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Tarih sahnesinde rol alan insanlarm ancak, hayat hikayeleri yazIlabilir. Boyle 

bir kimseyi tarihte devle~tiren husus, onu tarihe maJ eden ·sebeplerdir. Bunlar da 

~ahsm ilmi' hayatl, gOrU~leri, siyaseti ve yah~masldlr. Her milletin tarihinde oldugu 

gibi, bizim de tarihimizde biryok yonden ara~tlfllmasl gereken ~ahsiyetler vardlr. 

Bilim ve sanatm aym anda birkay dahnda onemli eserler veren ve siyaset alanmda 

da faaliyet gosteren bu kimseler hakkmda, ne kadar yazl yazlhp fikir ytirUtUlse, 

eksikliginin giderilemeyecegi aylk bir geryektir. 

Ahmet Cevdet Pa~a (1823-1895) gibi yanm yUZyIll a~km bir siireyle Osmanh 

Devleti'nde soz sahibi olmu~, Tanzimat ve Me~rutiyet donemlerini ya~aml~ bir 

devlet adammm sadece iktisadi' degil, bununla birlikte tarih, edebiyat, bilim, felsefe, 

devlet-toplum vb. gori.i~ ve du~unceleri bile ba~h ba~ma bir ara~tlrma ve inceleme 

konusudur. Turkiye tarihinin XIX.ytiZYll olaylan hakkmda yah~an herkes, istisnaslz 

Cevdet Pa~a'Yl inceleyip analitik bir gozleme tabi tutmak zorundadlr. Sozgelimi, 

Tanzimat devrinden bahsedilirken, Cevdet Pa~a'nm Bosna ve Kozan lslahatml, 

Adliye ye Maarif sahalanndaki faaliyetlerini ve $irket-i Hayriye'nin kurulu~undaki 

rolunil ihmal edemez. Yine dil ye edebiyat uzmanlanna gore Ceydet Pa~a, 

Tilrkye'nin kaideleriyle ugra~ml~ bir filolog ye Tilrkye nesrin en giizel orneklerini 

yazml~ bir ediptir. Hukukyulann gozilnde Diistur ve Mecelle ile bilytik bir aIimdir. 

Tarihyiler de onu ba~ta Tarih-i Cevdet olmak ilzere Te::.dkir, Ma'ruzdt ve Klsas-l 

Enbiyd'nm yazan olarak tamrlar. Ye nihayet devrinin iktisadi ve mali' problemlerine 

yabancl kalmaYlp bu meselelerin teorik yoniinl1 inceleyen bir kimlikle kar~lmlza 

yil(an da yine Cevdet Pa~adlr. 

Gori.iliiyor ki, aym bireyde deylet adaml, hukukyu, tarihyi vb. olmak iizere 

birkay ~ahsiyet bir arada toplanml~tlr. Kar~lmlzda, otuz cilde yakm te'lif ve yeyiri 

eseriyle yaph bir ~ahsiyet bulunmaktadlr ve bu konu, bugun ilim otoritelerinin 

uzerinde hemfikir olduklan tartl~ma gotilrmez hususlardandlr. 

Ml\R.MARA UNIIJERSiTe~i 
KUTUPHANE ','" D(\Vili\1MtfA~)y.(m· 
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Bu tez, Cevdet Pa~a'nm sosyo-okonomik genel ba~l@ altmda, aglrhkh olarak 

iktisadi gCHii~ ve du~uncelerini konu almaktadlr. Ku~kusuz Cevdet Pa~a, bir iktisatC;:l 

ve iktisat uzmalll degildi ve iktisadm aynntIlanyla da fazla me~gul olmaml~tl. Ancak 

c;:e~itli illke sorunlanlll incelerken, Osmanh toplum-devlet yaplsml yansltan 

eserlerinde, modernle~me sureci ic;:indeki Osmanh'llln iktisada kaYltslz 

kalamayacagml anlatmak istemi~ ve iktisadi konulara genel c;:erc;:evesi ic;:inde 

yakla~ml~tlr. iIgi alanmm bnemli bir bblUmiinii sosyal ve iktisadi sorunlara 

aylrml~tlr, Devletin dayanak noktalanlll birer birer gbzden gec;:irmi~; ilerleme, 

geli~me ve c;:bku~ sebeplerini ara~tIrarak toplumu BatIhla~ma'ya gbtiiren hadiseler 

iizerinde durmu~tur, Zaman zaman ve yeri geldikc;:e A vrupa devletlerinin durum ve 

birbirleriyle olan ili~kilerinden bahsederek Osmarih Devleti'ne kar~l izlenilen 

politikalann ic;: yUzunii aksettirmege c;:ah~ml~tlr. Mesela, Kapitiilasyonlarla ba~layan 

Batl yayIlmacIlIgmm ve yine Batlh devletlerin baskl ve destegiyle yUrUtulen 

reformlann devleti sosyal ve iktisadi alanlarda nasIl gerilettigi iizerinde durmu~tur, 

<;ah~mamlzm temel kaynaklanlll Pa~a'nm ba~ta Tarih'i olmak iizere diger eser 

ve yazIlan meydana getirmektedir. BaSlh eserlerinin dl~mda miimkun oldugu 

blc;:ude aqiv belgelerine ve bu alanda yapIlan ara~tLrma ve incelemelere de 

ba~vurulmu~tur, Bu bilgiler 1~lgmda, Cevdet Pa~a'nm iktisadi alandaki gbri.i~ ve 

du~iinceleri, c;:agda~ gbrU~lerle kar~lla~tlrmah olarak incelenip degerlendirilmeye 

c;:ah~llml~tlr. 

Konuya gelince; Giri~te Cevdet Pa~a'nm ya~adlgl aSlr dikkate ahnarak 

XIX.yUzyIl Osmanh ekonomisinin genel bir analizi yapllml~tlr. Bbylesine sec;:kin bir 

fikir ve devlet adammm du~uncelerini incelemek bizi, kac;:mIlmaz olarak onu 

c;:evreleyen ~artlan gbz bnunde bulundurmaya zorlaml~tlr. Bilindigi gibi bu yUzyJl, 

birc;:ok imparatorluk ve devletlerin Ylklh~ ve c;:bku~lerinin hlZ kazandlgl bir 

dbnemdir. 

<;ah~manm esas gbvdesi uc;: bblumden meydana gelmi~tir. ilk bblUmde, 

Cevdet Pa~a'nm iktisat, tarih ve medeniyet kavramlanndan ne anladlgl uzerinde 

durulmu~tur. Yine bu arada, konuyla butiinliik arzetmesi baklmmdan Cevdet 

Pa~a'llln insan, mal, servet, din, diinya gibi kavramlara ili~kin yakla~lmma 

deginilmi~; Pa~a'nm bu kavramlar uzerindeki yorum, dii~iince ve birikimlerine yer 

verilmi~tir, ikinci bblUmde, iktisadi geli~menin ~artlan ve XIX. yUzyIlda c;:okc;:a bahis 

konusu edilen iktisadi meseleler ele almarak Osmanh iktisadl c;:erc;:evesinde Pa~a 

tarafmdan ileri siiri.ilen bneri ve c;:bzumler iizerinde durulmu~tur, Uc;:iincu bblumde 

ise, Pa~a'nm Osmanh kurumlanna yakla~lml iktisadi bir bakl~ aC;:lslyla ele ahnml~tlr. 

Sbzkonusu kurumlann ba~langlc;:ta nasIl i~ledikleri ve ilerki tarihlerde nasIl bozulup 

fonksiyonlanlll kaybettikleri incelenmeye c;:ah~Ilml~, bu verilerden hareketle 

c;:bzillmenin nerelerde ba~laYlp bittigi ve iktisadi-sosyal yap mm nasll bozuldugu 

kurumsal c;:erc;:evede i~lenmi~tir. 



<;:ah~mada ele ahnan konular, ger<;:ekte gunumuzu de yakmdan 

ilgilendirmektedir. Bugun de, kar~lla~tlglmlz bir~ok problem ye sorun, ge~mi~te 

y~adlglmlz hadiselerin ~ekilde farkh da olsa, ozde deyammdan ba~ka bir~ey 

degildir. Sahip olunan yasltalann farkhhgl, muhteyiyatl genel manada 

deg;i~tirmemektedir. Ancak burada uzerinde onemle durulmasl gereken bir husus, 

Pa~a'll1n da belirttigi gibi, hadiselerin mahiyeti ne olursa olsun, bunlardan dersler ye 

ibretler ~lkararak, gelecek ku~aklara saghkh bir hayatm dinamiklerini haZlrlamak 

olmahdlr. 

Ceydet Pa~a'nm Tarih ye digereserlerinde ileri surdugu dil~unce modeli, 

meseleleri ele ah~ tarZI' ye konulara yakla~lmml yazlya aktanrken, sadece belli 

konulann nakliyle yetinmeyip, 0 konuda daha ~ok bilgi sunulmasml temin ye 

ara~tlflcl-okuyucu ufkunun geni~ tutulmasml saglamak amaclyla, tarihi bilgi ye 

dokilmanlardan da yararlandlk. Sozlerimizi daha da belirginle~tirirsek sozgelimi, 

"Para" konusunu i~lerken, ilk once Pa~a'nm para hususunda bizi bilgilendirmesi 

i~in, konuyla ilgili tarihi dokumanlan yine Pa~a'nm kendi eserlerinden faydalariarak 

bir araya getirdik. <;:er~eye belli olduktan soma, Pa~a'nm konuya yakla~lmlll1, 

yorum ye du~uncelerini yakalamaya ~ah~tlk. Butun bunlara degi~ik kaynak, 

inceleme, ara~tJrmalan ilaye ettigimiz gibi, kendi gorU~ ye kanaatlerimizi eklemeyi 

de ihmal etmedik. 

Yukanda, Ceydet Pa~a'nm ya~adlgl aSlr dikkate ahnarak XIX.yUzYll Osmanh 

ekonomisinin genel bir analizinin yaplldlglll1, ~unku tarihe mal olmu~ bir fikir ye 

deylet adammm dil~uncelerini incelemenin bizi, ka~mI1maz olarak onu ~eyreleyen 

~artlan goz onunde bulundurmaya zorladlgmdan bahsetmi~tik. Ger~ekten de 

donemin iktisadi hayatml kayrayabilmek i~in oncelikli olarak bu konu ilzerinde 

durmak gerekmektedir. Ozellikle bu yuzyIi, Osmanh ekonomisi ye toplumunun, 

Batl ilim-teknigi ile ya~am tarz' ye bi~imi kar~lsmda sarsmtllar ge~irdigi ye Batl 

kaynakh etkile~imin aglrllk kazandlgl yeni bir deyirdir. 

XIX Yiizyzl'da Osmanll Ekonomisi 

Osmanh iktisadi ve toplumsal yapIsl, devletin kurulu~undan XVIILylizyI1m 

sonlanndaki yenile~me donemine kadar "Klasik", bu tarihten somaSl ise 

"Y enile~me" donemleri olarak iki bblumde incelenebilir. Klasik dbnem de; olu~ma, 

olgunla~ma ye esnekligini kaybetme alt ba~hklanyla ele almabilirl. 

I Ahmet Tabakoglll. Turk jklisat Tarihi. iSlanblll 199-+. s. 125 . 

..., 
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xv. ytizYll ile XVIII. ytizyll araSl Osmanh ic;:in bir olgunla~ma dbnemi iken, 

aym dbnem Bat! ic;:in medeniyet dbm}~umunun y~andlgl ye kapitalizmin 

temellerinin attldlgl bir zaman arahgldlr. XIX. ytizYll artlk, Osmanh ekonomisinin 

kapitalizm ile mucadele deyridir. XVIIIyuzYllm sonlanna dogru belirginle~en 

esnekligi kaybetme, egemen dunya sistemi olma bzelligini de bir anlamda kaybetme 

demektir. YuzYll sonlannda Nizam-l Cedid hareketiyle ba~layan yenile~me ye 

batlhla~ma dbnemi kapitalizmin model almdlgl bir dbnemdir. Smai kapitalizmin 

ba~langlclm ifade eden XIX. ytizYli ba~lan, Osmanh Deyleti' nin modern kapitali~m 

kar~lsmda gucunu kaybedip tamamen onun etki alamna girdigi bir tarihtir. 

Batlhla~ma da, bir baklma bu etkinin yogunla~masmm tarihidir:!. 

xrX.ytizYll dunyada "yeni olu~umlar c;:agl" olarak gbriilmektedir. Bu c;:agda 

Osmanh Deyleti, bir yandan dl~ guyenlik ye toprak butDnlugunu korumak, diger 

yandan da ulkenin c;:e~it1i bblgelerinde ba~gbsteren ic;: isyanlarIa ugra~arak deyletin 

ic;:erden dagIlmasml bnlemek gibi iki hayafi sorunla kar~l kar~lya kalml~tlr. (agm 

ba~mda guc;:lu bir sanayile~me ye dl~a aC;:lk bir iktisadi politika izlenirken; girilmek 

zorunda kalan saya~lann finansmam ye ortaya C;:lkan zararIann kar~llanmasl, 

sanayile~me giri~imlerini baltalaml~tlr. Devlet bzellikle 1838 ingiliz Ticaiet 

Anla~masl'nm getirdigi buytik Ylklm sonucu, dl~ bdemeler dengesinde buyuk 

aC;:lklar yermi~, mallanm satamaz hale gelmi~ ye ic;:te sanayile~me hareketi adeta 

ylkllmaya yUz tutmu~tur3. 

Tanzimat'a kadar Osmanh ekonomisinde iktisadl faaliyet ye mekanizmalar, 

geni~ blc;:ude deyletin denetiminde bulunuyordu. Ziraat ye sanayide uretim, fiyatlar 

ye ticaret deylet tarafmdan kontrol ediliyordu. "Tanm"da timarh sipahiler, tahIl 

uretiminin reaya tarafindan arahkslz deyamml saghyor, i~lenen topraklann 

geni~letilmesine gayret ediyor ye uretimde artl~ saglamaya c;:ah~lyordu. "Sanayi"de 

uretim loncalar ic;:inde ytiIiitDluyor, kadllar ye ihtisap agalan gibi hukumet 

temsilcilerinin yardlml ile uretimin miktan, k~lite ye usulleri duzenleniyordu. 

Mallann satl~l, geni~ blc;:ude hukumetin kontrolu altmda duzenleniyordu. Perakende 

ye toptan ticarette fiyatlar zaman zaman kadIlar tarafindan "narh" ~eklinde 

ayarIamyor, kar ye kazanc;:lar tesbit ediliyordu. Hammadde ve glda maddelerinin 

ulke ihtiyacml kar~llamadlgl durumlarda hukumet "ihrac;: yasaklan" koyuyordu. ilk 

planda, ic;: pazar ihtiyacml kar~llamaya c;:ah~an Osmanh ekonomisi, zamanla 

dinamizmini kaybetmi~ ye c;:agda~ geli~me1erin gerisinde kalml~tlr. Sonuc;:ta, 

Batl 'nm gittikc;:e geli~en ye geni~leyen ticari, iktisadi ye teknolojik rekabeti 

2 Tabakoglu, a.g. e., s. 13l. 

3 Ertugrul Zekfii Okte, Osmanil jmparator!ugu/1u/1 XiX ve XX YU=yI! jkrisadi Durul/Iu ve jktisadi 
Politika!on, istanblll 1978, s. 1-2. 
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kar~lS1nda tutunamaml~ ve bzellikle daha XIX. ylizYllm ikinci yansmdan itibaren 

hlZh bir dagtlma dbnemine girmi~tir4 

Osmanh Devlet adamlan ulke gidi~atmdaki genel bozuklugu daha 

XVII.ylizytlm ba~mda farketmi~ler ve devletin lslahata muhtay oldugu fikrinde 

birle~mi~lerdi. Hal yaresi olarak da, "kanun-l kadim"in eksiksiz uygulanmasInl 

gbstermi~lerdir. ilk lslahat te~ebbusleri II.Osman (1618-1622), IVMurad (1623-

1640) ve bzellikle Kbprilluler devrinde kendini gbstermi~tir. Bir yok imkanlara 

sahip olmasma ragmen Osmanh Devleti, bu ylizYllda kendini gUylu hale 

getirebilecek kbklU bir lslahat yapmaYl ba~aramaml~tlr. Yuzyd sonlannda meydana 

gelen yenilgiler devlet iyin buylik toprak kaYlplanna yol ayt@ gibi, iy bunyede de 

hissedilir derecede bnemli degi~ikliklere sebep olmu~tur. 

Osmanh Devleti, XVIII.ylizytla buylik problemler iyinde girmi~tir. Devlet, 

siyasi birligini korumak ve devamhhgml surdurebilmek iyin Batl medeniyetinden 

faydalanmak zorunda oldugunu hissetmi~tir. Avrupa'dan mulhem olarak 

gerc;:ekle~tirilen ve Osmanh tarihlerinde "Lale Devri" adl ile amlan bu ilk !slahat 

te~ebbusu, Bat! kultur ve medeniyetinin Osmanh Devleti'ne nufuz etmesinde bir 

ba~lang!c;: te~kil etmi~tir. Bat! ile ba~layan temaslar Avrupa hayatma kar~l ilgi ve 

taklit egilimi uyand!rml~, luks ve israfa yol ac;:an yeni bir ya~am tarzmm 

benimsenmesini ortaya C;:lkarm!~tlr. 1730' da meydana gelen Patrona Halil isyam, bu 

geli~melere kar~l yapllm!~ bir ba~kaldlfl niteligindeydi. 

Devlet ileri gelenleri, devletin kar~lla~t@ s!kmttlann daha c;:ok asked 

yenilgilerden meydana geldigini ve orduya yeni bir disiplin verilmesiyle eski gucune 

kavu~acagm! umit ediyorlardl. Bu maksatla, zaman zaman A vrupa' dan sava~ 

sanayiinin geli~tirilmesi ve Osmanh ordusunda Bat! tipinde sava~ ybntemlerinin 

uygulanmas! iyin yeni kurumlar kuruldu. III.Selim devrine kadar yaptlan lslahatlann 

ag!rhk noktasm! askeri duzenlemeler te~kil etmi~tir. Buna ilaveten vergilerin 

artlfllmas!, sikke tag~i~i, musadere vb. c;:bzumler ileri surillmu~, ancak bunlardan 

kahcl ve verimli sonuc;:lar almamam!~t!r. Bu tarihten sonra, sadece asked alanda 

degil, devletin butun kurumlannda !slahat yaptlmasl gerekli gbrillerek "Nizam-l 

Cedid" adml ta~lyan bir reform program! hazlrlanm!~tlr. Bu duzenlemeyle, Bat!'nm 

bilim, fen ve teknik deneyimlerinden istifade yoluna gidilmi~tir. Avrupa'ya 

gbnderilen devlet adamlarmdan gelen raporlar dogrultusunda, ulke imkanlanm 

kullanarak mim serveti art!rma fikri benimsenmeye ba~lanm!~, verimlilik ve uretim 

kavramlan bnem kazanm!~t!r. Nizam-! Cedid hareketi, Osmanh Devleti'ne, idari, 

mali, iktisadi, askeri, sosyal ve hemen her alanda buyuk yenilikler getirecek bir 

.j Rifat Ons6y. Tan~illlat Donemi Osmanll Sanayii ve Sanayilejme Polifikasl. Ankara 1988, s. 5-6. 
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'", 

lslahat programl idi. Ancak Kabak<;l Mustafa lsyam (1807) ile, yaptlan biitiin 

geli~meler sonu<;suz kalml~tlr5. 

II. Mahmud (1808-1839) ile birlikte Osmanb Deyleti' nde yeni bir donem 

ba~laml~tlr. Nizam-l Cedid'in kurulmasma paralel olarak Maliye'de yenilikler 

yaptlmaya <;ab~tlml~sa da, Tanzimat'dan once mali milesseselerde koklii lslahat 

<;:ab~malan bu deyirde ortaya <;:lkml~tlr6. Bu donemde daha <;:ok askeri lslahata onem 

yerilerek "Asakir-i Mansure-i Muhammediye", "Mekteb-i Hayriye", 

"Muhendishane-i Berri-i Hilmayun", "Muhendishane-i Bahrl'-i Hiimayun" ye 

"Tlbhane-i knire" kurulmu~ ye nihayet 1838' de "Maliye Nezareti"nin tesisiyle 

mali sahada da onemli bir adlm daha attlml~tlr7. Deyletin en yuksek meclisi olan 

DiYan-1 Humayun, yerini Ayrupa ornegine gore kurulan nezaretIere blrakml~tlr. 

Boyleiikle bakanbklar esasma dayah merkezi bir idare bi<;:iminin temeli attlml~tlr8. 

Sanayile~meye gelince, Tanzimat'la birlikte iilkede modern bir endiistrinin 

kurulmasl amaclyla deylet ye ozei milte~ebbisler tarafindan fabrikalar kurulmu~tur. 

Tanzimat'dan once Tophane ye Tersane gibi sanayi miiesseseleri meycut olmakla 

birlikte, deylet tarafindan makine kullanan ye fabrika statiisilnde olan smai 

i~letmeler 1826'dan soma tesis edilebilmi~tir. Bu alanda ilk olarak 1835'de Feshane 

fabrikasl a<;:tlml~tlr. Diger taraftan <;:ogunlugunu batlh sermayedarlann olu~turdugu 

fabrikalar da kurulmu~tur. "ipek ipligi imalatl"m, ozei fabrikalann onem kazandlgl 

ilk saha olmasl baktmmdan ornek olarak yerebiliriz9
. 

xrx.yiizytl, Osmanb deylet adamlannda gii<;Ji.i bir deyletin ilk ~artmm saglam 

bir ekonomi oldugu bilincini yerle~tirmeye ba~ladlgl bir donem olmu~tur. Deylet 

gelirlerini artlrmak amaclyla ziraat, ticaret ye sanayi olmak uzere <;:e~itIi 

kaynaklardan daha fazla yerim alma yollan aranml~tlrlO. Bu gayeyle ilk once 

1838' de Ziraat ye Sanayi Meclisi kurularak biirokratik mekanizma i~letilmeye 

<;:ab~llml~tlrll Meclis, ulkenin tabii kaynaklan yanmda tanm, sanayi ye ticaretin 

geli~mesi i<;:in gerekli on <;:ah~malan yapacak, yerli ye yabancI u£manlardan 

yararlanarak hazlrladlgl raporu hiikilmete sunacaktl. Meclis, faaliyetIerine ziraat ye 

sanayiin yamnda iilkenin egitim-ogretim <;:ah~malanm da dahil edince, lsml 

"Meclis-i Umur-l Nafia" olarak degi~tirilmi~tir. Sunulan layihada ticaret, ziraat ye 

5 A. CevatEren, "Tanzimat"jA, istanbul1970, c. XL s. 710-712. 

6 Refii-Siikrti Suvla, "Tanzimat Deneminde istikral.lar", Tan:ifll(f( I. istanbul 1940, s. 267-268. 

Yanlz Cezar, "OslIwnl/ Halzvesinde Bunalulf 1'(' f)e,i!.i.~·illI f)oneflli, istanbul 1986, s. 287. 

