyor- 
du. Bu grupların Makedonya içlnd^l dağılımı birbirleri
ne göre farklılık gösteriyordu. Yahudiler sadece Selanik 
kentinde yoğunlaşmıştı ve bir bağımsızlık hareketini yü~ 
rütecek büyüklükte değildi. Bu nedenle yörenin Osman
lI yönetimi altında kalmasından yanaydı. Bulgar nüfus 
ise daha çok kırsal kesimde yaygındı. Bulgar Ekzarklığı 
ve yeni bağımsızlığını elde etmiş Balgaristan’ın ideolojik 
yönlendirmesi altındaydı. Bu bölge Büyük Bulgaristan’ın 
sınırlan içinde görülüyordu. Yunanlı nüfus ise hem kent
lerde hem de kırsal kesimde bulunuyordu. İçte Orto
doks kllİMsi,'ve dışta Yunanistan tarafından Yunan mil
liyetçiliğine yönlendiriliyordu. Nüfus miktarları daha az 
olan Sırplar ve Ulahlar da Sırbistan ve Romanya tarafın 
dan benzer amaçlarla etki altına alınmak isteniyordu. 
Balkanlar'dakI küçük ulusların Makedonya’yı parçalayı
cı isteklerinin yoğunlaştığı bu dönemde, bu bölgeyle 
yakından ilgilenen dönemin büyük güçleri Avusturya-Ma- 
carlstan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası daha çok sta
tükodan yanaydı. Makedonya sorunun temelinde İşte 
böyle çözülmesi zor bir balkanizasyon sorunu yatıyordu.

Siyasal düzeyde böyle bir sorun varken 19. yüzyılda 
daha çok kültürel düzeyde Yunan etkisinden bağımsız

ayn bir Makedonya rönesansı yaşanıyordu. Dimitar ve 
Konstantin Mlladinov kardeşler, Grigor Prilişev ve 19. 
yüzyıl sonunda da MIssIrkov ve arkadaşları Makedon
ya’nın bağımsızlığı savının dayanabileceği kültürel bir 
çerçeve oluşturmaya başlamışlardı. Loza (Bağ) edebiyat 
dergisi 1892'de böyle bir düşüncenin sözcülüğünü yap
maya başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu’nda ayrı bir 
millet olma savının temellendirilebilmesi için bu millete 
alt ayrı bir kilisenin varlığının kabul edilmesinin özel 
bir önemi vardı. Nitekim Bulgarlar bağımsızlıklarını sağ
lamadan önce Rum Ortodoks kilisesinden ayrı bir Bul
gar Ekzarklığı’nı Osmanlı İmparatorluğu’na kabul ettir
mişlerdi. Üsküp Piskoposu Teodossie başarıya ulaşa
mamış olsa da Bulgar Ekzarklığı'ndan ayn bir Makedon
ya kilisesi oluşturmaya çalışmıştı.

Makedonya'da bir yandan Makedonyalılık bilincinin 
dayanacağı temeller oluşurken diğer yandan Balkan ül
kelerinde Marksist düşünce de özellikle aydınlar arasın
da etkili olmaya başlamış ve 1890'larda ilk sosyalist 
partiler ortaya çıkmıştı. Bu/gar Sosyal Demokrat Partisi 
1891'de, RomenlerInkI 1893'de kuruldu. Bunları köylü
lerin İlk siyasal örgütleri izledi, 1899’da Bulgar Tarımsal 
Blrilğl'nöe olduğu gibi.

Bu tür kültürel ve siyasal gelişmelerin sonucunda, 
Makedonya sorununa, 23 Ekim 1893’de Selanik'te Make- 
donya-EdIrne İç Devrimci Örgütü'nün kurulmasıyla yeni 
bir yanıt getiriliyordu. Bu devrimci örgütün kurucuları 
Dame Gruyev (öğretmen), Hristo Tatarçev (doktor), Pe- 
tar Pop Arsov (öğretmen), Anton Dimitrov, Hristo Bos- 
tanciev (öğretmen) ve İvan Hacı Nikolov (kitapçı) idi. 
Merkez komitesinin başkanı Tatarçev, sekreteri Gru- 
gev'di. Bu örgütün devrim pratiği içinde efsaneleşecek 
önderleri Goce Delçev ve Jorc Petrov (öğretmen) 1894'- 
de, Nikolay Karev (öğretmen) 1899'da, Jan Sandanskiy 
(kütüphaneci) 1900'de harekete katıldılar. Bu örgütü 
kuranlar yaşamlannın yirmili yılları içindeydiler. Örgüt 
genç aydıniann önderliğinde kurulmuştu büyük çoğun
luğunun ana dili Bulgarcaydı. Bu örgütün önderlerinin 
önemli bir kısmı DImItra Blagoev'ln önderliğindeki Bul
garistan İşçi Sosyal Demokrat Partisi hareketi İçinde 
de yer alıyorlardı. Gruyev, Delçev, Petrov, Karev, San
danskiy sosyalisttiler. Blagoev partisini kurmadan çok 
önce daha 1885'te Makedonya MakedonyalIlarındır ilke
sini ileri sürdüğü için bu iki hareketin bir araya gelmesi 
güç olmuyordu.

Örgütün programı temelde dört öğeye dayanıyordu. 
Bunlardan birincisi Makedonya'nın ulusal kurtuluşunu 
ve tam bağımsızlığını sağlamaktı. İkincisi bu amaca dış 
güçlere dayanmadan sadece MakedonyalIların güçleri
ne ve kaynaklanna dayanarak ulaşmak istenmesiydi. 
Üçüncüsü Makedonya'yı oluşturan halklar arasında bir 
farKjjiık kabul etmemeleriydi. Müslüman Türk halkına 
değil despotik Osmanlı yön^imirıe karşıydılar. Halklar 
arasında farklılık gözetmeyen halkın kendi kendini yö
netmesini esas alan bir yönetim kuıtnak istiyorlardı. 
Dördüncüsü ise ekonomik olarak güçsüz halk kesiminin 
durumunu iyileştirmek İstemeleriydi.

Bu hareket aydınların önderliğinde, köylülere ve kü
çük burjuvaziye dayanarak, silahlı eylemlerle bir devrim 
gerçekleştirmek istiyordu. Bu devrimin bir ulusal kurtu
luş hareketi olma özelliği vardı. Ama salt bir demokratik 
burjuva devrimi olmanın ötesine geçen boyutları da 
bulunuyordu. Temel amacı burjuvazinin gelişmesini en
gelleyen bir düzeni kaldırmak değildi. Tersine bölge 
içi etnik çelişkileri kaldırmak ve eşitlikçi bir toplum dü
zeni kurmak istiyordu. Aynca dıştan destek alarak ger
çekleştirilen değil, halkın gerçekleştirdiği demokratik 
bir devrim olacaktı.

İç Devrimci örgüt kuruluşundan sonra hemen örgüt
lenmeye başladı. Örgütlenme ilk olarak kitleleri hareke
te geçirecek bir eğitimi gerçekleştirmeliydi. Bu örgütü 
kuranlar Osmanlı yönetiminin halkın aleyhine olduğun

dan emindiler ama halk Osmanlı yönetimine alışmıştı. 
Ondan yönetimi değiştirmek İçin büyük fedakarlıklarda 
bulunmasını istemek için önce onu eğitmenin gerekli 
olduğuna inanıyorlardı. Eğitim iki yönlü propaganda ile 
yürütülecekti. Kentlerde ve köylerde yaygın bir komite
ler ağı geliştiriliyordu. Bunlarda çoğunlukla öğretmen
ler, din adamlan ve sanatkarlar yer alıyor propagandayı 
yürütüyorlardı. Bunlarla da ilintili olarak bir de çeteler 
ağı oluşturuluyordu. Çete silahlı propaganda aracıydı. 
Değişik işlevleri vardı. Bir yandan kendi alanını yanşan 
siyasal örgütlerin çete faaliyetlerine karşı koruyor, diğer 
yandan köylünün kuvvet zoruyla ya da diğer yollarla 
soyulmasına karşı bir güvence mekanizması oluşturu
yordu. Nihayet ayaklanma günü için kitleleri harekete 
geçirmeye hazırlık yapıyordu.

İç İhtilalci örgütün Makedonya’da hızlı bir gelişme gös
termesi Makedonya'yı kendi topraklanna katmak isteyen 
dış güçleri harekete geçirdi. Onlar da örgütlenmeye 
başladılar. 1894'te Yunanlılar Milli Cemiyeti, aynı yıl 
Bulgaristan En Üst Komiteyi Trajko KItançev'e kurdur
du, bunlara Verhovistier deniliyordu. 1886’da Sırplann 
kurduğu Saint Sava Cemiyeti de bu yönde nitelik değiş
tirdi. Bunlann herbiri de kendi çetelerini ve propaganda 
örgütlerini kurarak Makedonya üzerindeki iddialarını sür
dürmeğe çalıştılar. Sırplann etkisi sınırlıydı. 1897'de 
Yunanlılar OsmanlIlara karşı savaşı kaybedince Make
donya'daki etkileri de önemli derecede azaldı. Make
donya'daki yanşma esas olarak İç Devrimci örgüt ile 
Verttovlstier arasında cereyan etti.

Verhovistier temelde Makedonya'daki örgütlenmenin 
amacının Bulgaristan’a katılmak olmasını istiyorlardı. Ama 
hiç bir zaman bunu açıkça ifade etmiyorlardı. Bu amaç 
faaliyetleri ile açığa çıkıyordu. İç Devrimci Örgütü pro
vokasyonla zor durumda bırakıyor, gelişmesini güçleşti
riyorlardı. Bu çatışmada her iki örgüt tarafından denet
lenmesi gereken en kritik grup Bulgaristan'da bulunan 
büyük sayıdaki MakedonyalI göçmenlerdi. Verhovistier 
İç Devrimci Örgüt'e karşı daha çok bu gruba dayanıyor
du. 1895’de ilk kurulan Bulgar çeteleri Meinik kentine 
ve Müslüman köyü Despot'a saldırarak İç Örgütü güç 
durumda bıraktı.

Bu gelişmeler üzerine İç Devrimci örgüt 1896'da Sela
nik'te 15-16 önderin katıldığı bir kongre topladı. Bu 
toplantıda önderler dıştan denetlenmeyen bağımsız dev
rimci hareket ilkesine daha sıkıca sanldıiar. Dış etkiler 
olmazsa örgütlenme başarılı gidiyordu. Birçok yerde 
OsmanlI yönetimine rağmen İç Örgüt adalet işlevlerini 
yüklenmeye başlamıştı. Temel sorun dış etkilerdi. Bu 
sorunu çözebilmek için Kongre'de Sofya'da bir dış tem
silcilik açılması buraya Goce Delçev ve Jorc Petrov'un 
gönderilmesi İ^rarlaştırıldı. Makedonya’daki örgütlen
me Selanik, Manastır, Üsküp, Ştip, Struma ve Serez 
bölgelerine aynidı. Edirne ayn bir bölge olacaktı. Mer
kez komitesi Selanik’te bulunacaktı.

Delçev ve Petrov bir yandan Makedonya göçmenleri 
arasında yaptıkları çalışmalarla Verhovistler'in etkisini 
azaltmaya çalışırken diğer yandan örgüte silah sağlama
ya çabalıyorlardı. Bulgar ordusunun silahlarının yeni
lenmesinden yararlanarak bir miktar silah sağladılar. 
Ama cephane sağlanmasında Bulgaristan’a güvenmiyor
lardı. Bu nedenle Köstendil’de Sablarska Kratova yakı
nında Oedino köyünde cephane imalathaneleri oluştur
dular. 1896’da Sofyada Makedonya Devrirnci Sosyal De
mokrat Birliği’n\n kurulmasına yardımcı oldular. Bu Bla- 
goev'in Bulgaristan Sosyal Demokrat İşçi Partisi ile iş
birliği içindeydi. Bu faaliyetler Verhovistier içinde iki 
kanadın oluşmasına neden oldu. Boris Saravof ve yan
daşlan Makedonya'nın sonunda Bulgaristan’la birleş
mesini öngörmekle birlikte bir ara aşamada Makedon
ya'nın t>ağımsızlığı için birlikte çalışmasını istiyordu. 
Bu stratejinin İç Devrimci Örgüt’e sızmak için etkili bir 
yol olacağını düşünüyorlardı. General Tsonçev grubu 
ise hiç bir biçimde İç Örgüt’\e işbirliği yapma yanlısı
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değildi. Bu örgütün önderierinl suikastlarla ortadan kal
dırmaya çalışıyorlardı. 1901’de Verhovlstler’e General 
Tsonçev kesin olarak hakim oldu, Saravof aynidı. Aynı 
yıl İçinde OsmanlIlar Selanik’te İstihbaratları sonucunda 
İç Örgût'ün hemen hemen tüm merkez komitesi üyeleri
ni tutukladı. Bu tutuklamada Verhovlstler’\n rolü her 
zaman şüphe konusu oldu.

1902 ve 1903’lerde çetelerle Türk kuvvetlerinin çatış
ması hemen hemen her yerde günlük olay haline geldi. 
Bu olaylar 1902’de II. AbdülhamId’I bir reform programı 
İlan ederek Hüseyl^ Paşa’yı Makedonya’daki üç 
eyalete genel müfettiş atamak zorunda bırakmıştı. Os
manlIlar bir dış müdahaleye yol açmadan Makedonya’yı 
denetim altına almak istiyorlardı. 1902’de büyük yankı 
uyandıran iki eylem oldu. Birincisi İç Örgût’ten San- 
danskiy ve çetesinin Gradevo köyü yakınlarından Ame
rikalı misyoner Miss Stone’u kaçırması ve altı ay rehin 
tutmasıydı. Osmanlı Hükümeti rehineyi 14.500 altın fid-

lah ve cephane sağlanacağı ve ayaklanma sonrasında 
dış müdahale olacağı vb. savlarla Kongre'den 1903 İlk
baharında ayaklanma yapılması kararını çıkarttı. Kongre 
Ivan Gamov ve Velko Dumev’I hareketin Sofya’daki esas 
önderleriyle bu konuda görüşme yapmakla görevlendir
di. Goce Delçev, Jorc Petrov, Pere Toşev gibi sol kanat 
önderleri bu hazıriıksız ayaklanmaya karşı çıktılar. Buna 
rağmen Kongre kararı olduğu İçin hareketin Sofya tem
silcileri Hristo Matov ve Hrlsto Tatarçev hazıriıklara baş
ladılar. Golce Delçev ise bir çete ile Makedonya’ya gire
rek SandanskIy ile konuştu bu ayaklanmayı engelleme 
karan aldılar. Bu görüşmeden ayrılırken Göçe Delçev 
Serez yakınlarında Banica’da Osmanh askerleriyle 4 Ma
yıs 1903'de girmek zorunda kaldığı çatışmada öldürül
dü. Böylece ayaklanmayı erteleyebilecek en önemli güç 
saf dışı kalmış oluyordu. Nisan 1903'de İç Devrimci 
ÖrgöVten “gemiciler” adını alan bir anarşist grup Batı'- 
nın dikkatini Makedonya sorununa çekebilmek için ya
bancı sermayeye karşı sabotaj eylemlerine giriştiler,

Makedonya İç Devrimci Örgütü kurulduğundan. beri belli zaaflarla malûidu. Bunlann en önemlilerinden biri, kimi 
zaman köylülüğe baskı uygulamakla birlikte genellikle halk kahramanı muamelesi gören yerel eşkıya çeteleri, 
kleft'/erie birlikte çalışmak zorunda kalmalarıydı. Resimde de görüldüğü gibi, Örgüt yalnızca birlikte çalışmakla 
kalmıyor, onların giyim kuşam, ve hayat tarzlarını da benimsiyorlardı. Oysa başlangıçtan beri zaten güvenilmez 
oian, zaman zaman Örgüt üyelerini Osmanlı yetkililere ihbar eden kleftJer, 20. yüzyılın başında giderek Yunan 
hükümetinin ve Ortodoks Kiiise'nin etkisi altına girdi.

ye karşılığı kühardı. Diğeri Verkovlstler’\n Gorna Cuma- 
ca'da Eklm’de zoria başlattıkları ayaklanmaydı. İç Ör- 
gût'ün desteklemediği bu ayaklanma Osmanlı kuvvetle
rince kısa sürede bastırıldı.

Bu gelişmeler sırasında İç Devrimci Örgüt’te Hristo 
Matov’un başını çektiği bir sağ kanat oluşmaya başladı. 
Bu gnjp salt halk ayaklanmasıyla devrimin gerçekleştlri- 
lemiyeceğlne, mutlaka bir dış destek alınması gereğine 
Inanıyoriardı. Bu gruptan olan Ivan Gamov'un örgütün 
yönetimine gelişi bir dönüm noktası oldu. Gamov 1902 
sonbaharında ayaklanmayı 1903 İlkbaharında başlatmak 
için hazıriıklara girişti. 13 Ocak 1903'te Selanik'te bir 
kongre topladı. Bu kongreye bölge delegeleri kendi böl
gelerinden seçilerek gelmedi. Daha çok ayaklanmadan 
yana olduğu bilinenler davet edildi. Kongre'de kurucu
lardan ve hareketin esas liderlerinden kimse bulunmu
yordu. Kongre’de örgütün böyle bir ayaklanmaya hazır 
olmadığı ortaya çıktıysa da Garnov Bulgaristan’dan sl-

Fransız bandıralı Gualdalqulvir gemisine, Osmanlı Ban
kasına, Alman Klübü'ne büyük yankılar uyandıran sabo
tajlar yaptılar. Sabotajları yapanlar Osmanlılarca yaka
landı, Selanik’te 2000'den fazla kişi tevkif Wllldl.

Su hava İçinde 1 Mayıs 1903’te Smllevo köyünde 
İç örgüt son karar toplantısını yapar. Bölge komiteleri
nin başkanları arasında önemli bir bölümü ayaklanma
nın başlatılmasına karşı çıkar. Ayaklanma kararı Dame 
Gruyev'In ağıriiğını koyması üzerine alınır. Ayaklanma 
hazıriığı en gelişmiş durumda olan Manastır bölgesinde 
başlatılacaktır. Manastır 12 aH bölgeye ayrılır. Ayaklan
manın kumanda heyeti olarak Dame Gruyev, Boris Sara
tov ve Anastas Lozançev eşit yetkilerle seçilirler. Ayak
lanma sırasındaki görev ve yetkileri bellrieyen bir nj- 
zamname hazırianır. Ayaklanma 30-40 kişilik çete grup
larıyla yürütülecek, tüm halkın harekete geçirilmesine 
gidilmeyecektir. Ayaklanma sırasında saldırılar askeri 
hedeflere yöneltilecek, Müslüman-Türk halka saldınl-

mayacaktır. Bu ayaklanmanın bir dış müdahaleyi başla
tacağı umulmaktadır.

İlinden ayaklanması Saint Ellas günü olan 2 Ağustos 
1903'de başladı. Ayaklanmayı yöneten kumanda heyeti
nin amacı Osmanlılan yenmek değildi. Onlar tarafından 
yenilmekten kaçınmaktı. Ayaklanma ne kadar uzarsa 
dış müdahale şansının o kadar artacağı düşünülüyordu. 
Manastırda başlayan ayaklanma diğer alanlara da yayıl
dı. Kosturda halkın katılımı yüksekti. Selanik ve Üsküp’- 
tekl hareketler çete faaliyetleri düzeyinde kalıyordu. Ge
nel kumanda heyetinin emlrierinin tersine örgütün sol 
kanadı bazı yerlerdeki ayaklanmayı kurtuluş savaşına 
çevirme eğilimi gösterdi. Bunlardan en çok yankı uyan
dıranı Kruşevo'da bir cumhuriyet kurulması oldu. Kru- 
şevo 15 bin nüfuslu bir kentti. Burasının kumandanı 
oian Nikolay Karev kenti ele geçirerek buradaki, 
Makedonyalı-Bulgar, Ortodoks Arnavut ve Uiahlar'dan 
20’şer kişinin seçilmesiyle 60 kişilik meclis kurdu. Yine 
her gruptan 2 kişinin katıldığı 6 kişilik bir bakanlar kuru
lu oluşturdu. Mahkeme kurdu. Pul çıkararak posta servi
sini başlattı. Kentin etrafına barikatlar yaptırdı kentteki 
üretimi savaş amaçları İçin örgütledi. Böylece bir kaç 
günlük sürede Kruşevo Cumhuriyeti ortaya çıkmış oldu. 
Kruşevo dışında kurtarılan İki kent Küsura ye Neveska'- 
ydı. OsmanlI ordusu büyük bir kuvvetle 13 Ağustos’ta 
Kruşevo’ya girdi. Kruşevo CumhuriyetI'nIn ömrü 10 gün 
kadar sürmüş oldu. Kruşevo’nun ele geçirilmesi gerçek
te tüm alana yayılan ayaklandırmayı bastırmak için ye- 
teril değildi. Osmanlı Ordusu ayaklanmayı bastırmak 
için Imparatoriuğun başka bölgelerinden kuvvetler geti
rerek 25 Ağustos'ta bir karşı taarruz başlattı. Bu hazıriık 
sırasında 18-19 Ağustos'ta Makedonya ve Bulgaristan'
dan gelenlerin önderilğinde Trakya ayaklanması başla
dı. Bu grup da Istrancalar'da Istranca Cumhuriyeti ilan 
ettiler.

OsmanlI Ordusu'nun bu ayaklanmayı bastırması Ekim 
ortalanna kadar sürdü. Ayaklanan güçlerin toplamı 
26.500 olmuştu. 239 çatışmada 5 bin kişi öMü, 200 
köy yandı, 70 bin kişi evsiz kaldı. 30 bin kişi Bulgaris
tan’a göç etti. Ayaklanmayı yönetenlerin dış müdahale 
olacağı varsayımı gerçekleşmedi. Büyük güçler burada
ki dengenin sürmesinden yanaydı. Sadece Rusya ile 
Avusturya-Macaristan 23 Ekim 1903’te Makedonya için 
Mürzteg reform programını ilan etmekle yetindiler. Yu
nanistan ve Sırbistan ise bu ayaklanmaya karşıydılar. 
Bulgaristan İse İç Örgüt’ün başanlı olmasını istemiyor
du. Sonuçta sol kanadın haklılığı ortaya çıkmıştı ama 
bu yanlış kararla örgüt büyük darbe yemiş oldu.

Bu başarısızlığın Makedonya Iç Devrimci Örgüt’nöeU 
yansımalan büyük oldu. Jorc Gruyev, Pere Toşev Make
donya’da bir yıl kalarak örgütü yeniden canlandırmaya 
çalıştılar. Dlmo Hacı Dlmov ve Jan SandanskIy etkisin
deki Serez grubunun etkisi arttı. 1905'de Rlla ıfıanastı- 
rında toplanan kongrede yönetime sol kanat egemen 
oldu. Bu grup Jan SandanskIy başkanlığında İttihat ve 
Terakkl’ı\\n 24 Temmuz 1908’de Hürriyet ilanı ile sonuç
lanan hareketini destekledi. Bu ilişkilerin variiğı bilin
mektedir ama derecesi hakkında açık bilgilere sahip 
değiliz. Doğrudan kurulan bu ilişkiler bilinmese bile ör
gütlenme biçimiyle, savaş teknlfderiyle, ideolojisiyle, 
İç Örgüt'ün İttihat ve Terakki ve Tİiric subayları üzerinde 
etkili olduğu açıktır, ktlhat ve Temkkl’öeU halkçılık ide
olojisinin kaynaklannı Makedonya'daki bu gelişmelerde 
görmek kabildir.

1908 sonrasında Jan SandanskIy Federal Parf/'yI ku
rarak siyasetini açıktan sürdürmeğe çalıştı. Balkan Har- 
bl’nde Makedonya'nın Osmanlılann elinden çıkması ve 
parçalanması İç Örgüt açısından bir başka dönüm nok
tası oldu, örgüt dağılmadı variiğını sürdürdü. 1924'lerde 
hfliâ variiğını koruyordu. Ama artık daha çok Bulgaris
tan’daki siyasal yaşamın bir ögesl olmuş ve nitelik de
ğiştirmişti.

İLHAN TEKELİ
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Abdülhamid’in bu kadar kolayca meşrutiyeti lağvetmesi, giderek bir baskı rejimini 
oluşturabilmesinin nedenleri çok çeşitliydi. Öncelikle, meşrutiyetin ilanıyla sonuçlanacak 
talepleri ve süreci başlatan Genç Osmanhlar yeni rejimin nasıl ve hangi siyasal yöntemlerle 
devam ettirileceği konusunda açık seçik bir fikre sahip değildiler. Bunun bir nedeni, kendi 
aralannda bu konuda bir birlik olmamasıydı. Kanun-ı Esasi’nin hazırlanışında kuramsal 
düzeyde katkıda bulunanlar arasında Namık Kemal, Mithat Paşa bulunmaktayken, sözgelimi 
1871 Paris Komünü sonrası ortaya çıkan politik ortamın geriletmesiyle gazeteci Ali Suavi,
Genç Osmanhlar’ın “koşulsuz” meşrutiyetçiliğinden aynhnış, düşünce çizgisini laikliği de içeren 
bir İslamcılık üzerinde biçimlendirmeyi seçmişti. Ali Suavi’nin, bir ara kendisini destekleyen 
Sultan Abdülhamid’i devirmek üzere Çırağan Sarayı’nı basması ve öldürülmesi olayı, aslında 
gerek Genç Osmanhlar açısından, gerek siyasal olaylann o günkü yoğunluğu açısından 
dönemin ne kadar karmaşık bir karakter taşıdığını göstermektedir.

.1. Meşrutiyet’in “hezeyancı” bir Batılılaşma talebi peşine düşmüş bir hareketin “başansı” ya da 
“yenilgisi” olduğu yolundaki artık gelenekselleşmiş görüş, dönemin karmaşıklığını 
kavrayabilecek bir aydınlıkta değildir. Sözgelimi, Batıcılıktan ne anlaşıldığı, tarihsel dönemler 
arasında büyük farklılıklar gösterdiği gibi, yanyana bulunan fikir hareketleri açısından da 
gösteriyordu. Meşrutiyet’i reddederek Genç Osmanlı çözümüne muhalefet etmeye başlayan Ali 
Suavi’nin, bir din adamı olmasına karşın, “irtica” görünümlü bir İslamiyet! asla savunmamış 
olması, ünlü tarihçi Ahmet Cevdet Paşa’nın, “uygarlığın anahtannm” artık Batı’ya geçtiğini 
kabul etmesine karşın, Osmanlı devlet yapısının, kuramı gereği genetik olarak sönüp gidene 
kadar korunması gerektiği konusundaki düşünceleri, Namık Kemal’in düşünsel düzeyde 
cumhuriyetçiliğe varmasına karşın Osmanlı konusunda bunu reddetmesi, dönemin çelişkih 
.karakterini doğrudan doğruya yansmyordu. Daha da önemlisi, bir olay olarak I. Meşrutiyet’in, 
daha sonraki İslamcı, türkçü, milliyetçi, reformcu. Batıcı ve sonuçta meşrutiyetçi harekederin 
kendilerini ayarladıklan bir mihenk noktası olduğudur. O kadar farklı ideolojileri 
besleyebilmesi, bir anlamda onun çelişkili bir siyasal konjonkürü dışavurduğunu ortaya 
koymaktadır.

Mali Bunalım ve Borçlanma Ekonomisi

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın malî denetimine giriş süreci Tanzimat dönemi içinde, Kınm 
Savaşı sıralanna rasdar. 1854, 1855 ve 1858’deki üç istikraz; savaşın finansmanına ve Sırp- 
Montenegro ayaklanmalanna harcanırken, Girit Ayaklanması’m bastırmak için 1869’da bir 
istikraz daha ahndı. AsUnda hükümet, Kınm Savaşı başlayana kadar ekonomisini daha çok 
kendi geleneksel kaynaklanndan finanse etmeye, Avrupa ülkelerine borçlu düşmemeye özen 
göstermişti. Bu direniş Osmanlı’nın “muzaffer çıktığı”, aslında Ruslann Osmanlı topraklan 
üzerinde ilerleyişini durdurmak kaygısında olan ve bu açıdan Osmanlı’nın “toprak bütünlüğü" 
ile ilgilenen İngiltere ve Fransa’nın kazandıklan Kınm Savaşı’nın yaratoğı ihtiyaçlar yüzünden 
kırıldı. Borç almamak için son ana kadar direnilmiş olması ekonomik gelişme için ne kadar 
zararlı olduysa, bir kez borç almaya başladıktan sonra uygulanan yöntemler de o kadar 
zararh oldu. Kullanılan başhca yöntem. Devlet gelirlerini kiralayıp yerli Galata bankerlerinden 
son derecede yüksek faizle kredi almak; bu yetersiz kalınca da, gelişigüzel hazırlanmış bir 
mali plan uyannca kaimeler (değerli kağıt) çıkartmaktı. Kaime ihracı, halka, ve henüz 
güçlenmemiş buıjuvaziye pahalı geldiğinden ekonomik durgunluk devam etmişti. Yine de bu 
yöntem, 1875 iflasından sonra kapılanm Osmanlı Devleti’ne kapatan Avrupa bankalannın, ve 
187rde bir borç anlaşması imzalamaya yanaşmayan İngiltere karşısında Osmanlı mâliyesinin 
belli bir ölçüde tahadamasını sağlamıştı.

1875’de Osmanh Hükümeti fiilen iflas etmiş durumdaydı. Dış borçlann miktan üdyöz milyon 
Sterlin’e yükseldi ve borç masraftan ve faizler dahi .ödenemez hale geldi. 1881’deyse, 1879’da 
Galatalı bankerlerle varılan bir anlaşmamn genişletilmesiyle çıkardan “Muharrem Kararnamesi” 
ile Osmanh hükümeti ile iç ve dış alacaklılar arasmda, ödemenin Osmanh tahvilleri üzerinen 
yeniden başlatılmasım öngören bir anlaşma imzalandı. 1882’de “Düyun-u‘ Umumiye İdaresf’nin 
kurulmasıyla, bir Fransız sermaye kuruluşu olan Osmanh Bankası’mn ve Deutsche Bank’ın 
ortak olarak ^ğladığı borçlara devlet gelirlerinin teminat gösterilmesi karşıhğmda ülke 
ekonomisiniiKıyeniden işletilmesi olanak kazandı./Fakat, devlet geUrlerinin önemli bir kısmı 
-böylece Avrupa ülkelerinin doğrudan ya da dolaylı denetimi altma girmişti. Düyun-u 
Umumiye’nin kurulmasıyla, Osmanh ekonomisi üzerinde Bad’nın mali ve iktisadi denetimi 
önemli bir aşamaya girer. Buna karşut-,_ Osmanh Devleti DüyuıT-u Umumiye’ye rağmen, 1869’da 
mah borçlandırma' yöntemiyle Uluslararası Borç Komisyon'u farafindan sömürgeleştirilerek Fransa 
hinlayesi altına ^ahnan Tunus’tan ve Mısır’dan &rkh olarak, Rusya üe Batı Avrupa ülkeleri 
arasındaki rekabetten ve İngiltere, Fransa ve Almanya’nm da bu mali denetimden, ayncalıklı 
olarak pay almak peşinde olduklarmdan dolayı söniürgeleştirilmekten kurtulmuştu. Bunda, 
gelenekli yapılann direngenliğinin (küçük köylülüğün yaygmhğmm, burjuvazinin de, zaten 
kolonileştirilmiş bulunan bazı bölgelerin dışında güçsüzlüğünün), daha da önemlisi ordusuyla 
ve idari aygıtıyla sağlamlığını beUi bir ölçüde sürdüren Babıâü’nin egemenlik gücünün önemli 
bir pay sahibi olduğunu da unutmamak gerekir.-

Sanayileşmenin gibi modem, Batıh ekonomik yaşamm doğuşuna olanak sağlayan bir 
güzeıgahm bilinçli olarak temel bir sorun halini alması II. Meşrutiyet döneminde çıkan, ve 
“Müli İktisat” gündeminde beliren tartışmalara rasdamışu. Yine de Tanzimat döneminin 
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1833’te, Münih "Üç Hüliümdarlar Konferansı”  
sırasında Metternich ile Çar Nikolay arasında şöyle 

bir İKonuşma geçmişti: "Munchengraetz’de bir akşam 
yemeğinde bir araya gelmiştik. Ben, Majeste 

İmparatorun tam karşısında oturmaktaydım. Ve 
birdenbire. Çar masanın üzerinden bana eğilerek şunu 

sordu: "Hasta adam hakkında ne düşünüyorsunuz, 
değerli Prens?" Tam bir sağırlığa vurup işitmeziikten 

geldim bu soruyu. Ve Çar bir daha sordu; ve ben, 
gene işitmedim. Ne var ki Majeste İmparator, aynı 

soruyu üçüncü kez tekrarlayınca ister istemez cevap 
vermek zorunda kaldım. Yalnız, dolaylı bir şekilde 

yaptım bu işi; şu soruyu sorarak cevap verdim ona: 
"İmparator hazretleri bana bu soruyu, bir hekime 

sorar gibi mi, yoksa bir mirasçıya sorar gibi mi 
sormaktadırlar?"; Hiçbir cevap vermedi İmparator, ve 
bir daha bana artık ‘hasta adam’dan söz etmedi..." 

Bu konuşma Batılı ülkelerin Osmanlı Devleti’ne 
bakışlarının iki farklı yönüne dikkat çekmekteydi: 
‘Hasta adam’ın "iyileştirilmesi”  ya da "mirasına 
konulması" olarak beliren bu iki görünüş, farklı 
kombinezonlarla Batı'nın bundan sonra Osmanlı 

Devleti karşısında takınacağı tutumu, diplomatlarının ve 
çoğu zaman karikatüristlerinin (sağda) düşünce ve 

tavırlarını belirleyecekti. Özellikle Rusya, OsmanlI'nın 
mirasına konmak, Akdeniz bölgesinde hegemonyasını 

kurmak politikasını ağırlıklı olarak benimserken, 
İngiltere ve belli bir noktaya kadar Fransa, kâh 

Rusya karşısında “hasta adamı" desteklemiş, kâh 
gerekli yerlerde müdahalelerde bulunarak, önce Doğu 

yolunu, sonra da . petrol bölgelerini kendi denetimleri 
altına almak amacını taşıyan bir politika 

benimsemişlerdi. Hünkar İskelesi Anlaşması’ndan 
başlayarak Batı ülkelerinin siyasal gündemine özerk 

bir "Doğu Sorunu" dahil olmuştu. Özellikle 
emperyalist yayılmanın en önde gelen ülkesi 

İngiltere'de iki ayn çizgi, Doğu Sorunu'nun gündemini 
oluşturmaktaydı: Serbest ticaret yanlısı Richard 

Cobden ve John Bright’ın başı çektiği bir yorum, 
Türk-Rus ilişkilerine politik ya da dolaylı yollardan 

hiçbir müdahalede bulunulmamasını, t>öyle bir 
müdahalenin İngiltere’nin serbest ticaretten kar etrhesi 

•fizörinde hiç bir olumlu etkisi olmayacağını 
savunuyordu. Russia adlı kitapçığında Cobden, “hatta, 
Rus polisi İstanbul’a yerleştiği takdirde sevinç duymak 
gerekir: Türk polisinin çoğu zaman sağlamakta güçlük 

çektiği güvenlik ve asayiş, böylelikle kolayca 
sağlanmış olacaktır..." diye yazmaktaydı. Böyle bir 

durumda Osmanlı ekonomisi Batı’nın taleplerine 
kendini yarım yamalak uydurmaya çalıştığı bir 

çerçevede önce borçlanmaya, sonra da iflasa doğru 
sürüklendi. Avrupa sanayi kültürü ütopyacıiarının 

şaheseri olan “ Dünya Fuarlan"ndan 1900 yılında 
yapılan sonuncusunda Osmanlı pavyonu Avrupa'ya 
hammaddeler ve küçük imalat sanayii ürünlerinden 

başka bir şey sunamamıştı (altta).
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sonlanna dogru, 1860’lerde bir “Islah-i Sanayi” komisyonu oluşturulmuş, ve temel hedef 
olarak Batıh sermaye ile rekabet edemeyecek durumda olan ülke girişimlerini desteklemekten 
çok, arkaik lonca sistemini yeniden güçlendirmeyi amaçlamıştı. Bu politika liberal ekonomi 
normlanna aykın bir düzenleme getirmesine karşın, esnaf loncalan oluşturma yolunda 
katkılarda bulunarak, bir çeşit lonca korporatizminin gelişmesine, ve üretim artışına katkıda 
bulundu.

19. yüzydın ikinci yansından başlayarak Osmanh topraklan üzerinde, çoğu yabana sermayeü 
çok sayıda şirket kuruldu. Böyle bir ortamda, lonca korporatizmiyle kapitalist-liberal bir 
sanayileşmeye katkı programı oluşturmak elbette imkansızdı. Bu başansızlıK^ en' temel rolü 
ashnda tanm-nüfiıs dengesi oynamıştı. Nüfusu kıt, topraklan ise son derece geniş olan 
Osmanh Devleti, böylece ortaya çıkan geleneksel köylülük yapılanmn direngenliği yüzünden 
kapitalist üretim koşullan için zorunlu-Alan meta UişkileTİni yaygınlaştıramazdı.

II. Abdûlhanıid Dönemi’nde. Dış İlişkiler

Balkanlar Sorunu ve Girit İsyanı, ve onlarm ardmdan gelen 1896 Yunan Savaşıyla Û.
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Genel olarak Jön Türk hareketi, özel olarak da kendi
lerini Jön Türk hareketi içerisinde ifade eden bütün 
düşünce akımlarını ve siyasal gruplaşmaları temsil et
mediği açık olmakla birlikte bu hareketin simgesi haline 
gelmiş olan İttihat ve Terakki Cemlyetl'n\ bu güne kadar 
gündemde tutan en önemli unsur, kanımca gerek resmt, 
gerekse yan-resmî ve (olduğu kadarıyla) gayrı resmi 
tarih açısından, bilinçli bir şekilde ya da bilinç altında, 
bu hareketin ve bu cemiyetin “ imparatorluğun sonu” 
ile özdeşieştiriimesidir. Oysa ki (yine olduğu kadarıyla) 
programlarının Fransızca devrimci literatürden ve pozi- 
tivist sosyolojik kuramlardan ithal edilmiş kavramlar, 
kategoriler ve hedeflerle (hürriyet ya da adalet ve müsa
vat gibi...) süslenmiş olmasına rağmen. Jön Türk hare
ketinin ve İttihat ve Terakki CemIyetI'nin temel stratejik 
hedefi Osmanlı Imparatorluğu’nun parçalanmasını dur
durabilmek, özellikle 18. yüzyılın sonlarından itibaren 
neredeyse “mukadder" kabul edilir hale gelmiş olan 
kopma ve aynimalara bir son verebilmekti. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde Jön Türk düşüncesi ve İttihat ve 
Terakki eyleminin yaşadığı trajedinin boyutları daha iyi 
değerlendirilebilecektir. Hareketin temel stratejik hede
finin gerçekleştirilebilmesi bir yana, İmparatorluğun tü
müyle çökmesi gibi bir sonuçla karşılaşılması (ki bu 
sonuçla karşılaşılmasında ne ölçüde İttihat ve Terakki 
Cemlyeti’nin izlemiş olduğu politikaların ve ne ölçüde 
de tarihsel koşulların dayattığı zorunlukların etkili oldu
ğu konusunda retrospektif bir yargıya varmanın güç 
olduğu kanısındayım) bu hareketin kadroları üzerinde 
iki farklı etkiye yol açmıştır: 1) hareketin talî hedeflerinin 
de (İktisadi yapının yeniden düzenlenmesi, vb.) anlam
sızlaşması ve gerçekleştirilmesi başarılamayan stratejik 
hedefin bir ütopya boyutlannda yeniden tasavvur edil
mesi (örneğin Enver Paşa...) 2) hareketin talî hedefleri
nin ön plana çıkması ve ‘realist’ bir yorumla ‘var olabilme' 
sorunu üzerinde yoğunlaşılması... (ki bu anlayışın Jön 
Türk/lttihat ve Terakki hareketinden Cumhuriyet’e inti
kal eden mirasla örtüştüğü söylenebilir.)

htlhat ve Terakki CemIyetI'nin “ bilinçli hedefi, çağ
daş, kapitalist bir toplum inşa etmekti. Yani kendileri 
burjuva olmadıkları halde (Türk burjuva sınıfı yoktu), 
bir burjuvazi ve burjuva toplumu yaratmak çabasına 
girmişlerdir” (Sina Akşin). Bu doğrultuda, II. Meşrutiyet 
döneminde bir yandan çeşitli alanlarda faaliyet göster
mek üzere kurulan şirketlerin sayısında belirgin bir artış 
gözlenirken diğer yandan bu şirketlerin sahipliği açısın
dan yerli sermayenin gözle görülür bir ağıriık kazandığı 
dikkati çekmektedir. Bu amaçla yürüriükteki mevzuat 
hükümleri de değiştirilerek güncelleştirilmiş ve yerli ya 
da millî sermaye birikiminin hızlandıniması için gerekli 
hukuksal att yapının oluşturulması yolunda önemli adım
lar atılmıştır. Ayrıca bu kampanyaya gerekli ideolojik 
desteğin sağlanabilmesi için. Meşrutiyet ile görünürde 
bir çelişkisi bulunmayan reformist IslAmi çevrelerin de 
yardımı istenmiş, bu çevrelerin kontrolündeki çeşitli ya
yın organlannda milli sermaye birikiminin Imparatoriu- 
ğun geleceği açısından taşıdığı önem anlatılmış ve tica
retin ve sermaye birikiminin gelişmesini İslâmî açıdan 
bir sakınca taşımadığı, tersine desteklenmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. Hatta MeşrutIyet'In ilflnından 1. Dünya 
Savaşı’na kadar geçen süre içerisinde bu girişimlerden 
beklenen sonuçlann elde edilememesi ve mevcut piya
sa koşullarında amaçlanan dönüşümün gerçekleştirile- 

k memesi üzerine, savaş koşullarının yarattığı uygun or
tamdan da yararianan ktlhat ve Terakki Hükümeti, milli 
sermaye birikimini hızlandırabilmek için doğrudan siya
sal müdahalelerde bulunmuş, “sermaye birikimini hız
landıran spekülatif kazançlara göz yumulmuştu. Savaş
la blriikte ekonominin dışa kapanışı, temel İhtiyaç mad
delerinin ithal edilememesi, yeril üreticinin ve tüccann 
fiyatlan gönlünce yükseltmesine olanak sağlamış, kara

borsa istifçilik ‘harb zengini' diye adlandırılan bir kesi
min doğuşuna neden olmuştur.” (Zafer Toprak, Türki
ye'de m u  İktisat, (1908-1918), s.57). Bu noktada İttihat 
ve Terakki hareketinin “ millî sermaye birikiminin 
hızlandırılması” sorununa neden bu kadar büyük bir 
önem atfettiğinin anlaşılabilmesi için 19. yüzyılda impa- 
ratoriuk ekonomisinde gözlenen bazı değişiklikleri anım
samak yararlı olacaktır.

Bu yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı ekonomisi
nin uluslararası ekonomik sisteme (ve merkez/ çevre 
kategorilerini kullanırsak merkeze) entegrasyon ve ba- 
ğımlılaşma süreci belirgin bir şekilde hızlanmış, Osman
lI dış ticaretinin büyüme hızı artmış, bir yandan tarımsal 
meta üretimi artış gösterirken öte yandan belli başlı 
tarım dışı zanaatlerde gerileme ve istihdam ve üretim 
düşüşleri gündeme gelmiştir. Yüzyılın ikinci yarısında

1913-1918
arasındaki beş yıiiık "Ûç 
Paşalar iktidar’’ı, İttihat 
Terakki'n/n bu üç önderinin 
kendi sonlarını hazırlayan bir 
süreç oldu. Talat Paşa 
(ortada) 15 Mart 1921'de 
Berlin’de, Cemal Paşa 
(solda) 21 Temmuz 1922’de 
Tiflis’te Ermeniier tarafından, 
Enver Paşa (sağda) 4 
Ağustos 1922’de Sovyetier 
Biriiği'ndeki Belcivan kenti 
yakınlarında Kızıiordu 
birlikleriyle savaşırken 
öldürüldüler.

ise dış borçlanma olgusunun etkisi ve yabancı sermaye 
yatınmlannın artışı gibi unsuriar nedeniyle bir çevre 
ekonomisi olarak Osmanlı İmparatoriuğu'nun merkeze 
bağımlılığı daha gözle görülür hale gelmiştir. Daha son
ra “ 1873'te dünya borsalannda patlak veren kriz, çevre
ye sermaye ihracını ve borçlanmayı durdurmuştur. 1873-
1874 yıllarında yüzyılın en büyük kıtlığı Anadolu'yu ka
sıp kavurmuş, 1875-1876’da devlet dış borç ödemelerini 
durdurduğunu ilan etmiş, 1876’da ise I. Meşrutiyet ilan 
edilmiştir. Bütün bunları 1877-1878 Savaşı ve yenilgi son
rasında Imparatoriuğun büyük nüfus ve toprak kayıplan 
izlemşitlr.” (Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Dün
ya Kapitalizmi, (1820-1913), s.132-134, abç) Jön Türk 
ve İttihat ve Terakki hareketinin bu gelişmeleri tutarlı 
bir kuram çerçevesinde irdeleme olanakları sınırii ol
makla blriikte, bu entegrasyon ve bağımlıiaşma süreci
nin siyasal çağnşımlarının farkına vanlabilmiş, hatta ba
ğımlılığın yoğunlaşması ile İmparatorluğun fiziksel ola
rak parçalanması arasında doğrudan ve çok net bir ilişki 
kurulabilmiştir. Jön Türk/lttihat ve Terakki zihniyetinde, 
İktisadi bağımlılık ile Imparatoriuğun parçalanması eşan
lamlıdır, iktisadi bağımlılık ilişkisini gündeme getiren 
en önemli neden, millî ekonominin gelişmesini engelle

yen sermaye yetersizliğidir, dolayısıyla bu bağımlılık 
ilişkisini ortadan kaldırabilmek ve dolayısıyla imparator
luğun dağılmasına engel olabilmek için milli sermaye 
birikimini teşvik etmek gereklidir ve bu amaçla (özellikle 
savaş yıllannda yaşandığı gibi) iktisat dışı yöntemlerin 
kullanılması dahi mazur görülebilir, istifçilik, karaborsa
cılık, nüfuz ve vagon ticareti dahi resmen hoş karşılan- 
mamakla blriikte görmezlikten gelinebilir.

Özetlemek gerekirse Jön Türk ve İttihat ve TelyıkkI 
hareketi, bir yeril burjuva sınıfı oluşturabilmek amacı 
ile lıüyük çaba göstermiştir. Ancak hemen belirtmekte 
yarar var. Cumhuriyet hükümetleri milli sermaye biriki
minin hızlandıniması ve milli ekonominin güçlendirilme
si doğrultusundaki girişimlerinden daha elle tutulur so
nuçlar elde edilebilmişlerdir ve kanımca bunun önemli 
nedenlerinden biri de Cumhuriyet açısından artık kay
bedilecek bir imparatorluk gibi siyasal bir sorunun kal
mamış oluşu ve daha gerçekçi boyutlarda var olma 
savaşı veren Cumhuriyet kadrolannın (ki bu kadrolann 
Jön Türk/lttihat ve Terakki hareketi ile organik bağlantı
sını tartışmaya bile gerek yoktur) iktisadi sorunlanna 
daha nesnel yaklaşabilmiş olmaiandır.
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“Başlangıçta, Jön TürMer kendilerinin eğitici rollerin
den oldukça emin olduklarından, devr aldıkları dış kay
naklı ‘halkçılık’ fikrine dört elle sarılmışlardır. Cenevre 
merkezi, Kanun-i Esasf metninin, Fransızca tercümesini 
yayınladığı zaman, ona yazdığı bir önsözde, Osmanlı 
(Türk) halkının böyle bir belgeyi uygulayacak yetenekte 
olmadığı iddialarını kesin olarak reddettiklerini belirt
mişlerdi...” (M. Şükrü Hanloğlu, Osmanlı İttihat ve Te
rakki Cemiyeti ve Jön Türklük, s.610, abç). Jön Türk 
siyasal projesine göre, halka (ya da millete) inilerek 
istibdat yönetimi teşhir edilecek, ülkenin bu yönetim
den kurtulması İçin neler yapılması geretiği anlatılacak 
böylece temel siyasal eğitimlerini tamamlamış olan halk 
kitleleri isyan ederek istibdadı devireceklerdi. Oysa ki 
yıllar geçtikçe halk kitlelerinin bu projeye katılmaya pek 
de istekli olmadıkları anlaşıldı ve Jön Türk düşüncesin
de önemli bir revizyon gündeme geldi. Bunun sonucun
da bütün 'halkçı' kavram ve kategorilerin defterden si
linmesi yoluna gidildi. O kadar ki bazı yayın organları 
halk kitlelerini, istibdat yönetimine ses çıkarmadıkları 
için açıktan açığa lânetlemeye başladılar. Bu gelişme 
de Jön Türk hareketinde (hareketin toplumsal kökenleri 
nedeniyle) başından beri var olan seçkincillk eğilimleri
nin giderek güçlenmesine ve bu hareketin siyasal teori
sinin (ve İttihat ve Terakki İktidarının siyasal pratiğinin) 
bu seçkinci temel üzerine oturtulmasına yol açmıştır. 
Sosyal Danwinizm, biyolojik ölçütlere dayalı seçkinci 
teoriler de Jön Türk düşüncesine yabancı değildir. Aksi
ne Jön Türk/İttihat ve Terakki hükümetinin iktidara doğ
ru ilerlediği süreç içerisinde bu tür teoriler giderek daha 
fazla taraftar toplamış ve daha kararlı bir şekilde savu
nulmaya başlanmıştır.

Sonuç olarak söylenebilir ki Jön Türk/İttihat ve Terak
ki siyasal düşüncesinin ve eyleminin en temel nitelikle
rinden biri otoriter-seçkinci karakteridir ve bu da Jön 
Türk/İttihat ve Terakki hareketinin Cumhuriyet'e bıraktı
ğı mirasın çok önemli bir bölümünü oluşturur.

Jön Türk/İttihat ve Terakki hareketinin, a) taraftarları 
arasında asker kökenlilerin/ subayların sayısal ve siya
sal olarak hatırı sayılır bir kitle oluşturmaları, b) farklı 
eylem biçimleri araştırıp geliştirebilecek kitlesel destek 
ve siyasal kültürden yoksun olmaları... c) imparatoriuk'- 
taki siyasal mücadele geleneğinin etkileri gibi nedenler
le “askerî’ eylem biçimlerine yatkın olmaları, bu eylem 
biçimleri ile hareketin siyasal programı ile İçeriğinin 
birbirine kanştınlmasına yol açabilmiştir. Şöyle kİ, Jön 
Türk/ittihat ve Terakki hareketinin militan eğilimleri ve 
silaha başvurmaktan hoşlanması (en azından bundan 
kaçınmaması), bu hareketin ‘radikalizminin’ kanıtı ola
rak değerlendirilebllmiştir. Oysa Jön Türk/İttihat ve Te
rakki hareketinin radikalliği kanımca oldukça tartışmalı
dır. Her şeyden önce bu hareket, kurumsal açıdan sta
tus quo’nun devamından yanadır, genellikle eleştirilen 
padişahlık ya da hilafet değil, padişahın kendisidir. Hat
ta bu hareket, kendi temel işlevini kurumsal status quo’
nun korunması olarak belirlemiştir ve Şerif Mardin’in 
ifadesi ile “bu İtibarla Jön Türk düşüncesi radikal değil 
‘muhafazakâr’dır.”

Jön Türk/İttihat ve Terakki geleneği, bu çekingen mu
hafazakârlığın sınırlarını ancak savaş sonrasındaki var 
olma mücadelesinin dayattığı koşullarda zorlayabllmlş- 
tir ve ancak o kısa dönem boyunca siyasal programı 
itlban ile radikal bir nitelik kazanabllmiştir. Kanımca 
bu gelişmenin de önemli nedenlerinden biri, daha önce 
de değinildiği üzere, artık kaybedilecek bir imparatorlu
ğun kalmamış olması, hatta belli bir zaman diliminde 
kaybedilecek hiçbir şeyin kalmadığının anlaşılmış olma
sıdır. Tekrar vurgulamakta yarar var, Babıâli Baskını 
gibi eylemler, Osmanlı siyasal mücadele geleneğinin, 
saray darbeleri geleneğinin bir uzantısıdır ve olsa olsa 
İttihat ve TerafcM’nln militan eğilimlerine bir kanıt teşkil 
edebilir, radikalizmine değil.

HALİJK ŞAHİNTÜRK

Abdülhamid dönemi, Batıhlann “Doğu Sorunu” admı verdikleri diplomatik entrikalar dizisinin, 
Osmanh Devleti içinse Batı sorunu olarak şekillenen bir çatışmalar, savaşlar ve hegemonya 
mücadelerinin ortaya çıktığı dönem oldu.

Balkanlar sorunu. Üç İmparatorlar İttifakı’nm hegemonya oluşturma çabalan dolayısıyla 
Bulgaristan ve Makedonya’da cereyan etmişti. Berlin Kongresi’nin öngördüğü kararlar 
çerçevesinde 1879’da Sobranya Meclisi ilk Bulgar Anayasası’nı kabul etti. Prens Aleksandr 
Bulgaristan hükümdan oldu. Rus ordulan Doğu Rumeli’yi tahliye ettiler. 1880’de 
Montenegro’da kargaşalık başladı. IS S l ’de Osmanh Devleti, Tesalya sorunu yüzünden 
Yunanistan’la anlaşmazlığa düştü. Avusturya ile Sırbistan gizli bir ittifak oluşturdular. 1885’te 
Doğu Rumeli isyanı patlak verdi. Bunun üzerine İstanbul Konferansı toplandı. Sırbistan, 
Bulgaristan’la savaşa girdi. Bulgar zaferi üzerine Doğu Rumeli, Bulgaristan ile birleşti. Ancak 
bu kez Rusya Bulgaristan’ı desteklemekten yüz çevirdi. 1886’da Bulgaristan ile Sırbistan 
arasında Bükreş Anlaşması imzalandı. Yunanistan’dan toprak taleplerinde bulunuldu. 
Bulgaristan’da yapılan hükümet darbesiyle Prens Aleksandr 7 Eylül 1886’da tahttan feragat etti. 
Koburg ailesinden Ferdinand Bulgaristan Prensliği’ne aday gösterildi.l887’de Ferdinand von 
Koburg Bulgaristan Prensliği’ne seçildi. 1893’te Makedonya Komitesi Selanik’te de şube açü. 
"Makedonya’da da Bulgar komitacılan faaliyetlerini genişlettiler. 1896’da Sofya’da ilk Makedonya 
komitesi oluşturuldu. 1895’te Girit’e Hıristiyan vali atanması sorunu başgösterdi. 24 Mayıs 
1896’da Girit isyanı başladı. 1897’de Makedonya’da Yunanlılar faaliyetlere giriştiler. Yunan 
kuvvederi ayaklanmanın genişlemesiyle Girit’e çıkarma yaptılar. Tesalya ve Makedonya 
smırlannda Yunanlılarla çatışmalar çıktı. Sonuçta 17 Nisan 1897’de Osmanh hükümeti 
Yunanistan’a savaş açü. Yunanistan büyük devletlerin aracılığını talep etti. Dömeke’de Türkler 
Yunan birliklerini mağlup ettiler (17 Mayıs). 20 Mayıs’ta Babıâli ile Yunanistan arasmda 
anlaşma imzalandı. 1898’de Girit’te olaylar yeniden patlak verdi. Sonuçta Osmanlı kuvvetleri 
adayı tahliye ettiler. Girit genel valiliğine, 21 Arahk 1898’de Prens Yorgi seçildi. Balkanlarda 
Makedonya Komitesi, Makedonya’nın özerkliği için karara vanrken Prens Yorgi Girit’te bir 
Anayasa Meclisi oluşturmaya karar vermişti. 1901’de Makedonya komitacılan faaliyederini, 
büyük devletler de Makedonya sorununa müdahaleleriniantırdılar. 1902’deyse Hüseyin Hilmi 
Paşa Rumeh “umum müfettişliği”ne tayin edildi. Üç İmparatorlar İttifakı içinde. Çar Nikolay 
ve Avusturya İmparatoru Franz Joseph, Berlin Antlaşması imzacılannın da onayıyla, 1903’de 
Mürtzeg’de hazırlanmış bir “Makedonya Reform Programı”nı Babıâli’ye sundular. Siyasal şiddet 
eylemlerinin gittikçe arttığı bir ortamda Abdülhamid, Makedonya sorununun daha da büyümesi 
tehlikesini kendi sorumluluğuna almaktan kaçınarak reform programını kabul etti. Batı ülkeleri, 
Osmanh Bankası bünyesinde bir malt denetim örgütünün Makedonya’da ekonomik reformlara 
öncülük yapmasını da önerdiler. Ancak Abdülhamid, daha çok İngiliz ve Fransız baskısıyla 
alınan bu karan kabul etmedi. Limni Adası’nı işgal ederek gümrüklere el koyan uluslararası 
bir filo 1905’de Abdülhamid’i Uluslararası Makedonya Maliye Komisyonu’nun oluşturulmasına 
boyun eğmek zorunda bıraktı.

1880’de Büyük Devletler Ermeniler için de 1878 Berlin Anlaşması’nda öngörüldüğü üzere bir 
ıslahat projesi geliştirdiler. 1886’da Hınçak Ermeni İhtilalci Cemiyeti kuruldu. 1894’te Sasun 
dolaylannda Ermeni ayaklanmalan başgösterdi. 1895’te Ermeni’ler BabIâli’de gösteri yapnlar. Bu 
arada Avrupa Devletleri ve ABD ile Rusya, yabancı ülkeler Ermeniler lehinde müdahalelerde 
ve baskılarda bulundular. Ermeni kiliselerinde silahlar ve bombalar bulunduğu ortaya çıkanidı. 
1897’de Ermeniler Osmanlı Bankası’na hücum ettiler. Bu hareket, çok geçmeden Makedonyah 
komitecilere de ilham kaynağı olacakd.

Mısır

Mısır, Batı kapitalizminin, özellikle İngilizlerin tekstil sanayi hammaddeleri açısından pamuğun 
anavatanı haline gelmiş bir hammadde ihracatçısıydı. Hidiv döneminden sonra, güçlü bir mali- 
idari aygıt oluşturan Mısır, özellikle Süveyş Kanah’nm yapımından sonra Osmanh’dan çok 
İngiltere’nin bir çevre ülkesi haline gelmiş, kapitalist sistemle bağımlı bütünleşmesini 
tamamlama sürecine girmişti. 1880ye Mısır’da Arabi vakası başgösterdi. 1881’de Mısır’da Arabi 
Paşa Türk ve Çerkeş subaylara karşı ayaklanmaya kalkışa. 1882’de Mısır’da Vatani Hükümeti 
kuruldu. İngiliz ve Fransız gemileri İskenderiye önünde boy gösterdiler. Konsoloslan da Vatani 
hükümetinin istifa etmesi talebinde bulundular. Babıâli Mısır’a Derviş Paşa başkanlığında bir 
heyet gönderdi. İskenderiye’de çatışmalar başladı. Bu arada Mısır meselesini görüşmek üzere 
İstanbul Konferansı toplandı. İngiliz amiral Mısır hükümetine ültimatom vererek İskenderiye’yi 
topa tuttu. Ardından İngilizler Mısır’ın işgaline başladılar (15 Temmuz). 1884’te Mısır 
hakkında Londra Konferansı toplandı. Emperyalist ülkeler, Berlin Konferansı’yla Afrika’nın 
yeniden paylaşılması yönünde adımlar attilar. 1885’te Mısır hakkında bir Osmanh-Rus 
anlaşması için girişimlerde bulunuldu. 1887’de İtalya ile İngiltere Akdeniz bölgesi topraklan 
için anlaşma yoluna gittiler. Mısır’ın tahliyesi yolunda bir Türk-İngiliz anlaşması için 
girişimlerde bulunuldu. Mısır’ın yolu, kapitalist dünyaya uydulaşma yolunda Osmanh 
Devleti’nin merkezinin takip ettiği yoldan farklılaşmışti.

Öte yandan Osmanh Devleti’nin Akdeniz aşın topraklannın da Batilı emperyalist güçler 
tarafından kopanima, ve tahakküm altina alınma süreci büyük bir yoğunlukla başlamışti. 
Geçmişte Cezayir olaylann bir benzeri de Tunus’ta yaşandı. 1881’de Fransa Tunus’ta himaye 
oluşturdu. 1887’de İngiltere, İtalya ve Avusturya arasında Akdeniz üstüne bir anlaşmaya
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vanldi. 1900’de Trablusgarp ve Fas üzerine Fransa ve İtalya anlaşmaya vardılar. Bunu 
1902’deld Avusturya-İtalya anlaşması izledi.

Almanya ile İlişkiler ve Berlin-Bağdad Hatü

1883’te Von der Goltz başkanlığında bir Alman askerî heyeti İstanbul’a geldi. O yıllarda 
Alman kamuoyunun Anadolu’ya ilgisi gittikçe artıyordu. 1887’de Almanya ve Rusya gizli bir 
ittifak içine girdikten sonra, Doğu’daki emperyalist yayılmasına geç de olsa önem vermeye 
başlamış, ancak İngiltere’den farklı olarak, Osmanlı Devleti’nin askerî örgütlenmesini 
tahakkümü altına almak, bunun için de Abdülhamid’in orduyu modernleştirmek üzere 
girişimlerine destek sağlamak yoluna girmişti. 1888’de Haydarpaşa-İzmit demiryolunun işletmesi 
ve İzmit-Ankara demiryolunun inşa imtiyazı Almanlara verildi. Diğer Batı Avrupa emperyalist 
ülkelerinden farklı olarak. Alman girişimleri, hacimleri çok büyük olmamasına rağmen, yüzde 
86 oranında demiryolu türünden, gerekirse askerî amaçlara yönelebilecek esneklikte altyapı 
projelerini kapsıyordu. 1889’da Türk-Alman iUşkileri, Abdülhamid’in öngördüğü doğrultuda, 
yani Alman-İngiliz-Fransız emperyalist rekabetinden faydalanarak iktidannı ve Devlet’in gücünü 
arturma yönünde ivme kazandı: Alman İmparatoru Wilhelm’in İstanbul ziyaretinin ardmdan, 
ertesi yıl, Osmanh Devleti karşısında tutarlı bir sertlik politikasını yürüten Şansölye 
Bismarck’m görevinden ayniması ile ilişkilerin gelişmesi önündeki son engel de kalkmış oldu. 
Aynı yılın 24 Ağustos’unda Osmanh-Alman Ticaret Anlaşması imzalandı. Ardından Eskişehir- 
Konya demiryolu projesi üstünde Alman-İngiliz rekabeti başladı. 1898’de Alman İmparator’u 
Wilhelm’in İstanbul ve Kutsal Yerler’i bir kez daha ziyaret etmesinin ardmdan 1899’da Bağdat 
Demiryolu’nun imtiyazlan konusunda Almanlarla görüşmeler başladı. 1900’de sekiz yıl sürecek 
Hicaz demiryolu inşaatına başlandı. Osmanh ağırlıklı bir girişim olan Hicaz demiryolu projesi 
daha çok halifenin İslam’ın merkezine açtığı yol olarak vaftiz edilmişti. Bunda, özellikle 
Abdülhamid’in gittikçe kopuşa yönelen Arap milliyetçiliğinin daha güçlü bir şekilde denetim 
alana alınması yolundaki politikasının bir parçasını görmek de mümkündür. Abdülhamid 
döneminde Alman emperyalizmine tanınan olanakların, diğer emperyalist ülkelerden farklı 
olarak askeri yapılarda modernleştirme ve merkezîleşme, sonuçta da Almanya ile askerî bir 
ittifak kurulması çerçevesinde gelişimi, Padişah’ın merkezî iktidarını, ve göreli bağımsızlık 
politikasını güçlendirmek yolundaki siyasal tercihinin dışavurumuydu. Abdülhamid’in 
Almanya’yla ittifaka kadar varacak programının, istibdad karşm güçler ve özel olarak Jön 
Türkkr taraûndan o dönemde eleştirilmesinin de nedeni buydu. 1903’te Bagdad Demiryolu 
inşaaü mukavelesi imzalandı. Avrupalı kapitalist devler açısından 19. yüzyıl ortalarından beri 
sürekli bir ilgi alanı, hatta pek çok mücadele ve savaşlara neden olan Asya yollan, Osmanlı 
topraklan üzerindeki Ban siyasal ilgisinin tehıel harekete geçirici gücü olmuştu. Bad’dan 
Doğu’ya mal akışını sağlayan en önemli üç yoldan biri olan (diğerleri 1904 Japon-Rus 
Savaşı’na yol açan Trans-Sibirya ve Fransa ile İngiltere’yi uğrunda savaşa sürükleyen Süveyş 
Kanah’ydı) Bağdad Demiryolu projesi, Ortadoğu’dan geçen yollar üzerinde egemenhğini kurmuş 
olan İngiltere’nin karşısına Berlin-Bağdad bağlantısı aracılığıyla Doğu’ya kendi emperyalizmini 
ulaştırraayı amaçlayan Almanya’yı çıkarmışa. Doğu yollan üzerinde dönen bu rekabetin

Altta, sağda bir demiryolu grevi sırasında, treni 
durduran işçiler: solda Reji İdaresi’nin tütün 
fabrikalarında çalışan kadın işçiler. Bu iki grup, tütün 
ve demiryolu işçileri, Osmanlılar’daki küçük işçi 
sınıfının en örgütlü've ileri kesimini oluşturuyordu. 
Üstte, soldaki resimde görülen küçük imalathanelerde 
çalışan lonca (gedik) üyesi, çırak, kalfa ve ustalar ise 
19. yüzyılın büyük dönüşümünden en büyük zaran 
görmüş olan emekçi kesimini oluşuturuyordu. Örneğin 
189'da yazan Bertrand adlı bir Fransız, ülkesine 
yolladığı raporda Diyarbakır’da “eskiden, hepsi de 
Hıristiyan 600 usta ve işçinin çalıştığı 230 bakırcı 
dükkânı olduğunu, bu işin yüzde 25 ila 30 arasında 
kâr getirdiğini, şimdi ise bu 230 dükkândan yalnızca 
yüz kadar kişiyi istihdam edebilen 30 tanesinin 
kaldığını, kâr oranının ise yüzde 5-6’ya düştüğünü" 
yazıyordu. Başka işkollarında da durum farklı değildi. 
Örneğin eskiden her birinde 4-5 kişinin çalıştığı 80 
tabakhane varken ve bir tabakhanenin kân yüzde 25 
ila 30 arasında değişirken, 1889’da işletmelerin sayısı 
7’ye, kâr oranı ise yüzde 9-10'a düşmüştü. Kır,
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OsmanlI ülkesinin bu büyük dönüşümünden 
etkilenmemiş olan belki de, yegâne kesimiydi.
Nüfusun az, toprağın bol olması kente göç yolunda 
bir baskının doğmasını önlüyordu. 1831 ile 1913 
arasında ortalama yıllık nüfus artışı binde 8 oldu ve 
kentli nüfusun kıra oranında fıatm sayılır bir değişme 
gerçekleşmedi. Daha 18. yüzyılda ekilmeye başlayan, 
tütün, pamuk, üzüm, zeytin, incir tarımı gibi ticarete 
yönelik olarak yapılan ürünlerin hasılat ve ihracatında 
bir artış olduysa da, 1913-14’e varıldığında toprakların 
yüzde 80'inde hâlâ tahıl ekiliyor, yüzde 7'sinde lifli ve 
kök sebze tarımı, yüzde 6'sında ise bağcılık 
yapılıyordu. Sınai diye sınıflandmlabilecek ürünlerin 
tarımına yarılmış olan topraklar ise yüzde 7'den 
ibaretti. Üstte, sağda incir toplamakta olan kadınlar 
görülüyor. Özellikle Menderes vadisinde yetişen incir, 
18. yüzyıldan beri kurutularak ihraç ediliyordu. Izmlr- 
Aydın demiryolunun işletmeye açılması üzerine 
trenle taşınmaya başladı. Ancak bu yenilik bile, trene 
yüklenmenin incirleri büzdüğü ve kalitesini düşürdüğü 
gerekçesiyle dirençle karşılandı.

Osmanlı Devleti’ni çok geçmeden Alman egemenliğine düşüreceğini bilmesine karşın 
Abdülhamid,' Babıâli’nin otoritesini ülkenin en ücra köşelerine kadar eriştirme umuduyla 
Demiryolu’nun imtiyazını 18 Mart 1902’de Almanlara verdi. Ertesi yıl, 3 Martta çıkanlan bir 
kanunla, o güne kadar görülmemiş ek imtiyazları Türk-Alman ortaklık kuruluşu olan “Bağdad 
Demiryolu Şirketi”ne verilince, İngiltere’nin muhalefeti- siyasal bir bunalıma yol açti. Sonuçta- 
demiryolu inşaatının “Alman kontrolü altında uluslararası bir Osmanlı teşebbüsü” olduğu 
hakkında bir kayıt düşüldü ve oluşturulan sendikaya liderlik Deutsche Bank’ta kalmak şartiyla 
Fransız, Osmanlı ve AvusturyalI müteşebbis kuruluşlar da dahil edildiler. Osmanh hükümetinin 
1903’ten sonra girdiği mali bunalım nedeniyle katkı payını verememesinden dolayı inşaat 
ertesi yıl durdu; Gümrük resimlerini artürarak bunalımı adatma çareleri arayan Babıâli’nin bu 
girişimi Batılı ülkelerin tepkisiyle karşılaştı. Pek çok taviz verilerek gümrük resimlerinin 
indirilişi ancak 1907’de sağlanabildi. 1908’den itibaren inşaata devam edildi. Gelecekte Bagdad 
Demiryolu hattı çevresindeki rekabet I. Dünya Savaşı’nın başhca itici güçlerinden biri olacaktı.

II. Abdülhamid Döneminde İşçi Hareketi

1872’de başlayan grevler 1876’da sekiz grevle belli bir doruğa ulaştıktan sonra azalma eğilimi 
göstermişti. 15 Ekim 1878’de İstanbul’daki duvarcılar, kunduracılar ve terzi işçileri, 10 Mart 
1879’da yapı işçileri, 25 Mart’ta Şirket-i Hayriye işçileri, 10 Temmuz’da Muhasebe Bürosu 
çalışanları, 17 Temmuz’da Tersane işçileri, 3 Şubat 1880’de İdare-i Mahsusa işçileri, 27 
Şubat’ta Haydarpaşa-İzmit demiryolu işçileri, 24 Kasım’da Haliç Vapur Şirketi işçileri, 12 Ekim 
1882’de Tatavla kunduracıları, 9 Nisan 1885’de Odunkapı odun biçme işçileri greve çıkülar. 
1886-1902 arasında grev hareketine hemen hemen rastlanmaz. Grevlerin azalması ve 
kayjjolmasında 1878’den itibaren belirginleşen ve gittikçe yoğunlaşan Abdülhamid istihbdadm 
rolü belli bir öneme sahiptir. 1902’den sonra grevler yeniden örgütlenir ve 1906’da on grev 
yapılır. Bunlar 8 bin Kavalah tütün işçisinin 1904’de, Selanikli tütün işçilerinin 1904’de, gene 
Selanikli kunduracıların 1904’de, Manastırlı fınn işçilerinin 1904’de, Vodenli dokuma işçilerinin 
1905’de, İstanbullu tabakhane işçilerinin 1905’de, İstanbullu mürettiplerin 1906’da, Selanikli 
demir işçilerinin 1906’da, Selanikli Çimento, toprak ve cam “Allatini” seramik fabrikası 
işçilerinin 1906’da ve Üsküplü kaftancı işçilerin 1906’da yaptıkları grevlerdir. 1902 sonrası 
grevlerinin daha çok İstanbul dışındaki Makedonya, Balkanlar ve Rumeli kenderinde 
düzenlenmesi dikkat çekicidir. Bunun nedeni sözkonusu kentlerde baskının görece daha az 
hissedilir olması ve bu kentlerde sanayinin görece gelişmiş olmasıdır. Aynı zamanda Avrupa’ya 
yakınlık. Jön Türk hareketinin bu kentlerde gelişmesi de belli bir rol oynamıştır. Dahası otuz 
yıh aşmakta olan Abdülhamid yönetimi ve ağır ekonomik koşullar, son yıllann yetersiz 
tarımsal üretimi ve kıdıklarla birleşince 1900’lerin başında her toplumsal sınıfın isyan ve 
ayaklanmalarla hoşnutsuzluğunu dile getirmesine yol açmışür.