~ Abdiillatif Seller. Tan:ifllal Donellli ()slJIanl/ I'erp) Sisletlli, istanbul 1990, s. 25-26. 

9 Omer CeIaI Sarc, "Tanzimat ve Sanayimiz", l'an:itllal I. istanbul 19 .. 1-0, s. 434-438. 

1/) Onsey, a.g. e., s. 38. 

11 Tevfik Giiran, "Tanzimat Devrinde Tanm Politikasl", Tiirk~ve 'nin So.syal ve Ekonomik Tarihi 
(10 7 1-1920), Ankara 1980, s, 271. 
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sanayiin geli~ebilmesinin· ancak kaliteli, kontrollu ye geli~melere av1k bir politika 

izlenmesi durumunda ba~anh olunabilecegi uzerinde durulmu~tur. 1839' da 

"Umur-I Ticaret ye Ziraat Nezareti"nin kurulmaslyla meclis, bu nezarete 

b -1 I~ ag anml~tlr -. 

Bu tarihlerde Osmanh viftvi ye esnafl, tefecilerden yilksek faizle borv almaya 

ye iirilnlerini ucuz fiyatla satmaya zorlalllyordu. Bunun iizerine hukumet, faiz 

oranlannda indirime gidilmesini saglaml~, deyletten alman borvlann tanm ye sanayi 

alanmda kullallllmasl ivin denetimler slkla~t1f11ml~tlr. Aynca LUke genelinde 

te~kilatlanabilmek ivin her idarl kesime birer ziraat miidiiril ye yekili tayin 

edilmi~tir. Bu goreyliler, ziraat, sanayi ye ticaret sahiplerinden yardlma muhtav 

olanlan belirleyeceklerdi. Tesbit edilen bu kimselere deyletve para ikraz edilecek, 

viftvilerden hasat meysiminden once borv tahsil edilmeyecek, deylet alacagma 

kar~lhk viftvilerin §Jet, arav gerev ye hayyanlan haczedilmeyecekti.· Biitiin bunlar, 

deyletin ekonomik hayata mudahalesinin bir gostergesiydi. Bu tarihten itibaren 

Osmanh viftvi, esnaf ye tiiccan ilk defa deyletin himayesine mazhar oluyor, deylet 

tayin ettigi memurlan yasltaslyla iiretimi artlrarak viftvi ye esnafm refahml 

yilkseltme yollanlll anyor, araCl ye tefecilerin istismanna terkedilmi~ iireticilere 

dii~iik faizle kredi yeriyor ye nihayet viftvi ye esnafm hakslz yere magdur 

edilmemesi ivin onlemler getiriyordu 13. 

I 

Tanzimat idarecileri, du~undiikleri ekonomik kalkmma projesini daha aynntlh. 

ye koklii bir program verveYesinde ele almaYl kararla~tlrarak, bu konuda 

"TensikaH Miilkiye" adh bir vah~ma ba~lattIlar. Bu program, tanm ye ticaretin 

geli~mesi ivin gerekli altyapmm olu~turulmasl, nehir ye kanallann ula~lma avIlmasl, 

yol yaplml, viftvi, esnaf ye tiiccara dii~iik faizli krediler yerilmesi, yergi yilkuniin 

hafifletilmesi gibi hususlan ivine ahyordu 14. 

ivte bu diizenlemeler ya~alllrken, dl~ta deyletin Batl ile ticari ye iktisadi 

ili~kilerinde de onemli geli~meler ya~alllyordu. Geven yiizyIllara gore vok daha 

farkh bir donem olu~turan XIX. yilzyd ba~lannda Osmanh ekonomisi, kendi 

kendine yeterli bir diizeyde bulunuyordu. Geleneksel teknolojiyi kullanan tanm ye 

tanm-dl~l iiretim faaliyetierinde, kapitalizm oncesi iiretim ili~kileri egemendi. 

Merkezi deyletin giiciiniin gerilemesine kar~lhk, Osmanh'Yl ayakta tutan dinamikler 

heniiz voziilmemi~ti 15. 

I~ Bayram Kodaman, "Tanzimat'tan Me~mtiyet'e Kadar Sanayi Mektepleri··. Tiirkzve 'nin Sosyn/ 
ve Ekol1omik Tnrihi (1071-1920). Ankara 19S0. s. 288. 

13 Onsoy, s. 40-41. 

14 Giiran, n.g.m., s. 273. 

15 $evket Pamuk, OSl1In111t Ekonomisinde Bngl//llLltk ve Biiyiime (1820-1913), Ankara 1984, s. 
151. 
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Yuzyllm ba~lanndan itibaren Osmanh Deyleti, Batl 'nm asked, slyasi ye 

iktisadi nufuzu ile kar~1 kar~lya geldi. Ekonomi, Batl kaynaklI yeni bir iktisadi 

duzene yani kapitalizme ayllmaya ba~ladl. Bir yandan ayanlann deylete kar~l tutum 

ye dayralll~lan ye Balkanlar'da hlZ kazanan baglmslzhk hareketleri, diger taraftan 

Batl'nm art an gucu kar~lsmda, Osmanh ybnetimi bir dizi Batl turil reformu 

uygulamaya koyarak merkezin gUy ye etkinligini artlrmaya yah~tl. iy ye dl~ 

kaynaklI bu geli~meler, toplumsal ye iktisadi yapIlan hlZh bir degi~iklige ugrattl. 

Merkezi deyletin asked ye siyasi etkinligi arttl. Osmanh ybneticileri bu amayla 

Ayrupa'dan yeni teknolojiler ithal etmeye bnem yerdiler. Daha gUylu bir ordunun 

kurulmasmm yamslra ye belki de daha bnemlisi, yUzyIlm ikinci yansmda telgrafin 

yayIll~1 ye demiryollannm yaplml, deyletin ta~radaki aglrligml artlrdl. Ancak reform 

hareketleri, Ayrupali deyletlerin destegi ye mudahaleleriyle birlikte ilerledi l6 . Bu 

sebeple reformlar, ekonominin dl~ ticaret ye yabancl sermayeye aC;:llmasl birlikte 

yilrildu. 1850 'lerden soma ulkeye girmeye ba~layan yabancl sermaye ise deylet 

borylan ile demiryollan gibi ticareti geli~tirmeye ybnelik altyapl yatmmlannda 

yogunla~tl. Tanm ye sanayi gibi dogrudan uretim alanlanna yatmlan yabancl 

sermaye sllllrli kaldl. 

Gbrilldugu gibi, Osmanh ekonomisi, duz bir c;:izgi izleyen kesintisiz bir surec;: 

olmaylp dunya ekonomisinin uzun dbnemli dalgalanmalanna ye ulkenin kendi bz 

~artlanna bagh olarak farkh a~amalar gbstermi~tir. Dl~ ticaretin geni~lemesi, dl~ 

borylanma, yabancI yatmmlar, tanmda dunya pazarlanna ybneli~ ye zanaatlerin 

gerileyi~i, XIX.yUzyIlm degi~ik dbnemlerinde farkh egilimler gbstermi~, Osmanh 

ekonomisi aylsmdan ortaya birbirinden farkh konjonkturler Ylkml~tlr. Dbnemler 

araSI farkhla~malar yalmzca iktisadi duzeyle smlrh kalmaml~, iktisadi geli~melerin 

etkileri toplumsal ye siyasal duzeylere de gUylu bir biyimde yanslml~tlr. 

Osmanh toplumsal yaplsl aylsmdan yilzyIlm ikinci yeyreginin en bnemli 

bzelliklerinden biri merkezl deyletin ta~radaki unsurlar kar~lsmdaki nisb! gucunun 

artmasl ye ayanm etkinliginin ortadan kaldmlmasldlr. ilk dl~ borylanmanm 

geryekle~tirildigi Kmm Saya~l yIllanna kadarki bu dbnem, ekonomi aylsmdan 

bakIldlgmda dunya kapitalizmine aylh~ surecinin dl~ ticaret ile Sllllrh kalan 

a~amasml temsil etmektedir. Dunya pazarlannda buyilk blyude rakipsiz kalan 

in gilt ere, sanayile~en Ayrupa'nm korumacIllk bnlemleri kar~lsmda yeyre ulkelerine 

ybnelmi~ ye bu arada Osmanh-ingiliz ticareti hlzla geni~lemeye ba~laml~tlr. 1838 . 
Ticaret Anla~masl'm ingiltere'nin dunya blyegindeki giri~imlerinin bir paryaSl ye 

16 Bauhlann bu isteklerinin arkaslllda, iiretimleri ic;:in ucuz ve bol miktarda hammadde ve 
iiriinleri ic;:in yeni pazarlara duyduklan ihtiyac;: yatlyordu. Bu gayeye ula~mak ic;:in Osmanh 
hlikiimeti. ticaretin ve dl~ yatmmlann serbest blrakIlmasl. yargl diizeni, fiyat denetimleri, 
lonca ve tekellerin kaldmlmasl, bankalar kumlmasJ gibi alanlarda reformlar yapmaya 
zorlannll~tJr. (Emine Klfay, OSlIIo17It'do t).;o17olllik rap I ve Dl} jjorr;/ar, istanbul 199], s. 
198.) 
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Osmanh ekonomisinin dl~ ticarete a<;:Ilmasml kolayla~tlran bir duzenleme olarak 
degerlendirmek gerekmektedir. 

Y uZYlhn ikinci <;:eyreginde Osmanh dl~ ticaretinin buyume hlZl bnceki 
yuzyIllarda gbriilmemi~ boyutlara ula~ml~tlr. Bu hlZiI geni~leme sonucunda bir 
yandan zanaatlere dayah tanm-dl~l uretim faaliyetleri gerilerken diger yandan da 
dunya pazarlan i<;:in tanmsal meta uretimi yaygmla~ml~tlr. Kmm Saya~l ye Amerika 
i<;: saya~mm etkileri ekonominin dl~a a<;:llmakta olan kesimlerinde gu<;:lu bir bi<;:imde 
hissedilmi~tir. Dogu ye i<;: Anadolu dl~mda ulkenin klYI bblgelerinde tanm ye tanm
dl~l faaliyetlerin birlikteliginin giderek par<;:alandlgl, zanaatlardaki gerilemenin ye 
tanmda uzmanla~manm yaygmhk kazandlgl gbriilmu~tur. 

Ekonominin dunya kapitalizmine a<;:lh~l surecine 1850'lerde, dl~ bor<;:lanma 
ye yabancI sermaye giri~i gibi <;:ok bnemli bir diger boyut eklenmi~tir. Osmanh 
Deyleti, 1876'da bor<;:lanm bdeyemez duruma gelinceye kadar, bdeme imkanlanm 
a~an miktarlarda ye aglr ~artlarda bor<;:lanml~, elde edilen fonlar carl harcamalara 
ybneltilmi~ ye bbylece ulkenin mall kaynaklannm A yrupa sermayesi tarafmdan 
denetim altma ahll1~ma giden yol aC;:lhTIl~tlr. 

DI~ bor<;:lar dl~mdaki yabancl yatmmlar yuzyIlm ortasmdan itibaren ba~laml~, 
ancak hacim olarak slll1rh kalml~tlr. Bu yatmmlar esas olarak klyl bblgelerine 

demiryolu yaplmmda yogunla~ml~tlr. Ote yandan ekonominin dl~a ili~kin kurumsal 
duzenlemeleri, Ayrupa deyletlerinin baskIsI altmda surduriilmu~tur. Bunlar arasmda 
en bnemli olarak deyletin kagIt para basma yetkisinin 1863' de yabancI sermaye 
eliyle kurulan Osmanh Bankasl'na deyredilmesi ye 1866 yIlmda yabancdara tanm 
arazisi satm alma hakkmm tanmmaSI saYllabilir. 

Bu geli~melere bakarak, Osmanh ekonomisinin XIX. yUzytlm ba~lanndan 
1870'lerin ortasma kadarki yanm yuzyllda, dunya kapitalizmine a<;:lh~l yolunda hlZh 
bir seyir takip ettigini sbylemek yanh~ olmaz. Tanzimat reformlan ile ekonominin 
dl~ ticaret ye yabancl sermayeye a<;:lh~l birlikte yUriimu~, Osmanh maliyesinin Batlh 
deyletlerin denetimlerine giri~inin temelleri de yine bu dbnemde atIlml~tlr17. Nihayet 
Batl etkisi, Osmanh maliyesini mim nitelikten gittik<;:e Llzakla~tlrarak DuyGn-l 
Umumiye idaresi'ni ortaya <;:lkararak Ayrupa'nm mall denetimi altma sokacak 
~artlan hazlrlaml~tlr18. 

17 Pal11uk, n.g.e., s. 151-155. 

I~ Sener, n.g. e., s. 233-234. 
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CEVDET PASA'DA 
iKTiSAT, TARiH VE MEDENiYET 

L iKTL\'AT 

A-iktisat ilmi'ne Bakl~l 

XIX. yUzyIlda BatIhla~ma hareketlerinin ilerlemesi ile Avrupa'dan once 

matematik, fizik ve tIp gibi tabil ilimler iilkeye girmeye ba~laml~tlr. Batl' da geli~en 

iktisat, sosyoloji ve psikoloji vb. sosyal bilimlerin Osmanh Devleti'ne giri~i ise tabii 

bilimleri geriden takip etmi~tir. Bu nedenle, iktisadi sahada kitap ve dergilerin 

yaYlmlanmasl 1830'lu Ylllann ortalanndan itibaren ba~laml~tlr19. 

1838' de ingiltere ile imzalanan Ticaret Anla~masl, Batl iktisadi dii~iincesinin 

Osmanh Devleti' ne giri~ini hlzlandlrml~tIr. Adam Smith, Ricardo, ingiliz Hariciye 

Nazlfl Palmerston gibi Batlhlar'm gorii~leri Osmanh devlet adamlan ve aydmlarma 

tesir etmi~tir. Adam Smith'in devletin iktisadi diizene mildahale etmemesi 

yoniindeki fikrine kar~lhk,Palmerston'un savundugu devletin, ylkarlanm gozeterek 

serbest iktisadi sistemi olu~turacak tedbirleri almasl, gerekli reformlan yapmasl ve 

iktisadi geli~meyi saglamasl yoniindeki liberal ve muhafazakar aglrhkh fikirleri, 

Osmanh aydmlan arasmda daha fazla itibar gormii~tiir. Aym yIllarda, miidahaleci 

olan bu gorii~e yakm bir ba~ka iktisadi dii~iinceyi, A vusturya' dan Sadlk RIfat Pa~a 

getirmi~tir20. Kameralizm ya da Alman merkantilizmi adl verilen bu sistem; egitimin 

yaygmla~masml, orta smlflarm giiylenmesini, milli birligin tesisini, merkeziyetyi bir 

19 Ekonomi ile ilgili ilk yaYllllar, yabancl kaynakh olup terciime ve ahntl yoluyla Tiirk<;:e'ye 
kazandlfllml~tIr.1860'lara kadar ne~redilen eserler, genel iktisat konulanm i<;:ermektedir. 
Ba~langl<;:ta ilm-i Tedbir-i Menzil, ilm-i Emval-i Miilkiye. ilm-i Tedbir-i Milk, ilm-i Servet, 
Ekonomi Politik vb. adlar alan bu ilim. II.Abdiilhamid doneminde "Iktisaf' adlm alml~tlf 
(Rifat Onsoy. "Tanzimat Doneminde iktisadi Dii~iincenin Te~ekkiilii··. Muslaja Re}id Pa}a ve 
Donemi Seniineri, Bildiriler Ankara 13-1-1 .llarr 1985. Ankara 19S5. s. 91-94) 

~II Serif Mardin. "Tiirkiye'de Iktisadi Dii~iincenin Geli~imi (1S3 S-19 ISF. Jlakaleler 1, S(vasal ve 
,)'u.~yal Bilill/ler. istanbul 1994. s. 59. 64-65: Ahmet Giiner Sayar. OSfIlanit Hlisa/ 
Dii~'iincesil7il1 ~'agdaJla§'/1lasl. istanbul1986. s. 211. 219. 
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idareyi, guylU bir deyletin ~artmm yerimli ye uretici bir toplum sayesinde 

geryekle~ebilecegini bngbrmekteydi21 . 

Bu yeryeyede, modern iktisat du~uncesinin OsmanlI Ulkesine glfl~mm ilk 

izlerini tesbit ye Ceydet Pa~a'nm iktisat ilmine ilgisinin derecesini anlamak 

baklmmdan Tedbir-i Menzil uzerine J. B. Say tarafmdan yazllan Ccttechisme 

d'Economie Politiqlle adh eserin tllrkyeye Terceme Odasl memudanndan Sehak 

Abru tarafmdan tercume edilip Ceydet Pa~a'mn da bulundugu Maarif MecIisi'nde 

mutalaa edildikten soma, ilimlerin yaytlmasmm millet ye buyllk faydalar getirecegi 

gbz bnunde tutularak yaymlanmasma karar yerildigini biliyoruz22. Bbylece Ceydet 

Pa~a'nm bu eserde kullamlan iktisat terminolojisine a~ina oldugunu ye hatta Abru 

Efendi'den Tarih-i Cevdel'in yabancl kaynaklanm turkyeye yeyiri hususunda 

yararIandlgml gbrmekteyiz23 ki, bu tesbit Tarih'inde aylkya gbrulmektedir. 

"iktisat" diye mustakil bir ilim kolunun yarlIgmdan haberi olan Ceydet 

Pa~a'nm, bu konuda ileri surdugu fikir ye gbru~leri, OsmanlI iktisat du~uncesine 

yeni boyutlar ekleyecek niteliktedir. Batl ulkelerindeki iktisat ilminin Turk fikir 

dunyasma yeyiri ye alIntIlarIa adlm attlgl bir deYirde, yok ybnlu bir kimlikle 

kar~lmlza ylkan Pa~a'nm bu ilimle ilgili du~unceleri, iktisadi du~unce tarihimiz iyin 

onemli ipuc;lan yerebilecek iyeriktedir. Geryekten, Osmanh duzeninde 0 tarihlerde 

ilimlerin smlflandmlmasmda iktisadi bahislere henuz mustakil bir ilim olarak yer 

yerilmeyi~i, bu' fikrimizi gUylendirecek gorunumdedir. Hatta Ceydet Pa~a'ya 
baklhrsa, bu donemde A yrupa ilim ye teknigini gosterece~ kayda deger bir yeyiri 

esere bile rastlanmamaktadlr24. 

Ceydet Pa~a, Encumen-i Dani~'in25 aylh~l (1851) sebebiyle kaleme ald@ 

"hitabe" de, insam ilim ye kUlture muhtay bir yarhk olarak tammlaml~tlr. 

Du~unurumuzun ye zamanmm ilim anlaYl~lm yakmdan tamYlp anlamak ic;:in, 

hitabenin ilgili pasajml gozden geyirmek faydah olacaktlr. 

21 ~erif Mardin, ""BatlClhk", Turk Modernlqmesi, A/aka/e/er IV, (Der: Miimtaz'er 
Tiirk6nerruncay Onder), s. 12, istanbul. 1994, s. 12: aylll m1L ""XIX.YiiZYl1da Dii~iince 
Aklm1an ve OsmanII Dev1eti". a.g.e., s. 83-84 

22 BOA, irade Meclis-i VaIa. no: 6166. Bkz. Ek no: 1. Sehak Abm terciimesi. jfm-i Tedbir-i 
Mel1~i1 adlyla istanburda 1852'de yaYll1lannll~tlr. 

23 Ahmet Hamdi Tanpmar. 19 tll1Ctl Astr Turk ""deh(yaft Tarihi, istanblll 1985. s. 168. 172. 

2~ Aluned Cevdet. Tarih-i C'evdet, Dersaadet 1309, c. VI. s. 7. 

25 Enciimen-i Dani~: 'riirkiye~de Tanzinlat"dan sonra Bauh tarzda kunllan ilk akademik 
kunnudllf. Kum111~ gayesi. toplumun kiiltiir diizeyini yiikseltecek te'lif ve terceme eser1eri 
hazlrlamak ve Tiirkge'nin geli~mesine yardlmcl olmaktl. (Abdullah U9man, ""Enciimen-i 
Dani~", DL4.. istanbul 1995. c. XI, s. 175-177) 

11 



ilimleri insanm bedensel ye ruhsal yaplsma gore ba~hca iki bolilmde ele alan 

Ceydet Pa~a'ya gore insan, konu~an bir yarhk (hayyan-I natlk) oldugundan iki 

yonlil bir ozellik ta~lmaktadlr. Birincisi, hayatm korunmasl geregi bedensel 

ihtiya<;lann kar~tlanmasl i<;in "Matematik" ye "Tabil ilimler"e; ikincisi, ruhla ilgili 

ihtiya<;lann giderilmesi i<;in de "Hikmet" ye "Edebiyat"a ihtiya<; duyuldugudur. 

Pa~a'nm ilimleri kaba-taslak slOlflandlflrken sozilnil ettigi "hayatm korunmasl 

geregi, bedensel ihtiya<;lann kar~tlanmasl" ifadesi, hemen akhmlza iktisadl ilimlerin 

konulanOl <;agn~tlrmaktadlr. Burada henilz baglmslz bir iktisat ilminden 

bahsedilmemekte, ancak soz konusu ihtiya<;lann giderilmesinde gerekli yasltalann 

temini yollanOl ogretecek olan ilimlerin, sadece Matematik ye Tabil ilimler 

<;er<;eyesinde i~lendigi gozlemlenmektedir26 

Ceydet Pa~a, milstakil bir iktisat ye maliye ilmine, tar;h'inde yer yermektedir. 

Fakat bakl~ a<;lsmm aglrhk noktasl, deyrinin ye c;:eyresinin ihtiya<;lanndan ilham 

alan bir anlaYI~a dayanmaktadlr: 

, .... her~ey mali gii<;le ilgilidir. Diizenli ordulann 
kumlmasl ve idaresi biiyiik masraflara, mall gii<; ise 
iilkenin giizel idaresine baghdu ve bu miilk idaresi gelir 
ve giderden bahseder 'miistakil bir ilim' olmu~tur. Ama<;, 
beldelerin ma'miiriyeti ve gelirin artmlmasl i~i olup en 
onemli ve faydah olan ana kurah, devlet masraflanm 
tiiccar sermayesi gibi kabul edip, maddi-manevi kazan<;h 
olacak yerde harcaYlp faydaslz yere sarfetmemektir27

". 

Bu cilmleler, batl merkantilistlerinden beri iktisadl dil~ilnce tarihinin 

geli~imini bilenler i<;in yabancI degildir. XVII. ye XVIII. yilzYlllann merkantilist 

iktisat politikactlanna, ozellikle Almanya'da kameralist iktisat<;llara has goril~ tarzl 

burada tipik ifade ~ekillerinden biri ile kendini taOltmaktadlr. Pa~a'ya gore iktisat 

ilmi, deylet idarecisine gelir kaynaklanOl gosteren ye 0 kaynaklan iyi bir ~ekilde 

kullanmanm yollanOl ogreten ampirik bir bilgiden ibarettir. Deyletlerarasl siyasl ye 

ticari milnasebetlerin daima iki illke lehine sonu<;lanmasl imkanlanOl ara~tlrmak da 

ayOl bilginin konulan arasmdadlr: 

10 ••• devletler dengesini gozetmek de devletin 
gorevlerindendir. Kom~u devletlerin i<; ve dl~ 

dummlanm bilip. ili~kiler dengesi ona gore 
ayarlanmahdu. Birinde meydana gelen degi~iklige 

baktlarak tedbirlerin icrasllla zamanmda ozen 
gosterilmeli. ortaya <;lkmasl muhtemel olaylann onii 
onceden ahnmahdlr. Bir devletle sava~llacak olursa 
dumm en ince aynntllanyla bilinip ona gore 
davral1llmahdu2~1O. 

26 Cevdet Pa~a. Te::iikir (Yay: Cavid Baysun). Ankara 1991. c. IV (Tetimmc). s. 5-1-. 

2; Tarih. VI. 19-20. 

2~ Tarih. VI. 20. 
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Uluslararasl ili~kilerde sulh kadar ve belki ondan daha fazla sava~m belirleyici 

bir rol oynayacagl ve bir Ulkenin zenginle~mesinin digeri zaranna miimktin 

olacagml dti~tinen merkantilist zihniyetin izlerini burada da sezmemek mtimktin 

degildir. 

Gortiltiyor ki, iktisat ilmi i<;erde htiktimdann hazine menfaatlerini korumak ve 

teba' adan vergi alabilmeyi kolayla~tlrmak; dl~arda ise siyasl mtinasebetlerin hep 

iilke yaranna sonu<;lanmaSml kolayla~tlrmak gibi pratik ama<;lann hizmetinde yer 

almaktadlr. Cevdet Pa~a'ya baktldlgmda bu gayelerin ger<;ekle~ebilmesi, ancak 

bilgili ve dirayetli devlet adamlannm i~ba~mda bulunmalanyla mtimktindtir~9. 

Bunun i<;in de devlet adamlannm, ozellikle Maliye nazlrlannm, "Kapitalizm"i 

(finans ilmi) bilmeleri gerekmektedir. Ancak 0 tarihlerde, Osmanh tilkesinde 

Batl'dan intikal eden boyle bir ilmin hentiz bulunmadlgl bilinmekte ve bu 

<;er<;evede, maliyeci kadronun da bu ilimden' habersiz olduklan anla~Iimaktadlr30ki, 
bu yorumlanyla bile Pa~a'mn iktisadm onemini kavraYI~1 ve <;agml ne ol<;tide 

anlayabildigi rahathkla tahmin edilebilir. 

Cevdet Pa~a, her ne kadar kapitalizmin Batl'dan Osmanhlar'a intikal 

etmedigini soyltiyorsa da, zaman zaman buna e~deger ilimlerin mesela "Ekonomi

politik"in yUzyIilarca once islam bilginlerince incelenip ortaya konuldugunu ileri 

siirmektedir. Ona gore, Batlhlann kendi bulu~lanyml~ gibi gostermek istedikleri 

Ekonomi-politik ilmi, ibn Haldun'un devlet ticareti ile ilgili yazllannm temel 

konulanndan onemli bir bo1timdtir31
. 

Cevdet Pa~a, Ekonomi-politik'i, "esbab-l servet ve ma'muriyet-i umumiye 

ilmi" ~eklinde tammlamaktadlr. Batl'da bu ilmi bilen devlet idarecilerinin varhgma 

dikkat <;eken Pa~a, Fransa'da XVI. Louis'nin Maliye bakam oIan Turgot'nun, devIet 

masraflannm gelirlerini a~tlgl bir donemde, vergileri artlrmaYlp bor<;lanmaya 

gitmeden btit<;e a<;lgml azaltarak hazine bor<;lanm faizleriyle birlikte odeyi~ini, on un 

Ekonomi-politik'den anlayan bir ki~ilige sahip olmasma baglamaktadlr32
. 

Cevdet Pa~a'nm iktisat ve iktisadj konulara gosterdigi ilginin derecesini 

anlamak baklmmdan, "kriz" deyiminin Osmanh iktisat terminolojisine animlan 

kar~lhgmm bizzat kendisi tarafmdan "bl:'hran" ~eklinde bulunup iktisadi-mall 

literattirtimtize kazandmldlgml biliyoruz. Onu boyle bir yone sevkeden sebep iki 

'9 - a.g .. v. 
30 BOA YEE, K. 18, E. 1858, Z. 93, Kr. 39. 

31 BOA YEE, K. 18, E. 553/500, Z. 93, Kr. 38. 

3~ Tarih, L 39. Quesnay'll1 a9tlgl okulda fizyokratlar diye tamnan siyaset adamlan ve Turgot, 
Fransa'da iktisat ilminin esaslanm kurarak bu ilme "ekonomi-politik" adInl vermi~lerdir. 
(Hilmi Ziya Ulken, Tiirkiye 'de (,.~a<iJ,da~ Dii~·iil1ce Tarihi, istanbul 1966, c. L s. 167) 
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noktada yogunla~maktadlr. Birincisi, Batlhla~ma ile birlikte ithal edilmekte olan 

kavram, kuru m ve kurallann Osmanh Devleti'ne aynen aktanlmasl yolundaki gClli.i~ 

ve uygulamalara olan menfi tutumu; ikincisi Turkye'nin bir bilim dili durumuna 

gelebilmesi hususunda kulturel geli~me ve kavramlan kar~llayabilecek yeni 

terimlerin araOlp bulunmasmdaki Israrh tavndlr33
. Bu du~uncelerle, Cevdet Pa~a, 

henuz Turkye'de bulunmayan kavramlar iyin Franslzca terimleri esas alarak onlara 

kar~lhklar bulmaga yah~ml~tlr. Bugun sureli yaym dedigimiz "periodique"ler iyin 

buldugu "evrak-I mevkute" ve ekonomik bunahmlar iyin "kriz" kar~lhgl kullandlgl 

"buhran" terimleri bu anlaYI~m sonuylandlr34 

Cevdet Pa~a, buhran denilince geni~ anlamda ne du~unmekte ve hangi 

olaylan bu kategoride degerlendirmektedir? Pa~a, Jvfa'ru::atmda, istanbul esnafmm 

yogu muamelelerinin, dolayh ya da dolayslz olarak hazineden ayhk alanlarla ilgili 

oldugundan35 istanbul'da devletye maa~lann uy-dbrt ay verilmeyip tedahillde 

kalmaslyla paraOln devretmeyerek genel bir muzayakanm her yeri kapladlgml, 

tuccar ve sarraflardan her gun iflas edenlerin artmasl sebebiyle magaza ve 

dukkanlann kapandlgml, gelir sahiplerinin kiracllanndan kira alamaz olduklanndan 

zarurl ihtiyaylanOl kar~Ilayabilmek iyin mucevherlerini satmak zorunda kalmalanna 

ragmen yok ucuza ahndlgml ve gbrevli memurlann isyan derecesine geldigini 

"buhran" ~eklinde yorumlarp.aktadlr36
. 

Sabri Ulgener de, buhran deyiminin bizde Tanzimat'dan soma gittikye 

~iddetlenen ve devlet ileri gelenleri arasmda slk slk gbril~melere konu olan mall 

muzayakalan (slkmtl, darhk) ifade etmek uzere seyilmi~ veya Batl dillerindeki 

ashndan kopye edilmi~ bir kelime oldugunu ileri surmektedir37 

33 ~erafettin Turan. "Cevdet Pa~a'mn Ki.iltiir Tarihimizdeki Yeri". Ahmed Cevdet Pa.ya Semineri, 
r-28 MaYls 1985 Bildiriler. istanbu11986. s. 13. 19. 

34 Teziikir. s:UO. 1850 senesine rastlayan bir biit<;:e gorii~mesi slTasmda. devlet masraflanmn 
gelirlerini a~tlgl. ve maliyenin kotii bir dummda bulunup hazinenin kriz haline dii~tiigu 

goriiliir. Kriz kelimesinin Tiirk<;:e'de kar~lhgl .bulunmadlgmdan buna kar~lhk bulmak 
amacly1a. Fuat Efendi'nin yahslllda toplamldlgl bir esnada. Cevdet Pa~a' ca onerilen "buhran" 
sozii "kriz"in terciimesi olarak kabul edilmi~tir. Hatta bll hllsllsla ilgili olarak takdim edilen 
arz tezkiresinde "Hazine-i Maliye'nin hcil-i buhram" diye yaZllnll~ ve 0 tarihten soma kriz 
kar~lhgmda bllhran kelimesi kunamlnll~tlT. (Tez6kir. c. I (1-12). Ankara 199 L s. 21).Geni~ 
bilgi i<;:in bkz. Fatma Aliye. Ahmed Cevdet PaJa ve Zamal1l. Dersaadet 1332, s. 85. 

35 Abmed Cevdet Pa~a, Ma 'ril:zat (Yay. haz. YlIsufHala<;:oglu). istanbull980, s. 10. 

36 Ala 'riizor. s. 19-20. 

3i Sabri Olgener, iktisadi inhitat Tarihimizin Ahlak ve Zihn(vet M~seleleri. istanbul 1951. s. 48. 
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B-iktisat Tarihi'ne Bakl!jl 

Cevdet Pa~a'mn geymi~ yLizYlllarda dogu ve batlda ortaya ylkan ticaret ve 

iktisadi olaylarla ilgili gozlemleri, onun dilnya iktisadma yabancl olmadlgmm aylk 

bir gostergesidir. Yunanhlar, Romahlar, italya ~ehir devletleri, A vrupa feodalizmi, 

ke~ifler, Hindistan ve Amerika'da kurulan somilrgeler, A vrupah devletlerin 

ekonomik durumlan ve kara ablukasl gibi dilnya ekonomik dengelerini etkileyen 

bir dizi altba~hk, Pa~a iyin bilinen ve uzerinde fikir yLirUtillen konulardlr. Pa~a'nm, 

bu sahadaki tarihi bilgileri, Fenike tilccan yardlmlyla Tunus yakmlannda kurulan 

Kartaca ~ehri ticari hayatma kadar gerilere gitmektedir. Pa~a, 0 donemlerde, 

Akdeniz ticaretini ellerinde tutan Kartaca halkmm yok zengin oldugunu soyler. 

Diger taraftan, M.O. yakla~lk 600 yIilannda izmir'den Galya'ya gOy eden 

Yunan tilccarlan Marsilya ~ehrini kurup ticarette soz sahibi olmu~lardl. Galya 

kIYllannda kurulan pazarlar sebebiyle 0 tarihlerde dilnya ticareti' butilnuyle 

Kartacahlar ile Marsilyahlar tekelinde bulunuyordu. Romahlar'm Kartaca'YI ele 

geyirmeleriyle birlikte Marsilya ticareti, daha yok onem kazandl. Romahlar, asked 

ustunlukleri sayesinde Yunan ~ehirlerini de ele geyirerek onemli olyilde gUy ve 

servet kazandllar. Sahip olduklan zenginlik ve servetle Roma'ya her taraftan bilyLik 

miktarlarda mal akI~l geryekle~ti. Halk zevk ve sefahete ba~ladl. Refahm artmaslyla 

birlikte to plum ahlakl bozulmaya, mal hlrsl ve gosteri~te a~mhklar meydana 

gelmeye ba~ladl. Ardmdan karga~ahk ve zulilmler ya~amhr oldu. Roma uygarl@ 

sadece maddeye dayandlgmdan insan ahlakml susleyip geli~tirmek yerine, egemen 

oldugu yerlerdeki halklan da kendisine benzeterek onlann ahlakml bozmu~tur. 

Nitekim, Galler halkl, Romahlar nedeniyle dogal olan iyi ahlaklanm kaybetmek 
'8 zorunda kalml~lardl~ . 

Cevdet Pa~a, Avrupa toplumunun temel aYlrdedici ozelliginin smlflararasl 

fark ve mucadeleden kaynaklandlgml ve bu yapIianmanm Romahlar'a kadar 

uzandlgml ifade eder. Romahlar zamanmda insan, e~ya gibi ahmp satlhrken, 

Franklar'la birlikte bu uygulama yasaklanarak ahm-satlm topraga baglanml~ ve 

insan, toprakla beraber ahmp satlhr olmu~tur. Boylece esirlik problemi bir olyude 

degi~iklige ugrayarak demirba~hk seviyesine du~mu~tilr. Pa~a, insanhk tarihi ile 

ilgili olarak ortaya ylkan bu geli~meleri A vrupa tarihi iyin onemli bir evrim olarak 

gorilr. Esaretten toprak koleligine geyi~te A vrupa, Eskiyag'a gore, uygarhk yolunda 

3~ Tarih. L 167-17U. byle anla~lhyor ki. Cevdet Pa~a. genel olarak. "zenginlik" ve "refah"lll 
artmaslyla birlikte. toplumda zevk. sefa. sefahet. mala dii~kiinliik ve gosteri~ gibi bin;:ok 
ahlaki bozukluklann da artacagl inanCllldadlf. Bu kuraL sadece Bah toplumlan iyin degil, 
aym zamanda Dogu toplumlan iyin de geyerlidir. Nitekim Osmanhlar'da da devletin en giiylii 
oIdugunun samldlg~ Kanuni asnnda. bu temel ozellikler yarplcl bir ~ekilde ortaya Ylkml~tlr. 
(Bkz: "Medeniyet" boliimii) 
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bir adlm one gee;;ml~tlr. Tabii ki, insanhk dl~l bir uygulama olan feodalitenin 

getirdigi angary a ye zulum gozden uzak tutulmamak ~artlyll9 ... 

Ceydet Pa~a, feodalite e;;agmda Ayrupa toplumunun "Asilzeldeler", "Din 

adamlan" ye "Halk" olmak uzere ue;; smlftan meydana geldigini soyler40. Pa~a'ya 

gore asilzelde ye din adamlan, her turlu imtiyaz ye musaadeye sahiptiler. Oysa, 

halkm bir klsml esir, bir klsml da esir gibi hor ye a~agIlanml~ kabul edilip insan bile 

sayIlmazdl41
. Pa~a, feodalitenin Ayrupa'nm hemen hemen her yerinde oldugunu 

belirtir42. Ancak, Franslz ihtilali (1789) ile ortaya <;lkan geli~meleri de dikkate 

alarak, bir butun olarak inceledigi Ayrupa'da Fransa'ya ozel bir yer aymr. Pa~a'nm 

feodalite ornegindeki ol<;utu Fransa olup bu ulkenin ~ahsmda diger· Ayrupa 

illkelerini yargJlar. 

Fransa'da kanunlar geregi, bire;;ok arazi ye bu arazi uzerinde oturan koylU, 

asillerin mal! ye esiri idiler. Araziyle birlikte onlar da alImp satIllr ye haklannda kole 

muamelesi yaplhrdl43 . Emlak ye arazinin <;ogu, asiller ile din adamlannm 

kontrolUnde idi. Halk ise, bu iki smlfin hizmetinde a~agIlanml~ bir ~ekilde aglr 

deylet Yergileri altmda ezilirdi. Bu ozelliklerine ragmen, deylete;;e iyi muamele 

gormeleri gerekirken miri emyalin tahsilindeki yolsuzluklar sebebiyle hakslzhk ye 

hakarete ugramakla kalmaYlp gerek hukumet memurlan ye gerekse multezimlerce 

zulum ye baskl altmda tutulurlardl. Franslz eyaletlerinin baZlsmda Roma kanunlan, 

bazlsmda orf ye gelenek gee;;erli oldugundan mesela, helkim manslplan para ile ahmr 

satlhr bir meslek olni.u~tu. Bu bakImdan adalet ye hak yerine getirilemezdi44 

Olkede guyen olmadlgmdan herkes birer koruyucu bulmak zorundaydl. Mulk 

sahibi olanlar bile, bazen kendi nzalanyla bazen de zorla emlelkini nufuzlu bir 

toprak sahibine yererek feodalite yoluyla kiralaYlp onun himayesine girmek 

zorunda kahrlardl. Duk ye kontlar direkt olarak kralm himayesinde idiler. Arazi 

sahipleri bunlann, e;;ifte;;iler de arazi sahiplerinin himayesinde idiler. Bu ~artlar 

altmda kral, birinci derecede koruyucu olurken; arazi sahipleri hem koruyucu hem 

39 Tarih, L 192. 

41) Pa~a 'mn bir ba~ka slmflandmnasl ~u ~ekildedir: 

-Toprak sahibi oIan komyucular 

-Kendi emlaki olan hUrler 

-Toprak sahiplerine Ucret 6demekten ba~ka bir kayda bagh oImayan hUr c;iftc;iler 

-Toprakla birIikte ahmp satllan demirba~ k6leler. (Tarih, L 192) 

41 Tarih, VI, 159. 

4~ Tarih, 1, 192. 

4) Tarih, rn, 89. 

44 Tarih, VI, 160. 
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himaye altmda bulunmakta; <;ift<;iler ise sadece himaye edilmekte idiler. Boylece 

Fransa'da toprak duzeni "himaye sistemi" ile yUrUtUlmekte idi45 . 

XVI.Louis zamanmda Fransa'da topraklann l/3'u asilzade ve kilisenin 

kontroli.inde idi. Zengin ve servet sahibi olan bu iki kesim, devlete hediye ve iane 

~eklinde <;ok az bir meblag verirlerdi. Aglr vergileri hep halk oderdi. Devlete sadece 

vergi odemekle kalmayan halk, hem din adamlanna o~ur verir hem de asilzadelerin 

angaryalannda istihdam edilirdi. Buna kar~lhk, asilzadeler zahmetsizce elde ettikleri 

gelirleri zevk ve sefahet i<;inde harcarlarken din adamlan da yine halk slrtmdan 

ge<;inirlerdi. Devlet gelirlerinden bir <;ogunun toplanmasl (iltizam) kumpanyalara 

verilmi~ti. Bu usulle, saYISl az bir topluluk zenginle~irken dig er kesim 

fakirle~iyordu. Sanat ve ticaret bir ka<; ki~inin tekelinde idi. Hamallann saYlSl 

smlrhyd146. Klthk, pahahhk ve dig er mall slkmtIlar toplumu derinden sarsmaktaydl. 

Turn bu sebepler, ilerde Franslz ihtilali'nin <;lkmasmda ikinci derecede onemli rol 

oynayacaktlr 47. 

Fransa'da krallar, mutlakiyet<;i idarelerini korumak i<;in "politika" ve "mezhep 

serbestligi"nden yoksun tuttuklan halka deger vermeye ba~laml~lardl. Bunun 

uzerine feodalitenin kaldmlmasl yolunda, asilzadelerin nufuzlan kmlarak48 halkm 

sosyal tabakala~madaki konumu bir derece yukseltilmi~ti. Ancak, ~ehirler halkmm 

gunli.ik ya~antIlannda asilzadeler ile e~it bir duruma gelmelerine· ragmen, resmi 

muamelelerde e~itlik ger<;ekle~memi~ti49. Nihayet, Ba~vekil Ri~alyo'nun <;ah~ma ve 

gayretleri sonucunda Fransa'da feodalite usuli.i tamamen etkisiz hale getirilmi~tir50. 
Cevdet Pa~a, Fransa'da feodalitenin kaldmlmaslyla ancak, haJkm hurriyetine 

kavu~tugunu ileri surer)l. Pa~a'ya gore, bu olumlu geli~menin arka planmda 

dogudan devredilen islam dtinyasl model ve pratigi vardlr: 

4'. Tarih. L 19l. 

46 Tarih. L 239. 

4i Tarih. VI. 173. 

"Ha!yh sava~lan sebebiy1e Avrupah1ar, dogu U1ke1erine 
ge1dik1erinde, is lam millet1erindeki hiirriyet ve 
serbestligi gonince gozleri a!yIldl. insan tabiatmda 
bu1unan hiirriyet a~kI, hepsini etkiledi. Artlk, onceki gibi 
kullal1llamayacaklan anla~llmca yava~ yava~ kendilerine 
baZl miisaadeler verilmesi zomnlu hale geldi5~1I. 

4M Xv. yiizyIllll ilk yans1ll111 sonlanndan itibaren (1445) Fransa krallan. bir!yok malikaneleri 
devlet ad111a zaptedip asilzadelerin niifuzlafllll sll1lrlandlrarak feodalite problemini 
!yoziimleme konusunda onemli i~levler yiiklenmi~lerdir (Tarih. L 212). 