Dönemin grevleri âni patlamalar oirnaktan çok, uzun beklemelerden sonra ve padişah, 
sadrazam ve ilgili nâzırlara yapılan başvurulardan bir sonuç elde edilemeyince örgütlenen 
birer olay niteliğini taşıyorlardı. Bu oluşum özellikle Müslüman işçilerde daha belirgindir. 
Burada Osmanh geleneğinde bulunan Cuma Divanı’na çıkıp dilek ve isteklerin yetkililere
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bildirilmesi alışkanlığının belli bir rolü olmalıdır. Bu alışkanlık 1908 ve sonrası dönemlerde 
de bazı işçi kesimlerinde sürdürülmüştür. Öte yandan bu dönem grevleri belli bir ekonomik 
bunalım sırasında ekonomik nedenlere dayanan ve kendiliğinden oluşan eylemlerdi. Eylemlerin 
pek çoğu mali bunalım nedeniyle işçi ve memurlanna ücret ödemekten aciz olan devlete 
bağlı kuruluşlarda, başka bir deyişle kamu sektöründe örgûüenmişti. Daha çok yabancı 
sermayenin elinde ve egemenliğinde bulunan özel sektörde düzenlenen grevler daha sert 
geçmekte ve asker veya polis müdahalesine daha sık rastlanılmaktaydı. Devlet bu tür olaylan 
bastırmakta ve ülkeye çekmek istediği yabancı sermayeye güvence vermeye çalışmaktaydı. Bu 
süreç içinde Osmanlı dış borçlannın devlet üzerindeki baskısının, geleneksel toplumsal adalet 
beklentilerinin yarattığı baskıdan daha fazla ağırlığa sahip olduğu söylenebilir. İşçi istekleri 
öncelikle ve çoğunlukla aylardır ödenmeyen birikmiş ücrederin ödenmesiyle ilgiliydi. 1878’den 
sonra birkaç grevde ücretlerin artıniması isteğine de rasdanmışar. Yine bu tarihlerde işçilerin 
bakır para veya kaime ile yapılan ödemelere de şiddetle karşı olduklan gözlenebilir. Bir 
grevde pazann hafta tatili sayılması, iki grevde ise uzun işgününün kısalulması isteklerinde 
bulunulmuştu.

İşçi Örgüdenmeleri

1845 tarihli Polis Nizamnamesi işçilerin demeklerde ve sendikalarda örgütlenmeleri konusunda 
yasaklayıcı hükümler getirmişti. ıl876 Anayasası örgütlenme hakkı konusunda herhangi bir 
hüküm içermiyordu. Dahası 1878’den sonra Abdülhamid’in ticari şirketlerden bile kuşkulandığı, 
üç kişinin bir araya gelmesinin engellendiği bir dönem yaşandı. Onca, tüzel ve fiih yasağa 
karşın 1860’lardan itibaren işçiler üç ayn biçimde örgüdendiler, a) Hayır Demekleri: Bu tipin 
en ilginç ömeği kimi yazarlarca Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk işçi örgütü sanılan 
Ameleperver Cemiyeti'dir (L’Ami du Travail). 1860’larda kumimuş olan demek, ashnda küçük 
esnaflara yardım eden, kredi veren, bu arada “halen işsiz olan namuslu işçilere” para yardımı 
yapan, “fakir işçilere iş bulan” bir hayır demeğiydi ve işçi örgütü niteliklerinden hiçbirini 
taşımamaktaydı. İstanbul’da 1860’larda Yunanlılann “Omonia” hayır demeği pb i demekler de 
bulunuyordu. Bu tür demekleri gerçek işçi demeği saymak olanaksızdır, b) İşçi Demekleri: 
Bunlar bizzat işçilerce kurulan, işçilerin ekonomik ve toplumsal hak ve çıkarlannı kommayı 
üstlenen, bu konularda uğraş veren örgüderdi. Bunlar arasında grevlerin yönetilmesi, başanya 
ulaştıniması amacıyla grevcilerin kurduklan geçici işçi birlikleri -yani genellikle eylemin sona 
ermesi ile yok olan örgüdenmeler- ve grev komiteleri sayılabilir. Aynca 1900’lerde Balkanlar 
ile Makedonya kenderinde sürekli ve kalıcı işçi birUklerine de rastlanmaktaydı. Ömeğin 
Selanik’te Yahudi topluluğu karşılıklı yardım sandıklanna ve şu veya bu biçimde sendikal

İlk kez 19 Mart 1877’de toplanan v b  û ç  ay kadar çalışmalarını sürdüren I. Osmanlı Mecllsi'nin oturumundan bir 
görüntü. I. Meşrutiyet sonrası yapılan ilk seçimlerde, kadınlar oy hakkına sahip değillerdi ve seçmen olabilmek 
için belli bir servete sahip olmak gerekiyordu. Aynca seçmenler temsilcilerini doğrudan seçemiyor, asıl meclisi 
oluşturacak olan ikinci aşama seçmenleri belirleyebiliyordu. Seçimlerin bazı taşra bölgelerinde yapılmaması 
sonucu halkın büyük çoğunluğunu yönetime katılımdan alıkoyan seçimlerin diğer bir özelliği, siyasal partilerin 
olmaması nedeniyle adayların kişisel olmalarıydı. Gerek I. Meclis gerekse de ertesi yıl yeniden yapılan 
seçimlerle oluşturulan ve iki ay kadar etkinlik gösteren II. Meclis Osmanlı egemen sınıflarının temsilcilerinden 
oluşuyordu. Meclis bileşiminde kısmi bir çoğulculuğa yol açan tek unsur ise, meclisin üçte birini oluşturan 
azınlık temsilcileriydi. 14 Şubat 1878'de gerçekleştirilen saray darbesi meclis yaşamını II. Meşrutiyet'e kadar 
kesintiye uğrattı.
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Baha Tevfik ve Siyasal 
Düşünüşü

Baha Tevfik (1884-1914) bir yandan Türk düşüncı 
tarihi içinde materyallst-evrimci felsefeyi tanıtıp, yayış 
ile, diğer yandan da siyasal akımlar, hareketler içindi 
sosyalist olduğu yolundaki varsayım ile ilgi toplamı: 
bir Meşrutiyet aydınıdır. Türkiye Cumhuriyetl’nde oldu 
ğundan daha fazla, Osmanlı Devletl'nde “aydın” kayna 
ğı durumundaki Mekteb-I Müikiye-i Şahane’den (Siyasa 
Bilgiler Fakiiltesl’nden) mezun olmuştur. Müikiye’nir 
son yıllarında arkadaşı Haşan Vasfi [Menteş] ile berabeı 
Fransızca İştikak Lügati'nı hazıriamıştır. Önceleri yasak 
lanan bu yapıt daha sonra yayınlanacaktır. Döneme iiiş 
kin anılardan anladığımız kadarıyla henüz Mülkiye yılla 
rında dinsel-geleneksei dünya görüşü ve uygulamaların 
materyallst-dünyevf bir bakış açısı ile sorgulamaya baş 
lamıştır. Yine Mülkiye yıllarında felsefe İle yakından İlgi 
tenmiş, bilim ve felsefeye ilişkin bir de yapıt meydans 
getirmiş ama bu bildiğimiz kadarıyla yayınlanmamıştır, 
Müikiye’den mezun olduktan sonra İzmir’e döner ve 
burada İzmir adlı bir gazetede yazariiğa başlar. Gazete' 
nin müdürü sonraları iştirakçi ya da sosyalist Hilmi adıy
la anılacak ve Türkiye’nin ilk sosyalist partisinin kurucu
su ve lideri olacak olan Hüseyin Hilmi’dir. Baha Tevfik, 
bu gazeteye 17. sayısından itibaren başyazar olur. Bu 
gazetede işlediği konular özellikle bilim ve felsefe içe
riklidir. Örneğin “ rüya” metafizik ya da dinsel bir olay 
olarak değil bilimsel bir konu olarak ele alınır. Bahs 
Tevfik, aynca, İzmir yıllannda Ferda-yı Temmuz, 11 Tem
muz 324 ve Sedat gibi gazetelerde de yazarlık yapmıştır. 
II. MeşrutIyet'In ardından İzmir gazetesi, Serbest İzmit 
(daha sonra Serbest-Liberal-Izmir) adıyla ve siyasal biı 
nitelik kazanmaya başlamış olarak yeniden yayınlanır. 
17. sayısından sonra gazete İstanbul'da yayınlanmaya 
başlanır. Gazetenin İstanbul'a taşınmasından kapanışı
na değin geçen süre İçinde İttihat ve Terakki Cemiyet'] 
karşıtı, Ahrar Fırkası yanlısı bir İçerikle yayınlanır. Gaze
te bu dönemde siyasal hak ve özgürlükler üzerinde 
yoğun olarak durur. Kısaca Serbest İzmir gazetesi libe
ral siyasal düşünüşün savunucusudur. Hüseyin Hilmi 
İle blriikte İstanbul’a yeniden gelişi ve buradaki etkinlik
leri onu II. MeşrutIyet'In özgün aydınları arasına soka
caktır.

Ahmet Nebll ile blriikte kurduklan “Teceddüt-ü ilmi 
ve Felsefi Kütüphanesi”nden (Bilimsel ve Felsefi Yeni
likler Kitaplığı) yayınladığı yapıtlar dönem Osmanlı aydı
nı arasında oldukça İlgi uyandırmış, ilgi çektiği kadar 
tepki de doğurmuştur. Bu “ Kütüphane”den yayınlanan 
yapıtlar şunlardır; Hassasiyet Bahsi ve Yeni Ahlak, 
Vahdet-I Mevcud- Bir Tabiat Aliminin Dini, Madde ve 
Kuvvet Teceddüt-ü llmf ve Edebt, Femlnlzm-Alem-I NIs- 
vin. Psikoloji llm-l Ahvâl-i Ruh, Tarih-I Felsefe, Nlçe 
(Nietzsche) Hayatı ve Felsefesi, Nesl-I Beşer- İnsanın 
Menşet, Darwlnlzm-Darwin Mesleğinin İhtiva Ettiği Haki
kâtler ve Hatalar, Hücre-Hayatın Esâsı, Felsefe-I Edebi
yat ve Şair Cells. Bu onIki yapıt, kütüphanenin de adın
dan anlaşıldığı gibi bilim ve felsefeye ilişkindir. Yayın- 
landıklan dönemde gerçekten bilimsel ve felsefi bir ha
reket yaratacak türdendirler. Baha Tevflk'ln felsefe ile 
bu yakın uğraşısı 1913 yılında Felsefe Mecmuası adlı 
bir felsefe dergisi çıkarması ile sürer. Bu dergi kronolo
jik olarak 1911 tarihinde çıkan Yeni Felsefe Mecmuası 
ve 1912 yılında yayınlanan Ceride-I Felsefiye'öen sonra 
yayınlanan üçüncü felsefe dergisidir. Ancak gerek İçe
rik ve nitelik,, gerekse amaç açısından İlk sayılmak gere
kir. Baha Tevfik'e göre bilim ve felsefe birbirlerini dur
madan besleyen yaratıcı bir döngü içindedirler.

Baha Tevflk'ln bir diğer yönü Türkiye’nin İlk sosyalist 
partisinin kurucusu ve teorisyenl olması; Hüseyin Hil
mi'yi sosyalist olmaya teşvik edişi ve ona sosyalizmi 
öğretişi; lştlrak'\ beraber çıkarmalan ve sosyalizmi anla-



tan makaleler kaleme almasıdır. (Hemen belirtmekte ya
rar var bu konulara İlişkin bilgiler rivayetten öteye geç
meyen türdendir. Tüm bu savlann dayandığı nokta, onun, 
Hüseyin Hilmi ile olan ve İzmir günlerine uzanan İlişkile
ridir.)

Baha Tevflk’in adı hiç bir resmî belgede Osmanlı Sos
yalist Fırlcası’nm kurucusu olarak geçmez. Yine ne fırka 
İçinde ne de fırka İçin faaliyette bulunduğuna ilişkin 
güvenilir bir bilgi yoktur. Onun, Hüseyin Hilmi ile olan 
ilişkisi İlk çalışmaya başladığı İzmir gazetesinde başla
mış olmak gerekir Aralannda bu ilişkilerinden kaynakla
nan bir etkileşimin olduğu yadsınamaz. Ancak bunu 
abartma, Hüseyin Hilmi’yi Baha Tevflk’ln elinde bir 
“Oyuncak” olarak görme pek yerinde bir saptama sayıl
maz. Iştirak’te çıkan Hüseyin Hilmi imzalı makalelerin 
gerçekte Baha Tevflk’e alt olduğu İddiası İse pek yanıltı
cıdır. Zira Hüseyin Hilmi’nin Iştlralf'te kendi imzası ile 
yayınlanan tek bir yazısı vardır; o da “Şura-yı Ümmet’e 
Cevap” başlığını taşımaktadır. Üstelik bu yazı gerçek
ten Hüseyin Hilmi'ye aittir. Bu konu ile llgll bir başka 
sav da Baha Tevfik ile Ahmet Nebll adlı kişinin aslında 
aynı kişiler olduklan, bu nedenle Iştiralf’ieki Ahmet Ne
bll imzalı makalelerin aslında Baha Tevfik tarafından 
yazıldığıdır. Bu varsayım da doğru değildir zira Ahmet 
Nebll [ÇIka] adında birinin yaşadığmı ve Baha Tevfik’In 
yakın dostlanndan biri olduğunu biliyoruz. Hatta, “Zo
raki Diplomat” olarak Tiran’a giden Yakup Kadri burada 
Ahmet Nebil'e rastlamış ve onu hemen tanımıştır. Ayrı
ca belirtmek gerekirse, Hüseyin Hilmi ve çevresi İştirak, 
Sosyalist, İnsaniyet, Medeniyet gibi sosyalist gazeteler 
yayınlarken Baha Tevfik Piyano adlı bir dergide sosya- 
yzm İle uzaktan yakından İlgisi olmayan yazılar yayınla
makta idi.

Baha Tevfil< (üstte) daha çok materyalist felsefeyi 
savunmasıyla tanınır. Siyasal düşüncesi ise daha çok 
liberalizm akımına yaklaşmaktadır. Prens Sabahattin 
ile birlikte aynı doktrinin, “adem-i merkeziyetçilik"in 
savunuculuğunu da yapmıştır.

Baha Tevflk’ln birey, toplum ve devlet’e İlişkin maka
lelerini bir araya getiren Feisefe-i Ferd adlı yapıtının 
“Intihâ-yı Asr ve Felsefe-I Ferdiye’nin Neticesi” başlıklı 
son bölümünde şunlar yazılıdır: (anarşizm İle sosyaliz
min birbirine karıştırıldığından yakınarak...) “ ...bence 
sosyalizm: ferd ve mezlyyât-ı ferdiye [bireysel yetenek
ler] aleyhinde hayit-ı cemiyeti [toplum yaşamm] takvi
yeye çalışan bir meslek-l İçtimaîyedir [toplumsal kuram
dır]. Devletler kendi teessüslerini mAkûl nazariyata [us
sal kuramlara] Istinad ettirmek lüzumunu hissettikleri 
gün mutlaka sosyalizm zir-l muAvenetIne [yardımına]

lltIcA’ edeceklerdir, [sığınacaklardır] Yani fikrimizce dün
yada mâkul bir hükümet teşekkül etmek lâzım gelirse 
ve hangi sebebden dolayı bunu tasvib edersek şuna 
da kâni olmalıyız kİ o hükümet sosyalist hükümeti ola
caktır. İnsanları kardeş etmek ve onlar arasında musâ- 
vat te’sis eylemek düsturunu en vasî salâhiyetle bağıra
bilecek ağızlar, ancak sosyalistlere has ağızlardır.” Ba
ha Tevfik bu konunun ardından anarşizmi anlatır ve 
sonrasında “acaba nereye doğru gidiyoruz? Tarik-I ha
yatımız üzerinde Sosyalizm mi yoksa anarşizm mi var?” 
sorusuna “Ben bu yeni asır içinde anarşizmi görüyorum” 
diye yanıt verecektir. Ancak bu son cümleler onun Stlr- 
ner’den etkilenmiş bir anarşist olduğunu göstermez. 
Aşağıda değineceğimiz siyasal düşünce ve görüşleri 
buna olanak tanımamaktadır. Onun siyasal düşüncesi 
de genel felsefî düşünüşü gibi endividüalizme varma
yan “birey” merkezli bir düşünüştür. Kendisinin de 
belirttiği gibi topluma ve bireye Durkhelm İle Demolins’- 
In bakış açılarıyla bakmıştır. Feisefe-i Ferd’in önsözün
de de bunu açıkça belirtmiştir. "... memleketimizdeki 
ahvâl-i Içtlmalyeyl tedkik etmek istediğim zaman kendi 
gözlerimin klfâyet etmidiginl anladım. Ve serian ulûm-u 
Içtlmaîyede Durkhelm’In, llm-l içtimaîyede DemolIns’In 
pek büyük maharetle hazırladığı gözlükleri aldım. Bun
larla ahvâl-l İçtimaîmize baktım...”

Baha Tevflk’ln siyasal düşünüşü de birey merkezlidir. 
Siyasal içerikli yazılannda daha çok “siyasal hak ve 
özgürlükler” konusunu İşlemiştir. Siyasal düşünüşü
nün Ur boyutunda da buna uygun “Adem-I Merkeziyetçi” 
bir yönetim seçimi vardır. Onun bu seçiminin anlatımını 
uzun süre çalıştığı ve başyazarlığını yaptığı >$/em (Alem- 
dâr, Takvimli Gazete) gazetesinde yazdığı “ Memleket 
Nasıl Islâh Olunur?” anabaşlıklı beş uzun dizillk makale
den anlamak olanaklıdır.^bu makalelerin İlkinin alt başlı
ğı “ Mes’ullyef’tlr. Bu uzun makalelerin içeriğinden kı
saca sözetmek onun, siyasal düşünüşü konusunda açık 
bir fikir verecektir. İlk uzun makalenin sorumluluk konu
sunda odaklaşmasının İki nedeni vardır. İlki, hükümet 
uygulamaları üzerinde bir denetim düzeneği kurmanın 
gerekliliği; İkincisi, memurlan bu mes’uilyet esâsına bağ
lamak ve böylece davranış İle eylemlerini denetleyebil
mek zorunluluğudur. Her ikisinin ortak amacı İse keyfî 
tasarrufları ve keyfî yönetimi önlemektir.

İkinci uzun makale, “Memleket Nasıl Islâh Olunur?- 
İdare-I Örfiye” başlığını taşımaktadır. Bu makalede üze
rinde durulan konu, sıkıyönetimin uygulandığı yerde 
yasaya bağlı yönetimden, Meşrutiyet’ten söz edileme
yeceğidir. Baha Tevfik’in siyasal makalelerinde göze 
çarpan ortak noktalardan biri “ Meşrutiyet lnkılâbı” na, 
çoğu OsmanlI Aydını gibi, düş kınklıkları ile bakmasıdır. 
Bilindiği gibi sıkıyönetim de en başta basına ve muhale
fete yönelik kısıtlamalarla çalışmaktadır. Aiemdâr gaze
tesi de sıkıyönetimce sık sık kapatılan gazetelerin başın
da gelmektedir. Bu nedenle bildiğimiz kadarıyla onbeş 
değişik adla yayınlanmıştır.

Son üç makale tamamen Adem-I Merkeziyet konusu
na aynimıştır. Üçüncü makalenin alt başlığı “Adem-I 
Merkezlyet-1”dlr. Yazının girişinde Kanun-i Esâsî’nin 
108., 62. ve 63. maddelerinden alıntılar yapılmıştır. Prens 
Sabahattin’in bu mesleğin (kuramın) yayıcısı olduğu 
anımsatılarak saygı İle anılır. Adem-I MerkezIyet’In tanı
mı, "muhtarlyet”ten farklıhğı, Osmanlı Devletl’ndeki ta
lihsiz gelişimi ve ona yöneltilen - özellikle de bölücülük- 
suçlamalarına değinilir ve bunlar reddedilir. Merkeziyet
çi yönetimin -Fransa’dan örneklenerek- birey özgürlü
ğünü kısıcı yanlan üzerinde durulur. Adem-I Merkezl- 
yet’in “tercihe şâyân” oluşunun nedenleri anlatılır. 
Kanun-i Esasî ve yasalarda bu konuya İlişkin yer alan 
maddelerin uygulamaya geçirilmesi istenir.

Dördüncü makale “Adem-I Merkeziyet-2”de Merkezi
yet yönteminin, siyasal bağımsızlıktan başka bir bağım
sızlık yaşatmamak olduğunu oysa Adem-I Merkeziyet’in 
yönetsel, malî, ekonomik, bilimsel ve bireysel bağımsız

lıkları içerdiğine değinilir. Baha Tevfik, adem-l merkezi
yete yöneltilen eleştirileri iki bölümde toplar. İlki bölü
cülük, yani illere özeridlk vermenin devleti bölmek de
mek olduğu savıdır. İkincisi ise, memleketin henüz adem- 
I merkeziyet İle İdare olunacak kadar İlerlemediği, bu 
durumun da “su-i istimâl”e neden olaballceği görüşü
dür. Baha Tevflk’e göre İlk itiraz cahillikten kaynaklan
maktadır. Bu cahillik “desantrillzasyon” anlamındaki 
adem-i merkeziyet ile “ konfederasyon” anlamındaki 
“ muhtariyef’I birbirine karıştırmanın sonucudur. "... 
Adem-I merkeziyet demek, merkezdeki siyasî istiklâle 
mukabil vilayette yeni yeni İstiklâller tevellüd etmek 
değil fakat, İdarî, malî, İktisadî, İlmî ve ferdi İstiklâller 
uyandırmak demektir. Bu da idare memuriarına verile
cek selâhiyet İle kaimdir...” Bu durum ise “bölücülük” 
değil tam tersine “ lttihad” ı oluşturmak demektir. İkinci 
itaraza verdiği yanıtta ise şunları yazar: “ ...terakki et
memiş bir memleketi terakki ettirebilmek İçin adem-l 
merkeziyetin tatbikini istiyoruz... Çünkü ilerlemiş bir 
ülkede zaten adem-i merkeziyet var demektir” diyecek
tir. Baha Tevflk’e göre “su-l istimâl” l önlemenin yolu 
İse idari-ve cezaî sorumluluğun yerleştirilmesidir.

Son makalenin başlığı “Adem-i Merkeziyet’In Hangi 
Şekil Bizim İçindir?” başlığını taşır. Bu makalede yöne
timde yetki genişliğinin olması gerektiği ısraria vurgula
nır. Valiler kendi illeri içindeki faaliyetlerinde serbest 
olacaklardır. Bunların ne asken ne de siyasi nitelikleri 
olamayacaktır. Adlî nitelikleri ise sınırii olacaktır ama, 
mahkemeyi kurmada, başkanını ve üyelerini atama ko
nusunda yetkili olacaktır. Valilere verilmesi gereken en 
önemli nitelik mali niteliktir. Bu sayede bayındıriık işleri 
yoluna girebilir. Bunun yolu da her İlin ayn bir bütçesi
nin olmasıdır.

Baha Tevfik Adem-l merkeziyetçiliğin savunuculuğu
nu üstlenmiştir. Bilindiği gibi Adem-i merkeziyetçi yöne
tim düşüncesinin esin kaynağı Anglo-saxon kökenlidir. 
Baha Tevfik de adem-l merkeziyetin en iyi Ingiltere’de 
uygulandığını; bu ülkede devletin kendi yurttaşlanna 
değer verdiğini ve güvendiğini imrenerek yazacaktır.
O, Mustafa Suphi’nin de bir dönem yazariiğını yaptığı 
Hak gazetesinde yayınladığı makalelerinde siyasal hak 
ve özgüriükler konusu üzerinde durmuş, özellikle mu- 
halefet’ln öneminden sözetmiştir.

Felsefi yazılarında eleştirdiği kişilerin başında Platon 
gelmektedir. Ancak kimi günümüz Türk araştırmacılan- 
nın sandığı gibi Platon ne sosyalist ne de komünisttir. 
Bu nedenle Baha Tevflk’ln Platon’a yönelttiği eleştirile
rin dolayısıyla sosyalizme yöneltilmiş olduğu İddiası saf 
dlllikten öteye gitmez. Çünkü onun Platon'da ve ondan 
esinlenmiş düşünürlerde asıl ve açık açık eleştirdiği 
yön totaliter, kapalı ve katı siyasal re|imler öngörmüş 
olmalan, bireye yer ve değer vermeyen sistemler getirmiş 
olmalandır. Bu eleştiri onun kendi siyasal düşünüşü 
ile tutarlılık İçindedir.

Baha Tevfik, hiç bir yazısında sosyalizmi eleştirmiş, 
yermiş biri değildir. Hatta “sosyalizmin ussal bir yöne
tim biçimi” olduğunu düşünmektedir. Ancak biz, onun 
sosyalist olarak nitelenmesine elverecek bir yazısına 
da rastlamadık. Sonuç olarak, Baha Tevflk’in sosyalist 
olmadığını söyleyebiliriz. Ama, o, demokrasiye inanmış 
İlerici bir aydındır. Gerek topluma gerekse devlete bakış 
açısı birey temellidir. Felsefi düşünüşü de yönetime 
İlişkin düşünüşü de siyasal düşünüşü de hep bu özellik
leri göstermektedir. Adem-i merkeziyetin savunuculu
ğunu üstlenmesinin ardında da bu konu yatmaktadır. 
“Teşebbüs-ü Şahsi” sahibi birey onun özlediği birey
dir. Kısaca, Baha Tevfik’In yazılannda işlediği siyasal 
özgürlük ve haklar konulu makaleleri bir bütünlük içinde 
değerlendirildiğinde onu, siyasal liberaiizmden yana 
bir OsmanlI Aydını olarak nitelemek sanınm, pek de 
yanlış olmaz.

MEHf^ET Ö.ALKAN
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niteliği olan birkaç birliğe sahipti. 1904’te bir tütün merkezi olan İskeçe’de ayn ayn Bulgar, 
Yunan ve Türk İşçi Komiteleri kurulmuş ve bunlar 1960’da tek bir işçi komitesinde 
birleşmişlerdi. İstanbul’da bilinen ilk gerçek işçi kuruluşunun 1894 veya 1895’te gizli kurulan 
Amele-i Osmani Cemiyeti (Osmanh Amele Cemiyeti) olduğu kabul edilmektedir. Bu örgüt 4 
bin kadar işçinin çalıştığı savaş sanayi fabrikalan işçilerince Tophane’de kurulmuştu. Bir 
yandan işçileri örgütlemeye çalışırken, öte yandan istibdada karşı halkı ayaklanmaya çağıran 
bu örgüt, bu nitelikleriyle yan sendikal, yan siyasal bir demekti. Bir yıllık faaliyetten sonra 
kuruculan yakalanıp, sürgüne gönderildi ve demek dağıtıldı. Ancak kumculanndan İstanbul’a 
dönebilenler, demeği 1901-1902’de yeniden canlandırmak istediler ve bu amaçlar birçok 
toplantılar düzenledilerse de, demek önderleri yeniden yakalandı ve faaliyetleri durdumidu. c) 
Yardımlaşma ve Emekli Sendikalan: 1880’lerde madenler, tersaneler, demir ve deniz yollan ile 
dokuma imalathane ve fabrikalannda toplumsal güvenlik kummlan olarak işçiler arasında 
yardımlaşmayı sağlamak onlara belli bir çalışma süresinden (30-35 yıl) sonra emeklilik hakkı 
tanımak için kurulan örgütlerdi. Örneğin Şubat 1876’da Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü’nde 
oluşturulmak istenen Emekli Sandığı için hazırlanan kanun tasansı 25 yıl çahşanlann 
isterlerse ücretlerinin yüzde 50’si oranında bir maaşla emekliye aynimalannı öngörüyordu. 30 
yıl çalıştıktan sonra emekli olanlar ücretlerin yüzde 75’ini emekli maaşı olarak alabileceklerdi. 
Bu tür örgütlerin yönetimi işveren veya işveren vekillerinin denetim ve gözetiminde kaldı. 
Böylece, işçi ücretlerinden kesilen primlerden işveren için yan bir fon olanağı yaratıldı. Bir 
işçinin 25, 30 veya 35 yıl aynı işletmede çalışıp emekli olabilme şansını elde etmesi ender 
bir şey olduğundan Emekli Sandıklan asıl amaçlanm gerçekleştirmekten uzak kaldılar.

İ-.JI

üstte Enver ve Niyazi Paşa 31 Mart sırasında 
Taksim'de şimdi Taksim Gezisi'nin olduğu yerde 
buiunan Topçu Kışlası önünde, altta ise 31 Mart 
olaylan sırasındaki çatışmalarda ölenler 
görülüyor. II. MeşrutIyet'In ilanı Itfihad ve Terakki 
Frrkası’n/n iktidan doğrudan doğruya üzerine alması 
anlamına gelmiyordu. Varolan güçler dengesine bağlı 
olarak arka planda kalan örgüt, iktidara dolaylı 
yollardan egemen olmak için çaba harcıyordu.
Yönetimi egemenliği altına geçirmek için uyguladığı 
siyaset çok geçmeden kendi içinde bir muhalefetin 
oluşmasına ve Prens Sabahattin’in desteklediği Ahtar 
Fırkası’n/n kurulmasına yol açtı, ittiliat ve Terakki 
Cemiyeti, Meşrutiyet’e ve vatana ihanet ettiğini 
düşündüğü siyasal kişilere karşı cinayete kadar varan 
siyasal tedhiş yöntemleri uyguluyordu. Bu sert siyaset, 
başından beri kendine muhalif grupların da şiddetli 
tepkisini uyandırmaya başladı. Diğer yandan 
uygulanmaya konan reformlar, hem sivil hem de 
askeri alanda reformlara karşı tepkileri beraberinde 
getiriyordu. Dini çevreler Ittiiıat ve Terakki’ye karşı 
muhalefetin başını çekiyorlardı. Bu kesimin 
sözcülüğünü esas olarak. Prens Sabahattin’in adem-i 
merkeziyetçi görüşlerine de yer veren, Derviş 
Vahdeti'nin Volkan gazetesi yapıyordu. Üzerinde 
durulan konular, muhalefetin tüm toplumsal kesimler 
arasında yaygınlaştırılması amacına yönelikti. Gazete 
böylelikle askerlik hizmeti yükümlülüğü getirilen 
medrese öğrencileri .ye ordudaki görevlerinden 
azledilen alaylı subaylar üzerinde de etkili olmaya 
başladı. Öne sürdüğü taleplere bakarak dinci bir 
ayaklanma olarak değerlendirilen 31 Mart 
Ayaklanması, aslında İttiliat ve Terakki’ye tepki duyan 
tüm kesimlerin başarısız bir darbe girişimiydi ve 
amacı Cemiyet'i İstanbul’dan uzaklaştırarak iktidan 
denetlemesine son vermekti. Ayaklanma ordu içinde 
patlak verdi. İlk olarak Taksim Kışlası’ndaki Avcı 
Taburu ayaklandı, daha sonra diğer askeri birlikler 
onu izlediler. Ayaklanma sırasında yapılan gösterilerde 
hükümetin istifası, bazı İttihatçıların görevden alınması 
ve şeriat hükümlerinin uygulanması gibi talepler öne 
sürüldü. 20 kadar okullu subayın linç edilmesi 
hükümet ve Meclis-i Mebusan üyeleri arasında korku 
ve dehşete yol açmıştı. Bu olaylar sonucunda 
hükümet istifa etti ve Meclis üyelerinin çoğu ortadan 
kayboldu. Böylelikle ilk etapta ayaklanma amacına 
ulaşmış, İttihatçıların büyük bölümü İstanbul’dan 
kaçmış ve Meclis Cemiyet'in denetiminden 
kurtarılmıştı. Ayaklanmacıların başkente hakim olmalan 
üzerine, İttitiat ve Terakki Fırkası’n/n önde gelenleri, 
ayaklanmanın bastırılabilmesi için Selanik’ten yardım 
istemek zorunda kaldılar. Selanik’ten bu amaçla 
hareket eden askeri biriiğe Hareket Ordusu adını 
veren, birliğin kurmay başkanı Kolağası Mustafa 
Kemal’dir. Onun kaleme aldığı ve ordu komutanının 
imzasını taşıyan bir duyuruda, birliğin İstanbul’a 
hareket edeceği ve can kaybına yol açılmaması için 
ayaklanmacıların teslim olması isteniyordu. 15-16 
Nisan’a gelindiğinde Hareket Ordusu Çatalca’ya 
varmış, İstanbul’a girmek üzereydi. Meclis-i Mebusan 
üyeleri başlangıçta birliğin İstanbul’a girmesini 
engellemek istediler. Yapılan görüşmelerde sonuç 
alınamayınca, Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan 
üyeleri Ayastefanos’ta (Yeşilköy) Meclis-i Umumi-i Milli 
adı altında toplanarak müdahaleyi kabul ettiklerini 
açıkladılar. Hareket Ordusu 22 Nisan 1909’da 
Küçükçekmece tren istasyonunu ele geçirdi, daha 
sonra 23 Nisan’da dört koldan kente girerek Önce 
Rami ve Davutpaşa Kışlaları’nı, ardından Harbiye 
Nezareti’ni aldı. II. Abdülhamid, Meclis üyelerinin 
Ayastefanos toplantısı ertesinde kendisine gönderdikleri 
mesaja uyarak, emrindeki askeri kuvvetlerin . 
mukavemet etmesine izin vermedi. Taksim ve Taşkışla 
Kışlaları’ndaki askerier ise önce direndilerse de, açılan 
topçu ateşinin kendilerine verdirdiği zaiyat sonucunda 
teslim olmak zorunda kaldılar. Olaylann denetim altına 
alınmasıyla birlikte kentte yeni olaylara meydan 
vermemek için sıkıyönetim ilan edildi. Hareket Ordusu 
yalnızca olaylan bastırmakla kalmadı, ayaklanmacıların 
padişaha bağlılıklarını ilan etmiş olduklarına ve 

, padişahın onlara göstermiş olduğu yakınlığa dayanarak 
II. Abdülhamid’i olayların baş sorumlusu olarak 
gösterdi ve tahttan indirilmesine önayak oldu.

1816



x d i i ^ i i i i c i L  V C  u a L i i i i . a : : 5 i i i c

Paris Konferansi’nin yayılma politikası önüne koyduğu 
engelleri aşmak için Rusya “Panslavizm" politikasını 

bu dönemde daha yaygın ve etkin olarak kullanmaya 
başladı. Böylelikle, Osmanlı Devleti sınırları içinde 
yaşayan Slav toplulukların Rusya'nın öncülüğünde 

bağımsızlıklarına kavuşturulmasını öngören bu politika 
sonucu, Rusya ile, öteden t>erl huzursuzlukların kendi 

bünyesindeki Slav uyruklulara da sıçramasından 
endişe duyan Avusturya arasındaki karşıtlık daha da 

derinleşiyordu. Balkanlar’da oluşan bunalıma ve 
Avrupa devletlerinin bu konudaki uyuşmazlıklarına bir 

çözüm bulmak amacıyla İstanbul’da I. Meşrutiyet'in 
ilan edildiği günlerde Tersane Konferansı diye anılan 

bir toplantı yapıldı. Osmanlı yönetimini Balkanlar'da 
ödünler vermeye zorlayan bu toplantının kararlarına, 

Meşrutiyet ilkelerinin Balkanlar'da da uygulanacağı 
gerekçesiyle karşı çıkış, Osmanlı Ordusu’nun 

yenilgisiyle sonuçlanan 1877-1878 Osmanh-Rus 
Savaşı’nın patlak vermesine yol açtı. Savaş 

sonrasında Mart 1878'de imzalanan Ayastefanos 
(Yeşilköy) Anlaşması, Sırbistan, Montenegro ve 

Bulgaristan'a bağımsızlık tanıdı, Bosna ve Hersek 
Avusturya ve Rusya'nın ortak denetimi altına girdi ve 

Rusya Doğu Anadolu'da hatın sayılır ölçüde toprak 
kazandı. Tüm bu gelişmelere İngiltere’nin seyirci 

kalması olanaksızdı. Kaldı ki Avusturya da, 
Balkanlar’da denetim t>ölgesini genişlettiği halde, 
Rusya'nın nüfuz alanının büyümesinden tedirgin 

oluyordu. İki ülkenin dayatması sonucu Temmuz 
1878'de Berlin Kongresi (altta) toplandı. Elbirliğiyle 

“Doğu Sorunu" yeniden çözümlenmeye çalışılıyordu. 
Gerçi Sırbistan ve Montenegro’nun bağımsızlıkları bu 

kongrede onaylandı, ama toprak kazançlan geri alındı. 
Bulgaristan’a gelince, o da toprak iade etmek 

zorunda kaldı ve bağımsızlık yerine özerk olması 
öngörüldü. Bosna ve Hersek üzerindeki Rus yönetimi 

tamamen kaldırıldı ve bölge yalnızca Avusturya’nın 
denetimine bırakıldı. Son olarak da Doğu Anadolu’daki 

bazı topraklan geri vermeye zorlanan Rusya, 
böylelikle Osmanlı Devleti’ne karşı izlediği politikada 
yine yalnız kalmış bulunuyordu. Ingiltere ise Rusya 
karşısında Avusturya’yı desteklerken, diğer yandan 
Haziran 1878’de imzalanan bir anlaşmayla Kıbrıs 

yönetimini üzerine alıyordu.

İşçiler ekonomik ve toplumsal amaçlı örgûdenmelerin yanısıra siyasal örgütlenmelere de ilgi 
duydular. Yan siyasal nitelikli Osmanlı Amele Cemiyeti'nden sonra, örneğin Selamet-i Ummiye 
Klübû gibi siyasal örgütler 1900’lerde işçilerin yavaş ve ürkek de olsa katılımıyla karşılaşü.

Jön Türkler ve İttihat ve Terakki
Abdülhamid’in “istibdad” rejimi, baskı şardannı gittikçe ağırlaşnrarak sürdürürken, öte yandan 
da bürokratik mekanizmalar modernleştiriliyordu. 1880’de Osmanlı mahkemelerinde savcılık 
müessessesi oluşturulurken 1883’te memuriyete girme şartlanyla ilgili tahmatnamede yenilikler 
yapıldı. Abdülhamid rejimi, polis, hafiye ve baskı- örgütünü, ülkenin en ücra köşelerine kadar 
ulaştirabilmiş, Yeni Osmanhlar’ın ve sonra Jön Türkler’in ülkede bannmasmı engellemişti. 
Kanun-ı Esasi’nin yalnızca askıda bulunduğu ortamda, bazı hatirlamalann uyanmaması için, 
miman Mithat Paşa, 10 Haziran 1883’te Taifte sürgündeyken boğduruldu.

Abdülhamid, aslında uzun vadede kendi rejiminin mezarını da kazıyordu. Döneminde, 
özellikle eğitim alanında yapılan reformlar ve yeni kurulan “mektepler” (medrese’den farklı 
olarak), gelecekte Meşrutiyet’i kıh&ndan yine çıkaracak olan Jön Türkler’i ve sempatizanlannı 
yetiştirmeye başlamışti. Öte yandan, Orta Asya Müslümanlan arasmda olduğu gibi, 
modernleşme yanlısı eğilimleri hiç te dışlamayan, üstelik gelecekte Abdülhamid döneminin 
sonunu getirecek devrimin hazırlayıcılan arasmda yer alan ulema kökenli bazı İslamcı 
harekederin de gelişmesine neden olan bir “İslam Birliği” anlayışı yerleşmeye başlamışti. 
Aslında bu reformlar yolunda Abdülhamid’i harekete geçiren bir çeşit “Devlet Aklı”ydı. Bir 
taraftan Avrupa’nın gelişmişliği, diğer taraftan Müslüman ve gayn müslim tebaa arasındaki 
eğitim farkının gittikçe açılması karşısında, özellikle çok sayıda “rüştiye” açılması yoluyla 
taban eğitimini bir ölçüde de olsa sağlamak tek çıkar yol gibi görünüyordu. II. Meşrutiyetin 
ilanına götüren siyasal süreç, esas olarak Jön Türfeler’in ve radikal azınlık gruplannm 
oluşturduğu, aslında oldukça birliksiz ve dağınık bir cephenin ortaya koyduğu siyasal 
mücadeledir. Jön Türkler, siyasal birliklerini 1889’da gizhce oluşturduklan İttihad-ı Osmani 
örgütü içinde gerçekleştirdiler. Abdülhamid rejiminin ördüğü siyasal iktidar ve kurumlaşmış 
baskının ağında gedikler açmaya, mümkünse 1896 ve 1897’de olduğu gibi, genelde başansız 
kalan darbe girişimlerine, siyasal komplolara dayanan Jön Türk stratejisinin giililiğin en ileri 
düzeyde örgûdendiği safhası, 1895’ten sonra Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
kurulmasından sonra gelmişti. Üyeleri çoğunlukla orta sınıftan, askerî ve sivil kadrolardan 
oluşan Jön Türk hareketinin geliştirdiği mücadele, daha önce 1. Meşrutiyeti ilan ettirme 
mücadelesi veren Yeni Osmanlılafın mücadelesinin bir izdüşümüydü; her şeyden önce 
Anayasal rejimin ve özgürlüklerin yeniden kazanılması için, Abdülhamid istibdad rejiminin 
karşısına çıkmak, ancak bunu “devletin” yani Osmanh’om korunması adına yapmak olarak



İL  M esru liyef'te  Anarşizm  
ve Osmanh A ydm ı Üzerine

Anarşist -siyasal- düşünüşün, Osmanlı aydını arasın
da ilgi uyandırması ya da taraftar bulması, bana, bir 
varsayım olarak olanaksız görünüyordu. Gerçekten de 
dönem süreli yayınlarında yer alan yazı, makale ve ha
berlerin içeriği bunu tanıtlar niteliktedir. Anarşizmi eleş
tiren yazıların yanı sıra oldukça küçük bir azınlığın belirli 
koşullar altında anarşizme ilgi duyduklarını da belirte
lim. OsmanlI aydınının genel olarak anarşist siyasal dü
şünceye ilgi duymayışlarının ilk sırada akla gelen bir 
kaç nedeni var; İlkin konu doğrudan Osmanlı toplumsal 
yapısı ile ilgili. Bilindiği gibi Osmanlı toplumsal yapısın
da, birey ile devlet arasında “ara ya da tampon” olarak 
adlandırılan ikincil kurumlar yoktur. İkinci olarak Os
manlI “münevverlerinin” , “memur-aydın” kimlikleri; tek 
ya da en başta gelen “geçim kaynağının” Devlet oluşu, 
devleti reddeden, dışlayan bir öğretinin ya da kuramın 
peşin peşin dışlanmasmı içerir. Üçüncü olarak, son dö
nem OsmanlI aydınının gündemindeki birincil sorun “ Bu 
devlet nasıl kurtarılabilir?” sorusuna yanıt aramaktır 
ki bu da onun tarihsel bir misyon üstlenmesine neden 
olmuştur. Bu misyon değil devleti yıkmayı tersine kurta- 
np sağlamlaştırmayı içermektedir. Son olarak, “birey” l 
siyasal ve toplumsal sistemin gündemine getirecek bir 
ön ideoloji - örneğin liberalizm gibi - olmaması, anarşist 
düşünüşün Osmanlı toplumunda ilgi uyandırmamasına 
neden'olarak gösterilebilir.

Anarşizme ve nihilizme ilişkin kimi haberlerin daha
I. Meşrutiyet döneminde Osmanlı basınına yansıdığını 
biliyoruz. Ama, ne 1850’lerin sonlarındaki “ Kuleli Vak’- 
ası”nı ne de 1878’deki "Çırağan Olayı” ile “Scalieri- 
Aziz Bey Komitesi”nin girişimlerini birer anarşist hare
ket olarak görmek doğru değildir. Zira bunlar anarşiz
min “olaylı propaganda” türünden gerçekleştirilmiş ve 
anarşistlerin seslerini duyurmalarını amaçlayan girişim
lerden değildir. Zaten, bu eylemleri gerçekleştirenlerin 
de anarşist siyasal düşünüşle ilgileri yoktur.

II. Jön Türk dönemi olarak adlandırılan dönemde kimi 
OsmanlI aydınlarının anarşizme kısa süreli ilgi duyduk
larını görüyoruz. Daha çok yurt dışında, özellikle de 
Fransa’da anarşistlerden etkilenme olayı yaşanır. Ama 
amacı II. Abdüihamid’i devirmek ve iktidara gelmek olan 
ktlhat ve TerakkI’nin anarşizm ile ilgisi daha çok 
"araçlara” duyulan ilgiden ileri gelmektedir. Bu yönte
mi benimseyenlerin başında da Ermeni ve Bulgar komi- 
tacılan gelmektedir. Ancak yukanda değinildiği gibi ama
cı iktidan -devleti- ele geçirmek onu kurtanp sağlamlaş
tırmak olan bu siyasal hareketin anarşist fesefe ile ilgisi 
yoktur.

Bu dönemde kurulan Türk Anarşist Cemlyeti'n\n de 
konumu bu bağlamda ve bir yöntem öykünmesi olarak 
değerlendirilmek gerekir. Jön Türkler'öen Damad Mah- 
mud’un İtalyan anarşistleri İle Tunalı Hilmi’nin de Ati
na’da anarşistlerle ilişki kurması resmî belgelere kadar 
geçen ama sürekliliği olmayan olaylardandır. Yine Jön 
Türk iiderierinden Abdullah Cevdet, Avrupa,’ya ilk gittiği 
dönemde Bakunin, Kropotkin, ve Reclus’nün yapıtlann- 
dan esinlenerek devletçiliği istediğini ama bir süre son
ra bu isteğin ona “kıyışız bir nehir istemek” gibi geldiği
ni yazar. Yahya Kemal de anılannda Paris’te iken anar
şistlere ilgi duyduğunu ve anarşistlerin yayın organla- 
nndan olan Jean Grave’ın Temps Nouveaux adlı gazete
sinin ateşli bir okuyucusu olduğunu yazmaktadır.

Jön Türkler’in kısa süreli de olsa anarşistlerle ilişkiye 
geçmeleri ve anarşistlerin Avrupa'da yarattığı korku ha
vasından etkilenen II. AMülhamid, ceza yasalannda de- 
ğişikliklea.gidllmesini istetriiştlr. Jön Türk düşünüşün
de anarşizme nasıl bakıldığını Osmanh Gazetesinde yer

alan şu yorum en iyi biçimde özetlemektedir: “Anarşist
ler bir fırkadır ki onlann maksatlan kürre-l arz üzerinde 
mevcud her şekil hükümeti kökünden çıkanp atmaktır. 
Bunlar hükümetlerin kolaycâ inhilâl edebilmesi için za
yıf bulunmasını iltizam ederler. Biz ise hükümet-i osma- 
niyenin kuvvet ve metanetini iade-i şevket eylemesi 
için çalışmakla anarşistlerin fikirlerine zıd hareketde bu
lunuyoruz.”

Osmanlıcada Anarşi karşılığı olarak “fevza” (kargaşa
lık); anarşist karşılığı olarak “ fevzaî” ; ve anarşizm karşı
lığı olarak da “fevzaiyyet” kullanılmıştır. Böylesi karşı
lıklar, “düzen-nizam” kavramının ağırlık taşıdığı bir si
yasal toplumsallaşmadan geçmiş Osmanlı aydını İçin 
pek de çekici olmamak gerekir. Bu nedenle, II. Meşruti- 
yet’ten sonra Osmanlı basınında yer alan anarşistlere 
ilişkin haberierin çoğu, onlann bombalama, suikast, kun
daklama gibi “titretici” türden eylemleridir. Örneğin 
Servet-i Fünun'öa yer alan “Japonya’da Anarşistler” 
ve “Londra’da Anarşist Faaliyetleri” başlıklı uzun ve 
resimli haberier bu türdendir. Yine bu dönemde “anar
şistlik” , olumsuz bir yakıştırma, suçlama niteliği olarak 
OsmanlI aydınlannın yazılannda yer almıştır. Şura-yı 
Ûmmet’de, Hüseyin Hilmi için anarşist diye yazılınca 
Hüseyin Hilmi buna Iştirak'te verdiği yanıtta anarşistliği 
reddederek "... bize anarşist diyenlerin asıllannı araştır
mak ve kendilerinin ne olduklarını anlamak lazımdır...” 
diyecektir.

Türk ulusçuluğunun ivme kazanmaya başladığı bir 
dönemde anarşizm “Vatan-Millet” düşmanı bir ideoloji 
olarak işlenecektir. Celal Sakıb, Genç Kalemler’de Rıza 
Tevflk’ln felsefesini tartışırken onun “ infiradcı- 
endividüalist” olmadığını yazar. Çünkü “ ... Infiradcılar 
siyasiyata karışmazlar, hatta içtimaiyata da uzak yaşar
lar. Fevzaîler (anarşistler) yalnız devlet aleyhine ferd 
oldukları halde Infiradcılar aynı zamanda ‘cemiyet ve 
içtimaiyat aleyhine ferd’ olduklannı iddia ederier...” Ce
lal Sakıp, bireycilerie anarşistleri aynı anda eleştirerek 
yazısını şöyle bitirir,” ... Bunlar kanun, kaide, ahlak, 
namus ve haysiyet, edep ve terbiye, vatan ve millet 
(a.b.ç.), moda ve merasim namlarıyla cemiyetlerin ria
yet ettikleri bütün kıymetlere İçtimaî yalanlar, maaruf 
münkirler, makbul merdudiyetler namlannı verirler. Max 
Stirner’In aştığı bu yolu polante son haddine kadar gö
türmüştür...”

II. Meşrutiyet’te anarşizm üzerine yazılan makalelerin 
hepsi tanıtıcı nitelikte yazılardır. Bu dönemde anarşizmi 
ve anarşistleri konu alan en uzun yazı Resimli Kitab’da 
“ Nihilizm ve Anarşizm” başlıklı ve M. Rauf, imzalı ma
kaledir. Yazı üç bölüm halinde kaleme alınmıştır. Birinci

Haşan Tahsin, 1914’de Teşkilat-ı Mahsusa’ya üye 
olduktan sonra Balkanlar’da Türklere karşı kışkırtıcı 

propaganda yürüten İngiliz gazetecileri Buxton 
kardeşlere Bükreş’te suikast düzenleme suçundan

hapis yatmıştı.

bölümde, uygariiğın bir çok eksikliklerinin bulunduğu
nu, bu eksiklikleri görüp feryat eden ve bunları gider
mek gayretinde olan milyonlarca insan olduğu anlatılır.

Yazının ikinci bölümünün konusu M. Bakunin’dir. M. 
Rauf, Bakunin’i anarşizmin kurucu babası olarak kabul 
etmektedir. Onun yaşamından ve düşünce evrelerinden 
söz eder. Bakunin İle blriikte Proudhon’un devlet ve 
“ milliyet fikri” gibi karşılarında oldukları düşüncelerin
den örnekler verilir. Bu bölüm bir bakıma anarşist siya
sal düşünüş ve eylemin kısa tarihi biçimindedir, i. Enter- 
nasyonei’den, Demokrasi-i Sosyalist İttihad-ı Beynel- 
milei'ln (Uluslararası Sosyal Demokrasi Biriiği) kurulu
şundan, Marx ile Bakunin’in tartışmalarından, 1893 ta
rihli Zürich’deki toplantıdan... sözedillr. Bununla bera
ber M. Rauf, “ ... demokrasi-i sosyalist ittlhad-ı beynel
mileli ünvanlı bir cemiyet sayesinde, Bakunin’in (Kari 
Marx’in) inter national’ini dağıtmaya muvaffak olmuş
tur...” gibi kimi yanlış bilgiler de vermiştir. Bu bölümde 
özellikle vurgulanan konu anarşizmin “ imhaiyyun” nite
liği ve amaçlannın “ Insaniyetperveriik” ile olan çelişki
leridir. Üçüncü bölümde ise Bakunin sonrası anarşist 
ve nihilist düşünce ve eylemler konu edilmekte özellikle 
nihilistlerin gerçekleştirdikleri suikast, bombalama, adam 
kaçırma, kundaklama gibi eylemlerden örnekler anlatıl
maktadır. Almanya, İngiltere, Avusturya, Ispanya gibi 
ülkelerdeki anarşist ve nihilist hareketler konusunda 
bilgiler verilmektedir.

Bu yazı bir bütün olarak düşünüldükte, yalnızca bir 
tanıtma yazısı değildir. Tanıtmanın ötesinde açıktan açı
ğa olmasa bile bir anarşist ve nihilist düşünüşün Os
manlI toplumuna ne denli aykın bir ideoloji olduğu altı 
çizilerek vurgulanmaktadır. Bana ilginç gelen nokta, yi
ne - dönemin entellektüel dergilerinden olan- Resimli 
Kitab'da yine M. Rauf imzalı ve “Tolstoizm ve Tolstoy” 
başlıklı yazıda, Tolstoy’dan söz edilirken onun anarşiz
mine hiç değinilmemiş oluşudur. Yazıda Tolstoy’un ya
şamından söz edilip edebiyat alanındaki katkılanndan, 
yapıtianndan ve düşüncelerinden örnekler verilmiştir. 
Onun “hümanizmasından” ve “sevgisi”nden dem vu
rulurken anarşizmine hiç değiniimemiştir. Hatta onun 
Hıristiyanca anarşizmini anmak bir yana “ ... Tolstoy’un 
felsefesi uhuvvet, kanaat, ve merhamet esasianna müs- 
tenid olan feisefe-i islamiyeye pek yakındır...” benzet
mesinde bulunulunacaktır.

II. Meşrutiyet döneminin ilginç simalarından olan Ce
lal Nuri, Tarih-i İstikbal adlı üç ciltlik eserinin son cildin
de “Anarşizm: Hükümetsizlik Mesleği” başlıklı bir bö
lümde konuyu değişik bir biçimde işlemiştir. Celal Nuri 
de anarşizmi eleştirip, küçümseyenlerdendir. Konu bir 
öykü biçiminde; İstanbul’dan Cenevre’ye giden ve ora
da bir Rus nihilisti ile buluşup anarşizmin ne olduğunu 
dinleyen Örfi Bey adlı bir Türkün başından geçenler 
anlatılır. Bu Türk gencine bir yandan bardaklarca içki 
içip bir yandan da anarşizmi anlatan Rus nihilistinin 
adı İvan Seriçnlyevlç Bravniyof’dur. Bu anarşist, başın
dan geçen bir idamdan kurtulma olayını anlattıktan son
ra, “ ...oğlum Türk, yalnız Elize Reclus’yü, Kronopot- 
kin’i okumakla insan anarşist olmaz. Fahri ve filozofik 
anarşist tam kompanyon değildir. Revolver kullanmalı 
bomba atmalı, bir zerhell tutuşturmalı, bir ev yakmalı 
ki insan anarşist olabilsin...” diyecektir. Söyleşi anar
şizmin siyasal ve felsefi özelliklerinden örneklerie sürer. 
Aynca bu söyleşide özellikle özgüriük, yıkıcılık, özel 
mülkiyet, din, hiç bir otorite tanımama, hırsızlık konula- 
nnda anarşizmin bilinen düşüncelerinden söz edilir.

Türk Felsefe tarihinin önemli isimlerinden olan Rıza 
Tevfik, kendisinin hazıriadığı Felsefe Kamusu'nda (söz
lüğü) Anarşizm maddesinde anarşizmi yalnızca bir terör 
hareketi olarak değil “anarşistlik davası(nın) hükümet 
aleyhine hürriyet-i mutlaka davasından çıktığını” da be
lirtecektir. Sözlüğünde belli başlı anarşist düşünürier- 
den olan Proudhot>, Bakunin, Godwin, ve Stlrner’den 
söz ettikten sonra bunlardan yalnızca Bakunin’i “ harku-
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lade canavar adam” olarak tanıtacaktır. Bakunin'den 
sözederken, “ ... dağlardaki, hapishanelerdeki haydutla
rı serbest bırakıp tesllh etmek (silahlandırmak) ve mede
niyet denilen bu bina-yı zulm ve esareti (I?I7) ateş ve 
demirle mahv eylemek...” amacında okluğunu belirtecektir.

Anarşizme duyulan olumlu ilginin yalnızca bir kaç 
OsmanlI aydını arasında olduğunu görüyoruz. Bunlar
dan biri A(hmet). Rıfkı’dır. Yirminci Asırda Zeka adlı 
dergide yazdığı “Anarşistler” başlıklı yazıda giriş cüm
leleri şöyledir: “Serlevhayı görünce titrediniz değil mİ? 
Ben de vaktiyle sizin gibi titremiş mahlukât-ı muhterise 
tabirine layık gördüğümüz bu siyaset serserilerini ve 
müdhiş cinayetlerini epeyce düşünmüştüm...”

Daha sonra anarşizmin nihilistlerce gerçekleştirilen 
cinayet ve bombalamalarından söz ettikten sonra Ab- 
düihamld'e Yıldız'da suikast düzenleme girlşlmlndey- 
ken yakalanan DanimarkalI bir anarşisti “ haplshane-l 
umumide” gördüğünü anlatır. A. Rıfkı, anarşizmin hiç 
bir yönünü onaylamazken bir gün İstanbul kltapçılann- 
dan birinde gördüğü KropotkIn’In Anarşi adlı yapıtını 
okuduktan sonra düşüncesi değişmiştir. Bu yapıtı oku
duktan sonra “hakiki ve felsefi” anarşizmi tanımış ve 
oldukça etkilenmiştir. Bu yapıtın ardından aynı düşünü
rün anıiannı içeren kitabı ile Ekmek Kavgası adlı yapıtla- 
nnı da okumuştur. Bunlardan başka Jean Grave ile L. 
Maiotea'nın Anarşinin Felsefesi ile Şahıs ve Cemiyet 
adil kitaplarını okumuştur. Bu okumaların ardından yine 
anarşizmin şiddet yanını simgeleyen “ Fiili Anarşizm, 
-anarchisme violent” ! yererek cinayetlerinden saldırıla- 
nndan dolayı kınar. Ama, “Fikri anarşizm- anarchizme 
idiaie” diye adlandırdığı felsefi yanını onaylamaktadır. 
Ona göre Fikri anarşizm “ hürriyet-i şahsiyenin emrettiği 
daire dahilinde hayatın açıklıklarını kapatmaya çalış
mak, istiklalini kimseye satmamak, beşeriyetin İçtimai 
yaralarını, mütefesslh hastalıklarını tedavi İçin en mües
sir tedbirler bul(an)” bir eylemdir.

II. Meşrutiyet'te anarşizmden söz eden bir kişi de 
Haydar Rıfat'tır. İhtilal Fırkaları adlı yapıtının bir bölümü 
“Anarşist Fırkaları” başlığı ile anarşizme ayırmıştır.

Son dönem Osmanlı aydını yukarıda da görüldüğü 
üzere anarşizme hiç bir vakit sıcak bakmamıştır. Etkilen
meleri kısa dönemli olmaktan İleri gitmemiştir. Görebil
diğimiz kadarı İle anarşizmin kurucularından olan Baku
nin, hiç bir OsmanlI aydını tarafından sevMmemiştir. 
Sanırız en çok yerilen kişi de yine Bakunin’dir. Bunda 
Bakunin’in “terörcü anarşlzml”nln payı büyüktür. Onun 
şiddetten, terörden yana olan düşünüş ve eylemleri 
siyasal iktidarı ele geçirme savaşımındaki Jön TOrkler'e 
bile bir ara duyulan yöntem İlgisinden öteye gitmemiş
tir. Bunun yanı sıra Stlrner ve Godwin’ln barışçı anar
şizmleri en azından felsefi yönüyle İlgi çekmiştir. Os
manlI aydınları yalnızca bir kaç istisna dışında anarşiz
min devlet (hükümet), toplum ve özellikle “vatan ve 
millet” karşıtı düşüncelerini İşleyerek Osmanlı toplum
sal ve siyasal yapısına aykırılığının altını çizmişlerdir. 
Genel amacın devlet kurtarmak olduğu bir dönemde 
anarşizm gibi devlet düşmanı bir İdeolojinin hoşgörü 
ile karşılanmayacağı açıktır. Anarşizmin birey merkezli 
ve her türiü otoriteden arındırılmış bir toplumsal yapı 
öngören ahlaki yanı bir kaç cümle dışında hiç bir Os
manlI aydınınca İşlenmemiştir.

Genel olarak değeriendirildiğinde Anarşizm (anarşist 
siyasal ve felsefi düşünüş) Osmanlı aydınları arasında 
bir taraftar bulamamış ve yankı uyandırmamıştır. Anar
şist felsefeyi benimsememenin yanı sıra her hangi bir 
anarşist düşünür ya da anarşistçe düşünür de çıkma
mıştır. Türkiye’de anıtı dikilmiş ve her yıl devlet töreni 
ile anılan Selanik dönmesi Osman Nevres’In (Haşan 
Tahsin) hem Ur dnarşlst örgütü hem de Teşkllat-ı Mah- 
susa'^a üye. olduğu bilinmektedir.

MEHMET Ö.ALKAN

16. yüzyıl ortalarından başlayarak Osmanlı gündelik yaşamında geniş bir yer tutan kahveler, siyaset Konuşumu 
ve devletin eleştirildiği mekanlar oldukları gereçesiyle III. Murad döneminde bir ara kapatıldıiarsa da, IV. 
Mehmed tarafından yeniden açıldılar. 19. yüzyılda gündelik yaşamın esas olarak sınırlan içinde cereyan ettiği 
mahallenin yapısında ortaya çıkan değişiklikler, kendi içine kapalı ve kendine yeten kültür birimlerinin 
bütünleşme yoluna girmesiyle birlikte, önceleri dinsel mekanların bir uzantısı işlevini de üstlenmiş olan kahveleri 
dünyevi mekanlara dönüştürmeye başladı. Buna bağlı olarak kahvelerde gerçekleştirilen kültür etkinlikleri de 
değişime uğruyordu.

özetlenebilecek bu görüş. Yeni Osmanhlar’m döneminden farklı bir siyasal konjonktürde, daha 
etkili olabilmişti. Bunun nedeni olarak, çok uluslu bir imparatorluk görünümündeki Osmanh 
Devleti’nin, Abdülhamid dönemi sırasında çevre eyaletlerinin büyük bir çoğunluğunu 
kaybetmesi, buna karşın oldukça sağlam bir merkezî iktidar mekanizmasını harekete 
geçirebilmesiydi. Sözkonusu olan, ulusların kopup gitmeleri sorunlanyla fazla uğraşmadan elde 
kalanları idare etmek, sonra da Anadolu’dan başlayarak, Osmanh gücünü yeniden yayılmacı 
kılmaktı. Bunun için, bir komplolar dizisiyle bu sağlam iktidar aygıtını ele geçirmek yeterliydi. 
Jön Türk literatüründe bu Osmanh Devleti’ni kurtarma operasyonu olarak adlahdınlıyordu.

Jön Türk hareketi, siyasal mücadele yöntemlerinin bütünsel ve kapalı bir örgüdenme biçimini 
gerektirmesine rağmen içten bölünmüş olarak doğmuştu. 1902’de İttihat ve Terakki Cemiyeti 
programını- yayınladı. O yıl Paris’te yapılan I. Jön Türk Kongresi’nde Ahmet Rıza Bey’in 
öncülüğündeki ittihatçı kanat ile Prens Sabahattin’in öncülük ettiği liberal kanat arasındaki 
aynm belirginleşti. İttihat ve Terakki grubu, seçkinci, aydın kesiminin örgütçülüğüne ve siyasal, 
askeri komploculuğun taktik önemine inanan bir öncü kadro anlayışım savunmakta, 
programını devletçi-merkeziyetçi bir anlayışa dayandırıyordu. Öbür grup ise adem-i 
merkeziyetçi, liberal ve özel teşebbüsçü düşünceleri, ve Osmanlıcılığı savunuyordu. Jön Türkler 
içinde yer alan Ermeniler, yabancılardan yardım istenmesi teklifinde bulundular, ancak. Prens 
Sabahattin’in Osmanhcı kanadı tarafından kabul edilen bu görüş, ittihatçı kanat tarafından 
reddedildi. Kongre’den sonra, İttihat ve Terakki politikasını benimsemeyen gruplar Prens 
Sabahattin’in önderliğinde Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’ni oluşturarak 
mücadelelerine devam ettiler.

İttihat ve Terakki, başlangıçta Osmanlıcılığı benimsemiş, ancak Prens Sabahattin ve şürekası ile 
1902 sonrası oluşan ayrılmadan sonra Türkçü ve Tûrkleştirici bir politika çizgisi izlemeye 
başlamışa. Bu politik çizgi, esas itibarıyla, ülkenin feodal düzenden kurtuluşunu, ve milli bir 
burjuvazinin egemenliği ele geçirmesini hedef olanak alyordu. İttihat ve Terakki, öngördüğü 
strateji uyannca öncelikle askeri çevrelerde propaganda faaliyederinde bulunarak etki alanını 
genişletti. 1906’da Selanik’te kurularak bütün Rumeli bölgesini etkisi altma alaran, nüvesini 
asker kökenli ve sivil aydıniann oluşturduğu Osmanlı Hürriyet Cemiyeti bir sûre sonra İttihat 
ve Terakki Cemiyeti'yle birleşerek gücünü ulusal çapta artaran ihtilalci bir güç yarata.

Makedonya, Ayastefanos Anlaşmasıyla sonuçlanan 1877-78 Osmanh-Rus savaşından beri sürekli 
sorun yaratmış bir bölgeydi. Bulgar, Sırp ve diğer Makedonyah bağımsızlıkçı çeteler ve 
komitalar, Jön Türklefin “ulusçuluk” alanında gelişmelerinde bir öğretmen rolü oynadılar. 
Makedonya’nın hmanı Selanik, İttihat ve Terakki’nin olduğu gibi, Makedonya bölgesinde etkih 
olan çok sayıda milliyetçi akımın ve çetenin yoğunlaştiğı, kozmopolit bir merkez 
görünümündeydi. Osmanh-Yunan savaşı sonunda biraz dağılır gibi olan bu özgürlükçü ortam, 
Devlet’in Makedonya’daki kuvvetierini yoğunlaşarması ile mektepli, özgürlük yanlısı subaylann
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akınma uğradı. Selanik’te komite faaliyetlerinin İttihat ve Terakki’nin güdümüne girmesi • böyle 
bir ortamın sonucudur. Selanik, Batılı ülkelerin ve bölgedeki iki konsolosu suikasta uğramış 
Rusya’nın da dikkatini çekmişti. Rus, sonra Avusturya ve İtalya donanmaları limanı defalarca 
“ziyaret” ettiler. Makedonya, ve özellikle Selanik, Hürriyet İlanına varacak sürecin ateşleyicisi 
olacaktı.

Devrimci yığınağın deposunun Selanik ve Makedonya olmasına rağmen, İttihat ve Terakki 
türünden grupların örgüdenmeleri Makedonya’yla sınırlı kalmadı. Şam’da, bir ara Mustafa 
Kemal’in de dahil olduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti faaliyet gösteriyordu. Mısır’da ise, ilerici- 
modemleşmeci bir İslamcılığı benimsemiş bulunan Ahd-i Osman-Î Cemiyeti faaliyetlerini 
sürdürmekte ve İttihatçılarla ihşkilerini de yoğunlaştırmaktaydı. Selanik’te Talat Paşa’nm başı 
çektiği, ve askeriye içinde “mektepli subaylar” arasmda faaliyet gösteren Osmanh Hürriyet 
Cemiyeti Eylül 1906’da kuruldu. Cemiyet, hücreler biçiminde örgütlenmişti ve kapitülasyon 
kurallan gereği “dokunulmaz” olan mason localannm varlığından toplantılan için 
.yararlanıyordu.

1908 Devrimi’ne götüren süreç, 27 Aralık 1907’de Paris’te yapıİan II. Jön Türk Kongresiyle 
başladı denilebilir. Adını Terakki ve İttihad olarak değiştiren cemiyet toplanüya katılma şartı 
olarak, Osmanh’nm korunması, tedhişçiliğin ve dış yardımın reddedilmesi gibi ön koşullar 
koydu. Toplantıya Terakki ve İttihad, Prens Sabahattin grubu. Ermeni Taşnaksutyun Cemiyeti ve 
Mısır’da kurulan Ahd-ı Osmanî Cemiyeti katıldılar. Kongre sonunda çıkarılan program, 
Abdülhamid’in sosyal ve ekonomik pohtikalanna yöneltilen bir eleştiriler paketi niteliğindeydi. 
Dış pohtika konusunda ise, BabIâli’nin Almanlann yaranna İngiltere ve Fransa’dan uzak durma 
politikası eleştiriliyordu. Aslında program, Kınm Savaşı döneminde Rusya’ya karşı oluşturulmuş 
bulunan Osmanh-İngiliz-Fransız ittifakının özlenmesini, “Alamancı” Abdülhamid politikasının bu 
çerçeve içinde eleştirilmesini temel olarak alıyordu. İngiltere için Osmanh Devleti’nin toprak 
bütünlüğünün korunması o zamandan bu yana, özellikle Babıâli üzerinde Alman egemenliğinin 
artışıyla birlikte önemini gittikçe kaybetmeye başlamıştı. Programın önemli siyasal sonuçlara 
yol açacak diğer bir bölümü de, İttihat ve Terakki’nin kuruluşundan beri benimsediği “Ermeni 
reformu” politikasıydı. İttihat ve Terakki’nin önünde beliren temel sorunlardan birisi olan 
Ermeni sorunu. Batılı ülkelerin Berlin Kongresi sırasında Osmanh Devleti’ne dayattıklan bu 
Anadolu merkezli reform taslağı çerçevesinde, aynlıkçı bir Ermeni hareketinin doğuşuna yol 
açacak savsaklamalann önüne geçilmesi yolunda Abdülhamid rejimine baskı yapılmasını 
içeriyordu. Taşnaksutyun partisinin politikası ve amaçlan ne olursa olsun. Jön Türkler 
Kongresi’nin bu kararlan İttihatçılar’m bakış tarzlan uyannca şekillenmişti. Ermenilere Batılı 
ülkelerce talep edilen ve desteklenen bazı haklann verilerek Osmanh Devleti’nden aynima 
politikası peşine düşmelerini engellemek.

1908 Devrimi

II. Meşrutiyet’in ilanına götürecek olan süreç, siyasal açıdan Osmanh Devleti’nin İstanbul’dan

İttihatçı l id e ^  Selanik'te 23 femmuz 1908'de Selanik, Manastır, Preşova, Köprülü, Ûskûp, Kosova ve Serez'de 
Meşnıtiyet İlan etme karan alırlarken, o gece Abdülhamid meşrutiyetin ilanını sessizce ertesi günkü gazetelerde 
çıkacak biçimde yaptı. II. Meşrutiyet’in ilanı İstanbul ahalisinde pek bir tepki uyandırmazken -bunun için ittihatçı 
ajitftMerin halk arasında 'toplantılar yaparak bilinçlendirme girişimlerinde bulunmaları gerekecektir- Selanik’te 
bayram vardı (üstte). Selanik Hükümet Meydanı’nda başlayan İlan sonrası gösterilerde ilk konuşmayı, gelecekte 
Türkiye tarihinde "islâmiyetçi muhalefef’in simgesi haline gelecek Bulgar eşrafından din adamı Sald-i Nursi 
yapmış, ve "Osmanlı tebaasının teknik ve ilimdeki geri kalmışlığını" sert sözlerle eleştirmişti.
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1880’lere tam anlamıyla yan-sömürgeleşmiş bir impa
ratorluk enkazı halinde giren Osmanlı Devleti, “klasik” 
emperyalist ülkelerin satranç tahtasındaydı. İngiltere, 
Fransa, Rusya arasındaki dengeleri kollayarak ve İktisa
di İmtiyaz portföyünü müşteri kızıştıracak şekilde kulla
narak, kendisine küçük manevra alanları yaratıp ayakta 
durmaya çalışan BabIâli'de Rusçu, İngilizci, Fransızca 
Paşalar vardı; Almancı Paşalar yoktu. 1878 Berlin Kong- 
resl'nde Osmanlı İmparatorluğu'nu Rusya'nın nüfuz alanı 
olarak tanıyan Almanya Başbakanı Bismarck, “Balkan
lar ve Yakındoğu’nun bir tek Pomerenyalı humbaracı 
erinin kemiklerine değmeyeceğini” söylemişti. Ancak 
ulusal birliğin sağlanmasıyla güçlenen Alman burjuvlzl- 
si ve romantik-mllllyetçi entelejansiya, yüzyılın başın
dan itibaren görüş ufkuna aldığı Yakındoğu'ya ne Bls- 
marck'ın soğukluğuyla, ne de Goethe'nin “Şark Dlva- 
nr'ndakl “sıcaklıkla” bakıyordu.

1830'lardan itibaren Osmanlı ülkesini İncelemeye alan 
Alman şarkiyatçıları (oryantalistleri), Edward Sald’ln de
yimiyle emperyalizmin keşif kolu olarak. Alman yayılma
cılığının ilk öngörülerini ortaya koymuşlardı. 1848’de 
W. Roscher, “ ilerde Osmanlı imparatorluğu yağmalan
dığı zaman Küçük Asya'nın Almanya'ya bağlanacağı” 
kehanetinde bulunmuş; 1853'de P.A.de Lagarde, Alman 
dış politikasının en önemli görevlerinden birinin 
Anadolu'nun kolonizasyonunu gerçekleştirmek olduğu
nu söylemişti. 1880'lerde kurulan Alldeutsche Verband 
(Pancermen Birliği) ve Deutsche Kolonlalgesellschaft 
(Alman Koloniler Demeği), emperyalizmin ideolojik odak
ları olarak, Drang nach Osten (Doğu'ya yayılma) 
stratejisini pekiştirerek Balkanlar-Anadolu-Basra hat
tını Alman “Let>ensraum’'u (hayat alanı) olarak saptadı
lar.