49 Tarih, VI, 160. 

50 Tarih, I, 220. 

51 Tarih, Ill. 89. 

52 Tarih, VI, 159. 
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Gorilldi..igu gibi Pa~a, hi..irriyet ve serbestIigin kaynagmm islam dunyasl 
oldugunu ve Avrupahlar'm bu nitelikleri dogudan dev~irdiklerini ileri si..irmektedir. 
Avrupa toplumlan "insanhk onuruna saygl"yl da yine isHim toplumlanndan 
ogrenmi~lerdir. Ha<;h Seferleri sonucunda feodalitenin kmlmaga yUz tutmaslyla, 
insanhk onur ve degeri asilzadelere ait bir hak olmaktan <;lkarak yararhk, yigitlik ve 
fedakarhk gosterenler de bundan faydalanml~lardlr. BoyleIikle, asilzadeler gozi..inde 
insan sayIlmayan halk Ylgmlannm klymeti bir ol<;i..ide bilinmege ba~lanml~tlr. 

Ha<;h sava~lannm A vrupa i<;in getirdigi bir ba~ka fayda da, feodalitenin 
YlkIlmaslyla birlikte Ayrupa'da ortaya <;lkan ticaret ye sanayideki geli~melerdir. Bu 
saya~lar slrasmda asilzadeler, i<;inde bulunduklan iktisadl SlkmtIlar sebebiyle 
kontrollerindeki imtiyazlan, bulunduklan ~ehir halkma satml~lardlr. Diger ~ehirler 
de bu uygulamalan gorerek "zorla" hi..irriyetlerini ye topraklanm asilzadelerden 
satm alml~lardlr. Bu ~ekilde bir<;ok yer halkl, asilzadelerin basklSlndan kurtulup 
sanayi ye ticarette ilerleme kaydetmi~lerdir. Uygarhkta kaydedilen bu geli~meyle 
Ayrupa'da mutIu bir ya~am ba~laml~tlr53. 

Ozetle Pa~a, Ayrupa'nm ticaret ve sanayide geri kalmasmm nedenini 
feodaliteye yani asilzadelerin halkl baskl ve zuli..im altmda tutup, onlann hi..irriyet ye 

topraklanm kontrollerinde bulundurmalanna baglamaktadlr. 

Cevdet Pa~a, bir taklm benzerliklerinden 6turil Osmanh toplumunun' feodal 
bir yapl gosterdigi yolundaki benzetmelere kar~l <;lkar. Pa~a'ya gore, bir tarihlerde 
Osmanh idaresinde ge<;erli olan malikane, zeamet ve timar usuli..i ile <;iftlikat 
muameleleri, feodalite usuli..i ile benzerlik gosterirse de, bir<;ok yonden iki usul 
arasmda farkhhklar yardlr. <";unki..i sahib...;i arz denilen malikane, zeamet ye timar 

sahipleri sadece arazinin o~ri..i ile tapu gelirlerini ahrlarken <;iftlik sahipleri de 
topragm kirasml veya ortakhk geregi hakkml ahrlard!. Bunun dl~mda halk uzerinde 
hi<;bir ~ekilde idarecilik yetkileri yoktu. <";ift<;ilerin gerek toprak sahibi ile gerekse 
<;iftlik agalanyla mahkemede mi..irafaaya haklan yard!. Fakat feodalite usuli..inde 
toprak sahipleri, baglmslz birer kral gibi malikaneleri <;eYresinde vergi toplamakta, 
dayalan gormekte ve para basmakta idiler. Hatta birbirlerine saya~ a<;makta serb est 
olduklanndan sebepsiz yere birbirlerinin <;iftIiklerini yagmalarlard!. Kendilerini 
korumak i<;in <;iftliklerinde kale ye kuleler yaparlardl. Toprak sahibinin araZlsml 
kiralayan <;ift<;iler baskI, zuli..im ye aglr yergilerle yUkumlu idiler54

. 

Boylesine zor ye a~Ilmasl gU<; slkmtIlar ya~ayan Ayrupa'da bir klslm yenilikler 
XV.yUzyIlda ortaya <;lkml~tJr. istanbul'un II.Mehmet tarafindan ahnmasmdan sonra, 

53 Tarih. t 207. 

54 $artlar 0 derece aglrdl ki. mesela daglarda avlanmak toprak sahibinin hakkl oldu~\l1dan, ba~ka 
birinin ava C;lkmasl dummunda hayalIna son \'erilirdi. (Tarih. L 191) 
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~ehirdeki bilim adamlan A vrupa'ya giderek ilim ve kultiinln yayIlmasma 

<;:ah~ml~lardlr. Bbylece A vrupa, bnceki yuzyIllara gbre, kiiltiir ve sanayiin 

ilerletilmesi ybniinde bir<;:ok bulu~lara sahne olmu~tur. Avrupa i<;:in bu yiizyIlm en 

bnemli olaylanndan biri, Amerika'nm ke~fidir. Mlslr yoluyla Hindistan ticareti 

yapan Venedikliler'in sahip olduklan imkanlardan yararlanmak isteyen ispanya ve 

Portekizliler, doguya denizden bir yol bulmak istemi~lerdi. Cenevizli kaptan 

Kolomb'la Batl'ya dogru yol alan ispanyol gemileri, Amerika'Yl bulmu~lardl55. 

Avrupa i<;:in bir ba~ka yenilik, Dmit Burnu'nun ke~fiyle Hint yolunun 

bulunu~udur. Daha bnceleri, Avrupa'dan Hindistan'a Mlslr yolu ile gidilmekte idi. 

Denizden Zengibar, Habe~ sahilleri ve Yemen bnlerinden ge<;:ip Afrika'Yl dola~arak 

Hindistan'a ula~an Portekizli Vasko db Gama'mn Dmit Burnu yolunu ke~finden 

sonra56 Portekizli, Hollandah, Danimarkah ve Franslz gemiciler, ticaret amaclyla 

gittikleri Hindistan'm biiyiik ve verimli topraklanm zorla ele ge<;:irmi~lerdi. ingilizler 

ise bir Hind kumpanyasl kurarak Avrupah rakiplerine oranla Hint ticaretinde sbz 

sahibi olmu~lardI57. 

Amerika ve Dmit Burnu'nun ke~finin Avrupa ticaretine bnemli katkIlan 

olmu~tur. Madenlerin azhgmdan dolaYl paranm e~ya ile olan nisbl degeri, 

Amerika'daki biiyiik madenlerin a<;:lhp Avrupa kltasnia bol miktarda altm ve giimu~ 

geldigi zamana oranla, be~ kattan daha fazla olmu~tur58. ispanyollar, Amerika'da 

elde ettikleri zengin madenler sayesinde bUyiik servet kazanml~lardlr. Ancak 

biriken bu sermaye, italya ve ingiltere tiiccan tarafindan dev~irilip ulkelerine 

gotiinllmii~tiir59. Deniz ticaretiyle ya~ayan bir millet olan Hollandahlar60 ise, gerek 

ticaret ve gerekse mezhep farkhhklannm biiyiik serbestlik i<;:inde yapIlmasml 

ongorduklerinden, her iilkenin sanayi ve meslek sahipleri Hollanda'da toplanml~tl. 

Klsa sure i<;:inde buyiik atlhmlar ger<;:ekle~tiren Hollandahlar, ticaretlerini Amerika, 

Afrika, Hindistan, C;in ve Japonya'ya kadar ula~tlrarak buyiik kuvvet ve servet 

sahibi olmu~lardl. Her tiirlii sanayii ilerleterek fabrika unlnleriyle adeta diinyaYl 

doyurur bir duzeye gelmi~lerdi61. Aym yuzyIlda matbaa icat edilerek ilim ve kiiltiir 

kolayhkla yayIlmaya ba~lanml~ ve sanayii yiiksek seviyeye <;:lkaran medeniyette 

ilerleme <;:agma adlm atIlml~tIr62. 

55 Tarih, L 212. 

56 Tarih, Ill, 157. 

5i Tarih, 11,71-72. 

58 Tarih, I, 298. 

59 Tarih, IV, 295. 

60 Tarih, IX, 167. 

61 Tarih, V, 166. 

6~ Tarih, L 213. 
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XVI.yi.izYllda, $arlken ye Fransuya deYri, Ayrupa medeniyeti i~in yeni bir 

~agm ba~langlcl olmu~tur. Bu tarihten itibaren Ayrupa'da ilim, killtUr ye medeniyet 

ilerlemeye ba~laml~tlr63. 

Ayrupa, XVIII.yi.izYlltn sonlanna gelindiginde Fransa krait Napolyon'la 

birlikte yeni bir doneme girmi~tir. A yrupa'yl ele ge~irmek du~uncesinde olan 

Napolyon, denizlerde ingilizlerle ba~a ~lkamayacagml anlaymca ingiliz ticaretini 

klrmak gayesiyle bir kara ku~atmasl yaparak gerek Fransa ye gerek kendisiyle 

muttefik olan deyletlerin limanlanna ingiliz emtiasmm ithalini yasaklaml~tI64. 
Bunun sonucu, Manchester ye Birmingham fabrikalannm urettigi smlrSlZ saYldaki 

manifatura balyalan Liyerpool'da YlgIllp kalml~tl. Mallann dl~an ihrac 

edilemeyi~inden dolaYl fiyatlan du~erek klymetleri, magaza kirasl ile bek~i 

ucretIerini odeyemez duruma gelmi~ti. ingiltere'nin dunya uzerindeki itiban bu 

mallar uzerine kurulmu~ oldugu ye bankalarca kmlan kagltlann bedelleri de bu 

mallarla temin edildiginden, ticaret sayesinde ya~ayan ingilizler'in ticaret ye 

bankerlik muame1eleri sekteye ugraml~tI65. Fabrikalann kapanmaslyla i~sizlik 
artml~, tUccardan bir ~ogu da iflas etmi~ti. Kara ablukasl, ingiltere ticaretini 

tamamen yok olmamn e~igine getirmi~ti66. Ancak, Fransa ye muttefiklerinin ticarl 

muamele1eri de ingilizlerinkinden geri kalmaYlp belki daha da kotU bir duruma 

du~mu~tli. (:unku kahye, ~ekerye ~iyit gibi Amerika ye Hindistan mall an gunden 

gune A yrupa ~ar~1 ye pazarlannda azaltp fiyatlar yi.ikse1mi~ti. Piyasada, aliyre 

denilen ye fiyat farkl uzere kurulan hayaf muameleler ~ogalmaya ba~laml~t167. 

ingiltere emtiasmm A yrupa'ya girememesi kar~lsmda bu mallann yerini 

doldurmak uzere Fransa, Hollanda, Belyika ye Almanya fabrikatOrleri hlrslamp 

sermayelerinin ustlinde bUyi.ik yatmmlara giri~erek kapital eksikliklerini bono ye 

poli~e gibi itibari eyrakla doldurmaya ~alt~ml~lardl. Bu gibi itibari muame1eler uzun 

sure dayanamaYlp sekteye ugramakta gecikmemi~tir. Lubeck'de onemli bir firmanm 

iflas etmesi, Ayrupa'nm butun ticari muame1elerini alfust etmi~tir. Binlerce tuccar 

iflas etmi~, bir~ok fabrika kapanml~, piyasada ortaya ~lkan guyensizlik sonucu 

buyi.ik bir ekonomik slkmtl ba~ gostermi~ ye i~~iler ge~imlerini saglayamaz 

olmu~lardlr. bzetle, Ayrupa benzeri gorulmemi~ bir iktisadi buhran ya~aml~tlr68. 

63 Tarih. L 218. 

64 Tarih, X. 38-39.44. 

65 Tarih. IX 265. 

66 7'arih. X. 48. 

6; Cevdet Pa~a. di.inyada insanl11 her ne ge~it silalu ku\lalllfsa ku\lansl11, kendisi de zarar 
gormeden ba~kasl11a zarar veremeyecegini soyler. (Tarih. IX 265) 

68 Tarih. IX 265. 
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Avrupa'da sarraflardan bir yogunun iflasma yol ayan ve illkeyi mall baklmdan 

sarsan bir ba~ka buhran ise, 1857 tarihine rastlaml~tlr. Buhran iyin uy neden soz 

konusuydu: 

-Amerika'daki bazl firmalann iflas etmesi. Bunun sebebi, Amerika 

bankerlerinin servet ve kudretlerinin ustunde ve kredilerinin tahammUl 

edemeyecegi derecede kumpanyalar kurup demiryollan yaplml gibi buyilk projelere 

kalkI~malan. Diger yandan Amerika cumhurba~kanmm, sava~ kayglslyla hazinede 

para bulunmasma yonelik olarak, her taraftaki nakdin toplanmasl fikrini ta~lmasl da 

ayn bir nedendir. 

-(:inlilerin afyon kullamm ve satlmml terk etmeleriyle ingiliz ticaretinin zor 

durumda kalmasl. 

-Hindistan meselesinin ortaya c;lkl~l ile ingiltere'nin onemli olc;ude nakde 

muhtac; olmasl69
. 

GOrilldugu gibi Cevdet Pa~a, sadece kendi ulkesinin iktisadi meseleleriyle 

ilgilenmekle kalmaYlp dunya iktisadi olaylanm da yakmdan izleyerek bunlann teori 

kIsml uzerinde du~unen, c;agml bilen bir aydm olarak da dikkat c;ekmektedir. 

C iktisat, Din-Ahlak ili!jkileri 

Cevdet Pa~a, "din" deyince, ilahi kaynakh ve vahye dayanan bir sistemi 

anlamaktadlr. Bunun ornegi olarak son ve en mukemmel din olmasl bakImmdan 

isHim'a inamp baglanmaktadlr. Pa~a, isHim'l sadece bir iman ve ibadetler butunu 

olarak gorilp bununla yetinmemektedir. 0, islam'l aym zamanda bir di.inya goril~u, 

bir ya~am tarzl ve bic;imi olarak algIlamaktadlr70
. Bu nedenle 0, ya~adlgl devir 

itibanyla, Kanun-i Esasi fikrine muhalif olmu~tur. (:unku ~eriat ilahi bir temele 

dayanan mutlak ye ebedi bir anayasadlr. Ayrupa toplumlan boyle bir duzenden 

mahrum olduklan ic;in keyfi idareyi onlemek amaclyla Kanun-i Esasl milessesesine 

ba~vurmak zorunda kalml~lardlr. ~eriat vahye dayamr, ezelidir, zaman ve mekana 

gore degi~mez. Kanun-i Esasner insan kaynakhdlr ve daima degi~meye 

mahkumdur. Hilkumdann yetki, sorumluluk ve goreyleri ~eriat tarafmdan belirlenip 

smlrlandmldlgmdan aynca, ba~ka bir dilzenlemeye ihtiyac; yoktur71
. 

69 Te::akir, c. II (13-20), s. 37. 

71.1 --insallln sahip oldllg-U zihniyet, fikir sistemi ve ahlakr onun iktisadi olaylar kar~rsmdaki karar 
ye davralll~lanlll tayin eder" diyen Weber. kapitalizmin Protestan ahlakmm bir iiriinii 
oldug-unu ileri siirmii~tii. (M. Weber, Protestan Ahlakl ve Kapitali::lllin Ruhu, istanbul 1985, 
s. 13-15) Ceydet Pa~a'llln da iktisad~ g6rii~lerinin temelinde, mens up oldug-u dini inalll~ ye 
fikirlerin tezahiirlerine rastlamak )iadsll1mamahdlr. 

-I Hulflsi Yavuz, "Ahmed Cevdet Pa~a (1822-1895), islam Tarihc;iliginin Son ASlfdaki Biiyiik 
Temsilcisi", ()slIIonll Devleti ve jslamiyet, istanbul 199 L s. 12-1-. 



Allah'a; yarhklann yaratlclSI, duzene koyucusu, idare edicisi ye mutlak kudret 

sahibi olarak inanan Ceydet Pa~a, her~eyin ba~ml "Allah korkusu" olarak gormekte, 

kullardan ye ana-babadan korkarak Allah korkusunu dikkate almayanlann ilahi 

cezaya ugrayacaklanm soylemektedir72 

Ceydet Pa~a'da din ye ahlak birbirini tamamlayan bir butlinluk arzeder. ikisi 

arasmda butlin-pare;:a ili~kisi yardlr. Konunun butlinunde, yani dini-ahlaki hayatla 

iktisadi hayatm kar~Illkh ili~kilerinin ele ahm~mda anahtar rolUnu "insan" oynar. 

Pa~a'nm temel hedefi, insanlann iyi bir dini-ahlaki, sosyal ye iktisadi hayata nasIl 

ula~abileceklerinin ara~tmhp bulunmasldlr. Bu noktada iktisadi hayat ye bu 

meselelerle ilgili sorunlar da bu ~ekilde dini hayatla olan ilgilerinin derecesine gore 

ele almml~lardlr. Degi~ik bir ifade ile dini hayat, iktisadi hayat ae;:lsmdan degil, 

iktisadi hayat dini hayat ae;:lS1ndan degerlendirilmi~tir. Ancak ilk bakl~ ae;:ISI da ihmal 

edilmi~ degildir. Batl du~unce sisteminin temelinde din ye ahlaktan baglmslz bir 

~ekilde ele aim an iktisat, Ceydet Pa~a'nm du~unce dunyasmda birbirinden 

aynlmayan bir butunun pare;:alanndan oteye gitmemekte ye son a~amada, ilahi 

kaynakh olmalan onlan birbirine baglamaktadlr. 

Ceydet Pa~a, ahlakl genel ~ekliyle "kotli ahlak" (ahlak-l zemime) ye "guzel 

ahlak" (ahlak-l hamide) olmak uzere ikiye aymr. Bir mu'min ie;:in en onemli olay, 

ahlak guzelligi (tezhib-i ahlak)'dlr. Olgun bir mu'min, kotu huylanm terkedip 

kendini ovi.inulecek huylarla donatlr. Guzel huy, iki kotu huy arasmda araCI bir 

. keyfiyettir. Mesela "teyazu" guzel bir huydur. Bir tarafi "kibir", diger tarafi "zillet" 

olup her ikisi de kotli huytardandlr. Her turlu kotUlukten uzak durup sonsuz 

mutluluga eri~ecekler, ancak ovi.inOlecek huylara sahip olanlardlr73
. Sonsuz 

mutluluk ie;:in, iyilik et.mek ye kotlilukten sakmmak gerekir. iyilik edenler 

mOkafatml gori.irken, kotulukte bulunanlar cezalanm e;:ekerler. HaYlr i~lemek de 

boyledir. HaYlr yapanlann oldOkten sonra gOzel adlan kahr
74

. Bu arada kul 

hakkmdan da mumkun mertebe sakmIlmahdlr75
. 

Ceydet Pa~a'nm guzel ahlakl tammladlgl kategoride, kendisinden en e;:ok soz 

ettigi ~ahls, Hz.Peygamber'dir. 0, klsa surede bire;:ok fetihler gori.ip isHim'm 

gelirlerinin e;:oke;:a arttlgl bir donemde dOnya malma iltifat etmemi~, ganimetlerden 

kendisine ait olan mallann buylik bir bolUmunu ihtiyae;: sahiplerine sadaka olarak 

blraklp kendisi ie;:in pek az bir miktar ahkoymu~, hatta bazen bore;: almak zorunda 

7~ s. Hayri Bolay. "A1unet Cevdet Pa~a'n1l1 Dine BakJ~J". Ahllled Cevde/ Pa}"n Selllineri. r-28 
Mayls J 985 Bildiriler. istanbul 1986. s. 104. 

-3 Te::akir, IV. 166 .. 

i4 Ahmet Cevdet Pa~a. KI.S'nS-1 Enbiya ve Teviirfh-i Hu1e.lii (Yay: Bedir YaYlllevi). istanbul 1969. 
c. I, s. 243. 

i5 Te::akir. IV. 165. 



kalml~ biriydi. Comertti. Kendisi ne yer ve ne giyerse tyevresindekilere de aymsml 

uygulardl. Kendisi ve ailesinin tyogu zaman yedikleri, arpa ekmegi veya hurma idi. 

Yemede, giymede zaruret miktanyla yetinir, a~lflsmdan sakmlrdl. Buldugunu yer ve 

giyerdi. Ozerinde yatlp uyudugu do~ek, deriden ma'mul olup ityi hurma lifi idi. 

Olumilnde altm ve gilmil~ nakdi tylkmaml~tl. Sadece, elbisesi, iki kilim, bir tyar~af, 

birkaty su kabl, tarak, makas gibi zaruri e~yalan ve gilmil~ milhril vard176 . 

Cevdet Pa~a'ya gore ula~Ilmasl gereken amaty, insanlann dilnya ve ahirette 

mutlu olmasldlr77
. Allah'a ula~mayl en yUce ideal olarak goren Cevdet Pa~a, insanm 

setykin ozelliginin kendisini yaratam araYlp bulmak ve O'na ibadet etmek oldugunu 

soyler. Getymi~te koyu bilgisizlikte kalan milletler, ya~adlklan bilgisizlikler sebebiyle 

ellerine getyirdikleri nesneleri ilahhk makamma koymu~lar, kimileri nehir ve 

agatylara, kimileri de kannca ve yIlanlara taparak dogru yoldan tylklP sapml~lardlr78. 
Halbuki insan, akh ve dil~ilncesi ile hayvanlardan setykin ve ilstiln bir konumdadlr. 

Yukanda da ifade edildigi gibi, kendisini yoktan var edene ibadet ityin yaratIlml$tlr. 

ibadet ise iki sozle tammlanabilir: Allah'm emirlerine uymak ve yarattlklanna ~efkat 

gostermektir79. Oyle ki, sadece insanlara degil, hayvanlara da ~efkatli olmak 

gerekir80
. insan ve hayvanlara kar~l duydugu bu derin ho~gorilsil, Cevdet Pa~a'nm 

engin bir dilnya goril~ilne sahip oldugunu atylktya ortaya koymaktadlr. 

Dilnya hayatmda "hlfS"h olmanm insan ityin birtyok olumsuzlugu beraberinde 

getirdigi ilzerinde duran Cevdet Pa~a, bu olumsuzluklann dilnyaya duyulan a~lfl 

sevgi ile ba~ladlgml dile getirir. O'na gore, dilnya sevgisi insam ~a$lrtlr ve tylkmaz 

yollara dil~ilrilr. AkIlhYl yamltlr, yamlam akIlh gosterir81 . <;ilnkil dilnya sevgisi her 

hatanm ba~ldlr82. insan dunyaya fazla meyletmemelidir. Hlrsh bir varhk olan insan, 

buldukya daha tyogunu ister. Niyet ve emellerinin smlfl yoktur. Biltiln bunlann 

gertyekle~mesi ise milmkiln degildir83. Bu baklmdan, dilnya kimseye kalmadlgl gibi 

dilnya varhgl da kimsenin olmaz84
. 

76 Klsas. L 254-255. 

7: Te::iikir. IV. 166. 

78 Tarih. L 284. 

-9 Te::iikir. 1. 247. 

811 Te::iikir. IV. 166. 

81 KI.ms. L 562. 

82 Klsas, I, 642. 

83 Tarih, VIII, 232: XI, 65. ilmiye mesleginde iken ~eyhiilislam olmaYl. vezarete ge<;:ince de 
sadnazamlIga yiikselmeyi arzu etmesine ragmen, bu emeline llla~amayan Cevdet Pa~a, mevki 
husma kapllmamak suretiyle, devrin ahlakll ve genel <;:lkarianIll dii~iinen bir ~ahsiyeti olarak 
taIllIllm~tlr. (Yavuz, a.g.III., s. 126) 

84 Klsas, I, 243. 
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Cevdet Pa~a'nm dunya sevgisinden kastettigi oyle anla~lhyor ki, mal, rutbe ve 

yocuk sevgisidir. Aygozlu bir yaratlk olan insanoglu, ba~kalannm mallanna goz 

dikip onu elde etmege yah~lr8j Halbuki mal ve rutbe sevgisi insalll ~a~lrtIp felakete 

surukler86 Oyle ki, Pa~a'ya bakIhrsa, insana yocugu da buyuk bir fitnedir87. 

Cevdet Pa~a, bir yandan mal sevgisinin insalll dogru yoldan ylkaracagml 

soylerken, diger taraftan da ticaret ve yah~manm gerekliligi uzerinde onemle durur. 

insanm ki~isel isteklerinin geryekle~mesinde rol oynayan faktorlerin, "sanayi" ve 

"egitim-ogretim"le meydana gelecegini soyleyen Cevdet Pa~a'ya gore88, bu yol 

"yah~mak"tan geyer. insan yah~lp yabalamah, sonucunu ise Allah'a havale 

etmelidir. c;:unku· sonuyta O'nun dilegi geryekle~ir89. C;:ah~manm hiybir yonden 

sakmca te~kil etmedigini belirten Cevdet Pa~a, isliimiyet'de her kesimde yah~maya 

buyiik onem verildigini, hatta Batl toplumlannda gorulen ruhbanhga (cIerge), isliim 

toplumlannda rastlanmadlgml soyler. Pa~a, dinl gorevlerin yerine getirilmesinde 

bile kimsenin kimseye muhtay olmadlgml, toplumda herkesin ozgur iradesiyle 

hareket edip kendi ibadetini rahathkla yerine getirebilecegini, klsacasl Allah ile kul 

arasmda hiybir otoritenin olmadlgml ifade eder. Pa~a, Batlda hlristiyanlann, emval 

ve emlaklerini kiliselere vakIf ve vasiyet ettirerek vereseyi mirastan mahrum ettiren 

din adamlarmm, hlristiyanhkta olmayan boyle bir uygulamaYl dinde varml~ gibi 

sunu~lanlll ruhbanhgm bir sonucu olarak degerlendirmekte, buna kar~lhk isliim 

toplumunda ise boyle bir hadiseyi doguracak herhangi bir mevki ve makamm 

bulunmadlgml belirtmektedir90 . 

C;:ah~maYl bu kadar yiicelten Pa~a'llln ticaretle ilgili goru~leri de toplumdaki 

sosyal ve iktisadi dengenin saghk bir biyimde kurulmasl noktasmda son derece 

tutarhdlr. Ona gore ticaret helaldir, zenginlik bir kusur degildir. C;:unku: 

Allah'a ve topluma kar~l gorevlerini yapan servet 
sahipleri. fakirlik ve yoksullugun siiriikledigi gi.inah 
w;:ummuna dii~meyip Allah'a kar~l kulluk gorevini yerine 
getiren fakirlere kar~Illktu91 

Bu saurlardan aylk bir ~ekilde anla~llan odur ki, Cevdet Pa~a, servet sahiplerine 

toplum iyinde onemli gorevler yuklemektedir. Sosyal duzende meydana gelebilecek 

85 Tarih, VIII, 195. 

86 Klsas, L 64l. 

8' Slffin sava~ll1da Hz.Ali ile Hz.Ziibeyr kar~l kar~lya gelirler. Her iki sahabi de a~ere-i 
miibe~~eredendir. Hz.Ziibeyr'in sava~maktan vazge~mesi iizerine oglu Abdullah, babasllll 
tekrar Hz.Ali ile sa"a~maya te~vik eder. (Klsas, L 521) 

88 Te::tikir, IV, 53. 

89 Klsas, L 537. 

91.1 Tarih, XL 146: T'cdikir, IlL 102-103. 

91 Klsas, 1, 418 
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huzursuzluk ve olasl fakirliklerin ortaya C;:lkma ihtimaline kar~l servet sahipleri adeta 

bir sigorta, bir emniyet supabldlr. Bunun da yolu ticarettir. Bu baklmdan ticaretle 

ugra~Ilmah, zenginlik bir eksiklik gibi kabul edilmemelidir92
. Fakat zenginlik 

insanlar arasmda du~manhklann ortaya C;:lkmasma da yol ac;:ar. Halk zengin olur, 

refah bulur ve medeniyetten lezzet almaya ba~larsa, insanm tabiatl geregi gbnlune 

eglenmek, gezip dola~mak ve rahatlamak arzusu yerle~ir93. Servetin birdenbire 

birikmesi ve zenginlik dolaYlslyla insanlar arasmda dunya hlrslan94 ve ki~isel 
C;:lkarlar ortaya C;:lkar. Bencillik artar. Sonuc;:ta, toplumsal huzur ve denge bozulur95 . 

Cevdet Pa~a'nm bu genellemesi, islam'm tarn olarak egemen olmadlgl 

toplumlarda gec;:erlidir. islam toplumunda ise, "Zekat" muessesesinin varhgl ve 

i~ler1igi sebebiyle, zengin ile fakir arasmda herhangi bir aynhk ve du~manhk belirtisi 

gbrulmez. Hlristiyan devletlerde' oldugu gibi, islam toplumunda fakirleri 

zenginlerden aYlran Slmr, bir anlamda ~iddet ve kesinligi ic;:ermez. (:unku islam 

toplumunda bu smlr .zekatla korunmu~tur. Bu noktada Pa~a, zekatm toplumdaki 

i~levi uzerinde hassasiyetle durarak, toplum hayatmm dilzenlenmesi aC;:lsmdan 

ta~ldlgl bneme dikkat c;:eker. islam kamu maliyesinin bnemli bir bblilmilnil meydana 

getiren zekat, en ba~ta mall bir ibadettir. Zengin olan bir kimse, mahnm klrkta birini 

Allah nzaSI ic;:in fakir bir muslumana verir. Bu, zekattlr. Ancak kendiliginden, 

"sadaka" vermesi de Allah katmda kabul olunur96
. islam'm daha ilk yIllarmda zekat 

ve b~run toplamp bazl insanlann sadece bu hizmette istihdam edilmeleri belli 

hedeflere ybneliktir. Arnac;:, zenginden ahp fakirlere dagltmaktlr97. Bir ba~ka 
ifadeyle, zekat gelir ve servet seviyesi yliksek olanlardan, daha alt seviyede olanlara 

gelir aktanmldlr98. 

Zekatm toplum ic;:inde ustlendigi gbreve gelince; zekatla fakirler, zenginleri 

kendilerinin tabii koruyuculan olarak gbrurler. Buna ilave olarak fakirler, zekatm 

92 Hz. Peygamber. ki~inin ~ah~masl, iiretimde bulunmasI ve ailesini ge~indirmesini cihad ve 
ibadetle e~ tutarak isHim toplumunda ~ah~maya veriJen onemi ortaya koymu~tur. byle kL en 
zor ~artlar altmda ~ah~mak bile, ba~kalanna yiik olmaktan daha iyidir. (Ahmet Tabakoglu, 
"Tiirkiye'de Sosyal Giivenlik Tarihine Bir Yakla~lm Denemesi'", jktisat ve h Diinyasl, 
istanbul1995. saYI 14, s. 44) 

93 Klsas, L 455. 

94 Klsas, L 415. 

95 Kl.ms, I, 500. 

96 Tezdkir, IV, 259-261. 

9i Klsas, I, 222. Zekat maIlanlll toplamak i~in Hz.Peygamberce istihdam edilen memurlann 
sayISl olduk~a kabanktu. 627 yIlmda Beni Miistalik a~iretinin zekatlanlll almak i~in 

memurlar gorevlendirilmi~ti. Yine Yemen Valisi Bazan'a zekat ve cizye mall an III almak 
iizere tahsildarlar gonderilmi~ti. (Klsas. L 266-267) Bir keresinde bazI kabileler zekatlanlll 
verirken. Beni Temim kabilesinin zekat vermekten ka~mmasI iizerine Hz.Peygamber, bir gmp 
bedev'i athSI1l1 zekat tahsil etmek amacIyla bukabilenin iizerine yollaIll1~t1. (Klsas, L 222) 

98 Ahmet TabakogJu. "Sosyal Giivenlik". s. 44. 
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dl~mda, sad aka ~eklinde bazen zekat miktanndan da fazla, yardlm alabilirler. 

Fakirler, zenginlerce doyurulur. Misafire ikramda bulunulur, a~ kalana millet yeya 

din farkhhgl gozetmeksizin yemek yerilir. Kimse a~ gezmez ye a~hktan olen olmaz. 

Hizmet~iler, efendilerinin yediginden yer. Zengin ile fakirin ya~am tarzlan 

birbirlerine ~ok yakmdlr ye bUyiik benzerlikler gosterir. Camide ise tarn bir e~itlik 

ye hurriyet yardlr. Bu yonuyle, toplumda ortaya ~lkan sosyal olu~umlar sebebiyle 

soz konusu iki slmf arasmda bUyiik bir u~urum gorillmez. Bu baklmdan islam 

toplumunda Komunizm, Sosyalizm ye Nihilizm gibi aymcl akImlar yoktur. 

Gelecekte de islam toplumu i~in, bu gibi aklmlann tehdit olu~turmasl du~unulemez. 

islamiyet'in yaYlhp gu~lenmesi, islam ummetinin en slkmhh zamanlannda bile 

dinlerine baghhklan ye inan~lanndaki kararhhklanmn temel sebebi budur99
. Buna 

kar~lhk, dint inam~lardaki zayIflama ye gey~eme, toplumda sosyal, ahlakt ye 

ekonomik ~okunti.ilere yol a~ar. 

Pa~a'nm fikir dunyasmda, bu gibi olaylann hangi sebepJere bagh olarak ortaya 

~lktlgl ye dayanak noktalanmn neler oldugunu ara~tlrarak bunlan, belli bir temele 

oturtturmak du~uncesi daima yer etmi~tir. Mesela, Batl'da ortaya ~lktlgl samlan 

Sosyalizm, Komunizm ye Nihilizm gibi akImlarla ilgili olarak Pa~a tarafmdan 

serdedilen goril~lerin, boyle bir anlaYl~a kaynakhk etligini soyleyebiliriz. YuzYll 

sonlanna dogru Namlk Kemal ye Ahmet Midhat'm, materyalist goril~e gosterdikleri 

tepkiye Ceydet Pa~a'nm da katlldlgl gOrillmektedir. Ozellikle Namlk Kemal, 

"Vatan" makalesinde toplum duzenini bozan Komunizm ye Marks'm 

enternasyonalizmini ele~tirerek, bu ideolojinin Yatan, millet ye aile gibi sosyal 

muesseseler uzerindeki olumsuz etkilerini a~lk~a belirtmi~tirlOO. 

Ceydet Pa~a da, muvazeneli mizacl sebebiyle iktisadi ye sosyal hadiselere yon 

yeren bu aklmlann kaynagml ye nasIl ortaya ~lklP nerede geli~tiklerini ara~tlrml~tlr. 

Pa~a'ya gore, medeniyetin be~igi Asya'dlr. "Hurriyet", "Medeniyet" ye 

"Serbestiyet"te oldugu gibi Sosyalist, Komunist ye Nihilist akImlann da ~lkl~ yeri 

Asya'dlr. Bu ideolojiler Asya'da dogmu~lar, ancak Ayrupa'da geli~mi~lerdir. <;unku 

Ayrupa toplumu bu du~uncelerin yayIlmasl i~in gerekli altyapl baklmmdan elyeri~li 

bir konumda idi.1ll1 

99 Te::iikir, IV, 260-26l. 

wu Sadi Borak. "Sosyalistlere Dair", Altll1 Kitap Foydall Bilgiler ivieCIIIl/OSI, Istanbul 1955, sayl 
L s. 96. 

iI.Il Bu ideolojilerin Avmpa'ya ge9i~ kanah, Ha9h seferleri ile olmu~tur. Suriye ve MlSlr'dan 
donen Ha9hlar. BatIl11ye'den gordiikleri usulleri Avmpa'ya ta~lml~lardlr. Sozkonusu akImlar, 
Avmpa'ml1 toplumsal yaplsl nedeniyle zamanla kokle~ip yerle~mi~lerdir. Mal ve kadmda 
ortakhga dayanan Mazdek anlaYI~I, isim degi~ikligi altll1da Kominist. Sosyalist ve Nihilist 
ideolojilerin temelini olu~turmll~tur. (CevdeL Pa~a, "Sosyalistler'e Dfiir"', Istanbul Belediyesi 
Atatiirk Kiitiiphanesi, Muallim Cevdet Kitaphgl. no: 0.8, Bkz. Ek no: Il) 



Sozu edilen aklmlann tarihi geli~imi hakkmda Pa~a, onemli ipuylan yerir. Bu 

aklmlann geymi~i Sasani hukumdan Kubaz devrinde ya~ayan iranh Mazdek'e kadar 

uzanmaktadlr. Mazdek'e gore, insanlar Adem-Havva neslinden geldikleri ve ana

baba bir karde~ olduklanndan dolaYl "mallar" ye "kadmlar"da ortak idiler. Bir ba~ka 

ifadeyle, mulk ve kadmda ortakhk olmadlkya, insanlar arasmdaki anla~mazhklar 

bitmezdi. iran'da uygulama alam bulan Mazdekyilik, Nu~irevan'm hukumdarhgl 

slrasmda ortadan kaldlfllml~tlr. isla.m toplumlan iyine kan~an bu gurup, Alevilik 

perdesi arkasma gizlenip batli ideolojilerini yaymaya yah~ml~lardlr. Gittikleri 

bolgelerde degi~ik isimlerle amlmaya ba~laml~lardlr. Anadolu'nun bazl yerlerinde 

bulunan Klzllba~lar da Mazdekiler'in kalmtllarmdandlr. Batlmye mezhebi ve 

Suriye'deki Ha~~a~iler de yine aym kokene dayanmaktadlrlar. Osmanh Devleti'nde 

de bu goril~ler Seyh Bedreddin olaYl ile ortaya Ylkml~tlr. 102 

Ozetie Pa~a, iran'da ortaya ylkan Mazdeki mezhebinin islam ulkelerinde 

Alevilik zlrhma bUrilndugunu, zamanla A vrupa'ya geyerek klyafet degi~tirip 

Komunist, Sosyalist ve Nihilist gibi yagda~ isimler aldlgml soylemektedir. Osmanh 

ulkesinde bu ideolojilerin kar~lhk bulmasmm mumkun olamayacagml ileri suren 

Pa~a, buna kar~lhk Avrupa'mn Komunizm ihtilaline kar~l uyamk olmasl 

gerektigini 103, yunku A vrupa'da dini inam~lara tamamen zaaf geldigini ve bu 

fikirlerin gunden gune yayllmakta olduguna dikkat yekmektedirl04. 

Bu aklmlann aksine, islam toplumunda ailenin konumu yok daha farkh bir 

yapldadlr. T oplumun sosyal ve iktisadi temel ihtiyay maddelerinden biri olan aile 

kurumunu olu~turmak konusu islam iktisatyllannm uzerinde onemle durduklan 

hususlardandlrl05 . Kur'an ve hadislerde aile hayatma ve kadma verilen yer, islam'm 

aileyi toplum hayatmm temeli kabul ettigini gostermektedirlOG
. Cevdet Pa~a da 

toplumdaki sosyal ye ahlaki" tabakala~mada, aile kurumuna buyilk onem verir. Ona 

gore aile kutsal bir muessesedir. Ki~inin kendisini kotuluklerden korumasl ve yocuk 

sahibi olmasl bir ibadettir. Bedensel ye ekonomik gucu yeterli olan bir kimse 

evlenmelidir lO7
. (:unku insan cinsinin uremesi ve devamhhgl, aile kurumunun 

olu~umuna baghdlr l08 . islam, kadml ve aileyi korunmasl gereken unsurlar olarak 

102 a.g.b. 

103 Geni~ kiiltiiriL olaylan incelemedeki giicii ve ileri gorii~liihigii Cevdet Pa~a'Yl ilerki yIllarda 
patlak verecek olan 1917 Bol~evik ihtilali ile. bu yommunda hakh Ylkaracakllr. 

IIH BOA. YEE. K. 18. E. 553/585, Z. 93. Kr. 38. 

105 Slddlki, a.g. e .. s. 51. 

106 Ahmet Tabakoglu. "Osmanh iktisat SistemL OSllIanh Ansiklopedisi TariMVJedeniyetlKiiltiir. 
istanbul1993. c. V. s. 33. 

11'- Te::::6kir. IV. 261. 

IllS Osman Oztiirk. ()slII{fnll Hukuk Tnrihinde .l/ece/le. istanbul 1973. s. 157. Cevdet Pa~a 
tarafllldan aile mUessesine verilen onemin pratik uygulama alalll iyin tezimizin Bosna lslahatl 
boliimiine bakuuz. 
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gormektedir lO9 Kadm eylenmekle hurriyetinden bir ~ey kaybetmez. Kendi mahnda 

diledigi gibi tasarruf eder, ahr, satar. Kocasl ona kan~amaz. Koca ise, halllml ivin 

gerekli yiyecek, ivecek ye giyimi kar~I1amak zorundadlr. Halllmmm nafakasml 

kesemez l 
to. Bu ifadelerden hareketle Ceydet Pa~a, muslumanlann ya~adlgl 

beldelerde meyhane, kumarhane, karhane olmayl~ml ye fuhu~ sebebiyle meydana 

gelebilecek bula~lcl hastahklann bulunmaYI~ml aile kurumunun yarhgma baglar. 

c;unku islam toplumunda bekar yok gibidir. Fakirlik eYlenmeyi engelleyici bir 

bl d -'Id' III pro em egl Ir . 

Diger taraftan, Ayrupa'nm sahip oldugu bu ozelliklere ragmen Ceydet Pa~a, 

Batl 'YI ye Batl' daki geli~meleri tamamen reddetmez. isHimiyet'in Ayrupa yeya 

dUnyanm diger ulkelerinde meydana gelen yeni geli~me ye ilerlemeler (terakkiyat-I 

cedlde) kar~lsmda olmadlgml, dinin ozellikle bu gibi hadiseleri destekledigini 

belirtirlI2. icad, ke~if ye geli~meler dinl avldan bir sakmca te~kil etmez. Bunlar 

medeniyetlerin ortak Urtinleridir. islam, ilerleme ve geli~meye son derece avlkt1r. 

Nitekim, matbaanm bulunu~u ye islam dunyasma giri~i boyledir lI3. 

Tarihte koyu bilgisizlikte kalan milletlerin dogru yoldan saptlklan uzerinde 

onemle duran Ceydet Pa~a, adalet ye dogrulugun onemli hasletler oldugunu 

belirtir114. c;unku adalet en buytik ibadettir115. Adaletin temin edilmedigi 

toplumlarda kottilUkler ortaya vlkar, gayr-i me~ru ve mantlk dl~l hareketler 

meydana gelirllG. Pa~a'ya gore, adaletin egemen oldugu toplumlarda zenginligin, 

zulmun oldugu toplumlarda ise fakirligin vogalmasl kavmllmazdlr. Bu 

du~unceleriyle Ceydet Pa~a, vagda~l Tunuslu Hayreddin Pa~a ile aylll du~unceleri 
payla~maktadlrl17 

Buna gore, her~eyde "i~lerin haYlrllSl orta olallldlr" kuralma uymak gerekir. 

ifrat ye tefrit yoluna gidilmeyip olvUlu dayranmaktan uzakla~Ilmamahdlr. c;unku 

109 Tabakoglu. "Osmanh iktisat Sistemi", c. V, s. 33. 

Illl Te::tikir, IV, 261-262. 

III Te::iikir, IV, 263. 

112 BOA, YEE., K. 31, E. 27/6, Z. 27, Kr. 79. 

113 MatbaacllIgl, medeniyetin anasl. insan bulu~unun en yiiksek ve faydahsl olarak nitelendiren 
Ceydet Pa~a, AYmpa ye Amerika 'mn sanayi ve diger sahalarda biiyiik bir hlzla ilerlemesini 
bun a baglar. (Tarih, L 68: Ill, 120) 

114 Tarih, X. 187. 

115 Te::akir, IV, 162. 

116 Tarih, XL 25-26. 

117 Miimtaz'er Tiirk6ne, Siyasi ide%ji ()/arak is/allleLl/glI7 Dogll}lI (1867-nr 3), Ankara 
Oniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii Kamu Y6netimi ye Siyaset Ana Bi1im Dah Doktora 
Tezi, Ankara 1990, s. 95. 