Bu yöneliş, Alman emperyalizminin pazar, hammade, 
nüfuz alanı İhtiyacının büyümesin^lbağlı olarak pancer
men fanatizminin özel meşgalesi olmaktan çıkarak, res
mi politikaya dönüşmeye başladı. 19. yüzyıl sonuna 
doğru, İngiltere, Fransa ve Japonya'nın Uzakdoğu'daki 
hegemonyasının sarsılmazlığını kavrayan Alman emper
yalizmi, dikkatini (Iktlsaden bütünleştiği Avusturya do- 
layımıyla) Balkanlar ve esasen Yakındoğu üzerine çevir
di. Bismarck'ın statükocu dengeclliğinln yerini, onu 
1890'dan İstifa ettiren Kral II. Wllhelm'in yayılmacı sal
dırgan diplomasisinin almasıyla, bu^üreç hızlandı. Al
manya, Osmanh ülkesini nüfuz alanlarına ayınp payla
şarak ona hakim olan klasik emperyalist güçlere karşı, 
imparatorluğun “bütünlüğünü” savunarak ustalıklı bir 
strateji İzledi.

Böylece, orta ve uam vâdede, klasik emperyalist güç
lerin baskısından yılan BabIâli'nin gözünde “taze” bir 
emperyalist devlet olarak sempati kazanırken; Osmanlı 
imparatorluğu'nun (geriye kalan) tamamı üzerinde söz 
sahibi olma İmkânını elde etmeyi hedefliyordu. Özellikle 
İngiltere'nin, Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu'nu ta
mamen köşeye sıkıştııicı nitelikteki ataklarını frenleyici 
politikasını 1880'lerde terketmesinin İstanbul'da yarattı
ğı tepki ve korku, Almanya’nın sıvandığı “ hamr' rolünü 
oynamasını kolaylaştırmıştır.

Bu atmosferde, Almanya 1880'lerin İkinci yansından 
İtibaren Osmanlı imparatprluğu’nda İmtlyazlannı artıra
rak İktisadi varlığını hızla geliştirdi. 1890 Alman-Osmanjı 
Ticaret Anlaşması bu gelişmenin önünü İyice açtı. 1880-
1909 arasında, Osmanlı dış ticaretinde Avusturya ve 
Almanya'nın payı yüzde 18’den yüzde 42'ye yükseldi. 
Özellikle ucuz emek kullanımı ve teknolojik atılımlar 
sayesinde büyük gelişme kaydeden Alman tekstilciliği,
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kısa süre İçinde Yakındoğu pazarını İngiltere’nin elin
den aldı; İngiltere ve Fransa’nın tekel oluşturduğu Ege 
bölgesine bile girmeyi başardı. Alman sermayesinin İh
racı büyük artış kaydetti. Alman malî sermayesinin dev
lerinden Deutsche Bank (Alman Bankası) Deutsch-Orient 
Bank (Alman-Şark Bankası) adıyla İstanbul’a yerieştl. 
Almanya’nın Osmanlı imparatoriuğu’ndaki Iktlsadî- 
slyasal egemenliğine esas İvmeyi kazandıran olay, 
1888’de Bağdat demiryolu İmtiyazının Alman sermaye
dar Alfred Kaulla’ya verilmesi oldu. Demiryolu teknoloji
sinde büyükk atılımlar yapan Almanya, askeri ve sivil 
deniz gücünden yoksun olduğu İçin yayılma stratejisine 
dahil etmekte zoriuk çektiği sıcak denizlere (Basra Kör
fezine) demiryoluyla ulaşmayı; bu arada demiryolu hattı 
boyunca koionizasyon birimleri oluşturmayı hedefliyor
du.

1888’de, OsmanlI yönetiminin klasik emperyalist güç
lere karşı Almanya’yı koz olarak kullanmaya dayalı siya
si mülahazalarının belirleyici etkisiyle verilen ilk demir
yolu İmtiyazı; inşaat başanyla ilerledikçe ek Imtlyazlaria 
geliştirildi ve hat 1914’de Bağdat’a ulaştı.inşaatın hızla 
ilerlemesi, Osmanlı hükümetinin kilometre başına yıllık 
belirti bir bedel güvencesi vermesi ve buna dayanak 
oluşturan Düyun-u Umumiye sömürüsünün yoğunlaş
ması sayesindeydi. Hat boyunca Almanlar yeni tanm 
teknikleriyle üretimi büyük ölçüde artınrken; güneyde 
inşa edilen, birbirinden kopuk hatlar çevresinde, Çuku
rova ve Mezopotomya’nın zenginlikleri yağmalandı. Hat
tın Konya’ya ulaştıktan sonra girişimci sermaye gruplan 
açısından ekonomik bakımdan irrasyonelleşmesine rağ
men sürdürülmesi; Alman emperyalizminin bu demiryo
lu projesine atfettiği siyasal misyondan dolayıydı. Al
manya, koionizasyon planlarını ise, daha sınırii olarak, 
Filistin ve Suriye’de gerçekleştirebiidi. Bunun yanısıra, 
1890 ve 1902’de Beriln’e heyet göndererek Almanya'nın 
himayesini isteyen Marunîîere, yörenin Hıristiyan nüfu
suna sahip çıktı; ancak İngiltere, Fransa gibi "kışkırtıcı” 
bir azınlıklar politikası izlemeyerek, bu bakımdan da 
OsmanlI’nın gözüne girdi, ilber Ortaylı (II. Abdülhamid 
Döneminde Osmanlı Imparatorluğu'nda Alman Nüfuzu) 
Almanya’nın radikal bağımsızlıkçı Ermeni kalkışmalan- 
nın üzerine şiddetle gidllmsi yönündeki akıl hocalığıyla, 
OsmanlI’nın tenkilcl-tehcirci politikalannda etkili oldu
ğunu tartışmaktadır.

Alman emperyalizminin Osmanlı imparatoriuğu'ndaki 
belirleyici emperyalist odak durumuna gelmesinde çok 
önemli bir etken, İdarî ve askeri bürokrasinin ıslahatın
da yüklendiği misyondu. 1880'de imzalanan bir anlaş
madan sonra, çok sayıda Alman uzman, mülkî İdarede, 
tıp eğitiminde ve polis örgütünde reformlar yapmak üze
re İstanbul’a geldi. Almanya'nın hızla bir dünya gücü 
haline gelirken inşa ettiği baskıcı-otoriter devlet aygıtı
na hayran olan reformcu Osmanlı bürokrasisi; Prusya 
modelini, hem devleti, hem de devletle özdeşleştirdikle
ri kendi konumlannı kurtaracak bir formül olarak gör
dükleri için bu kapıyı açmışlardı. Gelen Alman uzman
lar, uyrukluklarını ve ülkelerindeki bürokratik mensubi
yetlerini terketmeden, ama resmen Osmanlı memuru 
olarak büyük yetkilerle çalışıyoriardı. Osmanlı devleti
nin yapılanmasında merkezî önemi olan ve İdarî reform 
arayışiannın aslî saikinin kaynaklandığı orduda. Alman 
nüfuzu çok daha kapsamlı ve önemli sonuçlar doğurdu. 
Daha 1800'ierin başlarında İstanbul'a Alman subaylar 
gelerek (en ünlüleri von Moltke) ıslahat çalışmaları
nda bulunmuşlardı. Ancak bunlar tekil ve geçici İlişki
lerdi.

1887/88 yenilgisinden sonra, devlet orduda köklü bir 
reform arayışına girdi ve 1882'de, gene Alman ordusuy
la ve uyrukluğuyla İlişkilerini kesmeksizin, tam yetki 
ve OsmanlI ünlformasiyla görev yapacak olan ilk Alman 
asiierf reform heyeti İstanbul’a geldi. Von Kaehler “Paşa” 
komutasındaki bu heyet, Prusya ordusunun disiplinini 
dayatmaya çalışan şablonculuğu ve aşın İmtiyazlan ne
deniyle, "yeril” subaylann tepkisiyle karşılaştı. Von Ka-

ehler'ln ölümüyle onun yerine gelen Colmar von der 
Goltz Paşa, gerek padişah II. Abdülhamid'le kurduğu 
iyi ilişki, gerekse yeni yetişen subay kuşağı üzerinde 
etki kurmayı bilmesiyle, bir süre sonra Osmanlı ordusu
nun fiilen Alman genelkurmayına bağlanmasına giden 
yolu açacaktı. Bütün milletin düzenll-zorunlu askerlik 
hizmeti ve milliyetçi ideoloji ile askerîleştirilmesini sa
vunan Mlllel-I Müseliaha (Silahlanmış Millet) risalesiyle; 
yeniden “güçlü devlet, güçlü ordu” hayali kuran Os
manlI subaylarını cezbeden Goltz, görev yaptığı süre 
boyunca efsaneleş(tiril)dl. Bu arada Osmanlı ordusunun 
durumu hakkında Beriin'in sürekli bilgilenmesini sağla
yan bir istihbarat ağı kurdu ve Alman silah sanayiini 
besleyen yüklü silah siparişleri verdirdi.

OsmanlI devletinin tepelerinde Almanya’nın klasik 
emperyalist güçlerden “farklı” , “ gerçek bir dost” ola
rak algılanmasının tek nedeni; Beriin'in İmparatoriuğun 
mutlakiyetçi-otoriter yapısıyla tamamen banşık olması 
değildi. Balkanlar'dan gerileyerek Anadolu’ya sıkışmak
ta olan OsmanlI devletin de ideolojlk-siyasal bir yeniden 
diriliş mecrası olarak ortaya konulmaya çalışılan hllafetçi- 
panislamist söylem; Alman emperyalizminin ideologian 
tarafından kuvvetle destekleniyordu. Küçük Asya ve 
Mezopotamya'yı Almanya için “vadedllmiş topraklar" 
olarak gören Drang nach Osten ideolojisinin emperya
list özünü idrak edemeyen Osmanlı enteiejansiyası; 
Yakındoğu’nun müslüman ülkelerinin bütünü üzerinde
ki hegemonya projesinin sıvası olan “Alman Panlslâ- 
mizml”yle bütünleşti. Bu Ideolojik-siyasal yönelimin do
ruğu, Alman imparatoru II. Wilhelm’in Ekim 1898’de 
İstanbul ve Suriye’ye yaptığı gezi oldu.

II. Wilhelm İsitanbul’da büyük kitlesel sevgi gösterile
riyle karşılandı, Sultanahmet’teki bir anıtın üzerine 
“ Hazret-i Abdülhamid HAn’ın muhibb-i hâsı / Hazret-I 
Wilhelm Sani rüzgâr-ı kâmuran” yazıldı; 13 Kasım’d^, 
Şam’da ünlü sözlerini söyledi: “Gerek Majeste Sultan, 
gerekse Halifesi olduğu dünyanın her tarafındaki 300 
milyon müslüman bilsinler ki. Alman İmparatoru onlann 
en iyi dostudur.” Alman emperyalizmi bu hamîyane 
tutumuyla, başta II. Abdülhamid olmak üzere Osmanlı 
yönetiminin “eşiti, müttefiği” olduğu hülyasına kapıl
masını sağlarken; 1910 Potsdam anlaşmasıyla İran’da 
Rusya’nın nüfuzunu tanıma karşılığında Osmanlı impa- 
ratoriuğu’ndaki nüfuz hakkını gizli kayıtlara geçirere, 
1913'de İngiltere’yle Bağdat demiryolunu Basra’ya ka
dar uzatmayacağını güvencelediği bir anlaşma imzala
yarak, OsmanlI topraklan üzerinde açıkça pazariıklar 
yürütüyordu.

II. MeşrutIyet’In ilanından sonra, bir süre. Alman 
emperyalizminin Osmanlı devletindeki siyasi nüfuzunun 
gerilediğini düşündürtebllecek bir atmosfer oluştu. Al
manya, kendi yönünden “ Hazret-i Wilhelm’in muhlbb-l 
hâsı” saydığı II. Abdülhamid’In Iktldann kıyısına kayma
sı nedeniyle bir süre tereddüte kapıldı. MeşrutIyet’In 
ilanında öncü rolü oynayan ve kurulan hükümetleri per
de arkasından denetim altında tutan Ittiltad ve Terakki 
örgütünün Paris merkezinin ve sivil kanadının Ingiliz- 
Fransız “ hürriyetçiliği” ve pozitivizmi ile sıkı ilişkileri, 
gönül bağlan nedeniyle; yeni iktidarda İngiltere ve Fran
sa’ya karşı bir sempati mevcuttu. Ancak Fransa ve İngil
tere’nin, Meşrutiyet hükümetleri İle hiç de “ hürriyetper- 
ver dayanışma” içinde olmayacağının ortaya çıkması 
ve köklü reform tasanlan için İstenen borç Imkânlan- 
nın sağlanmaması, bu sempatiyi çok geçmeden yok 
etti. OsmanlI mâliyesini daha da borçlandırmayı seve 
seve kabul eden Almanya’nın nüfuzu yeniden tırmanışa 
geçti.

31 Mart (1909) olayından sonra ftt/fıod ve Terakkl’n\n 
von Moltke’nin elinde Prusya disiplini ve Alman hayran
lığıyla yetişmiş askeri kanadının siyasî ağıriiğının artma

sı, bütün orduyu (dönemin Batılı diplomatlanndan biri
nin deyişiyle) “cermanlze” etmekteydi Almanya’nın İs
tanbul’daki büyükelçisi von Wangenheim, rahatça şöyle 
yazabiliyordu: “Türkiye’de orduyu kontrol eden güç biz 
oldukça, Almanya’ya muhalif hiçbir hükümet İktidarda 
kalamaz.” 1912 Balkan savaşı bozgununda (efsanevî 
von Moltke Paşa’nın onca yıllık çabalanna rağmen) kof
luğu iyice ortaya çıkan ordunun köklü bir reforma tabiî 
tutulması karan doğrultusunda, Alman askeri reform 
heyetinin mevcudunun ve yetkilerinin artıniması, Alman 
emperyalizminin nüfuzunu iyice pekiştirdi. Beriin Büyü
kelçiliğinde askeri ateşe iken imparatoru II. Wilhelm’in, 
htlhat ve Terakkl’n\n güçlenme ihtimalini gözeterek ya
kın ve “onore edici” bir özel ilişki kurduğu Enver Paşa’- 
nın, ülkeyi yöneten triumvirada (Enver-Cemal-Talât) yer
elması ve ordudaki gücü nedeniyle fiilen 1. adamlık 
konumuna gelmesi, özel bir öneme sahiptir. Alman- 
dostu çevrelerde Enver Paşa’nm bıyık biçimi II. WII- 
helm’e benzetilerek “Wilhelmkâri” bıyık üslûbundan 
söz ediliyor; Alman genelkurmayı ve diplomasisinde 
de Osmanlı/Türkiye hakkında II. Wilhelm’in yakıştır
dığı “ Enveriand” (Enver ülkesi) tanımı kullanılıyor
du. Bu deyimler, Almanya’nın çöken Osmanlı entelejen- 
slyası ve Ideolojik-kültürel hayatı üzerinde kurmayı 
başardığı hegemonyanın traji-komik ifadeleri sayıla
bilir.

Gerek bu hegemonyanın ağıriiğıyla, gerekse Balkan 
savaşından sonra oluşan uluslararası emperyalist saf
laşmaların netleşmesi ile manevra alanı kalmayan Os
manlI devleti; I. Dünya Savaşı patladıktan birkaç ay 
sonra, Almanya’nın “yanında” savaşa girdi. Savaş baş
ladıktan kısa süre sonra (2 Ağustos 1914) Osmanlı- 
Alman ittifak anlaşması imzalanmış; savaşa girme za
manlaması ve koşullan ise, Enver Paşa’nın, Alman ge
nelkurmayının tercihleri doğrultusunda, kapalı kapılar 
ardında yürüttüğü manevralaria belirlenmişti, ktlhad ve 
Terakki yönetiminin savaş politikası, tamamen kesin 
Alman zaferine duyulan inanç üzerine kuruluydu. Tanin 
gazetesi, daha 8 Ağustos 1914’te, "Dünyanın ülkesi 
viran olacak /  Türidye büyüyüp Turan olacak” diye yaz
mıştı.

Balkan Savaşı yenilgisinden sonra resmi devlet ideo
lojisinin panislamist vurgusu zayıflayıp yerini toprak- 
lann-nüfusun daralan yapısının doğallıkla düşündürebl- 
leceği şekilde pantürkizme bırakmış; Alman emperyaliz
minin şarkiyatçı ideologian da bu yönelimi hararetle 
desteklemişlerdi. Osmanlı-Türk ordusunun I. Dünya Sa- 
vaşı’ndaki Turan maceralan. Alman emperyalizminca 
desteklenip Alman genelkurmayınca stratejllendlrilen 
bu ideolojinin damgasını taşıyordu. Alman emperyaliz
minin askeri, ideolojik, iktisadi ve siyasal egemenliği, 
dünya savaşı süresince başka düzeylerde de sürdü, 
pekişti.

Almanya’nın lleriemesinin ve yükselmesinin kaynağı
nı milliyetçilikte, “nasyonal ekonoml”de gören Türk 
milliyetçileri (Tekin Alp, Ziya Gökalp,...), müslüman- 
Türk burjuvazisini yaratma çabalannda, 19. yüzyıl orta- 
lannda Alman gümrük biriiğinin ideolojik sıvasını oluş
turan “ millî İktisat" Ideologlanndan (Fichte, List, Gentz, 
Müller,...) esinlendiler. Bu arada, Almanya savaş altmda 
büyük miktariaria borçlandırdığı Osmanlı ekonomisi öze
rinde tam bir egemenlik kurmuştu. Savaşın Almanya’
nın üstünlüğüyle sonuçlanması durumunda, Türkiye Al
manya'nın tam sömürgesi haline gelecekti. Drang nach 
Osten politikasının kalemşörierinden Rohrbach’ın 
1915’de yazdığı gibi: “ Bir yıllık dövüşmeden sonra, Al
manya’da hemen herkes zafer ya da bozgunun, Türid- 
ye'nln korunması ve aradaki ulaşım yollannın açık kal
masına bağlı olduğuna inanıyor... Türkiye yenilip mütte
fikleri arasında taksim edilecek olursa Alman dünya 
politikasının sonu gelecek ve Almanya bir dünya gücü 
olmaktan çıkacaktır.”

TANIL BORA
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sonra ikinci merkezi olan Selanik’ten ve Makedonya’dan başlamıştı. 1908’de Osmanlı 
Devleti’nin Avrupa topraklan Selanik, Manastır ve Kosova (yaklaşık 14. yüzyıl sonlanndaki 
“köprûbaşı”nı oluşturan sınırlara geri dönüş) üçgeninde sıkışmıştı. Abdülhamid, Sanayi Devrimi 
sonrası gerek askerî, gerek iktisadi gücü karşı durulamayacak ölçüde artan Avrupa ülkelerine 
karşı cephe almak yerine, aralanndaki rekabeti körükleyerek bu topraklan korumayı başarmışa 
Avropa’nm ittifaklar sistemine ta baştan tâbî durumda olunduğu için, 1897’deki Türk-Yunan 
savaşında anlaşıldığı gibi, andlaşma masalannda zor ve asker yoluyla elde edilmiş kazanımlan 
teyit ettirebilmek gerçekten olanaksızdı.

1907 sonlannda Makedonya üzerinde iç ve dış güçlerin baskısı arta. Avusturya ve Rusya, 
aralannda gizlice anlaşarak, Makedonya’nın çeşidi bölgelerinin hukuksal statüsüne ve adli bir 
reforma ilişkin bir proje geliştirdiler. İngiltere ise, bölgeye Batılı komutanlann ve Avrupa 
himayesinde Müslüman ve Hıristiyan valilerin tayin edilmesini, ve Osmanh birliklerinin 
azaltılmasın  ̂ önerdi. Bu önerilerin uygulanması, çekirdek olarak “mektepli” subaylara dayanan 
İttihat ve Temkki’nin işine gelmiyordu. Rus konsolosluğu dışında bütün konsolosluklara bir 
layiha sunarak Makedonya diye bir devletin varolmadığını, istibdadın tüm Osmanlı ülkesini 
sarmış olduğunu, kurtuluş için yardım edilecekse tüm Osmanh milletlerine yardım edilmesi 
gerektiğini ileri sürdüler. Bunun yolu da Devleti parçalamak peşindeki Bulgar, Sırp ve 
Yunanlılann komitacılara verdikleri desteği önlemekten geçiyordu.

Kesin bir Anayasal programa sahip olmayan İttihatçılar rejimi hiç değilse arka plandan 
denetlemek üzere Selanik’te kaldılar. Parlamento içindeki seçimlere de katılmayan İttihatçılar 
yalnızca Parti’yi temsil edecek ve aralannda gelecekte İttihat ve Terakki diktatörlüğü 
döneminde önemli mevkilerde bulunacak Cemal Bey, Talat Bey ve Cavit Bey’in de bulunduğu 
yedi kişilik bir komiteyi İstanbul’a gönderdiler. İttihatçılann yokluğunda (bu yokluk aslında 
halk tarafından tanınmayacak türden bir örgüte sahip olduklan için bir görünüşten başka bir 
şey değildi) Sulan Abdülhamid ve Sadrazam Kamil Paşa hükümeti, iktidar boşluğu 
görüntüsünü tam anlamıyla ortadan kaldıramıyorlardı. Yine de istibdad rejimine geçilmesine 
sebep olarak gösterilen Anayasa’nm kişisel ve siyasal özgürlüklere ilişkin 113. maddesi 
yeniden diriltildi. Ülke çapında, ve azınlıklar arasında eşitlik kanunla güvence altma alındı ve 
siyasi suçlulara yönelik genel bir af çıkanidı. Basın özgürlüğüyle birlikte siyasal örgütlenmenin 
de güvenceye alınmasıyla siyasal girişimlerin ve kurulan siyasal partilerin sayısı arttı. Böyle 
bir ortamda İttihatçılar da kendilerini ve programlannı kamuoyuna açık etmeyi tercih ettiler.

İhtilal dönemi Osmanh Devleti’nde bir iktidar boşluğunu yıllardır bekleyen Batılı bazı ülkeler 
için bulunmaz bir fırsat yaratmışa. Sadarete getirilen Kamil Paşa hükümetini daha da zor 
durumlara sürükleyecek bir şekilde 5 Ekim 1908’de Avusturya Bosna-Hersek’i ilhak etti. 
Bulgaristan ise Babıâli’ye vergi ödemeyi durdurdu. Girit ise, Avrupah kuvvetlerin adayı 
terketmelerinin ardından Yunanistan tarafından ilhak edildi. Batıhlann gözüyle 200 yıllık 
“Doğvf Sorunu” çözülmenin eşiğine gelmişti. Rusya’nın Üç İmparatorlar Birliği’nden aynlarak 
İngiltere ve Fransa’ya yaklaşmaya başlaması da ülkenin üzerinde I. Dünya Savaşı’nda patlak 
verecek farklı bir tehditin dolaşmaya başlayacağını haber veriyordu. Devrim sonrası dönemde 
kaybedilen topraklar, ülkedeki Müslüman nüfusun bu alanda şimdiye kadar başanlı bir 
politika yürütmüş olan Abdülhamid’e doğru yeniden dönmeye başlamalanna neden olmuştu. 
Böyle bir ortamda, umudannı devrime bağlamış bulunan azınlıklar da yavaş yavaş yeni 
rejimden yüz çevirmeye, ve kendi politik çizgilerini kendileri oluşturmaya döndüler.

Toprak Jcayıplannm artmasının hemen ardından yapılacak seçimlerde, İttihat ve Terakki Fırkası 
’nm karşısında tek bir siyasal muhalefet gücü vardı. Prens Sabahattincilerin oluşturduğu 
Osmanh Ahrar Fırkası (Liberal Birlik Partisi) 14 Eylül 1908’de kurulduktan sonra seçim 
kampanyası sürdürecek çok kısa bir zamana sahipti. Nitekim, Kasım ve Arahk 1908’de 
yapılan seçimlerde İttihat ve Terakki Fırkası 288 vekil çıkanrken Osmanlı Ahrar Fırkası 
yalnızca 1 vekil çıkarabildi. Türkler çoğunluğu ancak kıl payı sağlayabildiler. 147 Türk vekile 
karşılık, 60 Arap, 27 Arnavut, 26 Rum, 14 Ermeni, 10 Slav ve 4 Yahudi vekil seçilmişti. 
Seçim öncesi, Osmanh topraklan üzerinde 6 milyondan fazla Rum’un yaşadığını iddia ederek 
Yunan hükümeti meclisin dörtte birinin doğrudan Rumlara aynimasmı, ve Rumca’nın eni 
anayasada ikinci bir resmi dil olarak kabul edilmesi teklifinde bulundu. Seçim sırasında da. 
Patriklik aracılığıyla özellikle Makedonya kampanyalanna müdahalede bulunmuştu. Taşnaksutyun 
Partisi de benzeri önerileri Ermeni nüfus için getirmişti. Bu tür talepler, seçimlerde pek 
başanh olamayan Osmanlı Ahrar Fırkası tarahndan desteklenmişti.

31 Mart Vakası

Seçilen Meclis-i Ayan hükümeti atadıktan sonra ihtilal karşia hareketier ve kışkırtmalar 
yoğunluk kazanmaya başladı. Bunun yanında, toplam olarak Parlamento içinde batın sayıhr 
bir güç elde etmiş bulunan azınlık temsilcileri de gittikçe daha etkin bir şekilde taleplerini 
ortaya koymaya, çahşmalann aksamasına sebep olmaya başladılar. Devlet Şura’smın hazırladığı 
yeni yasalar bu taraşmalar karşısında Parlamento’da kilitlendi. 17 Arahk 1908’da Sultan 
Abdülhamid, rafa kaldınimış Anayasa’yı yeniden yürürlüğe koyduğunu açıkladı. Her iki meclis 
te bu karan alkışladılar. Ancak Abdülhamid, Anayasa’daki “laiklik” maddelerinin Müslüman 
:ebaa arasmda tepki uyandırmasını hrsat bilerek karşı atağa geçmekten de geri durmadı.
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İs t ir a k f i"  H ilm i

Cumhuriyet öncesi işçi hareketinin ve Türkiye soiu- 
nun en iiginç ve renkli kişiliklerinden biri de, kuşkusuz 
“Sosyalist Hilmi” ya da “ İştirakçi Hilmi” adlanyla anı
lan Hüseyin Hilmi’dir.

Hüseyin Hilmi’nin cahil maceraperest mi, gözünü bu
daktan sakınmayan cesur bir özgürlük savaşçısı mı, işgal 
İstanbul’unda İngilizler hesabına çalışan bir ajan mı, 
inanmış bir işçi önderi mi olduğu 1908-1923 dönemiyle 
ilgilenen Türkiye işçi sınıfı tarihçileri için hâlâ cevap 
bekleyen bir sorudur. Ne olursa olsun, Hüseyin Hilmi 
ve çevresinin, 1908-1923 döneminde, İttihat ve Terak- 
kl’ye soldan cesur ve tavizsiz bir muhalefet yürüttüğü, 
1919-1922 arasındaysa İstanbul’da işçi hareketine ra
kipsiz denilebilecek biçimde hakim olduğu tartışma gö
türmez.

Eldeki, daha çok hatıralardan oluşan az sayıda kayna
ğa göre, Hüseyin Hilmi İzmirlidir ve 1907’de İzmir'de 
Serbest İzmir diye bir gazete çıkartmaktadır. Bu arada 
baba mirası evini satarak Romanya’ya gittiği; orada ilk 
kez sosyalist fikirlerle karşılaştığı; sosyalizmi kendi öz
gürlükçü fikirlerine yakın bulduğu; İstanbul’a gelerek, 
burada, materyalist ve anarşist fikirlere sahip, teorik 
konulara daha yatkın. Mülkiye mezunu Baha Tevfik’le 
tanıştığı ve onun etkisi altında kaldığı, çeşitli kaynaklar
da aktarılmaktadır.

Hüseyin Hilmi ve çevresi, II. Meşrutiyet’in ilânından 
sonra İstanbul’da buluşmuş ve bir süre fikirlerini geliş
tirmeye ve malî kaynak bulmaya çalıştıktan sonra Şubat 
1910’un son günlerinde İştirak adlı haftalık bir yayın 
çıkarmaya başlamışlardır. Böylece, yazarları ve yazı iş
leri müdürleri değişse de, Hüseyin Hilmi’nin sürekli ola
rak sahibi kaldığı ve damgasını bastığı bir siyasal yayın 
faaliyeti, Ekim 1912’ye kadar çeşitli baskı ve engelleme
lere rağmen, sebatla sürdürülmüştür.

Haftalık İştirak dergisiyle başlayan bu yayın faaliyeti, 
İştirak “ Divan-ı Harbi Örfi (Sıkıyönetim)” tarafından ka
patılınca yerine çıkartılan İnsaniyetle; Iştirak’m yayın
lanmasına yeniden izin verilince yine lştlrak'\a-, bu yayın 
yine kapatılınca Kasım 1910'da Sosyallst’\e-, Sosyallst’- 
in sıkıyönetimce kapatılmasından sonra Insanlyet'le; 
onun kapatılmasından sonra Medenlyet'\e, baskılann 
çok yoğunlaştığı bir aradan sonra yeniden lştlrak’\a 1912 
sonbahanna kadar sürmüştür.

Hüseyin Hilmi çevresinin yayın faaliyetinin birbiriyle 
kesişen iki ayrı çizgisi vardır. Yayınlar, bir yandan, ilk 
sayılarda oldukça ilkel, çoğu zaman Marksizmle hiçbir 
İlişkisi olmayan, genel ve yüzeyden ama giderek daha 
bir netleşen, bazı yazılarda bilimsel sosyalizme yakla
şan bir sosyalizm ve eşitlikçilik propagandasını sürdü
rürken; öte yandan ve ağırlıklı olarak, İttihat ve Terakki'- 
nin baskılarına, keyfiliğine karşı kararlı ve etkili bir öz
gürlük mücadelesi vermişlerdir.

Hüseyin Hilmi ve çevresi Eylül 1910’un başlannda 
Osmanh Sosyalist Fırkası'nı kurmuşlar, Fırka’nın 
“ Beyanname” ve programı Iştirak'öa yayınlanmıştır. Bu 
dönemde OSPnin ciddi bir etkinliğine rastlanmamakta- 
dır. 1910-1911 döneminde çevrenin henüz işçi bağları 
kuramadığı, ciddi bir örgütlenme çalışması başlatama- 
dığı anlaşılmakta, yayınlardaki fikirler, sosyalizm konu
sunda birbiriyle oldukça çelişkili düşüncelerin bir parçalı 
görünümü vermekte, burjuva liberal çizgideki bir özgür
lük mücadelesi ağırlık taşımaktadır. 1912’de, baskılann 
artıp paraların da “suyunu çektiği” bir suskunluk döne
minden sonra, 1912’nin görece elverişli havasında OSF 
çevresi ve Hüseyin Hilmi yeniden ortaya çıktığında, ge
rek sosyalizmi kavramakta, gerekse İstanbul’daki sosya-



list i(ulUp ve çevreierle, Rum ve Ermeni sosyaiistieriyie 
iiişiıilerde iieri adimiar atıldığı anlaşılmaktadır. Aynı dö
nemde Hüseyin Hilmi Fransız sosyalistleriyle, özellikle 
de Jauris’le ilişkiye geçmiş, yayınlannda Fransız yazar- 
ianndan ve sosyalistlerinden çevirilere ağırlık vermiştir.

Bu yıiiar boyunca çeşitli defalar tutuklanan Hüseyin 
Hilmi’nin kişiliğinin en belirgin yanı, güçlükler ve göz- 
dağian karşısında yılmamak; onu biraz da hafife alarak 
aniataniann anılarındaki deyimleriyle “gözünü budak
tan sakmmamak’’tır. Aynı karakter yapısı, amaca ulaş
mak için iıer türlü aracı mubaiı görmeyi de birlikte getir
mekte, bu durum Hüseyin Hilmi’nin kişiliğine ilişkin 
kuşkuiann kaynağı olmaktadır. Ancak, görülen odur ki, 
hiüseyin Hilmi sosyalizmin bilimine ve teorik konulara 
fazla ilgi duymayan, iş bitirici, eylemci yanı ağır basan 
bir kişiliğe salıip olmakla birlikte, 1910’lardan 1913’e 
ve daiıa sonra 1919’dan 1922’ye doğru görece bilinçlen
miş, Sosyalist Enternasyonal çizgisinde bir sosyalizm 
anlayışına adım adım yaklaşmıştır.

Hüseyin Hilmi hem OSF hem de TSF’n/n parti 
başitanlığını yapmıştı. OSF'y/ biriil(te iturduğu kişiler 
arasında Namık Haşan, Pertev Tevfik, Baha Tevfik, 
İsmail Tevfik ve Hamdi Suphi gibi isimler vardı.
Sürgün dönüşü ise, Mustafa Fazıl (Çun), Mehmed Ali 
(Biigişin), Refik Nevzat, Sadrettin Celal (Antel) ve 
Suphi Nuri (İleri) Beyler’in katılımıyla TSF’y/ kurdu. 
TSF'nin yayın organı İdrak gazetesiydi. Örgüt 
mütareke yıllarında Şirket-i Hayriye grevi, tramvay 
işçileri grevi gibi geniş çaplı işçi eylemleri 
düzenlerken, Tersane Grevi'nin gerçekleştirilmesine de 
katkıda bulundu. Ancak grevlerdeki başarısızlıklar ve 
baskılar nedeniyle parti giderek etkisini yitirdi. Hüseyin 
Hilmi Tunus’a sürgün edileceği söylentilerinin 
yaygınlaştığı bir sırada, kimliği bilinmeyen kişilerce 
öldürüldü.

Hüseyin Hilmi’nin, Maiımut Şevket Paşa suikastını 
izieyen İttihat ve Terakki terörü günlerinde, baskı ve 
tutuklama dalgalanndan kurtulabileceği düşünülemez
di. Nitekim, suikast bahane edilerek İttihat ve Terakki 
muhaliflerine idam ve sürgün cezalan yağdıniırken, 
200’den fazla muhalifle birlikte Hüseyin Hilmi de tutuk
lanarak Bahricedit vapuruyla Sinop’a sürgüne gönderil
miş Mütareke’ye kadar Sinop, Çorum ve Balâ’da sür
günde kalmıştır. İşin ilginç yanı, daha sonra T/fP’nin

kurucusu ve ilk başkanı olacak Mustafa Suphi’nin de 
aynı gemide sürgün olarak bulunmasıdır.

Hüseyin Hilmi’nin İstanbul işçi hareketi içinde etkinlik 
kazanması, zaman zaman kuşkulara da yol açan ilginç 
kişiliğiyle Cumhuriyet öncesi solunun unutulmaz yüzle
rinden biri haline gelmesi, asıl Mütareke sonrasında 
İstanbul’a dönüşünü izleyen yıllara rastlar. Onu, Şubat 
1919’da, sürgün dönüşü, ayağının tozuyla Türkiye Sos
yalist Fırkası kurucusu ve “ reisi” olarak görüyoruz.

1919 başlannda I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan 
tarafta yer alan Türkiye’nin siyasal tablosu bir hayli 
değişmiştir. İttihat ve Terakki kadroları yenilginin de 
sorumiuian olarak iktidardan düşmüşler, çoğu yurt dışı
na kaçmıştır. İttihat ve Terakki'ttin “yeminli” siyasal 
karşıtı Hürriyet ve İtilaf iktidardadır. Çabuk yanaşıp ça
buk laubalt olmakla ünlü Hüseyin Hilmi, sürgündeyken 
tanışıp ahbab olduğu Hürriyet ve Itiiafçılarta yakın ilişki
ler içindedir. Böyle bir siyasal ortamda Hüseyin Hilmi’
nin yeni partisini kurması ve etkinlik kazanması çok 
daha kolay olmuştur. Bu yeni kuruluşta sosyalizm anla
yışının büyük ölçüde netleştiği ve oturduğu, ilkelerin 
belirginleştiği görülmektedir. 1919 başında kurulan TSF, 
programı ve siyasal hattıyla dönemin Sosyalist Enter
nasyonal partilerine yakın görünmekte ve Sosyalist En- 
ternasyonaV\e bağlan bulunmaktadır.

TSF’nin ve İştirakçi Hilmi’nin asıl parlak günleri İstan- 
'•bul’un İngiliz ve Fransızlar tarafından işgal edildiği Mart 
1920’den sonra başlar. 1920 ilkbaharında çoğunluğu 
Fransız sermayesine ait işyerlerinde ve kimi devlet iş
yerlerinde başlatılan grevler, bazı kaynaklara göre İngi
liz işgal komutanlığının maddî desteği alınarak başanya 
uiaştınimış, bunun sonucunda İstanbul’daki önemli iş
yerlerinin binlerce işçisi Hüseyin Hilmi’nin TSF’sIne akın 
akın üye olmaya başlamışlardır. 1 Mayıs 1921, Hüseyin 
Hilmi ve Parti’sinin İstanbul işçi sınıfı ve hareketindeki 
etkinliğinin doruk noktası sayılabilir. Kuşkusuz 1921 
1 Mayıs’ı kutlamalanna diğer sol çevrelerden de önemli 
katılım olmuş ve İstanbul’un işgal altında oluşu heyeca
nı artırmıştır. Ama işgal kuvvetlerinin günlerce önceden 
verdikleri gözdağına ve koyduklan yasaklamalara rağ
men o yıllara kadar görülmemiş bir coşku ve kalabalıkla 
kutlanan 1 Mayıs’ın yıldızı, göğsünde kırmızı karanfili, 
kızıl yeleği, kimi kaynaklara göre muhtemelen İngiliz 
işgal kuvvetlerinin tahsis ettiği kırmızı bayraklı otomobi
li ile, Enternasyonal’] dinleyen İştirakçi Hilmi’dir.

Yazar Refik Halit Karay, o günlerde şu satırlan yaz
maktadır: “Evvelki gün, 1 Mayıs İstanbul’da ilk defa 
amele bayramı yapılmış. Şirket ve Haliç vapurları, tram
vaylar işlememiş. Bunu haber aldığım zaman, kendi 
kendime ‘kimbilir İştirakçi şimdi ne kadar memnundur, 
etekleri zil çalar’ dedim ve tanıdıklarım arasında gayesi
ne eren bu yegâne bahtiyar adamı taa yüreğimin içinden 
samimiyetle tebrik ve takdir ettim... İşte o gün nihayet 
geldi. İştirakçi, evvelki gün, işlemeyen vapurian, tütme
yen bacaları ve kırlarda şad-ü handan dolaşan ameleleri 
seyrederek 1 Mayıs’ı nihayet istediği gibi tesid etti... 
Fakat bakalım bu bayramın sonu nasıl gelecek...”

“ Bu bayramın sonu”nun Hilmi açısından pek iyi geldi
ği söylenemez. 1921 ortalanndan itibaren, bir siyasal 
partiden çok bir sendika merkezi görünümünde çalışan 
rSF’nin yönettiği grevler peşi peşine başansızlıkla, boz
gunla sonuçlanmaya başlayınca TSF’den çok sayıda 
işçi aynimaya başlamış, aynı işyeri işçilerine yönelen 
rakip “fırkalar” kurulmuş veya kurdurtulmuş, para sı
kıntısı had safhaya varmış, “Cepte metelik kalmadı” 
sözünü sıksık tekrariayışıyia tanınan Hüseyin Hilmi’nin 
cebinde ve parti kasasında gerçekten de metelik kalma
mış ve TSF ile birlikte Hüseyin Hilmi de çökmüştür. 
Bu çöküşte 1922 ortalannda Anadolu’nun zafere doğru 
gitmekte olduğunun gözlenmesi, İstanbul’da işgal kuv
vetleri arasındaki çelişkilerin azalması ve İngillzlerin mad
dî desteklerini çekmeleri, Hüseyin Hilmi’nin, bu dönem
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Yukarıda Marx’in fotoğrafının basılı olduğu bir nüshası 
görülen İştirak gazetesi, 26 Şubat 1910-9 Ekim 1912 
arasındaki yayın yaşamında çeşitli kereler kapatıldı. 
Gazete bir keresinde de OSF’nin programını 
yayınlaması yüzünden sıkıyönetim tarafından 
yasaklandı. Hüseyin Hilmi’nin ve Karesi (Balıkesir) 
mebusu Abdülaziz Mecdi’nin imzalı yazılarının 
yanında, gazetede bazı Fransız yazarlardan yapılan 
çeviriler de yer alıyordu. Hüseyin Hilmi ve çevresi 
İştirak’fen boşalan yeri, derginin kapalı kaldığı 
dönemlerde İnsaniyet, Sosyalist ve Medeniyet adlı 
dergileri çıkararak doldurmaya çalıştı.

de önceleri iyi ilişkiler geliştirdiği Hürriyet ve »ffafçıiar 
ve İstanbul Hükümeti’ne karşı muhalefete geçmesi ve 
İştirakçı’nın başta sanıldığı gibi kolay satınalınabilecek 
ve yönlendirilebilecek bir kişi olmadığının, işçi davasına 
samimiyetle bağlı ve kararii olduğunun görülmesi rol 
oynamış olmalıdır.

Hüseyin Hilmi 1923’ün yaz sonlannda, bir gece, Boz
doğan kemerinde tabancayla vurulup öldürüldüğünde, 
ardında ne partisi, ne de işçiler vardır.

İlginç kişiliği ve hayatıyla, Hüseyin Hilmi, 1923 öncesi 
dönemde Türkiye’de, kısa sürmüş bir “trade-unlon”cu 
hareketin, II. Enternasyonal'e bağlanmaya çalışan bir 
örgütlenmenin işgal İstanbul’u ve Osmanlı mirası koşul
larındaki özel temsilcisi sayılabilir. Bir maceraperest 
olarak adım attığı yolda, adım adım yürürken davasına 
inançla l>ağlanmış; belki çok yanlış yapmış ama güçlük
ler karşısında yılmamış; baskılar karşısında taviz verme
yi değil, zindanı, sürgünü göze alarak savaşmayı yeğle
miş ve yaşadığı hayata ve yoluna uygun bir ölümle 
ölmüştür.

İşçi hareketine ve sola bıraktığı miras ise, renkli kişili
ği, 1 Mayıs nutukian, kırmızı yeleği ve karanfili ve bir 
de ardında kalan işçilerin dağınıklığıdır.

OYA BAYDAR
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Parlamento’daki Müslüman vekiller, iki ateş arasında kalarak, laiklik ve Türkçülük politikalarını 
savunan İttihat ve Terakki’yi mi, yoksa Padişah’ın yolunu mu izleyecekleri konusunda 
kararsızlığa düştüler. Yeni hükümetin icraaüna karşı tepki giderek büyümeye başladı. Yalnızca 
İslamcı ulema kesimi arasında değil, devlet meınurlan, eşraf, tarikatlar ve halk arasmda da 
taraftar bulan bu görüşler. Doğu Anadolu’da yeni hükümetçe silah altına alınmak istenen 
aşiretler düzeni arasında da yaygınlık kazanyordu. İslamcı muhalif güçler, çok geçmeden 
İstanbul’da da, önce halk ve ayaktakımı arasında, sonra da eşraf ve zanaatkar kesimi arasında 
taraftar bulmaya başladı.

Tutucuların karşısındaki kamp ise daha da dağınık bir görünümdeydi. Ahmed Rıza Bey’in 
görüşlerine yakın olan Abdullah Cevdet, Ahmet Muhtar ve Celal Nuri gibi “Batıcı” grubu 
temsil edenler, Bau desteğinin zorunlu olduğuna, bu yolda her türlü “laik” önlemin alınması 
gerektiğine inanıyordular. Çoğunluk ise. Batı kurumlannm seçiminde daha dikkatli ve temkinli 
olunmasını savunuyordu. Ancak bu çoğunluk da kendi, içinde ikiye bölünmüştü. Ne İttihat ve 
Terakki’nin, ne de “Batıcı”lann görüşlerini kabul etmeye yanaşmayanlar, seçimlere katılmamış, 
ancak kurdukları Selamet-i Umumiye Klübû (Genel Kurtuluş Kulübü) ve Osmanh Demokrat 
Fırkası gibi  ̂örgütlerde faaliyetlere başlamış, bu arada Türkiye dergisi çevresinde İbrahim Temo 
ve Abdullah Cevdet gibi aydınlar toplanarak, İttihat ve Terakki’yi bir yere kadar 
desteklemelerine rağmen bu modemleşmeci görüşe yüzlerini dönmüşlerdi.

Siyasi dağınıklıktan ve İttihat ve Terafefei’nin görünüşteki güçsüzlüğünden faydalanmaya kalkışan 
Kamil Paşa, devlet aygıdanna ve kilit noktalara yerleşmiş İttihatçılann ayağım kaydırma 
operasyonuna girişti. Ancak İttihat ve Terafefet’nin bir aysberg gibi olduğunu, son derece sıkı 
bir siyasal örgüdülüğe sahip olduğunu çok geçmeden anladı. Mecliste “güvenoyu” soruşturması 
açüran ittihatçılar sadrazamı düşürerek 1909 Şubat’mda kendi adamlan Hüseyin Hilmi Paşa’yı 
sadarete getirdiler.

Modemleşmeciler ve Baacılardan gelemeyecek olan karşı ihtilal, çok daha sert bir biçimde 
Vahdeti adh bir bektaşî tarikat üyesi olan ve Volkan gazetesini yöneten İslamcı bir ulema 
üyesinden geldi. Çevresinde şeriat yanlısı güçleri büyük bir başanyla toplayan, İstanbul 
halkından, işçilerden ve esnaf kesiminden destek bulan Vahdeti İttihad-ı Muhammedi 
Cemiyeti’ni oluşturdu. Abdülhamid tarahndan açık açık desteklenmese de, onun tarahndan iyi 
karşılandığı belli olan Cemiyet -Şehzade Burhaneddin de üye olmuştu- 3 Nisan 1909’da 
Sultanahmet Meydam’nda büyük bir miting düzenledi. Talepleri, Padişah’a İslam alemini 
kurtarmasını sağlayacak yetkilerinin geri verilmesi, şeriatin sağlama bağlanmasıydı. .Birkaç gün 
sonra âni bir ayaklanma başladı. 12 Hazirah’ı 13’e bağlayan gece Birinci Ordu tarafından 
desteklenen Cemiyet, İstanbul’u ele geçirdi. Ordu ve ulemayla birleşen halk Meclis’i kuşatarak 
taleplerini ilettiler: İttihat ve Terakki mensuplan ordudan atilacak. Meclis başkanlığına Ahmed 
Rıza’nın yerine “dini bütün” biri getirilecekti. Hükümet, olaylann boyutunu tahmin 
edemediğinden müdahalede bulunamadı. Meclis, yetkileri dışında kalan bu konuda karar 
vermeyi reddedince gerginlik arttı, sokak çatışmalan ve adam öldürmeler başgösterdi. Hükümet 
istifa etti. Abdülhamid, hrsati kaçırmayıp isyancılann tüm isteklerini kabul ettiğini bildirdi.
Zaten İstanbul’da gücü olmayan İttihat ve Terakki üyeleri şehirden kaçalar. Abdülhamid, 
firsattan faydalanarak iktidannı yeniden tesis etmişti. Ahmet Tevfik Paşa sadarete getirilerek 
bir “denge” çözümü bulundu. Osmanlı Ahrar Fırkası ise, İttihat ve Terakki’ye karşı yeni rejimi 
destekledi.

Makedonya’da denetim Üçüncü Ordu’nun ve İttihatçılann elindeydi. İttihat ve Terakki tüm 
ülke azmlıklanna ve halkına cephe oluşturma çağnsında bulundu. Ermenilerin Adana’da bu 
çağnya cevap vererek ayaklanmalan üzerine sert bir tedip hareketi başlatıldı. Başarma 
sırasında 30 bine yakın kişi öldü (14 Nisan 1909). Üçüncü Ordu komutanı Mahmut Şevket 
Paşa, subaylardan Mustafa Kemal ve İsmet Bey’in de teşvikiyle sorunun güç kullanarak 
çözülmesi gerektiği inancındaydı, İstanbul’a telgrafla “düzeni ve asayişi sağlamak” üzere bir 
“Hareket Ordusu”nun yola çıkanidığı bildirildi. Abdülhamid bunu kabul etti. Yolda Yeşilköy’de 
eski kabine üyeleri ve İttihatçı taraftan vekiller tarafından karşılanan Hareket Ordusu ileri 
gelenleri, onlarla “Meclis-i Umum-i Millî” adı altında bir toplanti yaptilar. Abdülhamid’in 
tahttan indirilmesi karan burada gizli olarak alındı.

Abdülhamid’in çıkışında rolü olup olmadığı bilinmemesine karşın, ayaklanmadan istifade 
ederek meşrutiyet rejimini çöküşünün eşiğine getirmiş olması nedeniyle İttihatçılar tarahndan 
baş sorumlu olarak gösterilmesi kaçınılmazdı. Çok geçmeden Meclis yeniden İttihat ve 
Terakki’nin denetimine girdi. 27 Nisan 1909’daki toplanadan sonra. Şeyhülislam Mehmed 
Ziyaeddin Efendi zorlanarak, Padişah’ın tahttan indirilme karan aldınimışti. Bu karar Meclis’te 
oybirliğiyle alınmış, üstelik Abdülhamid’in İstanbul’da kalması sakıncalı bulunarak Selanik’te 
ikamete mecbur edilmiştir. Yerine “bağımh” Padişah V. Mehmed Reşat geçirilmiş,
Abdülhamid’in Divanı Harb’de yargılanması yolundaki görüş ise reddedilmişti.

31 Mart ayaklanmasının bastinimasıyla İttihat ve Terakki siyasal ortamı yeniden denetimi 
altına almış, Cemiyet’in İstanbul’da etkin olan “Fırka” üzerindeki egemenliği daha da 
yoğunlaşmışa. İstanbul yavaş yavaş Cemiyet için de siyasal merkez haline gelmeye başlamış, 
bunun önündeki en önemli engel olan Sultan Abdülhamid tehlikesi ortadan kaldınimışti. 
Ayaklanmanın bastinimasıyla birlikte Osmanh tarihinde “meşruti ıslahat” dönemi açılmış oldu.
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RESNELİ N İY A Z İ 
( 1 8 7 3 -1 9 1 3 )

Meşrutiyet’in İlanı İçin silahlı adamlanyla dağa çıkan, 
İttihat ve Terakki yöneticileri arasında siyasal hayata 
girmemiş az sayıda kişilerden biri olan Ahmed Niyazi 
Resne’de tanınmış bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 
Önce Manastır Askerî idadisi’ni, daha sonra da İstanbul'
da Harbiye Mektebi’nI bitirdi (1896). Bir yıl sonra orduya 
girerek, Yunan Savaşı’na katıldı. Savaştan sonra İstan
bul’a dönen Niyazi Bey, gösterdiği başarıdan dolayı 
saray tarafından ödüllendirilmek istendi. Ancak II. Abdül- 
hamid'in verdiği yaverlik nişanını kabul etmedi. Bundan 
sonra Resne'de Uhri taburunda görev yapan Resneli Niya
zi, 1903'ten 1908’e kadar ayaklanan Sırp ve Bulgar çeteci
lerine karşı savaşan Avcı taburunda başanlar gösterdiği 
için kolağalığına (yüzbaşılığa) yükseltildi. Bu yıllarda daha 
sonra yazacağı hatıralannda belirttiği gibi Namık Kemal 
ve arkadaşlarının görüşlerinden etkilenerek özgürlükçü 
düşünceleri benimsedi. Kısa bir süre sonra da gizli ör
güt olarak etkinlik gösteren İttihat ve Terakki’ye girdi. 
Örgüt içinde yetenekleriyle hemen sivrilen Resneli Niya
zi CemIyet'In Manastır Merkez Komltesi'nde görev aldı.

Saray'ın özgürlük isteklerine karşı çıkması ve baskıyı 
artırması üzerine Niyazi Bey, Resne’de arkadaşlarıyla 
gizil bir toplantı yaparak saraya karşı ayaklanmayı tartış
tı. Toplantıda 3 Temmuz 1908 ayaklanma günü olarak 
kararlaştırıldı. O gün garnizondan gerekli silah ve cep
haneyi alan Niyazi Bey 200 kadar askerle birlikte dağa 
çıktı. Dağdan yöneticilere bildiriler göndererek, amaçla- 
nnın meşrutiyetin ilanını sağlamak ve Kanun-ı Esasi'yl 
yürürlüğe sokmak olduğunu ilan etti. Olay bir anda 
tüm ülkelerde yankılar uyandırdı. Osmanlı Devleti İçinde 
yaşayan diğer milliyetler de eyleme destek vermişlerdi. 
Saray bu olay karşısında şaşkındı. Önceleri eylemin 
küçük bir grup tarafından yapıldığını varsayıp, kolayca 
bastırılacağı umuldu. Ardından da isyanı bastırmak üze
re Şemsi Paşa gönderildi. Fakat paşanın öldürülmesiyle 
birlikte olaylar değişik bir boyuta sıçradı. Saray iki hafta 
İçinde Makedonya'daki tüm denetimini kaybetti. Sonun
da 23 Temmuz 1908'de Meşrutiyet ilan edildi. Niyazi 
ve Enver Beyler “Hürriyet Kahramanı” olarak adlandırıl
dılar. Bir yıl sonra 31 Mart Ayaklanması’nı bastırmak 
üzere Hareket Ordusu’na atanarak İstanbul'a giden Ni
yazi Bey daha sonra tekrar Resne'ye döndü. Bu dönem
de doğduğu kentin sorunlarıyla yakından ilgilendi. 
1910'da hatıralarını Hatırat-ı Niyazi adı altında kitap hali
ne getirdi. 1912'de ise Balkan Savaşı’na katıldıktan son
ra döndüğü Avlonya'da Arnavut milliyetçiler tarafından 
1913'de öldürüldü.



II. Abdülhamid saltanatının hemen başlarında Rusya 
ile savaşın ariyasından Balkan Sorunu, Girit İsyanı ve 

Yunan Savaşı'yla karşılaştı. Önce 1881’de Osmanh 
Devleti Teselya yüzünden Yunanistan ile anlaşmazlığa 

düştü. 1885’de Doğu Rumeli’de isyan çıktı. 1896’da 
Girit İsyanı patlak verdi. 1897'de OsmanlIlar 

Yunanistan’a savaş açtı. 1898’de Girit'i tahliye etmek 
zorunda kaldı. Bütün bu olaylar yüzünden, 

Abdülhamid saltanatı boyunca Batı’nın büyük 
devletleriyle karşı karşıya gelmek zorunda kaldı. Bu 

yüzden saltanatının ilk yıllarından itibaren kendine 
göre bir "dengeciiik" siyaseti güden Abdülhamid, 
önce OsmanlI Devleti'ne karşı en büyük tehlikeyi 

oluşturan Ingiltere’nin karşısında öteki Avrupa 
devletleriyle yakınlaşma sağladı. Böylesi çabalarıyla 

OsmanlI Devleti’nin parçalanmasını geciktirmeyi 
ımuyordu. Ama sonunda Batılılann taktığı adla "Hasta 

Adam", Osmanlı Devleti Ingiltere ile Rusya arasında 
paylaşmak için uygun bir zamanın kollandığı iştah 

kabartıcı ülke olmaktan kurtulamadı. Rusya tüm 
politikasını bir an önce OsmanlI'yı yutmak ve 

Akdeniz'de egemenlik kurmak üzerine oturturken, 
Ingiltere zaman zaman "Hasta Adam"dan yana tutum 
takınıyor, bazen de daha iyi bir parça koparmak için 
atak yapıyor ama çoğu zaman Rusya'yla karşılıklı bir 
koilama siyaseti gütmekle yetiniyordu. Abdülhamid'in 

II. Meşrutiyet'i ilan etmek zorunda kaldığı 1908’de 
Viyana’da yayınlanan Kikeriki dergisinde çıkan 

karikatür (altta) Rusya ile İngiltere'nin "Hasta Adam"ı 
:oltuk değnekleriyle yürütmeye çalışmalarını hicvediyor.

II. Meşrutiyet'in ilanından sonra gelen yönetimler de 
dış politikalarını Batılı emperyalist devletlerle belli bazı 

dengelerle yürütmeye çalışırlarken, yüzyılın başından 
beri Almanya Osmanlılann askeri, ekonomik ve siyasi 
alanlarına nüfuz etmeye başlamıştı. Adım adım siyasi 

iktidan eline geçirmeye başlayan İttihat ve Terakki 
yönetimi de hızla Almanya'nın etkisi altına giriyordu. 

Balkan Savaşı yenilgisinin ardından bir hükümet 
darbesiyle iktidan ele geçiren İttihat ve Terakki 

önderleri kayıtsız şartsız Alman egemenliği altına 
girdiler. Osmanlı Devleti'nin dış politikasını tümüyle 

Almanya’nın dış politikasına bağladılar. Sonuç olarak 
uzun yıllardır karikatürlerde bile "Hasta Adam" 

şeklinde çizilen Osmanlı Devleti ölümüne doğru yol 
ealmaya başlamıştı. 1914’de çıkan I. Dünya 

Savaşı'nda Almanya’nın safında ve onların çıkartan 
doğrultusunda yer alarak yenilince “ Hasta Adam" 
OsmanlI Devleti artık ölüm döşeğinden kalkamadı.

İttihat Terakki Rejimi ve Çöküşün Başlangıcı
23 Temmuz 1908’de (10 Temmuz 1324), 1789 Fransız Devrimi’nin “Hürriyet”, “Adalet”, 
“Müsavaat” sloganlan, Osmanlı Devleti’nin İstanbul, Selanik gibi toplumsal hareketliliğin görece 
yüksek olduğu büyük merkezlerini inletirken, Osmanlı aydınlan gibi Osmanlı işçileri de 
“Hürriyet’in ilanı”nın nihayet hürriyetin kendisini de getireceğine inanıyorlardı. Temmuz 1908’i 
izleyen günlerde ve aylarda, Osmanlı toplumu, o zamana kadar benzerini yaşamadığı bir 
toplumsal hareketlilik ve uyanış dönemine girdi.

Abdülhamid’in kişiliğinde cisimleşen mutlakçı rejimin çerçevesi, 20. yüzyılın ilk yıllannda 
kapitalizmin dünya ölçüsündeki ve -kendi özelliklerini, zaaflannı ve çarpıklıklannı taşıyarak da 
olsa- Osmanlı topraklan üzerindeki gelişmesinin etkisiyle zorlanmaya başladı. Doğup 
gelişmekte olan ticaret burjuvazisinin bir burjuva devrimine öncülük etmekte düşünce ve 
etkinlik olarak aciz ve yetersiz kaldığı bir durumda, Osmanlı toplumunun burjuva dünyasına 
eklemlenmesi görevini, devletin modernleşmesini onun bekasının tek yolu olarak gören ve 
bunu bir genel ilerleme ideolojisi içinde şekillendiren bürokrasi ve daha çok da ordunun 
aydın kesimleri üstlendi ve bu toplumsal değişme sürecinin vurucu gücü işlevini yerine getirdi.

1908’de yanm yüzyıllık geçmişe sahip İttihat ve Terakki gizli cemiyetinin “darbe”si 
olarak danitelenebilecek II. Meşrutiyet, 19. yüzyıl boyunca girişilen “ıslahat” hareketleri 
zincirinin hem en köktenci halkası, hem de Osmanlı toplumunun modern burjuva toplumuna 
doğru ilerleyiş sürecinin ilk önemli adımı oldu.

II. Meşrutiyet’in siyasal akım ve güçleri devletin kurtuluşu ve ülkenin gelişmesini sağlamak 
için Batı’nın kapitalist gelişmesinin Osmanlı toplumuna aşılanması gereğinde fikir birliğine 
sahiptiler. Dönemin ve ülkenin o günkü koşullan, böyle bir kapitalistleşmenin Batı emperyalist 
ülkeleriyle sıkı bağımlılık ilişkileri çerçevesinde gerçekleşebileceği kanısını -belki de 
zorunluluğunu- doğurmuş, 1910’lardan sonra İttihatçılarla Hürriyet ve İtilafçılar arasındaki sert 
karşıtlığın özünü, İttihatçıların “devletçi” çizgilerine karşı Hürriyet ve İtilafçılann özel teşebbüs 
ve ademî merkeziyetçiliklerinden çok. Alman emperyalizmi ile Fransız ve İngiliz emperyalizmi 
arasındaki tercihler oluşturmuştu.

23 Temmuz 1908’de Hürriyet’in ilam ile başlayan II. Meşrutiyet’in “hürriyetçiliği”, aslında bir 
şaşkınlık ve kargaşa dönemi olan ilk birkaç aydan sonra ciddi biçimde törpülenmeye başladı. 
Hürriyet’in ilanını izleyen ilk aylarda patlak verden grevlerin yer yer sert biçimde bastıniması; 
Ekim 1908’de alelacele çıkanlan ve işçi hareketlerine ciddi sınır ve yasaklar getiren Tatil-i 
Eşgal Kanunu; 31 Mart (13 Nisan 1909) olaylarından sonra ilan edilen sıkıyönetim ve 
İttihatçı Nazır Mahmut Şevket Paşa’nın bir suikastte öldürülmçsiyle yoğunlaşan kısıtlama ve 
baskılar, o ana dek iktidan uzaktan ve Fırka aracılığıyla denetlemeye çalışan İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’ni, adım adım devlet aygıtlanmn kontrolünü ele geçirmeye yönelterek, bir istibdad 
rejiminin başına geçirdi. Bir yığın hareketinin sonucu olmayan, doğrudan doğruya İttihat ve 
Terakki’nin militan asker kanadı tarafından gerçekleştirilen ve Meşrutiyet’in yolunu açan 
“Babıâli Baskını” iki yönlü bir sonuç doğurmuştu. Bizzat İttihat ve Terakki’nin iktidara geliş 
tarzı. Parti içinde askerlerin nüfuzunu artınrken, devleti kontrolü altına alan parti de ordu 
kurmaylannın İttihatçılaşmasının yolunu açmış oldu. 31 Mart’ta Hareket Ordusu tarafından yok 
olmaktan kurtanlan İttihat ve Terakki, yine ordu tarafından koruma altına alınınca, İttihat ve 
Terakki giderek daha fazla ordu hiyerarşisini kendi yapısında yansıtmaya başladı.

Bunun önemli etkisi partide ve devlette sivil kanadın nüfuzunun durmaksızın gerilemesi, rejimin 
giderek daha çok militarist bir çehreye bürünmesi oldu. Özellikle bu dönemde gelişen dağınık 
muhalefetin merkezi konumundaki Hürriyet ve İtilaf Fırkası’m yenilgiye uğrattığı 1912 
seçimlerinden sonra 1913-1914 seçimlerinde fiilen İttihat ve Terakki’den başka bir partinin 
bulunmaması, muhalefet yokluğunu tam anlamıyla pekiştirdi ve İttihat ve Terakki, yeni 
doğmuş Osmanlı anayasacılığına kendi yapısını ve smırlannı dayattı. Ordu tarafından 
desteklenen ve Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa adlanyla simgelenen tek parti iktidarı, 
basını sansür etti ve siyasi hareketlere tanınan özgürlük alanını hatırı sayılır ölçüde kısuladı.

Bununla birlikte 1908 ve 1913 arasındaki beş yıllık dönem, Osmanlı Devleti’nde modem 
düşünce akımlannın, örgütlenmelerin, siyasal fikirlerin büyük bir hızla yayıldığı, ilk kitlesel 
işçi mücadrelelerinin ve örgütilenmelerinin göründüğü, işçi hareketinin toplumsal mücadele 
sahnesinde kendi başına yeralmaya başladığı ve sosyalist hareketin işçi hareketine doğru 
yolaldığı bir dönem de oldu.

Ancak, İttihat ve Terakki iktidannın Osmanh Devleti’nin geleceği ve Anadolu’nun tarihi açısından 
asıl tayin edici etkisi. Alman emperyalizminin bir aleti haline gelerek dünyanın emperyalistlerarası 
yeniden paylaşımına taraf olması ve sonunda 1. Dünya Savaşı’na girilmesi ve Devlet’in 
Anadolu topraklan ortasında bir avuç kalana kadar dağılması sürecine damgasını vurmuş olmasıydı.

1825
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Tarih Sohbetleri (M üaahabe~i 
Tarih iye)

OsmanlI tarihçisi Abdurrahman Şeref (1853-1925) 
devletin son vakanüvisi olup, yaşadığı olayları 
resmî görüşe uygun olarak aktarmıştır. Ancak 
bütün bunlara karşılık İlginç saptamalan olan 
yazarın Mûsahabe-i Tarihiye adlı eserinden 

Tanzimat’a ilişkin değerlendirmelerini veriyoruz.

Tanzimat-ı Hayriye devletin düzenli durumunu, uyruk
ların kalp rahatlığını, saltanatın görkemli geleceğini gü
vence altına alacak tedbirleri içermektedir. Aşağı taba
kadaki bilgisizlik, üst tabakadaki bllmemezilkten gelme, 
tümdeki gaflet ve gevşeklik sonucu olarak “hasta adam”- 
ın trajedi eğrisinde tutunmaya gücünün yetmeyeceği 
Tann saklasın çökme kertesine geleceği, çözüleceği 
ve yokolacağı belli idi. Talih yıldızını parlatan ve t>öyle- 
llkle yepyeni bir güç, bolluk, gürlük ve esenlik getiren 
yeni yöntimin, çok büyük değeri bilinerek ona yaşamın 
gürlüğü ve bereketi gözüyle bakılması her bakımdan 
gerekli ve uygundu. Ancak bir malın değeri onu tanıyan
larca beğenileceğinden acaba halkımızın o dönemdeki 
iyiyi kötüden ayırma özelliği, bilgi düzeyi onu eleştiri 
denektaşına vurmaya, kalplık ve siliklikten arınmış, tü
müyle katıksız attın olduğunu anlamaya yeterli miydi?

Alafrangalığın nedeni olduğu için dile düşmeye başla
yan Reşit Paşa’ya, akıllı geçinenlerin alışılmış deyimleri 
üzere ona da "Nreng-i Frenk-i" diyerek geçiverecek 
miydi? Veya gereksizliğine inanarak ve karşı olanların 
yani eski biçim yönlüleri ile birtakım çıkarların akıllarını 
çelmeleriyle kanılan daha da güçlenere1< ve onu boş 
şeylerden sayarak bir yöne atıverecek miydi? Yapılacak 
ve yürürlüğe konacak yasaların bir ulusun karakter ve 
alışagelmiş şeylerine, geleneklerine ve bir işin olabile
ceğini algılayarak anlama, kavrama, yerinde bulma ve 
ayırdetme yeteneğine uygun olması hukuk biliminin İlk 
kurailanndandır. Bu uygunluk maddesi Kur’an ayetleri
ne dayanan şeriat yasasını koyanlar için her şeyden 
önce düşünülmesi gereken konulardandır. Bu yazımız
da Tanzimat-ı Hayriye’nin içerde ve dışarda nasıl anla- 
şıldığını, uygulanma, hükmünü yürütme konusunda dev
letçe ne denli zorluk çekildiğini irdeleyeceğiz.

Hatt-ı Hümayun, metnindeki açıklık ve sadelik, pren
siplerindeki parlak gerçek, yalın İnsanları bile kendine 
çekmişti. Herkes yaşamına, kesesindeki paraya, evin
deki çoluk çocuğuna tümüyle sahip çıkacaktı. Acımasız 
bir el onlara uzanamayacaktı. Vergiler dayanabileceği 
kertede konacaktı. Askerlik yükümlülüğünün süresini 
bilerek görevini yapacaktı. Rüşvet yüzünden hakkı yen- 
meyecektl. Yargıç önünde büyük küçük ayrımı yapılma
dan yüce şeriatın buyruğu hakkıyla yerine getirilecekti. 
Bir suçu olduğu zaman herkesin önünde yargılanacak 
ve cezası şeriata göre verilecek. Bu çekici şeylere delice 
tutulmamanın olasılığı yoktu. Kamuoyu belirsiz olan in
celikleri azar azar da olsa anlamakta duraksar ama, 
maddi gerçeklerde kestirici bir yanılmazlık gösterir.

Bu nedenle halk Tanzimat-ı Hayriye’yi sevinç ve şen
liklerle karşıladı. Geleceğinin dirliğini o kuruluş beratına 
bağladı. Bunda da yerden göğe dek haklıydı, özellikle, 
Müslüman olmayan uyruklann sevinç ve neşeleri iki 
kattı, ilan gününün her yıldönümünde kentin donatılma
sı, genel eğlence yapılması ve okunduğu yere bir anıt 
dikilmesi doğrusu çok yerinde olurdu.

( .. .)

Tanzimat-ı Hayriye padişah tarafından çok tutulmak-

Üstte: Jean Brendisi'den, Yol Haseid, Çuhadar, B6lûl( 
Ağası. Ortada: Levni’nin bir minyatürü, Lâle Devri'nde 

Itadınlardan l<urulu saz heyeti. Altta: Mustafa Reşid 
Paşa, Abdurrahman Şeref Efendi.

taydı. Hüsrev Paşa’nın İşten uzakiaştınimasıyie yerine 
Rauf Paşa’nın atandığını bildiren Hatt-ı Hümayun’da “Pa
dişah katında özellikle her konuya yeğlenen Tanzimat-ı 
Hayriye'nin uygulanması için direnmeye ve sürekli ça
baya gereksinme olduğuna" değgin fırkası dikkat çeki
ciydi. Şu denil ki; “ Hüsrev Paşa geçkin yaşı nedeniyle 
devletin işlerine gereği dek bakamadığı” nedeniyle işin
den uzaklaştınkiiğı halde, devlet yönetiminin dizgini ken
disinden yaşça az farklı ve daha ürkek bir insana verili
yordu (1841). Reşit Paşa’nın sadaretine değgin olan 
Hatt-ı Hümayunda Rauf Paşa’nın kendisinden, namus 
ve doğruluğundan hoşnut olunduğu bildirildikten sonra 
“Yüce devletimizin tam ve iyi bir düzene sokulması, 
bayındırlığının oluşması, Islâm halkın ve her sınıf uyruk- 
lanmızın her zaman adalete kavuşmaları gibi önemli 
maddesinin gereksinil olduğu tedbirlerin alınması, öbür 
mülki konulara değgin şimdiye dek tüm dünyaya yayıp 
duyurduğumuz, olanak içindeki kesintisiz çalışmalarla 
kışkırtmalarda bulunduğumuz, kendisi ile öbür nazırları
mıza sözde kalmayarak gerçekten yapılması gereken 
işleri anımsatmaktan ve üstelemekten geri kalmadığı
mız tedbirler ve İçten düşüncelerimizin padişahlık katı
mızın gönülden istediği biçimde tümüyle yerine getiril
mesi için gereken inatçı çaba harcanmamış" olduğu 
yani ihtiyar vezirin bu önemli görevdeki yetersizliğini 
itiraf buyuruyorlar.

( .. .)

Tanzimat-ı Hayriye birçok yasalar gibi kötülükleri en
gellediği ve yasakladığı için görevi olumsuzdu. Oysa 
bayındırlığı, ilerlemeyi buyurcu ve sağlayıcı olumlu ted
birlere de memleket ve ulus her bakımdan gereksinliydi. 
Reşit Paşa nitelenmiş olduğu azim ve çabayla sözü 
geçen tedbirlere de girişti. Karşınian olan eski kafalı 
kişiler bu konuda zorluklar çıkardılar. Örgütlenmesine 
başlanan rüştiye okullarında okunan çoğrafya dersleri 
için zorunlu olarak haritalar yapılmıştı. Damad Said Pa
şa okul çocuklarına böyle çizilmiş resimlerin gösteril
mesi din yönünden uygun değildir diye harita kullanma
yı Tanrıya İnanmamaya ve ona ortak koşmaya tuğyarak 
yeğinlikle (şiddetle) karşı durdu ve Padişahın katında 
etkili girişimlerde bulundu. Anlatılan bu olay Reşit Pa- 
şa’ntn karşılaştığı korkunç bilgisizliği ve bağnazlığı ta
nımlamaya yeter. Şurasını da ekleyelim kİ Müslüman 
halk bağnazlığı nedeniyle uyruklukta eşttilk ilkesinden 
birdenbire hoşlanmamıştı. Bu hoşlanmama memleket 
ve uygarlık alanındaki ilerlemeyi durduracak nitelikte 
değildi. Ama öğelerin (unsur) birbirlerine alışıp birlikte 
yaşamaları meşrutiyetten sonra kullanılan deyime göre 
(Ittihat-ı anasır) gibi önemli bir sorunun gecikmesine 
neden olagelmişti.

Bu konuda iki fıkra anlatmakla yetineceğim:

Galata'dakI Voyvoda karakolunda eskiden bir tabur 
ağası (tabur komutanı) varmış. Hıristiyan halk arada 
sırada bir Müslümanı yakalayarak karakola götürür, ba
na gâvur dedi diye yakınır ve cezalandmlmasmı İsterler
miş. Tabur ağası “Ay oğul anlatmadık mı? Şimdi Tanzi
mat var gâvura gâvur denmeyecek, söyleye söyleye 
dilimizde tüy bitti" diye suçluyu azarlar paylarmış.