29 



islamiyet her hususta itidal1l8 ve her hukumde adalet arar1l9
. insanlar araSI 

muamelelerin "guvence" altmda yilrutillmesinin bun a baghdlr120. Bu aym zamanda, 
islam toplumunun hedefledigi, ekonomik kalkmma ve buyilme politikasmm temel 
esasldlr l1l

. Bu konuda gorulecek herhangi bir sapma, Allah'm emir ve yasaklanm 
reddetme anlamma gelmektedir122. Toplumun her kesimine yaYllacak bir guven ise, 
ancak adaletin uygulanmaslyla geryekle~ebilir. islam du~uncesinin temel 
ozelliklerinden birini meydana getiren "adalet" anlaYI~I, ibn Haldun'un siyasl, 
iktisadi ve sosyal olaylara bakl~mdaki ana olyunun tarn bir yanslmasldlrl23 Aym 
goru~ ve du~unceler sonraki yilzYlllarda Kmahzade Ali Efendi l24

, Kitdb-llvliistetdb 
P'i K . B P6 T/~' r I b' P7 N' P8 N~b'P9 D ft d S M h d yazan --, Oyl ey - , l. ...... atlp ye e 1 -, aIma -, a 1 -, e er ar an e me 

Pa~a\30, Sadlk Rtfat Pa~a\31 ve Tunuslu Hayreddin Pa~a'da\32 da gorulmektedir. 

insan tabiatmm ve yaratlh~mm geregi, birisi, digerinin kendisine ustilnlugunu 
yekemez133

. Bu psikoloji, insan ya~ammda olumsuz geli~me ihtimallerini de 
beraberinde getirir. Ancak bu noktada devreye inany faktdru girer. Din nazannda, 
geryek ustilnlUgun servet ve kavmiyet baklmmdan ileri gelmeyip "takva"da 
oldugunu bilen insan, kendini bir baklma inancma gore slmrlar134

. Din nazannda, 

II~ --itidal", gerekli ihtiyac;:lann giderilmesinde alc;:ak goniillii olmak, ac;:gozliiliik. tamahkarhk, 
liiks ye konfor ic;:inde bir hayat siirmemek manasmdadlf. (M. Necatullah Slddlki. h'/alll 
Ekonomik Dii.yiincesi. (ev: Ya~ar Kaplan. istanbul1984. s. 35) 

119 Te::6kir. IV. 262. 

121) Te::6kir, IV. 137. 

121 Tarihsel planda Islam toplumlann1l1 ekonomik kalk1l1ma ye biiyiime politikas1l11l1 olup 
olmadlgl iddiaSl tartl~mahdlf. Cevdet Pa~a burada. toplumlann ilerlemesinin (terakki) ancak 
itidalli olmak ve adaleti uygulamakla miimklin olabilecegini vurgulamaktadlf. 

122 Slddlki, a.g. e., s. 46. 

l23 i. Erol Kozak, jbn Ha/dun 'a Gore jnsan-Top/um-jktisat, Istanbul 1984. s. 159-160. 

124 A. Adnan AdIVar. --K1l1ahzade Ali Efendi". L4. Istanbul 1988. c. VI, s. 709-711. 

m Kit6b-l AtJiistet6b/OsmanlI Dev/et Tqkilatll1a Dair Kaynaklar, (Yay: Ya~ar Yiicel), Ankara 
1988, s. 18. 

126 Koc;:i Bey, Kor;i Bey Ris6/esi, Haz: Yllmaz KlIrt. Istanbul 1994. s. 65. 

127 Kfitib (elebi. Diisturu '/-Ame/ fi Isl6hi/ '/-Ha/e/.Bo::lIk/lIktarll1 Dii::e/fi/mesinde Tutulacak 
Yollar. (Haz: Ali Can). Ankara 1982. s. 22-23. 

12~ Norman Itzkowitz. Osman/l hllparator/lI?,u ve is/ami Ge/enek. «ev: ismet Ozel). Istanbul 
1989. s. 147-148. 

129 Hliseyin Yomlmaz. Divan Edebiyatll1da Nabi Eko/ii, istanbllI1996. s. 319-320. 

13u Defterdar San Mehmed Pa~a. :Vesayihll '/-/'ii::era ve '/-Ol7ler6Dev/et Adam/arll1a Ogiitter. 
(Haz: Hiiseyin Raglp Ugural). Ankara 1992. 26. 28. 

131 Sadlk Rtfat. --idclre-i Hiikllluetin BaZl Kayaid-i Esasiyesini Mutazammll1 Rtfat Pa~a 
MerhCllllun Kaleme Aldlgl Risale". Aliinteh6btit-l ."is6r. Dersaadet Tarihsiz. s. 43. 

112 Tiirkone, a.g.e .. s. 95. 

133 Klsas, I, 246. 

134 Ku;as, L 541. 
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mushlmanlar arasmda fakir-zengin, guyhl-guysuZ tam bir e~itlik soz konusudur135 . 

islamiyet, herkese hak ettigi hurriyeti yerdiginden, islam dunyasmda Bat!' daki gibi 

bir hurriyet mucadelesi meydana gelmemi~, bun a kar~lhk adaletin yerle~tirilmesi 

ilkesi on plana geymi~tir136. Ceydet Pa~a, deylet ye hukumetin, ancak "islami 

adalet" ilkelerine uymakla zulum, kan~lkhk ye anar~lyl onleyebilecegini 

du~unmektedir. Hatta aym endi~elerle, gayr-i muslimlere de islamiyet'in kurallanna 

uygun muamelede bulunulmasml ye insanhk dl~l dayram~lara ba~vurulmamasml 

ongormektedir!37. islam'daki bu adalet/e~it1ik kayrammdan oturU Ayrupa'daki slmf 

yatl~malan, feodalite, somuru ye zulum, Osmanh toplum ya~antlSlnda 

gOrUlmemi~tir138.(Adalet'in kurumsal yeryeyedeki i~leyi~i iyin bkz. Adliye/iimiye 

Te~kilatl) 

11 TARiH 

A.ibn Haldun ve eevdet Pa~a 

islam dunyasmda biryok du~unur, iktisadi sorunlara ilgi duymu~tur. 

Bunlardan Ebu Yusuf yergileme konusunu incelemi~; ibn Rabi ucret, fiyat, kar ye 

zarar, nufusun koy ye kent araSI dagIilml ye iktisadi i~birligi kayramlanm ele alml~; 

Farabi ey halkl, kent yonetimi ye i~ bohlmunu tetkik etmi~tir. Diger yandan ibn 

Sina toplumun belirli hiyerar~iler iyinde kontrolunun saglandlgml belirtmi~; Gazali 

i~ bolumu, ticaret ye mubadele surecini aylklaml~139; Naslruddin Tusi ey halkmm 

geyimi, gelir ye mUlkiyet kayramma aylkhk getirmi~tir. Devvani ise paranm e~it1igin . 

bekyisi ye hayatm kU9Uk bir hakemi olarak mubadeleyi kolayla~tlrdlgml one 

surmu~tUr. Bu du~unurlerden farkh olarak XIV.yUzYllda ibn Haldun belirli bir 

"iktisadl gorU~" ye "tarih anlaYI~l"na sahip olmakla dikkat yekmi~tir14(). 

135 Klsas. I. 83. 

136 Sadlk Rtfat Pa~a gibi. Avmpa ve islam medeniyetlerini kar~tla~tmlll Tunuslu Hayreddin Pa~a 
da. islam diinyasmm adalet ve hiirriyeti ongordiigii donemlerde yiikseldigini. buna kar~lhk bu 
esaslara uymayan Avmpa'l1ln geri kaldlgllll soylemektedir. (Cemil Meric;:. Alagaradakiler, 
istanbul1978. s. 275-291) 

137 Tarih, VI, 329. 

138 YusufHalac;:oglu-M.Akif Aydm, "Cevdet Pa~a··. DL4. Ankara 1994. c. VII. s. 445. 

139 Geni~ bilgi ic;:in bkz. Sabri Onnan, Ga::ali 'nin jktisat Felsefesi. istanbul1984. 

1411 Nihat Falay. jbn Ha/dun 'un jktisadi G6ril~·/eri. istanbull978. s. 12-13. 
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ibn Haldun'un ele aldlgl konular arasmda en ba~ta deger, i~ bolilmil, fiyat 

sistemi, arz ye talep yasasl, ilretim ye tilketim, para, sermaye olu~umu, nilfus artl~l, 

kamu finansmam, ticaret donenceleri gibi temel iktisadi bakl~ a<;:Ilan bulunmaktadlr. 

T oplumlann tarihsel silre<;:te ge<;:irecekleri a~amalar ilzerinde de uzun uzun duran 

ibn Haldun'un 141 iktisadi konulara yakla~lml, yaptlgl analizler ye isabetli tesbitleri, 

<;:agma gore ileri goril~lillilgilniln birer delilidir. Bu yilzden 0, bir<;:ok dil~ilnilr 

tarafindan, -Tarih Felsefesi ye Sosyoloji'nin- oldugu gib i- iktisat biliminin de 

ger<;:ek kurucusu kabul edilmektedir l42 

Osmanh Deyleti donemine gelindiginde XIX.yilzyIla kadar ibn Haldun'a denk 

bir dil~ilnilriln yeti~medigi gOrillmekle birliktel43, yeterli dilzeyde Osmanh muyerrih 

ye deylet adammm ibn Haldun'a atlflarda bulunup ondan soz ettigi anla~Ilmaktadlr. 

Ozellikle Katip (:elebi, Milneccimba~l, Naima ye Ceydet Pa~a gibi bazl Osmanh 

tarih<;:ileri ibn Haldun'dan onem ye sitayi~le bahsetmi~lerdir. Fakat Ceydet Pa~a 

milstesna, bunlardan hi<;:biri, onu ger<;:ek bi<;:imde anlamak kabiliyetini 

gosterememi~tir. Bu sebeple Osmanh tarih<;:ileri i<;:inde ibn Haldun ile fikren ye 

fiilen alakadar olmak itibanyla en <;:ok Ceydet Pa~a uzerinde durmak 

k k d· 144 gere me te lr . 

Ceydet Pa~a'nm ibn Haldun'la olan milnasebeti <;:ok a<;:lktlr. iki dil~ilnur 

arasmdaki yakmhk, Pirizade ile Pa~a'nm Jvfukaddime'yi ilk kez Tilrk<;:e'ye 

<;:eyirmeleriyle daha da belirginle~mektedirI45. Ceydet Pa~a, eserlerinde zaman 

zaman' Mukaddime'den faydalandlgml a<;:lk bir dille ifade etmektedir. 

Mukaddime'den adeta dil~ilnme mantlgl alan Pa~a, <;:agmm sorunlanm ibn 

Haldun'un ilkeleriyle tartml~, kar~lla~tJrml~ ye onlan ma'kul hukilmlere baglaml~tJr. 

Pa~a'nm dil~unce yaplsmm olu~umunda ibn Haldun'un etkisi onemli bir yer 

tutarl46 . Ozellikle tarihin tamml, asabiyet ye taYlrlar nazariyesi gibi noktalarda 

141 Slddlki, a.g.e., 204. 

142 Meluuet Sahin. "Tiirkiye'de iktisadi Dii~iincenin Geli~imine Klsa Bir Baklf. Turk Yurdu 
(Tiirk Dii~iince Hayatl Ozel SaYI). Ankara 1991. c. XI. sayl 44. s. 78. 

143 Sahin. s. 77. 

144 Hilmi Ziya Ulken-Ziyaeddin Fahri. jbni Ha/dufl. Istanbul 19 .. HJ. s. 35-36. 

14:' Afukaddime-i jbn Ha/dun: ilk be~ b6liim. I.Mahmud deni ~eyhlilislamlanlldan Pirizeide 
Mehmed Siihib Efendi tarafll1dan terciime edilmi~tir. ilk iki cildi Pirizeide'ye (Bulak 1274 ve 
1275). son cildi Cevdet Pa~a'ya (istanbul 1277) ait olmak iizere ii<; cilt halinde basllml~tlr. 
(Te:::;akir, n. 127: IV. 79) 

146 Z. Fahri F1l1dlkoglu. "Tiirkiye'de ibn Haldunizm", Fuad K6prulii Armagal1l, istanbul 1953, s. 
161. 



pratik bir biyimde gbriilen bu etki, tarih'i olaylann izahmda da gbriilmektedir. 

Muallim Ceydet de, Pa~a'mn gerek Dariilmuallimin hocahgl gerekse butun hayatl 

boyunca ibn Haldun'un metodunu izledigini belirtmektedir l47. Bu yah~manm 
ilerleyen bblumlerinde yeri geldikye bu etkilerden bahsedilecektir. 

B. Tarih F elsefesi 

Tarih felsefeleri, kan~lk ye yok saylda tarih olaylan arasmda bir duzen kurma, 

kanun arama fikir ye gayretinden dogmu~tur. islam du~unce tarihinde ilk tarih 

felsefecisinin ibn Haldun oldugu konusunda bilim adamlan aym gbrii~u 
payla~maktadlrlarl48 . 

Ceydet Pa~a'nm gbze yarpan temel bzelligi en ba~ta tarihyi olu~udur. Klasik 

islam tarihyiliginin "ilml tarihyilik" ekoliinu izleyen Ceydet Pa~a, Osmanh 

tarihyiliginin Katip <;elebi, Muneccimba~l ye Naima'da gbriilen klasik gelenegini 

deyam ettiren son temsilcisidir l49. Vak'anuyis slfatlyla yazdlgl ye Kuyuk Kaynarca 

Antla~masl (1774) ile ba~laYlp Yeniyerilik'in kald][]h~ma (1826) kadarki deyreyi 

iyine alan Tarih-i Cevdetinde bu gelenegi gbrmek mumkundur. 

Pa~a'nm tarih gbrii~unun temelini "ibret" meydana getirirl50 . Pa~a'ya gbre, 

tarihte geyen olaylar ye ya~anan hadiseler ibret almmasl gerekli konulardlrl5l
. 

Tarihten amay, olaylann dogruluk ye yanh~hgml bilmek, geryek sebeplerini 

bgrenmek ye bunlardan dersler Ylkarmaktlrl52 . Yine tarih okumaktan maksat ye 

fayda, sadece bir meselenin hangi tarihte meydana geldigini bilmek degildir. Tarih 

kitaplan geymi~ olaylann iyi ye kbtusunu, hakh ye hakslZl gelecek ku~aklara anlatlp 

ibret almalan iyin yazIlmahdlr. Bu baklmdan tarihyinin temel gbreyi, dogruyu 

sbylemektir. Bu, genel bir kuraldlr l53 . 

I ~- Muallim Cevdet, "Dariilmllallimin 'in Yetmi~birinci Sene-i Devriyesi Vesilesiyle Miiessesenin 
ilk Miidiirii Cevdet Pa~a'l1ln Hayat-I ilmiyesi Uzerine Konferans". Tedrisdt Alecmuasl. 
Dersaadet 1333. c. VII, sayl 39. s. 436. 

I~~ Mellmet Eroz. Htisat Sosyolojisine Ba~·langlf. istanbul 1977. s. 40: Orhan Haw;eriioglu, 
Fefseje Ansiklopedisi (Kavramlar ve Aklflllar) , istanbull979, c. VI. s. 239. 

149 Bekir Kiitiikoglu. 'Tarihc;:i Cevdet Pa~a". Ahmed Cevdet Pa}'a Semineri 27-28Iv/aYls ]985 
Bildiriler, istanbul 1986, s. 110. 

15(1 Tarih, VIII, 195: Klsas, I, 243. 

151 Klsas. L 579. 

15~ Tarih. I. 12'den Umit Meric;: Yazan. Cevdet Pa!ja'l1tn Toplum ve Devlet G6rii!jii, 3.baskI. 
istanbul 1992. s. 32. 

153 Tarih. n. 16. 



Ceydet Pa~a'ca kullallllan bu ifadeler, ibn Haldun'un tarih usuhlnde dogru ye 

yanh~l aYlrdetmekte kullandlgl kuralla tam bir butunlUk arzetmektedir. Bu kural, 

zihinden degil, bizzat olaylann tahlilinden ~:Ikmaktadlr154. Osmanh deyrindeki 

biryok tarihyinin tarih anlaYl~lan uzerinde tesiri gorulen ibn Haldun'daki bu amprist 

yakla~lm, Cevdet Pa~a iyin de soz konusudur. Pa~a, ortaya ylkan bLitun olaylan, 

yok eskilerden beri ardl ardma ye birbirine bagh olarak geli~en bir taklm ba~langly 

ye adlmlann dogal sonucuna baglamaktadlr. Ona gore, geryek sebepler 

gosterilmeden, sadece olaylann hikayesi ile hakikat anla~11amaz155. Olaylann 

temeline inip esas sebepler aralllp bulunmahdlr156 Bunun yalllnda, riyayetlerin 

dogrulugu ara~tlf1lmah, meydana gelen degi~iklik ve geli~melerin hangi sebeplerden 

oturu ye ba~langlylannm nasIl ortaya ylktlgl bilinmelidir. Tarih ilminin goreyi 

budur157. Eyrendeki olaylarm ortaya ylkI~ nedenlerini araYlp bulan tarih ilmi, bu 

yonuyle felsefenin de temelini olu~turur. Ceydet Pa~a'nm tarih felsefesinin temelini 

anlatan bu cumleler, yukanda da belirtildigi gibi ibn Haldun'un Mukaddime'sinde 

bahsettigi felsefi ye sosyal iyerikli fikirleriyle ortu~mektedir158 

Ceydet Pa~a, onceki yUzYlllarda meydana gelen olaylann uzun seneler 

oncesine dayanan sebepleri oldugunu soylerken, bu olaylann ylkl~ml astronomi 

kanunlanna baglayanlann goru~une katllmaz. Astronomik aylklamalan dikkate 

almayan Pa~a, bu meselelerin tarih ilminin gore vi olmadlgml ifade ederek bu 

konuda yorum yapmaktan kaymlr159. 

Ceydet Pa~a, tarihin akI~llll Allah'm iradesine baglar160. Ancak ilahi iradenin 

esranna nufuz edilmesi murnkun degildir. Tarihsel olaylar, belli bir duzen ye 

slralalll~ yani determinizm iyersinde geli~ir. Sunnetullah, butun olaylan dogal 

sebeplere baglamak ye dayandlrmak uzere geyerlidir. Bu sebepleri ortaya ylkarmak 

ise tarih ilminin goreYidir161. islam'm klasik tarih goru~une bagh kalarak tarihi, ilahi 

iradenin yonettigi bir hadiseler zinciri olarak aylklayan bu yeni tarih anlaYl~ml 

Ceydet Pa~a'nm yagda~lan olan Sinasi ye Ahmet Vefik Pa~a'da da goruyoruz. Bu 

baglarnda, Sinasi bu anlaYI~l gUylendirmek iyin Sami ye Suphi Pa~alann Tarih'ini 

I 54U1ken. js/6/11 Dii.'jiiJ1cesi. 339. 

155 Tarih. L 163. 

156 Tarih, X, 218-219. 

15~ Tarih, VIII, 138. 

158 A. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usu/, istanbul 1981. s. 158. 

159 Tarih, VIII, 313. 316. 

1611 Tarih, VIII, 318. 

161 Tarih, IV, 88. Mesela 1I1.Selim'in tahttan indirilmesiyle devletin ic;;ine diWiigLi tehlikeli ve zor 
durumdan kurtulu~unu olaganiisti.i olaylar olarak nitelendiren Cevdet Pa~a, bunu Allah'm 
isliim milleti ic;;in i:ingi:irdi.igu ozel bir liituf ~eklinde degerlendirmektedir. (Tarih, VIII, 337-
338) 
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yaymlarken, Ahmet Vefik Pa~a da Tasvir-i ~jkdr'da "Hikmet-i Tarih" adlyla bir dizi 

makale yazml~tlr(1863) 162. Kaderci tarih felsefeleri adl yerilen bu dil~ilnce ye 

fikirleri benimseyen bilyilk simalar ise O. Spengler, Vico ye ibn Haldun'a kadar 
uzanmaktadlr 163. 

Ceydet Pa~a, tarihi, "onemli bin;;ok olayl oldugu gibi yazlp anlatmak" 

~eklinde tammlamaktadlr l64 . Tarih olaylannm yazlmmda tarafslz!tga dikkat edilmesi 

gerektigini, ancak bunun bazen ye~itli ~artlar sebebiyle milmkiln olamadlglm ileri 

silren Pa~a'ya gore tarihyiler, yagda~lannm bilyilk bir bolilmilnil, ozellikle de deylet 

yonetiminde bulunanlan yogu zaman bazl nedenlerden otilril ya yok seyerler ya da 

nefret ederler. Bu baklmdan dogal ofarak dil~ilnce ye fikirleri bir yone egilim 

gosterir ye buna gore ilslup kullamrlar. Boylece yagda~lannm biyografilerini 

aylklama slrasmda ifrat ye tefritten kurtulamazlar. Geryekler ancak, olaylann 

1 '1 k 165 ara~tlfl masl le ortaya yl ar . 

Ceydet Pa~a'mn bu goril~leri, ibn Haldun'da tarn bir kar~lbk bulmaktadlr. 

Pa~a, lvlukaddime yeyirisinde ibn Haldun'un, her duydugunu kaglda do ken ye tarih 

kitaplanm bir taktm hurafelerle dolduran tarihyileri ele~tirdigini, naklolunan bir 

hadisenin nast! ye niyin ortaya C;lktlgml ara~tlrdlktan soma sonuca ula~tlgml 

belirtmektedir. Ba~ka bir ifadeyle Pa~a'ya gore, anlatllan herhangi bir olaym yeya 

tasyir edilen herhangi bir kurumun soyut olarak degil, belli bir deyre ic;inde 

incelenmesi ye toplum hayatmda meydana gelen degi~ikliklerin ortaya konmasl 

~arttlr. Bu inceligi anlayan ibn Haldun'un baglmslz ye kendi icadl olarak kurdugu 

ilim, tarih ilmi ic;in degi~mez bir model (mihenk-i sahihu'l-ayar) olmu~turI66. 

Cevdet Pa~a, her milletin, olaylan kendi tarihi ilzere dilzenleyip diger tarihleri 

ona klyas ederek buldugunu, dolaylSlyla milletlerin kendi tarihlerini korumak 

zorunda olduklanm soyler. Pa~a'ya gore A yrupab tarihyilerin miladi tarihi ba~langlC; 

kabul etmeleri bu sebeptendir. <;ilnkil Hz. isa'nm dogumu olan "milat", Ayrupa'ca 

bir deger ifade eder. Milslilman toplumlar iyin deger ifade eden olay lse, 

"hicret I67"dir. Bu nedenle milslilmanlar iyin tarih ba~langlcl da hicret olabilir l68. 

16~ Yazan, 33. 

163 Eroz, a.g.e., 40. 

164 Tarih. Ill. 115. 

165 Tarih, XII, 110. 

166 Ahmed Cevdet. Alukaddime-i jbn Haldun{un Fasl-t Sadis'inin Tercemesi). Dersaiidet 1277. c. 
I. s. 3. 

167 Hz.Omer'in halifeligi Slrasll1da, Hicret YI11 islam tarihinin ba~langlcl sayllml~tlr. (Te=iikir, IV. 
255). Eu tarih. Hz.isa'l11n dogumunun 622. Ylhdlf. (Ktsas. I. 102). YJ\ba~1 da 1 Muharrem 
olarak kabul edilmi~tir. (Tarih. IV. 373). 