Bundan kırkt>eş yıl önce, komşuianmızdan Hacı Sü
leyman efendi adında bir ticaret gemisi kaptanı vardı. 
Yaşı yetmişi geçkindi. Okur yazar bir kişiydi. Tepedelinll 
ve Halet efendinin kesik başlarını seyrettiğini ve attlann- 
da iki yazılı kâğıtlann kopyelerinl aldığını söylerdi. Şaka 
olarak da bize “sizin Tanzimatınız yüzünden eskiden 
bir okka nuhuttan oldum” derdi. Hacı Süleyman kaptan 
bir okka nuhut almış, evine gelirken Galata’da sandıkçı
lar içinde bir kalabalığa rastlayarak aralarına girmiş.
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Bir Hıristiyan bir Müsiümana “senin bana gâvur demeye 
haidcm yoldur” diyereic çei<işiyor, topianan ve İlciye ayrı
lan iıaii(in bir bölümü evet doğrudur hakkı yoictur, öbür 
bölümü ise ne olmuş ki diyerek çeidşmeyi körüiclüyor- 
larmış. Kaptan nuhut mendilinin düğümlü tarafını bük
meye başlamış ve sabrı tükenerek mendili Hıristiyanm 
başına vurmuş. Mendil patlayarak nuhutiar yere dökül
müş. •

Texâkir~i CBvdet
AHMED CEVDET PAŞA

Tutucu OsmanlI tarihçisi Ahmed Cevdet Paşa’nın
(1823-1895) vakanüvis Lütti Efendi’ye gönderdiği 

yazılardan meydana gelmiş, o dönemlerde 
bugünkü anlamını karşılamayan hatıratın yerini 
tutan bu önemli eserinde gerçekçi saptamalar 

yeralmaktadır,

TANZİMAT FERMANI

Reşit Paşa ol vakit Düvel-i Avrupa miyaneierinde bir 
İttifak hasıl edip de kaiemen Mısır mes’elesini hali ve 
tesviye etmeğe çalışıyordu. Fakat bunu Tanzimat-ı Hay- 
riyye’nin icrasına rabt edip iki işi birlikte yürütmek ister
di. Efkâr-ı atika esbabından olan vükelâ anın meydana 
koymak istediği Tanzimat-ı Hayriyye’den hoşnud olma
yıp ancak Mısır işi bittiken sonra anın te'sis edeceği 
tanzimatın temellerini yıkmak kabil olur mütalâasiyle 
mücerred Mısır maslahatının husule gelmesi için 
Tanzimat-ı Hayriyye’nin vaz’ma muvafakat etmişler idi. 
Reşid Paşa Tanzimat-ı Hayriyye fermanını kaleme alıp 
Gülhane’de okudu ve Oüvel-i Avrupa ile bir ticaret muâ- 
hedesi akd edip bunda Mısır valisinin şâir iyalât valile
rinden fazla hiçbir imtiyazı olmadığını dere ettirdi. Fran
sa Devleti Mehmet Ali Paşa’yı tasahhub ettiyse de yalnız 
kaldı. Düvel-i sâire-i muazam Devlet-i aliyye ite Mısır 
aleyhine ittihad eylediler ve ingiiizler Mısır aleyhine do
nanma sevk ettiler. Taraf-ı Devlet-i aliyye’den dahi bir 
fırka tertib olunarak İngiliz donanmasiyle blriikte Berr 
üş-Şam sevahiline gönderildi. 01 vakitler Devlet-i aliy
ye’den yed-i vâhid usulü cârf olarak taraf-ı Hükûmet’ten 
mübaya’a me’muriarı çıkarılıp zahâlri miri fiatiyle zürrâ'- 
dan mübaya’a ederlerdi ve işbu yed-i vâhid usulünden 
canib-i mirîye senevî yetmiş bu kadar bin kese varidat 
husule gelirdi.

Mezkûr muâhede-i ticaretin icab ettiği seri>estî-i tica
ret hasebiyle Hazine-i maliyye bu varidattan mahrum 
olduysa da Mısır'ın te’essürü kat kat ziyade idi. Zira 
Mısır’ın ekser-i varidatı usul-i inhisariyyeden hasıl oldu
ğuna mebni bu usulün ref’inde def’aten Mısır’ın varidatı 
fevkalâde tenezzül ederek umur-ı maiiyyesi müşevveş 
oldu. Mehmed Ali Paşa ise Devlet’e karşı durabilmek 
Ç i n  muntazam ve gayr-i muntazam pek çok asker besle
mekte bulunduğundan idare-i Mısriyye İm i masarifi kar- 
şılayamayıp birdenbire bir büyük müzayaka-i maliyyeye 
düştü. Hattâ asakir-i Mısriyyenin yirmi sekiz aylık maâş- 
lan tedahülde kaldı. İdare-i Mısriyye maddeten bu veçhi
le sıkıldığı gibi ma’nen dahi bir mevki-l müşkilde bulun
du. Zira Tanzimat-ı Hayriyye fermanı Arabistan’da mün
teşir oiıcak efkâr-ı âmme taraf-ı Sattanat'a mâli ve Mısır- 
lulardan müteneffir olarak Halep ve Şam ahalisi def’aten 
aniann aleyhine düştüler. Binâenaleyh Berr üş-Şam ta
rafına çıkan asakir-i şahane kolaylıkla muzaffer oldu 
ve asakir-i Mısriyye pek perişan hâl ile düşe kalka hıtta-i 
Mısriyye’ye can attılar.

Elhâsıl Devlet-i aliyye bayağı iki kısma munkasım ol
muş iken Hariciye nâzın Reşid Paşa kaiemen Mehmet 
Ali Paşa’ya galebe ederek anın kılıcım kanına koydurdu 
ve Devlet’i bu muhataradan kurtardı ve emniyet-i can 
ve ırz ve mal kaziyyesini mütekeffil olan Tanzimat-ı 
Hayriyye’yi te’sis ile âmmeye büyük İyilikler etmiş oldu. 
Lâkin AvrupalIlar ile ziyade ihtilâfından ve karantina 
te’sisini terviç eylemek gibi usui-i cedideye inhimakin
den dolayı bâzı mutaassıbîn kendisinden hoşnud olma-

Üstte: Ahmet Cevdet Paşa. Ortada; İngiliz elçisi 
Stratford Canning. Altta: Kırım Savaşı sırasında 

Abdûlmecid'in orduyu denetlemesi.

yıp ana umur-ı diniyyede mabâlâtsız nazariyle bakarlar 
kil. Bu misillu usuM ceddîdenin vaz’-u te’sisinde Damada 
şehriyari Fethi Paşa anınla hem-efkâr olduğundan o 
dahi avam-ı nas indinde medhûl idi.

( ...)

İSLAHAT FERMANI

Bu Ferman’ın hükmünce teba'a-l müslime ve gayr-l 
müslime kâffe-i hukukta müsavi olmak lâzımgeldi. Bu 
ise ehl-i isiâma pek ziyade dokundu. Mukaddema musa- 
lâhaya esas ittihaz edilmiş olan mevadd-i erba’adan 
birisi Hıristiyanlann Imtiyazatı mes’elesi olup ancak 
Istiktâl-i hükümete dokunulmamak şartı ile mukayyed 
idi. Şimdi ise imtiyaz bahsi geri kaldı. B’il-cümle hukuk-ı 
hükümete teba’a-l gayr-l müslime ehi-i İslâm ile müsavi 
add oiunuverdi. Ehl-I Islâmdan birçoğu “Âbâ ve ecdadı
mızın kaniyle kazanılmış olan hukuk-ı mukaddese-l milli- 
yemizi bugün ga’ib ettik. Millet-i Isiâmlyye miilet-i hâki
me iken böyle bir mukaddes haktan mahrum kaldı. Ehl-i 
isiâma bu bir ağlayacak ve matem edecek gündür” 
deyu söylenmeğe başladılar.

( . . .)

Ferman okunduktan sonra hocalardan biri namaz kı
larken Mehmed Paşa-zade ma’hud Sa'id Bey “Ne kılı
yorsun Hoca Efendi, Ferman okundu görmedin mi. 
Teba'a-l gayr-i müslime ile beraber olacağız” dediği 
Kaymakam Paşa’ya ihbar olunmağla pür-hiddet olarak 
Sa’id Bey'i huzuruna celb ile “ senin ağzını yırtanm,” 
deyu tekdir ve ihâfe ettikte ayağına kapanıp isti'fay-i 
kusur ettikten başka Kaymakam Paşa’nın kayni olan 
Besim Bey'In konağına vanp tevbe ve istiğfar ederek 
sakal bırakmış idi.

Elhâsıl bu İslahat Fermanı’ndan dolayı millet-i islâmiy- 
ye dll-gîr olarak vükelây-i hazırayı fasi ve mezemmet 
eder oldular. Hattâ bu Ferman’ın mazbatasını Hariciye 
müsteşarı Safvet Efendi’nin temhir eylemediği Işidil- 
mekle t>eyn’en-nâs memduh oldu ve Şeyhülislâm Arif 
Efendi mevadd-ı mündericesini terviç eylemiş olduğun
dan enzar-ı enamda makduh oldu. “Eğer işin içinde 
Reşid Paşa ile Şeyhülislâm-ı sabık Ârif Hikmet Bey bu
lunsaydı böyle olmazdı. Tekâlifin bâzı mertebe tebdili 
kabil olurdu” deyu beynen-nâs söylenmeğe başladı. 
Vükelây-i hazıra bu veçhile ehl-i İslâm arasında melûm 
ve mezmum oldular ise de ecnebiler arasında memduh 
oldular ve bu tarikle Reşid Paşa'ya galet>e çaldılar.

( . . .)

Mekâtib-i rüşdiyye küşad ile tanyk-i terakkıyde bir 
adım ileri atıldı. Lâkin işin ortasından başlanılmış oldu. 
Zira meclis-i muvakkatin tertibine nazaran ibtida mekâtib- 
I sıbyan ıslâh olunup da anlardan yetiştirilecek çocuklar 
için mekâtib-i rüşdiyye küşad olunmak lâzım gelirken 
mekâtib-i sıbyan hâli üzere kaldı ve ol esnada serasker 
bulunan Damad Said Paşa'nın altmış dört tarihinde huzûr- 
I hümâyunda vuku' bulan ısrar-ı mecnunanesl üzerine 
Reşid Paşa azi ile yerine Sarım Paşa sadrıâzam oldu 
ve fetk-ı retk-u umur-ı Devlet Sa’id Paşa eline geçti. 
Bu adem ise taassub-ı barid esbabından bir mecnun-ı 
âkll-nüma olup Reşid Paşa mensubanını umurn diniyye- 
de mübalâtsızlık ile itham ederek kimini îdam ve kimini 
nefy ettirmek ve İstanbul’u efkâr-ı cedîde esbabından 
tahliye etmek velhasıl Devlet-i yüz sene geri döndürmek 
gibi hülyalara saptı. Hattâ mekâtll>-i rüşdiyyede çocuk
lara ressamlık öğretiyoriarmış deyu harita ta’liminin ya- 
sağ edileceği işidildi. Anın efkâr-ı akıymesine göre 
Meclis-i maârif’In hiç İşi kalmıyacak idi. Mekâtib-i umu- 
miyye muâvini Vehbi Molla bu türiü havadisi işidip ürke
rek Meclls-i maârif dâiresi teftiş olunur havfiyle ne kadar 
harita müsveddeleri var ise kenef kuburiarına atmış idi. 
işte maârifin terakkıysine çalışıyorken böyle bir sekteli 
vakit gördük. Bereket versin Sarım Paşa akh başında 
bir zat olup Sa’id Paşa'ya uymadı ve anın dizginini 
elinden bırakmadı. (...) •
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Tanzimat F e m a m

3 Kasım 1839 günü Gülhane Parkı’nda okunan 
Tanzimat Hatt-ı Hümayun’u Osmanlı Devteti’nde

yeni bir dönem başlangıcı oldu. Aşağıda Ferman’ın 
Türkçe metni.

Herkesin bildiği gibi, devletimizde, kuruluşundan beri 
Kur anın yOce hükümlerine ve şeriat yasalanna tam uyul- 
duğundan, ülkemizin gücü ve bütün tab'asmın refah 
ve mutluluğu en yüksek noktaya çıkmıştı. Ancak, yüz 
elli yıl var ki, birbirlerini izleyen karışıklıklar ve çeşitli 
ledenlerie şanlı şeriat’a ve yüce yasalara uyulmadığın
dan evvelki kuvvet ve refah, tam tersine, zayıflık ve 
lakiriiğe dönüştü. Oysa, şeriat yasaları ile yönetilmeyen 
gir ülkenin variiğını sürdürebilmesinin imkânsızlığı açık- 
seçik ortadadır.

Tahta geçtiğimiz mutlu günden bu yana bütün çabala
nınız, hep, ülkemizin kalkınması, ahalimiz ve fakirieriml- 
zin refahı amacına yönelik oldu. Eğer, yüce devletimize 
dahil ülkelerin coğrafi konumu, verimli topraklan ve 
halkının yetenekleri gözönünde tutularak gerekli giri
şimler yapılırsa, yüce Tannnın yardımı İle, beş-on yılda 
kalkınabileceğimiz söz götürmez.

Ulu Tannnın yardımına ve Peygamt>erimlz hazretleri
nin nıhanlyetine sığınarak, yüce devletimizin ve ülkemi
zin iyi bir biçimde yönetilmesi için bundan böyle bazı 
yeni yasalar çıkanlması gerekil görüldü.

Söz konusu yasalann başında can güvenliği; ırk, na
mus ve malın korunması; vergi toplanması; halkın aske
re alınıp silah altında tutulma süresi gibi hususlar gel
mektedir. Şöyle ki:

Dünyada can, ırz ve namustan daha kıymetli bir şey 
yoktur. Bir İnsan bunlan tehlikede görünce, yaradılıştan 
kötü olmasa bile, canını ve namusunu korumak için 
olmadık çarelere başvurur. Bunun devlet ve memlekete 
zarar vereceği açıktır.Buna karşılık, can ve namusundan 
emin olan bir kimse sadakat ve doğruluktan aynlmaz, 
İŞİ ve gücü ile devletine ve milletine yararii olur.

Mal güvenliğinin olmadığı yerde ise kimse devlet ve 
ulusuna ısınamaz, ülkesinin yükselmesi ile İlgilenmez, 
hep korku ve üzüntü içinde yaşar. Buna karşılık, malın
dan, mülkünden emin olduğu zaman hep kendi işi ve 
İşinin genişletilmesi ile uğraşır. Devlet ve millet gayreti, 
vatan sevgisi kendisinde her gün artar.

Vergi konusuna gelince: Bir devlet, ülkesini korumak 
İçin askere ve gerekli öbür masraflara muhtaçtır. Bu, 
l>ara İle olur. Para, tab’adan toplanacak vergllerie oluş
tuğundan bunun İyi bir şekilde toplanması gerekir.

Evvelce gelir sanılmış olan "yed’i vâhit” l>elasından 
ülkemiz, hamdolsun, kurtulmuşsa da yıkıcı bir yöntem 
olup hiçbir zaman yararii sonuç doğurmamış olan “ İlti
zam Usulü” hâlâ sürüyor. Bu, bir ülkenin siyasal işlerini 
ve mali konulannı bir adamın keyfine, hattâ cebir ve 
zulmüne teslim etmek demektir. Bu adam İyi bir insan 
da değilse hep kendi çıkanna bakar, bütün davranışla- 
nnda kötülüğe, zulme yönelir. Bu nedenle, ülkemiz In- 
sanlannın herbiri İçin, malına ve gelirine göre belirti 
bir verginin saptanması ve kimseden, bundan fazla bir 
şey alınmaması gerekir. Yüce devletimizin karada ve 
denizdeki askeri masraflan ile öbür masraflan da yasa- 
larta belirlenip sınırlandınimalı ve uygulama ona göre 
yapılmalıdır.

Askerlik de, yukarıda belirtildiği gibi, önemli konular
dan biridir. Ülkenin korunması için asker vermek halkın

ışlıca borcudur. Fakat, bir memleketin mevcut nüfusu
na bakılmaksızın, şimdiye kadar yapıldığı gibi, kimin
den, tahammülünden çok, kiminden az asker alınması 
hem düzensizliğe; hem tanm, ticaret ve bayındıriık işle
rinin kötü gitmesine; hem ömür boyu askeriik bıkkınlı
ğa; hem de nüfusun azalmasına yol açar. Bu nedenle,
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Üstte: Tanzimat Fermanı’nm Takvim-i Vekayi’de 
yayınlanışı. Ortada: Islahat Fermanı. Altta: Islahat 

Fermam’mn Fransızca, Osmanhca ve latin harfleriyle 
basılmış metninin ilk sayfası.

her memleketten alınacak asker miktan için uygun bir 
yöntem konulmalı ve dört veya beş yıl hizmet için sıra 
usulü getirilmelidir. Bunlar yapılmadıkça devletin kuv
vetlenip gelişmesi, huaır ve âaayişin sağlanması müm
kün olmaz. Bütün İMinlann dayanağı yukandan beri açık
lanan hususlardır.

Bu nedenle, bundan böyle, suç işleyenlerin durumian 
şeriat yasaian gereğince açıkça incelenip bir karara bağ
lanmadıkça kimse hakkında, açık veya gizil, idam ve 
zehirieme işlemi uygulanmayacaktır. Hiçkimse, başka
sının ırz ve namusuna saldırmayacaktır. Herkes malına, 
mülküne tam sahip olacak, bunları dilediği gibi kullana
cak, bunu yaparken de devlet büyüklerinin müdahalesi
ne uğramayacaktır.

Birinin suçluluğunun saptanması halinde mirasçıları
nın o işle ilgileri bulunmayacağından suçlunun mallan 
elinden alınıp vârisleri miras haklanndan yoksun bırakıl
mayacaklardır.

Yüce devletimizin tab'ası Müslümanlaria ötıür uluslar 
bu haklardan tam yarartanacaklardır.

Can, İR, namus ve mal konulannda, ülkemizin tüm 
halkına şeriat yasaian gereğince gâranti verilmiştir. Öbür 
konularda da oybiriiği İle karar verilmesi için, ‘‘Meclis’t 
Ahkâm'ı Adliiyye” üyeleri gerektikçe arttıniacaktır. Yü
ce devletimizin bakanlan ile ileri gelenleri bellril günler
de orada toplanarak, görüşlerini, çekinmeden, açıkça 
söyleyeceklerdir. Can, mal güvenliğine ve vergilerin be- 
lirienmeslne ait yasalar böyle hazırianacaktır.

Askerilkle ilgili konular Savunma Bakanlığı Meclisin
de görüşülüp karara bağlandıktan sonra sonsuza dek 
uygulanmalan İçin tasdik edilmek ve İmzalanmak üzere 
tarafıma gönderilecektir. Söz konusu yasalar sırf din, 
devlet, ülke ve ulusu kalkındırma amacı İle çıkaniacakia- 
nndan bunlara tam uyacağımıza yemin ederiz. Bu konu
da, “ Hırka-i Şerife” odasında, tüm din adamlan İle ba- 
kanlann hazır bulunacaklan bir sırada herkes yemin 
edecektir.

Din adamı ve vezirlerden yasalara aykın hareket eden
lerin, kanıtlanacak suçlarına göre, rütbelerine ve hatır 
ve gönüle bakılmadan cezalandınlmalan için özel ceza 
yasası çıkanlacaktır.

Memuriara yeterii maaş bağlanmış olup, henüz bağ
lanmamış olanlannkiler de belirlenecektir. Bu yolla da, 
şeriata aykın olan ve ülkenin gerilemesinde baş rolü 
oynayan rüşvet belası güçlü bir yasa ile ortadan kaldınl- 
mış olacaktır.

Bütün bu sayılan hususlar eski hükümlerin tümden 
değiştirilmesi ve yenilenmesi demek olacağından işbu 
Fermanımız İstanbul halkına ve ülkemiz halkına duyuru
lacaktır. Bundan başka, dost devletlerin de bu yöntemin 
sonsuza dek uygulanmasına tanık olmalan için Ferma
nımız, İstanbul'daki tüm büyükelçilere resmen bildirile
cektir.

Tann hepimizi tıaşaniı kılsın; yasalara uymayanlar Tan- 
nnın lanetine uğrasın ve ömürieri boyunca rahat yüzü 
görmesin.

Amin. t

26 Şaban 1255 
Pazar günü 

3 Kasım 1B39 •

A li ve Fuad Paşalann  
Vasiyetnam eleri

Tanzimat döneminin önde gelen bürokratlanndan 
Âli ve Fuad Paşaların kendileri tarafından yazılıp, 
yazılmadığı tartışma konusu olan vasiyetnameler, 
dönemin olaylarıyla tam bir uyum içinde olduklan 
için OsmanlI tarihine ilişkin çok önemli belgeler 

olma niteliğini taşımaktadırlar.
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FUAD PAŞA-NIN SİYASAL VASİYETNAMESİ 

Haşmetmeab Efendimiz;

Şunda yaşayabileceğim ya birkaç gün ya da birkaç 
saat kalmıştır ki onian kutsal bir görevin yerine getiril
mesine iıasr etmek, uzun yıliann ve çok acı tecrübelerin 
semeresi olan son fikir ve görüşlerimi dite getirerek 
ayaklarınız önüne sermek isterim.

Elimdeki yazı sizin göz gezdirmeniz için sunuldukta, 
ben bu âlemi terk etmiş olacağımdan, arz edeceğim 
lıususlan tam bir güven İle değerlendirebilirsiniz. Mezar 
derinliklerinden yükselen ses, sadece sadakatten söz 
açar.

( ...)

Yabancı müttefiklerimiz içinde en önemlisi İngiltere’
dir. Dış politikası ve dostluğu, siyasal kurumlan denli 
metindir. İngiltere'nin bize çok büyük hizmet ve yardım- 
ian dokunduğu gibi, bundan böyle yapacağı yardımlar
dan da vazgeçemeyiz. Her ne olursa oisun, dünyanın 
en sabırlı ve metin milleti olan İngiiizler, bizim en önde 
gelen ve en son (vazgeçeceğimiz) müttefiklerimiz ola
caklardır. Bendenizce, BabIâli'yi İngiltere'nin dostluğun
dan mahrum görmektense birkaç vilayetimizi elden çık
mış görmek daha iyidir.

Fransa, son derece İyi idare etmeye zorunlu olduğu
muz bir müttefiktir. Bu zorunluk, Fransa'nın etkin deste
ğini sağlamak gereğinden çok, varlığımızın devamını 
tehlikeye koyabilecek iktidara sahip buiunmasındandır. 
Bu şövalye ruhlu millette duygusallık ince hesaptan 
fazla olduğundan, düşmanlannda bile olsa, gelişme İs
teği taşıyanlara ve haşmetli fikirlere karşı sevgi ve saygı 
duyarlar. Bu gönlü yüce insanların dostluğunu korumak 
İçin onlann fikirlerinden geri kalmayarak, hem hayal 
güçlerine hem de öz-beniiklerine (esprit) hitap eden 
gelişme girişimlerinde bulunulmalı. Fransa, hakkımız- 
daki olumlu görüş ve umutlannın boşa çıktığını gördüğü 
gün, bizi zararlı çıkartacak ve sonumuza sebep olacak 
birtakım düzenlemelere bizzat kalkışacaktır.

( .. .)

îi PAŞA’NIN SİYASAL VASİYETNAMESİ 

Hazmetmeab Osmanlı Sultanı At)duiaziz'e; 

Efendimiz,

Fuad ve ben, İlâhi irade ve sizin emirlerinize boyun 
eğerek, ömrümüzün büyük bir kısmını memleket işleri
ne hasrettikten sonra, bu dünyayı terketmeden, yerine 
getinnemiz gereken bir görev kalmaktadır. Size, yapmış 
olduklarımızı, umutlanmızı, iş başına geldiğimiz zaman 
Devlet’in içinde bulunduğu durumu ve şimdi onu ne 
şekilde bıraktığımızı gösterecek siyasal bir vasiyetnâme 
sunmak arzusundayız.

( . . . )

Bütün çabalarımız hükümet düzenini ve bozuk yöneti
mi değiştirmeğe yönelikti. Yeni bir örgüt kurduk. Kayırı
cılığa karşı bütün gücümüzle mücadele ettik.

( .. .)

Kusursuz olduğumuz düşüncesinden tamamen uza- 
|u!. Herhangi bir insan gibi, aldanabillrdik ve aydınlatıl- 
naya ihtiyacımız vardı. Acaba yaptığımız işlere yönelti- 
en eleştiriler -işitmek İstenmese bile- kabul edilmelerini 
lağlayacak tarafsızlık ve olgunluk oitellğine sahip miy- 
117 Biz, verilen öğütleri dinlemeyi hiçbir zaman reddet- 
nedik. Fikirleri bizimkilerden ayn olanlann tanıklığını 
•iep ediyoruz. Yücelik ve içtenlikle ifade edilen kanılar, 
lahlpierine karşı saygı ve hatta çoğu zaman minnettarlı- 
»mıza yol açıyordu. Bu itiraf, ölümümüzden sonra, ülke 
•lenekierine uyarak aleyhimizde seslerini yükseltecek

Üstte: Fuad Paşa. Ortada: Âli Paşa. Altta: Kırım 
Savaşı sırasında İngiliz, Fransıj subaylanyla Serdar-ı 
Ekrem Ömer Paşa'nın Varna'da yaptıklan toplantı.

kimseleri İçermiyor. Deneysizlikleri ve hayal ürünü kanı
ları yüzünden uzaklaştırmak zorunda kaldığımız, küs
tahça eleştirilerde buiunanlan da içermiyor. Birinciler 
biz hayatta iken, ne kendi nitelikleri, ne de bizim kusur- 
ianmızı kanıtlama cesaretine sahip olamadılar; İkincileri 
ise görevlendirerek davranış ve kişiliklerinden dolayı 
fazla sorumluluk altına girmekten çekindik.

( .. .)

Kesin ve olumlu bir biçimde çözümlenmesi gereken 
gelirler sorunu, Sultanımızın hükümetini özellikle ilgi
lendirmektedir. Aşar yüzünden zaten ağır yük altında 
olan köylüyü ferahlatmak için, genellikle şehirlerde otu
ran zengin kimselerin vergi ve resimlerin daha önemli 
bir kısmına katianmalan doğrudur. Köylünün varlığını 
artırabilme olanaklan sınırlıdır; uğraşısı yeterince zah
metlidir. Şehirliye gelince, kolayca zenginleşebilir, zevkli 
ve kolay bir hayat sürebilir. Üç-dört bin kuruş kazanan 
zavallı köylüden dolaylı ve dolaysız vergi yoluyla kazan
cının yarısını zorla almak, onu sefalete terketmektir. 
Zengin ve refah içinde olan şehirliden yüzbin kuruşun 
yarısını almak ise ona rahat bir yaşam olanağı bırakmak 
demektir.

Efendimiz, hükümetinizden daha akılcı, etkin ve gü
venceli bir vergi sistemi istenmelidir. Başka tahsildarlar 
gerekmektedir. İyice üzerinde düşündükten sonra, çe
şitli vergilerin toplanmasını etkinleştirmek için tek çare, 
bu işi güçlü şirketlere devretmektir. Uzun süreli anlaş
malarla bağlanacak olan bu şirketler, halkın refahını 
geliştirme olanaklarını arama ve hükümete sunma göre
vini yüklenecektir. Çıkarları hükümetin çıkarları ile öz
deş olacaktır. Her beş yılda bir bu anlaşmalann şartlan, 
vergi gelirlerinin artışı oranında gözen geçirilip, ödenti
ler yükseltilecektir. Maliye Nazırlığı'nın seçkin temsilci
lerine hükümet adına gelir artışlarını denetleme görevi 
verilecektir. Uzun vade şartı, vergi yükümlüsünün ser
vet ve refahını sağlama olanaklarını kolaylaştırma yo
lunda şirketlerin çabaiannı destekleyecektir.

O zaman mitli servetin kullanılışında, akıttı bir ölçülü
lük egemen olacaktır. Vergi yükümlüsü sıkıştıniarak ür- 
kütüimeyecektir. Yeni servet kaynaktan umuduyla cesa- 
retiendiriiecektir. Bu vergi toplama yolu bize en uygunu 
görünüyor. Çünkü, tahsildarlık İşini yapacak ehil adam- 
lanmız yok. Beceri ve tedbir, mutlak dürüstlük kadar 
gereklidir. Sözü edilen çare, kanımızca en iyi yönetilen, 
en yetenekli ve kendini esirgemez memurlara sahip ül
keler için bile geçeriidtr. Memurların dürüstlüğü ve giriş
kenliği ne kadar üstün olursa olsun, bir hükümetin çı- 
karian, özel İdarelerdeki kadar korunamaz ve göz altın
da tutulamaz. Vergi gelirlerinin artmasının sebebini teş
kil eden halk refahının artması ile maaş oranlanriın ayar
lanması arasında ilgi olmadığından, hükümet üyeleri 
bu konuda ilgisiz kaiıriar. Genel olarak gözlem ve yöne
timle meşgul olduklarından özel olarak belli bir işte 
ilgilenmeye zamanlan yoktur. Oysa iyi örgütlenmiş ve 
ülkenin çıkarlannı bilen bir özel şirket bambaşka davra
nır. Memuriar, maaştannın yanısıra, kâriann yükselme
siyle artacak oian pirimlerde de hak sahibidirier. Şirke
tin müdürlerine gelince, hissedar ortak olduklarından, 
sermayenin artması çıkarian gereğidir. (...) •

Doğu Sorunu

Kari Marx ile Friedrich Engels’in Kırım Savaşı 
öncesi ve Kırım Savaşı yıttanna ilişkin New York 

Daily Tribune gazetesinde yazmış oldukları 
yazılann yanısıra Makedonya sorunu ile ilgili 
makaleleri bir dönemin Balkanlar ve Türkiye 

siyasetine önemii ipuçları getirmektedir.

TÜRKİYE

Toplumun sınrf ilişkileri, çeşitli soylar arasındaki iliş
kiler kadar karışmış olduğu İçin, Törkleri, Türkiye’nin
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önetlci sınıfı (ruling class) diye tanımlamamız hayli 
üç. Yerine ve duruma göre Türk; işçidir, çiftçidir, Itü- 
tlk mülk sahibidir, tacirdir, feodalizmin en düşük, en 
arbar düzeyinde feodal beydir, memur ya da askerdir; 
ncak bütün bu değişik yerlerde olsa da, o, ayncalıklı 
ir dine ve ulusa mensuptur -silah taşıma hakkı sadece 
nundur, en yüksek düzeyden bir Hıristiyan, karşılaştığı 
n aşağı düzeyden bir müsiümana yol vermek için kaldı- 
mdan aşağı inmek zorundadır. Bosna ve Hersek’te, 
atk kitleleri reaya, yani Hıristiyan uyruklar olarak kalır- 
en, Slav aslından gelen soylular İslâmlığa geçmişler- 
ir. Bu eyalette, o zaman, Müslüman BosnalI, Türk as- 
ndan gelen dindaşıyla böylece aynı düzeyde olduğun- 
an, egemen din ile egemen sınıf özdeşleşmiştir.

( .. .)

ÜRKİYE KONUSUNDA GERÇEK SORUN

Günümüzde Doğu Sorununa İlişkin tartışmalarda, In- 
lltere'yi, Rusya’nın genişleme ve bazı toprakları kendl- 
e katma tasarımlarının amansız ve başeğmez karşıtı 
aline getirecek hayati çıkartan, Ingiliz gazetelerinin da- 
a kuvvetle ortaya koymamalarına şaşırdık. Rusya’nın 
anakkale ve İstanbul boğazlarının sahibi olmasına izin 
ermek, Ingiltere’nin işine gelmez. Gerek ticari yönden, 
erek siyasal yönden, böyle bir olay, İngiltere’nin gücü- 

öldürücü değilse bile, ağır bir darbe olur. Sadece 
giltere’nin Türkiye ile ticaretine ilişkin gerçeklert be- 
Imek, bunu göstermeye yeter.

( .. .)

Rusya, kesinlikle fetihçi bir ulustur. 1789’un büyük 
areketl, yani demokratik ülkülerin ve insanoğlunurrdo- 
al özgüriük susuzluğunun patlayıcı gücü olan Avrupa 
evrimi, kuvvet gösterilerini müthiş bir hasım haline 
etirinceye kadar da yüzyıl süreyle böyleydi. O dönem- 
sn bu yana, gerçekte Avrupa kıtasında iki kuvvet var 
lusya ve Mutlakiyetçiiik, Devrim ve Demokrasi. Şimdi- 
( devrim bastırılmış gibi görünüyor, ama yaşamakta- 
ır. Kendisinden her zamanki gibi derin bir korku duyu- 
lyor. Milano’daki son kalkışma haberierine gösterilen 
pkinin şiddetini görüyorsunuz. Ama Rusya’nın Türkl- 
i'ye sahip olmasına izin verilirse ve gücü, böylece, 
smen hemen yarı yarıya artarsa, Avrupa’nın tüm geri 
ilan kesiminden üstün duruma gelecektir. Böyle bir 
eiişme, devrim davası için anlatılmaz bir felaket olabi- 
'. Türkiye’nin bağımsızlığının korunması ya da Osman- 
imparatorluğu’nun olası çözülüşü durumunda, Rus- 
’nm bu toprakları kendine katma tasarısının önlenme- 
en önemli sorundur. Böyle bir durumda, devrimci 

smokrasi ile İngiltere’nin çıkartan aynı doğrultudadır, 
arın, İstanbul’u başkentlerinden biri yapmasına, ne 
evrimci demokrasi, ne de Ingiltere İzin verebilir. Köşe- 
! sıkıştığı zaman herbirinin öteki kadar azimle çara 
ırşı direndiğini göreceğiz.

( ...)

[jRK ORDUSU

Türk ordusu bugünkü savaşın başlangıcında, daha 
ıce asla ulaşmadığı bir savaş gücü gösteriyordu. Mah- 
ut’un tahta çıkmasından beri, yeniçerilerin katliamın
ın beri ve özellikle Edirne Antlaşması’ndan beri çeşitli 
miden örgütlenmeler ve reform denemeleri topartan- 
ış ve bir sisteme bfigtisnmıştı. İlk ve en büyük engel 
zak eyaletleri yöneten paşalann bağımsızlığı- büyük 
çüde giderilmiş, sözün kısası paşalar aşağı yukan 
r sancağın askeri komutanlığına uygun bir konuma 
dirilmişlerdl. Bununla blriikte, bilgisizlikleri, zorbalık- 
1 ve ktyıcılıklan, Asyalı satrapların en güçlü egemen- 
günlerindekl gibi bütün canlılığı ile korunmuştu. Son 

mİ yıldır paşalann başkaldırmalan hakkında az şey 
ItUk İse de, en aşağı ev-kölelertnin ve “ her işte kulla- 
lan adamlar”ın, soyundan gelen ve yeni mevkilerini 
şvet ve ihtilas ile para yığıp güçlerini artınnak için 
ıllanan açgözlü yöneticilere karşı ayaklanan eyaletler 
du. Bellkllr ki, işler bu durumda iken ordunun yeniden
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kapağı.

örgütlenmesi büyük ölçüde ancak kağıt üzerinde kalabi
lir.

( ...)

Türk düzenli ordusunun bütün donanımı Batılı ordu
lardan ödünç alınmıştır. Biricik fark, kırmızı fes ya da 
keptir kİ, bu, İklim için belki de en az elverişli başlıktır. 
Donanım parçalannm niteliği kötüdür ve daha önce gö
rüldüğü gibi, subaylar yeni gereksinmeler için verilen 
parayı ceplerine attıklan için, giysiler uzun zaman giyil
mek zorundadır. Piyade silahlan da, süvari silahlan da 
az değertidir; yalnız topçunun, İstanbul’da Avrupalı su
baylann ve sivil mühendislerin yönetiminde dökülmüş 
çok iyi sahra toplan vardır.

Türic, aslında hiç de kötü asker değUdIr. Yaradılıştan 
cesur, son derece dirençli, sabırii ve aynı zamanda 
bellrii koşullarda itaatlidir. Onun güvenini bir defa kaza
nan AvrupalI subaylar, Grech İle Butler’ln Slllstre'de 
ve İskender Beyin (iilnski) Eflâk’ta saptadıklan gibi, ona 
güvenebillrier. Ama bunlar istisnalardır. Genellikle Türic- 
ün “gâvur’’a karşı doğuştan nefreti Öyle bastınimaz 
ve alışkaniıklan ve düşünceleri bir Avrupaiınınkinden 
öyle farklıdır ki, savaş sahnesinde egemen ulus olarak 
kaldıkça, sürekli ve pek büyük bir nefret duyduğu hiçbir 
İnsanın buyruğuna girmez. Türkier, ordulan Avrupa or- 
ydulan örneğine göre düzenleneli lieri, bu nefreti ordu 
düzenine karşı da genişlettiler. Sade Türk, gâvur ku- 
rumlanndan, gâvurun kendisinden tiksindiği kadar tiksi
nir. Üstelik, modem bir orduda istenen sert disiplin, 
düzenli çalışma, sürekli dikkat; uyuşuk, mütevekkil, ka
derci Türkün son dereöie nefret ettiği şeylerdir. Subaylar 
bile, ordunun yenileceğini, kafa yormadan ve çabalama
dan, önceden kabul ederler. Bu, Türk ordusunun en 
kötü karakter çizgisidir ve her saldın seferinde işe yara
maz hale getirmeye yalnız bu bile yeter. •

1076 K anun-ı Esasisi

1876 Kanun-ı Esasisi padişah tarafından seçilip 
atanan 26 kişilik bir komisyon tarafından 

hazırlandı. Mithad Paşa bakanlığındaki Heyet-i 
Vükelâ (Başkanlar Kurulu) üzerinde değişiklikler 
yaptıktan sonra padişah tarafından ilan edildi.

Toplam 119 maddeden oluşan Kanun-ı Esasî'nin
12. maddesi ile 113. maddesi her zaman 

padişahın elinde silah olmuştur.

MEMALİK-İ DEVLET-I OSMANİYE

Birinci Madde — Devlet-l Osmaniye memâlik ve kıtaat-
I hâzırayı ve eyalât-ı mümtâzeyi muhtevi ve yekvücud 
olmağla hiçbir zamanda hiçbir sebeble tefrik kabul etmez.

İkinci Madde — Devlet-l Osmaniye’nin payitahtı İstan
bul şehridir ve şehr-i mezkûrun sair bilâd-ı Osmaniye’
den ayru olarak bir güne İmtiyaz ve muafiyeti yoktur.

Üçüncü Madde — Saltanat-ı seniye-l Osmaniye hilâfet-i 
kübra-yı Islâmlye’yl haiz olarak sülâle-l Al-I Osman’dan 
usûl-l kadimesi veçhile ektıer evlâda aittir.

Dördüncü Madde — Zât-ı hazret-l Padişah! hast>e.- 
hllâfe dtn-l Islâm’ın hâmisi ve bilcümle tebea-l Osmani
ye’nin hükümdar ve padişahıdır.

Beşinci Madde — Zât-ı Hazret-l Padlşahî’nln nefs-l 
hümayunu mukaddes ve gayr-i mes'uldür.

(...)

Sekizinci Madde — Devlet-i Osmaniye tâbiyetinde bu
lunan efradın cümlesine her hangi din ve mezhepten 
olur ise olsun bilâ-lstlsna Osmanlı tâbir olunur ve Os
manlI sıfatı kanûnen muayyen olan ahvale göre istihsal 
ve izaa edilir.
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Dokuzuncu Madde — Osmanlûlerin kâffesi hiirriyet-i 
şahsiyelerine mâlik ve alıann lıukuk-ı hürriyetine teca
vüz etmemekle mükelleftir.

Onuncu Madde — Hürriyet-l şahsiye her türlü taarruz
dan masondur. Hiç kimse kanûnun tâyin ettiği set>eb 
ye süratten maada bir bahane ile mücazat olunamaz.

OnbirincI Madde — Devlet-I Osmaniye'nin dîni Dîn-I 
İslâm'dır. Bu esası vikâye ile beratıer asayiş-i hakkı ve 
âdâb-ı umûmiyeyi ihlâl etmemek şartlle memâlik-i Os
maniye'de marûf olan bilcümle edyanın serbestl-i icrası 
ve cemaat-ı m uhtelif^ verilmiş olan imtiyazat-ı mezhebi- 
yenin kemâkân cereyanı devletin taht-ı himayetin dedir.

OnikIncI Madde — Matbuat icanun dairesinde sert>estlr.

Onüçüncü Madde — Tebaa-I Osmaniye nizam ve ka
nun dairesinde ticaret ve sanat ve feiahat İçin her nevi 
şirketler teşkiline mezundur.

( ...)

Yirmiddrdüncü Madde — Müsadere ve angarya ve 
cerime memnûdur. Fakat muharebe esnasında usûlen 
tâyin olunacak tekâlif ve ahval bundan müstesnadır.

( ...)

YIrmialtıncı Madde — İşkence ve sair her nevi eziyet 
kat'iyyen ve külllyen memnûdur.

(...)

MEVADD-I ŞETTÂ

YüzonüçUncü Madde — Mülkün bir cihetinde ihtilâl 
zuhur edeceğini müeyyid âsâr ve emaret görüldüğü 
halde hükümet-l seniyenin o mahalle mahsus olmak 
üzere muvakkaten (idare-l örfiye) ilânına hakkı vardır. 
(Idare-l örfiye) kavanin ve nizamat-ı mülkiyenin muvak
katen tatilinden ibaret olup (idare-i örfiye) tahtında bulu
nan mahallin suret-i idaresi nizam-ı mahsus ile tâyin 
olunacaktır. Hükümetin emniyetini ihlâl ettikleri idare-i 
zâbıtanın tahkikat-ı mevsukası üzerine sabit olanlan 
memâlik-i mahrusa-i şâhâneden ihraç ve teb'id etmek 
münhasıran zat-ı hazret-l padişahinin yed-l iktidannda- 
dır. •

18 38  Osm anh-ingilix Tiearet 
A n r t a s m t M S !*

16 Ağustos 1838’de İngiltere ile imzalanan ticaret 
antlaşması İngilizlerin iç gümrükleri kaldırarak 

OsmanlI pazanna kendi maliannı sokma amacı 
gütmekteydi. Bu konuda önemli bir belge de 9 
Haziran 1839'da Fransa’nın İzmir konsolosunun 

verdiği rapordur.

"Sonunda tarifenin (gümrük) fıemen hemen tüm mal
lan kapsamış (tarifeye alınan mallann ihracatı sertıest- 
leşmiş oluyordu) olduğu bir gerçektir ama, bu konuda 
Bâbıâli’nin bağımlı olmadığı ve herhangi bir sözleşmeyi 
çiğnediğini öne sürme imkânı olmaksızın İstediği gibi 
yasaklar koyablMIğl de diğer bir gerçektir; aslında sınırlı 
süreler İçin kararlaştınlan tarifeler yürfirlülcteyken ya
sak koyma hakkına karşı çıkılabiimekle beraber, süre 
dolunca bu olanaksızlaşıyordu... ilginç olan, Bâbıâli’ye 
rağmen, ama belki de onun göz yummasıyla, aracılann 
bu yasaklan kullanma şeklidir. Tüccarlara (yabancı) ya
saklan dayatmıyorlardı, ama onlan tarifede belirlenmiş 
gümrük otanlannın üzerinde fedakârlıklara zorlamak için 
bu yasaklardan yarartanıyorlardı. .Aslında bu düzensiz 
yasaklar eskiden gizli tekeller niteliğindeydi. Nitekim
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birkaç yıl önce Karaosmanoğullan (Ege'nin en büyük 
âyan ailesi), ülkenin halı tezgâhlannı hammadde sıkıntı
sına soktuğu gerekçesiyle yün İhracatını yasaklayan 
bir ferman çıkarttırmayı başarmışlardı. Ardından tüm 
yün üretimini ele geçirdiler ve istedikleri fiyattan piyasa
ya sürdüler." (Fransız Dışişleri Bakanlığı Arşivi, C.C.C. 
Smyme, C.46, folio 74.) •

Dış Borçlar

24 Ağustos 1854'te- Kırım Savaşı’yla ilgili olarak 
Londra'da imzalanan ilk dış istikraz 

anlaşmasından sonra başlayan borçlanmalar
devletin iflasına kadar uzanan bir zincir oluşturur.

27 Haziran 1855’te İngiltere ve Fransa ile 
imzalanan anlaşmanın bazı maddelerini aşağıya 

alıyoruz,

1855 SENESİ İSTİKRAZINA DAİR DEVLETİ ALİYE İLE 
İNGİLTERE VE FRANSA DEVLETİ FAHİMELERİ 
BEYNİNDE MÜNAKİT MUAHEDENİN SURETİDİR

Madde 1; Zâtı hazreti şahanemin mukavele edecekleri 
t>eş milyon Hra tjir . istikrazın faizine haşmetiû Fransa 
İmparatoru Hazretleri, Kor iejlziâtifi, yani millet meclisi
nin tasdiki tahtında olarak İngiltere Kraliçesi Hazretleri 
İle biriikte ve zâmin olmak üzere kefalet etmeğe ve 
İngiltere Kraliçesi ve Padişahı Hazretleri dahi, kezalik 
Fransa imparatoru Hazretleri ile biriikte ve zâmin olarak 
tekeffül etmek üzere pariâmentosuna kendisini terhis 
eylemekliği tavsiyeyi taahhüt eylemiştir.

Madde 2: Zikrolunan beş milyon Hra istikraz üzerine 
tediye olunacak faizi senevi yüzde dört olacaktır. Bun
dan başka, devleti aliye resülmall tediyeye sermaye 
olmak üzere işbu beş milyon Hra isteriin resüimaUn 
yekûnu üzerine senevt yüzde bir dahi ita edecektir.

Madde 3: Zikrolunan istikrazın faiz ve resülmallni tedi
ye sermayesi Devleti aliyenin umum varidatı ve betahsis 
Mısır vergisinden evvelki istikraza tahsis olunan cüzü 
tenzil olunduktan sonra, senevt baki kalan meblâğdan 
ve bundan başka İzmir ve Berriyetüşşam gümrüklerinin 
hasılâtından tediye olunacaktır.

Zati hazreti Padişah! Fransa imparatoru ve İngiltere 
Kraliçesi ve Padişahı hazeratının kefaleti müştereke ve 
zâmineleri tahtında olarak mukavele edecekleri işbu is
tikrazın mecmuu yekûnu veyahut mali müstakraz kâmi- 
len derdest oluncaya değin işbu istikrazdan ele geçecek 
bir cüzü için altı aylık faiz ve resülmal tediyesi akçesi 
tamamen beher senenin Haziran ve Kânunuevvel (Ara
lık) aylannın yirmibeşinci günlerinde veyahut bu vakit
lerden evvel İngiltere Bankası’na teslim ettirmeği taah
hüt eyler. •

D ilâ v e r Pasa N izam nam esi*

1867’de yürürlüğe girip 1921'e kadar uygulanan 
ve hazırlayıcısı Dilâver Paşa’nın adıyla anılan 
“ Ereğli Kömür Maden-i Hümayunu İdaresinin 

Nizamnamesi”  Ereğli sancağında yaşayan 
erkeklerin her yıl 6 ay maden ocaklannda 

çalışmasını ve bu çalışmanın sürelerini 
düzenlemektedir. Bu nizamname Osmanlı 
Devleti’nde 19. yüzyılın çalışma koşullarını 

yansıtması açısından önemli bir belge 
sayılmaktadır.

Madde 21: Maden ocaklannda çalıştınlacak işçiler (kaz
macı, küfecl ve direkçiler), EreğH Sancağı’nın 14 kaza
sından olacaktır. Bu kazalarda yaşayan 13-50 yaşlann- 
daki erkeklerin sağlamlan, aşağıdaki yönteme göre İşe 
alınıriar:

Madde 22: 21. maddede bildirilen 3 sınıftan kazmacı- 
iann, maden ocaklannda çalışmalan zorunlu değildir. 
Ocak sahipleriyle anlaşarak, yeteneklerine göre ücretle 
çalışıriar.

Madde 24; 21. maddede sözü edilen küfecllerin her 
bir köy defterinde yazılı olanlan ikiye bölünecek, aynl- 
dıklan ocağa sırayla geleceklerdir. Ocakta çalışma süre
si 12 gündür. Nöbeti gelen grup işbaşı yapar.
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Madde 26: Muhtar, sırası gelen grubu zamanında işe 
gönderecektir. Gecilcmeler muhtarın dildotsizliğtnden 
meydana gelmişse, muhtar sorumlu olacaktır.

Madde 29; “ İşçi, 24 saat İçinde dinlenme süresinden 
başka 10 saat çalışacaktır. Bu süre iki nöbette tamamla
nır. Yaz, kış sabah saat 11'de (ezani saat) başlayarak, 
kazmacıların akşamdan hazırlamış olduklan kömürü ve 
tozu dışarı çıkaracaklar ve vardlyalannı tamamlamış ola
caklardır. Aynca, kazmacıların çalıştıklan yeri hazırlaya
rak ocak çavuşuna haber verecekler ve iki saat yemek 
yiyip dinleneceklerdir. Dinlenmeden sonra, çavuşun gös
tereceği dışan işlerinde de 2 saat çalışacaklardır. Bun
dan sonra ikinci nöbet İşine başlayacaklardır.

Şöyle ki; Bunlar dışanda 2 saat dinlenme ve 2 saat 
dışan işlerinde çalışarak geçirdikleri 4 saat zarfında ocak
ta kazmacılann kazdıklan kömürü ve tozu yine 4 saat 
çalışarak dışarı çıkaracaklardır. Bu yazılı süreden çok 
çalıştınimayacak ve rahatsız edilmeyeceklerdir.”

Madde 30; Köyüne dönmek için hasta olduğunu ileri 
süren işçi, o madendeki doktora muayene ettirilir. Önem
siz bir hastalıksa tedavi edilir. Çok hastaysa, yanına 
bir adam verilerek hayvana bindirilip, köyüne gönderilir. 
Ocaktan kaçan işçi, öbürlerine örnek olması için 2 kat 
süreyle çalıştırılır.

Madde 31; Bir işçi bir başkasını ocaktan kaçmaya 
teşvik ederse ya da köyüne kaçınrsa, kaçanın yerine 
onu teşvik eden iki kat süreyle çalıştınhr.

Madde 34; Kömür taşıma İşinden kaçıp, odun çekme
ye ya da başka ticaret işlerine giden kiracıya da, kaçma 
cezası uygulanacaktır.

Madde 35: Üretim ve taşıma sırasında, kömüre zarar 
verenler, ağır biçimde cezalandınlır. Bu zaran önlemek 
için görevliler bulunacak, görevlerini savsaklarlarsa, on
lar da cezalandınlacaktır. •

Polis N izam nam esi

11 Rebi-ül-ewei 1261 (10 Nisan 1845) tarihli 
Polis Nizamnamesi 1800’de Fransa'da yürürlüğe 

girmiş bir kararnameden aktarılan 12. maddesiyle 
tanınır. Bu madde Osmanlı Devleti sınırları içinde 
kurulan polis örgütü ile ilgili olarak düzenlenmiş 
olup, işi bırakan ve gösteri yapan işçilere karşı 

önlem alınacağını belirtmektedir.

Madde 12: işfni ve gücünü terk ile mücerret tatil-i 
mesalih-l ibad garazında olan amele ve işçi makuleleri- 
nin cemiyet ve zihâmlerinin ve gerek bu misüllu asayiş-i 
ammeyi ihlil edecek her gûna fitne ve fesat cemiyetleri
nin def ve izalesiyle ihtilâl vukuunun önü kestirilmesi 
esbâbına teşebbüs ve mübâşeret. •

Sosyalizm H aitkm da S a k ıd ı 
Ohannos'in Polem iği

Osmanlı Devletl’nde iktisadi düşüncenin 
gelişiminde önemli bir yeri olan Sakızlı Ohannes 
Efendi önce Mekteb-i Fünun’ı Maliye’de iktisat 
hocalığı yaptı. Daha sonra Mekteb-i Mülkiye’de 

ders veren Sakızlı Bastiat, J.Gamier gibi 
iktisatçıiann düşüncelerini aktarmış Mebadi-i llm-i 

Servet-i Milel adlı eserinde sosyalizme karşı 
düşüncelerini yazmıştır.

“Fıtratı beşeriye iktizasından veya kavantni mevzua 
icabatından olarak insanlar beyninde müşahede olunan

Üstte: 5 Mayıs 1855'de Osmanlı delegelerinin 
katılmasıyla yapılan Viyana Toplantısı. Ortada: 

Tanzimat Döneminde yaygınlaşan balolardan biri. 
Altta: Dilaver Paşa.

müsavatsızlığa güya bir çare olmak üzere bazı efkân 
müfrlte eshabı, efradıbeşer meyanında müsavatı kâmile 
esbabının tesisini ve heyeti Içtlmalyenln birtakım sahte 
suretlerie tanzim ve tensikini tasavvur etmişlerdir ve 
bu sebebe mebni anlara "sosyalist” tâbir olunur kİ

mânâsı, cemiyeti beşeriyenin tanzimi tarafgirleri demek 
olacaktır. Bu yolda ihtira olunan usûlü müteaddideden 
ekserisinin hülâsa! neticesi, kuvvet umumiyenin her işte 
mesali münferide yerine kaim olmasıdır. Bu İse serbes
tli a’mâl, mülkiyyeti şahsiye, hürriyet ve mes'ullyet kai
delerine tamamiyle münakızdır.

Bu esas, zaten cemiyâtı beşeriyenin evalli teşekkü
lünde ve nîm vahşi akvam meyanında cari olan bir hal
den ibarettir ki hâlâ bazı yerierde emsâll âsân görülebi
lir. Ancak Avrupa’da, hususiyle bu karnin iptidalannda, 
usûlü mürettebe şekline konularak ezhânı ammeyi tah- 
diş etmiş ve cebren Icrâyı fiiliyâtına dahi kıyam olun
makla pek çok mazarrâtı mucip olmuştur.

( . . .)

“Komünizm”, yani müşareketi umumiye mesleğin
den dahi asıl maksat, kaffei efradı beşerin bilcümle 
emvâl ve emlâktan müştereken ve mütesaviyen hisse- 
mend olması ve binaenaleyh mülkiyeti şahsiye, hürriyet 
ve hatta aile ve veraset esaslannın fesh olunmasıdır.

“Sosyalizm ve komünizm” yolunda mutasavver olan 
suveri muhtellfenin tarifine bu telifi mücmelin teham- 
mülü olmadığı cihetle bundan sarfınazarla şu tasavvura- 
tm esasen imkân haricinde olduğunu göstermek İçin, 
Bastiat’nın bir mütalaasını irad ile İktifa olunur. Bastiat 
derki “ insan muktezayı hilkati üzere Istifâyı huzuza mail 
ve zahmet ve İstıraptan müçteniptir. Vakıa cenk ve ci
dal, esiriik, gasbı emvâl ve inhisar ve İmtiyazlar gibi, 
ebnâyı beşerin müptelâ olduğu kâffei seyyiatın bundan 
İleri geldiğinde şüphe yoktur. Amma her türiü muhasse- 
natın dahi andan tevellüd ettiği inkâr olunamaz. Madem 
ki insanı çalışmağa sevk eden sebep, ifâyı ihtiyaç ve 
defi mazarrat emelidir, asıl mesele şu kuvvei saikanın 
haddi zatında bir mebdei terakki olup olmadığı bilinmek
tedir. Bu ise câyi tereddüt değildir. Her halde usûlü 
cedide erbabının lead eyledikleri suveri muhtellfel tanzi- 
miyyede dahi menfaati şahsiye kaldel tabiiyesinin hük
mü cari olacağı âşlkârdır. Anlar ise burasını hiç derhatir 
etmiyoriar.”

(. . .)

İlim ve tecrübe müttehiden Isbat eder ki her fer<l 
kendisine faldeli olan şeyi sairlerinden ziyade temyize 
muktedir olmasiyle çalışmak ve kesbi cervet etmek İçin 
herkesin kendi menfaati mahsusasından daha müessir 
bir kuwe-i müşevvika yoictur. Bu menfaati şahsiyeyi 
hodperestik hükmünde tutarak takbih eylemek hata olur. 
Zira menfaati şahsiye, daire-l meşruasını tecavüz etme
dikçe menfaati umumiyeye muhalif olmaz. Menfaati umu
miye, birbirini, kaldel adalete etbaen tahdit eden mena
fi! hususiyenin Içtlmaiie hasıl olur. Her âmil, umum eha- 
llnln İkmâli Ihtiyacatı yolunda çalışmağa mecburdur.

Zira maksudu olan mükâfatı başka bir tarik ile edin
mek bal! değildir. Bir sanatkâr sairlerinden ziyade te
mettü etmek için kendi mahsûlât ve mamulâtını, hüsün 
ve metaneti, ehveniyetl ve hasasisi sairesi cihetiyle hal
ka beğendirmek lâzımgelir. Umum nasın ve heyeti Içti- 
malyenln de menfaati, mahsulât ve mamulâttn nefaset, 
mebzuliyet ve ehvenlyetlyie hasıl olur. İşte bu cihetledir 
ki menfaati şahsiye, heyet! beşeriyenin istifade edegel- 
dlği nice mehasin ve terakkiyatın menşei olmuştur. Bi
naenaleyh herkesin kendi hilkat ve mizaç ve istidadına 
tevafuk eden işleri serbestçe icra eylemesi, heyeti Içtl- 
malyenin de menafli küliiyeslne muvafık olmak tabiidir. 
Menfaati şahsiye ile menfaati umumiye tıeyninde bittâbi 
husule gelen şu hüsnü İttihad, mücerred serbestli a'mal 
kaidesinin cereyanı takdirinde vâki oiur. imtiyaz ve inhi
sar usulü .i» , menfaati ammeyi bazı menafi! hususiyeye 
az çok feda edeceğinden o ittihadı çaresiz ihlâl eder.

“Sosyallsflerin başlı bir hatası, bu kaldel mühlmme- 
nln hilâfında olarak kâffe-i ümur ve a’maii hükümete 
tevdi ile anın her işe müdahale eylemesine lüzum gör
meleri ve hattâ herkesin hükümetten iş ve iane talebine 
hakkı olduğunu iddia eylemeleridir.” (...) •
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Sosyalizmin Yanlışlığı

II. Abdülhamid döneminde Mel<teb-i Hukuk’ta 
okutulan Hikmet-i Hukuk (Hukuk Felsefesi) 
kitabında sosyalizmin yanlışlığı kanıtlanmak 

istenmişti. Münif Paşa’nın öğrencilerinden Sabit
Efendi’nin kaleme aldığı kitap 1886’da İstanbul'da 

basılmıştır.

39 - FasİH sâni bu İlimdeki mezihlb -Les doctrlnes- 
(mesallk ve turuk)-ı muhtellfeden ve bunlardan herbirl- 
nin leh ve aleyhinde söylenen şeylerden ve bunlann 
en mühimlerinin ve bihusus asrımızda en ziyade tesiri 
görülen ve en ziyade muteber ve mutemed-aleyh olan 
mezhebin tahkik ve tetkikinden bahseder.

Bu fasılda mevzûubahs olan mezAhlbden birl de ko
münizm -Le communisme- ve sosyalizm -Le soclallsme- 
mezhebidlr ki bizde iştirakiyyun Mezhebi deyu tabir olun
maktadır. Bu mezhep erbabı insanların bir takımı hilet-l 
yüsr ü saadette [zenginlik ve mutluluk durumlarında] 
ve diğer takımı da fakr ü zarurette yaşadıklarını görüp 
bu babta müsavât husulünü arzu ederler; bu mezhebin 
butlânı zahir iken birçok ulemâ buna zâhib olmuş ve 
bittabi fukara takımı da tarafdar görünmüştür; işte 
hikmet-i hukuk bu mezhebin esbSb ve keyfiyet-i zuhu
rundan ve bunun butlânından ve kabil-l icra olmadığın
dan bahseder.

Velinimet-i bf-minnetimiz Padişah-ı teb'a-perver efen
dimiz hazretlerinin sâye-i hümâ-vâye-i hilâfet- 
penahilerinde bizde her fert bir müsekkin ve me’vâya 
[yatıştıncıya ve sığınacak yere] mâlik ve haline göre 
bir tarik kesbe (yol bulmaya] sâiik olduğundan Memalik-
I Şahaneye bu gibi mezahib-i bâtıla fırsatyâb-ı duhûl 
olamaz. Ama Avrupa'da ve hususen Ingiltere'de böyle 
değildir, evâsıt-ı nâs [orta halk] pek de yok gibidir, 
bir takım adamlar vardır ki, herbirinin günde binlerce 
altın Iradı ve milyonlarla dönüm arazisi olup âlf saraylar
da ve zatlarına mahsus vapurlarda ferih ve fahur zevk 
ü sefa ile tedvlr-l sahâlf-i eyyam ve leyâiî eder; ve böyle 
bir sahlb-i servet ve kudrete mukabil öte tarafta binlerce 
biçaregân görülür kİ yiyecek ekmeği ve hatta yatacak 
yeri olmadığı için ber-muktezâ-i iklim ziyâ-i şems ve 
hararet-i lâzımadan heman mahrum olan o geniş cadde
lerde geceli gündüzlü sefil ve ser-gerdân dolaşır durur 
da açlıktan ve soğuktan telef olacağı ve hatta kendisini 
nehre atacağı vakit bile halini sual edecek bir merd-i 
hamiyyet-şiâra tesadüf edemez; çünkü böyle yerlerde 
herkes kendi işiyle (velev ki zevk ve safadan ibaret 
olsun) meşgul olduğundan fukaraya bakmaz. Kâin tufa
nında kalmış gibi işine koşar. İşte iştirakiyyun tarafglrâ- 
nı asıl bu gibi hâlâtı nazar-t mütalâaya “hep insanlar 
kanndaş yani hazret-l Âdem ve Havva evlâdı olduğu 
hakle bir adamın milyonlara mâlik olması ve öte tarafta 
milyonlarla adamların bir karış toprağa ve hatta bir lok
ma ekmeğe hasret-keş-i İştiyak bulunması gibi münase
betsiz müsavatsızlıkların t>enî Âdem beyninde hüküm 
sürmesi mahMn [salt] insanların noksan ve kusurların
dan okluğundan ve müsavatsızlığı kaldırıp da hepimiz 
bir haMe yaşayalım” derler. Vâkıa musibet pek büyük 
musibettir; lâkin iştirakiyyunun bulduktan çare doğru 
değlMir; buna başka bir çare bulmalıdır, ilm-i servet 
ulemâsı bunun ehemmiyetini anlamışlar ve bu bâbta 
kitaplar yazmışlar ve hükümetler de buna çare aramış
lardır, lâkin henüz bir çare-i müfld ve sahih bulunama
mıştır; hele iştirakiyyunun buldukları çare bu musibete 
çare değildir, çünkü herkes kendisi İçin çalışır, eğer 
semere-l sây ü gayreti ile yalnız kendisi müstefld olma
yıp da buna başkaları da müşarlk [ortak] olmak lâzım 
gelse Mmesne çalışmaz, o haMe bir takım halkın semere-i 
sâyinl âmme az vakit içinde istihlâk ederek hepsi fakir 
Olur, şimdi ise bir miktar zengin vardır; demek olur 
M, iştirakiyyunun çaresi musibeti tahfif bile etmeyip 
tril'aMs tezykl eder. Elhasıl bir adamı çahştınp zengin 
etmek isteniliyor İse ol adamın semere-l sây ü gayreti 
kandisine ve evlâd ü lyâliyle dilediği adamlara münhasır 
ve mahsus olacağına dair kendisine teminat-ı lâzıma 
verilmelidir; yoksa unrwm halkın kazandığı umuma mah

j i j T  V .

İJstte: Sakızlı Ohannes Efendi. Ortada; Beşir Fuad. 
Altta: Baha Tevfik'in Felsefe-i Ferd kitabının kapağı.

sus bir mahalde cem’ edilip de oradan herkese seviyyen 
[eşit olarak] taksim olunması gibi tedabir-l bâtılaya mü
racaat olunmak lâzım gelse halk batâlet ve atâlet tarikle
rine temessük eder tsarılır, tutunur] ve cihan da harab 
olur.

Hülâsa-i kelâm bu mezheb bâtıl kavaldinin tatbik ve 
icrası fakr ü fâkayı ta’mimden [yoksulluğu yaygınlaştır
maktan] başka bir şey Intâc etmez. •

Bosir Fuad 'ın  İn tih a n

Tanzimat'tan sonra edebiyat ve dOşün alanında 
yaygınlaşan romantizme karşı çıkarak pozitivizmi 
ve natüralizmi savunan Beşir Fuad (1852-1887) 

ölümün nasıl bir duygu olduğunu anlamak için 5 
Şubat 1887’de bileklerini keserek intihar etmiştir.

Ölmek üzereyken yazmış olduğu satırları 
aktarıyoruz:

“Ameliyatımı icra ettim, hiçbir ağn duymadım. Kan 
aktıkça biraz sızlıyor. Kanım akarken baldızım aşağıya 
indi. Yazı yazıyorum kapıyı kapadım, diyerek geriye sav
dım. Bereket versin İçeri girmedi. Bundan tatlı bir ölüm 
tasavvur edemiyorum. Kan aksm diye hiddetle kolumu 
kaldırdım. Baygınlık gelmeye başladı.”

( . . .)

“Sizce anlatmağa mecbur olmadığım bazı esbab- 
tan dolayı terk-i hayata mecburiyet gördüm. Kendi 
kendimi öldürdüm. Benim yazım ve imzam alem-i mat
buatta bulunan muharrirlerce malûmdur. Binaenaleyh 
beyhude işgüzarlık edeceğim diye zaten matem içinde 
bulunacak familyam azası hakkında bi-lüzum tahkikata 
girişip de onları iz’aç etmeyiniz. Şu itirafnamem intiha
rın vukuunu müsbittir. Sizin vazifeniz kâğıdı alıp bir 
jurnal ile makamına takdim etmekten ibarettir.”

“Vücudumu teşrih olunmak üzere Mekteb-i Tıbbiyeye 
teberrüan bahşettim. Cenaze oraya naklolunmalıdır” Be- 
şlr Fuad. •

fe lsote~i Ford
BAHA TEVFİK

OsmanlI materyalizminin önde gelen 
düşünürlerinden Baha Tevfik (1884-1914) 

düşüncelerini Felsefe-i Ferd adlı kitabında biraraya 
getirmiştir. Bunun yanısıra kadın sorununu da ele 
alan Baha Tevfik Feminizm-Alem-i Nisvan adlı bir 

kitabı da çevirmiştir.

MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE

...Bugüne kadar Millileşmek nâmına ba'zı bi-kes [kişi
liksiz] neşriyâtdan başka bir şey yapılmadı. Ve bilmeliyiz 
kİ bu yapılamamanın sebebi muhtasaran yapılamamak- 
dır...

ismimizi Ahmed'den Gökalp’e, Hasan’dan Karataş’a 
tahvil etmekle millileşeceğimizi zannedenler, milliyetin 
ancak muzır ve müfteris cehlini, riyakâr ve müdahâneci 
sa'y-ı beyhudesini istlâre etmiş [ödünç almış] oluyorlar. 
Doğru ve müteenni düşünenlerce milliyet bu olmadığı 
gibi millileşmek de bu değildir.

Gerçi milliyet milletin secâya-yı makbûle ve memdû- 
hesini [beğenilen ve öğünülen karakterlerini] Ihyâ’ ve 
ikâme demek dahi olsa secâya-yi mâziye ile tecâya-yı 
hâliyeden hangisini ikâme ve hangisini Imâte [yok] et
mek lâzım geleceği de aynca bir me*'ele-i mühlmme 
hâlini alır.
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Türklüğün vaktiyle pek makbûl addedilen ba’zı evsâfı 
[nitelikleri] vardı kİ bugün onlar müdhlş birer nâklsedlr. 
Onlan Ihyâ’ya değil Imhâya çalışmalı, sahâ-yı tatbike 
çıkarmakdan ziyâde a’mâk-ı tarihe [tarihin derinliğine] 
defnetmen [gömmell]...

Meselâ akıncılık, dalmâ muhârlb geçinmek Içün göçe
belik, ticaret ve fâlzclllkden nefret ve sârie... Hep bunlar 
dünün mezlyyetlerl, fakât bu günün nâklseleridir.

ANARŞİZM VE SOSYALİZM ÜZERİNE

... Bazı kimseler ve ekseriyyâ büyük müellifler 
sosyalizm biraz şiddetlice olursa ve meselâ “Komünizm” 
fikirleriyle karışırsa hemen anarşistliğe tedbir eder fikri
ni beslerler.

Bu kadar sathi mütâlaâta başka hiçbir mes'elede tesâ- 
düf etmedim. Bence sosyalizm; ferd ve meziyyât-ı ferdi
ye [bireysel yetenekler] aleyhine hayât-ı cem’Iyyeti [top
lum yaşaiTıinı] takviyeye çalışan bir meslek-l Içtlmâiyye- 
dlr. Devletler kendi teessüslerini ma’kûl nazariyâta [us
sal kuramlara] Istlnâd etdirmek lüzumunu hissetdikleri 
gün mutlaka sosyalizmin zir-l muavenetine [yardımına] 
llticâ' edeceklerdir [sığınacaklardır]. Yani fikrimce dün
yada ma'kûl bir hükümet teşekkül etmek lâzım gelirse 
ve hangi sebebden dolayı bunu tasvib edersek şuna 
da kani' olmalıyızkI [inanmalıyızkI] o hükümet sosyalist 
hükümeti olacaktır. “ İnsanları kardeş etmek ve onlar 
arasında müsâvat te'sis eylemek” düsturunu en vasi' 
[açık] salâhiyyetle [yetkiyle] bağırabilecek ağızlar ancak 
sosyalistlere has ağızlardır.

Anarşlzm”e gelince, bu büsbütün ayrı bir mâhiyyete 
hâizdir. Anarşizm demek ancak ferdi yaşatmak ve ferde, 
ferdin mezlyyât-ı husûslyyeslne [özel niteliklerine] mü- 
bârlzi [karşıt, düşman] tekmil kuvvetleri mahv eylemek 
demektir.

Anarşizm” demek ferdin üzerinde kâvanin-i tabîyye- 
den başka bir kânun bırakmamak, mübâreze-l hayât 
[yaşam uğraşısı, kavgası] düstûr-u muazzamını bütün 
çıplaklığı İle meydana çıkarmak demektir.

Görülüyor kİ sosyalizm ve anarşizm çereyânları blrbi- 
Ine kardeş değil, belki düşmandır. Bunları bir değil 
lyn telâkki etmeli birbirinin zıddı bellemelidir.

Burada mühim ve müdhlş mes’ele kendini gösteriyor: 
ĉaba nereye doğru gidiyoruz?.. Tarik-I hayâtımız üze- 

Inde sosyalizm mİ, yoksa anarşizm mİ var?..

Bu mes’eleyi şimdiye kadar pekçok hakimler [bllgin- 
er] tedkik etmişler ve her biri kendine göre muhtelif 
re müteâddid mütalâalarla istihsâl-i netâyice çalışmış- 
ardır. **

Bu mütalâatı ayrı ayrı tedkik etmek fâldeden hâli de
liktir. Şu kadar ki netice itlbâriyle ben hiç birisiyle hem 
IkIr değilim. Yirmi yirmibeş sene zarfında dünyayı ta- 
ınmayacak derecede değiştiren ulûm ve fûnûn her 
jria hayâtlarla beraber şekl-l Içtlmalyyât ve ahlâk diye 
ğrendiğimiz şey’lerl de değiştermek isti'dâdındadır. 
iu değişmenin Ibtidâsı hulûl etmiştir [gelip çatmıştır], 
akat insanlar ve insanlık l'tlyâd te’sirl altında eski tabli- 
llannı kolay kolay terk edemiyor. Şimdiki beşeriyyet; 
^bât-ı fenniye ve tebeddülât-ı tebdllât-ı hâzıra-yı Içtl- 
laiye ile [yerleşik toplumun değişimi] İle l’tiyâd-ı sâbı- 
anın mücâdelesinden mütevellld sancıyı çekiyor. Ne 
Bre eski ile yeninin arasında doğmuşuz, eskiyi terk 
dememekle beraber yeninin fâidesinl hiss ediyoruz, 
klımızla eskiyi müdâfaa ederken vucûdumuzla yeniye 
ibi’ oluyoruz. Ve nihâyet muhâkemâtımız ef’âllmizl ten- 
d ediyor. Ve artık muztarlb oluyoruz, “ intihâ-yı asr” 
yeferyâd ediyoruz. Hâlbuki meydanda “ Intihâ-yı asr” 
}k. Belki “IbtIdâ'-l asr” [çağın başı] var...

Ben bu yeni asnn İçinde “Anarşizm”! görüyorum, 
krimce eslrllkden, eclrllğe ve eclrllkden İştirakçiliğe

üstte: Hürriyet, Adalet, Müsavat yazılı bir II. 
Meşrutiyet kartpostalı. Aitta: Hüseyin Hilmi’nin ressam 

Avni Memedoğlu’nun çizgileriyle bir portresi.

geçen insanlık en nihâyet anarşizme vasıl olacak ve 
orada ferdiyet bütün Istlkâllnl, bütün azametini hlssede- 
ĉ ektlr.