16~ Te=iikir. IV. 241. 
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Ceydet Pa~a, Avrupah tarihyilerin tarih yaglanm genel diinya tarihi aylsmdan 

Eskiyag (Hz.Adem deyrinden Batl Roma'nm yokil~ tarihi olan 476'ya kadarki 

deyre), Ortayag (istanbul'un fethi yeya Amerika'nm ke~if tarihi olan 1492'ye 

kadarki donem) ye Yeniyag olarak slmflandlrmalanm benimsemezl69. 

Buna kar~lhk Ceydet Pa~a, dogu tarihinin, islam dini ve hukukuyla 

biyimlendigini ileri siirerek170 tarih yaglannm "islam oncesi" ve "islam somasl" 

olmak ilzere ikiye aynlmasl gerektigi ilzerinde durmu~tur. Hz.Adem devrinden 

Hz.Peygamber donemine kadar olan silreye Eskiyag, bu tarihten somaki doneme 

de Yeniyag denilmesinin uygun olacagml ileri silrmii~tilr. Ceydet Pa~a, dilnyadaki 

en bilyiik inkIiabm Mekke'ye islam'm geli~i ile geryekle~tigini belirtir l7l. Bu olay 

sadece islam dilnyasml degil biitiln dilnyaYl ilgilendirmekte ye genel dilnya tarihi 

bakImmdan bilyilk onem ta~lmaktadlr. Meselenin bir diger yonil de, 0 zamana 

kadarki tarihlerin bir kuru hikayeden ibaret olup riyayetlerin dogru ve yanh~hgmm, 

kaynaklannm ise kuvvet ve zaYlfllgmm ara~tlfllmasma bu tarihten soma ba~lamldlgl 

gen;egidir. Yeniyag ise, matbaacI1lgm ortaya ylkmasmm smlr kabul edilmesi 

durumunda, iki bolilmde degerlendirilebilirl7:!. 

Tarihin faydasma gelince, Tarih ilmi, halka geymi~ olaylan ye bunlann 

sonuylanm ogretirken, deylet adamlanna da bilinmesi gerekli slrlan ogretir173
. 

Vatan ye illkesini seven, deylet ye milletlerinin ya~amasml isteyenler, kendi 

aSlrlarmm olaylanm ve haberlerini zaptederek, onlan gelecek nesillere iletirler. 

(\inkii insanda geymi~ ye gelecege ait esran ogrenmek hususunda dogal bir egilim 

yardlr. Deyletlerin dilzenlerini korumalan, tarih ilmi ile milmkiindiir. Geymi~te 

uygulanan usullerin, ya~amlan yagda tetkikinde bUyiik faydalar yardlrl74. Devlet 

adamlan, ortaya ylkan degi~iklikleri gormek, deyletin meycut ihtiyaylanm ye 

zamanm ~artlanm inceleyip muhakeme ederek idareyi ona uydurmak zorundadlrlar. 

169 Ceydet Pa~a'ya gore, Batl Roma Deyleti'nin .yOkii~iiniin, Avmpa'YI ilgilendirmesinin otesinde 
genel diinya tarihi baklllundan baglaYlcl bir o~elligi yoktur. Bu baklmdan tarihin ii.y .yaga 
aynlarak sllllf1andmlmasl dii~iincesi pek isabetli degildir. Belki. ilk donemler karanhk ye 
yeni zamanlar aydlllhk oldugu i.yin tarih ikiye aynhp arada bir de Orta.yag kabul edilebilir. 
Ciinkii Orta.yag'lll SOllU. ilimlerin ve sanayiin yayIlmasll1a Yaslta olan matbaanlll ortaya .ylkl~ 
tarihidir. (Te::6kir, IV. 241-242) 

17" Hala.yoglu-Aydlll. a.g.m .. VII, 446. 

1'1 KLsas, I, 605: Cahiliyyet doneminde Araplar, kendi aralannda mal ye itibarca biiyiik bildikleri 
kimseleri, ger.yekte de biiyiik salllrlardl. HlfSlZhk, hakslz yere kan dokmek, fakirlik ye ihtiya.y 
bahanesiyle klZ .yocuklanlll diri diri topraga gommek gibi insanhk Onllnll1a yakl~mayan kotii 
hllylardan saklllmazlardl. isHim 'la birlikte, bll 'ldetler yasaklanml~. halk, iistiin bir ahlakla 
donatllnll~tl. U:'L.ms. L 168). 

I ~~ Te::akir, IV. 242. 

173 Tarih, L 13'den Yazan, 34. 
I ~4 a.g.y. 

36 



.' 

Bu amaca ula~manlll en kIsa yolu, devletlerinin hem eski kanunlan ile gec;mi~teki 

durumlanm hem de meydana gelen degi~iklikleri bilmekten gec;er175. 

Devlet ad amI an tarih bilmelidirler. C;unku siyasi ba~anlar tecrlibeye baghdlr. 

Fakat heqeyi tecrlibeye bir insanlll omIil ve bir asrlll tecrlibesi yetmez. Bu nedenle 

bilinc;li devlet adamlan, her~eyi kendileri tecIilbeye kalkl~maYlp ba~kalanndan ibret 

ve ogiit ahrlar. Devlet adamlan ve toplumun sec;kinleii, tarih ilminden sadece ki~isel 

gelecekleri ic;in degil, aym zamanda devletler maslahatl ic;in de faydalanacaklan 

~eyler bgrenirler l76 . 

C Asahiyet 

ibn Haldun'un tarih felsefesinin temel kavramlanndan biri olan asabiyet, 

Mukaddime'de "dayam~ma ruhu" , "cemaat ruhu" , "grup duygusu", "kabilecilik", 

"kan bagl" ve "sosyal dayam~ma" gibi manalarda kullamlim~tlr177. 

ibn Haldun, asabiyeti, insanlll dogu~tan gelen bir bzelligi ve en kuc;uk sosyal 

birliklerden en buyiik devletlere kadar butun topluluklann kurulu~, geli~me ve 

Ylklh~lannda ro1i.i bulunan bir "kitle enerjisi" olarak ele alml~tlr. Ona gore asabiyet, 

en ilkel ~ekliyle insan psikolojisinde bulunan zu1i.im ve du~manhk egilimlerine kar~1 

yine aym psikolojiden gel en akraba vb. c;evreye duyulan aClma hissinin getirdigi 

yardlmla~ma ve dayam~ma egilimidir. Organik yaklllhktan kaynaklanmasl 

nedeniyle, en ileri derecede ilkel-goc;ebe (bedevi) topluluklarda bulunan asabiyet, 

topluluklann yerle~ik-medeni (hadari) hayata gec;meleri oranlllda guciinu kaybeder. 

Bu bakImdan ilkel hayattan medeni hayata, aile, a~iret, kabile birliklerinden devlet 

yaplsllla; kaba kuwet dbneminden hukuk diizenine gec;i~in her basamaglllda. ral 

oynayan temel faktbr, asabiyet dinamizmidir. Hatta devletin kurulmasllldan sonra 

bile asabiyetin bu fonksiyonuna gereksinim vardlr. 

Hukumdar veya hanedan siyasl prestijini koruyup guc;lendirmek ic;in asabiyeti 

canh tutmak zorundadlr. Aksi halde, daima pusuda bekleyen ba~ka bir asabiyet 

gurubu, guC; iistun1i.igunun kendisine gec;tigini anladlgl anda hakimiyeti ele 

175 Tarih, L 71'den Yazan, 34. Mesela, iki yi.iz se ne once <;:ok miikemmel ve faydah olan bir 
kanlln. zamanla millet mizacl ve diinya gidi~atll1da meydana gelen degi~ikljkler sebebiyle 
ihtiyaca cevap veremez bir dllnuna gelebilir. Degi~iklikleri tesbit etmek yine tarihin gorevidir. 
(Tarih. L 88) 

1
7
6 Tarih, L 14'den Yazan. 163-164. 

177 Saym Mehmet Eroz. bu kelimeyi "biz ~llum" ~eklinde anmaktadlr. Geni~ bi1gi i<;:in bkz.a.g.e., 
s.53. 

37 



geyirebilir. C;:unku mulkun kaynagl ye kurulu~ sebebi olan asabiyet, egemen olmak 

iyin zora ba~vurmayl gerektirir178
. 

Boylelikle, deylet ye toplumlann ba~hca yarhk sebeplerinin dayanak noktaslm 

olu~turdugu anla~llan asabiyet kayraml, hem deylet ye toplumun kurulu~ ye 

deyamml saglamakta hem de tarih iyindeki geli~imi sonucunda degi~ime 

ugramaktadlrl79
. Ceydet Pa~a, medeniyetin yazgeyilmez ~artl olan deyletin nasIl 

kuruldugunu uzun uzun ara~tlrmaml~, ibn Haldun'da haZlr olarak buldugu bu 

kayraml Osmanh Devleti'nin kurulu~ ye ylikseli~ine uygulaml~tIrI8o. 

ibn Haldun belli bir yagm toplumlanyla ugra~ml~ ve onlan, sosyal-iktisadi 

hayatlannm butunuyle kavramaya yah~arak gozlemlerinden genel hukumler 

Ylkarml~tlr. Ancak bu hukumler belli bir yag ve cografya ile slmrhdlr. Ceydet Pa~a 

da bu geryegi bildiginden bu konuda tarihin teori kIsml uzerinde fazla durmaml~, 
. 181 
Ibn Haldun'un temel kayramlanna bagh kalml~tIr . 

Pa~a, asabiyeti "kayim ve kabilece bUylikluk" ~eklinde tammlamaktadlr182. ibn 

Haldun gibi Ceydet Pa~a'ya gore de devletin kurulu~unda ba~hca etken asabiyettir. 

Bu olgunun en onemli ozelligi, "kahr ve galebe"ye dayamp bunlarla 

geryekle~mesidirI83. F akat devlet, kurulduktan bir sure soma kan bagl gucunu 

kaybeder. iktidan saglamla~tlrmak ye geni~letmek iyin aym asabiyeti payla~anlar 

arasmda anla~mazhklar ba~lar. Y erini saglamla~tlran bir hanedan, kendini iktidara 

ylikseltenlere dayanamaz. Ayncahklanm korumak iyin yabancl gUylere ba~vurmak 

zorunda kahr lS4
. Ceydet Pa~a bu konuda Araplar'l ornek yerir: 

Cahiliye doneminde Arap kavmi, ayn ayn a~iret ye kabilelere bolunmu~tU. 

Her a~iret ye kabilenin, reisleri olup kanun ye hukumet onlann kontrolunde idi l85
. 

Kabile ye a~iretler arasmdaki asabiyet gayreti en ust seyiyede olup herbiri kendi 

a~iret ye akrabasmm a~1f1 derecede gayretini guderdi. Gerektiginde her kabile bir 

butUn halinde du~mana kar~l saya~lrdlI86. C;:unku Araplar arasmda asabiyet fikri 

dogal olaylardandl l87
. Kabile ye a~iret1er arasmdaki birliktelik yeya anla~mazhk, 

17~ Mustafa (:agncI. "Asabiyet", DjA. istanbul1991. c. Ill. s. 454. 

179 Falay. a.g.e.,18. 

ISII Yazan, 45. 

ISI Yazan. 46. 

IS~ Klsas, 1. 288. 

1~3 Ktsas. 1. 60]. 

I ~~ Yazan. 46--l7. 

1~5 Ktsas. 1. 8]. 

186 Ktsas. L 69. 

187 Kt.ms. L 287. 
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sadece asabiyet ye kaymiyet uzerine kurulmu~ iken islam gelince, cahiliye ~ekil ye 

adetleri unutularak asabiyet ittihadl yerine "islam karde~ligi" egemen olmu~tu. 

Herkes din aylsmdan e~it bir duzeye yilkselmi~ti. Aralanndaki ustunluk, yalmz 

guzel i~ler ye hizmetler yapmaktan ibaretti. Adalet ye fazilet deyri 0 zamandl188
. 

Mesela sahabiler deylet memurluklanm bir ye~it ibadet olmak uzere kabul 

ederlerken, Emeyiler deyrinde manslb ye memurluklar gelir getiren malikaneler 

olarak kabul edilmi~ti 189. Emeyiler'in taYlr ye gidi~atlan ile ortaya ylkan asabiyet 

gayreti 190 ye Emeyi komutanlannm kotU idaresi halkm nefretine sebep oldugundan 

ortaya ylkan geli~meler, Abbasi Deyleti'nin kurulmasma yol ayt!. Abbasiler ise 

iktidara gelirken Turk ye Acem gucunden yararlandllar. Onceleri sadece askerlikte 

istihdam edilen Turkler, yaya~ yaya~ itibar bulup yilksek meykilere ylkmaya 

ba~ladllar. Dogu ye batIda Arap asabiyeti yok olmaya ba~laymca, gUy tamamen 

Turkler'e geyti ye Abbasi hilafeti isim ye ~ekilden ibaret kaldl. Turkler; Gazneliler, 

Gurlar, Selyuklular gibi onemli deyletler kurdular l91
. Boylece Ceydet Pa~a'nm da 

belirttigi gibi daha zinde bir asabiyetin sahibi olan milletler yani Turkler, eski 

deyletlerin yani Abbasiler'in yerini aldIlar. 

T oplumlar geli~tikye kabile asabiyeti eski gucunu kaybedip dini asabiyet aglr 

basmaya ba~lar. Yeni bir din ise ancak kuwetli bir sosyal dayam~ma ile ba~anya 

ula~abilir. Bir kere yerle~tikten soma da toplum dayam~masml bir kat daha 

saglamla~tlflr. T opraga yerle~ik toplumlar iyin en kuwetli bag dindir. Kabile 

dayam~masl ile birle~ince kar~l konulmaz bir gUy olur1n Ceydet Pa~a, bununla ilgili 

olarak da Turkler'i ornek gosterir: 

Selyuklu Deyleti'riin yoku~u uzerine biryok U y beyi baglmslz hukumetler 

kurmu~lardl. Fakat hepsi de kIsa zamanda parlaYlp sonmu~lerdi. Osmanh Beyligi, 

Anadolu'yu ihya etmi~ti. Ceydet Pa~a, Osmanhlarm, gUylu bir deylet kurarak 

dagmlk bir durumda bulunan islam ummetini tek merkezde toplamalanm ye diger 

baglmslz Turk hukumetleri arasmdan slynhp siyrilmelerini "dini''' ye "kaymi''' iki 

asabiyetin kayna~masma baglamaktadlr193
. 

Bu ~ekilde, her milletin kendine has degi~mez karakterinin oldugunu kabul 

eden Ceydet Pa~a'ya gore, Osmanhlar'm kalabahk du~mana kar~l gelmelerinde, bu 

kabile ye iman dayai11~masmm (iyi ahlak) buyuk roW oldugu unutulmamahdlr. Oyle 

-----------_.-

1~~ Klsas, L 604. 

1~9 Klsas. L 433. 

19') Klsas. 1, 467. 

191 Klsas. n. 452- 453. 

192 Yazan, 47. 

193 Klsas, 11, 485. Osmanhlar, Ti.irkWk'e mahsus olan ··slfat-l sabite-i memduha" ile "~ecaat ve 
diyanet-i Arabiye"yi kayna~tmm~lardIr. (Tarih. 1, 24'den Yazan. 48) 
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ki, Osmanhlar, Anadolu'nun uera bir ko~esinde kue;:uk bir topluluk iken Rumlar, 
iktisadi gue;: bakIrnmdan daha ustun olrnalanna ragrnen ie;:lerine du~rnanhk, aynhk 
ye ahlakslzhk girdigi ie;:in ekonornik gue;:leri yetersiz kahp Osrnanh egernenligine 
girrnekten kurtularnarnl~lardI194. 

Ceydet Pa~a, butun bu ifadelerden sonra ~u degerlendirrneyi yapar: 
Osrnanhlar'l bllyuk bir gue;: haline getiren kuvvet, hilafet ye saltanatm bir arada 
bulunrnasldlr. 1. Selirn'in hilafet ve saltanatl birle~tirrnesi ile tUrn islarn dunyasl, 
Osrnanlmm birer pare;:aSl olrnu~tur. Osrnanh Devleti ise e;:lkabileeegi en yliksek 
seviyeye bu gue;: sayesinde ula~rnl~tlr195. Pa~a, Osrnanhlar't devlet konurnuna getiren 
etkenin isHirniyet oldugu fikrindedir. Dint asabiyet, "iHi-Yl kelirnetullah" ie;:in gaza 
du~uneesinde kendini en iyi ~ekilde ifade etrni~tir. ButUn insanlan karde~ sayan bir 
inane;: ... Gere;:ekten de Pa~a ae;:lsmdan Osrnanhlar'm ue;: kItaya yayIlmasml, boyle bir 

. asabiyet etkeninin dl~mda bir olgu ile ae;:lklarnak zordur. Osrnanh Devleti, butUn 
isHirn dllnyasml tek rnerkezde toplayan bu dini birligi kurrna gayesini ana politika 
edindigi yIllarda en gue;:lu donernini ya~arnl~tlr196. 

Gori.ildugu gibi, Pa~a'nm du~unee dunyasmda kan bagmdan kaynaklanan bir 
birlik anlaYl~1 degil, aym inane;:tan beslenen bir birliktelik soz konusudur. 

D. Tavlrlar Nazariyesi 

Tavlrlar nazariyesi ile, siyasi ve iktisadi kururnlan izaha e;:ah~an ibn 
Haldun'un, bu gori.i~ ve du~uneeleri organizrnael bir rnahiyet arzeder. Bu 
rnuesseseler adeHi bir eanh gibi dogar, geli~ir ye olUr. Bu suree;: "be~ tavlr"l ie;:ine 
altr. Bireyler ie;:in gec;:erli olan bu dururn, kururnlar ic;:iri de gec;:erlidir197. ibn 
Haldun'a gore, devresini tarnarnlarnl~ bir devlet ie;:in YlkIlrna, bir "kanun-l 

tabii"dir198. 

Katib (:elebi, Nairna ve onu izleyen Cevdet Pa~a'da da aym telakkiler 
gOri.ilrnektedir. Her iki tarihc;:i de siyasi ve iktisadi kururnlann Upkl birey 
organlannm gee;:tigi rnerhalelerdeJ? gec;:tigini soylerken, ibn Haldun'la aym 
du~uneeyi payla~rnl~lardlr199. Tavlrlar nazariyesinde ibn Haldun, Katib (:elebi ye 

194 Tarih, L 37. 

195 Tarih, L 32'den Yazan, 51. 

196Yazan,51. 

19; Z. F. Fmdlkoglu, j~till1aiyata Giri~<;, istanbul1944, c. L s. 95. 

19~ Cahit TanyoL "Tiirk Sosyolojisinin BaZl Sonmlan", CUlIlhuriyet'in 5Q. Y,lll1a A rmagan , 
istanbul 1973, s. 430. 

199 Fmdlkoglu, j~ti/llaiyata Giri§', L 65. 
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Naima c;:izgisini deyam ettiren Ceydet Pa~a'mn bu konudaki gorii~ ye du~unce1erini 

daha iyi analiz edebilmek ic;:in biraz Katib (elebi ye Naima uzerinde durmak yararh 

olacaktlf. 

Katib (elebi, her insanm buyiime, olgunla~ma ye ihtiyarlama deyrelerinde 

olu~an tabii omrii gibi; deyletin de geli~me, olgunluk ye c;:okme donemlerinin 

bulundugunu soyler. Ancak 0, ahnacak tedbirlerle deyletin omriinun uzatIlmasmm 

mumkun olacagml belirtir200 

Naima'ya gore de, siyasi ye iktisadi olu~umlar, yani deyletler be~ taYlr 

gec;:irirler. Her taynn kendine has bir karakteri yardlr ye bu karakter, gec;:mi~ bir 

taYlra muhalif nitelik ta~lf. Bu taYlrlardan birincisinde, yeni bir asabiyeti temsil eden 

bir idareci fert yeya zumre, hakimiyet meykiine gelerek deyletin kurulu~unu 

gerc;:ekle~tirif. ikinci taYlrda, mutlaklyet kurulur. Uyuncude, refah seyiyesinin en 

yiiksek noktasma ula~Jllr. Dorduncu taYlrdan itibaren iy bozulma ye suistimaller 

ortaya ylkmaya ba~lar ye ibn Haldun'un "israf tayn" adml yerdigi be~inci taYlrda, 

c;:okmek uzere olan deyleti bu sondan kurtaracak bUyiik adamlann' kudretli 

iradesine ihtiyac;: hissedilir20I . ibn Haldun'a gore deyletin yaracagl son nokta oliim 

olup, hic;:bir bireysel irade bu sonu degi~tiremezken bun a kar~lhk Naima, bUyiik 

adamlann bu sonucu degi~tirebilecekleri kanaatini ta~lmaktadlr:W2. 

Naima'nm en c;:ok bu taYlrda tedbirli birine bel bagladlgl goriiluyof. Ozellikle 

mall ye iktisadi buhranlann ortaya C;:lktlgl bu son taYlrda masraflann gelirlere baskm 

C;:lkmamasl ic;:in almacak tedbirleri ki~ise1 mudahale1erden bekliyor203. Aym 

beklentiler Ceydet Pa~a ic;:in de sozkonusudur204. 

ibn Haldun'da ki~isel mudahalelerin "smlrh" olan rolu, organizist nazariyenin 

dogal sonucu olarak be~inci taYlrla birlikte biterken, Naima, ondan bu noktada 

aynlmaktadlf. Naima'ya gore ki~isel irade, tedbir sahibi kimse1erle, siyasi ye iktisadi 

yaplyl lslah edip deyam ettirebilir. Gerc;:ekten Naima, bize kendi zamanmm Osmanh 

Deyleti'ni be~inci taYlrda gostermesine ragmen, onun yoku~ degil, tarn tersine 

yiikselme c;:abalanyla donatlldlgml anlatmaya c;:ah~lr. Hatta bir yerde nasll ki, saghk 

2,,(, Orhan ~aik G6kyay, Katip (,.'elebiIYa§atfll, Ki.}'iligi ve Yaplflarmdan Se9meler, Ankara 1982, 
s.238. 