Fakat bu anarşizm; şimdilik hâl-l ma-badtde mübâdide 
bulunan usûlsüz ve nizâmsız bir anarşizm değil tabîlata 
ve tabîlliğe uyan fenni ve hakiki bir anarşizm olacaktır.

Şimdiki anarşistlik kendi mevki’ni açmak İçin ma’nâ- 
ları yıkmakla meşgûldür. İstikbâlin anarşistliği kendi 
mevki'-l hakikisini bulunca artık yıkmakla değil bll-akis 
yapmakla İştigâl edecektir...

( ...)

"...Ahlâk-ı hâzıra nokta-l nazârından erkek ve kadın 
tammiyle muhtelif İki hükm altında bulunduruyor: BIrl 
İçin hürriyet ve merhamet diğeri için tazyik ve şiddet!.. 
İffetsiz bir erkek nâmuslu addedildiği hâlde iffetsiz bir 
kadının namussuzluğuna hükm olunur...” (...) “Bir 
mahlûk-u âdf [aşağılık yaratık], tutulacak bir şeker, telziz-i 
hevesât edilecek [hevesleri tatlandıracak] meyva addet
tiği cihetiyle mukavemet-l nlsâlyyeyl [kadınların karşı 
koymasını] bl-tesir bırakmak ve ona galebe çalmak İçin 
şiddetten ma'âda -çünkü bu kânunen memnûdur- her- 
türlü vesâit onun İçin pek mübah oluyor.” •

İn g tli*  G iz li B elgeleri

Ingiiiz emperyalizminin Osmanlı Devieti’ne yöneiik 
politikasının belirlenmesinde gizli belgelerin büyük 

bir payı olduğu kuşkusuzdur. Ingiliz Dışişleri 
Bakaniığı’nın çeşitli kentlerde bulunan ingiiizierden 
istemiş olduğu raporlar, bunlarla yapmış olduğu 
yazışmalar birçok gerçeği çok açık olarak ortaya 

koymaktadır.

28 Nisan 1903

Sir N.O'Conor’dan M.Landsdowne’a:

... Unutmıyalım kİ bu demiryolu projesi kıymetli avan
tajlar ve imtiyazlar taşımaktadır. Bu yolun Inşaası İçin 
ısmarlanacak yığınla malzemeden başka, yolun iki tara
fında maden hakları olacaktır. Ayrıca İnşaat sırasında 
Dicle ve Fırat kıyısında her türlü araştırma hakkımız 
olacaktır. Aynca bu proje Küveyt ve Iran körfezinde 
sonsuz ticaret Imkânlan hazırlamaktadır. Mezopotamya- 
nın sulanmasında da İstikbâlde bize üstün bir yer hazırlı- 
yacaktır. Bütün bu sularda Ingiliz gemilerine fırsatlar 
çıkacaktır...

31 Temmuz 1908

Sir E.Grey'den Sir. G.Lowther’e:

...Özel... İstanbul'a çok İyi bir zamanda gittiniz. Be
nim parlamentoda yaptığım konuşma ve telgrafım bizim 
tutumumuzu size izah edecektir. İstemediğimiz mevzu
lara el atıp Türklerl Şüphelendirmiyellm, fakat onlara 
işlerini İyi İdare ederlerse bizim yardımımızı ve desteği
mizi sağlıyacaklannı anlatalım. Bundan Türklerl himaye 
edeceğimiz mânâsı çıkmasın, fakat hlmayekâr davrana
cağımız anlatılsın.

Şüphesiz İşler her zaman şimdi olduğu kadar İyi gltml- 
yecektlr. önümüzde bizl beklemekte olan tehlikeleri bi
lemiyoruz. Türk halkına, bizim kavgalanmızın kendile
riyle olmadığını, şimdi kendilerinin de protesto ettikleri 
iktidardaki mahlûklarla olduğunu anlatalım.

Şayet Türkier anayasayı tam olarak ayakta tutar ve 
kendileri de kuvvetlenirse bunun sonuçlan bizim şimdi 
göremiyeceğimiz kadar uzaklara gidebilir. Bu hareketin 
Mısır’daki tesiri Inanılmıyacak kadar büyük olacaktır; 
kendisini Hindistan'da da hissettirecektir.

Biz şimdiye kadar idâremlz altında bulunan Islâmlara 
kendi dinlerinin başkanı olan milletin kötü bir despot 
tarafından Idâre edildiğini söylüyorduk. Halbuki biz Idâ- 
re ettiğimiz isâmlar İçin İyi bir despottuk ve bizim Idâre- 
mlz altında daha mesuttular zira bu İnsanlar mukayese 
İmkânına sahip değillerdi, dolayısiyle farkın kendi lehle
rine olduğunu kabule hazırdılar.
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Fakat şimdi Türkiye bir anayasa yapar, parlamento 
kurar ve hükümet şeklini geliştirirse Mısırlılar da bir 
anayasa istiyeceklerdir. Bizim bu kuvvetle karşı koyma
mız çok güç olacaktır. Şayet Türkiye’de anayasa iyi 
işler ve Türkiye’de işler iyi giderse Mısır’da ayaklanma
lar olacaktır, bu vaziyette bizim durumumuz çok garip 
kaçacaktır.

BİZ asla ne Mısır halkıyla ve ne de Türk hükümetiyle 
mücadeleye girmiyeceğiz. Bizim mücadelemiz Türk hal
kının hisieriyle olacaktır. Bunu yakın veya uzakta çok 
dikkatle ele alınacak bir konu olarak veriyorum.

Bu hususun haricinde bütün reform hareketlerini tu
tuyor görünün ve bana bilgi verin...

( ...)

Lord Salisbury.

...TÜRK İHTİRASI VE İNGİLİZ MENFAATLERİ:

... Genç Türkler, hürriyet eşitlik diye bağırmaya başla
yınca, herkeş Türklerden özür dileyip dost oldular. Hal
buki: Bunlar Hıristiyan mekteplerine baskı yapıyorlar. 
Tren yollarına Jandarmalar koymuşlar, paralarını hep 
slüha yatırıyorlar. Aynı maskara Osmanlılık devam edi
yor. Fanatik cahil insanlar. Barbar mUlet. Kapitilasyon- 
lann da kalkmasını İstiyorlar.

Türkler daima Türk kalacaklar, hiç bir zaman Avrupalı- 
laşamıyacakiar bir tek hususiyetleri iyi asker olmalandır.

Türk bütçesinin kötü durumunu maliye vekili Cavit 
bey açıkladı o da Türk değil Yahudi.

İran'a da kötü gözle bakıyorlar. Ingiltere ve Fransa 
bunu derhal protesto etti. İranlIlara Ingiliz ve Ruslann 
kötülüğünü söylüyorlar, İranlIlar da buna inanıyor. Al
lahtan Hint Müslümanlan Genç Türkleri sevmiyorlar. 
İran'da Parlamento hareketleri olursa Ruslardan çok 
bizim için kötü olur. Bağdat demiryolu tamamlanınca 
durum daha da kötü olabilir.

Parlamentolan var diye Türklere zaaf göstermeyelim. 
Ne tip insan oiduklannı daima hatırlayalım. (...) •

Abdullah C evdet'in  Görüşleri

İttihat ve Terakid'n'm kurucu ve Ideologlanndan 
Dr.Abdullah Cevdet'in (1869-1932) çeşitli

konulardaki görüşleri OsmanlI'da Batı düşüncesinin 
seyri açısından önemlidir. Aşağıda sunduğumuz 
sorulu-cevaplı anket Abdullah Cevdet tarafından 
hazırlanmış olup, ilk kez Dr.Şükrü Hanioğlu’nun

Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi adlı kitabında 
yeralmıştır.

S/1 — Siyasetde hangi mefküreyi takib ediyorsunuz?

C/1 — Siyasetde taklb etdiğim mefkûre şu vecize 
ile İfade edilebilir: En İyi hükümet kendisini btlüzûm 
kılan hükümetdir. En İyi siyaset de siyaseti btlüzûm 
ve Ufaide kılan siyasetdir.

S/2 — Daha vazıh olur musunuz?

0/2 — Sürülerin çobanlardan müstağni olacak bir hale 
gelmelerini kurtlara, kasaUara kapılmamalannı isterim, 
benim mefkûrem bu emelin tahakkukudur.

(...)

S/11 — Feminizm hakkında ne düşünürsünüz? SIyast 
ve ailevt haklarda erkekler ve kadınlar arasında müsâvat
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Üstte: Abdullah Cevdet'in çıkardığı İctihad gazetesi. 
Altta: Abdullah Cevdet..

tarafdan mısınız? Meselâ kadınlann müntehib ve münte- 
heb olmalan ve mirasda erkekler ile müsavt buiunmalan 
tarafdan mısınız?

C/11 — Feminizm hakkındaki mülâhazatımı 28 numro- 
lu (Içtlhad) mecmuasının (Kadınlarda gâye-i hayat) ûn- 
vanlı makalesinde şerh etmlşdim. Hülâsası şudur: Kadı
nın en büyük vazlfe-l tabiiyesl madd! ve ma’nevt her 
dürlü yüksek ma’nasıyla ana olmakdır. Bu vazlfe-l tabll- 
yeyl İhmal etdirecek her hareket ve terakki hem kadın 
hem cemiyet içün ziyandır. Eğer büyük, yüksek ma’na- 
sıyla nûrlu analar bulunsaydı dört senedenberl bütün 
dünyayı kan ve gözyaşlan tufanına garketmekde olan 
bu devendâm mukatele-l vahşiyânenin dllhûn şahid-l 
mebhûtu olmazdık. Bilhassa bu bfdelâne ve sibâ-âne 
mukatelelerln adem-i tekerrürüne tesiri olur ümidiyle 
kadınlann da Intihab etmelerini ve intihab olunmalannı

ve harb ilân etmek seiâhiyetini teb’id edecek makamlar
da bulunmalannı isterim. Bir evlâdın ne emeklerle ve 
ömürlerle yetişdirildiğini ve bunlan gaib etmenin ne 
yürek ateşi olduğunu bilenler onlann binlerce, yüzbin- 
lerce harcolunmalanna kolay kolay karar vermezler. Mü
lâhazam bittabi’ dünyanın bütün millet ve devletlerine 
şamildir. Evet, kadının en mühim vş mukaddes rolü 
iyi ana olmakdır. iyi, tam ana olmak içün kadın her 
nev’i istiklâle, fikrf, maişt, ailevt istiklâle malik bulunma
lıdır. Gerek evlenmemiş, gerek evli, gerek dul, her kız 
ve kadın maişt istiklâle malik bulunmak içün ihzar ve 
terbiye edilmiş olmalıdır. Bu yolda yetişmiş bir kadın, 
hür bir ana ve aile lelsesi veyahud sadece tam bir 
uzv-u cemiyet olur. Kadın zevcini kemâi-i hürriyet ve 
selâmet-i fikirle intihab etmeli ve Intihabatında yanılmış 
olduğu zaman bed talih bir ailenin cehennemini idare 
mecburiyetinde bulunmaksızın bunu çâk ve mes’ud di
ğer bir aile tesis edebilmekde hür bir erkek kadar hür 
ve muhtar olmalıdır. “ Feminizm” bunlan ister, akl-ı se
lim İle bunlan ister, bu itibar ile ben tamamen feminis
tim. Bu hürriyetlere malik olmayan bir kadın hiçbir za
man halayıklık, cariyelik menzilesinden yukan çıkamaz. 
Halayık ise uşakdan başka bir şey doğuramaz... Kadın
lar ailevt haklarda, mirasda ve sairede erkeklerie tama
men müsavi olmalıdır.

S/12 — Tesettürün Islâmtyetle ne gibi alâkası vardır?

C/12 — Tesettürün Islâmiyetle alâkası (felc-i nısf-ı 
tulanf) hastalığının bedenle sertanın uzviyetle alâkası 
gibidir...

(...)

S/15 — Amele ve arazi meselesi hakkında ne'düşünür- 
sünüz?

C/15 — Mesele cihanşümûi bir ehemmiyeti haizdir. 
Amelenin ve arazi sahibierinln hadd-ı itidalden aynlma- 
malan lâzım-ül-tavsiyedir. Hak ve mülkiyet ve tasarruf 
masun ve emin bulunmalı aynı zamanda amele dahi 
sây ve amellerinin semerelerini hakkaniyet üzere topla
malı, müreffeh yaşayabilmen, evlâdlannı talim ve terbi
ye ve iyice tağdtye edebilecek bir halde bulunmalıdır. 
Sây ve ameliyle bir fabrika veya arazi sahibine yevmiye 
yüz guruş saf temettü’ temin eden bir işçi bu temettü’- 
nün iâkal yüzde yirmisini alın teri hakkı olarak almalı, 
Ihtiyariık, hastalık, malûllyet zamanlan da temin edilmiş 
bulunmalıdır. 1895 tarihinde (lsviçre)’nln (Baiey-ve (Bern) 
kantonlan amelesinin talebi üzerine (Bern) de In’lkad 
eden kongre meclisinde Ihtiyariık haline ve İşlerken vu
kua gelen ma’lûllyetlere karşı amele temin edildiği gibi 
sıhht ve ucuz yaşamalan esbabı Avrupa’da... meh-mâ- 
emken emniyete aiınmışdır.

Amele sermayedariara, arazi sahihlerine ne kadar muh
taç ise sermayedârlar, arazi ve fabrika sahihleri de ame
leye o kadar muhtacdır. Bir iki ay evvel (Kütübhâne-I 
lçtlhad)ın 40'ıncı adedi olarak neşredilen (Bankalar ve 
Muamelâtı) ûnvanlı kitabın uzunca bir mukaddemesinde 
bu meseleyi mufassalca şerh etmlşdim. Sermaye, fabri
ka ve arazi sahibierinln makam-ı itidalden ayniması ce
zası şimdi (Rusya) da çekiliyor. Bu bir kâr ve zafer 
değil her iki taraf için zarar ve hezimetdir. Çünkü bir 
su-l isti’male diğer bir su-i istl’mal ile mukabele olunuyor:

“Muzaffer vakt-l fırsatda adüvden intikam almaz”. 
Bu amel ve aksülamellerin nereye çıkacağı kesdirilmez. 
Bununla beraber kıyamet 3 S yüzünden kopmuşdur. 
Sırma, sank, san altun (sermaye). Evet, kıyamet bu
3 S’In Itisafı su-l isti’mall yüzünden kopdu. Bu ItIsaf 
ve su-l istl’mal beynelmilel bir mahiyetdedir. İsyanında, 
su-l Istl'mallere rağmen beynelmilel bir şime ile meyve- 
dâr ve ders-l ibret olması me'muldür. Mukaddes bir 
isyanın programında katl-l nüfus, tahrib-l belâd, gasb-ı 
emvâl maddeleri bulunmaz. Programında bu maddeler 
bulunan isyan mukaddes değildir. Kör kitlelerin muzlim 
bir tecennün ve tuğyanıdır. Yahud bu kitlelerin saf deli
liklerinin su-l istl’mal olunmalan iğfal ve ihlâl edilmeleri 
neticesidir. (...) •



Türkiye

Alman Emperyalizmi, İ t t i h a t  v e  T e r a k k i  

Militarizmi ve Dünya Savaşı

Bütün 19. yüzyıl boyunca ekonomik değişimin uluslararası ilişkiler üzerinde belirleyici bir 
etkisi oldu. Yüzyılın başında İngiltere dünya ticaretini denetimi altında tutuyor olmasını büyük 
ölçüde Sanayi Devrimi’ne ilk uğrayan ülke olmasına borçluydu. Ancak, Sanayi Devrimi 
İngiltere ile sınırlı kalmadı, Belçika ve Fransa’nın ardından Almanya da Sanayi Devrimi’nin 
etkileri altında biçimlenmeye başladı ve 1870’e gelindiğinde Almanya Fransa’yı nüfus ve 
sanayi ürünleri üretimi bakımından yakaladı. 1914’e gelindiğindeyse Almanya artık Fransa’yı 
büyük bir hızla geride bırakmış bulunuyordu. 1900’lere doğru dünyada sömürgelerin büyük 
devletler arasındaki paylaşımı tamamlanmıştı. Ancak sanayinin eşitsiz gelişimi, devletler 
arasındaki güç ve hakimiyet ilişkilerini derinden sarsıyordu. 1914’de I. Dünya Savaşı’na doğru, 
Fransa İngiltere’den sonra sıralamada ikinci olan konumunu yitirerek büyük devletler arasında 
sonuncu duruma düşmüş, Almanya son sıralardaki yerinden hızla yukan dogru tırmanarak 
İngiltere’nin dünya egemenliğini doğrudan doğruya tehdit etmeye başlamıştı, ve Osmanlı 
Devleti’nin egemenliği altındaki topraklar bu iki büyük emperyalist devlet arasındaki hakimiyet 
mücadelesinin başlıca ilgi merkezlerinden birini oluşturuyordu.

Almanya’nın henüz öteki büyük devletler karşısında kendisini yeterince güçlü hissetmediği, 
ancak gelecekteki genişlemesinin temellerini attığı dönemde Bismarck’m güttüğü Realpolitik 
askeri maceralardan kaçınmayı ve açık bir hakimiyet mücadelesine girmekten uzak durmayı 
esas alıyordu ama, Bismarck da hiç bir zaman Doğu’ya açılmak bakımından Osmanlı 
Devleti’nin sunabileceği imkanlan gözden uzak tutmuş değildi. 1900’lü yıllar “demir 
şansölye”nin bu ihtiyatlı politikasından, saldırgan Drang Nach Osten (Doğuya Doğru) 
politikasına geçişi zorunlu kıldı. I. Dünya Savaşı öncesinde İngiltere Fransa ve Almanya 
arasında sömürgeler üzerinde hakimiyet mücadelesi, batıda İngiltere ve Fransa, doğuda Rusya 
tarafından sıkışnnlmış olan, sömürge topraklanna siyasal nüfuzunu yaymakta gecikmiş ve 
donanması rakiplerininkinden daha güçlü olmayan Almanya için Balkanlar yolu ve İstanbul 
köprüsü üzerinden Asya pazarlarına ulaşmayı istemek kadar doğal birşey olamazdı.
Almanya’nın Kuzey Denizi’nden Hint Okyanusu’na kadar açılan bir deniz egemenliğinin 
dayanağı olarak Berlin-Boğaz-Bağdat (3B) yolu kurma projesine karşı İngiltere’nin Kahire- 
Kalküta hattı ve Rusya’nın Akdeniz’e dogru Boğazlar’dan ulaşma çabalannın Osmanlı 
topraklanm emperyalistlererası çatışma ve rekabetin arenası haline getirmiş olması 
kaçınılmazdı.

Emperyalizm ve Militarizm
Bağdat Demiryolu, Alman emperyalizminin Osmanh topraklanna doğru yaptığı ilk büyük çaplı 
iktisadi hamleydi ama, bu yalnızca bir iktisadi hamle olarak da kalmamıştı. Alman siyasal ve 
askeri nüfuzu bütün öteki emperyaUst devletlerinkinden çok daha güçlü olarak Osmanh 
Devletini kuşatabildi. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın kendi emellerini gerçekleştirebilmek 
bakımından Osmanh Devleti’nin parçalanmasına ihtiyaçlan vardı. Almanya ise, Berlin’den 
Bağdat’a kadar uzanabilen bir alanı bütünüyle denetimi altmda tutabilmek için tersine Osmanh 
Devleti’nin bütünlüğünü korumasını gözetiyordu ve bu doğrultuda mâliyesi ve ekonomisinin 
yanısıra Osmanh ordusu üzerinde de geniş bir denetim kurmayı başarmıştı. Bunun pratik 
sonuçlanndan biri, Osmanh ordusunun bütünüyle Prusya askerî anlayışına göre yeniden 
düzenlenmesi ve ordunun silah ahmlannm Alman silah sanayinin pazar ihtiyaçlannı tatmin 
doğrultusunda düzenlenmesi idiyse, bir başkası da Alman militarizmi zihniyetiyle yetiştirilmeye 
başlanılan Osmanlı erkân-ı harbiyesiydi. Bu eğitimin ürünleri olan İttihatçı subaylann genel 
dünya görüşleri de, siyasal zihniyetleri de ordunun toplumsal hayat üzerindeki hakimiyeti ve 
seçkinlerin iktidan ekseni üzerinde biçimlendi. Sonuçta İttihat ve Terakki Partisi 1908 Devrimi 
ile iktidara geldiğinde. Alman emperyalist politikasının peşine takılmak için özel olarak satın 
alınmasına gerek kalmayacak kadar Alman militarizmi ruhuyla yetişmiş ve Almanya’nın 
devletin biricik dostu olduğuna yürekten inanan bir askeri ve siyasi önderlik, toplumun bütün 
genç ve üretken nüfusunu Alman savaş makinasmın mühimmatı olarak emperyalistlerarası 
paylaşımın alanına sürmeyi göze alabildi.

Bu paylaşıma kafllmanm inandıncılıgının sağlanabilmesi için gereken,
doğrudan doğruya Almanya’nın yayılma stratejilerine göre belirlenmiş bir pantürkizm ideolojisi 
Alman üniversitelerinden hareketle Osmanh devlet ricali ve genç subaylanna aktanimaya 
girişildi. Almanlann dünyaya, İttihatçılann da Asya’ya hakim olacaklan hayalleriyle gelişen 
Alman emperyalizmi ve İttihatçı militarizmi dosduğu Osmanlı Devleti’ni I. Dünya Savaşı’na 
doğru koşturmaya başladı.
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REFİK NEVZAD  
(1 8 ^ 7 -1 9 5 2 )

Uzun yıllar Paris’te yaşayan, kendine özgü sosyalizm 
anlayışı etrafında bir grup oluşturan Dr. Refik Nevzad 
Askerî Tıbbıye’de okurken İt. Abdülhamid yönetimine 
karşı biraraya gelen öğrencileri örgütleyerek siyasal ya
şama başladı. 1894’te İttihat V 0 Teraldii adına bir örgüt 
kuran öğrencilerin temsilcisi olarak Paris'e gitti. Burada 
Ahmet Rıza ile ilişki kurdu. Bir süre sonra Paris'e yerle
şen Refik Nevzad, II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinden 
sonra gelişen toplumsal süreç içinde İttihat ve Teralcld'- 
ye karşı muhalefet etmeye başladı. Paris'te bulunduğu 
süre içinde Fransız sosyalistlerinden etkilenen Refik 
Nevzad, daha sonra Hüseyin Hilmi ile ilişki kurarak Os
man// Sosyaiist Fırlası’mn Paris şubesi sayılabilecek 
bir örgüt oluşturdu. Bu grupta Fuad Nevzat, Avni Ke
mal, Memil Zeki ve Kadri Hoca gibi İsimler vardı. Örgüt
lenmenin bütün işlerini Paris'te kendi evinde yürüten 
Dr.Refik Nevzad, 1910'da İzmir'den Meclis-i Mebusan'a 
aday olduysa da, kazanamadı. Bir yıl sonra Paris’te 
Beşeriyet adlı bir gazete çıkardı. Bütün yazıiannı ken
disinin elle yazdığı ve litografla bastığı bu gazete altı 
sayı çıktı, daha sonra da ülkeye sokulması yasaklandı.

Paris'te yaşadığı süre içinde özellikle il. Enternasyo- 
na/'in yöneticileriyle yakın ilişkiler kuran Refik Nevzad, 
Jean Jauris ve Emile Vandervelde gibi önde gelen sos
yalist kişilerle dostluk kurdu. 1911 'de Paris'te İtalyanla
rın Trablusgarp’a saldırısını protesto eden bir mitingte 
yapmış olduğu konuşmada olayı kınayarak, milliyetçi 
düşünceleri savundu. Aslında Refik Nevzad bu anlamda 
sosyalist düşüncelerini, Türk milliyetçiliği ile birleştir
mek isteyen bir ideolojiye sahipti. Bu görüşlerini daha 
sonra da savunmuş ve çeşitli yerlerde dile getirmiştir. 
Nitekim, 1935’te Paris'ten Yeni Adam dergisine gönder
miş olduğu bir mektupta “ Kanım Türk kanıyla yoğrul
muş vücudum Türk kanıyla beslenmiş, dimağım Türk 
hukukun müdafaasıyla harbetmiş bir adamımdır. Eroğ- 
lu er, Türkoğlu Türküm, Halis Türküm. Hayatımın niha
yetine kadar Türk kalacağım...” demektedir. Mütareke 
döneminde de yeniden Türidye Sosyalist Fırkası adıyla 
örgütlenen Hüseyin Hilmi'nin partisiyle ilişki kuran Dr.Re
fik Nevzad, 1919 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili 
adayı gösterilmiş ama yine kazanamamıştır. Türkiye Sos
yalist Fırkası’nm kapanmasından sonra Aydınlık çevre
siyle ilişki kuran ve dergide yazı da yazan Refik Nevzad, 
Paris'te yaşadığı süre içinde sosyalist çevrelerle ilişkisi
ni kesmedi. Cumhuriyet’in ilanından sonra kendi deyi
miyle “gaye-l emeli” oluştuğu için “tariki siyasette isti
rahat etmek” düşüncesiyle Fransızca ve Türkçe tiyatro 
oyunları yazdı. Bu arada bazı kaynaklarda Dr.Refik Nev- 
zad'ın II. Dünya Savaşı'ndan sonra bazı uluslararası 
konferanslarda Türk sosyalistlerini temsil ettiği öne sü
rülmektedir.

1950'densonra Türkiye'ye dönen, ancak döner dön
mez ileri Jön Türkier kuruluşuyla ilgili olduğu gerekçe
siyle yargılanıp, beraat eden Dr.Refik Nevzad kısa bir 
süre sonra 1952'de öldü.



ve işçi Hareketi

Gazeteci Haşan Fei)mi'nin cenaze töreni (üstte).
1886’da doğan Haşan Fehmi (aitta) Mûiidye 

i\^ektebi'nde eğitim gördükten sonra II. Abdülhamid’in 
baskıcı yönetimi sırasında Paris'e kaçmış, oradan 

Mısır’a geçtikten sonra oradaki İttihat ve Terakkicilerle 
birlikte il. Abdülhamid rejimine karşı mücadeleye 

başlamıştı. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul’a 
döndü ve Serbestî gazetesinde başyazarlığa başladı. 

31 Mart Olaylan’nın bastırılmasından sonra ittihat 
Terakki’y/e ordu arasında alttan alta süregiden 

çatışma süreci içinde giderek yaygınlaşan muhalefetin 
sindirilmesi İttihat Terakki’n/n asit politikası olmuştu. 

Masan Fehmi öncülüğünü yaptığı ve daha sonra 
"Matbuat Mitingi" olarak bilinen İttihat ve Terakki 

karşıtı gösterinin hemen öncesinde Galata Köprüsü 
üzerinde öldürüldüğünde, Cemiyet ile ordu arasındaki 

gerginlik de giderek tırmanmaktaydı. İttihat ve Terakki 
mali alanda reformlar yapılması gereğini sık sık dile 

getiriyor ve daha Meşrutiyet'in ilan edildiği günlerden 
beri halkı mali ıslahat konusunda eğitiyordu. Hüseyin 

Hilmi Paşa kabinesinde Maliye Nazırı olarak görev 
alan Mehmet Cavit Bey, vergi sisteminde yaptığı 

yeniliklerin yanısıra ithal mallarının gümrük vergilerini 
yükselterek devlet gelirlerini artırmayı başarmıştı ama 

bütçe açığını tam anlamıyla kapatamamıştı. Bunun 
temel nedeni ordunun hâlâ siyasal hayata egemen 
olması ve ordu giderlerinin kısılması bir yana daha 

da artırılmasını savunmasıydı.

Afrika ve Avrupa Topraklarının Elden Çıkışı: 
Trablusgarp ve Balkan Savaşları
1902’den itibaren Üçlü İttifak anlaşmalanna, yani İngiltere’nin “Kuzey Afrika’nın bazı 
bölgelerini hegemonya alanı olarak talep etmemesine” yaslanan İtalya. Libya’daki nüfuzunu 
giderek artırmaya başlamış ve 1907’de Banco di Roma Trablusgarp’a yerleşmişti bile. Osmanlı- 
Alman ittifakı ufukta daha belirgin bir biçimde görünmeye başladığında, Osmanlı Devleti’ni 
paylaşma projeleri daha etkin bir biçimde gündeme getirilmeye başlamıştı. Balkan Paktı 
oluşturma çabaları başlatılırken, 1911’de iktidara gelen yeni İtalyan hükümeti, “Banco di 
Roma’nın çıkarlarının korunmasına yakınlığı ile” tanınmıştı. Aynı yılın sonlanna doğru 
bunalım tırmanışa geçirildi. İngiltere ve Fransa onaylannı bildirirlerken, Rusya, İtalyanlann 
Balkanlar’a müdahale etmemesi şartıyla istediklerini yapmalanna ses çıkarmayacağını bildirirken 
Üçlü İttifak ülkeleri, bunalım sona erene kadar Osmanhlara kredi açmayı durduracaklarım 
belirttiler. Aslında Almanya ve Avusturya’nın müttefiki olan İtalya’nın böylece İngiltere ve 
Fransa cephesi tarafından desteklenmesi, gelecekte İtalya’nın yer alacağı safı ve emperyalist 
ülkelerin, Osmanlı Devleti topraklannı paylaşma politikalarında ne kadar “tutarlı" ve “anlaşılır” 
bir politika güttüklerini gösteriyordu.

Osmanlı-İtalyan savaşının ilk bir yıh tek yönlü bir işgal olarak sürdü. Sahil şeridi kolaylıkla 
işgal edildi. Ancak bir yıl kadar sonra, gizli olarak bölgeye gönderilebilen İttihatçı subaylar 
sayesinde belh bir direniş hareketi örgütlenebildi. Savaşın sürüncemeye girmesi özellikle 
sosyalistlerin savaş eleştirilerini görülmedik ölçüde yoğunlaştırmalan yüzünden İtalyan 
hükümetini başka maceralara atılmaya zorladı. İtalyanlar Beyrut’u bombaladıklan gibi Ege 
adalanndan birkaçını da işgal ettiler. Ancak, BabIâli’nin direncinin kırılması için Balkan 
cephesinin açılması gerekecekti,

Balkan Savaşı

Jön Türkleşin giriştikleri “reformlar” ve “ittifak arayışlan” görüldüğü kadarıyla Osmanlı 
Devleti’inin gücünü artırmamıştı; İtalyan Savaşı’nın yolaçtığı sıkıntılı ortamda, Balkan ülkeleri 
de Türkleri Avrupa’dan atmak için sabırsızlanıyordu. Daha da önemlisi, Osmanlı Devleti’nin 
Boğazlar’ı kapatma stratejisine karar vermesi 1905 Devrimi sonrası Rusya’nın çıkarlanyla 
çatışıyordu. Olası bir İtalyan saldırısına karşı Osmanlı Devleti’nin bir gece aniden Boğazlar’ı 
kapatma karan alması, ticaret gemilerini geçiremeyen Rusya’yı 1912’de neredeyse iktisadi bir 
krizin eşiğine getirmişti. Rusya’nın Türkiye politikası yavaş yavaş yeni bir biçim kazanmaya 
başlamıştı. Ukrayna’nın o dönemde büyük bir kapitalist teknolojik devrime sahne olması 
Çarlığın dikkatini Balkanlar’dan ahm satım yolu olan Boğazlar’a çevirmesine yol açıyordu. 
Ruslar, büyük devletlerden herhangi birinin işe karışmasını engellemek umuduyla Boğazlar’m 
kontrolününün tümünün “gerektiği gibi ve güvenlik içinde yapılması” koşuluyla Türklere 
bırakılmasını kabul ettiler. Almanya’nın Balkanlar üzerine yönelen tehdidinin yarattığı korku 
ile harekete geçen İzvolskiy ve Çankov, sorunu çözmek yolunda girişimlerini başanya 
ulaştıramadılar. Rusya’nın Balkanlar’daki varlığı Devrim sonrasında önemli ölçüde gerilemiş, 
ticari misyon ve bankalarının sayısı hatın sayılır ölçüde azalmıştı. Balkan ülkeleriyle yaptığı 
anlaşmalar, Rus diplomatik çevreleri tarafından öncelikle savunma amaçlı olarak telakki 
ediliyordular.

Balkan Savaşı’nm nedenleri arasmda ilk sırada geleni, Bulgaristan’ın, ve belki diğer Balkan 
ülkelerinin öncülüğünde, Avusturya’nın yıkılmasından umutlann kesilmesinden sonra Türkleri 
Avrupa topraklanndan söküp atmanın bir strateji olarak seçilmesi geliyordu. Öncelikle 
OsmanlIlarla Libya üzerinde çatışma halinde bulunan İtalya ve Üçlü İttifak’m diğer ülkeleri 
böyle bir ittifakın çıkarlanm paylaşmaktaydılar ve özellikle Türklerin Avrupa topraklarından 
çıkanlmasından sonra doğacak küçük ulus-devletler üzerinde hegemonya kurma çabalanna, 
uzun vadeli planlar aracılığıyla daha şimdiden başlamışlardı. Daha önceki Balkan savaşlarından 
farklı olarak Rusların bu savaşın çıkışında aktif bir rol oynamadıkları söylenebihr. Sırplar da, 
benzeri motiflerden hareketle, Arnavutluk üzerinden Adriyatik Denizi’ne ulaşaı,. ' lan umuduyla 
harbe katıldılar. Yunanistan ise, Bulgarlar tarafından önceden angaje edilmiş ola, İstanbul’u 
fethetme gibi milliyetçi gayelerle savaşa katılmıştı. Kısacası hedefler ve nedenler < ^sında 
somut bir birlik olmadan bu üç ülke yıkımın eşiğindeki Osmanlı Devleti’ne karşı i fak
oluşturarak savaşa girdiler. Ancak Bulgarlar Ayastefanos anlaşmasından bu yana Mak ınya’ya 
kendilerinin, bir savaşla tescil edilmesi gereken bir malı olarak bakıyordu. Sırplar için ise, ne 
Bulgar ne de Sırp kökenli olmayan bu bölge halklanna herkes tarafından benimsenecek 
uydurma bir ad takılması gerekmişti: “Makedon Slavlan”. Bölge ele geçirildikten sonra, bu 
terimi kullanmaya gerek kalmamış, tüm Makedonya halkının Sırp olduğu iddia edilmişti.

Balkan İttifakı’nm Almanya ve Avusturya’ya karşı olmaktan çok Osmanh Devleti’ne karşı 
olduğunu herkes biliyordu. Böyle bir saldınyı önleyecek güçlerden İngiltere, Fransa ve Rusya 
aralannda görüşmeye, “hasta adam”m böyle bir sona layık olup olmadığını, Balkan Antantı’nm 
işgallerine hangi noktaya kadar izin verilebileceğini tartışmaya başladılar. Fransa ve Rusya 
arasındaki görüşmeler, Fransız ağır sanayisinin temsilcisi olan Başbakan Poincare için önemli 
konular artık Osmanlı topraklanndan çok. Sanayi Devrimi sayesinde yabancı teknolojiye 
fazlaca ihtiyaç duyan Güney Rusya’nın demiryollan, sanayi ve maden kompleksleri ve

1827



Bir i f  Savaş Örgütlenm esi 
O larak  İ t t ih a t  v e  T e r a k k i  
C e m iy e ti

Yakın zaman Türkiye tarihinde üç uzun iç savaş döne
mi saptamak mümkün görünüyor. Birincisinin sonuç 
tarihi kesindir; 1826’da Vaka-i Hayriye olarak adiandırı- 
ian yeniçeriliğin ortadan kaldırıldığı tarihi, aynı zaman
da, 1806’dan beri devam eden bir iç savaşın sonu olarak 
görmek gerekiyor. 1986’nın ise, bir başka ve uzun iç 
savaş döneminin sonu olduğu ileri sürülebilir; bu tarih, 
hükmedenlerin hükümlerinin kesintisiz olduğu bilincine 
eriştikleri bir zaman noktasıdır. Bu üçüncü iç savaş 
döneminin başlangıcını 1906 olarak almak uygundur.

Bu iki iç savaş dönemi arasında kalan bir ikinci iç 
savaş peryodu var; tamamlanma tarihini 1923 yerine 
1926 olarak saptamanın inandırıcı gerekçeleri bulunabi
liyor. 1926 İzmir ve Ankara İstiklal Mahkemeleri hüküm
lerinin infaz edildiği bir tarih noktasıdır. 1926 İstiklal 
Mahkemeleri infazları ile İttihat ve Teral(l<i örgütünün 
ayakta kalan ve hüküm dinlemedikleri varsayılan mili
tan, fedai ve teorisyenierinin yaşamlarına son veriliyor. 
Bu son, aynı zamanda İttihat ve Teral<ki’nm bir örgüt 
olarak da sonudur. Başlangıcını ya da gerçek doğumu
nu, pek çok gözlemci ve araştırıcı 1906 olarak gösteri
yor: 1906-1926 arasını yakın zaman Türkiyesi’nin en 
verimli iç savaşlarından birisi olarak ele almanın ve 
historiografideki peryodizasyon sorununu buna göre 
düzeltmenin doğru olacağını düşünüyorum.

1889'da Askeri Tıbbiye Mektebi’nde dört, bazı kay
naklara göre beş, öğrenci tarafından kuruluyor. Cumhu
riyet Halk Fırkası, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Parti- 
s/'ne benzemeyerek, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve 
Partiya Karkeran Kürdistan türünden gençler ve yüksek 
öğrenim kurumu öğrencileri tarafından kurulmuş hare
ketler kümesine giriyor. İlk üçünün kurucu kadroları 
son derece yaşlı görünüyorlar. İttihat ve Terakki, çeşitli 
isim ve yönetim değişiklillerinden sonra Kasım 1918’de 
kendisini feshediyor.

Ancak etkinliği sürüyor ve belki de en etkin olduğu 
dönem başlıyor: Anadolu Direnişi’nin İttihatçı kadrolar 
tarafından başlatıldığından ve örgütlendiğinden hiç kuş
ku duymuyorum. Kemalizm’in aşkın düşünürü Doğan 
Avcıoğlu’nun “Kurtuluş Savaşı’nın başladığı günlerde 
idare ve Ordu, İttihatçı memur ve komutanlardan pek 
fazla temizlenebilmiş değildir’’ sözleri, bunun kanıtla- 
nndan birisini getiriyor. Avcıoğlu, Kurtuluş Hareketi’nin 
bilimsel niteliğini araştırırken de şunları ekliyor: “ Genç 
ittihatçı subay ve memuriar, uzun yıllardır burjuva de
mokratik devrimin mücadelesi içindedirier. Kurtuluş Sa
vaşı, İttihatçı örgütlerce örgütleniyor.”

Kurtuluş Savaşı’nın başında, dışardan görülen yalnız
ca İttihatçılıktır. İçerde ve dışarda, İttihatçı düşmanlığı 
ile Bolşeyizm karşıtlığı bir ve aynı kabul ediliyor. 11 
Mart 1919 tarihli New York Times Gazetesi’nde çıkan 
haber bunu açıklıkla ortaya koyuyor: “Türk milliyetçili
ğinin tamamen ortadan kalkmakta olduğu şu günlerde 
şurada burada dağınık halde bulunan İttihat ve Terakki 
komitacılarının tek umudu Bolşevizmin ülkeye yayılma- 
sı<}ır.” Kurtuluş Savaşı’nda Türk ulusçuluğunu İttihat 
ve Terakki temsil ediyor ve götürüyor.

Türk Kurtuluş Savaşı Batı’ya yönelik çarpık ve tek-halk- 
lı yazılmıştır. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu çarpıklık 
İttihat ve Terakki tarihinin yazımını da etkisi altına alı
yor; ya tümüyle reddediliyor ve reddedilmediği yerierde 
de İttihat ve Terakki tarihi de Batı'ya doğru çarpık ve 
tek-uluslu anlatılıyor.

Kurtuluş Savaşı’nın önde gelen yöneticilerinden ve

İttihat ve Terakki’nin aktif üyesi, dindar-uluscu general 
Kazım Karabekir bunu çok doğru ve acı bir biçimde 
dile getiriyor: “ İzmir işgalinde oradaki bazı ümera ve 
zabitlerimizin mukavemet etmemeleri ve hiç olmazsa 
çekilmemeleri tarihi bir lekedir. Ne asker ne de halk, 
değil mukavemet, bir tevekkül ile teslim oluyorlar.” 
Gerçek bu yöndeyken Kemalist historiografi, Batı’ya doğ
ru çarpık tarihi süsleyebilmek için Batı'da direniş ve 
kahraman yaratmaya özen gösteriyorlar. İlk kurşun ola
rak gösterilen Haşan Tahsin, bir İttihat ve Terakki karşıtı 
olmasının yanında, Anadolu direnişine karşı ve işgalci
lerle uzlaşmayı savunan Hukuk-u Beşer Gazetesi’nin 
başyazırıdır. Çarpıklık ayrı, Anadolu Direnişi’nde ilk kur
şun, 19 Aralık 1918 tarihinde, Dörtyol'da atılıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda direnişi başlatanların ve ilk kur
şunları sıkanların İttihatçı ve özellikle İttihat ve Terakki’- 
nin panislamist-pantürkist gizli ihtilal örgütü Teşkilat-ı 
Mahsusa üyeleri olduğundan kuşku duymuyorum. Nite
kim Kurtuluş Savaşı’nın iç düzenlemesi sırasında ilk 
destek ve güvenlik, İttihatçı Kazım Karabekir'in yöneti
mindeki Erzurum Kolordusu'ndan gelirken, Batı'da da 
Teşkilat-ı Mahsusa içinden yetişmiş Çerices Ethem liderii- 
ğindeki gerilla biriikleri etkili oldular.

Profesör Tarık Zafer Tunaya'nın Çerkeş Ethem'i, Kur
tuluş Savaşı’na silahla muhalefet edenler arasında gös
termesi hem bir talihsizliktir ve hem de Profesör Tuna- 
ya'nın yerüstüne çıkardığı ve sağladığı çok değerii bilgi 
ve bulgulara karşın, Kemalist tarih çerçevesinin dışına 
çıkamamasının işaretidir. Çerkeş Ethem ile Kemal Paşa- 
kuvvetleri arasındaki provokasyonla başlıyan ayrılık, İt
tihat ve Terakki içinde bir iç çarpışma olarak ele alınma
lıdır; 1926’ya kadar devam eden süreçin başı oluyor 
ve kaba çizgileriyle Fransız Devrimi’ndeki Jakoben-Jiron- 
den çatışmasını hatıriatıyor. İttihat ve Terakki, 1906’dan 
başlayan asıl çıkışında bir Türkiye “ jakobenizmi” nite
lendirmesini hak edebilecek bir çizgi ve renklilik göste
riyor. Kurtuluş Savaşı ise hızla, radikalizmini yitirmiş, 
yaşlanmış İttihatçılaria, bir devrimci yükseliş dalgasının 
etkisiyle İttihat ve Terakki’ye üye olmakla blriikte hiç 
bir zaman “ İttihatçılaşamayan” Kemal Bey, İsmet Bey 
türünden gayri memnunlar ve Fevzi Paşa türünden dire
niş karşıtlarının yönetimine geçiyor.

İttihatçılar, sığ ve eklektik, aynı zamanda gelişen ger
çekliğe uyumlu, teorik programların şiddetli uygulayıcı- 
larıdıriar, programları sınıriidır. Ancak eylemlerine sınır 
tanımıyoriar. Kurtuluş Savaşı'nın direnişin yönetimini 
eline alan önder kadroları ise eylemlilikte sınırı ve müca
dele edilen kuvvetlerle uzlaşmayı ilke sayıyorlar. İkisi 
arasında bir iç çatışma kaçınılmaz oluyor.

Kurtuluş Savaşı tarihine, 1920 sonbaharı ile 1926 yaz 
ayları arasındaki zamana, bir başka açıdan, İttihat ve 
Terakki’n\n iki kanadının iç savaşı ve sonunda Kemalist 
fraksiyonun galip gelmesinin açılımı olarak da bakmak 
mümkündür. Kemal Paşa ve çevresi, her gelişmeyi, İtti
hatçı militanları ve fedaileri, kazanma veya ezme politi
kasının bir parçası olarak kullanmıştır. Şeyh Sait İsyanı - 
sonucunda hep otonomcu olmuş, İttihat ve Terakki için
de yükselmiş, Âyan Başkanlığı’na seçilmiş. Şeyh Abdül- 
kadir'in de idam edilmesini, bir hukuk yanlışlığı olarak 
ele almanın yerine ünlü bir İttihatçı fedaiden kurtulma 
saymak gerekiyor.

Bir ulusun ya da bir partinin oluşumunda, nesnel 
koşulların yanında, iki öznel gerek bulunuyor: Şiddet 
ve şehit. Şiddet ve şehit, ulusların veya partilerin- for
masyonunda zaman zaman nesnel koşullardaki eksiklik
leri kapatma işlevini de üstleniyor; şiddet uygulamayan, 
kendisine şiddet uygulanmayan ve şehiti bulunmayan 
ulus ve partinin istisna olduklarını sanıyorum.

Sultan Hamid’in, daha sonra adı İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’ne çevrilen bu örgütün kuruluşunu önceden 
haber aldığını gösteren işaretler var. Önce ciddiye almı

yor ve daha sonra ortadan kaldırmaya çalışıyor. İttihat 
ve Terakki’nm biçimlenmesinde Hamid, ya da Hami- 
dizm, en etkin dinamiklerden birisi oluyor; Sultan Ha- 
mid'e, İttihat ve Terakki Cemiyeti’n'm alter ego’su de
menin çok yerinde olduğunu düşünüyorum.

İttihat ve Terakki, Sultan Hamid’in politikasının, ideo
lojisinin, baskı ve rüşvetlerinden çevrelediği çok dar 
bir kanalda yüzerek hayatta kalmaya çalışıyor, bu ince 
kanalda yüzerek katılaşıyor. Belki de Hamidizm, İttihat
çılara, programatik ve ideolojik açıdan hiç bir kanal 
bırakmadığı için, İttihatçılık, jakoben, disiplinli ve şidde
te tutkun ilk büyük siyasal örgütlenmeye dönüşüyor.

Sultan, İttihat ve Terakki'nin önemini hissettikten sonra 
iki ünlü politikayı, havuç ve sopa politikasını, büyük 
bir ustalık ve soğukkanlılıkla uyguluyor. Muhaliflerine 
rüşvet vermede hiç bir egemenin Hamid’in rahatlığı ve 
cömertliğine ulaşabildiğini düşünemiyorum. Bunlar, 
emeklemekte olan bu örgütün yıkımında cezalandırma
lardan daha etkili çıkıyor.

23 Ocak 1913’de tabancaiannı beiine tai<an Enver 
Paşa yanında bir kaç İttihat Terakki fedaisiyle birlikte 
beyaz atına binerek BabIâli'ye yöneldiğinde, 
meraklıların da katılımıyla büyüyen kalabalık, Ömer 
Naci'nin parmaklıklar önünde (üstte) şu haykırışlarıyla 
sarsıldı: “ Muhterem OsmanlIlar! Asker kardeşlerim! 
Yaşasın Millet! Yaşasın İttihat ve Terakki/”  Saray 
Başkâtibi Ali Fuat Türkgeidi hatıralarında kafilenin 
BabIâli’ye yakiaşışını şöyle anlatıyor: “ Dışardan bir 
gürültü işitildi. Sadrazama ‘Bugün miting mi var? 
Ellerinde bayraklarla bir çok adam BabIâli'ye doğru

İttihatçı kahramanlardan Resneli Niyazi, anılarında, 
Mizancı Murad'ın Hamid'in rüşvetine kanarak mücade
leyi bırakmasının genç militanlar üzerinde ne büyük 
ve yıkıcı etki yaptığını uzun uzun anlatıyor. İttihat ve 
Terakki öncesinde bir üniversite öğretim üyesi ve aydın 
olarak büyük ün kazanmış Murad'ın mücadele saflarını 
bırakması gerçek bir yıkım oluyor; ancak tek değildir. 
Örgütün ilk kurucu dörtlüden Kürt kökenli ikisi Abdullah 
Cevdet ile İshak Sükuti de umulmadık bir anda mücade
leden uzaklaşarak Sultan’ın önerdiği diplomatik görev
leri kabul ediyoriar.
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ve işçi Hareketi

“Cenevre’deki Jön Türkler’in tam manasiyle bir kong
re kurduklarını, toplantılarını gizli yapmış olmalarına rağ
men öğrenmiş bulunuyorum. Hafiyelerim bana on yedi 
isim verdiler.” Bu sözleri, Hamid'in yayınlanmış anıla- 
nndan aktardım; “Ser Hafiye” Celalettin Paşa denilme
sine karşın herkesin bildiği ve açıkta dolaşarak diploma
tik görevler dağıtan havuçcularının yanında hapisleri 
ve sürgünleri hiç bir zaman ihmal etmiyor. Hamid'in 
ajan ve zaptiyeleri, İttihatçı hücrelerini bulup çökertme
yi bir uzmanlık alanı haline getiriyor; çeşitli kaynaklar, 
“Hüseyin Avni Paşa” ve “Süleyman Paşa” hücrelerinin 
çökertilmelerine önem veriyorlar. Gizli örgütte hücreler 
numara ile adlandırılırken bazıları da, daha önceki döne
minin ilericilerinin adlarını alıyor; Şıpka Kahramanı Sü
leyman Paşa ile Sultan Aziz’i düşüren darbede önemli 
rol oynayan Hüseyin Avni Paşa’nın adları İttihatçı hüc
relerine geçiyor.

Hücreler çökertilince sürgünler ve işkenceler başlı
yor; Sovyet araştırmacılarının su yüzüne çıkardığı Rus
ya arşivlerindeki bilgilere göre, sadece iki yılda, İstan
bul'da 260 subay ve 2560 medrese öğrencisi başkent

geliyor' diye sordum. Yok öyle şey diyerek elindeki 
telgrafı okumaya devam etti, insanlar parmaklıktan 
aşıyordu. Sadrazam kapıların kapatılması emrini verdi. 
Dışardaki büyük sofada şangır şungur camlar kırılıyor, 
silahlar atılıyordu. Odacılar gelip Harbiye Nazın Nazım 
Paşa'nın vurulduğunu haber verdiler." Bu olaylardan 
sonra bakanların toplanmakta olduğu salona atı 
üzerinde giren Enver Paşa Sadrazam Kamil Paşa'ya 
istilasını yazdırarak İttihat ve Teral<l<i'n/f7 mutlak 
iktidarına giden yolu açan darbeyi başarıyla sona 
erdirdi.

dışına sürülüyor ve Yıldız Sarayı mahzenlerinde 32 Har
biye öğrencisi işkencede ölüyor. Bütün bunlar Ittihatçı- 
lann efsaneleşmesinde önemli rol oynuyorlar. 27 Ağus
tos 1897 günü Kabataş İskelesi'nden kalkan Şeref Va
puru ile 78 Harbiyeli, Mühendis Mektebi öğrencisi İle 
doktor ve topçu subayının Trablusgarp'a sürülmesi 
gerçek bir efsane kabul ediliyor. Vapurun adı daha son
ra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nm merkezinin bulunduğu 
sokağa, şimdiki Cumhuriyet Gazetesi'nin bulunduğu ye
re, veriliyor ve zamanla “Şeref” adıyla İttihatçılık özdeş 
sayılıyor.

Bu kadar değil; bu devrimcilere, siyasal konjüntürün 
de oyun oynadığı bir dönem geliyor. Cemiyet'in ilk on 
yılı dolarken, Ermeni katliamları nedeniyle Avrupa tam 
bir görüş değiştirerek büyük umut bağladığı ve destek
lediği bu gecikmiş Aydınlanmacı Despot'u, “Kızıl Sultan” 
olarak niteleyip aleyhine dönerken, ülke içinde Hamid'
in prestijinde büyük sıçrama görülüyor. Yunan Savaşı’- 
nda Türk Ordulan'nın kazandığı başarılar ve Alman Impa- 
ratoru’nun Türkiye'ye gelerek Islâm'ın sahipliğini üst
lenmesi, 19. yüzyıl dolarken Sultan Hamid'e büyük güç 
ve itibar getiriyor. Bu konjonktürde devrimci olmak zorla
şıyor ve Hamid’in havuç ve sopa politikası için çok 
daha elverişli bir ortam ortaya çıkıyor.

Ülkeden kaçanlarla sürgünden kaçanlar çeşitli Avrupa 
kentlerine dağılıyorlar. İttihat ve Terakki'nin ikinci ve 
sonuç alışı doğuşuna kadar, 20. yüzyılın başında, İtti
hatçı mücadele kongreler toplamak, ayrılmak ve birleş
mek ve dergi çıkarmak ekseninde Avrupa'ya kayıyor.

Ülke içinde ise bir efsane doğmaya başlıyor. İttihat 
ve Terakki'n\n kalemde hırçın eylemde çekingen adamı 
Hüseyin Cahit Yalçın, doğan efsaneyi, Kemal Paşa’nın 
ölümünden sonra, şöyle dile getirdi: "İttiha t ve Terakki 
adeta bir nevi tarikat, bir mezhep ve iman halinde yaşa
dı. İttihat ve Terakki’ye ilk girmiş olanlar ona imanlarını 
ve ideallerini hiçbir zaman kaybetmediler” Gerçekten 
de öyle oldu: 1926’dan sonra bile, “ İttihatçılık” men
suplarında, tekel sahibi bir masonun insanlık değerleri
ne ya da büyük bir kapitalist olmuş bir samurayın onuru
na bağlılığı ölçüsünde kendisini yaşattı ve sürdürdü.

YENİ OSMANLILAR VE GENÇ TÜRKLER

Hiç bir hareket ve bu arada ilerici bir hareket tarihsiz 
ve tabansız olamaz; İttihat ve Terakki hareketinin öntari- 
hi var. İttihat ve Terakki Hareketi'ni Genç Osmanlılar'm 
devamı saymakta hiç bir sakınca görmüyorum. Daha 
da spesifik olunduğunda İttihat ve Terakki Hareketi, 
Mithat Paşa Hareketi’nin devamıdır. Bütün hareket, as
lında, Mithat Paşa tarafından hazırlatılan ve Sultan Ha- 
mid’e tahta çıkmanın bir koşulu olarak sunulan ilk Ana- 
yasa'nın yeniden yürürlüğe konma mücadelesidir. İtti
hatçılık, Hamid’in yürürlükten kaldırdığı ilk Anayasa’yı 
yeniden yürütme mücadelesinden doğuyor ve sonunda 
çıkış amacını çok aşıyor.

Bilimde ve politikada devrimler, çıkış amaçlarını aşa
rak gerçekleşiyorlar. Bir aşkınlığı temsil ettiği için de, 
özellikle politikada, daha sonra bir restorasyon ve geri 
çekilme arayışı içine giriyorlar.

Bu açıdan bakıldığında İttihatçılığı, Mithat Paşa Hare- 
keti'nin aşılması ve Kemal Paşa Hareketi’ni de, İttihatçı
lığın restorasyonu olarak ele almak gerekiyor.

Burada yakın zaman Türkiye ilerleme tarihinin peryo- 
dizasyon sorunlarına girmek istemiyorum; Mithat Paşa 
Hareketi’ni Tanzimat ile Jön Türk Dönemleri arasında 
bir geçiş aralığı saymakla yetiniyorum. Mithat Paşa Ha
reketi’ni de çıkaran Genç Osmanhlar ise Geniş Tanzimat 
dönemi içine giriyor.

Bir devamlılık var; ancak her devamlılık aynı zamanda 
ayrılık noktaları ve öğeleri içeriyor. Genç Osmanhlar 
adından Genç Türkler ya da Genç Türkiye adına geçiş 
büyük bir ayrılığı içeriyor. Tanzimat’ın ve Genç Osmanh 
Hareketi'nin temel ideolojisi Osmanlılık’tır ve çeşitli “ana
sırı” , bugünkü sözcükle halkları ve ulusları Osmanlılık 
temelinde birleştirmek, Tanzimat'a ve Genç OsmanlI
lara damgasını vuruyor.

İlginç olabilir; çeşitli isimleri denedikten sonra İttihat 
ve Terakki adıyla tarihe geçen bu hareket, 1889’da, 
ikisi Kürt, Arapkirli Abdullah Cevdet ile Diyarbakırlı Is- 
hak Sükuti, biri Arnavut kökenli İbrahim Temo ve birisi 
Çerkeş Mehmet Bey tarafından kurulurken de kendisine

İttihad-i Osmani Cemiyeti adını almayı uygun buluyor. 
Ancak burada duramıyor ve Osmanlı Birliği düşüncesini 
bırakarak, panislâmist ve pantürkist bir ideolojiye yöne
liyor.

Her ikisinde de devleti korumak esastır. Fakat Tanzi
mat'ta Osmanlı Devleti’ni Avrupa coğrafyasında koru
mak temel olarak görünürken, İttihatçılık açıkça yazılı 
olmamakla birlikte Osmanlı Devleti'nin coğrafyasını, bir 
tepsi örneği, bir yerden alıp bir başka yere oturma hül
yası görülüyor. İttihatçılık, Osmanlı Devleti'ni, daha doğ
ru bir deyişle ve İttihatçılıkla artık telaffuz edilmeye 
başlanan biçimiyle, Türk Devleti'ni, kaynak topraklara 
ve doğuya doğru kaydırma politikası olarak gerçekleşi
yor.

İttihad-ı Anasır’ı bırakıp panislâmist ve pantürkist bir 
ideolojiye bürünmek, bu tepsi türünden cüretli coğrafya 
kaydırma politikasının bir sonucu oluyor. Ancak bu sıra
da ve bu kaydırma işleminde, pantürklzm ve Panisla
mizm kolaştırıcı mekanizmalar olarak görülürken, güç
lük olarak, Kürtler ve Ermeniler çıkıyorlar. Dolayısıyla 
Kürtler ve Ermeniler, hem Hamid'in ve hem de İttihatçı
ların temel sorunlarından birisi olarak ortaya çıkıyor; 
Kemal Paşa dönemine devrediliyor.

Tanzimat, üç paşaya dayanıyor; Reşit, Âli ve Fuat 
Paşalar, yenilikçiliğe üst düzey bürokratları olarak ve 
tepeden başlıyorlar. Jön Türklerde de üç paşa ön plana 
çıkıyor; ancak bunların sonradan geldikleri yerler baş
langıçları konusunda yanılgıya yol açmamalıdır. Enver 
ve Cemal, birer genç yüzbaşı iken yenilik ve siyaset 
mücadelesine başlıyorlar; Talat ise Osmanlı Hürriyet 
Cemiyeti’nm kurduğu zaman -asıl İttihat ve Terakki’nin 
kuruluşu oluyor- en alt düzeyde bir posta memurudur. 
Tanzimat’ın yüksek bürokratlannın hareketi olmasına kar
şılık, İUihat ve Terakki, genç ve alt rütbede sivil-asker 
aydının çıkışı olarak başlıyor.

Tanzimat’ın ikinci dönemi, Genç Osmanhlar, büyük 
bir aydınlanma hareketi olarak ortaya çıkıyorlar ve yine 
üç isim sayılabiliyor; Kemal Bey, Ziya Paşa ve Şinasi 
Efendi. Bunlar yakın zamanın ilk üç büyük aydınlanma- 
cısıdırlar; kendi ikballerinin ötesinde sınıfsal bir iktidar 
düşüncesine hep yabancı kalıyorlar.

Tanzimat, bütün dinsel iddialarına karşın, pek çok 
alanda daha laik davranıyor; gazetelerine Tasvir-i Efkar 
veya İbret türünden laik İsimler veriyor. İttihatçıların 
en önemli yayınları, Osmanlı bir kenara konulacak olur
sa, Şura-ı Ümmet, Meşveret ve İçtihat türünden tümüyle 
islamik ve Kuran renkli isimlere sahip oluyor.

İttihatçıların üç büyük yazıcısı ya da püblisisti, Ahmet 
Rıza, Abdullah Cevdet ve Ziya Gökalp sayılabilir. Vlya- 
nalı bir anne ile “ İngiliz” Ali Bey’in oğlu Ahmet Rıza, 
Sultan’ın baş hafiyesi ve pazarlıkçısı Celalettin Paşa’nın 
rüşvetlerine direnerek prestijini artırıyor; ancak poziti
vizm mektebine bağlı olması ve şiddet kullanımına kar
şıtlığı ile İttihat ve Terakki'nin kendi formasyonunun 
oluşumunu geciktiriyor. Islâm'ın danışma geleneğinden 
hareketle Meşveret dergisini çıkarıyor ve parlamenter 
bir merkezî devlet düşüncesini aşamıyor. Türkiye aydın 
hareketinde en büyük zigzagları temsil eden Arapkirli 
Abdullah Cevdet, Osmanlı birliğinden başlayarak daha 
sonra, Türkiye’de ırkları arındırmak için başka ülkeler
den erkek ithal etmeyi bile savunabiliyor. Ünlü ve yine 
İslamik renkli İçtihat dergisini çıkaran Cevdet, Türkiye 
devrimci politikasında İngilizci eğilimleri temsil ediyor.

Belki de en büyük katkısı Diyarbakırlı Ziya Bey i orta
ya çıkarmasıdır. Ziya Gökalp İttihat ve Terakki’nin geç 
kalmış bir teorisyoni oluyor ve Cumhuriyet dönemine 
Türkçülüğün yazıcısı ve babası olarak intikal ediyor. 
Aslında büyük bir ülkücü ve son derece namuslu kişili
ğiyle İttihat ve Terakki'nin son kuşakları üzerinde pek 
çok olumlu etki sahibi oluyor.
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Tanzimat ve Genç OsmanlIlar, bir eğilim olarak, İngiliz 
siyasetine yatkm görünüyor ve davranıyorlar. Osmanlı
lığın selameti için İngiliz politikasını izlemek bir kurtuluş 
sayılıyor. İttihat ve Terakki'nin başlangıcını da, aynı 
netlikte olmasa bile, böyle bir kanalda düşünmek müm
kündür; Sultan Hamid’in temkinli Almancılığı karşısında 
görünüşte Hamid karşıtı güçlü bir hareketin İngilizci 
olmasını beklemek gerekiyor. Almanlar da böyle düşü
nüyorlar ve 1908 Devrimi’nden hemen sonra, İlber Or- 
taylı’nın monografisinden anlaşıldığına göre, “Berlin Ka
binesi Genç Türk Hareketi’nI ilk anda İngiliz etkisinde 
bir olay olarak” değerlendiriyor. Daha sonra yanıldığını 
anlıyor; sonunda Alman siyasetini izleyen Hamid’in tah
tına malolan Hareket Ordusu'nun finansmanının Avus
turya ve Alman kaynaklarınca yapıldığı ciddiyetle ileri 
sürülebilir.

İttihat ve Terakki’nin yıllar içinde gelişimi, katılışması 
kadar, İngiliz siyasetinden Alman yanlılığına dönüşü 
olarak da gerçekleşiyor. Ancak İttihat ve Terakki türün
den çok büyük ve son çözümlemede hiç bir zaman 
homojen olmayan bir örgütlenme içinde İngilizci eğilim
ler de kendilerine bir yer bulmakta güçlük çekmiyorlar. 
Çok kaba olarak hareketin asker kolunun Alman yanlısı 
ve aynı dozda olmamakla birlikte sivil yanının ise İngiliz
ci olduğu söylenebilir; Birinci Savaş'ta Almanya'nın da 
yenilmesiyle İngiliz siyasetini önemseyen Mustafa ke
mal Paşa’nın 1926'da astırdığı İttihatçıların Maliye Nazırı 
Mehmet Cavit, İttihatçı hareket içinde en ünlü İngiliz 
yanlısı politikacı olarak hatırlanıyor.

Hareket'in gelişimi, İngiliz yanlılığından Alman siya
setine doğru virajlı bir yol alırken, masonik bağlantılar
da, Genç OsmanlIlar ile Genç Türkier aynı çizgide ancak . 
zaman içinde hızlanarak yürüdüler.

İlk kurucular, üniversite öğrencileri, mücadele içinde 
büyürken, bir bölümü Sultan’la uzlaştı, bir bölümü sü
rüldü, bir bölümü ezildi ve yok oldu; hareket. Eylül 
1906'da Selanik'te Osmanlı Hürriyet Cemiyeti olarak 
yeniden doğdu. Artık kurucular, büyük çoğunluğu asker 
olarak yüzbaşı rütbesine veya üçü de sivil olarak genç 
memurluğa yetişmiş bulunuyorlardı. Ancak hepsi ma
sondu.

“ İttihat ve Terakki Cemiyeti her tarafta yoğun bir 
faaliyete geçerek, üye adedini çoğaltmak İçin Tahlif 
Heyetleri'ni fazlalaştırmak zorunda kaldı." Tahlif Heyet
leri, yeni üyelerinin yemin işlerini üzerlerine alıyor ve
o günleri yaşayan bu kaynak şöyle devam ediyor: “ Üye 
kaydında yapılan yemin törenleri de adeta. Mason Loca- 
ian’na girenlerin geçirdikleri merasim gibi heyecanlı olu
yordu. Bu and içme töreninin masonlarınkinden farklı 
yönü, masada Kur’an’dan başka bir de silahın 
bulunmasıydı" Yalnızca yemin törenleri nedeniyle de
ğil, yurt içi ve yurt dışı haberleşmede mason locaları 
ile Cemiyet arasında bir yakınlık bulunuyor. Mason loca
larının gizli ve enternasyonalist ağına bir devrimci gizli
lik ve silah ekleniyor.

İttihatçılar ölçüsünde olmasa da Genç OsmanlIlarda 
da masonik bağlantı güçlü görünüyor; Mithat Paşa Ha- 
reketi'nin Aziz'in yerine tahta çıkardığı, ancak akıl den
gesinin yerinde olmaması nedeniyle indirilerek yerine 
Hamid'in geçirildiği Sultan Murad'ın çok önde gelen 
bir mason olduğu biliniyor. Bu dönemde en ihtilalci 
komitelerden birisini kuran Scalieri de büyük bir mason
dur. Genç OsmanlI aydınl'anmasında önde gelenlerin 
önemli bir bölümü mason localarının üyeleri durumun
dalar.

Ancak bu durumu, bugünün masonluk değerlendir
melerine bakarak, ters bir çizgi olarak ele almamak ge
rekir; mason locaları, İttihat ve Terakki hareketine bur
juva rengi vermenin en sağlam dayanaklarından birisi
dir. Masonik hareket, manüfaktür aşaması kapitalizmin 
bütün ideoloji ve değerlerini taşıyan bir çıkışa sahiptir;

çalışmaya, emek değerinin karşılığını almaya önem ve
ren, dinsel tutuculuğa ve şovenizme karşı bir ahlakı 
temsil ediyor. Çok uluslu ve çok dinli bir toplumda 
çeşitli sınıfları ve ulusları bir devlet çatısı altında tutma
ya çalışan, daha sonraki yıllarda Nemlizada ve Avun- 
dukzade türünden son Osmanlı zengini burjuva aileleri 
tarafından finanse edilen bir hareketin masonlukla bü
tünleşmesi normal görünüyor.

HAMİD-KÜTLE-HALKLAR

Mithat Paşa, bir köprüdür. Ayrıca İttihat ve Terakki’
nin kendi şehitleri ortaya çıkıncaya kadar en büyük 
şehitidir.

Genç OsmanlIlarda bir hareket olarak iktidar hırsı 
bulunmuyor. İttihat ve Terakki, Türkiye tarihine gelmiş 
en büyük iktidar hırsını temsil ediyor. Mithat, bu açıdan 
da ortadadır; gayri müslim Osmanlı burjuvazisinin çıkar> 
larını ve dünya görüşünü temsil ediyor. Bugünkü Bulga
ristan'ın yaptıkları yansız ele alınabilse, Bulgar tarihinin 
en önde gelen düzenleyicilerinden birisi sayılabilir; ikti
darının yetişebildiği yerlerde Hıristiyan Osmanlı tebaası
nın aşağılanması Mithat ile sona eriyor ve her yerde, 
Hıristiyan burjuvazinin de söz sahibi olabileceği bir şart
lı iktidar kurmaya özen gösteriyor.

Mithat'ın Murad’la birlikte iktidarı alması, Orta Çağ 
saray darbesiyle renklerinin yanında özellikle öğrenci 
kütlesini politik olarak kullanmanın da örneklerinden 
birisi olarak ortaya çıkıyor. Mithat, daha sonra gelecek 
İttihatçı kadrolara saray darbesi dışında iktidara yürü
menin ipuçlarını da sağlıyor.

Mithat'ta iktidar hırsı yoktur. Genç Osmanlılann ay- 
dınlanmacı muhalefet saplantıları ile İttihatçıların iktidar 
tutkusu arasında orta bir yerdedir. İktidarı alıyor; ancak 
tutmak için bir çaba göstermiyor ve iktidarla hep alay 
ediyor. Bunu hayatı ile ödüyor. Kendisinden sonra do
ğacak hareket için şiddet ve şehit kanallarını açıyor.

Buraya kadarı anlaşılır görülüyor; ancak tam bu nok
tada anlaşılması ilk bakışta zor bir durumla karşılaşılı
yor. Mithat öğrenci gösterileriyle Sultan Aziz'i indirerek 
yeni bir anayasanın ilanını sağlıyor. Ancak bu amaçla 
tahta çıkarılan Murad'ın dengesizliği nedeniyle halledili
yor ve kendisinden anayasayı ve meşruti rejimi ilan 
edeceği vaadi alınan Hamid tahta çıkartılıyor. Hamid, 
ilk planda vaadini yerine getirmekle birlikte Türk-Rus 
Savaşı'nın zorluklarını gerekçe göstererek meşrutiyet 
rejimini askıya alıyor ve zaman içinde de Mithat’ın bo
ğulmasını sağlıyor. Bu kez üç genç subay, Niyazi, En
ver, Eyüp Sabri, birlikleriyle birlikte Makedonya dağları
na çıkarak Sultan Hamid’i tehdit ediyorlar ve tekrar ana
yasanın yürürlüğe konmasını gerçekleştiriyorlar.

Fakat Sultan’ı halletmiyorlar. Genç Türk İhtilali, yıllar
dır muhalefet yapar göründüğü ve Mihat Paşa’nın katili 
olarak bilinen Sultan Hamid'i yerinde tutuyor. Bu, birin
ci noktadır. İkincisi, Profesör Sina Akşin, 31 Mart Vakası 
denilen gerici ayaklanamının İttihat ve Terakki’nin ra
kipleri tarafından ve Sultan Hamid'i tahttan indirmek 
amacıyla yapıldığı görüşlerine katılıyor; en azından. Sul
tan Hamid'in elindeki bütün İmkanlarla, 31 Mart gerici 
asker ayaklanmamasını bastırmak için sokak savaşı ya
parak İstanbul'a giren gönüllü Hareket Ordusu'na karşı 
silah kullanılmasını sağlamaya çalıştığı kesinlikle bilini
yor. Üçüncü nokta, Sultan Hamid'i tahttan indirme kara
rını, tarihçilerin anlaşılır nedenlerle üstünü örtmeye ça
lıştıkları ve bir kurucu meclis gibi çalışan, Ayastefanos'- 
ta Nisan 1909 tarihinde toplanan Meclis-i Milli alıyor. 
Aynı Meclis-i Milli, Şehzade Reşat’ı, gönüllü Hareket 
Ordusu'nun İstanbul'a girişini İstanbul’un ikinci fethi 
sayarak ve Reşat ismini Mehmed'e çevirdikten sonra, 
Beşinci Mehmed adıyla sultan seçiyor. Dördüncü nokta 
şudur: Sultan Hamid, kendi yatağında ölüyor ve büyük 
bir cenaze töreniyle gömülüyor. İttihatçı lider Talat Pa

şa, Sakıt Sultan Hamid’in cenazesine katılıyor ve bir 
görgü tanığının yazdığına göre de, “Sultan Mahmud 
türbesinin köşesini dönerken dayanamamış, sağ elini 
yüzüne kapayarak hıçkıra hıçkıra” ağlıyor. Bütün bunlar 
İtihatçılarla Sultan Hamid ilişkisinin somutu ile soyutu
nun bir birinden çok farklı olduğunu ortaya koyuyor.

Soyut ve bilimsel olan şudur: Hamidizm ile İttihatçı 
program arasında, özünde, bir ayrılık bulunmuyor. Sul
tan Hamid, modern bir prens ve despot bir aydınlanma- 
cıdır; Türkiye eğitimindeki önemli ve ileriye dönük baş
langıçların çok büyüğünün altında Hamid’in imzası bu-

Kurmay oifuiiarda, 19. yüzyıiın sonunda uygulanmaya 
başianmış, Prusya tarzı eğitim görmüş genç 
subayların Makedonya’daki komitacıların ve çetelerin 
faaliyetlerine karşı en sık yönelttikleri eleştiri, 
yönetimin “ idare-i masiahatçılığı’ ’ydı. Bu yüzden 
Makedonya’ya tayin edilir edilmez, daha etkili 
önlemler almaya çalışıyorlardı. Öldürülen çeteciler, 
OsmanlI geleneği uyarınca resimde görüldüğü gibi 
teşhir ediliyordu. Ancak, İttihatçıların komitacılarla 
ilişkisi saf bir husumetten çok daha karmaşık boyutlar 
içeriyordu. Kendilerini yoketmekle görevli hissettikleri 
bu insanların milliyetçi ideolojilerini ve mücadele

lunuyor. Merkezî yönetimi pekiştirme yönünde hareket 
ediyor ve bunun için İslâmcı ve Türkçü ideolojileri iç 
içe kullanıyor. Devletin ağırlık noktasını Doğu’ya taşıma 
düşüncesi Hamid'de de var; bunun için önce Kürtleri, 
dış tehlike Rusya'ya ve Rusya’nın içerdeki bir dayanağı 
olduklarına inandığı Ermenilere karşı kullanmak istiyor. 
Daha sonra Doğu bölgelerini Ermenilerden temizlemek 
ve Kürtleri bir yanıyla şeyhler kanalıyla islamik ideolojiy
le ve bunun yetmediği zamanlarda da türkifikasyona 
tabî tutarak merkez! devlete bağlama stratejisinin temel
leri de Hamid tarafından atılıyor. Alman yanlısı bir dış 
politika izliyor; ancak hiç bir zaman ve hiç bir yanlılıkta
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ve işçi Hareketi

İttihat ve Terakki'nin yoğunluğunu tutmuyor.

Bu kadar yaklaşık iki programın karşıtlığına dayalı 
bir muhalefet oluşturmak zor görünüyor; İttihatçı hare
ketin en zor sorunu burada düğümleniyor. İttihatçılann 
zaman içinde daha disiplinli bir örgüt olmaları ve şiddeti 
eylemliliklerinin temeli haline getirmelerinde bu zorlu
ğun çok önemli bir payı olduğunu düşünüyorum.

İttihatçı hareket, aslında elli-altmış fedainin eylem plan
ları olarak gelişiyor. Bu nedenle Profesör Tunaya’nın 
kağıt üzerindeki İttihat ve Terakki ile gerçekteki İttihat

tarzlarını takdir etmeden edemiyorlardı. Kâzım 
Karabekir Makedonyah komitacıların İttihat ve Teral̂ ki 
üzerinde kaiıcı bir iz bırakacak etkilerini anılarında 
şöyle anlatır: "23 Nisan'da bazı komitacıların trenle 
sürgüne gönderileceğini işittik. Ve birkaç arkadaşla 
istasyona gittik. 41 Bulgaria 4 Rum ikişer ikişer 
bileklerinden keiepçeh olarak trenlere bindirildi. Tren 
hareket eder etmez hep bir ağızdan Bulgarca 
haykırıştılar: Yaşasın bizim Bulgar milletimizi Tren 
gözden kayboluncaya kadar haykırıştılar, el ve mendil 
salladılar. Arkadaşlara dedim: "işte millî mefkûre! Bu 
varlığı gösterdiği gün milletimiz de kurtulmuştur."

ve Terakki arasındaki farka dikkati çekmesi son derece 
yerinde görünüyor. Hareket, bütün ülke ve topluma ya
yılan çok geniş bir kütle örgütlenmesiyle bundan da 
gizli vurucu bir time dayanıyor. Bu vurucu güce, daha 
sonra, artık Islâm halklarının yaşadıkları topraklarda ih
tilaller düzenlemek için kurulan Teşkilat-i Mahsusa da 
ekleniyor. Gizli, disiplinli, üyelerinin çoğunun birbirini 
tanımadığı ve ancak her yerde birbirini hissettiği bir 
militan kadro, İttihat ve Terakki olarak hareket ediyor.

ittihatçılık, esasında, HamIdizmI, daha hızlı uygulama 
yolunu temsil ediyor. Hızlılık ise, bu koşullarda, ancak

şiddetle gerçekleştirilebiliyor.

İttihatçılık eylemde şiddeti ve programda sığlığı anla
tıyor. Sığlıkta ise kütlesellik belirleyici bir yere sahiptir; 
her yenilik hareketinin başında kütlesellik daima tutucu
luğu ve radikalizmden uzaklaşmayı da beraberinde geti
riyor. Hiç bir kütleselliği olmayan Tanzimat’a göre Jön 
Türk hareketi oldukça ve her alanda daha geri bir bakışı 
yansıtıyor. İttihatçılık, Tanzimat’tan daha tutucu bir prog
rama sahip olmasının yanında ve bununla birlikte, Tan
zimat’ı kötülemeyi de politikasının temellerinden birisi 
haline getiriyor. Nitekim Meşrutiyet Dönemi tarihçisi 
Abdurrahman Şeref, bu dönemde, “Tanzimatçılara kar
şı sataşma ve taş atma kapısı açılmış” olmasından yakı
nıyor. İttihatçılık, Tanzimat'a ve hatta ikinci Tanzimat 
dönemi sayılan Genç OsmanlIlara göre, çok daha fazla 
"yerel” ya da “ milli” bir renk taşıyor.

Burada bu “ milli’ sözcüğünün açılması gerekiyor. Ge
rek Sultan Hamid'i ve gerekse İttihatçı politikacıları en 
çok meşgul eden iki sorun Ermeniler ve Kürtlerden 
kaynaklanıyor. Sovyet araştırmacılan, İttihatçıların Ma
kedonya’da mirî ve vakıf topralarını yoksul köylüye ve 

. Doğu’da da Ermenilerden Kürt feodellerinin gaspettikle- 
ri topraklann Ermeni köylülerine iade edilmesini açıkça 
vaad ettiklerini kaydediyorlar. Ahmet Bedevi Kuran, anı- 
tarih kitabında, bazı eylemler için gerekli silah ve mü
himmatı Ermeni devrimci derneklerinden tedarik etmek 
için anlaştıklarını kaydediyor. Ermeni milliyetçi hareke
tinin örgütü Taşnaksiyun, İttihat ve Terakki ya da Jön 
Türkler'in pek çok kongresinde örgüt olarak bulunuyor. 
Aynı örgüt Hareket Ordusu’nun İstanbul’a girişi sırasın
da oluşturulan birleşik cephe içinde de yer alıyor.

İttihat ve Terakki Cemiyeti, bir süre için, Kürtlerle 
kaynaşmış görünüyor ve Ermenileri yanında tutmamaya 
büyük özen gösteriyor. Ancak İtihat ve Terakki'nin şid
deti kullanma ve bazı örgüt politikalarının oluşturulma
sında Ermeni Hareketi’nden önemli ölçüde yararlandığı
nı düşünüyorum.

Kürtlerin konumu ve Ermeni hareketliliği, İttihat ve 
Terakki’ye hem bazı yöntemleri getiriyor ve hem de 
uygulamalanndaki zigzagları açıklamaya yardımcı bir 
rol oynuyor. 1906’da yeniden ve asıl kuruluşunda hem 
Kürtler ve hem de Ermeniler, İttihat ve Terakkl'ye büyük 
umutlar bağlıyorlar ve bu umutlan, 1908 Devrimi ile 
daha da artıyor. Fakat Devrim’den hemen sonra, Sovyet 
araştırmacı Lazarev’e göre, Devrim’den hiç bir iz kalmı
yor. Bunu, Jön Türkler'in dayandıkları burjuvazinin za
yıflığına bağlayan Profesör Lazarev, bir de şunları yazı
yor: “ Ulusal politika alanında, İttihatçılar, Abdülha
mid’in gerçek mirasçısı olduklarını gösterdiler ve ondan 
merkezileştirici ve asimilasyoncu eğilimleri devraldılar.” 
Gerçekten de Kürtler ve Ermeniler Hamid karşıtlığı ve 
Jön Türk yandaşlığıyla yağmurdan kaçarken doluya ya
kalandılar. İttihatçılar, ulusal alanda, Hamid çizgisini 
daha cüretle ve şiddetle uygulamaya koydular.

Bu işin bir yanı; ancak diğer yanında, İttihat ve Terak
ki, Ermeni örgüt ve hareketliliğinden çok büyük ölçüde 
etkilenmiş görünüyor, ittihat ve Terakki'nin kurulduğu, 
battığı ve yeniden canlandığı tarih kesiti, Türkiye'de 
pek çok Ermeni örgütünün kurulmasına da sahne oluyor.

Türkiye’de ilk anayasa. Ermeni “milleti” tarafından 
geliştiriliyor ve “Ermeni Ulusal Anayasası” olarak Sul
tan tarafından bir fermanla kabul ve ilan ediliyor. Anaya
sa ile Ermeni ulusçuluğunda önemli ilerlemeler kaydedi
liyor. Kısa bir zaman sonra da çeşitli devrimci Ermeni 
örgütleri birbirini izliyor. 1881’de Erzurum’da kurulan 
Vatan Koruyucuları Cemiyeti, 1890’da resmen Hınçak 
Devrimci Partisi adını alan ve Rusya’daki Narodnaya 
Volya hareketinden esinlenen örgüt, daha sonra ortaya 
çıkan ve bütün Ermeni örgütlerini bir çatı, “ federasyon” 
altında toplayan Taşnaksiyun -merkezi Trabzon’dur- Jön 
Türkieri yakından ilgilendiriyor.

Bu örgütler, isyanlarla, diğer şiddet içeren eylemleri 
bir arada gerçekleştiriyor. Zeytun, Sasun isyanlan, Kum- 
kapı ve Babıâli yürüyüşleri, Osmanlı Bankası'nın işgali, 
hep 1890'ların ortasında gerçekleştiriliyor. İttihatçılar, 
kuruluş dönemlerinde politik şiddeti Ermenilerden gö
rüyorlar ve hem taklit etmeye çalışıyorlar ve hem de 
Ermeni hareketleri ile ittifak yolllannı anyorlar.

İttihatçılar, Ermenilerle mesafeli bir işbirliği politikası 
izlerken, Kürtlerle kaynaşma yollarını buluyorlar. Kürt 
hareketliliği, İttihat ve Terakki bayrağı altında çok büyük 
canlanma gösteriyor. Doğu'da İttihat ve Terakki'nin kit- 
leselliği Kürtlerle gerçekleştiriliyor; Sovyet kaynakları, 
Muş ve Bitlis'teki İttihat ve Terakki klüplerinin aslında 
Kürt klüpleri oiduklannı ve çok geliştikleri için bir süre 
sonra kapatıldıklarını kaydediyordu.

İlk kurucu ve Kürt kökenli Abdullah Cevdet ve Ishak 
Sükuti’nin hareketten kopmasına karşılık, Fransız araş
tırmacı Kutschera’nın görüşüne göre, yeni Kürt liderleri 
“tüm başkaldırıların sonuçsuz kaldığını anlayarak” İtti
hat ve Terakki kanalıyla Kürt kitlesine gitmeye karar 
veriyorlar. Gerçekten de Jön Türk Devrimi’nden sonra 
Kürt dernekleri ve yayınlarında patlama yaşanıyor.

İttihat ve Terakki ile Kürt hareketinin kaynaşmasına 
en iyi örnek Şeyh Abdülkadir’in durumudur. Bir ara 
Abdülhamid'in gözdesi olduktan sonra isyanı örgütle
yen Şeyh Ubeydullah'ın oğlu olan ve babasıyla birlikte 
OsmanlI kuvvetlerine karşı savaşan Abdülkadir daha 
sonra bir İttihat ve Terakki fedaisi oluyor ve Meşrutiyet 
Devrimi’nden sonra ise Âyan Başkanlığı'na getiriliyor.

İttahat ve Terakki’nin “ halklar cephesinde” en büyük 
iki sorun olan Kürt ve Ermeni hareketliliği. Jön Türk 
hareketinde pekçok zigzagm da temel nedeni olabiliyor. 
Jön Türk yönetimi, kısa bir zaman içinde, açılmasına 
önayak olduğu Kürt yayın ve derneklerini kapatıyor ve 
devrimci Ermeni örgütleriyle işbirliği yollarını aradıktan 
sonra acılar ve ölümlerle dolu büyük Ermeni tehcirini 
gerçekleştirebiliyor.

Bütün bunlar bir yandan, programının sığ olmasından 
ve İkincisi, hareket alanının sınırlılığından kaynaklanı
yor. İttihat ve Terakki'nin programının sığlığı, yaşamının 
sürekli bir arınma dlarak gelişmesine de yol açıyor.

SÜREKLİ ARINMA

Bir kaynak. Jön Türk Devrimi’nden hemen önce Üçün
cü Ordu’da İttihat ve Terakki üyesi olmayan bir subayı 
bulmanın güç olduğunu belirtiyor. Bu, asker olmayan 
aydınlar için de geçerlidir. Dönemin aydınlannın çoğu 
kısa veya uzun süre İttihatçılık yapamadan edemiyorlar.

Mustafa Suphi, Mustafa Kemal, Mizancı Murat, Prens 
Sabahattin, Miralay Sadık; bu ünlü İttihatçı karşıtlarının 
hepsinin bir ittihatçı dönemleri var. Önde gelen İttihatçı 
Dr. Nazım’ın bir mektubundan anlaşıldığına göre Musta
fa Suphi, İttihat ve Terakki'ien  bakanlık istiyor ve veril
meyince de keskin bir muhalif oluyor. Ünlü İttihatçı 
aydın Murat, daha sonra tam bir İttihatçı karşıtı oluyor 
ve 31 Mart Ayaklanması bastırılınca hücreye atılıyor. 
Prens Sabahattin, İttihat ve TerakkI'yi İngiliz çizgisine 
çekmede başarılı olamayınca ve Miralay Sadık'la birlikte 
en azgın ve en geri siyasal hareketlerden birisini örgüt
lüyor.

Bütün bunlar İttihat ve Terakki'nin sığ bir programla 
derin bir arınmayı birlikte yaşadığını gösteriyor. Bu arın
ma sürecinin beli bir noktasında İttihat ve Terakki, bir 
gayri memnun eski mensubunun, Mustafa Kemal'in 
işaretiyle inen darbelerin sonucunda her türlü varlığını 
sona erdiriyor.

YALÇIN KÜÇÜK
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teknoloji talebiydi. Kayzer Wilhelm bile, Balkanlar’dan Osmanlı’ya karşı açılacak savaşın 
kaderinin “tarihin doğal gelişimini” açık edeceğini, bölgede kimin yaşama hakkına sahip 
olacağını göstereceğini söylüyordu; “Şark meselesi ateş ve kanla çözümlenmehdir; ama bizim 
için en elverişli bir anda...” Üçlü İttifak üyeleri de Osmanlı Devleti’nin karşılaştığı bu yeni 
savaş tehhkesi karşısında pasif kalmışlar, hatta, Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlılan köşeye 
kıstırmış bulunan İtalya diplomatik alanda zaferim teyit ettirecek anlaşmanın imzalanmasına 
Tûrkleri zorlamak için Balkan Savaşı’nın patlak vermesini beklemek zorunda kalmıştı. Üstelik 
bu anlaşma uyannca Libya’yı terketmeleri karşılığı Türklere Ege Adalan’ndan çekilmeyi taahhüt 
eden İtalya, Balkan Savaşı’nın getirdiği sıkışık ortamdan istifade ederek bu sözünü tutmamıştı. 
Balkan İttifak ordulan Osmanlı Devleti’nin tüm Avrupa kuvvetlerini yenilgiye uğrattılar ve 
Çatalca cephesine kadar dayandılar.

Almanlar ve henüz Sırbistan’ı tümüyle reddetmemiş olan Avusturyahlar bu darbeyle çok zor 
duruma düşmüşlerdi. Şimdiye kadar kaçınmaya dikkat ettikleri durum neredeyse ortaya 
çıkacak, Osmanlı Devleti’nin yıkılması, yeni “ulus devletler”in doğmasını -bu Avusturya’nın en 
büyük korkusuydu- Balkanlar’da varolanların ise güçlenerek bağımsızlaşmasını getirecekti. Rusya 
içinse bir başka açıdan -Balkan İttifakı’nm uzaktan da olsa doğal “müttefiki” ve destekçisi 
olmasına rağmen- İstanbul’un işgal tehdidiyle karşı karşıya kalması büyük bir tehlike 
oluşturuyordu. Bu yüzden Sazonov eğer İstanbul işgal edilirse Rus Karadeniz Filosu’nun 
anında orada olacağını duyurdu. Fransızlar da Ruslar’ın böyle bir girişimine meydan 
vermemek amacıyla, yine Balkan ülkelerine Avusturya aracılığıyla ulaşacak bir tehditle, böyle 
bir durumda, “Avusturya’nın gerisinde Almanya’nın varlığı belli olduğundan Fransa’nın da 
savaşa girmekten kaçınmayacağını” belirttiler. Poincare’nin “savaş çığırtkanlığı” olarak kabul 
edilen bu duyurusu, Ruslann çıkışı kadar aceleci olmuştu. Aradaki ateşkesten sonra “tarafsız 
Londra”da başlatılan görüşmeler Balkan Paktı’nın yeni bir saldırısıyla sonuçlandı; ancak Balkan 
Antantı İstanbul’u alamadığı gibi Edirne’yi de Osmanh karşı hücumu sırasında kaybederek 
elindeki kazancı korumak amacıyla Türklerle ateşkese vardı. İki soluklu Balkan Savaşlan 
Osmanh Devleti’nin Avrupa’daki topraklannın toptan kaybıyla sonuçlanmış, Afrika’nın da 
gidişinden sonra sıra Ortadoğu’ya gelmişti.

Bağdat Sorunu

İttihat ve Terakki Fırkası’mn iktidan eline geçirmesinden sonra, İngiliz yanlısı bir politikanın 
izleneceği korkusuyla Almanlar İngilizlerle görüşmeler yapma yoluna gittiler. O arada Osmanh 
Devleti bir kez daha iflas ederek, gümrük tarifelerini yüzde H ’den yüzde 15’e yükseltmek 
amacıyla İngihzlere başvurdu. Almanlara karşı bu durumdan faydalanmak amacında olan 
İngiiizler, gümrüklerden faydalanarak elde edilecek fonlann Bağdat Demiryolu inşaatındaki Türk 
yükümlülüklerine harcanmaması şartını öne sürdüler. Hemen ardmdan İngiiizler, hazırladıklan 
Bağdat-Kuveyt demiryolu projesiyle BabIâli’nin karşısına çıktılar. Ardmdan Hamidiye Şirketi’yle 
ortaklık oluşturma girişiminde bulundular. İngiliz Grey hükümeti, bir yandan Osmanlı-Alman 
ilişkilerini bu tür zorlamalarla sekteye uğratmak, diğer yandan İttihatçı hükümetin 
“İngilizciliğinden” faydalanmak arzusundaydı. Ancak Almanların İngilizlerin kurduğu ve “Aşağı 
Mezopotamya’yı denetleme” amaçlı bu tezgâha gösterdikleri tepki İttihat ve Terakki hükümeti 
tarafından da paylaşılıyordu. İttihat ve Terakki’nin Bağdat milletvekilleri ve Fırka’nın yurtdışı 
bağlantılannm etkisiyle gelecekte Mezopotamya bölgesinde olası bir Yahudi Devleti kurulması 
planını çağrıştıran bu projeler, Babıâli tarafından reddedildi. İngilizlerin reddedilmesi bir 
anlamda İttihat ve Terakki hükümeti üzerinde çok yönlü ve farkh etkilerin varolduğunun da

Meşrutiyet Han ediidiğinde, Jön Türk harei<eti, çoğu ittihat ve Terakki admı iiuilanmaida biriiide, birbirlerirıe 
gevşel< ilişidlerie bağiı, dağınıl( grupiar halinde örgütlenmişti. İttihat ve Terakki Cemiyeti’n/n 1908’de Meşrutiyet’in 
ilanında kurulan ve resimde görülen ilk merkez-i umumîsinin üyeleri, muhalefetin çok parçalı yapısını 
yansıtıyordu: Soldan sağa, genel sekreter Mithat Şükrü (Bleda), daha sonra ordu ile Cemiyet’/n içiçe 
geçmesinde kilit bir rol oynayacak olan Mahmut Şevket Paşa’nın yaveri Hüseyin Kadri, Talat Bey’in yakın 
arkadaşı, Edirne ulemasından Hoca İbrahim, Hayri (Ûrgüpiü), örgütün sivil kanadının en önde gelen ismi,
OsmanlI Hürriyet Cemiyeti'n/n kurucusu Talat Bey, Cemiyet’/n Avrupa’daki merkezi sayılabilecek Paris şut>esinin 
başkanı ve muhalefetin belki de en kıdemli ismi Ahmed Rıza ve Enver.
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PKENS SABAHATTİN  
( 1 8 7 8 -1 9 4 8 )

II. Abdülhamid'in kızkardeşi Seniha Sultan’la Damat 
IMahmud Celaleddin Paşa'nm oğlu olduğu için “Prens" 
ünvanıyia da anılan Sabahattin Bey, 13 Şubat 1878'de 
İstanbul'da doğdu. Damat Celaleddin Mahmut Paşa, Ab
dülhamid yönetiminde kısa bir süre Adliye Nazırlığı yap
mışsa da, daha sonra Abdülhamid yerine tahta Şehzade 
Murad'ı geçirmek üzere kurulmuş olan gizli Scalieri-Aziz 
Bey Komitesi'y\e ilişkili görülüp azledilmişti. Babıâli içer
sindeki İngilizci ekipten olan Mahmud Paşa 1899'da 
iki oğluyla birlikte, bir İngiliz sermaye grubunun temsil
cisinin sağladığı sahte pasaportlarla Marsilya üzerinden 
Paris'e kaçtı. Bu dönemde yazdığı özel bir mektupta 
Mahmut Paşa amaçlarını şöyle açıklamaktadır: “ İçinde 
bulunduğum durumda Doğu'da İngiliz politikasının pro
pagandasına kendimi adamak gayet yerinde gözükmek
tedir. Bu da bizim karşılıklı çıkarlarımızı teminat altına 
alacaktır."

Damat Mahmud Paşa ve oğulları hanedana mensup 
ilk firarflerdl; bu yüzden Avrupa'ya gelişleri gerek İtti
hatçı gerekse diplomatik çevrelerde geniş yankı uyan
dırdı, basında Paşa’yla ilgili haberlere ve onun demeçle
rine geniş yer verildi. Paşa da vakit kaybetmeden İttihat
çılarla ilişki kurdu ve Cenevre’deki merkezin Osmanlı 
gazetesini devraldı. Osmanlı gazetesinde babası adına 
yaptığı ilk açıklamalarda Sabahattin Bey daha sonra 
oynamaya çalışacağı birleştirici rolün ilk işaretlerini ver
di: “Cesur İnsanlar var. Ancak, bir kimsenin liderliği 
altında toplanmanın dışında bu nifak ortamında kararlı 
bir icraat programı oluşturulamaz."

Kendisine gösterilen yakın ilgiye karşın Damat Mah
mud Paşa kısa bir süre içinde malt sıkıntı çekmeye 
başladı. Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın yanına gittiy
se de, BabIâli Hidiv'i yardımdan vazgeçmeye ikna etme
yi başardı. 1902'de Paris sefiri Münir Paşa İstanbul'a 
çektiği bir telgrafta, Mahmut Paşa ve oğullarının dön
dükleri Paris'teki gündelik hayatlarını şöyle anlatıyordu: 
“ Bunların yaşamaları için nereden para bulduklarına 
gelince: kendileri sefil ve perişan bir haldedirler. Mah
mut Paşa ve oğulları, bazen Galata’nın arka sokakların
da rastlanan tatlı su frenkleri gibi pejmürde kılıktadır. 
En adî meskenlerin tavan arası katında ve uşak makule- 
sine mahsus ucuz odalarda (...) yatmakta ve fukara 
güruhuna mahsus boyunbağı ve bağa gözlükleriyle ken
dilerini hariçte tanıtmamaya gayret ederek beygir eti 
ile yemek pişiren en adi aşçılarda günde bir defaya 
mahsus olarak yemek yiyebilmektedirler.”

Mahmud Paşa’nın bu dönemde Babıâli ile dönmek 
için pazarlığa girişmişti. Ancak Sabahattin ve Lütfullah 
Beyler “Umum Osmanlı Vatandaşlarımıza" başlıklı bir 
bildiri yayınlayarak bütün Jön Türk eğilimlerini birleştir
me girişimlerine aktif olarak başlamakla kalmadılar, ba
balarını da dönme kararından vazeçirdiler. Bu çabaların 
ilk ürünü, 1902'de Paris'te toplanan I. Jön Türk Kongre
si oldu. Kongre'de İttihat ve Terakki’nin Paris ve Cenev
re merkezlerinin yanısıra, Arap, Çerkeş, Rum, Ermeni, 
Arnavut ve Kürtler de temsil ediliyordu. Alınan kararlar
da, OsmanlI hanedanının meşruiyeti kabul edilmekle 
birlikte, Abdülhamid yönetimi ile Osmanlı halklan ara
sında hiçbir bağ kalmadığı ilan ediliyordu. Bu yönetimi 
devirmek için propagandanın yeterli olmayacağı, özel
likle askerler arasında çalışma yapılarak darbeci ve dev-



ve İşçi Hareketi

OsmanlI Devleti'nde kapitalizntin gelişmeye 
başlamasıyla birlikte sanayi üretimine kadınlann 

katılımı da gündeme geldi. Önceleri öncelikle dokuma, 
halıcılık gibi alanlarda istihdam edilen kadınlar, daha 

sonra diğer üretim dallarında da yer almaya 
başladılar. Tanzimat'ın başlangıçta yarattığı özgürlük 

ortamında ekonomik alanda da yaşanan canlılık 
sırasında artan işgücü ihtiyacı, kadın işçilerin de 

sayısının artmasına yol açtı. 1908 grevlerine, çok 
miktarda kadın işçi de katıldı. I. Dünya Savaşı'nın 

başlangıcından sonra kadınların üretime, özellikle silah 
üretimi alanında katılımlan da arttı, kadın işçi taburlan 
kuruldu. Fotoğrafta, Telgrafhane’de çalışan Müslüman 

kadın işçiler görülüyor.

rimel yöntemlere başvurulması gerektiği genel kabul 
gördü. Ancak 1906’da Jön Türklerin nihai bir biçimde 
bölünmesine yol açacak adem-i merkeziyetçilik tartış
ması da ilk kez bu Kongre sırasında su yüzüne çıktı. 
Prens Sabaliattin’in Osmanlı Devleti için federatif ve 
hatta belki de konfederatif bir yapılanma öngören tezle
ri, Ahmed Rıza önderliğindeki Paris merkezi tarafından 
şiddetle eleştirildi.

Kongre’yi izleyen yıllarda Sabahattin Bey, Avlonyalı 
İsmail Kemal’in de aracılığıyla, Recep Paşa’nın önderlik 
edeceği Arnavutluk merkezli bir darbe örgütlemeye ça
lıştıysa da bu girişim sonuçsuz kaldı. 1906 yılında Ba- 
haddin Şakir’in girişimiyle bir birlik girişiminde daha 
bulunuldu ve Sabahattin Bey’e ortak bir program hazıla- 
ması önerildi. Ancak “adem-i merkeziyetçilik” tartışma
sı yine aşılamadı ve bu tarihten sonra Sabahattin Bey 
Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-l Merkeziyet Cemiyeti’ni kur
du. Sabahattin Bey Paris’te bulunduğu sıralarda siyasal 
faaliyetlerinin yanısıra sosyolojiyle de ilgilenmiş ve özel
likle Le Play okuluyla o okula mensup Edmond Demo- 
lins'ten etkilenmişti. Toplumlan “communautaire” ve 
“particulariste” diye ikiye ayıran Demolins'in sınıflan
dırmasından hareketle, Osmanlı toplumunun “ iştiraki” 
evreden “infiradı” evreye geçmesini öneriyordu. Hürri
yetin ilanından sonra İstanbul’a İlettiği metin, siyasal 
yönetim biçimlerinin berisindeki toplumsal olguları tes- 
bit etmeye çalışan Sabahattjn Bey'in temel görüşleri 
hakkında bir fikir verecek niteliktedir: “Terbiye-i milliye- 
mizim mihveri görenekten teşebbüse çevrilmeli! Eğer 
istibdat memleketimizde neşvünemasına cidden müsa- 
id bir zemin bulmasaydı, mümkün değil bu kadar cesim 
bir mikyasta (büyük ölçüde) teessüs edemezdi. (...) Ka
biliyeti Içtlmalyeyl (toplumsal yeteneği) vücuda getiren 
en büyük kuvvet teşebbüs-i şahsidir. Halbuki bizim ge
rek aile, gerek mekteplerde aldığımız terbiye ve ataletle 
görenek besleniyor. lUaişetimizi (geçimimizi) kimseye 
muhtaç olmadan temin edecek, tuttuğumuz işi teşebbü
sümüzle ilerletecek surette büyümüyoruz. Onun için 
ömrümüzün en kıymetli zamanı, şahsiyeti ezen, olanca 
esaretiyle bir kışla hayatı yaşatan mekteplerde tebah 
olduktan sonra oradan ekseriyetle her zillete katlanacak 
bir müstehlik, aciz bir memur olarak çıkıyoruz.”

Bu metnin yayınlanmasına izin verilmediği gibi. Jön 
Türklerin 1907’deki II. Kongresi'nde eylem birliği yapıl
mış olmasına rağmen İttihatçılarla adem-i merkeziyetçi
ler arasındaki ilişkiler kısa zamanda gerginleşti ve Saba
hattin Bey, sempatizanlarına programında bütün erkek
ler için genel oy hakkını, kuvvetlerin ayrılığını savunan 
Ahrer Fırkası'nı kurdurttu. Ancak 31 Mart Vakası’ndan 
sorumlu görülerek dört beş gün süre İçin tutuklu kaldık
tan sonra, baskıların sürmesi nedeniyle tekrar Paris’e 
kaçmak zorunda kaldı. Savaş boyunca, BabıAlI’de çeşit
li düzeydeki yöneticilerle de temas kurarak, OsmanlIlar
la Üçlü İtilaf devletleri arasında ayrı bir barış imzalanma
sı için sonuçsuz diplomatik girişimlerde bulundu. 1918’de 
İttihat ve Terakki'nin devrilmesi üzerine İstanbul’a dön
dü ve Vahdeddin’In hükümet kurması için yaptığı teklifi 
reddetti ve Kurtuluş Savaşı’nı desteklediğini İfade eden 
yazılar yazdı. Ancak 1924’te Osmanlı hanedanını yurtdı- 
şına çıkaran 1924 tarihli yasa gereği bir kez daha İstan
bul'u terketmek zorunda kaldı ve 1948’de çekildiği İs
viçre'de öldü

göstergesiydi. Sonuçta krizi çözmek için yürütülen İngiliz-Alman görüşmeleri 1910’da çıkmaza 
girdi. İngilizler, kendi önerdikleri demiryolu projesi için daha büyük bir baskı uygulamaya 
başladılar. Ardından Osmanhiann istikraz talebinin İngiliz ve Fransızlar tarafından reddedilmesi 
Babıâh’nin Deutsche Bankla anlaşma'imzalamasına yol açtı.

Bu arada, Potsdam görüşmelerinde Rusya’daki demiryollan üzerindeki taleplerinden vazgeçen 
Alman hükümeti, Bağdat Hattı’na muhalefetten vazgeçerek İran bağlantısına izin vermelerini 
sağladı. İttihat ve Terakki politikası, bu süreç sonunda Abdülhamid döneminde olduğu gibi 
yeniden Alman yörüngesine girdi. Osmanh Devleti ve topraklan üzerinde Alman 
hegemonyasının tesis edilmesi oldukça karmaşık bir süreçten geçmişti, ancak her şeyden önce 
tartışma Berlin-Bağdat Hattı çevresinde odaklanıyordu. İngilizler, uyuşmazlığa çözüm bulmak 
iddiasıyla Demiryolu üzerindeki hak taleplerinden vazgeçebileceklerini, ancak bunun 
karşılığında Basra üzerinde çok önemli güvencelerin kendilerine verilmesi gerektiğini bildirdiler. 
Büyük Savaş öncesi dönem, böylece Osmanh Devleti’nin topraklannın Batılı emperyalist 
ülkeler arasmda “nüfuz bölgeleri” halinde paylaşılması süreciydi. Aslında savaşa giriş sırasında 
sözkonusu olan o “maceraperest ataklık” İttihat ve Terakki iktidarının o dönemdeki 
politikalanndan oldukça uzaktı.

Babıâli 1913’e kadar İtilaf Devletleri’yle uzlaşma yollan aramaya çabalamış, ama belh bir 
noktadan sonra olayların denetimi doğrudan doğruya mücadele haUndeki emperyalist güçlerin 
eline geçtiğinden bir şey yapamamıştı. 1908 Devrimi’nden bu yana aydın tabakalannı ajite 
eden “Osmanlı milliyetçiliği” bu ortam içinde çökmüştü. Ermenilerin oluşturduğu özerkhk 
sorunlarına yavaş yavaş Arap milliyetçi akımlan da eklenmeye başlamıştı. Bu son durum, 
panislamizmin bile geçerli bir ideoloji haline getirilmesinin önüne zorluklar çıkanyordu.
Ortam, Almanya ile gittikçe genişleyen. Liman von Sanders heyetinin gelişinden sonra askerî 
bir örgütlenmeye de kavuşan ittifakın bir uzantısı olarak, pangermanizme eklemlenebilecek bir 
pantürkizm (Turancılık) ideolojisinin yavaş yavaş vücıit bulmasına yardımcı oluyordu. Özellikle 
İttihat ve Terakki’nin askerî kadrolarının önderi ve Harbiye Nazırı Enver Paşa, bu tür 
ideolojilerin en büyük resmî desteğini sağlıyordu. İttihat ve Terakki’nin, devrim sırasındaki 
yandaşlan olan Ermeniler, Araplar ve Rumlarla ilişkileri gittikçe kötüleşiyordu. Özellikle Balkan 
Savaşı sırasında Bulgarlann gelip Çatalca cephesine kadar dayanmalan, Rum Hıristiyan ahali 
arasında da artık Osmanlı’nın ve “Dersaadet”in İslamlığının sonunun geldiği, pek yakında 
Ayasofya’nın duaya açılacağı inancını pekiştirmişti. Osmanlı Devleti’nin topraklarının 
paylaşılması planlan yalnızca Alman bankalanyla Wilhelm’in Genelkurmayı’nda değil, İngihz- 
Rus anlaşmalannda da şekillenmişti. O güne kadar İngiltere’nin Rusya’ya karşı genel olarak 
savunduğu Osmanlı toprak bütünlüğü, çöküşü hisseden iki ülkenin doğrudan temaslanna konu 
olmuş, bir savaş sonunda Osmanlı tarafı galip çıksa da sonuçta Osmanlı Devleti diye bir şey 
kalmayacağı belirlenmişti.

İngiltere’nin, Almanya’nın, Fransa’nın ve Rusya’nın başı çektiği diplomatik ve mali oyunlar, 
Doğu Osmanlı topraklarının bu ülkeler tarafından nüfuz bölgeleri halinde paylaşılmasını 
getirmiştir. Osmanlı hükümetinin bu “nüfuz bölgelerini” kabul etmesi, 1913’te Osmanlı-Fransa, 
Osmanlı-Rus Anlaşmalan’yla, ve Ermeni sorununun çözümünün “sağlandığı” Anadolu reformlan
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I I .  M esru tiye t'te  
İs§anburda Sosyalist Basm 
ve Sosyalist Y ayın lar

OsmanlI Devletl’nde siyasal hareket ve örgütlenmele
re mekân olan özellikle iki önemli kent vardır. Bunlardan 
biri Selanik, diğeri ise başkent olan İstanbul’dur. Sela
nik, II. Meşrutiyet’ten önce de siyasal bir merkez duru
mundadır. İttihat ve Teraidâ hareketi, Tarık Zafer Tuna- 
ya’nın belirttiği gibi “Balkanlı bir nüfus kağıdına sahip
tir... ittiltat ve Teral(ki MakedonyalIdır.” Makedonya’nın 
merkezi ise Selanik’tir. Bu kent, yalnızca İttihat ve Te
rakki muhalefetinin değil, bunun yanı sıra sosyalist si
yasal hareket ve örgütlenmenin de geliştiği yerdir. Ken
tin, İttihat ve Terakki hareketinin oluşumundaki yeri 
İttihat ve Terakki Hareketi’nin Oluşumunda Seianik’in 
Toplumsal Yapısmm Belirleyiciliği adlı incelemede 
(İ.Tekeil-S.İİkln: Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi, 
Ankara, 1980 iç. 351-382) incelenmiştir. Sosyalist hare
ketli İlgili olarak da Osmanlı Imparatorluğu'nda Sosya
list Hareketler (G.Haupt-P.Dumont, İstanbul; 1976) adlı 
yapıt konuya eğilmiştir.

İstanbul ile karşılaştırıldığında açıkça görülür ki Sela
nik'teki siyasal hareket ve muhalefet daha etkin, örgütlü 
ve yaygın olma özelliğindedir.

İstanbul’da solcu sayılabilecek ilk yayın İşçiler Gaze
tesi adlı ve tek sayısını görebildiğimiz (No: 1 28 Kanun’u 
San! 1324) dergidir. OsmanlIca ve Fransızca olarak ya
yınlanmış ileride Rumca da yayınlanacağı haberi veril
miştir. Başlığın hemen altında “ umûm müstahdemin 
ve amelenin vâsıta-yı neşr-i efkârı olmak...” üzere ya
yınlandığı yazılıdır. Derginin "Meslekimiz” adlı başyazı
sında bu gazetenin işçilere yönelik olduğuna değinilip,

“ ...Gazete işçilerin efkâr ve hissiyatını gözetecek... 
onların hukuk ve menafiini (çıkarını) müdafaa eyleye
cektir.

Burada (İşçiler) dediğimiz erbâb-ı mesainin muhtelif 
ve mütennevi olduğu ve hülâsa onlara bu saatte lâzım
olan idâre-i meşrutenin kavanin ve i’câbatın.....kanun
dairesinden harice çıkmayarak ve Kanun-u Esâsiyi her 
daim hatırda bulundurarak ona göre hukuk vezaifi tez
yin etmeliyiz... Burada arzu ettiğimiz bir şey varsa o 
da sükût ve asayiştir... bizzat işçiler dahi adem-i asâyiş 
arzu etmezler... grevler zaten herkes için muzırrat bir 
şeydir. Vezâif-i umûmiyeyi ihlâl etmeksizin başka sûret- 
lerle tesfiye-i ihtilâfât çareleri vardır” deniyordu.

Bu alıntı, derginin gerek işçi sınıfına, gerek onun 
savaşım yöntemlerine ve gerekse siyasal rejim yeğle
mesine ilişkin açık bir fikir vermektedir. Derginin grev 
konusuna yaklaşımı da ilginçtir. Dergiye göre, grev hem 
amelenin hem de sermayedârın hakkıdır. Grev (yani 
lokavt) sermayedârın ne kadar hakkı ise amelenin de
o kadar hakkıdır. Ama önemli olan, (bugünkü deyişle) 
“iş barışının” sağlanmasıdır. Bu amaçla eğer amele 
ile sermayedâr arasında bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık 
varsa bu “Hakem Usûlü” ile çözülmelidir. Hakem Usûlü 
aynı zamanda anlaşmazlıkların “ Sükût ile 
geçiştirilmesini” sağlamaktadır.

İstanbul’da bu ilk solcu sayılabilecek dergiden yakla
şık bir yıl sonra İştirakçi Hüseyin Hilmi, İştirak dergisini 
çıkarır. İlk sayı 26 Şubat 1910 (13 Şubat 1325)’de yayın
lanmıştır. Dergi 17. sayısı “Ahmet Samim fevkâlâde 
Nüshası”na kadar düzenli yayınlandıktan sonra bu sayı 
ile kapatılır. Bunun yerine İnsaniyet adlı dergi çıkarılır. 
Sonrasında 20. sayısına kadar yayınlanan İştirak, Os
manlI Sosyalist Fırkası’nın program ve beyannamesini 
basması ardından yine kapatılır. Bundan sonra sırasıyla

Iştirak’in “yedekleri” olan Sosyalist, İnsaniyet ve Mede
niyet devreye girer. Bu derginin de kapatılması, sürgün 
cezaları ve bir yıllık suskunluktan sonra İştirak 1912’de 
yeniden yayınlanır (No: 1-20, 7 Haziran 1328). Bu dergi
nin ardından İştirak Gazetesi yayınlanmaya başlanır (No:
1, 14 Temmuz 1328) ve günlük olarak yayın yaşamı 
son bulur. İlgi çekici olan, Uedeniyet’in de bu sıralarda 
(No: 1, 31 Temmuz 1328) yeniden yayımlanmasına kar
şın, solculuğu terk etmiş bir görünüm sunmasıdır.

İştlrak’\n ilk sayısındaki bir bakıma çıkış gerekçesi 
olan “ Meslek” başlıklı yazı okunduğunda derginin sos
yalist bir dergi olduğu izlenimi bırakmamasıdır. Bu yazı
da “ Hasta Adam”ın iki şeye gereksinimi olduğu altı 
çizilerek belirtilmiştir. Teşebbüs ve Terakki. Bu iki kav
ramın (eylemin) nelere kâdir olduğu anlatıldıktan sonra, 
yazı şu cümlelerle son bulur:

“ ... biz de (Iştlrak)'i halka takdim etmekle müftehiriz. 
Maksâdımız terakki ve teâlt, sınıf-ı mekhûre-i amelenin 
şerâit-i fikrlyesini alâ, hayât-ı mâneviyeyi temniye, (Itti- 
had)'ı tamim, mevcûdiyetimizi tahkimdir. İnsaniyete hid- 
met için olan şu teşebbüsümüz bizce büyük bir ehemmi
yete hâizdir. Ümit ederiz ki bu adım terakkiye İttihada 
doğru olan harekâtın girizgahı otur.”

Bu yazı, sanki, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne hoş 
görünmek ya da en azından İttihat ve Terakki’nin sol 
kanadına yaranmak için yazılmış gibi bir izlenim bırak
maktadır. Ama, İttihat ve Terakki’nin de sosyalizme hiç 
bir vakit sıcak bakmadığı bilinmektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Osmanh Sosyalist 
Fırkası (OSF)’nin program ve beyannamesi ile yayın 
organlarının tutarlı bir sosyalist ideoloji ve düşünce 
sunamadığı görülür. Yine OSF lider ve üyeleri sosyalist
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İştirak dergisinin kapatılmasına neden olan ve 
kendisine ayrılmış olan özei sayısının (üstte) 
kapağında resmi olan Ahmed Samim, Sada-yı Millet 
gazetesinde İttihat ve Terakki’ye sert eleştiriler 
yönelttiği için Bahçekapı’da sokak ortasında vurularak 
öldürülmüştü. Sonradan onu öldürenin İttihatçıların 
önde gelen militanlarından oian ve 1926 İzmir 
suikastına karıştığı gerekçesiyle idam edilen 
Abdüikadir olduğu ileri sürülmüştür.

bir hareket yaratacak, İşçi hareketlerini bu yolda yön
lendirecek “öncü” niteliklerini de taşımamaktadırlar. 
Bunun nedenlerini şöylece sıralayabiliriz: İlkin, OSF ve 
yayın organları sosyalist bir parti olmaktan çok bir mu
halefet konumunda görünmektedirler. Sosyalizmi yeter
li bir düzey ve birikimle özümsememişlerdir. İkincisi, 
bu bütünlükten yoksunluk, belirli ve açık bir program 
çerçevesinde hareket edememelerine neden olmuştur. 
Üçüncüsü, OSF ve yayın organları. Meşrutiyeti bir siya
sal rejim olarak benimsemiş oldukları gibi en çok revize 
edilmesini amaçlamışlardır. Dördüncüsü, OSFnin siya
sal iktidarı ele geçirmek gibi bir amacının olduğu söyle
nemez. Böylesi bir amacın varlığı kabul edilse bile, bu
nun kesinlikle bir devrim (devrimci yöntemle) değil, ev
rimci, parlamenter bir yöntemle olabileceği varsayılmış
tır. Bu noktada OSF’nin J.Jaures’nin liderliği altındaki 
Fransız Sosyalist Partisi ile benzeştiği söylenebilir. J.S. 
Schopiro’nun Fransa’daki bu parti için beiirttiği özellik
ler; devrim yöntemini terk edişi, Cumhuriyet’i savunma
sı, liberal yöntemleri benimsemesi {Liberalism: Its Mea
ning and History; USA, 1958, p. 12) OSPde de göze 
çarpmaktadır. Beşinci olarak ve belkide en önemlilerin
den biri OSF lideri ve üyelerinin Osmanlı toplumsal 
ve ekonomik yapısını çözümlemek gibi bir çaba sarfet- 
memiş oluşlarıdır. Oysa aynı dönemde “Türklük Cere- 
yanı”nm giriştiği ilk etkintikterinden biri budur. Son 
olarak belirtilmesi gereken nokta, işçi eylemlerinin daha 
çok malî en çok ekonomik bir zeminde ele alınmış olma
sıdır. Oysa bunun ekonomik bir savaşım olduğu kadar 
siyasal iktidar savaşımına dönüştürülebileceği gözönü- 
ne alınmamıştır ve tartışılmamıştır.

Kısaca Hilmi ve çevresinin sosyalizmi evrimci, parla
menter ve malî bir anlayışla kavrayıp, aktardıkları söyle
nebilir. Bu çevrenin bir özelliği de İslâmcı düşünüş ile 
dirsek temasını hiç bir vakit bırakmamış olmalarıdır. 
OSPnIn program ve beyannamesinde bu durum belirtil
miş olduğu gibi Iştirak'teki Hüseyin Hilmi imzalı tek 
yazı olan “Şûra-yı Ümmet’e Cevap”ta da bu konu işlen
miştir. Ayrıca OSF’nin kurulduğu haberini veren Iştl- 
rak'in  19. sayısında ilk yazı Müslümanların Ramazan 
Bayramlarının tebrik edilişidir. "... Ramazan-ı Şerîfi bil
cümle Islâm kardeşlerimize tebrik etmeği İştirak gazete
si bir vazife-i mukaddese addeder (No: 19, 26 Ağustos 
1326). Yine Medeniyet gazetesinde (No: 1 1 Kanun-u 
Evvel 1326) “ İslâm Sosyalistlerinin Tebriki” vardır. OSF 
çevresinin sosyalist düşünüşünde materyalizmden pek 
payını almadığı görülmektedir.

II. Meşrutiyet’e ilk sosyalist yapıtlar çeviridir. Haydar 
Rıfat'ın George Tourner’den çevirdiği Sosyalizm (Der- 
saadet: Matbaa-ı Hayriye, 1326) ilk çeviri sosyalist kitap
tır. Yine aynı yazarın, bu kez takma adla yazdığı (Avukat 
T.Nadir) Beynelmilel İhtilâl Fırkaları adlı bir yapıtı vardır. 
İlk telif yapıt ise Dr. Refik Nevzad’ın Sosyalizm ve Rehber- 
i  Amele adlı kitabıdır. Celal Nuri Tarih-i İstikbal adlı 
üç ciltlik yapıtının bir bölümünü sosyalizme ayırmıştır 
(Cilt III, İstanbul, Yeni Osmanlı M. 1332 H).

II. Meşrutiyet döneminde, sosyalizme ilişkin, hemen 
her süreli yayında en azından haber düzeyinde bilgi 
bulmak olanaklıdır. Meşrutiyetin ilanından sora patlak 
veren grevler ve işçi hareketleri sosyalizmin gündeme 
gelişinde hayli etkili olmuştur. Bu konuda tanıtıcı, övü
cü ve yerici birçok makale yazılmıştır. Servet-i Fünûn, 
Bağçe, ŞehbSI, Hak, Zekâ, Resimli Kitap, Musavver Mu
hit, Ulûm-u İktisadîye ve İçtimaiye Mecmuisı gibi dergi
lerde bu türden yazılara rastlamak olanaklıdır. Resimli 
Kitap’ta yayınlanan, "Ferdiyun ve İştirakiyyun” [No:
12 (? Eylül 1325)1 “ Sosyalizmin Şekl-i Hazırı” (No: 14 
Teşrin-i Sani 1325) ve “Lasalle, Marx ve Erfurt Kongresi” 
(No: 15 Kanun-u Evvei 1325) adlı makalelerin yanı sıra 

Musavver Muhlt’te “Sosyalizm, Menşeî, Müessisleri, Gâ- 
yesi, Şekl-i Hazırı, Sûret-i halli” [No: 2 (30 Teşrin-i Evvel 
1324)] ve Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası'nda 
yayınlanan “Demokrasi ve Sosyalizm” [No: 6 Cilt II 
(1 Haziran 1325)] buna örnek olarak gösterilebilir.
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Refik Nevzad'ın üstte kapağı görülen Sosyalizm ve 
Rehber-i Amele (1911) broşürünün yanısıra, Siyaset-i 
Hazıra-ı Meş’ume (1911), Haraç Mezat Satıyoruz 
(1912), Hatt-ı Hareket Beyannamesi ve Belediye 
Programı gibi eserleri vardır.

Yine II. Meşrutiyet döneminde yayınlanan Yirminci 
Asırda Zekâ adlı dergide (No: 7, 2 Mayıs 1328) “Sosya
lizm Nedir? Ve Bizde Sosyalizm” başlıklı ve Arşen Gidor 
imzalı bir yazı yayınlanmıştır ki yazarın sosyalizmi hiç 
de eğreti bilmediği, bu konuda düzeyli bir bilgi birikimi
ne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yazıda, hayalî sosya
lizm, fenni sosyalizm. Kari Marx, sosyal-demokrasi, eko
nomik alt yapının belirleyiciliği, Kapital, Hegel ve diya
lektikten çok kısa olarak sözedildikten sonra, ilginç bir 
yorumla yazar şunları belirtir:

“ ...İtalya’nın haris sermayedâr sınıfı olmasaydı acaba 
Trablusgarp hadisesi vukû’bulur muydu? Avrupa ser- 
mayedârının menafi-l maddiyeleri olmasaydı Memleketi
mizin işlerine her vakit burunlarını sokarlar mıydı?...”

Makalenin yazarı son olarak, sosyalizmin bir istek 
sonucu olarak değil, “ ...tekâmül-ü Içtimalyenin netice-i 
tabîyesl olarak...” geleceğini belirtir. Ayrıca yazarın, ta
nm konusundaki hükümet uygulamalarının sosyal- 
demokrat bir anlayışla benimsendiği kanısında oluşu, 
oldukça ilginçtir.

Sonuç olarak, dönem sosyalistlerinin daha çok evrim
ci, parlamenter bir sosyalizmi benimsedikleri; çatışmayı 
içeren, düzen bozan, kargaşa yaratıcı, toplumsal ve 
siyasal banşı ve bütünlüğü bozucu ihtilâlci (devrimci) 
sosyalizme pek sıcak bakmadıkları söylenebilir. Bunun 
birnedeni Mütareke dönemi Osmanlı Aydım’nın “ Devlet 
Kurmak” kaygısından farklı olarak Meşrutiyet Aydını’- 
nın “Devleti Kurtarmak” misyonunu yüklenmiş oluşun- 
dandır.

tJlEHMET Ö.ALKAN

çerçevesinde kesinleşti. Bu saflaşmalar giderek belirginleşecek, emperyalist ülkeler, özellikle 
Kuzey Anadolu’nun Fransız nüfuz bölgesi olarak kabulüne varıldığı 1914 Fransa-Almanya 
Anlaşması’nm gösterdiği gibi, Osmanlı Devleti’nin kaderinin, çıkacak emperyalist savaşa 
bağlanmasını kararlaştıracaklardır.

I. Dünya Savaşına Giriş

Liman von Sanders’in Osmanlı ordusuna el koymak üzere İstanbul’a heyetiyle birlikte 
yerleşmesi, çıkacak olan savaşta Osmanlı Devleti’nin de yeri olduğunu belirliyordu. Bağdat 
Demiryolu inşaatı Fırat boylannda devam ederken, Saraybosna suikastının vesile olduğu 
Avrupa savaşının doğuya, Osmanh topraklanna taşınması süreci de Liman “Paşa”nm I. Ordu 
Komutanlığına getirilmesi. Temmuz 1914’te de Almanya-Osmanlı İttifak Anlaşması’yla başlatıldı. 
İttifak, Rusya’nın Avusturya-Sırbistan savaşına müdahalesi durumunda Osmanlı Devleti’ni 
Almanya’nm yanında savaşa sokacak biçimde planlanmıştı. Aslında ittifak karan, görünüşte 
üçlü ittihatçı paşalar iktidannın da kınimasıyla, Enver Paşa’nm, Alman Büyükelçisi’nin ve 
Sadrazam Sait Halim Paşa’nın gizli olarak aktettikleri bir sözleşmeydi. Talat Paşa’nm da 
desteklemesiyle, aceleyle “seferberlik” ilan edildi; tüm Osmanh topraklannda yedekler askere 
çağnidılar. Enver Paşa, hiç para harcamadan koca bir ordu kurabildiğinden dem vurarak 
Almanlara övünüyordu. Oysa Almanlar bu seferberliğin bu kadar aceleyle ilan edilmesinden, 
ittihatçı diktatörlüğün savaşa girişi bu kadar büyük bir atılganlıkla özlemesinden 
hoşnutsuzdular. İtilaf devletleri Osmanh’mn savaşa “mukadder” girişini geciktirmek için 
sonuçta, girmesi, paylaşımın tamamlanması için gerekliydi, ama bir zaman sorunuydu- 
uğraşırken, Almanya da, kazanacağı “çabuk zaferlerden” Babıâli’ye pay vermek gibi can sıkıcı 
bir durumla karşılaşmak istemediğinden Osmanh Devleti’nin savaşa girişini geciktirme 
peşindeydi. Böyle bir ortamda, tüm Akdeniz’in stratejik anahtarının İngiliz donanmasında 
olduğu düşünülürse “Goeben” ve “Breslau” zırhhlannm Boğazlar’a yerleştirilmesinin Osmanlı’mn 
ne zaman savaşa gireceğinin kesin tayinini elde tutmak için Alman Genelkurmayı’nın bir 
“oyunu” olduğu daha iyi anlaşılır.

Ancak Almanya, umduğu çabuk zaferi bulamamış, Fransızlar ve Ruslar karşısında sıkıntılı bir 
duruma düşmüştü. İngiltere’nin Osmanh Devleti’nin savaşa girişini geciktirmeye çalışmasının 
nedeni de yavaş yavaş ortadan kalkmış, Hintli Müslüman birlikleri, Osmanhlar “Kutsal Savaşı” 
açmadan cepheye aktarabilmiş; İngiltere’nin I. Dünya Savaşı’ndaki en büyük çekincesi, yani 
Araplann ve Hintli Müslümanlann Osmanh Devleti’nin etkisinde kalmalan göreli olarak 
giderilmişti. Savaşın kolay kolay sona ermeyeceğini anlayan Alman kurmaylan 26 Eylül 
1914’te Osmanlı Bahriyesi’ni haberdar etmeden Boğazlar’ı kapattılar. Bu kez, Almanya’nm 
sıkışık durumundan korkuya kapılan Osmanlı yöneticileri korkuya kapılarak, hâzinenin 
tamtakır olduğunu, böyle bir durumda savaşa girilmesinin uygun olmayacağını Almanlara 
bildirdiler. Almanlar hemen 100 milyon franklık bir harp kredisi açmayı önerdiler; hâlâ 
tedirgin olan Osmanlı hükümeti Berlin’e bir heyet gönderip çıkar bir yol aramaya karar 
verdiğindeyse çok geçti. Almanya kararlılıkla hareket edip. Amiral Souchon kumandasındaki 
Osmanh gemileriyle, “Goeben” ve “Breslau” zırhlılannm da refakatinde Sivastopol’ü ve 
Karadeniz’deki diğer Rus limanlannı bombaladı. 4 Kasım 1914’te Rusya, 5 Kasım’da ise 
İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiler.

II. Meşrutiyet Döneminde İlk İşçi Eylemleri, İlk Örgütlenmeler
II. Meşrutiyet’in ilk işçi eylemleri gibi ilk işçi ve sol örgütlenmeleri de öncelikli ve ağırlıklı 
olarak Selanik ve İstanbul’da başladı. Kapitalist gelişmeden görece daha fazla pay almış, 
miliyetçi akımlann hızla gelişmekte olduğu, Batı’nın düşünce akımlanna daha yakın ve 
nihayet dönemin güçlü sosyalist hareket ve örgütlenmelerinden biri olan Bulgar solunun 
doğrudan etkilerine açık Rumeli merkezleri arasında, Selanik’in özel bir yeri vardı. KozmopoUt 
nüfusu, Osmanlı aydınlannın büyük bölümünü banndırması, siyasal hayatın merkezi olması ve 
işçi sayısının fazlalığıyla İstanbul da benzeri bir konumda bulunuyordu. Hürriyet’in ilanının en 
fazla yankılandığı bu iki önemli Osmanh kenti, 1908 sonrasında en yoğun işçi hareketi ve 
örgütlenmelerine da tanık oldular.

1908 Grevleri

Türkiye işçi sınıfı tarihinde “1908 Grevleri” olarak bilinen işçi grev ve eylemleri II.
Meşrutiyet’in ilanını izleyen ilk özgürlük günlerinde İstanbul ve Selanik’ten başlayarak 
İmparatorluğun başka bölgelerine de dalga dalga yayıldı. Ağustos’un başlannda ülkenin dört 
bir yanında grev haberleri gelmeye başladı. 1906’da, Abdülhamid istibdatınm en güç 
günlerinde de grevler yapmış olan ve bir ölçüde mücadele geleneğine sahip sayılabilecek 
İstanbul Cibali Tütün İşletmeleri işçilerinin Temmuz’un son günlerinde başlattıklan ve en 
önemli talep olan ücret zammının alınmasıyla 14 Ağustos’ta sona eren grev, 1908 işçi 
eylemleri dalgasının ilk habercilerinden biriydi. Ağustos’un ilk yansında Dersaadet liman, 
Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası, İzmir liman, İzmir Çarmado Halı Fabrikası, İncir Kutu 
imalathanesi, İstanbul tramvay, Samsun tütün ticarethaneleri işçileri, İstanbul gazete 
mürettipleri, Rumeli’de çeşitli işletmelerde çalışan işçiler grevdeydiler. Ağustos ortalanndan 
itibaren, başta ücret artışı ve daha iyi iş koşullan talepleriyle başlayan, büyük işletmelerdeki
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Kayzer II. Wilhelm Enver Paşa He biriiide. "Meiftepii" ittihatçı subaylar içersinde Prusya disiplininden ve 
miiiiyetçiiiğinden beii<i de en çoi< etidlenmiş olanı Enver'di. Prusya yönetimi de, itaynağı i<uşi<usuz Enver 
Paşa'nın iik Almanca öğrenmeye başladığı Harb Okulu’ndaki eğitim yıllarına uzanan bu etkiden azamî ölçüde 
yararlanmak için çaba göstermişti. Örneğin I. Dünya Savaşı başlarında Genelkurmay'da Enver Paşa'nın emrinde 
çalışan ve Göben ve Bresiau'un Boğaziar'dan geçmeleri emrinin verilmesini sağlayarak OsmanlIların savaşa 
girmelerinde aktif bir roi oynayan Baron von Kress, onun 1909'daki Beriin ateşemiiiteriiği sırasında ‘‘meclislerde 
pek ziyade şımartılmış" olduğunu hatırlayacaktı. Daha sonra amiral olacak oian Afif Büyüktuğrui ise, daha bu 
dönemde biie Prusya imparatoru'nun çevresinde Osmanlı İmparatorluğu'ndan ‘‘Enveriand" diye bahsettiğini 
belirtir. Bu yıllarda İstanbul'da İngilizce olarak yazılmış anonim bir kaynak ‘‘Enver Bey’in Abdülhamid’in haili 
sorununu daha iik gelişinden itibaren gözüne girmiş olduğu İmparator'ia tartışmış oiduğu’’na dair bir iddia içerir.

çok sayıda işçiyi kapsayan grevler, 1908 grev dalgasının kabararak sürdüğünün işarederi oldu.
15 Ağustos tarihli gazeteler aralıklı olarak aylarca sürecek büyük demiryolu grevlerini haber 
veriyorlardı. Anadolu-Bağdat Demiryolu işçileri, İstanbul ve İzmir Tramvay Şirketleri işçileri.
Şark Demiryollan Kumpanyası, Sirkeci Şimendifer Fabrikası işçileri, Selanik-Dedeağaç Demiryolu 
işçileri, Yedikule Şimendifer Fabrikası işçileri, Aydm-İzmir Demiryolu işçileri, Selanik Elektrikli 
Tramvay Hattı işçileri, Selanik Sigara Fabrikası işçileri, yine Selanik’te sigara kâğıdı, tütün, 
tuğla, bira fabrikalan işçileri. Ağustos 1908 boyunca grevdeydiler. 1908 grev dalgası Eylül’de 
şiddetim ve yaygınlığını artırarak sürdü. Özellikle demiryollannda daha önce başlamış olan 
grevler sürekli veya aralıklı olarak devam ederken. Eylül başlannda bunlara Selanik Telgraf 
İdaresi memurlannm, ticarethane ve mağaza çalışanlannın, Kazlıçeşme Debbağhane işçilerinin. 
Havagazı Şirketi işçi ve memurlannm, Kavala’da 12 binden fazla tütün rejisi işçisinin grevleri 
eklendi. Eylül’ün ikinci yansında yeni grevler başlarken, şubelerinde süren grevler 
yaygınlaşarak tüm işletmeyi felce uğrattılar. Ağustos ortalarından beri huzursuzluk içinde 
istemlerinin kabulünü bekleyen Anadolu-Bağdat Demiryolu işçileri, şirketin istemlerini kabul 
etmemesi üzerine 14 Eylül’de yeniden greve başladılar. 18 Eylül’de Şark Demiryollan grevi 
patlak verdi. Aydm-İzmir hattında, grev tüm Eylül boyunca ve Ekim başlannda aralıklarla 
sürdü. Demiryolu grevlerine Eylül sonlannda Beyrut-Şam-Hama demiryolu Ham işçileri kanidı. 
Eylül sonlannda huzursuzluklann ve kıpırdanmalann bir padamayı çoktan haber verdiği 
kömür ve maden havzalanndan peşpeşe grev haberleri gelmeye başladı. Zonguldak-Ereğli 
Kömür Havzası’nda, Ergani Bakır Madenleri’nde, Balya-Karaaydm Simli Kurşun İşletmesi’nde 
işçiler greve gittiler, çeşitli olaylar patlak verdi. Yine Eylül sonlan ve Ekim başlannda Deniz 
İşletmeleri işçilerinin eylemleri ve huzursuzluklan grevlere dönüştü. Şirket-i Hayriye 
makinisrieri, tayfalan ve memurlannm başlattıklan grev, diğer yerlerde olduğu gibi üzerlerine 
asker gönderilerek zorla dağıtıldı. Eylül sonunda şirketin Hasköy Tersanesi işçileri ve Şirket-i 
Hayriye Fabrikalan işçileri greve çıktılar. İstanbul, İzmir ve Selanik’te tramvay işçilerinin grev 
haberleri Eylül-Ekim’de de birbirini izledi. Bu önemli ve büyük grevler dışında. Eylül ve Ekin 
1908’de mağaza çalışanlanndan otel ve lokanta garsonlanna, temizlik işçilerinden yazmacı 
esnafına, mürettiplerden Adana Pamuk Fabrikası, Hereke Dokuma Fabrikası, Varna Ticaret 
İşletmeleri personeline kadar çeşitli işyerlerinde grevler görüldü.

Temmuz-Ekim 1908 grevlerine katılan işçi sayısını kesin olarak hesaplamak güç olmakla 
birlikte, çeşidi kaynaklardan derlenen bilgi ve verilerin değerlendirilmesi grevlere katılan işçi 
sayısının 100 bini bulduğunu gösteriyor, Ûç ay içinde 100 bine yakın, belki de aşkın işçinin
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ANTEL, SADRETTİN CELAL 
( 1 8 9 1 -1 9 5 4 )

Türkiye Komünist Hareketi’nin iik başiangıç yıiiann- 
da, Marksizmi Batı’dan öğrenip geien öncü kadronun 
içinde yer alan, Sadrettin Celal, 1891’de İstanbul'da 
doğdu. Paris'te Sait Cloud Yüksek Öğretmen Okulu'nda 
ve Sorbonne'da öğrenim gördü. iViarksizmie Fransız so
lunun etkisinde kalarak tanıştı. Türkiye'ye döndükten 
sonra felsefe, eğitimbilim ve psikoloji öğretmenliği yap
tı. 1919'da; ilk sayısı Berlin’de çıkan 20 Eylül 1919'dan 
İtibaren de İstanbul'da yayınını sürdüren Kurtuluş der
gisi ve çevresindeki sosyalist kümelenme içinde yer 
aldı. Kurtuluş dergisi çevresinin Dr. Şefik Hüsnü (Dey- 
mer) başkanlığında 22 Eylül 1919'da kurdukları Türki
ye İŞÇ İ ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın yönetiminde yer aldı.

Sadrettin Celal, 10 Eylül 1920’de Baku’de toplanan 
Türkiye Komünist Partisi'nin I. Kongresi'ne İstanbul'da
ki İMarksist Grup Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi'ni temsilen 
Ethem Nejat ve Mustafa Nermi'yle birlikte delege olarak 
katıldı. İstanbul’a döndükten sonra. Damat Ferit Hükü- 
meti'nce kapatılan Kurtuluş'un yerine 1 Haziran 1921'de 
yayın hayatına atılan Aydınlık dergisinin kurucuları ara
sında yer alarak “ mesul müdürü" oldu.

1923'te önce TKP adına Bulgaristan Komünist Parti- 
s/'nln Kongresi'ne, daha sonra da Komintern’in V. Kong
resine (17 Haziran-8 Temmuz 1924) Şefik Hüsnü’yle 
birlikte delege olarak katıldı. Baku Kongresl'nde kendi
leri gibi Merkez Komite üyesi seçilmiş ve Moskova'daki 
Harici Büro'da görev yapmakta olan Mustafa Börklüce 
ve Ali Rıza (Keskin) ile; Türkiye’de bir “toparlanma 
kongresi” yapılması konusunda anlaştılar. Sadrettin Ce
lâl; 1 Ocak 1925 tarihinde İstanbul Akaretier’de Şefik 
Hüsnü'nün evinde toplanan Türkiye Komünist Partisi’- 
nin II. Kongresi'ne; Baku’deki I. Kongre'de Merkez Ko
mite üyeliğine seçilmiş delege olarak katıldı. Merkez 
Komite üyeliğine seçildi. Yedi kişilik İcra Komitesi'nde 
Şevket Süreyya ile birlikte, neşriyat işleriyle görevlendi
rildi.

Şubat 1925’te Takrir-i Sükûn yasasına dayanılarak 
Aydınlık dergisi kapatıldı ve tutuklandı. Yargılandığı da
vada, Ankara İstiklâl Mahkemesince 7 yıl hapse mah
kûm edildi. 18 ay hapis yattıktan sonra, 29 Ekim 1926’da 
Cumhuriyet Bayramı’nda çıkartılan afla tahliye oldu. Tah
liyesinden sonra partiden ve komünist hareketten uzak
laştı. 1930'ların başında İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Pedagoji Kürsüsü'ne profesör olarak getirildi. 
II. Dünya Savaşı yıllarında dönemin tek anti-faşlst gaze
tesi olan Tan'da “Anten” takma adıyla yazılar yazdı. 
Makalelerinde Sovyetier Birliği'yle dostluk ve dış politi
kada İşbirliği önerdi. 1954'de İstanbul'da öldü.
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veİşçi Hareketi

OsmanlI Devleti "Hasta Adam" olarak 
tanımlandığından beri Avrupa kamuoyu Balkanlar’daki 

OsmanlI varlığını geçici olarak görüyordu. 93 
Savaşı'ndan (1877-78 Osmanh-Rus Savaşı) sonra 

Avrupa topraklarında Osmanlı egemenliğinin devamı 
ingilizlerin Ayastefanos'taki çözümlerin Rusya’nın 

hegemonyasına hizmet edeceği kuşkusundan, 
Arnavutların büyük bölümünün Müslüman olmasından 
ve en önemlisi Makedonya'nın milliyetini saptamadaki 
zorluktan ileri gelmişti. Arnavutlan ayaklanmaya sevk 
eden, İttihat ve Teral<ki’n/n sürdürdüğü Türkleştirme 
siyasetiydi. Nitekim Arnavutluk'ta okullarda öğrenim 

dilinin Türkçe olması zorunlu kılınmıştı. Ayrıca Arnavut 
bölgelerinde askerlik, vergi toplama, sonra da 
silahsızlandırma çabaları, yıllarca kendi haline 

bırakılmış bu insanları ayaklanmaya teşvik eden 
unsurlan oluşturdu. Öte yandan İttihat ve Teral<k| 

Rumeli'de Osmanlı egemenliğini pekiştirmek için 
Müslüman Arnavutlardan yararlanamayacağını 

anlayınca bölgeye muhacir yerleştirmeyi denedi. 31 
Mart 1912'de çıkartılan bir talimatla Yanya, Manastır 

ve Işkodra'da hâzineye ait çiftliklerde öteden beri 
"ortakçı ve aylakçı" olarak kalan kimselerle, 

yerleştirilecek Müslüman göçmenlere kırkar dönüm 
arazi verilmesi öngörüldü. Arnavutların ayaklanma 

hareketinin yanısıra, iç siyasal koşulların karmaşıklığı 
ve Trablusgarp Savaşı, Ruslann aktif desteğindeki 

Bulgaristan'ı Bulgar-Sırp ittifakı İçin harekete geçirme 
koşullarını hazırlamıştı. Bulgarlar Makedonya'nın büyük 

bir bölümünü ve Trakya'yı elde etmeyi, Sırplar ise 
güneye doğru biraz genişlemeyi ve batıdaki Osmanlı 

arazisini almayı hedeflerken uzun vadede Bosna- 
Hersek’i ilhak etmiş ve Selanik'e doğru yayılma 

arzusu içindeki Avusturya'ya karşı Bulgar desteğini 
elde etmeyi umuyorlardı. Ruslar ise Avusturya'nın 

Bosna-Hersek'i ilhak etmesinden sonra güneye doğru 
ilerlemesine karşı bir Slav şeddi çekmek, Osmanlı 

Rumelisi'ni Balkan devletleri arasında paylaştırmak, bu 
şeddin gerisinde İstanbul ve Boğazlar'da kendilerine 

daha uygun bir düzen sağlamak amacındaydılar.
Balkan Savaşı'ndan önce Arnavut isyanı iyice 

yaygınlaştı. 22 Temmuz 1912'de işbaşına gelen 
Muhtar Paşa hükümeti bir genelge çıkartarak 

Arnavutlara karşı bastırma harekâtına son verildiğini 
ve Arnavutların 14 maddelik taleplerini kabul ettiğini 

açıklamasına rağmen, silahlarını geri almak 
konusundaki taleplerinin kısmen karşılandığını ileri 

süren Arnavutlar eylemlerini sürdürme karan aldılar. 
Fransa'nın Rusya'ya destek olacağını bildirmesiyle 

savaşa daha da istekli hale gelen Rusya'nın 
smelierini kestiren Osmanlı hükümeti 18 Eylül 1912'de 

Arnavutlara tanınan bütün hakların bütün Rumeli'ye 
de tanınacağını ilan etmesine rağmen savaşın hızla 

yaklaştığının farkına vararak kısmi seferberlik ilan etti. 
İttihat ve Teral̂ ki ise Rumeli'ye tanınan bu hakları 
bahane ederek Darülfünun öğrencilerini BabIâli'ye 

doğru yürümeye teşvik etti ve altta görüldüğü gibi 
İstanbul'da derhal savaş ilan edilmesini talep eden 

büyük gösteriler düzenlemeye koyuldu.

katıldığı bir grev dalgasının, 1908’lerin toplumsal ortamında ciddi sonuçlar ve tepkiler 
doğurması kaçınılmazdı.

En önemlileri demiryollan, tramvay şirkederi, havagazı ve su şirkederi, tütün rejileri gibi, 
ağırlıklı olarak Alman ve Fransız sermayeli işletmelerde padak veren, bu özellikleriyle de 
doğrudan ve kendiliğinden bir şekilde yabancı sermayeye karşı geUşen 1908 grevleri İttihat ve 
Terakki'nin özgürlükçülüğü kadar milliciliğinin de denek taşı oldu. Özgürlükçülüğün, işçilerin, 
emekçilerin hak ve özgürlüklerinde sona ereceğini, milliciliğin ise emperyalist baskı ve 
bağımlılıklan aşamayacağını gösterdi.

1908 grevleri sırasında, Osmanlı işçileri istibdatı yıkıp hürriyet ilan eden İttihat ve Terakki 
kadrolanna güveniyorlardı. Meşrutiyet’in ilanıridan sonra İttihat ve Terakki’nin siyasal iktidara 
resmen ve açıkça el koymuş olmaması, işçi kesimlerindeki bu yanılsamayı pekiştirmiş, çoğu 
eylem sırasında işçiler istem ve şikâyetlerini İttihat ve Terakki’ye duyurmaya çalışmışlar, onun 
müdahalesinden ve desteğinden medet ummuşlardı. 1908 grevleri boyunca, grevci işçilerin 
kamuoyuna yayınladıklan bildirilerde “İstibdat fikirlerinin mahvıyla adaletin icrası İttihat ve 
Terakki Cemiyet’nin teşekkül esası ve mukaddesi vazifesi olmakla... ali mercilerinden hürriyet, 
adalet ve müsavaatı fiilen hükümran kılmasını talep ve istirham eyleriz” türünden ifadelere 
sık sık rastlanır. Kimi zaman da, İttihat ve Terakkici aracılara güvenilerek eylemlerin sona 
erdirildiği görülür. Ancak, Ağustos’dan itibaren yaygınlaşan grevlerin yarattığı ilk şaşkınlık 
geçer geçmez. Hükümet, grevcilerin üzerine asker göndererek özellikle yabancı sermayeli 
büyük şirketlerde patlak veren grevleri emperyalist baskılann da etkisiyle sert bir şekilde 
bastırma yoluna gidince, işçilerin güven duyduğu ve medet umduğu İttihat ve Terakki’nin, 
işçilerin yanında değil de hükümetin ve yabancı sermayenin yanında yer aldığı ayan beyan 
Ortaya çıkmaya başladı. Ekim başlannda (8 Ekim 1908) alelacele çıkartılan “Tatil-i Eşgal 
Kanun-u Muvakkati”, can sıkıcı grevleri ve işçi eylemlerini engellemek isteyen yabancı 
tekellerin ve Hükümetin ortak belgesi olduğu kadar İttihat ve Terakki’nin de onayına sahipti. 
Bir süre sonra bu yasayı daha da ağırlaştıran yine İttihat ve Terakki oldu.