21)1 Naima, Tarih-i Naillla, Dersaadet 1281. c. L s. 4l. 

21)2 A.miran Kurtkan Bilgiseven, Genel Sosyoloji, istanbul1982, s. 66. 

203 '"Asnn muktezasl olan isabetli tedbirlere vaklf ye amme mesiilihine her yechile arif iidemlerin 
te' siri ~ok haylr11 olacakdlr". (Naima, L 39). 

204 islam toplumllnda ferdi sonllnluluk ve yeterlilik onplandadlr ve aslolan insandlr. insan iradesi 
ye sommlulllklanyla bir biitiindiir. Bu hllSUS, hayat111 her kesim ve safhasllll i~ine a11r. 
(Tabakogl11, "Sosyal Giivenlik", s. 43-44) 
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tedbirleriyle bir bireyin saghgl devam ettirilirse, tlpkl bunun gibi huner sahibi 

kimselerin tedbirleriyle de sozu edilen kurumlar ya~atllabilirler.2()5 

Cevdet Pa~a da, Naima gibi organizist gori.i~e olduke;;a yakla~an bir 

ba~langle;;tan hareket ediyor. Ona gore, insanhk tarihinde insanm bedensel geli~me 

ve olgunla~masma klyas edilebilecek bir olu~umdan bahsedilir. Mesela, yi.iz senelik 

bir omur, insan ie;;in uzun bir sUre oldugu gibi, devletler i<;:in de bir devirdir. 

ihtiyarhk vaktinde insanm sinirlerine zaaf geldigi gibi, zaman gee;;tike;;e hlikUmetlere 

de yorgunluk gelir206. Yine tek bir ki~inin gerek bedensel gerek ruhsal olarak 

zaman zaman geli~ip geriledigi gibi, her devlet de bazen kuvvetlenir, bazen de 

fl 207 zaYl ar . 

Cevdet Pa~a ae;;lSlndan her devlet, 

-Geli~me 

-Duraklama 

-c;oku~ 

olmak uzere lie;; a~ama gee;;irir ve ilk dogu~unda sade ve gosteri~siz olur. Gunden 

gline glie;;lenir. insanm ya~landlke;;a yemek, iymek, giymek ve meskende ihtiyacl 

arttlgl gibi, devletlerin de eskidike;;e gosteri~ligi artlp sadeligi kalmaz. Me~guliyet ve 

masraflar artar. Olaganlistli bir durumda, ah~lk olunmayan masraflar ortaya e;;lkar. 

Boylelikle mall' slkmtl ba~gosterir. 

Pa~a, tavlr degi~iklikleri slrasmda devlete;;e izlenmesi gerekli yol hakkmda da 

teorik olarak ~u ifadelere yer verir: 

Devlete gore en bUyi.ik korku ve millet bedenindeki en bliyi.ik ve tehlikeli 

hastahk "bir tavlrdan diger tavlra gee;;i~" slrasmdadlr208 . c;linkli hangi devlet olursa 

olsun, bir tavlrdan ba~ka tavlra gee;;ildigi ie;;in her devirde ozel bir tavlr ie;;inde 

bulunur. Her tavlrda bir ba~ka ~ekilde davranmak ve her devrin ~artlanna gore e;;are 

aramak gerekir. Herkes saghgml korumak hususunda ya~ma gore davramr209
. 

Hastahgm iyile~mesi slrasmda dikkat ve ozen gosterilmezse, hastahk yeniden ortaya 

e;;lkar ve zaten zaYlf· olan viicudu tamamlyla peri~an eder. Tlpkl bunun gibi 

devletlerin de "tavlr degi~ikligi (tebdil-i etvar),mda eski tavlrdan yeni tavlra (tavr-I 

cedid) geyl~, akIlhca ve dikkatlice yapIlmahdlr21ll. c;okli~ tavn bazen, 

205 Fmdlkoglu, jt;til1laiyata Giri.J, 1, 97: 

206 Tarih, L 38. 

2117 Tarih, L 17. 

21)~ Tarih, L 87. 

2119 Tarih, L 17. 

210 Tarih. 1, 87-88. 
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hissedilmeyecek kadar gizli olurken bazen de apaylk gorti1i.if. Uzagl goren 

tedbirlerle bu yoku~ geyi~tirilebilip sistem yenilenip tazelenebilir211 

Her taYlrda deyletye tedbirler ahmp yagm gereklerine gore dayramlmahdlf. 

Deylet adamlan hazariyette iken ilim ye sanayiin artlp ziraat ye ticaretin geli~mesine 

yah~arak deyletin hazariyette ya~amml temin lym gerekli sebepleri 

hazlrlamahdlrlar212
. Selamete ylkmak bu ~ekilde geryekle~if. Tersi bir uygulama ise, 

zamanm gerekli degi~ikliklerine kar~l ylkmak anlamml ta~lr213. 

Ceydet Pa~a, Osmanh tarihine tatbike yah~tlgl taYlrlar nazariyesindeki bu 

dil~ilnceleriyle, determinist degildir. Tarn tersine 0, ileriye yonelik tedbirlerle 

korkulu sonucun onilniln almabilecegine inanmakla ibn Haldun'dan aynlmaktadlf. 

ihtiyarhk yagmdaki bir deyletin "tazelenmesi" umidi! Bu ister Ceydet Pa~a'nm 

Ylkllmaya yiiz tuttugunu gordilgu deyletin daha uzun ya~ayacagma kendisini ye 

yeyresindekileri inandlrmak ihtiyacma yorumlansm, ister bizzat iyinde ya~adlgl 

Tanzimat atmosferinin geregi olarak bUyiik deylet adammm ba~ancl roluyle izah 

edilsin, olaylarda mutlak ye degi~mez bir determinizm kabul etmeyen bu yoluntarist 

(iradeci) anlaYl~, dil~unurtimuziln gorti~ ye du~uncelerine degi~ik bir ton 

kazandlrml~tlf. Bu ~ekilde, tarihin yeknesak duzeni ye degi~mez gortinen kanunlan 

yanmda birey ye ozellikle deylet adammm iradesine de yer aynlml~ 0lmaktadlr214
. 

Ceydet Pa~a, bu di.i~ilnceleriyle Katib <;elebi ye Naima ile aym gorti~ ye 

fikirleri payla~makta, onlarla aym sonuca yarmaktadlr. 

211 Tarih. 1, 17-18: Ceydet Pa~a. Osmanh Deyleti'nde I.Bayezid ile birincL 1l.Bayezid ile ikincL 
Sokollu Mehm~t Pa~a'mn ohimii ile iic,:iincii (Tarih. L 42) ye IILSelim'in tahttan indirilmesi 
ile dordiincli (Tarih. VIII. 338) durgunluga i~aret etmektedir. Buna kar~ll!k. 1l.Mahmud ye 
Abdiilmecid deyirlerinde deyletin kazandlgl taze hayat ile daha uzun bir omre aday oldugllnll 
ispata c,:ah~maktadlr. (Tarih. L 86) 

212 Tarih. 1. 106. 

213 Tarih. L 88. (agll1 gereklerine gore davral1llmasl ye zamamn degi~en ~artlanna lIYllJmasl 
ilkesi Tanzimat devri biirokratlannll1 geneJ anJaYl~ldH. Kar~Ila~tlflnak ic,:in bkz. S~ldlk Rtfat. 
"Rtfat Pa~a'nll1 Londra Sefiri AIi Pa~a·ya. han Sefiri MlIhtar Pa~a'ya. Mlsrr Valisine 
Gonderdigi Tahrirat...". MilnlehaM(-1 Asar. Dersaadet Tarihsiz. s. 23-24: aym miC "Zeyl-i 
RisaJe-i Ahlak". a.g.e .. s. 18. 

214 Sabri Ulgener, "Ahmed CeYdet Pa~a'mn Deylete ye iktisada Dair Dii~iinceleri". h Mecllluasl, 
no: L c. XIII. sayl 7. istanbul1947, s. 8. 
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Ill. 111ED ENiYET 

ibn Haldun gibi Ceydet Pa~a da, bedeyilik (go~ebelik) ye hazarilik 

(yerle~iklik) olmak uzere iki degi~ik uretim ye hayat tarZl gozlemler. ibn Haldun'a 

gore bedeYi uretim tarzmda toplumlar yar olu~lanm surdurecek duzeyde uretimde 

bulunurlar. Bedeyilik, ~ehirlilige ye uygar hayata ortam hazlrlar. Hazarilikte ise 

bolluk, refah ye bunlann getirdigi tuketime yonelmek' ye bunun i<;:in uretmek 

esastlr. 

Bedeyi hayat tarzl, tanm ye hayyanclltga dayamr. Sahra ye koylerde ya~amak 

onlar i<;:in bir zorunluluktur. Bu tarz bir hayat ya~ayan bedeyiler, ihtiya<;:lanm bir 

araya toplanarak kar~tlarlar. Ge<;:inebilecekleri besinleri, bannaklan ye lsmmalan 

i<;:in gerekli yasltalan olu~tururlar. Sosyal duzeyleri buyilyilp ihtiya<;:lannm ustilnde 

zenginle~irlerse "geni~ ya~aYlta ge<;:erler. "Yardlmla~ma bi<;:imleri"ni geli~tirirler. 

Yiyecek maddeleri ye giyim yasltalanm <;:ogaltlp bunlan guzel1e~tirme ye 

suslemeye, eylerini geni~letip ~ehir hayatl ya~amak uzere ~ehir ye kasabalar 
')1-

kurmaya ba~larlac ). 

Gorilldugu gibi ibn Haldun'da bedeYi ye hazari toplumlar aymmmm en 

onemli ol<;:util "uretim tarzl" ye "geyinmeyi saglaYl~ tarzl"dlr. Ozetle bedeYilikte 

basit uretim ye bununla gelen sade bir hay at; hazarilikte ise geli~kin uretim ye 

bunun yol a<;:tlgl karma~lk, tilketimci ye giderek israfa yonelik bir hayat tarzl 

sozkonusudur. 

ibn Haldun'un, "butiln insanlann ya~adlklan ye geyirdikleri bir deyre" diye 

nitelendirdigi bedeYi hayat tarz1216 Ceydet Pa~a'da: 

"Her insan toplulugu zomnlu olarak bedeYilik 
k6priisiinden ge<;:mi~tir~17. Ciinki.i deylet ye milletlerin 
zaman ge<;:tik<;:e bedeyilikten hazariyet ye medeniyete 
ge<;:i~i ye medeniyet yolunda ilerlemesi tabiatlll bir 
geregidir218 . 

~eklinde kar~lhk bulmu~tur. Bu arada, "bedeyilikte kalmsa daha iyi olmaz ml idi?" 

demenin "zaman" faktorilnu inkar manaSI ta~lyacagml ileri suren Ceydet Pa~a, 

~15 Umit Hassan, ibn Ha/dun lV1etodu ve S(vaser Teorisi, Ankara 1977, s. 149-150. 

216 Umit Hassan, s.151. 

217 Tarih, L 87. 

218 Tarih, I, 106. 
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zaman ger<;:egini takdir etmeyerek tabiatm gidi~atma kar~l durup eski taYlrlannda 

direnen milletlerin tarihten silindiklerini ifade eder219. 

Go<;:ebe kayimlerden ba~laYlp koy hayatl, buylik ~ehirler halkl ye deylete 

kadar uzanan bir olgunla~ma <;:izgisinden bahseden Ceydet Pa~a, bu sonuca 

ku~kusuz, ibn Haldun'dan ilham alarak yarml~tIr. Pa~a, insan toplumlanmn derece 

derece yilkselmi~ ye geri kalml~lan oldugunu belirterek ~oyle bir slmflandlrmada 

bulunur: 

-Kabile Toplumu 

-KoylU ye Sehirliler 

-Medeniyet/Deylet-Saltanat duzeyi 

Sosyal duzenin en alt seyiyesini <;:adlr hayatl ya~ayan "Kabileler" meydana 

getirir. Bunlar gunlilk yiyecek, i<;:ecek ye yakacak gibi temel ihtiya<;:lanm kar~IlaYlp 

soylanm deyam ettirmek amaclyla urerler. Ancak medeniyetin geregi olan egitim, 

ogretim, sanat ye sanayide insanhgm yuksek meziyetlerinden mahrum kahrlarno . 

'.'Koyluler ye Sehirliler"; maarif, ilim ye sanat gibi medeniyet nimetlerinden 

faydalamrlar. Ancak koyde oturanlar, ~ehirde oturanlara oranla medeniyet 

eserlerindendaha az yararlamrlar. 

"Medeniyet,,:m ise; "Deylet" ye "Saltanat" ikilisiyle yorumlayan Ceydet Pa~a, 

deylet-saltanat seyiyesine gelen orgutlenmi~ ye kurumla~ml~ toplumlann ancak, 

medeniyet duzeyine ula~tlklanm ifade eder2n. Pa~a'ya gore, insan toplumunun 

ula~tlgl en yliksek dilzey olarak nitelendirilen medeniyet a~amasma gelmi~ 

toplumlar, bir deyletin korumasl ye gilyencesi altmda kotulilk ye du~manhk 

korkusundan uzakla~lp bir yandan insanca ya~ama isteklerini elde ederlerken bir 

yandan da insani ustunlUklerini olgunla~tlf1rlar223. 

219 Tarih. L 87. 

22') Cevdet Pa~a. medeniyet ~artlan altma girmeyen ve Avrupa ile Asya'da bin;:ok medeni milletler 
ic,:inde bulunmalanna ragmen yine de medeni olmayan Cingeneler'i bu toplum ic,:in model 
olarak g6sterir. (Tarih, Ill, 199). 

221 by le anla~lhyor ki. Cevdet Pa§a. '"Medeniyet"i: a) toplumlann zaman ic,:indeki geli~melerinde 
ula~tlklan sosyal bir a~ama. b) belli iklim ve cografyalarda ortaya c,:lkan ve tarihe yon veren 
bir ideoloji olarak iki ayn anlamda degerlendirmektedir. (Kemal S6zen. AhJ/led Cevdet 
PaJa 'nlJ1 Felsefi Dii.yiincesi. MD. SBE. isHim Felsefesi Anabilim Dah Basllmanll~ Doktora 
Tezi. istanbul 1995). Burada konu edilen a maddesidir. 

222 Tarih. 1. 16. Kar~lla~tlrmak ic,:in bkz. ibn-i Haldun, Alukaddime «(ev: Zakir Kadiri Ugan), 
istanbul 1989, c. L s. 362 vd. Sadlk Rlfat Pa~a da aym g6rii~tedir: Geni~ bilgi ic,:in bkz. Sadlk 
Rlfat, "id,lre-i HHkCllnetin BaZl Kavaid-i Esasiyesi". s. 42. 

223 Tarih. L 15-16. 
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Ceydet Pa~a'ya gore, insan medeni yaratlh~tadlr. Yani hayyanlar gibi tek 
ba~ma ya~ayamaz. Yer yer bir araya gelip to plum kurmaya; glda, giyim ye mesken 
baklmmdan medeniyet yolunda birbiriyle "yardlmla~ma" ye "kollektif hareket 
etme"ye muhta<;:tlr224 ibn Haldun'da "ki~ilerin ihtiya<;:lanm tek ba~lanna 
kar~Ilayamamaslm" olgusuyla paralellik arzeden bu yakla~lm modern anlamda 
"i~boh.imu" demektir. 

Kotuluklerin uzakla~tlflhp menfaatlerin elde edilmesi du~uncesinin insanda bir 
i<;:gudu oldugunu belirten Ceydet Pa~a, herkesin ozel ye genel haklanm deyletin 
kontrolune blraklp ancak onun otorite ye yardlmma razl olarak insanca degerlerle 
olgunluk ye erginlik kazanabilecekleri inancmdadlr. c;unku insanlar, bir<;:ok 
kimsenin arzu ye isteklerinin birle~tigi bir noktada, kendi ba~lanna kalsalar toplum 
bireyleri arasmda, hatta deyletlerarasl ili~kilerde bile dogal olarak huzursuzluk, 
<;:eki~me, ai11a~mazhk ye saya~lar ortaya <;:lkacaktlr. Deylet otoritesinin yarhgl 
sayesinde, toplum bireyleri smlf slmf aynlarak, her biri ziraat, ticaret, siyil 
memuriyet (mLilkiye) ye askerlik alanlannda hizmet .etmek ~ansma sahip 01urlar226

. 

Him ye sanayi gucuyle yilz ki~inin "temel ihtiya<;:lar"ml on ki~i kar~Ilamaya ye uzun 
sure i<;:inde elde edilecek maddeler klsa surede meydana gelmeye ba~laymca 

toplumda, temel ihtiya<;:lann elde edilmesiyle birlikte fazla yakit de artacaktlr. Artan 
bu yakit, insanhgm olgunla~ma hasletlerinin tamamlanmasmda harcanacaktlr. 
Boylece hazariyet ye medeniyet ihtiya<;:lan gun den gUne bu oranda geli~ip 

<;:0 galacaktlr. 

Ceydet Pa~a, i~b6lUmu ile ba~laYlp hazariyet ye medeniyet duzeyine ula~ml~ 
bir toplum yaplsmda sadeligin kalmaYlp gosteri~in artmaslyla birlikte ihtiya<;:lann da 
<;:ogalacagml soyler. Bu tur bir yapllanma ise, ki~isel <;:lkar ye du~manhklara yol 
a<;:acaktlr. Bu andan itibaren idari mekanizmada ortaya <;:lkacak zorluklar, ancak "iyi 
bir idare"nin yarhgl ile a~llabilecektir. Bu noktada deyletin ilerlemesi ye halkm 
mutlulugunun ger<;:ekle~mesi gibi onemli ulke i~leri yonetim kadrosunda 
bulunanlann dikkat, gayret ye maharetlerini on plana <;:lkaracaktlr2D

. 

Pa~a'mn bedeyiyetten hazariyete ge<;:en toplum modeli olarak getirdigi ornek, 
Osmanhlardlr. I.Suleyman deyrine kadar sade ye bedeyiyete yakm bir durumda 
olan Osmanh Deyleti, topraklannm geni~lemesi, kanun ye usullerin yerle~tirilmesi 

~24 Tarih, L 15. 

225 Omit Hassan, 153. 

~26 Gazali de, insanlann toplum halinde ya~amalan gerektigi, toplum ihtiyac;:lanmn kar~llanmasl 
ic;:in siyasL sosyaL iktisadi vb. kununlar arasll1daki ili~kilerin diizenlemnesi ve dengenin 
saglanmasl iizerinde dumr. BlI ili~ki ve dengeyi saglayan giic;: ise, "devleCtir. (Onnan, a.g. e., 

s. 150) 

22- Tarih, L 16. 
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<;ah~malan ve millet fertlerinin <;ogunun asker olmasl sebebiyle gerek saltanatta 

gerekse halk arasmda sus, zinet, ihti~am ve kan~lkhklara yol a<;an sefahete ihtiya<; 

duyulmaml~t1. Bu devirde ise, klsa zamanda bir<;ok yerler OsmanlI egemenligine 

girmi~, devletin slmrlan geni~lemi~ ve ulkede onemli derecede artan zenginlik, 
dogal olarak "tavlr degi~ikligi"ne neden olmu~tur228. 

(:ogaian servetle birlikte yiikselen sefahet ve dunya nimetlerinden 

yararlanmak emeii, zevk ve eglenceye du~kunluk daha bu tarihlerde ba~ gostererek 

devletin gidi~atmda olumsuz geli~melere yol a<;ml~tlr:m 

Bedeviyet tavrmdan, hazariyete (medeniyet) ge<;en Osmanh Devletinde, 

hakanlar surekli istanbul'da oturup vakit ge<;irmeye ba~laml~lardlr. Bu durum 

herkeste ah~kanhk haline gelmi~tir. Devlet idarecileri istanbul'da buyiik binalar 

yapml~lardlr. Herkes elbise ve mefru~atta buyiik kulfetler altma girmi~tir. 

Memurlann gelirleri, giderlerine orania kat kat artml~tlr. Manslp sahipleri <;almaga 

ve ri.i~vete gereksinim duymu~lardlr. Mukataa, malikane ve zeametler sahipleri 

tarafindan aglr bedeller kar~lhgmda iltizama verilmi~tir. Multezimler odediklerini 

<;lkarmalan yamnda, menfaatleri geregi reayaya dayanamayacaklan zulUmlerde 

bulunmu~lardlr. Bu nedenle, ta~ra halkmm bUyiik <;ogunlugu vatanlanm terketmeye 

mecbur kalml~lardlr. Bir<;ok kimse istanbul'a gelip yerle~mi~tir. $ehrin nufusu 

artml~, bo~ yer kalmadlgmdan biti~ik nizam evler yapllmaya ba~lanml~tlr. istanbul 

bUyiik bir ~ehir konumuna gelmi~tir. Ardl arkasl kesilmeyen yangmlar ve nufus 

<;oklugundan dolaYl meydana gelen pis kokular yiizunden hava kirlenmeye, <;e~itli 

hastahklar ortaya <;lkmaya ve halk i<;in gerekli zahireyi temin zorla~maya 
ro 

ba~laml~tlC~ . 

Cevdet Pa~a, bedevilikten hazariyete ge<;en Osmanh topium yaplsmdaki bu 

degi~ikliklerin Damad ibrahim Pa~a zamanmda biraz daha belirginle~tigini soyler. 

Avrupa'da ilim ve sanayide iierlemeler kaydedilmege ve modern usullere gore 

asked egitim ve duzenlemelere gidildigi bir donemde Osmanh Devleti, sefahetli 

gunler ge<;irir olmu~tur. Hazariyetin terkedilmesi gerekli yonlerinden "sefahet" ve 

"keyifli vakit ge<;irme" zihniyetinin yerle~mesi ile23l, yeni bir medeniyet yoluna 

girmek du~uncesi ortaya <;lkml~tlr. ilim ve sanayiin yayllIp yukselmesine <;ah~mak 

gerekirken medeniyet lrmaklannm getirdigi <;er <;op yani israf ve sefahete 

~28 a.g .. v-

~~9 Tarih, 1, 42. 

n,) Tarih, I, 105-lU6. 
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aldanllml~tlr232. Sonw;ta, askerlerin isyan ye e~kiyahklan artml~, deylete uyu~