İlk Grev ve Sendika Yasağı: Tatil-i Eşgal Kanun-u Muvakkati

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra kabaran grev dalgasının yerli ve yabancı sermaye çevrelerinde 
yarattığı şaşkınlık ve huzursuzluk, o güne kadar sürekli küçümsenmiş ve çalışanlar arasmda 
ikinci sınıf işçi olarak kabul edilmiş Müslüman tebaadan işçilerin de grevlere kitlesel 
katılımıyla perçinlenince, yabancı ve yerli sermayeyi korumanın ve devleti kurtarmanın yolu 
bir kez daha yasakçıhkta aranacaktı. O günlerde çeşitli gazetelerde çıkan yazılar, devlet ve 
hükümet yetkililerinin açıklamalan egemen güçlerin psikolojilerini ortaya çıkartmak açısından 
ilginçtir. 5 Eylül 1908 tarihli Sabah gazetesinde, Le Temps gazetesi İstanbul muhabirinin bir 
haberiyle birlikte, gazetenin ilgili yorumu yer almakta, bu yorumda şöyle denmekteydi: 
“Kanun-ı Esasî’nin ilanından beri henüz bir ay kadar zaman geçtiği halde, sosyalizm • burada 
da dahil oldu... Sosyalizm fikrinin sirayetini tashil eden amele grubu, burada büyük bir 
cemiyet teşkil etmemektedir. Fakat şurası gariptir ki burada Avrupa’nın amele grubu gibi 
muhtaç ve sefil bir ahali olmadığı halde, sosyalizm fikri amele arasmda intişar eylemektedir... 
Sosyalizm, ihtiyacı çok kazancı az olan Avrupa amelesi arasında taammüm edebilir 
(umumileşebilir). Kanaatkâr Osmanh amelesi arasmda o gibi fikirler taammüm edemez.” İkdam 
gazetesinde 16 Eylül’de çıkan bir yazıda da şu görüşler işleniyordu: “İki ay evveline kadar, 
saahifi matbuata (matbaa sayfalan) geçirilmediği için grev kelimesinin ne olduğu bilinmediği 
gibi, grev dediğimiz halet, yani terk-i eşgal dahi mecburen gayn vaki idi. Grevler adeta bir 
illeti müstevliye halini aldı. Grev yalnızca şirket ile amele arasında tahaddüs eden (meydana 
gelen) bir ihtilaf olmakla kalmaz. Memleketin ahval-i iktisadiyesi üzerinde tesir yapar...
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Bundan maada, memleketimizde mevcut cesim sanayi ecnebi sermayesiyle vücuda gelmiştir. 
Demek ki grevler, dolayısıyla itibar-ı malimiz üzerinde tesir icra eder. Şirketlerin hisse 
senedadı düşer.” Yine aynı günlerde, İstanbul Ticaret Odası gazetesi grevlere karşı çıkan bir 
yazısında “yerli amelenin ecnebi amele seviyesinde olamayacağını” yazıyor, ve “Seviyesi, 
haklanm müdafaa ve muhafazadaki kudretleri bizimkilere kat kat faik olduğundan, yerli 
amelenin politika manevracılanna kolaylıkla kapılacaklan derkâr (malum) bulunduğundan, 
ecnebi amele derecelerinde mütalibatta bulunmalan gayn caizdir” diyordu.

İttihat ve Terakki'nin “amele meselesi”ndeki görüşü ise İttihat ve Terakki gazetesinde 
yayınlanan, “patronlar ve ameleler” yazısında bütün açıklığıyla ortaya konmaktaydı: “...Fabrika, 
ticarethane sahipleri hükümete karşı mükellefiyetlerinin fevkinde olarak amelelerine karşı da 
ağır bir yüke tahammül edecek olurlarsa teşebbüse vazedecekleri sermayenin mutad kazancım 
temin edemezler. Bu da kendilerine keder ve ümitsizlik anz olmasını, teşebbüslerinin tatilini 
intaç eyler (sonucunu verir) ve memleketin İktisadî terakkisini durdurur... Halbuki bu gün 
patronun kuvveti ne derece ise ameleninki de ondan aşağı değildir. Bilakis pekçok hususlarda 
kanunun gayn meşru himayesi sayesinde, bazı memleketlerde patronlar amelenin istibdadına 
mahkûm olmaktadırlar... Biz bu hususta sahip ve salim olan serbesti politikasından sapmamayı 
hem İktisadî kaideler, hem memleketimizin umumi ahvali nokta-i nazanndan daha muvafık 
gördük... Memleketin iki büyük sınıfı olmak istidadını gösteren sermayedar veya patron 
sınıfıyla amele smifinm yanlış mülahazalar neticesi yekdiğerine zararlı addedilen menfaatlerini 
telif eylemek icab eder. Şu son iki ay zarfında vuku bulan bazı müfrit muamelelerin önünü 
almak için gerek tatil-i eşgale ve gerekse sendikalara dair neşredeceğimiz misallerle amelelerin 
selahiyet derecelerinin neden ibaret olacağını göstermekliğimiz iktiza eder ve patron selahiyet 
hakkını tecavüz edince bu hareketinin cezasını -ki tabii bir tazminattan ibaret olacaktır- 
göreceği gibi amele de aynı suretle mesul olması lazım gelir. Yoksa bazı kimselerin talep ve 
iddia ettikleri veçhile sosyalizme adım atacak olursak her vakitten ziyade emniyet bahşetmeye 
mecbur olduğumuz sermayedarlan korkutmuş oluruz.”

8 Ekim 1908’de alelacele hazırlanarak Meclis’e bile sevkedilmeden Heyet-i Vekile (Bakanlar 
Kurulu) karanyla iki gün sonra yürürlüğe giren Tatil-i Eşgal Kanun-ı Muvakkati, işçi-işveren 
ilişkilerini, grev, sendika ve toplu sözleşme sürecini düzenleme görünümü altmda “kamu 
hizmeti gördüklen” gerekçesiyle demiryollan, tramvay ve liman işletmeleri, su ve havagazı 
şirketleri, Düyun-u Umumiye ve Reji İdareleri’ne bağlı işçilerin grev yapmalannı yaksaklıyor, 
yasaklamakla kalmayıp ağır para ve hapis cezalan getiriyordu. Aynı şekilde, bu türden 
işyerlerinde sendikalaşma yasağı getirildiği gibi yasanın çıkanimasından önce kurulmuş sendika 
ve cemiyederiri dağılması da öngörülüyor, her türlü iş anlaşmazlığında Ticaret ve Nafta 
Nezareti zorunlu, hakem ve arabulucu kılınıyordu.

1908 Tatil-i Eşgal Kanun-ı Muvakkati yalnız “umuma müteallik hizmet ve şirkederde 
çalışanlan” kapsıyorsa da, gerçekte tüm işçi hareketine indirilmiş bir darbeydi. Üstelik 1908 
grevlerinin en yoğun yaşandığı, işçi sınıfının görece en bilinçh ve örgüdü kesimlerinin 
bulunduğu işyerlerinin hemen tümü “umuma müteallik” sayılabilecek nitelikteydi. Yasanın 
yürürlüğe girmesinin hemen ardmdan işçi eylemlerinde ve grevlerde belirgin bir gerileme 
başladı. Ekim’in ikinci yansında yasa kapsamına girmeyen işyerlerindeki grevler de giderek 
seyrekleşti, 31 Mart (13 Nisan 1909) olaylannın ardından ilan edilen sıkıyönetim döneminde 
çıkanlan ve “Kanun-ı Muvakkat”in yerini alan Tatil-i Eşgal Kanunu’yla “Hizmet-i umumiye” 
kavramının kapsamı genişletilerek ve yasaklar şiddetlendirilerek işçi hareketi ve örgüdenmesi 
daha ilk adımlannda kıskıvrak bağlanmaya, engellenmeye çalışıldı.

İlk Siyasal Örgütlenmeler

1908-1913 arasında geçen beş yıl, Osmanh topraklan üzerindeki işçilerin ve sol (sosyalist) 
aydınlann ilk siyasal örgütlenme adımlannı attıklan dönemdir. Örgütlenme çabalannın en

1838

II. Meşrutiyet’le birlikte Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda 
sosyalist dünya görüşünü savunan bir grup milletvekili 
vardı. Bunlar Tatil-i Eşgal Kanunu’nun 
görüşülmesinde, 1910 bütçesinin tartışmalarında ve bir 
yıl sonra Kanun-ı Esasi'nin 35. maddesinin tartışmalı 
oturumlarında kendilerini "Osmanlı sosyalistleri" diye 
tanımlamışlardı. Bulgar, Ermeni ve Yahudi olan bu 
milletvekilleri arasında Erzurum mebusu Vartkes 
Efendi (solda) Celal Bayar'ın da belirttiği gibi “parti 
disiplini içinde yetişmiş, prensip sahibi sosyalist bir 
milletvekiliydi". Yine Bayar anılannda Vartkes 
Efendi'nin ordunun siyasetle uğraşmasının 
yasaklanmasını istediğini ve bunun için çaba 
sarfettiğini anlatmaktadır. Meclis-i Mebusan’da sendikal 
haklar ve grev konusunda sert konuşmalar yapan, 
sosyalist kuruluşlara ve derneklere yapılan baskıları 
kınayan, müterakki vergiyi savunan Selanik Mebusu 
Vlahov Efendi (ortada) 1878’de Makedonya'da doğdu. 
Liseyi Selanik'te, üniversiteyi Sofya'da okuduktan 
sonra Makedonya İç Devrimci Örgütü’ne girdi. Bu 
kuruluşta Merkez Komitesi'nde görev yaparken 
Makedonya'nın özerkliğini savunan Federal Halk 
Partisi’nden Selanik milletvekili seçildi. Meclis’de 
Balkan Federasyonu'nu destekleyecek çalışmalar yaptı. 
Daha sonra Bulgaristan'da çeşitli dışişleri görevlerinde 
bulunan Vlahov Efendi Viyana'da La FĞdöration 
Baikanique dergisini çıkarttı. Bulgaristan Komünist 
Partisi’ne girdikten sonra (1925) Sovyetier Birliği'ne 
gitti. Burada bir süre mülteci olarak yaşadıktan sonra 
1943'de Yugoslavya'ya dönerek hükümete girdi.
Dimitar Vlahoc 1954’de öldüğünde Yugoslav 
Prezidyumu'nda Mekedonya temsilcisiydi. İstanbul 
milletvekili Zohrap Efendi (sağda) ise Vartkes ve 
Vlahov Efendilerle birlikte sosyalist grubun görüşlerini 
savundu. Meclis'de bu milletvekilleri dışında Sivas 
milletvekili Dagavaryar Efendi, Kozan milletvekili 
Muradyan Efendi, Siroz mebusu Dalçef Efendi ile 
Pavlov Efendiler de sosyalist grupla birlikte . 
davranıyorlardı. Bu milletvekillerinin bir bölümünün 
geldiği bölge olan Selanik ise Osmanlı Devletl'nde sol 
düşüncenin özellikle Türk olmayan kesimler arasında 
yayıldığı bir merkezdi. 1908'den sonra Yahudi işçiler 
arasında yayılan sosyalist düşünce sonucunda birçok 
örgüt kuruldu. Bunlardan çoğu 1910'da Yahudi 
Abraam Benaroya'nın 1910’da Selanik’te kurduğu 
Selanik Sosyalist işçi Federasyonu’nda biraraya geldi. 
Altta t  Mayıs gösterileri ve Tatil-i Eşgal Kanunu'nu 
protesto mitingleri düzenleyen federasyonun kağıt 
başlığı ile aynı dönemde İstanbul'da faaliyet gösteren 
İstanbul Sendikalar Biriiği’n/n mühürü görülüyor.

FEDERATION SOCrALISTE
O U V R I t R E

S A L O N IQ U E



ve işçi Hareketi

İL M eşrutiyet A ydım  
Olarak Ethem N ejad

Ethem Nejad, II. Meşrutiyet’ten I. Dünya Savaşı'nın 
sonuna dek “Türklük Cereyanı'nm savunucusu olarak 
bu lıareketin İçinde yer almıştır. Ethem Nejad, genellikle 
Ethem Necdet ile karıştırılmaktadır. Oysa, Ethem Nec
det, II. Meşrutiyet’de Darwinist-Evrimci akımın baş sa- 
vunuculanndandır. Tekâmül ve Kânunları (Evrim ve Ya
saları) adlı yapıt sanıldığı gibi Ethem Nejad’m değil, 
(Dr.) Ethem Necdet’indir. Bu iki aydının birbirine karıştı- 
nlmasının yanı sıra, Ethem Nejat’ın daha II. Meşrutiyet’- 
te sosyalizme ve komünizme İlişkin yazılar yazdığı, hat
ta bu siyasal akımları savunduğu, yaydığı yazılır ki bu 
da yanlıştır; Ethem Nejat'ın aktif olarak sosyalist hare
ket içinde yer alması Almanya'da Türkiye İşçi ve Çiftçi 
Sosyalist Partlsl’nin kurucuları arasında yer almasıyla 
başlar. Daha önce değil.

Ethem Nejat'ın 1920’de Baku'de toplanan Türkiye Ko
münist Fırtası’mn I. Kongresi'nde yaptığı “ İstanbul’da 
Komünist ve Amele Harekâtı” başlıklı konuşmasında 
işlediği üç tema konumuz açısından oldukça ilginçtir. 
Bu konuşmada halkı soyan azınlık levanten ve Türk 
burjuvazisi suçlanır. Diğer yandan “vatan” , “vatanper
verlik” mefhumlarının halkı soymak; “vatan” ve
’milliyet” diye bağıranların proletaryayı ezmek amacın

da olduklan belirtilir. Konumuz açısından bir başka il
ginç nokta da proletaryaya gerçeğin mürşit sosyallstler- 
ce götürüldüğü savıdır. Bu konuşmanın yapıldığı tarih
ten çok değil, üç yıl öncesine kadar Ethem Nejat, bu 
konulann tam tersini savunmaktadır.

İlkin, Ethem Nejat, sözkonusu dönemde samimi 
ve "koyu” bir Türk Milliyetçisidir. "Vatan” , "Vatan
perverlik” ve “Milliyet” onun savunuculuğunu üst
lendiği İdeolojinin temel kavramlarıdır. İkinci olarak 
kooperatist görüşleri savunduğu kadar, bir Türk burju
vazisinin yaratılması zorunluluğu ve önemi üzerinde ıs
rarla durmuştur. Onun mürşid olarak nitelediği kişiler 
sosyalistler değil, idealist-Türkçü öğretmen, girişimci, 
ziraatçı ve medrese mezunu kişilerdir.

Bir Meşrutiyet aydını olarak Ethem Nejat’ın bu dönem
de savunduğu görüşleri üç başlık altında inceleyebiliriz. 
İktisadî görüşlerinin dayandığı temellerden biri ziraat 
diğeri ticarettir. Toplumsal görüşleri eğitim konusunda 
odaklaşır. Siyasal yeğlemesi ise kuşkuya yer bırakma
yacak biçimde Türk Milliyetçiliğidir. Bu üçlü saç ayağı, 
onun için, bir bakıma “Devletin kurtuluşu” yolunu özet
leyen içeriktedir.

İktisadi görüşlerinin ekseni olan ticaret ve ziraat, aynı 
zamanda iktisadi kurtuluşun da yollarıdır. Ona göre ser
maye birikimi “tasarruf” ile sağlanır. Öyle ki tasarruf, 
beşparasız insanları (Rockfeller, Carnegie, Morgan, Van- 
derbit gibi) milyoner yapmıştır. OsmanlIların da tasarru
fa yönelerek "işadamı” olabileceklerini söyler. Koope- 
ratlfçi görüşleri de sermaye birikiminin sağlanma yolla- 
nndan biri olarak savunmuştur. Ticarete ilişkin Türk 
Yurdu dergisinde şunları yazar: "... memleketin ihtiya
cını takdir edenlerden bir kısmı kendilerini ticaret haya
tına atmışlar, bütün varlıklarıyla çalışıyorlar. Bu çalışma 
yolunun küşadı (açılışı) Meşrutiyet'in te’sisi (kurulması) 
ile beraberdir. Ben bu tarz-ı mesâinin memleketde elbet 
bir gün çığır açacağını ve temelinin kurulduğunu ümld 
ediyonjm. Bu meyânda Mamülât-ı Dâhiliye-i İslâmiye 
Şirketi ile Iktisad-ı Bakkaliye Şirketini gösterebilirim...”

Bir Türk Burjuvazi sınıfının yaratılması onun en büyük 
Sziemlerinden biridir. Ticarete olduğu kadar ziraata da 
önem verilmelidir. Bu nedenle "fenni usuller” kullana
rak tanmın geliştirilmesi üzerinde durur. Bu amaçla okul
lar açılmasını, ders programlanna ziraat derslerinin ek
lenmesini ister. Kısaca eğitim bu konu gözönüne alına

rak yeniden düzenlenmelidir. Bu konuları da İçeren 
Terbiye-i İptidâiye İslahatı adlı bir risale yazmıştır. Ayrı
ca Çiftlik Müdürü adlı bir de öykü denemesi vardır. 
Bu öykü, KonyalI bir bankerin çiftliğine bir müdür ara
masıyla başlar. Konu 1349 (1933)’de geçmektedir. Ana- 
konu, ziraat okulu mezunu bir Türkçü-idealist gencin 
çiftliğe müdür olduktan sonraki altı yıllık dönemde [1355 
(1919)’a kadar] yenilikçi atılımlar ve "fenni” yöntemler
le çiftliği iptidaî bir durumdan çağdaş bir konuma getiri
şidir. Öykü, Türklük ideolojisi ile beslenmiştir. Örneğin, 
öyküde "Büyük Turan Oteli” ve bu otelde çalışan bir 
kaç dil bilen "nâzik ve işgüzâr” Türkler anlatılmaktadır.

II. Meşrutiyet sonrasında yazılar yazdığı Osmanlı Tica
ret ve Ziraat gazetesinin adı, bir bakıma, onun, iktisadi 
görüşlerinin ana başlıklarıdır.

Onun toplumsal görüşlerinin odak noktasında eğitim 
yardır. Bu onun öğretmen oluşu ile yakından ilgilidir. 
Eğitim, toplumsal ve ekonomik kalkınma "terakki etme” 
için olduğu kadar, Devletin Kurtarılması için de gerekli
dir. Onun eğitimciliği, bir yönüyle Türkçülüğün “ Halka 
Doğru” hareketinin somutlaştırılmasıdır. Gerek müdür
lüğü ve öğretmenliği dönemindeki etkinlikleri, önerileri

Mustafa Suphi ve Ethem Nejat (üstte) TKP adına 
Mustafa Kemal'e yazdıkları mektupta Türk Kızıl 
Alayı'nm Kazım Karabekir Paşa emrine girmek üzere 
gönderildiğini bildirmişti.

ve gerekse öğretmenlere atfettiği rol ve işlev hep bu 
merkezdedir. Türklük değerierinin ders programları yo
lu ile aktarılması, ziraatın sevdirilmesi eğitimin amaçla
rından biridir. “ Manastır’da Hayat-ı Aile” {Türk Yurdu, 
Cilt I, No: 8-9) adlı makalesinde bir yandan Manastır’ın 
toplumsal yaşamına ilişkin gözlemlerini aktarırken, di
ğer yandan da yatılı ziraat mekteblerinin kurulmasını, 
hatta bu amaçla kız rüştiyeleri ile iptidalarının ziraat 
ve ev kadını mektepleri haline getirilmesini ister. Bu 
kız mekteplerinin en büyük görevi ise; öğrenciye köyle
ri, tarlaları, kırları, doğdukları evi, ziraat işlerini sevdir
mektir. Eğitimin amaçlarından biri de milliyetçilik ve 
Türklük değerierinin aktarılması ve böylece hayat anla
yışlarının değiştirilmesidir. Bu amaçla, Bursa’ya Darül- 
mualllmln Müdürü olarak atandığında yaptığı değişiklik
lerden biri “Türk’ün Gücü Her Şeye Yeter” yazısını 
okulun iç kapısının üzerine her iki tarafı ayyıldızlı bay
raklarla süslenmiş olarak astırmasıdır. Diğeri ise ders 
programlarına ziraat derslerini eklemesidir.

Ethem Nejat’a göre: “Yeni muallimler (öğretmenler) 
için terbiyede hedef: çocukları düşünücü, muhakeme 
edici, keşf edici bir hâle getirmek ve serbest yaşayacak 
vatanperverier yetiştirmektir.” Tanin gazetesine (1911) 
yazdığı makalelerde de eğitim ve ziraat konusunu işle

miştir. "Darüimualllmin-Zıraat-Askerier” makalesi ile 
"Darülmuallimin Kongresi” adlı yazıları buna örnektir.
O, sosyalist olduğu dönemde de özellikle eğitim konu
sunu İşlemeyi sürdürecektir. Beşer ve Tabiat (1919) 
adlı dergide "Âli ve İptidaî Darülmuallimlerimizde” baş
lıklı yazısı ile Kurtuluş (1919)’ta yazdığı “ iptidaî 
Mekteplerimiz” başlıklı yazıları diğer örneklerdir.

Ethem Nejat’ın siyasal düşünüşü Türkçülük ile örtü- 
şür. O, yayınladığı tüm yapıtlarında, yazdığı makalelerin 
hemen hepsinde açıklıkla “Türklük Cereyânı”nın savu
nuculuğunu yapmıştır. Bursa’da Darülmuallimin müdü
rü iken okulun iç kapısı üzerine “Türk’ün Gücü Her 
Şeye Yeter” diye yazdırması; daha sonra 1914’de Türk 
Gücü Cemiyeti’nin kurucularının başında yer alması; 
Türk Yurdu dergisinin Manastır’da “ Hususî Muhabirli- 
ği”ni yapması; Türkçülük akımını açıklayan Türklük Ne
dir ve Terbiye Yolları adlı kitabı yazması; Terbiye-i 
İptidaiye Islahatı ve Çiftlik Müdürü adlı yapıtlarında Türk
lük değerlerinin önemini ısrarla vurgulaması bunun ka
nıtıdır.

Özellikle Türklük Nedir ve Terbiye Yollan adlı yapıt, 
Türkçülüğün manifestosu olan Ûç Tarz-ı Sfyasef'den 
sonra, Türkçülüğün sistematik olarak ele alınıp savu
nulması ve ilkinden farklı olarak İslâmcılık ile Osmanlıcı- 
lık’ı Türkçülük merkezli uzlaştırması açısından ilginçtir.

Yapıtın ilk bölümünde İslâmcılık ile Türkçülüğün birbi
rine uyan, birbirini destekleyen akımlar olduğu Ziya 
Gökalp, Mehmed Ali Tevfik, Şeyh Abdülhak Bağdadî 
ve Satı Bey gibi yazarlardan alıntılar yapılarak anlatılır. 
Türklüğün Doğu’da üstlendiği tarihsel misyon ve önem
li role değinilir. Bu arada Türkçülüğün “ ...Garbın kuru 
bir taklitçisi olmağa tahammül edemediği, garbın... yal
nız terakkiyât-ı sanâyî ve fenniyesine meftun olduğu...” 
belirtilir.

Osmanlıcılıkla Türklük çatışmamakta, tersine birbirini 
tamamlamaktadır. “ ...Türklük cereyanı Osmanlılığın 
muarızı” değildir diye yazılarak, Osmanlılığın bir etnik 
birleştirici öğesi olduğu anlatılır. Bu amaçla ABD örnek 
verilir. "...Müttehide-f Amerika’da yaşayanlara sorarsa
nız: “Nesiniz? -Amerikalıyım” sonra da Alman veya 
İtalyan, İrlandalI olduğunu anlatır.”

Bu üç akımın yeri, işlevi ve uyuşumunu şu alıntı yete
rince açıklamaktadır: “Vatan büyük ve sevgili Osmanlı 
vatanıdır. Hükümet Osmanlı hükümetidir... Osmanlı 
Meclis-i Mebusanı vardır. Ordu Osmanlı ordusudur... 
İdâre-i umumîye OsmanlIdır. Türklük: unsuren yüksel
mek, millî mevcûdiyetini bilmek, iktisad ve fikir âlemin
de ileriemek... Türk âlemleri İle te’sis-i münâsebet et
mek, onların harekâtı ile alâkadâr olmak; lisân, lehçe, 
edebiyât ve milliyet mefkürelenni birieştirmek... Osman
lılık: Şu vatan-ı mukaddesede yaşayanların aynı emel, 
aynı his, aynı faflilyet ile refah ve serâze-i intizâmı, 
hudud ve iklimi muhafaza etmek. İslâmlık: ... İttihad-ı 
İslâm, bu siyaset, âtinin saadetli, emniyetli bir mefkure
si, kırılmaz bir ittifakıdır...”

Ethem Nejat, Meşrutiyet ilan edildiği vakit Fransa'da
dır. Daha sonraları Meşrutiyet İnkılabı'nı yorumlarken 
şunları yazacaktır: “Evolüsyonsuz (Evolution) revolüs- 
yon (revolution) hiçbir sermaye vermez.” Bunun anlamı 
Meşrutiyet’in beklenen değişimi sağlayamamasıdır. Bu 
dönüşünü de uzun süre içten bağlandığı Türklük akımı
nın yapacağına inanmaktadır.

Yukarıda da açıklandığı gibi o, Türk Ulusçuluğu'nun 
oldukça aktif bir savunucusudur. Kuşkusuz, sosyalist 
oluşu kadar, sosyalist olduğu dönemde bu ulusçu ideo
lojinin onun sosyalizminde ne ölçüde yer aldığı da ilginç 
bir İnceleme konusu olabilir. Böylece onun “ Milliyetçi 
Sosyalizmi’nin” nemenem bir şey olduğu ortaya çıkar.

MEHMET Ö.ALKAN
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yoğun olduğu bölgeler Selanik, Manastır, Drama, Kavala gibi Rumeli kentleriyle İstanbul ve 
İzmir’di. Örgütlenme adımlarına büyük ölçüde Bulgar, Rum, Ermeni, Yahudi sosyalistleri 
önayak olurken, İstanbul’da Osmanh aydınlan arasında ilk “solcu” veya kendilerini “sosyalist” 
olarak adlandıran çevreler de bu beş yıllık dönemde ortaya çıktı. Bu ilk dönemin özelliği 
ekonomik-sendikal amaçlı örgütlerin sosyalist çevreler ve örgütlerle sıkı dirsek teması ve 
özellikle Rumeli kesiminde içiçe geçmişliğidir.

Büyük işyerlerinde, ömeğin demiryollan, liman işletmeleri. Tramvay Şirketi, Reji Tütün 
fabrikalan ve benzerlerinde daha 1908 öncesinde kurulmuş yardım sandığı, dayanışma demeği 
türünden örgütler, 1908’de birer işyeri sendikası görünümünde ortaya çıktılar, varlık ve 
yasallıklannm tanınması için mücadele verdiler. Ömeğin Anadolu-Bağdat Demiryollan Memurin 
ve Müstahdemin Cemiyet-i Uhuvvetkârisi, Rumeli Demiryollan, Tramvay Şirketi, bazı maden 
işletmelerinde kumimuş benzeri birlikler. Aydın Demiryollan İşletmesi’ndeki îleri Demeği, Selanik 
Tütün İşçileri Sendikası, ekonomik mücadele amaçlı, sendika yapısındaki 
örgüdenmelerin en önemlilerindendi. Tatil-i Eşgal yasasının tüm engelleyici maddelerine 
rağmen, sendikal örgütlenmenin, hızından fazla birşey kaybetmeden 1908’i izleyen yıllarda da 
farkh adlar ve biçimler altında sürmesi, üzerinde dikkatle durulması gereken bir olgudur.

1909 ve 1910’da Tatil-i Eşgal yasasının etkisiyle işçi eylemleri ve grev harekederinde belirgin 
bir gerileme görülürken, örgütlenme adımlan canlandı. Bulgar sosyalistlerinin etkinliklerini 
duyurduklan Rumeli kesiminde olduğu kadar İstanbul ve İzmir’de, kömür ve diğer maden 
işletmelerinin bulunduğu bölgelerde, işçilerin yoğun olduğu tüm kentlerde sendikalaşma 
çahşmalan hızlandı. 1910 ortalannda, Osmanlı Imparatorluğu’nda ekonomik ve sendikal 
mücadele amaçlı işçi örgütlerinin dökümünü, 1908’lerde Selanik’te sosyalist örgüdenmelere 
önayak olan Yahudi sosyahsti Abraham Benoraya şöyle vermektedir: Sendikalarda örgütlenmiş 
işçiler: İstanbul’da; Marangozlar, terziler, Anadolu Demiryollan memur ve müstahdemleri; 
Sdanik’de; Tütün işçileri, Osmanlı Tütün Rejisi’nin erkek ve kadın işçileri; pamuk ipliği 
bûkümcüleri, hamallar, yükleme işçileri, Selanik-Manastır Demiryolu memur ve müstahdemleri; 
İzmir’de; Yükleme ve boşaltma işçileri, demiryollan işçi ve müstahdemleri. Zonguldak’da; 

i Maden kömürü işçileri; Drama, Kavala-İskeçe, Gümülcine ve Gevgeli tütün işçileriydi.

Aynı kaynağa göre bu dönemde sendikalarda örgütlenmiş işçilerin sayısı 125-150 bin 
civanndadır. Sendikalarda örgütlenmemiş ama “Birlik” veya benzeri örgütlere sahip işçi 
kesimlerinin başlıcalan ise: İstanbul’da fınncılar, tramvay işçileri, pamuk bükümcüleri, İmalat-ı 
Harbiye Fabrikası işçileri. Tütün Rejisi işçileri. Sigara Kâğıdı Fabrikası işçileri, matbaa işçileri, 
garsonlar;

Adakapı’da metal işçileri; Selanik’de marangozlar, j^t bükümcüleri. Şark Demiryollan Şirketi 
memur ve müstahdemleri, garsonlar, ayakkabıcılar, sigara kâğıdı fabrikası işçileri, terziler; 
İzmir’de Tütün Rejisi işçileri, hamallar, terziler, ayakkabıcılar, Vodina, Karaferia ve çeşitli 
Rumeh merkezlerinde erkek ve kadın pamuk ipliği bükümcüleridir.

Temmuz 1910’da İstanbul Tütün Rejisi işçilerinin demekleşmeleri sırasında daha ilk günden 
800 işçi demeğe üye oldu; bu örgütlenme coşkusunu engellemek amacıyla, Reji müdürü 
imama başvurarak Müslüman işçiler üzerindeki nüfuzunu kullarimasmı istedi, ancak işçiler bu 
tutumu tepkiyle karşıladılar ve örgütlenmeye hız verdiler. Eylül 1911’de Aydın 
Demiryollan’nda yeniden başlayan grevin gerekçelerinden biri de işçilerin İleri adlı örgütlerinin 
şirket tarafından resmen tanınması talepleriydi. 1912’de görece elverişh bir siyasal ortamda 
işçilerin örgüdenme girişimleri yeniden hızlandı. Terziler, döşemeciler, mücellitler, 
değirmenciler, berberler. Bira Fabrikası işçileri, ecza işçileri, Cibali Fabrikası işçileri işyeri 
sendikalan kurdular. İstanbul Matbaa İşçileri Sendikası'nın, Bulgar, Rum, Türk, Ermeni, Fransız 
işçilerinin ayn örgütlenmelerini birleştiren bir yapısı vardı ve sosyalistlerin etkisi altındaydı. 
Yine İstanbul’da aynı dönemde kumimuş İstanbul Makinistler Cemiyeti, işyeri örgütü olmakla 
yetinmeyip işkolu sendikası olmaya yönelen bir yapıya sahipti.

1908-1918 döneminde işçilerin örgütlenme girişimleri sadece ekonomik amaçlı örgütler, 
sendikalar, benzeri “cemiyetler”le de sınırlı kalmadı. İşçilere sınıf bilinci ve ideolojisi 
götürmeyi amaçlayan sosyalist kulüpler, demekler, siyasal örgütlenmeler ve sosyalist çevreler 
de kuruldu.

İşçi örgütlenmesi ve bu örgütlenme çabalannda sosyalist çevrelerin oynadıklan rol açısından 
genel olarak Rumeli, özel olarak da işçi hareketiyle sol örgütlenmelerin merkezi durumunda 
olan Selanik, hükümetin dikkatini çekmekte gecikmedi. Kasım 1911’de Selanik Valiliği’nden 
Dahiliye Nezareti’ne yazılan bir yazıda, kaygılar şöyle dile getiriliyordu: “Selanik’te bilcümle 
amelenin sendikalar teşkili gittikçe tevessü ettiğinden... Tedricen sosyalizm fikri ve hayatının 
inkişafıyla ticaret-i mahalliyenin mahvolacağı... bu itibarla ruhsat ilmühaberi itasında tereddüt 
edildiği... ve nihayet ruhsatname verilmiş olan sendikalann men’i için bir Meclis-i Vükela 
karan alınması lüzumu”...

1908’de Bulgar Sosyal Demokrat Partisi'nin hem “Geniş Sosyalistler” kanadı hem de “Sol 
Sosyalist” kanadı, Selanik’te etkin çalışmalara girişmiş, Selanik’te bir Sol Federasyon'un
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OsmanlI Devleti’nin ili< i<apitalist işletmeleri, 19. 
yüzyılın iidnci yarısından itibaren Batı sermayesi 
tarafından i<uruian limanlar, maden ocaidarı vb. oldu. 
Fabriifa üretimine geçilmesi ise daha sonra 
gerçel<leşti. Osmanlı Devleti’nin iii< anonim şirl<eti, 
Boğaz'da gemilerle yolcu taşımal< üzere Ifurulmuş 
oian Şirl<et-i Hayriye’ydi. 1849'da i<urulan bu şirl<etin 
ardından, 19. yüzyılın ildnci yarısında bankacılıi(, 
sigortacılık, demiryolu, madencilik, elektrik, su gibi 
hizmetlere yönelik pek çok anonim şirket faaliyete 
geçti. 1856'da Bank-ı Osmani ve Aydm-İzmir 
Demiryolu Şirket-i Osmaniye’si kuruldu. Bu ikinci 
şirket, Anadolu'da ilk demiryolunu inşa etti. Daha 
sonra pek çok Batılı şirket, demiryolu alanında 
yatırımlarda bulunarak demiryolu ağının hızla 
genişletilmesini sağladı. Çoğu yabancı sermayeyle 
kurulan ve genellikle Avrupa başkentlerinden yönetilen 
bu şirketlerin arasında, yabancı sermayeye 
başvurulmadan kurulmuş anonim şirketler yalnızca 
Şirket-i Hayriye ve Ziraat Bankası’ydı. (Üstte) Şirket-i 
Hayriye’de çalışan işçiler görülüyor. Bu işletmelerde 
doğan ücretli emek ihtiyacı, topraksız köylülerden ve 
ekonomik sıkıntılardan dolayı dükkanlarını kapatmak 
zorunda kalan zanaatkarlardan karşılanıyordu. İşçilerin 
büyük çoğunluğu, toprakla olan bağlarından tam 
anlamıyla kopmamışlardı; yılın belli aylarında 
köylerindeki topraklarında, diğer aylarında ise 
demiryollarında, madenlerde ve diğer kuruluşlarda 
çalışıyorlardı. Yabancı sermayenin Osmanlı pazarını 
tamamen ele geçirmesi,, özellikle el sanatlarıyla 
uğraşan kesimin, örneğin demircilerin, dokumacılann, 
dökmecilerin varlığını tehlikeye düşürmeye başlayınca, 
alınan bir takım önlemlerle yerli sanayinin 
geliştirilmesine çalışıldı. Gümrük resminin artırılması, 
esnaf gruplarını birleştirerek şirketler kurulmasına 
önayak olmak, sanat okuiian açmak şeklindeki bu 
önlemler pek başarılı olamadı ve yeni gelişmekte olan 
sanayi alanında Batı sermayesinin egemenliği 
pekişerek devam etti. Özellikle Adana bölgesindeki



ve işçi Hareketi

pamuk tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçileri ilk 
yan-köylü işçi kitlelerini oluştururken, sayıca en önemli 
sürekli işçi kitlesi ise maden ocaklarında çalışıyordu. 
Zonguldak kömür havzasında çalışan maden işçileri 
'ûsste sağda), önceleri angarya usulüyle 
çalıştırılıyorlardı. Ereğli Kaymakamı ve Madeni 
Hümayun nazın Dilâver Paşa’nm hazırladığı çalışma 
tüzüğüne göre, Ereğli kazasına bağlı 14 köyde 
yaşayan köylüler 13 yaşmdan 50 yaşına kadar ayda 
onbeş gün tarlada, onbeş gün de madenlerde 
çalışmak zorundaydılar. İş günü gündoğumuyla 
başlıyor, güneş batınca sona eriyordu. İşçilerin 
barınaktan son derece kötüydü. Ocaklarda bulunan 
ioktorlar, yalnızca işçilerin hastalanmalan halinde 
çalışmaya devam edecek durumda olup olmadıklarına 
karar vermekle görevliydiler. Çalışamayacak derecede 
hasta otan işçiler kendilerine bir merkep verilerek 
hiçbir tedavide bulunulmadan köylerine geri 
gönderiliyorlardı. Yine ilkel çalışma koşullan altında sık 
sık meydana gelen maden kazaları soncunda 
hayatlarını kaybeden veya sakat kalan işçiler için 
hiçbir tazminat ödenmiyordu, tjretimin angarya 
usulüyle çalıştırılan işçilerle yürütülemeyecek ölçüde 
artmasından sonra zorla çalıştırma yavaş yavaş 
kaldırılarak ülkenin diğer bölgelerinden de işçi 
getirilmesi yöntemine başvurulmaya başlandı.
Madenlerin dışında ikinci büyük sürekli işçi kitlesinin 
toplandığı alan da demiryollarıydı. Demiryollannda da 
işçiler ve memurlar için çalışma koşullan son derece 
kötüydü. Ateşçi, geçit bekçisi, makasçı gibi tehlikeli 
şlerde çalışan işçiler çok düşük ücretler alıyorlar, 
buna karşılık emekli sandığına girmeye bile hak 
kazanamıyorlardı. Hastalık, iş kazası gibi durumlarda 
işçilere çalışamadıktan süre içinde hiçbir ücret 
ödenmiyor, hatta daha sonra eski işlerine dönmeleri 
bile garanti edilmiyordu. Düşük ücretler ve son 
derece kötü çalışma koşullan, işçiler arasındaki 
tepkilerin giderek artmasına yol açarak sonunda 1908 
jrevlerinde ifadesini buldu.

kurulması için çalışılmış, 1909 bahannda Yahudi Sosyalistlerden Benoraya, Selanik Sosyalist 
Federasyonu’nu kurmuş, Bulgarca, Rumca, Türkçe, Yahudice basılan bir yayın çıkartmaya 
başlamıştı. 1908 sonlannda Manastır’da kurulan Sınıf Bilinci adlı örgüt, 1909 başında Ûsküp’de 
kurulan bir diğer sosyal demokrat çizgideki örgüt 1912’de Selanik’te kurulduğu ileri sürülen 
Türkiye Sosyalist Federasyonu bunlardan bazılandır. Ocak 1911’de Selanik’de, Selanik Sosyalist 
Federasyonu'ndan, Bulgar Sosyalist Merfeezi’nden, İstanbul Sosyalist Merkezi'nden ve Üsküp 
Sosyalist Merkezi’nden delegelerin katılımıyla bir toplantı, bir çeşit sosyalist kongre yapıldığı 
kimi kaynaklarca belirtildiğine göre, aynı yıllarda İstanbul’da da bir (veya birkaç) sosyalist 
merkez olmalıdır.

Çoğu 1908-1909’ların ürünü olan benzeri örgüt ve çevreler, 1910’da, yeni Cemiyetler 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra bir yolu bulunarak kapatıldıiarsa da, 1912’de yeniden 
faaliyete geçtiler. Ancak 1913’de Mahmut Şevket Paşa suikastını izleyen baskı döneminde 
çalışmalannı durdurmak zorunda kaldılar, süreklilik kazanamadılar.

İlk Fırkalaşma Denemeleri ve Osmanh Sosyalist Fırkası

1911 başlannda İttihatçılardan aynlan Dr. Haşan Rıza Bey’in 1912’de kurmak istediği Osmanh 
İşçi ve Çiftçi Fırkası’na ise izin verilmemiştir. Bu hayata geçmeyen teşebbüs, Haşan Rıza Bey’in 
II. Enternasyonalle ilişki kurması, üyelik başvurusunda bulunması açısından ilgi çekicidir.

Aynı dönemde bir partileşme çabasını içermese, de, II. Meşrutiyet’in Meclis-i Mebusan’mda 
19I0-1911’de, Rumeli’den seçilen Bulgar sosyalisti Vlahov’un sosyalist eğilimli Ermeni, Rum, 
Bulgar mebuslan çevresinde toplayarak oluşturduğu küçük sol grup ve bu grubun Meclis’te 
sürdürmeye çalıştığı sol muhalefet de anılmaya değer.

II. Meşrutiyet’in ilk yıllannda, kısa sûren çok partili siyasal hayata ilk adımlar atıldığı sırada 
kurulan veya kurulmaya çalışılan fırkalar (partiler) arasmda, Hüseyin Hilmi çevresinin Eylül 
1910’un ilk günlerinde kurduğu Osmanlı Sosyalist Fırkası, sosyalizm anlayışı, yayınlan ve 
Mütareke sonrasında yeniden kurularak özellikle İstanbul’da kısa bir süre işçi hareketi 
üzerinde önemli bir etkinliğe sahip oluşuyla özel bir yere sahiptir. “İştirakçi Hilmi” veya 
“Sosyalist Hilmi” adıyla anılan renkli bir kişilik olan Hüseyin Hilmi ve küçük çevresi,
Osmanh solculuğu’nun ilk ve oldukça tipik temsilciTen'dir. Daha çok pratiğe dönük, örgütçü, 
teorik sorunlara pek kafa yormayan Hüseyin Hilmi ile çevrenin ideologu sayılabilecek 
materyalist görüşlü ve anarşist eğilimli Baha Tevfik yaymlannda oldukça kaba bir sosyalizm 
anlayışını propaganda etmeye çalışırken bir yandan da İttihat ve Terakki istibdadına karşı 
gözünü budaktan sakınmayan etkili bir muhalefet yapmışlardır.

Daha sonra Osmanlı Sosyalist Fırkası’na dönüşecek bu çevre, sesini ilk kez Şubat 1910 
sonunda yayınlanan İştirak adh haftalık bir dergi ile duyurdu. İştirak, gazeteci Ahmet 
Samim’in öldürülmesi üzerine yaptığı yayınlar yüzünden, dönemin sıkıyönetim mahkemesi 
“Divan-ı Harb-i Örfî” tarafından kapatıldı; yerine İnsaniyet çıkanimaya başlandı. Bir süre sonra 
yeniden yayın izni verilen İştirak, 15 Eylül 1910 tarihli sayısında Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın
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Farkh K im lik ler, O rtak  
Kaderler: Cin, İra n , 
Türkiye

Aslında burada tarihsel bir kesit ele alınmaktadır. Dün
ya toplumlannın “ortak” tarihinde yaklaşık olarak 19. 
yüzyıl ile çakışan bu kesit, incelenen sorunların çözü
münü getirmemiş, çok daha sonralara bırakmıştır. Za
man ve mekân açısından birbirlerinden çok uzak bazı 
toplumsal oluşumların, Türkiye, İran ve Çin'in göster
dikleri gibi, aynı ortak kaderi paylaştıkları olur. Başlıkta 
bu ülkeleri biraraya getiren neden mekanik ve keyfi 
bir formül değil, onların emperyalizmin yayılmasıyla an
cak belli bir ölçüde kesintiye uğrayan tarihsel 
“sürekliliklerinden” ileri gelen ortak kaderleridir. Bu 
ülkeler kültürel, toplumsal ve İdari geleneklerini belli 
bir ölçüde koruyabilmişler, emperyalist ülkelere boyun 
eğmenin diğer Afrika ve Asya ülkelerindeki geleneksel 
kolonileşme biçimlerinden farklı yöntemlerini bulabil
mişlerdir. Aslında bu ülkelerin üçü de, sömürgeleştirme 
mekanizmalarının ve stratejilerinin harekete geçirilme
sinin önünde hatırı sayılır bir direnç gösterebilecek top
lumsal ve siyasl-ekonomik yapıların taşıyıcısı ve miras- 
çısıydılar.

Bu ülkeler arasında Osmanlı İmparatorluğu, emperya
list ülkelere çok yakın, neredeyse dokunan sınırlara 
sahip olmasıyla ayrılır; Ortaçağ sonundan beri yükselen 
ve düşen tarihi boyunca, uzun erimli ticaretin yol geçen 
hanını oluşturur. Kapitülasyonlar bu yapının çatısını ku
rarlar. Öte yandan, bağımsızlığını ve toplumsal yapıları
nı korumasına bakarak bu “ülkenin” sömürgeleştirme
ye konu olmadığı sonucunu çıkarmak da anlamsızdır: 
sömUrgeleştlrlIebilIr her eyalet, Cezayir, Mısır ve Tu
nus'tan başlayarak İmparatorluk’tan koparılmış ve Batı 
sömürgeciliğinin denetimi altına girmiştir. Toptan sö
mürgeleştirilen bu eyaletlere karşın “ merkez” , yani İs
tanbul ve yakın coğrafi çevresi, emperyalist güçler açı
sından pek önem taşımayan bazı çevre eyaletlerle birlik
te toptan sömürgeleşmeye karşı bir süre dlrenebilmiş- 
ierdir.

Yine de bu sonuncular, farklı yollardan, bazan çok 
daha az sert, bazen de sonu savaşlara kadar varan 
daha yaptırımcı yollardan, eninde sonunda boyun eğ
mişlerdir. OsmanlI Devleti’nin, bütün ekonomik denge
lerini altüst ederek, sonuçta iflasa, ve devletin mali 
aygıtının önemli bir kısmının “sömürgeleştirllmesine” 
yol açan dış borçlanmaları. Batılı ülkeler tarafından da
yatılan, sürekli bir tehdit unsuru oluşturan savaş tazmi
natları, BabIâli'nin yönetici bürokrat kadrolarının 
"ruhlarını” yani “çıkarlannı” satın almak İçin sahneye 
konulan Bizans oyunları ve dlplomatik-askerl yöntem
lerle çevrelenerek Osmanlı Devleti'ne ancak çevresel- 
ikincil bir konumda Avrupa'da oluşmuş ittifaklar siste
minde bağımlı bir yer verecek siyasal, iktisadi ve askeri 
yöntemler, kendine özgü bir sömürgeleştirme biçiminin 
OsmanlI ülkesinin tümü İçin de devreye sokulduğunun 
kanıtıdırlar. Tüm bunlar Hindistan'ın 19. yüzyılda kolo- 
nileştirllmesinden çok farklı boyun eğdirme ve egemen
lik kurma yöntemlerinin kullanıldığını göstermektedir. 
Bu bağlamda emperyalist ülkeler Osmanlı bürokratik 
kadrolanyla “ kurnazlıkla” oluşturulmuş bir dizi İttifak 
kurma, bunu yaparken de, Osmanlı ülkesinin klasik so
runu olan merkez-çevre, sultan-âyan çatışmasına da 
kanşarak İstanbul, İzmir ve Selanik gibi ticaretin yoğun
laştığı liman kentlerinde bulunan diğer müttefiklerinin 
rakibi azınlık Hıristiyan kökenli bir ticaret burjuvazisini 
de destekleme, koruma ve kullanma yolunu, Osmanlı 
Devleti'nin dirençli yapısına doğrudan nüfuz etmenin 
yolu olârak tercih etmişlerdi. Böyle özel bir dikkate 
hedef olan bu azınlık çevrelerinin Osmanlı Devleti’nde 
olağan koruyucuları ve organları olan dinsel ve loncasal 
kurumlar Batı hükümetleri tarafından sürekli olarak ko

Her iki üikenin 
bütün cepheierde 
yenilgiye doğru 
gittiği İ.Dünya Savaşı 
sırasında Osmanii 
askeri heyeti yanda 
görûidüğü gibi 31 
Ağustos 1917'de 
Hamburg Limanı’nı 
ziyaret etmiş ve 
Aiman yetkiiiierle 
görüşmüştü.

runmuş, tüccar azınlıkların “haklarını” , yani iç ve dış 
gümrük duvarlarının, emek gücünün ve metaların ser
best dolaşımının önüne dikilen engellerin, parçalı bir 
iktidar tarafından konulmuş “arkaik” nitelikli loncasal 
ve feodal korumaların ortadan kaldırılması türünden, 
kimlerin paylaşacağı veya yararlanacağı açık olan bazı 
hakları çoğaltmak amacıyla Babıâli üzerinde sürekli bir 
baskı oluşturacak politikalar gündeme konmuştur. Bu 
politikalarda öncelikli yerler Hıristiyan nüfusun yoğun 
olduğu ve Batı sanayilerine hammadde sunacak bölge
lerdi. OsmanlI-Devleti 19. yüzyıl boyunca sömürgeleş
memesini İsteyerek ya da istemeyerek verdiği bir taviz
ler dizisiyle, gerileme, parçalanma, hükümranlığından 
vazgeçme, borçlanma, mali denetimini bırakma, yaban
cı devlet aygıtı biçimlerini kabullenme gibi önlemlerle 
ödemişti. Toptan kolonileştirme mekanizmaları Avrupa
lI ülkeler tarafından bu tavizler yüzünden hiç bir zaman 
harekete geçirllmedi; ta kİ İ.Dünya Savaşı sonrasında 
imparatorluk yıkılana kadar. Bu mekanizmaların devre
ye sokulduğu diğer iki ülke, Çin ve Iran da tam sömürge
leşmediler. Bunda “ klasik bir devlet yapısının” varlığı
nın oynadığı rol kadar bu ülkelerde “çok uluslu” bir 
yapının bulunmamasından dolayı bütünlüklü bir eklem
lenmenin olanaklı kılınmasının da bir rolü vardır. Öyley
se bu üç ülkenin paylaştıkları ortak kader neydi? Bu 
sömürgeleştirmenin ne olduğundan değil, nasıl empoze 
edildiğinden yola çıkarak kavranabilir.. Kolonileştirici 
ülke açısından bu süreç, hedef ülkenin bir “ ilk günah”a 
sahip olmasından başlar. Bu ilk günah, her şeyden ön
ce, “ farklı olma”dan, İkincisi, özellikle 19. yüzyılda Av
rupa'daki İlerleme düşüncesi egemenliği altında “geri 
olmak''tan geçer, ve ülkenin Avrupa ölçütlerine göre 
“medenileştirilmesr’ meşruluk kazanır. İkinci safha, ye
ni keşfedilen, ya da ticari misyonlar aracılığıyla tanınan 
ülkenin tümüne değil, belli başlı stratejik alanlarına uy
gulanan bir baskı, bir ilk şiddet momentidir. Osmanlı 
Devletl'nde bu ilk şiddetin uygulandığı noktalar, kapitü
lasyonlarla ayrıcalık kazanan ticaret erbabının yoğun
laştığı -Selanik, İstanbul, İzmir gibi liman kentleri- böl
gelerdeki gayrı müslim ahalinin desteklenmesi, onların 
klasik çağ Osmanlı düzeni İçinde kendi benliklerini oluş
turma cihazları olan Kilise hiyerarşisi üzerinde uygula
nan koruma, ve destekleme girişimleriydi. Bu faaliyet
ler, her şeyden önce yabancı misyonların Anadolu'nun 
içlerine kadar yayılmaları, İstanbul, İzmir gibi merkezler
de oluşturdukları “serbest ticaret” kolonileri çerçeve
sinde yürütülmekteydi.

Çin'de ise "hlnterland''ın belli bir direnişi sözkonu- 
suydu. İslamiyet gibi clhad çağnları yapan bir yerleşik 
dinin bulunmaması, dini ve ticari misyonların henüz 
emperyalizm yerleşmeden belli bazı bölgelerde Hıristi
yan dinini yayabllmelerine yardımcı olmuştu. Bunda 
İmparatorluk dönemi Çin’inin, Avrupa Ortaçağı benzeri 
bir kent ticari burjuvazisine hiç bir zaman sahip olma
masının önemli bir rolü vardır.

Batı Aydınlanma düşüncesi, Doğu’yla daha ilk tema
sında gerekli ideolojileri bolca üretmeye başlamıştı. Çin, 
OsmanlI Devleti ve İran İçin eş ölçüde uygulanabilir, 
her derde deva bir kavram olan”Doğu Despotizmi” bu
nun en yaygınlıkla benimsenmiş temasıdır. Bir yüzyıl 
sonraki Marksizmden farklı olarak Doğu'yu tarihsel bir 
sürecin içinde yerleştirecek bilgi ve bilinç dağarcığına 
sahip olmadığından, o aralar keşfettiği Amerikan toplu
luklarının İmgesiyle bile kesinlikle farklı olan bir yansıt
ma söz konusudur. Yine de, Montesquieu'nün Les Let- 
tres Persane’mm gösterdiği gibi. Doğu karşısında Marco 
Polo türü bir “egzotik” anlatı ve tevekküllü bir hoşgörü 
yine hakimdir. Doğu Despotizmi kavramının işlevselleş
tirilmesi, Ingiliz emperyalizminin öncülüğünü ettiği “Bi
zans oyunlarına” aittir daha çok. Batı ile Doğu’nun te
masını ilk olarak gerçekleştiren dinsel misyonlar ve tica
ret erbabı başlangıçta böyle bir düzene ait olmamalarına 
rağmen, zamanla Bizans oyunlarının egemenliğine gire
cekler ve Amerikan kolonilerinin tersine merkeze, İngi
liz ve Fransız emperyalizmine bağlanacak, ajan haline 
geleceklerdir. Amerikan Konfederasyonu'nun başarısı, 
Çin'deki isyanlar tarafından, ya da Afyon Savaşları dö
neminde tekrarlanamayacak, bu İkinciler Çin açısından 
başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Ticaret kolonilerinden 
emperyalizme geçiş, Avrupa toplumlarındaki içsel eko
nomik ve politik bir dönüşümün sonucuydu. Sanayi 
devrimlnln gerektirdiği hammadde kaynaklarının aran
ması ve bunun için en iyi yöntemin kapitalist devlet 
aygıtının tüm baskıcı aygıtlarıyla (üstelik genişletilmiş 
biçimleriyle) birlikte bu kaynaklan sağlayabilecek 
“ potansiyel” sömürge ülkelerine taşınması...

Çin tarihi bu tür bir kolonileştirmenin tüm özelliklerini 
dışa vurmaktadır. Qlng-Mançu Hanedam’nın Çin'inin Batı 
ile İlk karşılaşması 1689'da Orta Asya'da ileriemekte 
olan Ruslan durdurdukları-Nerçinsk anlaşmasıyla ger
çekleşmişti. Tarihte hiçbir “ Imparatoriuk” 1683-1830 
arasındaki Çin kadar “zengin” , kalabalık ve geniş olma
mıştı. Hanedanın zengin “Çin'inin” çürümeye başlama
sı, bu çağlara da rastlar: Pax Sinica'nın içine sızan 
İngiliz, Fransız ve Ruslar, sonra da Japonlar ve Alman
lar, bu uygariiğı kemirmeye başlariar. Beş Liman’ın Batı 
sertıest ticaretine açılmasını ve Hong Kong'un İngilte
re’ye bağlanmasını getiren Nan King Anlaşması “eşitsiz 
antlaşmalar” dönemini başlatır; bu tarih, İngiiizler açı
sında 1838 OsmanlI "eşitsiz” ticaret antlaşmasıyla ay
nı tarihsel kesitte yer almasıyla ilginçtir. İlginçlik, aslın
da Batı'nın emperyalist sızmasının salt “ Batı tarihine 
özgü” olmadığını, birbirierine çok uzak mekan ve "top
lumsal zaman” larda yer alan ülkeleri de aynı tarih boyu
tunda yakaladığını da göstermesindedir. “ Eşitsiz 
Anlaşmalar" Çin için de Osmanlı Devleti için de meşru- 
laştınlabilmek İçin ancak “ modernist" ideolojilerin dev
reye sokulmasını gerektiren, bir tavizler politikasıydı, 
ve kendi variıklannı, “ dinsel, politik ve sosyal 
organizmalannın” korunmasını içgüdüsel olarak sağla-
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mak kaygısıyla harekete geçmişti. Rusiar kuzeyden iler
leyerek Japon denizine çıktılar. Beijing ise İngilizler tara
fından 1860’tan sonra 11 Limanlar'ın serbest ticarete 
açılmasına zorlandı. Tai Ping'deki İsyanı güçlükle bastı
ran Ingiiiz-Amerikan güçleri imparatoriçe Zixi eliyle ha
nedanı yozlaştırdılar. İmparatoriçe’nin de desteklediği 
reform karşıtı Boksör’lerin savaşı da başarısızlığa mah
kûm olunca reform yapma girişimleri başlatıldı. Ancak 
artık çok geçti. Sun Yatsen Devrimi kapıya dayanmış, 
tahta gölge imparator Puyi’yi geçirerek reform girişim
lerini başlatmıştı. Aynı kader, bu kez “reformsuz” ,Çin 
Hindi tarafından da paylaşılmıştı. Yine Hıristiyan misyo
nerlerin dine “kazandırdıklarına” yönelik saldırılar, ili. 
Napoiion’un liman kentlerini işgali için bulunmaz bir 
vesile oldu. Demiryollarının bölgeyi örmesinden önce 
Fransızlar bölgeyi tümüyle sömürgeleştirerek sağlama 
bağladılar. İran ise, yine Osmanlı ve Çin gibi eski devlet 
“geleneklerine” sahip, komşusu Hindistan yavaş yavaş 
İngilizler tarafından sömürgeleştirilmeye başlarken en 
son Asya “cihangiri” Nadir Şah dönemini yaşamakta 
olan bir ülkedir. Ne Osmanlı Devleti gibi çok ulustu 
ve dinli bir ülke olarak. Batı ülkeleriyle sürekli temas 
halinde olmak zorundadır, ne de Çin gibi zengin kaynak
lanndan dolayı (petrolün yokluğunda) Batılı emperyalist 
ülkelerin misyonları tarafından ziyaret edilir. 19. yüzyılın 
başlarında Türkmen Kaçar hanedanı temsilcisi Naşir 
el Din’in “feodal” beylerle devamlı olarak giriştiği mü
cadelenin başarısızlığı, Asya yayılmacılığı döneminde 
olan Ruslann (boş bölgeler Rus yayılmasının ayırdedici 
noktasıydı) önce Kafkasya’yı ele geçirmelerine, sonra 
da, yüzyılın sonlarına doğru, dinsel molla sınıfının uyu
şukluğu, feodaller arası çatışmanın yarattığı elverişli 
ortam nedeniyle İran’ın tümünü tehdit etmelerine kadar 
vanr. Bazı “Batılılaşmış” kesimlerin ussal bir tarzda 
örgütlenmiş bir ticaret ağına kavuşmak yolundaki öz
lemlerinin pek bir sonuç vermediği İran’ın Batı emper
yalizmi için önemi -petrol sorunu ortaya çıkana kadar- 
Ingiliz baş sömürgesi olan Hindistan üzerinde Rus teh
didi bağlamında ortaya çıkar. İngilizler Afganistan’ı ele 
geçirdikten sonra Güney-Doğu’yu da kuşatmaya başlar
lar; Belucistan ve Basra Körfezi çevresinde önemli de
netim noktaları oluştururlar. Rus-İngiliz rekabeti orta
mında, aynen Çin ve Osmanlı ülkelerinde olduğu gibi 
siyasal rejim ve göreli bağımsızlık karşılaştığı tehlikeler
den kurtulur. Bağdat Demiryolu hattının döşenmeye baş
lanmasının ardından İran’ın şimdiye kadar Osmanlı Dev- 
leti’yle hiç değişmemiş olan Doğu sınırı da Batılı emper
yalist devletlerin çıkar bölgesi, güvenlik kuşağı haline 
gelir. Yavaş yavaş petrol ve demiryolu emperyalizmin 
İran’a yönelik ilgisinin merkezi haline gelir ve ekonomik 
elkoymacılık siyasal Batı varlığını güçlendirir. Osmanlı 
devleti için olduğu gibi, Rusya ile İngiltere arasındaki 
rekabet “siyasal bağımsızlığın” belli ölçülerde korun
masına olanak verir. 1907 İngiliz-Rus anlaşmasıyla Iran 
topraklan, daha önceden üretilmiş iki nüfuz bölgesi ara
sında bölüştürülür. Şii ajitatörlerin belki de pek geç 
başlattıklan milliyetçi ayaklanmalar, ve bunun karşısın
da şahlığın sert despotizmi ülkeyi, Pehlevi konsolidas- 
yonunun sağlandığı 1926’ya kadar mutlak bir kaosun 
içinde tutar. Pehlevi konsolldasyonu, OsmanlI’da âyan, 
Çin'de ise “mandarinler” in üstlendiği görevi yerine ge
tiren, siyasal iktidardan göreli bir bağımsızlığa sahip 
“müçtehit”lere, yani din adamlarına vurulan bir darbe
dir. Şah Pehlevi adını almadan önce Rıza Han “cumhu
riyetten” ve “modernleşmeden” söz eder; ancak Islâm 
dini “cumhuriyete” karşıdır -bugün "monarşi”ye nasıl 
karşıysa... Monarşi restorasyonu, Çin’de devrim bunalımına 
OsmanlI Devleti'nde Atatürk cumhuriyet rejimine açıla
cak modernleşme yollarının bir benzerini İran için de 
açar. Ülkeler arasındaki farklar, böylece “modernleşme” 
dönemlerinde daha da belirginleşir. Devrim yapan Çin 
de dahil olmak üzere bu ülkeler, daha uzun bir dönem, 
emperyalizm tarafından 19. yüzyılın t>aşlarından beri 
içine sokuldukları ortak evrensel tarih sürecinin parçası 
olurlar.

ULUS BAKER

kuruluşu haberini, Fırka’nın tüzük ve programını yayınladı ve yeniden kapatıldı. Yerine 
çıkanlan Sosyalist gazetesi ise ancak iki sayı çıkabildi. O da sıkıyönetim tarafından 
yasaklanınca İnsaniyet yayına sokuldu. İnsaniyet’in yasaklanmasından sonra Medeniyet onun 
yerini aldı. Böylece çevre, yayın faaliyetini tüm engellemelere rağmen kararlı şekilde sürdürdü.

Şubat 1912’de, Paris’te bulunan ve orada sosyalist fikirler edinmeye başlayan Dr. Refik Nevzat, 
Paris’te bir Osmanlı Sosyalist Fırkası kurdu. Daha sonra Hüseyin Hilmi’nin Osmanlı Sosyalist 
Fırkası ile kurulan ilişkiler sonucunda Dr. Refik Nevzat’ın Fırkası Osmanh Sosyalist Fırkası'mn 
Paris şubesine dönüştü.

Osmanlı Sosyalist Fırkası’mn bu ilk dönemi için yapılması gereken tesbit, İttihat ve Terakki’ye 
karşı genel özgürlükçü bir muhalefede ve esas olarak bu doğrultuda bir yayın faaliyetiyle 
sınırh kaldığı, işçi smifi içinde örneğin Rumeli sosyaUsderinin kurmuş olduklan bağlan 
kuramadığı, etkinUk kazanamadığıdır. Böyle bir gelişmeye firsat da kalmadan 1913’den sonra 
tüm muhalefete ve sosyalist örgütlenmelere indirilen İttihat ve Terakki darbesi sonucunda 
Osmanlı Sosyalist Fırkası da kapatıldı. Osmanh topraklan üzerinde sosyalist fikirlerin 
filizlenmeye başladığı, ilk sol örgütlenmelerin ve işçi örgüdenmelerinin görüldüğü, işçi 
hareketinin kendiliğinden bir kabanşla yükseldiği bu beş yıllık kısa dönemi değerlendirirken, 
birkaç ana belirleme, hareketin gelecekteki gelişme çizgisine ışık tutması bakımından 
önemlidir.

1908 grevleri ve daha sonraki yıllarda görülen işçi harekeden, uzun baskı dönemleri 
sonucunda, işçilerin, emekçilerin kötü ücret ve çalışma koşullannın yol açtığı kendiliğinden 
patlamalardır. Ancak, bu kendiliğinden hareketlerin daha bilinçli eylemlere ve örgütlenmelere 
dönüşmesinde Rumeli’de Bulgar sosyalistlerinin, genel olarak da Bulgar, Ermeni, Rum, Yahudi 
sosyalistlerinin belirleyici etkisi olmuştu .

Osmanh işçi sınıfının çok uluslu, kozmopolit niteliği, Müslüman işçilerle dfğerleri arasında 
bağlann kopuk kalmasına, işçi sınıfının birliğinin sağlanmasının güçleşmesine yol açmıştı .

İşçilerin yoğun olduklan büyük işyerlerinin çok önemli bölümünün yabancı sermayeye ait 
olması ve işverene yönelen her savaşım ve istemin, bilinçsiz bir anti-emperyalist öz, ama 
çoğunlukla “Gâvur”a karşı savaşım görünümü kazanması Müslüman-Türk işçilerin sınıf bihnci 
kazanmalan sürecini güçleştirmişti .

Kısa süren özgürlük ortamının ardından gelen baskı henüz oluşum halindeki gelişmeleri daha 
baştan durdurmuş ve geriletmişti

Mütareke Koşullan

30 Ekim 1918’de, I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin Mondros’ta 
imzaladığı ağır koşullar taşıyan “mütareke” Osmanh’nın sonu, geleceğin başlangıcıydı. Mondros 
Mütarekesi’nden Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen beş yıl Türkiye’de toplumsal mücadeleler 
tarihinin en hareketli ve yoğun dönemlerinden biri sayılır.

1. Dünya Savaşını izleyen yıllar, tüm dünyada büyük bir toplumsal sarsıntı ve değişim 
yıllandır. Ekim 1917 Devrimi’yle dünya sahnesinde yerini alan proletarya, sosyalizm ve 
Bolşevik iktidan, dönemin tüm toplumsal mücadele ve hareketlerini derinden etkiliyor, o 
dönemin deyimiyle “mazlum halklar” için esin ve umut kaynağı olurken yeni bir çağın da 
açılmakta olduğunu haber veriyordu. 1918-1919’larda Almanya’da, Macaristan’da, Finlandiya’da 
yenik düşen proleter ayaklanmalan görüldü. Asya’da, yüzlerce yıllık sömürge boyunduruğunun 
sonunun gelmekte olduğu, Moğolistan, Çin, Türkiye, İran vb. örnekleriyle, bu ülkelerdeki 
ulusal kurtuluş harekerierinin ve ulusal kurtuluşçu akımlann gelişmesiyle kendini gösterdi.

Batı’ya ne kadar yabancı ve kapitalistleşme sürecinin ne kadar gerisinde olursa olsun, işçiden 
ve ezilen halklardan yana esmeye başlayan yeni rüzgârlar Türkiye’nin toplumsal güçlerinin, 
Osmanlı topraklan üzerindeki halklann, işçilerin ve “devleti kurtarma” geleneğinin devamcısı 
Türkiye aydınlannın da dünyadaki gelişmelerle yakından ilgilenmelerine yol açtı.

Böyle bir dünya ortamında, 1. Dünya Savaşı sona ererken Osmanlı düzeni son darbeyi de 
yemiş, çökmüştü. 1903’den 1918’e kadar geçen 15 yıla kesin damgasını vurmuş olan İttihat 
ve Terakki, yenilginin kesinlik kazanmasından sonra son kongresinde kendini feshetmiş,
İttihatçı liderler Avrupa’ya kaçmışlar, meydan Hürriyet ve İtilafçılara, bir başka deyişle Alman 
emperyalizminden yana taraf tutan kadrolann siyasal yenilgisinden sonra İngiliz ve Fransız 
emperyalizmi yandaşlanna kalmıştı.

1913’de İttihat ve Terakki istibdadında Mahmut Şevket Paşa suikastı bahane edilerek tutuklanmış, 
sürülmüş, yurtdışına çıkmış siyasal muhalifler İttihatçılann iktidardan düşmesi 
üzerine İstanbul’a geri döndüler. İktidar ve otorite boşluğunun yarattığı bir özgürlük 
ortamında, 1918 sonu ve 1919 başlannda 500’ü aşkın siyasal örgüt ortaya çıktı. Ancak yeni 
dönemde işçi hareketi, Anadolu’da sürmekte olan Kurtuluş Savaşı’nın damgasını vurduğu çok 
farklı ve karmaşık bir ortamda mücadele vermek durumunda kalacaktı.
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İttihcrt ve Terakki 
Cemiyeti'mn İ lk  Beyannam esi

İttihat ve Teral<ki Cemiyeti'nin kuruluş gerekçesini 
ve amaçlarını açıldayan bu belge Tarık Zafer 

Tunaya’nın tahminine göre Tıbbıye-i Şahane’de
kurulan örgütle ilişkili olup tamamı 39 maddedir.

OSMANLI İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ 

CEMİYETİN ESBAB-I TEŞEKKÜLÜ VE MAKSADI

Madde 1 — Hükûmet-i haziranın adalet, müsavat, hür
riyet gibi hukuk-u beşeriyeyl ihlâl eden ve bütün Os
manlIları terakkiden men 1le vatanı ecnebi yedd-l tasal
lut ve Itlzabına düşüren usul-ü idaresini Islâm ve Hıristi
yan vatandaşlanmızı İkaz maksadiyle kadın ve erkek 
bilcümle OsmanlIlardan mürekkep, Osmanlı İttihat ve 
Terakki Cemiyeti teşekkül etmiştir.

Madde 2 — Cemiyetin maksadı umumun menafini 
tahsile çalışmaktır, arada milliyet, kavmiyet, cinsiyyet, 
mezhep, taraftarlık yoktur. Aza reyinde hür ve müstakil
dir. Menafl-I umumiyeden başka hiçbir emir ite mukay
yet değildir.

Madde 3 — Cemiyetin vazifesi idare-i hazıra-l hükü
meti hukuk-u Insanlyenin muhafızı ve terakkiyat-ı mede- 
nlyenin menbaı olan usul-ü meşverete iade ve muhafaza-i 
hüsn-ü ahlâka, maarif-i umumiyenin terakkisine, alelu- 
mûm İnsaniyet ve medeniyete hizmet etmek gibi umur-u 
nafiada bulunmaktır. Bu maksad-ı hayrı icraya mani olan
lara ve cemiyeti her gûna tehlikeye uğratanlara vatan 
düşmanı nazariyle bakılacaktır.

Madde 4 — Cemiyet nazarında sülâle-l necibe-l Osma- 
nlyenin makam-ı saltanat ve hilâfette bekası mültezem- 
dlr; ancak Şer ve Kanuna mugayir harekâtta bulunduk
tan ve usul-ü meşvereti kabul ve hukuk-u beşeriye ve 
medeniyeyi himaye etmedikleri halde haklarında şer’an 
ve kanunen lâzım gelen muamele icra edilecektir.

Madde 5 — Hükûmet-i Osmaniyenin serbestiyet ve 
terakki taraftan bir hükûmet-i âdile halini kesbettikten 
sonra cemiyetimiz Devletin tamamlyet-l mülkiye ve Is- 
tlklâliyesinl, bakasiyle neşr-1 maarif, ve tezhib-i ahlâk, 
tezyid-i servet, teksir'i ticaret ve mamuriyet gibi vatan 
ve millete manen ve maddeten nafî her türlü teşebbü- 
satta hükümete bltamamiha muavenet ve müzaheret 
eylemeyi kendisine bir vazlfe-l mukaddese addeder. •

Osmanlı İiıliiâi Fırkası'h<fan 
Bir B ild iri

Osmanh İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde 
"inkılabın ihtiialsiz olamayacağını”  öne süren bir 

kanat kendine fırka adını vererek, saldırılar 
düzenlemek, bombalı eylemler düzenlemek 

istemiştir. Bu kanadın görüşlerini yansıtan bildiri.

OsmanlIları

Yirmi seneden beri talihsiz başımızda zulm ve gadr 
değirmenlerini döndüren ellerimizdeki parayı yedikten 
v* damarlanmızdakl kanı emdikten başka şimdi de des-l 
hfinrizini ta kalbimize sokmaya hazırlanan zalim ve gad-
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üstte: OsmanlI İttihat ve Terakki Cemiyeti Teşkilatı 
Dahiliye Nizamnameleri. Altta: Osmanlı İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’n/n Nizamnamesi.

dar Abdülhamid’in devr-l hükümetindeki mel’anet ve 
mefsedetin derecesini ta'yin etmekten âciziz. Nerede 
bir hânemân sönse, nerede ahali düçâr-l mezalim edil
se, nerede iki vatandaş birbirinin kanına girmeğe çalış
sa hepsinin de Abdülhamid'in kanlı parmaklanyla yapıl
dığını artık öğrenmeyen kalmadı... hâl l>öyle iken, ma'- 
teessüf, bugün de birkaç söz söylemek mecburiyetinde
yiz. (...)

istihsâline muvaffak olduğu (Kanun-I Esasi) uğruna 
şehîd (Midhat Paşa) Talf'de İplerle boğduruMu. Binlerce 
talebe-i ûlum ile nice nice ahrar-ı millet Yıldız işkencehâ- 
nelerlnde aylarca zincir-i gadre urulduktan sonra niha
yet Marmara Denizi'nde ötdürütdü. Hadsiz hesabsız efâzıl- 
i ümmet asılsız bahanelerle İstanbul’dan uzak yerlere 
sürdürüldü. Yıldız'dakI saray mahsus teb’a-l mazlûme- 
ye taslît edilen katiller, hırsızlar, namussuzlarla döktü
rüldü. Mlletin İşini adi ü hakkaniyete göre tesviye etmek 
vazife-i şer'iyesiyle mükellef otan makamat-ı âtiyeye, 
cellâd Abdülhamid’in efkâr-ı müstebldâne ve evâmir-l 
hûnrîzânesine kör âlet olan alçaklar getirildi. Valilerden 
ta ZabtIye Nâzın’na vanncaya kadar vilâyet memurlan- 
nın ekserisi Yıldız şeytanının himaye-gerdelerinden olan 
en alçak katillerden, en edebsiz mürtekiblerden Intihab 
olunarak itaatde, zutme tahammülde emsâli olmayan 
kuzu gibi Osmanlılar’ın sülük gibi kanlannı emmeye 
gönderildi. Bir vakit yanardağlar gibi vardığı yerleri 
lerzenak-ı dehşet eden ve daha yirmi sene evvel yüz 
binlerce, Moskof, Ulah, Sırb, Karadağ ve Bulgar'ı aylar
ca hâl-l inhizamda bulunduran şanlı, canlı askeremiz 
şimdi Girid, Makedonya ve Havran eşkıyası gibi derme 
çatmalara gerçekden dayanamayacak kadar acıklı halle
re ifrâğ edildi. HInd denizlerinde ve Bahr-I Muh!t-i Atla- 
sî'de cihana velvele salan dehşetli ve kuvvetli donan
mamız şimdi tersânede çürüdülüb ortadan nâmı bile 
kaldırıldı. İşte bunca mezâlimi, bu kadar ihaneti bile 
bile yapan nâhak yere halife diye takdis etdiğimiz alçak 
Abdülhamid'dirl Elhâsıl şu hainin yirmi sene zarfında 
kasden vatana urduğu darbe-i Inkırâz ve tahribi kaiemen 
ta’rif etmek muhaldir. Yalnız şurası düşünülsün ki rah
metli ecdadımıza asırlarca meydân-ı şan ve zafer ve 
her zerre-i hâki binlerce şühedamızın kıymetli kanlarıyla 
muhmir olan sevgili ve mukaddes vatanımızı yine asır
lardan beri düşman-ı hürriyet ve istiklâlimiz bulunan 
Moskof’a sevine sevine veriyor. OsmanlIlara berât-ı hür
riyet vermeyi aklına bile getirmiyor. Ecdanın halife-i 
nâmeşru'u sıfat-ı rezneslne mâ-sadak olmak Içün vücûd-l 
şenaat alûduyla telvtsinden utanmadığı hllâfet-l mukad- 
deseyi esasından yıkarak, düşman-ı canımıza bırakmayı 
daha müreccah görüyor!.. Bakalım, bu muvaffakiyet-i 
nemrûdâneyi elde etmek Içün yine evvelki gibi alabildi
ğine koşacakmıdır?!

İblis! şer’an memnu olan hafiyİ9İik meslek-i rezilini 
OsmanlIlar arasında ihdâs, rütbe ve para bolluğu İle 
ahlâkımız) berbâd ederek babayı oğuta, kardaşı kardaşı- 
na eziyet etmeye hazır bir raddeye getirdi!.. Hain! Bu
nunla da kariaat etmedi: Asırlardan beri kardaş gibi 
yaşamış olduğumuz Ermeni vetandaşlanmızta aramıza 
kandan nlfak’ü adavet tohumlan saçdırdı. Şanlı tarihimi
ze kanlı bir sahife açmak Içün şeytanlann da aklına 
gelmeyen mefsedetler, tedbirler uydurdu. (...)

Ey Askerler! Allah’ı tanımayan, Hazret-l Muhammed 
aley-üs-setât ve sellem Efendimiz'i tahkîr eden, sevgili 
vatanımızı Moskof’a satan, namaz kılmayan, oruç tut
mayan böyle bir dinsiz pâdişâhı muhafazada hâlâ sebat 
edecek misiniz? Aklınızı başınıza alınız. Memleketleri
nizdeki ayâlinizle, İhtiyar babalannıza, analannıza acıyı
nız. Öpmeye kıyamadığınız çocuklannızın, dln-l mukad
desimizin düşman altında kaldığını görmek istemiyorsa
nız silahınızı zalimlere Abdülhamid'e doğru çeviriniz. 
Sırası gelüb de başta ülema bulunduğu halde Yıldız’a
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hücûm edecek ve Abdülhamid’i tepeleyecek olan şlc’ân-ı 
ümmete yardım ediniz. Zira: Allah böyle emr ediyorl (...)

Ey talebe-i ulûm! Mazlum milleti uyandırmasınlar diye 
binlerce arkadaşlarınızı Abdülhamid boğdurdu, öldür
dü. Vaktiyle mlletin intikam kılıcı siz iken şimdi bir zali
min kıimcına en evvel siz uğruyorsunuz. Birer birer 
sizi ortadan kaldınyorlar. Siz ise sizi mahvetmek isteyen 
bu Yıldız cellâdlanndan hâlâ intikam almıyorsunuz. Siz 
de cesaretsizliği, korkaklığı gördükçe şiddetini arttıran 
Abdühlamid'in şer’an hal’i lâzım geldiğini ahaliye anlat
mak borcunuz iken neden ihtiyâr-ı sükûn ediyorsunuz? 
Sizden biriniz böyle bir cesaret-i şer’iyede bulunsa bin
lerce ahrar-ı ümmet derhal size muavenet eder! Daha 
duracak mısınız? Makamât-ı mukaddesenin pâmâl-i 
huyûi-i â’dâ olmasına seyirci mi olacaksınız? işte yakın
da hem pek yakında halimiz Ispanya'daki Arablardan 
beter olacak, dünyada İslâm nâmı kalmayacakdır. O 
zaman hevl-nâkda mı dua-yı İslâmiyet edeceksiniz?.. 
Cesarete gelinizl Bu acıklı hallere uğramadan zavallı 
millete bir şehrân-ı hidayet ü selâmet gösteriniz! Zira 
son pişmanlık faide vermez. (...)

Kalbinize korku girmesin, Allah en birinci yardımcınız- 
dır. Zaten karşınıza kimse çıkmayacakdır! Kardaşlannız 
olan birinci ve ikinci fırka askeri size silah atmayacakdır. 
BIl'akis muavenetinize koşacak, Abdülhamid’i ve yar- 
daklannı gebertmek içün sizinle beratıer olacakdır!.. Evet 
her ordu dahilindekiler gibi Yıldız askerleri de o şanlı 
ecdadımızın şanlı evlâdları olduklarından Yıldız'ın onla
ra görünmemesi ve hele sizin onlardan korkmanız bey- 
hudedir! Siz onların din kardaşısmız, vatandaşısınız, 
hakkınızı isteyeceksiniz. Bu hakda ise kendinizin de 
hissesi var. Binaenaleyh, sizi kardaşcasına karşılaya
caklar, kan dökülecekse bile zalimlerin kanı dökülecek, 
siz mazlumların da yüzü gülecekdir. Zira: (Kanun-i Esa
sî) elde edilmiş olacakdır!

Cesaret! Arş ileri OsmanlIlar!.. Allah mazlumların yar
dımcısıdır!.. OsmanlI İhtilâl Fırkası Ya hak Ya Ölüm. •

İttihat ve  Terakki 
Cemiyeti'nm B ir B ildiHsi

Cemiyetin II. Abdülhamid yönetimine karşı 
yayınlamış olduğu bu bildiri Osmanlı Devleti'nin 

çöi<üşe doğru hızla yoialdığı bir dönemde örgütün 
düşüncelerini yansıtması açısından önemlidir.

Müslümanlar!

Dinimizce Abdülhamid pâdişâh ve halife değildir. İnan
mayanlar kitab ve sünnete baksunlar. Cemiyetimiz âyet
lerle, hadislerle hakkın, peygamberin hükümete, ahali
ye olan emirlerini gösterdi, Abdülhamid bundan yüz 
çevirdi ezâlim olduğunu, Allah'a karşı gelmekden çekin
mediğini isbat etdi. Bunun üzerine halkımız silaha.san- 
lacakdı, sarılmadı kendisinin de Abdülhamid gibi ezâlim 
olduğunu ortaya koydu. Zira: Cenâb-ı hak (Allah'ın âyet
leriyle nasihat olunduğu halde dinlemeyenden ezâlim 
kim olur) buyurmuşdur.Kimi safdiller Abdühlamid'i ku
sursuz, kabahatsiz gördüler. Cemiyetimiz bunlara yanıl- 
dıklannı anlatmak niyetiyle geçen sene (Contrexiville 
Muahedesi) diye şöhret alan muahedeyi imzaladı. Ab- 
dülhamid’In İslâhat vaadlerine sözde inanmış göründü, 
susdu. Abdülhamid ise bunu fırsat bildi, can yakmakda, 
mülkü yıkmakda, devleti hilâfeti alçaltmakda büsbütün 
ileri vardı. Cemiyetimiz de Kur'an-ı Kerim’de buyruldu- 
ğu gibi ahdinde durmayan Abdülhamid’e yine ilân-ı harb 
etdi. Bu sırada Tırhala kıt’ası Yunanlıya verildi. Ortalık- 
da baş kaldırma emâreieri görüldü. Ne faide ki safdil 
halkımız (Moskof İstanbul’a kadar geldi. Bizden bir kanş 
yei' alamadı. Biz Yunanlıdan nasıl alabiliriz) gibi sözleri 
hükümetin parah dellâlları ağzından IşIdInce yine niyeti 
bozdu. Yine yerine oturdu!
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Clstte: İttihat ve Terakki Cemiyeti'n/n metnini 
verdiğimiz bildirisi. Altta: İttihat ve Terakki'mn 

fedailerinden ünlü hatip Ömer Naci.

Evet.. Gûya ki sayısı kırk beş bini geçen şehidlerimi- 
zln o mübârek cesedleri üzerine çıkdık oturduk. Gûya 
ki Girid'de din kardaşlanmızın feryâdlarından zevk al
dık.. Eğlendik durdukl.. Düşünemedik ki: Balkanlar, Tu
na Niş, Bosna ve Hersek, yine kan boyadığımız, yine 
geriye verdiğimiz Tırhala ve Yenişehir, Kutur., hattâ 
Karadağ, Sırbistan, Ulah ve Budan, Kıbrıs ve hattâ Mısır 
hep Rusya muharebesiyle elimizden çıkmış, hele (bir 
kanş yer almadı) dediğimiz Moskof da hâlâ ödeyemedi
ğimiz (nice yüz) milyon altundan fazla olan tazminat 
ile beraber -Beserabya kıt’asını, Kars ve Ardahan kal’a- 
lanyia Batum’u da almışdır!.. Biz Girid’i de veriyoruz!. 
Glrid'dekl yüz yirmt bin din kardeşimizi Yunan pençesi
ne atıyoruz!..

İnsaf.. Müslümanlar, insaf!. Bu derece safdil olmaya
lım!.. Her söylenen söze kapılmayalım. Hamdolsun aklı
mız var, elimizde kitab ve sünnet var, velev ki vermeye
lim de dünyayı zab etmiş bulunalım, bunca zulm, bunca 
hainlik ortada iken cansızcasına durmak yakışmaz!.. Hal 
bu ki bugün Glridilierin başlanna gelen yarın hepimizin 
başına gelecek. Geliniz biraz gayrete gelelim. Dinini 
devletini seven cemiyete, cemiyetimiz de bunlara yar
dım etsin. Elblriiğlyle çalışalım. Namusunu lekelemek 
içün kırk beş bin şehid vermekle yüzünü ağartan bir 
millete Abdülhamid ve avanesi gibi üç buçuk zalimin 
pençesinde ezilmek ne garib haldlr?l.. Müslümanlar! 
Bugün bize Tırhala’dakI şehidlerimizin, ecdadımızın, en
biya ve evliyanın ervâhı ve bir sada-yı hak diyor ki: 
Devlet ve hilâfet gibi mübârek emanetler murdar ayaklar 
altında çiğneniyor. Abdülhamid dini, milleti batırıyor. 
Kalkınız, o şeytan yaradılışındaki düzme halifeyi de yar
daklarını da paralayınız.. Ölünüz, öldürünüz. Bu hayırii 
Işde önayak olacakları gözetmedense hepiniz önayak 
olmak şerefiyle şereflenmek içün en öne düşmeğe çalı
şınız. Zalimler ne kadar çok olsalar sizin için ânları 
bir hamlede yerin dibine geçirmek zor değildir. Zira: 
Hak sîzdedir, hak sizden yanadır, biliniz.

Comitâ Ottoman d ’Unlon et Progres (Osmanlı İttihad 
ve Terakki Cemiyeti). •

İttiiıat ve  Terakki'nin 
II. M e ş ru tiy e t'in  İlân ından  

Ö n tek i B ir BildiHsi

23 Haziran 1908'de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nm 
bu bildirisi, dağa çıkan ayaklanmacılara karşı 

gönderilen Ferik Şemsi Paşa’nın öldürülmesinden 
bir gün önce sokaklara asılmıştır,

"OsmanlI Terakki ve İttihad Heyet-i Içtimalyesi tara
fından hükûmet-i hazırai gayrımeşruanın Manastır Vali
sine verilen muhtıra suretidir.”

“Hükümeti haziranız gayrimeşrudur. Çünki kavanini 
Devlet anın Meşrutiyetini temin etmiş iken tarzı İdare 
tahvil edilmeğe çalışılarak hükümeti mutlaka âleminde 
idare olunmakta ve bu uğurda bir çok mâsuminln dem
leri irake edilmektedir.”

“ Bugün mahkemel insaniyet, hakkını talep eden mil
leti, kavanini mevcudei hükümet ile tasdik ve teyid ve 
şekli idareyi otuz senedenberi tağyire çalışan hükümeti 
tekzip ve itham eyler.”

"OsmanlI Terakki ve İttihad Cemlyetl'n\n vücudu mu
kaddes ve nâzenini hükümeti hazıranızca artık taayyün 
eyledi. Pekâlâ anladınız ki, bu heyet-i mukaddesenin 
şahıs itibariyle hiç bir fert hakkında hiç bir suiniyeti 
yoktur. Hukuku meşrua ve sarihal ümmeti istirdattan 
başka bir maksada çatışmaz. Azim ve kasdl asn hâzınn 
şiddetle İstilzam eylediği 1294 idarei medenlyesinin te- 
mirı ve tatbikinden, süfehanın âmâli gaynmeşrualanna 
artık bir had tayininden başka bir şey değildir.”
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“Kanunu tabiat her ferde müdafaal hayat hakkını ita 
eylemiş ve bu uğurda istimali cebrüşiddette kendisine 
mezuniyet vermiştir. Bu lâyetegayyer bir kanundur; kuv- 
vel bazu ile tağyir edilemez. Taarruzatı cinayetkârane 
ve müdafaatı meşruai muhikkaneyi istilzam eyler. Gerek 
hükümetin ve gerek mensubini olan bazı edânlnln mes
tli şehvet ve ikbal İle Osmanlı Terakki ve İttihad Heyeti 
aleyhinde uzatmağa başladıkları hatvel taarruzları bu
günkü hududunda tevkif eylemelidirler. Artık gılâfından 
çekilmiş olan seyfi adalet ve celâdeti millete kendisini 
çarpanların sui âkıbetleri mes’uiiyeti ancak kendilerine 
ait kalacaktır.”

“Güruhu süfeha ve cühelâ bilmelidirler ki Osmanlı 
Hükümeti bir millet ve bir de timsali millet otan Padişah
tan ibarettir. Bu ikisinin arasında denilere, şehvet esirle
rine, rezillere, ikbal sarhoşlarına bir mevkii mahsus yok
tur. Bu gibi edâni artık sahai hayatı ümmetten çekilmeli; 
menhus ve meş’um olan mevcudiyetlerine bir nihayet 
vermelidirler. Ümmet Padişahı, Padişah da ümmeti ile 
bilâvasıta görüşecek, sevişecek, yek diğerinin aguşu 
hürmet ve muhabbetine atılacaktır. Bu ikisinin harem- 
gâhı ittihad ve visalinde ağyan bed sirete mahal ve 
mevki yoktur.”

"Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti kendi aleyhinde 
Selâniğe gönderilmiş ve birkaç gün mukaddem otuz 
senedir darülfüskaya tahvil eylemiş olduklan âsitânei 
vatana iltica etmiş olan o iki şahsı lâimin bir daha bu 
taraflara avdet etmemelerini bilhassa kendilerinin men- 
faatına olarak tavsiye ve Manastır, Selânik, Üsküp mev
kilerine sokulmağa çalışan fasıkîne ric'at eylemelerini 
emreder.”

“işbu cemiyeti mukaddese ecânipten halılar, maaş
lar, rüşvetler kabul eden ve sahai serabı ikbalde kendi
lerine bir mevkii hayali tedarikine yeltenen lalmmüttab 
süfehanın ve emsalinin uslu oturmaiannı hâlisane ihtar 
İle hakkı meşruu sarihini müdafaa ve istihsale kıyamü- 
azm eylemiş olan ümmeti, mukaddese ve muhtereme- 
nin hıfzı sıyaneti hak uğrunda zalemei mütaarrızin ile 
âtiyen vukuu mütehakkık görünen musarraa ve müsa
demesinden tabiiyülhusöl olan kanlı ve feci manzarala- 
nn mes'uiiyeti maddiye ve mâneviyesinin kâmilen zul
me ve müstebidine râci olduğunu beyan eyler.”

“Mahkemei insaniyet ve medeniyet kabili temyiz ol
mayan hükmünü itâ ve umum samlin İle müttehemlere 
tebliğ ve tefhim eyledi. Bu dakikadan sonra işbu kat’l- 
yülmüfad hükmü adlinin tatbiki icabetti!”

“Ey miiletvekilinin vekili! Sen ki Manastır vilâyetinde 
hakkı vekâleti ifaya, hulefa ve vükelânın sıfâtı gayn 
müfarakattan olduğu veçhile her zihakkın hakkını kendi
sine itâya memur ve bununla mükellefsin; maiyeti me
murininin içindeki zaleme ve erazilln tecavüz ve taarruz- 
lanna birhad çek. Umumunuzun ahvaline, seni vekil 
edeni vekil nasbeyleyen bir milleti nigehbandır. Nikabı 
riya ile tesettür eylemiş olan edaninin levhi kulübunda 
menkuş olan cemii cinalyeyl bu millet okumaktan âciz 
değildir. Bu milletin parasını yiyip, istikametsizlik göste
renlerin âkıbeti ahvali elbette yaman olsa gerektir. Bu 
hakikati onlarm menfaatine olarak onlara tefhim et. Bi
lirsin ki, sana millet yüzlerce, binlerce liralan ancak 
bunun İçin veriyor. Elbette bunun bir hesabı vardır: 
Aldığın para ile gördüğün hizmet mukayeşe edilecek 
ve sorulacaktır. Vazifei insaniyetin sana emreylediği ta- 
n1( üzerinde yürü. Mâiyetinde bulunan memurlanndan 
akdi peyvendi fesat eyleyenleri biz pekâlâ tanırız. Bunla
ra ihtaratı hayırhahanemizi lütfen tebliğ eyle. Müdafaal 
meşruamızın intaç edeceği kanlı neticelere mahal kal
mamak için haksız taaruzlanna nihayet verilsin.”

“Biz kan dökmek hevesinde değiliz. Zira dökülen kan
lar kâfidir. Fakat (Küllü muzirrin yuktel) düsturunun ha
rita! icraatımızın bir kenannda neyri hakikat ile yazılmış 
olduğunu görmekteyiz. Âlemi insaniyete muzır ve bir 
semmi katil olan behayimin sahai hayatta ikai mazarrat 
eylemelerine artık meydan verilmeyecektir. Cinayetler, 
rezaletler, zulümler nihayet bulsun. Kanunu insaniyet 
hükümran olsun.”

JO— t C f'V '

üstte: ittihat ve Terakki'n/n programı. Ortada: ittihat 
ve Terakki döneminde öldürülen gazetecilerden Zeki 

Bey. Altta; Türkiye Sosyalist Fırkası'mn mühürü.

“ Ey milletin Manastır Vekili! Mâfevkine arzetmek üze
re sana ilâm eyleriz ki, bir milletin kanunu her yerde 
seyyan ve her mevkide hükümfermadır. Binaenaleyh 
hükümeti hazırai müstebide ve zalimeniz tarafından ta
lebi hak eylediği için maznun olarak istenilmiş olan 
zevatın lecei isticvap İstanbul’a celbinde hiçbir lüzumu 
kanuni yoktur. Kanun ve mahikimi ümmet her mevkide 
vardır. Maznun tanıdıklarınızın mensup oldukları mevakî 
mehakimine tevdi edilmeleri icap ederken İstanbul’a 
celbedilmeleri o menfur enkizisyon hatıralannı uyandı
racağından şiddetle reddedilecektir. Bu usule nihayet 
veriniz. Hükümeti zalimenizce mühim tanıdığınız zevatı 
mensup olduklan mehaklme tevdi ediniz.

Yıldız, Taşkışla, Bab-ı Zaptiye gibi enkizisyon mües- 
sesatına mâsum göndermek istemiyoruz. Buıia nihayet 
veriniz. Aksi takdirde mes’uliyet size aittir.

Biz mâruzâtımızı kavlen değil, fiilen de nazan hükü
mete arzedeceğiz. Maksadın söz İle değil, fiilen ele gire
ceğini çoktan anlatık.

Hükmü kanun her yerde vardır ve kemali ihtiram ile 
kabul edilir. Fakat cevrü istibdat artık olanca hiddet 
ve şiddetiyle cevelâna başlamış olan kanlan son damla
sına kadar sarf için ahrara bir azmümetanet bahşediyor.

(Elhakku yâ'lu ve lâ yu’lâ aleyh)

Bugün enzarı fasıkin Manastır Vilâyeti ahran üzerine 
mâtuftur. Osmanlı Terakki Cemiyeti de işbu muhtırasını 
bu vilâyet valisine takdime lüzum görmüştür.” •

İttihat ve Teraicici 
Cemiyeti'nfıt M arsı

İttihat ve Terakki’ye ait bu marş 1897’den sonra 
kullanılmaya başlanmıştır.

TERANE-I AHRAR

Her tarafda ah ü zâr rahm ü şefkât nâbedid 
Her cihetle âşikâr encâm-i kâr dehya mezîd 
Sü-t)e-sû peyda hirâsan rOz-i mahşerdir bedîd 
Bir belâdan bin belâ icad eder hain yezid 
Ademiyet, mülk ve millet düşmanı Abdülhamid

Merhamet ebvabı mesdüd teng-destân hor hakir 
Hâinân eltafa mazhâr hakşinâsan hor hakir 
Nimet-i yekruz için namus u iman hor hakir 
Bir belâdan bin tıelâ icad eder hain yezid 
Ademiyet, mülk ve millet düşmanı Abdülhamid

Bende-i hassan-ı devlet bir alay aç eşkıya 
Durmayub hiç gasb ü garet işleri subh u mesa 
Hem döğerler hem söverier hem de isterier dua 
Bir belâdan bin belâ İcad eder hain yezid 
Ademiyet, mülk ve millet düşmanı Abdülhamid

Nâle-i dilsuz-u ümmet nefha-i seng ü senâ 
Hûn-i mazlûmin-i millet kevser her düserâ 
Bir şeririn keyfi için dünya ve mafihâ feda 
Bir belâdan bin l>elâ icad eder hain yezid 
Ademiyet, mülk ve millet düşmanı At>dülhamid

İttifak yok ittihad yok bir felâketdir gider 
Âşinâ yok asdıka yok bir cehâletdir gider 
Hayır! Öyle bir gidiş ki cenneti vlrân eder 
Bir belâdan bin belâ icad eder hain yezid 
Ademiyet, mülk ve millet düşmanı Abdülhamid

Nâzım; Mehterhânede müebbed cezalı
Hüsnü



Tarthi Esgal Kanunu

II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra başlayan 
grevler, dönemin hükümetini oldukça zor durumda 
bıraktı. Osmanlı Devleti sınırlan içinde en önemli 

eylemlerini gerçekleştiren işçi sınıfı özellikle 
Anadolu ve Rumeli demiryolları grevleriyle 

toplumsal mücadele alanında varlığını kanıtladı. 
Bunun üzerine hükümet 23 Temmuz 1908'den 

kısa bir süre sonra 8 Ekim 1908’de Tatil-i Eşgal 
Cemiyetleri Hakianda Kanun-ı Muvakkat’ ı çıkardı. 
Ardından da Nisan 1909’da meclislerde başlayan 

görüşmeler sonucunda 9 Ağustos 1909'da 13 
maddelik Tatil-i Eşgal Kanunu’nu kabul etti. Bu 

kanun 1936'ya kadar yürürlükte kalmıştır. Bu 
kanunun bazı maddeleriyle, Meclis-i Mebusan'da 

değişik oturumlarda yapılan tartışmalardan 
bölümlen

TATİL-I EŞGAL HAKKINDA NİZAMNAME SURETİDİR

Birinci Madde — Hükümet-I seniyeden ruhsat veya 
İmtiyaz İstihsal ederek demiryol ve tramvay ve liman 
muamelâtı ile umur-u tenvlriye gibi umuma müteallik 
bir hizmet İle mükellef bulunan her nevi müessesat 
ite miistahdemîn veya amelesi beyninde şerait-i 'stih- 
damlanna dair ihtilâfât vukuunda müstahdemin ve amele-
I merkûme Uç vekil intihabma mecbur olup bunlar Tica
ret ve Nafıa Nezareti’ne nüshateyn olarak takdim ede
cekleri İstidada ihtilâf-ı vakiin mahiyet ve esbabmı İzah 
edeceklerdir.

İkinci Madde — Müstahdemin ve amelenin müsted’a- 
yâtı meyanında müessesenin muamelâtma müdahaleye 
ve umur-u idareslle nlzamatmı teftişe dair hiçbir talep 
bulunmayacaktır. Ancak, tekaüd ve iane sandıklanna 
ve kendi hukuklanna müteallik ahval bundan müstesna
dır. (...)

Altıncı Madde — Tarafeyn İtilâf edemedikleri takdirde 
müstahdemin ve amele terk-l hizmete muhtar olup takat 
serbesti-l a’mâle mugayir her bir fiil ve hareket ikaı 
ve nümayiş icrası kafiyen memnudur. (...)

Sekizinci Madde — Umuma müteallik hidemat ifa eden 
müessesatta sendika teşkili memnudur. İşbu müesse- 
selerde sendika teşkil eden ve diğerterinin çalışmasını 
men eyleyen ve tahrikât ve iğfalat icra veya tehdidat 
ika ve cebir ve şiddet istimal ederek hizmetin tatiline 
sebebiyet veren kimselerden sendika teşkil ve dlğerieri- 
nln çalışmasını men edenler ve tahrikat ve İğfalat Icrasl- 
le tatil-i eşgale sebebiyet verenler bir haftadan altı maha 
kadar hapis veyahut kendilerinden bir liradan yirmibeş 
liraya kadar ceza-yi nakdi ahz olunarak ve tehdidat İka 
ve cebir ve şiddet Istimallle hizmetin tatiline sebebiyet 
verenler de bir mahdan bir seneye kadar hapis ve bir 
liradan 50 liraya kadar ceza-yi nakdi atız edilerek müca- 
zat olunacakdır ve bu yüzden emvâl ve emlâke zarar 
vukuunda zarar-ı vaki mütecasirlere tazmin ettirilecek 
ve İşbu cezalardan daha ağır bir cezayı müstelziro bir 
cürüm ika edenler hakkında Ceza Kanunu’nda muayyen 
ceza ile mücazat edllecekdir. Aralannda sendika teşkil 
eden müessesat-ı umumiyenin her t>lrinden elli liradan 
üçyüz liraya kadar ceza-yl nakdi alınacaktır. (...)

Onuncu Madde — HIzmet-l umumiyenin temin ve is
tikran için hin-l hacette kuvve-i umumiye İstimal oluna
cak ve harp veya harp tehlikesi vukuunda hükümet-i 
seniye müstahdemin ve amele metallbinin tedkikini te
hir ve tatil hakkını haiz bulunacaktır. (...)

Madde 12. — İşini ve gücünü terk ile mücerret tatil-i 
mesalih-l ibad garazında olan amele ve işçi makuleleri- 
nin cemiyet ve zihâmlerinin ve gerek bu misüllu traayiş-l 
ammeyi ihlâl edecek her gûna fitne ve fesat cemiyetleri
nin def ve izalesiyle ihtilâl vukuunun önü kestirilmesi 

tbâbına teşebbüs ve müsaberet. (...)

CAVİD BEY -  Meclis-i Meb’usanın bidayet-l küşadın- 
dan beri İlk def'a daraktır ki, böyle mühim bir mes'ele^
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üstte; Tatil-I Eşgal Kanunu'ntm metninin İlk sayfası. 
Ortada: Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu’nun beş 

dilde yayınladığı bir bildiri. Altta: Cemiyetler 
Kanunu’nun metninin İlk sayfası.

ictimalyyeyl müzakere etmeğe giriyoruz. (...)

Ameleler er geç ta'til-i eşgal edince ve ta'til hakkı 
bu suretle kabul olununca, tabii onlann ta’til-l eşgali 
kendi menfaatlerine icra eylemelerini te’min etmek lâ
zım gelir. Ta’til-l eşgalln bir hak olduğuna şüphe yoktur. 
Hükümet memurianndan mâadâ herkes ta’tiM eşgal et
mek hakkına malik. Ben vücûdumun hakimi olduğum 
gibi, a’mâl ve sâ’yimin de hakimiyim. Sâ’yimi istersem 
işgal ederim, istersem satanm, istersem satmam. Sata
cak adama kimse müdahale etmediği gibi, satmayacak 
adama hiç kimse müdahale edemez. Binaenaleyh bir 
fabrikada çalışan adamın o fabrikadan, oraya İcar etmiş 
olduğu veyahut satmış olduğu sâ’y-ü ameli badema 
satmamak, badema icar etmemek maksadından ibaret
tir. İcar ettiği müddetçe, kimse ona müdahale etmediği 
gibi, satmayacağı ve İcar etmeyeceği müddet için de 
kimse ona müdahale edemez. Binaenaleyh, ta’til-l eşgal 
hakkı bir hakk-ı umumidir. Ve bu hakkı Hükümetin her
kese vermesi taht-ı mecburiyettedir. Bunun neticesinde 
bir takım seyyiat-ı Iktisadiyye zuhur etse bile, Insanlann 
hakk-ı hürriyetleri her türlü hukukun, her türiü menafi
nin fevkinde addedilmek lâzımdır. Binaenaleyh, bence, 
ta'til-i eşgal edeceklerdir. Hükümet müessesat-ı umu- 
miyyede, emiriyyede bile bunun men’ine tevessül edile
mez [edemez] tamamen. (...)

Sendikalar amelelerin terbiye-i ahiâkiyelerine, terbiye-i 
dimağiyyelerine de çalışırlar. Onlan okuturiar. Onlara 
grevin mezahirini gösterirler. Ona vakitli vakitsiz ta’tiM 
eşgal etmekten zuhur edecek fenaiıkian tftiam ederler. 
Ve bu suretle kendilerini doğru bir tarik takip etmeğe 
sevk ederler. Bundan dolayı, sendikalann teşekkül et
mesi, memleketimizde henüz bir ehemmiyet-i mahsusa 
iktisap etmemiş olan amelenin hayatını, yani maddiyat
tan yukarıya çıkmamış olan amelenin, Irfraz yükseltme
ğe medar olacak ki, bu büyük bir menfaattir. (...)

VARTKES EFENDİ (ERZURUM) -  Cavld bey arkadaşı
mıza kâmilen iştirak ediyorum. Yalnız ben zannediyo
rum ki, Cavld bey bir şeyi unuttu. Şimdi, bu ta’til-i 
eşgal veyahut sendika meseleleri büyük meselelerdir. 
Bunlann temeli amele ile sermayedir. Eğer amele ile 
sermaye arasında bir şart akdolunsa idi, ikisi birbirine 
razı olsa idi, kimse onlara karışmazdı. Bu şart ne vakit 
olur? Ya, amele öyle bir fırsat bulur, sermayeden mec
bur eder, kendi şeraitini kabul ettirir, yahut sermayedar 
amelenin azlığı sırasında, ameleyi kendi şeraitini kabule 
mecbur eder. Bu şart konulduktan sonra, artık daima 
biribirinin aleyhine muharebeler, mücadeleler başlar. 
Demek isterim ki, en evvel biz eşgal-l umumiyyeye dair 
bir nizam konulmasına çalışmalıyız. Sonra ta’til-i eşgal 
ve sendika ve buna dair olan nizamlar konulmalıdır. (...)

Ve amelenin hukukunu muhafaza etmek İçin biz her 
suretle çalışmalıyız. Düşününüz bu yaz günlerinde, sa
bahleyin güneş doğmadan evvel amele çalışmağa gidi
yor, akşam güneş battıktan sonra evine dönüyor. On 
dört saat, on altı saat çalışıyor. On dört saat mütemadi
yen taş taşıyarak çalışan bir amelenin ne zürriyyetl olur, 
ne de kendi keyfini, kendi rahatını düşünebilir. Demek 
ki o amele mahvoluyor. Bu bir. İkincisi: Bizim amele 
bir yere çalışmaya gidiyor. Onlara para veren adam 
ameleyi kendi esiri addediyor. O zavallılara küfrediyor, 
dövüyor, her şeyi yapıyor. (...)

ZÖHRAB EFENDİ — Gani bey biraderimiz buyuruyor. 
Dediler ki, evvela sosyalizmde vatan ve askeriikte hilâ
fında bir his vardır.

HALİL BEY — Sosyalizm mes’elesinde sizinle pek 
muhalifiz. Ve benimle, zannederim ki, bu hususta en 
ziyade ihtisası olan Cavld bey de muhaliftir. Meseleyi 
pek uzattınız. Şey ettiniz. Biz de tekrar girişmeyelim.

ZÖHRAB EFENDİ -  Bendeniz bu sözünüze mukabil 
diyeceğim. O hakkı haizim. Rtoa ederim. Siz da benim 
haldc-t kelâmıma riayet ediniz. Ben takdir edeceğim, 
benim sözlerim bu heyet-i kiramı iknaa kâfi midir, değil
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midir? Eğer saded haricine çıicarsam Riyaset l>eni men 
eder.

KASİİM EFENDİ (KAYSERİ) — Sosyali tefsir et, ibtida 
anlat. Her biri bir gûna tefsir ediyor. Burada Osmanlı 
lisanlle söylenecek. “Sbsya” nedir?

ZÖHRAB EFENDİ -  Sosyalizm, militarizm (askerlik) 
aleyhinde değildir. Bir ordu olsun, vatan muhafaza edil
sin, onun aleyhinde değildir.

GANİ BEY — Netice itlbarlle muhakkaktır.

ZÖHRAB EFENDİ — Sözümü kesmeyin. Sosyalizm 
harplerin aleyhindedir ve bizim ahkâm-ı şer'iyyemiz DE 
harplerin aleyhindedir. Biz bugünkü ahkâm-ı şer’iyemi- 
zin en ulvt sıfatı hakkında söz söylüyoruz. En ufak cihet
lerde ahkâm-ı $er’iyyeyl müdafâa ediyoruz. Ben bu te
nakuzu hiç bir vakit anlamam. (...)

ALİ BEY (NAZIR VEKİLİ) -  Meb’us-ı muhterem Zöh- 
rab efendi hazretlerinin zekâsı malûmdur. Fakat demin- 
denberi olan Ifadatımı zannederim kendisi de vicdanen 
tasdik etmiştir. Ben amele tanımam, sermayedaran tanı
mam, yalnız vatanımın menfaatini düşünürüm. Ben va
tanımın, aziz vatanımın saadeti için sermayedaranı da, 
ameleyi de yekdiğerine mülayim kılayım diye çalışıyo
rum. (Alkışlar) Binaenaleyh, onlan ayn bir tarafa ve 
diğerini beri tarafa çekerek yekdiğertle münazaa ettir
meye çalışmam. Zaten ben sendika teşkili memnuiyetl 
hakkında kanun vaz’ını teklif etmekliğimiz mahza ame
leyi himaye maksadiiedir. Yoksa sermayedaranı himaye 
maksadiie değildir. Çünkü sendikalann elinde, amele, 
emin olunuz ki, esir olacaktır. Sendikalar -Zöhrab efen
dinin söylediğine rağmen- esnaf loncaianndan başka 
bir şey değildir. (...)

VARTKES EFENDİ — Affedersiniz, demek isterim ki 
(gürültü) (Bunun neticesi yok mu? sadaları) Söyleyece
ğim. Söyleyeceğim. Amele, kendi, ta’til-i eşgalde hakkı 
var ve ta'til-i eşgal mükemmel olmak için, bir sendika 
açmak kendi hakkımızdır [hakkıdır]. Bu sebeple, sendi
kanın lüzumu muhakkaktır. Nasıl ki, İçtima Kanununda, 
Matbuat Kanununda veyahut başka kanunlarda Fransa’
dan, İngiltere’den, İtalya’dan ve başka yerlerden bir 
çok şeyler alıp buraya getirir isek, bu kanunu da oradan 
alınız ve Allah aşkına olsun fukaralannıza acıyınız. Onla
nn hukukunu pây-mâi etmek için neden çare arıyorsu
nuz? (Anlaşıldı sadalan, gürültüler... Kâfi kâfi sadaları) 
Saat dokuzdur. Bir saat daha söyleyeceğim. Bu (gürül
tü) Burası boyahane küpü değil ki, nizamian koyup çıka
racağız. (...) •

"€epte  M 0§0İ ik  K a lm a d ı!"

ittihat V0 Terakki karşıtı ünlü y ^ a r  Refik Halid 
Karay yakından tanıdığı iştirakçi l-iilmi'yi 

Tanıdıklarım adlı kitabında tatlı bir üslObla 
anlatmaktadır. Yazıdan bazı bölümler.

— Kimblllr İştirakçi şimdi ne memnundur, etekleri zil 
çalar!

İJedim ve tanıdıkianmın arasında gayesine eren bu 
yegâne bahtiyar adamı tâ yüreğimin içinden, samimiyet
le tebrik ve takdir ettim. On iki senedir o bunu, bugünü, 
bu 1 Mayıs’ın İstanbul’da tes’idinl beklerdi. On iki sene
dir menfa, mahpes, muzayeka içinde o buna, bugüne, 
bu 1 Mayıs’ın tes’idine çalışmıştı. Onun için mesnet, 
fırka, ikbal, saadet ve gaye bir tek kelime ve bir tek 
harekette hulâsa ediliyordu: Bunun, bugünün, bu 1 Ma- 
yıs’m memlekette kabul ve temini... İşte evelkl gün 
iştirakçi buna erdi, bugünü gördü, bu 1 Mayıs’ı, sevin
cinden yüreği şişmiş, gözleri panttılı ve çehresi kırmızı 
memleketinde, kendi sâyinin ve kendi mukavemetinin 
tesirlle ilk defa olarak tes'lt etUl (...)

Üstte: İştirakçi Hilmi’nin Meşrutiyet döneminde çizilmiş 
bir karikatürü. İştirakçi Hilmi: "Mangizleri uçlan 

bakalım arkadaş, İştirak edelim!.." Altta: Refik Halid’in 
Mütareke yıllarında Cem tarafından çizilmiş bir 

karikatürü.

İştirakçiyi siyasî bir facia bana daha iyi tanıtmıştı: 
İttihatçılar Ahmet Samimi vurdukları zaman arkadaşlan, 
muazzez hatırasını ve tıu menfur cinayeti halkın dimağı
na kayıt için bir gazete, bir nüsha çıkarmak arzusuna 
düşmüşlerdi. Bunun için resimleri, vasiyetnamesi ve 
bazı makaleleri, mektuplan konacaktı. Son saatte her
kes korktu ve bu gazete fikrinin etrafından kaçıştı. Yal
nız Kıbnslı Şevket ve Halit Beylerie ben kalmıştım. Biz 
sebat ediyor ve bunu dercedebilecek bir gazete ve ba
sabilecek bir matbaa arıyorduk. Bu esnada İştirakçi kar
şımıza çıktı:

— Hazırlayın siz yazılan, verin bana, bizim (İştirak) 
ne güne duruyor, basanzl

Dedi ve ilâve etti:

— Cepte metelik kalmadı!

O zamanki teşkilâtlı ve gözü açık hükümetin bütün 
tedbirierine rağmen (İştirak) basıldı, akşam üzeri vapura 
girdiğim zaman bütün salonlarda herkesin elinde Ur 
(İştirak) vardı, halbuki hükümet toplanması ve faillerinin 
tevkifi için emir vermişti. Nitekim Şevket beyle iştirakçi 
Hilmi Bey tevkif olundu, iştirakçi:

— Hepsini ben yazdım, ben bastım, fail yalnız benim!

Diye bağırıyordu. Onun bu kaçıncı hapsi, kaçıncı tev
kifi idi... (...)

iştirakçi öyle İttihat ve Terakki, Hürriyet ve k llâ f fırica- 
larile alâkadar olmaz, dart>ei hükümetlere, sulkastlere 
iştirak etmez, kendi fırkasından, kendi gayesinden baş
kasına metelik vermezdi, iki sene SInopta münzevi ve 
sakin kırlarda dolaştı, durdu. Hergünün siyasiyatlle alış
verişi yoktu. Başında kadife kalpağı, göğsünde kırmızı 
yeleği, eğlence ve keyiflerden müçtenip, kendi halinde 
gezer ve hükümetin verdiği beş kuruş yevmiye ile geçi
nerek kimseye minnet etmezdi.

Derken İştirakçiye de, benim gibi, Çorum yolu görün
müştü. Çorum’da bana daha sık gelir, sobanın karşısına 
geçer, arzulannı, emellerini teşrih ederdi:

— Ah, derdi, 1 Mayıs bayramı... Onu amele ile beraber 
ne zaman yapabileceğim!

Bu esnada bizim bayramlar gelirdi, şeker bayramian, 
kurban t>ayramlan... Onu tebrik edenlere;

— Arkadaş, derdi, benim bayramım 1 Mayıs’ta... O 
günü gel de koklaşalım!

Anadolu halkı t>u garip cevaptan bir şey anlamaz, 
yan yan bakıp lıaşını sallıyarak bayramı bayramına uy- 
mıyan bu acayip adamdan uzak kaçardı!

İştirakçi 1 Mayıs’ta kırmızı yeleğine ilâveten bir de 
kırmızı tioyuntiağı takar, yakasına da bir gelincik iliştirir, 
bir t>aşına o günü tes'it ederdi. Derken Çorum’dan men
fasını Bâlâ kasabasına naklettiler... Mütarekeye kadar 
zannederim, hayatını orada, bu kuş uçmaz, kervan göç
mez yüce dağ başında geçirdi; hiç şüphesiz bir gün 
gelip de Mayıs bayramını tes’it edebilmek hulyasile... •

Jean Jaurâs'in  M ektubu

Fransız Sosyalist Partisi’nin önderi Jean Jaurte’ln 
Hüseyin Hilmi’ye yazdığı bu mektup 20 Mart

1910 tarihli Iştirak'la yayınlanmıştır.

Serbest İzmir ve İştirak gazeteleri müdürü Hüseyin 
Hilmi Beye,

Sizi an samimülkaip tebrik ederek devamn muvaffakı> 
yetinizi temenni eylerim. Her nevi muavenet ve müzahe
rete hazır ve âmade olduğuma emin olunuz, istediğiniz 
malûmatın itası ve lââm gelen kütüp ve rtaalHn İrsali 
İçin cevabınıza muntazınm. Arzunuz veçhile Fırltamızm 
programını gönderdik, bu posta İle alacakwmz.

Metin, gayyur ve sabitkadem olunuz, bu meslek dai
ma metanet, dalma ciddiyet kabul ve tavsiye edsr. TOr- 
klyell biraderlerimize seiâmlanımn amnt rica ederim. •
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Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın  
BildiHsi

Osmanh Sosyalist Fırkası'mn 12 Eylül 1910’da 
iştirak’ta yayınladığı bildiriden aktardığınnız 

bölümler partinin görüşlerini yansıtması açısından 
önemlidir.

İnsanlar, şimdiki gibi muhtelif ve mOtezad fiicirlerde 
yeicdlğerinden pei( faridı, tabletlerde panldamamışlar- 
dır. Dalma yanlış anlaşılan ve suiistimal oluna oluna 
hal-l hazırdaki şekl-i zaruri-l mütebayini tevlld eden ve 
İngiliz müellifi büyük (Hobbs)un fikrince maatteessüf 
doğru olmadığı halde rücu-u muhal olan içtimalyet-i 
hazıra-i beşeriye o kadar berbad, o kadar mütefesslhtlr 
ki hayatı şu kürre üzerinde geçecek üç buçuk günümü
zü kabll-i tahammül bir hale koymak İçin çok tedabir 
İhdasına ihtiyacımız, kat’t mübrem İhtiyacımız vardır. 
Mutlaka sonradan icadedilen hak gibi, hürriyet gibi, va
zife gibi “Sosyalizm” denilen ve lıeşeriyett mümkün 
okluğu kadar saadete, refahiyete isal yollarını düşünen 
meslek de o tedabir-i lâzlmeden biridir ki maksat İyi 
yaşamak İçin lcat>eden tedabirl bir şekl-i muayyen ve 
makule sokmak ve Içtlmaiyet-i hazırayı bir şekl-l saade- 
tavere İfrağ etmektir.

Sosyalizm mülkümüzde bir su-i tefehhüm neticesi ola
rak pek fena, pek yanlış ve külllyen medlulüne zıd bir 
surette anlaşılmıştır. (Halbuki: Sosyalizm günden güne 
daha feci, daha müşkül bir hale gelen cemiyetin aç 
ve sefil evlâtlarının refahiyetinl düşünür.

Sosyalizm mutlaka adalete mugayir olan hal-l hazır-ı 
İktisadiyi tashih etmek İster. Sosyalizm sermayenin mah- 
dud ve behemmehal müstel>lt kimseler elinde bulunma
sına İtiraz İle “herkese hakkı kadar” kaidesini vazeder. 
Niçin milyonlarca adamlar birkaç kişinin esiri olsun. 
Bir taraftan milyonların temin ettiği ezvak gûnâ gûnun 
sine-i huzuzunda teniıelce zevk-ü safaya dalan serma- 
yedaranı, öbür tarafta onlann emr-ü arzusuna tâbi bin
lerce aç ve sefil, hastalıklı ameleyi düşünelim... Vlcdan-ı 
mefruzu karartan lâyenkati İddia olunan ve cemiyet-l 
balâyı saadete İsal edeceği zannolunan ahlâka çıkmaz 
lekeler, kirler süren bu levha sosyalizmin hedef-l tarizi, 
Isabetgâh-ı tIğı tenkididir. (...)

Amelenin temin-i refahlyetl ve teshlM maişeti imalât
hanelerimizin teksirine ve her türlü vesait-l muhabere
nin ikmaline ve amele sınıflan beyninde muavenet-l mü
tekabile sandıklan tesisine vabeste bulunduğundan Fır- 
ka’nm her türlü teşkllât-ı İlmiye ve İktisadiye ile İştigal 
etmesi ve bu Iştigalâtının bllhakkın Iktlfaf-ı semeratı 
sulh ve müsalemet-i umumiyeye mütevakkıf olduğun
dan hükümetçe iüzum-u zarurî görülmedikçe muhafaza-
1 sükûnet taraftarı bulunması tabii ve elzemdir. Zengin
lik, binlerce milyonlarca Hra sahiplerinin -kİ bunlar ser
vetlerinin nısfını bile verseler duçar-ı zaruret olmalan 
İhtimali yoktur- günde kazanacağı l>eş on kuruşa müfta- 
kar ve muhtaç olan amele ile aynı nlsbet dairesinde 
vergi vermeleri hiçbir zaman adl-ü hakkaniyete muvafık 
olmadığı gibi cemiyetin ahval-i Içtlmalyeslne büyük dar
beler dahi vurduğundan tekâllf-l nlsblyenin ilkaslle yeri
ne tekllf-i müterakkinin vaz’ı kadar tabii ve âdil bir mua
mele olamayacağından Fırkanın resm-i müterakki taraf
tan bulunması bedihidir. (...) •

Osmı tın
Program ı

2 Eylül 1910’da Iştirak'ta yayınlanan bu program 
kısa ve öz maddelerle partinin geleceğe yönelik 

taleplerini İçermektedir.

“Hayat-ı içtimaide en mağdur bir kısım teşkil eden
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Clstte: Türkiye Sosyalist Fırkası'n/n bir yazışması. 
Ortada: Osmanlı Sosyalist Fırkası'n/n sorumlu müdürü 

Haşan (Marta Tözge'nin çizgileriyle). Altta: Türkiye 
Sosyalist Fırkası’n/n Muaddel Nizamnamesi ve 

Programı.

amelenin ve bunlardan pek geri kalmıyan avamın hukuk-u 
hayatiye ve siyasiyesi temin edilmek ve şu âheng-l 
umuml-1 terakkide kendilerine bir şehrah-ı salâh ve re
fah İstihzar eylemek üzere Fırka bunun için âtideki prog
ramı tanzim eylemiştir.

Madde

1 — Her türlü Intihabatın bilâvasıta ve rey-l âm usulile 
İcrası

2 — Matbuat ve içtimaat-ı umumiyeye hürriyet-i kâmi
le verilmesi

3 — İdam cezasının ref’I

4 — Insanlann Ihtlyacat-ı tabllyesinden olan mevad- 
dan alınan vergilerin lâğvı

5 — Resm-1 müterakkinin kabulü

6 — Şimendiferler, bankalar, madenler, sigorta kum
panyalarının millileştirilmesi ile her türlü Inhisann ref’I

7 — Bir OsmanlInın Türkiye’nin her tarafında İntibaha 
hakkı olması

8 — TevsI-i mezuniyetin kabulü

9 — Vakt-i hazerde kuwe-i askerlyenln milislerden 
teşkili

10 — Tecavüz! bllûmum muharebelerden mücanebet 
olunması

11 — Nokta-i nazan muhafaza-i sulh ve sükûn olma
yan bllûmum ittifaklara İştirak edilmemesi

12 — Meclls-i Mebusan’a aza İntihabı İçin fikrî 
mücadelât-ı siyasiyeye girişilmesi

13 — Sosyalistliğin terakkisine hâdim bllûmum fayda
lı nümayişlere iştirak edilmesi

14 — Amelenin hukuk-ı sarihasını pâylmâl edercesine 
tertip edilen grev ve sendika kanuniannın ref’I likası

15 — Talim ve tedrisin her sınıf-ı İçtimai İçin mecca- 
nen olması

16 — Bilcümle masarifat-ı adllyenin ref’I

17 — Bllûmum amelenin haftada bir gün istirahat 
etmesi

18 — Evkat-ı mesainin günde sekiz saate hasredilmesi

19 — On dört yaşından ufak erkek ve on altı yaşından 
küçük kızlann amelelikten men’I

20 — Bir amele Nezareti teşkili

21 — Dahilî ve haricî bllûmum Sosyalist kongrelerine 
iştirak edilmesi

22 — Bütün amele sendikalanna manen ve maddeten 
muavenet edilmesi. •

Sosyalizm  ve  Rohbor~i Amolo
DR.REFİK NEVZAD

II. Abdülhamid döneminde Paris’e gidip, orada 
yerleşen Dr.Refik Nevzad, 1911’de bastırmış 

olduğu bu eserinde sosyalizme ilişkin görüşlerini, 
OsmanlI Devleti’nde “ iştirakiyyun”  mesleğinin 

tercih ediliş nedenlerini anlatıyor.
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“Bugünkü hükümeti meydana getirenlerle örf! idare
nin tâbilyyet ve emri altında inliyen Mebusan Meclisi 
ve üyelerinin, burjuva deniien ve özei çıi<arlarından baş
ka ekonomik hedefleri oimıyan bir talcım eii keşküiiü 
açlardan teşekkül ettiği cihetle, özel çıkarlarının sağlan
masına engel ve demirden set oimak isteyen Osmanlı 
Sosyalist Fırkası'nm Türkiye’de teessüsüne ve fikirleri
ni yayan gazetelerin (Sosyalist, İnsaniyet, Medeniyet, 
Iştirik) yayınına mâni oldular.

Mesleğimizin doğruluğuna, kutsiyetine meşru oluşu
na vicdanî kanaatimiz ve bu uivT mesiek sayesinde, 
ahali arasında mevcut olan sınıf zıddiyetinin kaldırılabi
leceğine yürekten inandığımız cihetle mesleğin temelin
den ayrılmıyoruz. Bu temelde dimdik durduğumuz için
dir ki, bugünkü Hükümetin hükümranlık gazabına hedef 
oluyoruz.

Bugünkü Hükümet, İstanbul’da organ olarak basın 
meydanına attığımız gazeteleri tatil ederek, yazarlarını 
da bir tarafa hapis ve nefyettiği içindir kİ, maalesef. 
Sosyalist Fırkası'nm merkezini Paris’e nakletmeğe mec
bur olduk.

Paris’te, parti organı olarak Beşeriyet gazetesini çtka- 
nycr; ve. Örfi Harb Oivam’nm, Vükelâ Mecllsi’nin hakkı- 
mızdakl haksızlıklarına rağmen mesleğimizden dönmü
yor, azim ve sebatla çalışıyoruz.

Mesleğin yayılması ile fikrî irşatlarımıza tercüman ola
rak sosyalizm mesleğinin Türkiye’de de âmme rağbeti
ne mazhar olması için, çalışan halkımıza bir emek arma
ğanı olmak üzere “Sosyalist Fırkası Kütüphanesi” kur
duk.

Bugün birinci numarasını teşkil eden Sosyalizm ve 
Rehber-i Amele (Sosyalizm ve İşçi Kılavuzu) adındaki 
kitabımızı medeniyet ve basın âlemi ile proleter amele 
takımına sunuyoruz.

İkinci numarayı teşkil eden Köylü Kardeşlerimiz adın
daki sosyalist eser de basılmak üzeredir.

Çalışmak ve gayret bizden. Partinin yayın ve propa
gandasına yardım da çalışan proleter ahalimizden!” (...)

“Sınrf savaşlarını, sınıflar arasındaki mücadeleleri an
lamak için ahalinin sınıflarını bilmek gerektir. Sınıfların 
sosyalistler tarafından icad edildiğini zannetmemen. Bu
nun aksine, bu sınıflar, sosyalizm icad olunmazdan ön
ce de vardı. Sınıflar, önemli endüstrinin zuhuru ile mey
dana çıkmıştır.” (...)

“Asıl maksat, bu İstihsal âletlerinin, üretim araçları
nın ve avadanlıkların ‘İştirakine’ dönmektir. Bu şahıs 
mülkü meselesi üzerine pek çok Israr etmek İsteriz. 
Zira, herkes sanacak ki, sosyalistler şahsî mülkün en 
büyük düşmanıdırlar. Hattâ, buna misal olarak Prudon’- 
un dediği; ‘şahsi mülk bir hırsızlık eseridir’ -yani mülki
yet hırsızlık demektir- cümlesini zikrediyorlar. Oysa bil
miyorlar ki, Prudon şahsi mülkiyetin en birinci ve hattâ 
en büyük savunuculanndan birisidir. Çünkü, Prudon 
yalnız bugünkü sermaye ve servet sahibi adamların şah
sî mülklerini muaheze etmek istiyerek bu cümleyi kul
lanmıştı.

Ne olursa olsun! Biz eminiz ki, bunun tamamiyle aksi
ne, sosyalizm herkese bir şahsî mülk teminine sebep 
ve vasıta olacaktır. (...)

İnkılâp şartlanna riayet ederek, bizim tasavvur ettiği
miz toplum, birdenbire, ‘iştirakiyyun’ toplumu haline 
gelebilir mi? Bunu da şöyle bir misal ile gösterebiliriz. 
Likin bu misale ancak bir faraziye değeri vererek zikre
deceğiz. Farzedeiim ki, bugün, yarın bütün sermaye 
ve sereet sahipleri menfaatperestâne bir arzu ile yeryü
zünün bir tarafında toplansınlar. Yine farzedeiim ki, ça
lışmaksızın senedat hisseleri ve iradiyle geçinen servet 
sahibi pek çok zatlar da bunlara katılsın... ‘iştirakiyyun’ 
mesleğinin vücudunu kabul etmek nazariyesi kolaylaşı
yor.” •
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üstte: Iştirak’/n ilk sayısındaki çıkış gerekçesini 
aniatan başyazı. Ortada: Osmanlı Sosyalist Fırkası'n/n 
yayın organı Medeniyet. Altta; Refik Nevzad'ın yazdığı 

OsmanlI Sosyalist Fırkası’nm Hatt-ı Hareket 
Beyannamesi-lsiahat Programı, Belediye Programı.

C avid B e y 'e  A f ik  M ektu p
DR.REFİK NEVZAD

II. Meşrutiyet’in İlânından sonra Nafıa Nazırı
(Bayındırlık Bakanı) Cavid Bey, Selânik’te merkez 

gannın açılışı sırasında yapmış olduğu bir
konuşmada sosyalizme çatmıştı. Dr.Refik Nevzad,
1 Haziran 1912’de Paris’te yayımladığı Beşeriyet 

gazetesinde buna cevap vermiştir.

Nazır Bey!

Gerici Cemiyet’in, İttihat ve Terakki’nin nüfuzlu üyele
rinden olduğunuz gibi, Selânikte söylemek küstahlığın
da bulunduğunuz anlamsız nutku büyük bir yeis ve 
İstırap ile okuduk. Teessüf ettik. Biz sizi daha zeki, 
daha fatin, daha tedbirli ve daha politik bir Devlet adamı 
sayardık. Demek ki yanılmışız. Gerçekten bu nutku siz 
mi söylediniz? Bu intikâm besleyici nutku irticalen yu- 
murtladıysanız tebrike şayansınız. Yok, biricaç gün isti
şareye yattıktan sonra, İttihadın siyaset meydanına at
fıysanız, teessüfe şayansınız. Çünkü, irticalen oluşun
da, anlamsız olduğu ve garazkâr duygulanman manevî 
tercümanı bulunduğu için t>eis yoktur. Zira, tımarhane 
kaçkınları da irticalen bundan iyi mugalata ve safsata 
söyliyemez. Yok, gerçekten birkaç günlük düşüncenin 
dimağ meyvası ise, acınmağa şayansınız. Zira, Osmanlı 
politika adamlanndan sayıldığınıza göre,'sosyal ve eko
nomik behreden yoksunsunuz. Bunun için de, hem siz 
ve hem mensubu olduğunuz gerici Cemiyet, acınacak 
haldesiniz.

Nutkunuzu burada kopya etmek istemem. Yalnız her 
cümlesini -vatanını seven ve vatanının geleceğini siz
den fazla düşünen ve hattâ hiç bir şahsî menfaat uğrun
da oimıyarak düşünen bir fert ve vatan evlâdı gibi- tahlil 
edeceğim;

Vicdan hürriyeti adına ticaret hayatını tağşiş edenler, 
endüstri hayatını durdurucu korkunç darbe ile öldürmek 
isteyenler sosyalistler değil, bunun aksine kapitalistler 
ve burjuva Hükümetini meydana getiren Devlet adamia- 
ndır. Onlar emin olmalılardır ki, varlığı vicdan kuvvetin
den duygulanmağa başlıyan “erbâbı sa’y-ü amel sınıf 
fırkasının” , işçi sınıfı partisinin, gelecekteki cesur ve 
büyük örgütü altında dize gelip yalvaracaklardır. Os
m anlI memleketlerinin ziraî serpilip gelişmesinden fay
dalanmak suretiie, sîzler için ticaret oyuncağı oian mem
leket siyaseti, çıkarcı elinizde kaimıyarak toplum kuv
vetlerine geçecektir. (...)

Sosyalizm mukaddes bir meslektir. Bu meslekten baş
ka bir partiye mensup olanlara deriz ki, biz yeryüzünde 
uluslararası kardeşliği kuracağız. Bu beynelmilel kar
deşlik ite Devletler arasındaki sulh ve müsaiemet husu
sunda, emekçilerin vicdanını aydınlatmal< için, söyiiye- 
ceğimiz nutukiann, yazacağımız kitaplann, gazetelerin 
ateş saçan cümleleri ile irşatlarda bulunmak, ve hür 
söz söylemek hakkını siz bizden, hiç bir müstebit ka
nunla alamazsınız.

Sosyalistler insan ve vicdan hürriyetinin maşukudur. 
Onlar memleketin sükûnetini bozmuyorlar. Bunun ta- 
mamile aksine, muhtelif Osmanlı unsuriannın banşıklı- 
ğmı bir iş birliği bayrağı altında toplamak istiyorlar; 
ve, bunu yaparken, sizi doğru yola yöneltiyorlar. (...)

Kimi atıyorsunuz? Sosyalistler o vatanın, o milletin 
evlâdı, hem sizden ziyade umumî millî menfaatlere hiz
met edici ve ona âşık evlâdı değil midir? Anayasa ile 
idare olunan meşrutî bir Hükümet, ne vakittenberi bu 
hâkimiyet istibdadını Devlet adamtanna vermiştir? Siz 
meşrutiyet idaresini böyle mi anlıyor ve etrafınıza böyle 
mi anlatmak istiyorsunuz? Yoksa, elinize nasılsa gayn- 
meşru bir surette geçirdiğiniz Hükümet idaresinden fay
dalanarak çıkarcı emellerinize engel olmak isteyeniert 
ne olursa olsun öldürmek ve öldürtmek için mi böyle 
konuşuyorsunuz? Çakırcalı da bundan başka türlüsünü
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yapmıyordu. Lâkin, sosyalistlere dokunduğunuz gün ya
bancı memleketlerdeki haysiyetiniz de mahvolacaktır. 
Bunu İster misiniz? Zannetmeyiz. Çünkü keselerinizi, 
kasalannızı doldurmak için yabancı memleketlerden İs
tikraza mecbursunuz. Bunun için bu alçaklığı işlemek
ten vazgeçersiniz ümidindeyiz. Marifet, mesleğimizin 
ileri fikirierini demirte, kılıçla, topla, tüfekle öldürmeğe 
kalkışmak değil; kalemle, tenkitle, tahlille iptâle gayret 
etmelidir. Buna muvaffak olabileceğiniz gün başan sî
zindir. Olamadığınız gün İse, gerçek hürriyet heykeli 
şeklinde görünen mukaddes sosyalizm mesleğine karşı 
tâbilyyete mecbur olacaksınız.

Sosyalistlerin demir vâveylâsını, umumun ve memle
ketin sükûneti nâmına, bir tarafa atmak değil, bilâkis 
işitmeğe ve dinlemeğe mecbursunuz; ve, onlann haklı 
şikâyet sadast sizi susturacak kadar meşrudur. (...)

Bizde sosyalistlerin ancak gelecekte görünmeğe baş
lamasını uygun buluyorsunuz. Şimdi değil, biraz sonra, 
birkaç seneler sonra, sosyalistlerin mevcudiyeti memle
ketimizde serzede-l zuhur olmağa şayestedir; diyorsu
nuz. Hayır böyle değildir. Çünkü, sosyalistlerin fikri In- 
sanlıksever ve milietseverdir. Eğer bugün olmazsa, is
tikbalde geç kalınmış demektir. Zira, siz memleketi, 
milleti, vatanı uğursuz bölünme ve parçalanma yoluna 
İtiyorsunuz. Buna razı olmak manevî sorumluluğa ortak 
olmak demektir. Biz böyle davranıyoruz ve memleketin 
feyizli geleceğini hazırlamağa yardım ediyoruz.

Evetl O muazzez vatanı, o Osmanlı milletinin geçmiş
teki şanını sevenler, ebediyyen, sizin şahsî menfaatinizi 
sağlıyan hâklmâne nazariyelerinize demirden bir set çek
mek gibi yurtsever bir vazife İle görevlendirilmişlerdir. 
Umanz kİ, kapitalistler emekçiler arasında mevcut olan 
bu menfaat tezadını, ikisi arasındaki sosyal çevre zıtti- 
yetlnl savunmak istiyenler, tuttuğumuz meslekteki fikir
lerin hakikatini anlıyarak, mlin menfaatlerin sosyalizm 
mesleğinde mündemiç olduğunu kavrasınlar. Kavrasın
lar da, sermayecilerin çıkarlarını değil, gerçek halde 
meşru olan işçilerin ve emekçilerin menfaatlerini koru
sunlar. Kapitalistlerin emekçileri himaye etmediğini ve 
yine kapitalistlerin yevmiyeci denilen sa'y-ü amel erba
bının, yani alnı terli emekçilerin, eli nasırlı İşçilerin zâlim 
müstebit ekspluvatörü yani sömürücüsü olduğunu anla
yıp o imtiyazlı sınıfı himaye etmesinlerl (...)

Nutkunuza şu cevabımız bir İbret dersi olabilirse, bel
ki gelecekte sizi gerek İrticalen ve gerek İstişareden 
yani danışmadan sonra, bu gibi pot kırma nev’Inden 
nutuklar vermekten vazgeçilir. Baki teveccühât-ı mesle- 
Myyemizln kabulünü rece ile hatm-ı kelâm eyleriz Nâzır 
Beyefendi I •

Sosyalizm

Haydar Rıfat Yorulmaz’ın Jorj Turner (?)’den 
çevirdiği bu kitabı yayınlayan İbrahim Hilmi’nin 

ilginç "yayıncının notu” , yayıncıların o 
dönemlerde sosyalizme bakışlannı yansıtması 

açısından önemlidir.

İFADE-İ NÂŞİR

“Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar.” 
Durub-ı emsal-l Osmaniye’den.

Hayât-ı içtima'lyenin henüz inkişaf edemediği, hayât-ı 
tına’lye ve ticariyenin doğamadığı bir memlekette sos
yalizmden bahs etmek biraz garibdir.

Halbuki memleketimizde bir InkılabH ictima'l elzem. 
Bunun için de efrâd-ı milleti mümkün olduğu kadar de
mokrasiye sürüklemeliyiz. Bu da ancak zira’atde vüs’at, 
zana’atde teceddüd, ticaretde InbisatH hassalannı haki
ki flllt bir suretde tevlld etmekle husule gelecekdir. Bir
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üstte: Haydar Rıfat'ın sosyalizim çevirisinin kapağı. 
Altta: Sosyal Demokrat Fırkası’mn Başvuru Formu 

(Cevaplanması istenen sorular; ismi ve şöhreti, 
pederinin ismi, mal ve tarih-i velâdeti, mücerret veya 
mûteehil olduğu efrad-ı ailesinin miktan ve derece-i 
karabeti, memuriyet veya sanatı, mahall-i ikameti, 

hiçbir fırka-i siyasiyeye mensup musunuz?)

inkılâb-ı siyasi İle hiçbir vakit hiçbir millet dereke-l inhi
tat ve inkırazdan kurtanlamaz. Hayât-ı Ictima’i bir şekil 
almaz; birimizin felâketinden sa’adetinden diğerimiz his- 
sedâr olmazsa, hükümet ayn, millet gayri yaşarsa o 
milletin, o hükümetin âtisinden, mevcudiyetinden emni
yetle bahs edilmez.

Sosyalizmin Avrupa’daki şekli ve vaziyeti bittabi’ mem
leketimizde fi-l-hal aynen gayr-ı kabil-i tatbikdir. Ancak 
sosyalistlerin hey’et-i Ictlma’lyedekl mevkı’lerl pek mü
himdir, hizmetleri pek çoktur, müfritleri ne kadar muzır 
İse mu’tedillerl de o kadar müflddir. Sosyalistlerin ame
le hayatında... tatıaka-l basita-i Ictima’lyede ne t>üyük 
inkılabiâra vestie olduklan, aristokrasi ve zadegân sınıfı
nın ha’lz olduktan imtiyazatın ref’ ve tenzilinde ne bü
yük hizmet ettikleri gayr-l kabii-l inkârdır. Hattâ yakın 
bir istikbalde, bunlann mevkı’i her tarafda daha mühim 
ve daha şa’şa'dâr ve belki yegâne hakim otacaictır.

Memleketimizde her ne kadar patron hayatı henüz 
yok gibi ise de kasabalarda ve köylerde mütegallibin 
ve müteneffizin çokdur. Zavallı köylüler bunların elin
den neler çekiyor. Köylünün mesa’lsinln kısm-ı a’zamı 
bunlann tezyid-i servet ve refahına sarf ediliyor. Ekser 
büyük büyük çiftlik sahibleri, zira’i hayvan gibi çaiıştın- 
yor, bunlann refah ve istirahatını asla düşünmeyerek, 
çiftliğinin teksir-i vâridat ve Imânna hasr-ı vücud etme
yerek sefahet alemlerinden puyân oluyorlar. Böyle lâ- 
kayd ve müsdebid malikâne sahiplerinin kulağını bük
mek, onlara hakikati anlatmak İçin yegâne a’mll-i mü’es- 
slr sosyalizmdir.

Sosyalist bir hayâtın uyanması herhalde faydalıdır. 
Zaten bu uyanmamak kabil değildir. Halbuki hayâtımız
da da'lma tahakküm ve istibdâda bir meyi var. Bu meyli 
kıracak, hattâ hükümeti bile hukuk-u ammeye ri’ayetkâr 
edecek elyevm başka bir kuvvet yok.

Çok sürmeden bizde de bir çok şimendöferler yapıla
cak; ticaret şirketleri, kanallar, zira’at ve sanayi’l cesi
me te’essüs edecek; o vakit sosyalist hayâtı İster İste
mez Inbisat bulacak.

Herhangi bir memleketde fabrikalar, şirketler te’essüs 
ederse orada mutlak hayât-ı ictima’iye uyanır. Herhangi 
l>ir yerde hayat, medeni, ictima’l i>lr şekli alırsa orada 
sosyalistler türer.

Memleketimizde pek basit otan amele hayâtında bile 
meselâ; Reji, vapur, gaz, tramvay şirketlerinde çalışan 
amelenin yaşayıştan ne kadar ettm ve sefalet-âmizdir.

Acaba bunlann hukuku muhafaza ediliyor mu? Kaza 
ve felâketlere karşı kendilerine mü'âvenet olunuyor mu? 
Aile ve evlâdlan duçâr-ı sefâlet olduğu zaman sıyânet 
ediliyor mu? Bu mü’esseseler milyonlar kazanıyor, ce
sîm han ve apartmantar inşâ ediyor; direktörleri, meclis-
i idâre âzâlan lastikli arabalar İçinde nice israfat ve 
sefahatdel.. Acaba servetlerinin en büyük kuvve-l mu- 
hassılası olan bu alil ve perişan vücudierin istirahatleri 
için bir kulübe olsun İnşâsı fikrinde bulunuyorlar mı? 
İşte şu en küçük mülâhazat gösterir ki, bir hükOmetden 
şekl-l istlbdâd kalkmakla oradan zulüm ve tehakicüm 
kalkmış olmaz. Bütün tatıakat-ı basita-i Ictima’iye yine 
bin türlü ihtiyâç ve hastalığın kurbanı olarak İnler, işte 
buna yegâne çare demokrasi ve bahusus sosyalizmin 
inkişâf ve inbisatıdır.

Bir defa memlekete elektrik yerleşsin, hayât-ı sına’iye 
ve mü’essesât-ı cesîme teşekkül etsin; o vakit sosyaliz
min ne büyük bir kuvvet, ne metin bir hâmi ve nokta-l 
istinâd kesileceği anlaşılır.

İşte şu âli ve Insanlyet-perverâne mekâsıda hâdim 
olması cihetiyle Millet Kitabhanesi eczasının bir çoğunu 
da bu mebahise a’id âsâr Ihtivâ edecek ve -şu tecrübe
miz de isbat eder kİ- bu bâbda milletimiz de ulûm-u 
hukukiye ve Ictima'iyede en çok behredâr ve muhterem 
ve en ziyade mütehassıs ve mütetebbi’ kalemlere mOra- 
ca’at edllecekdlr. •


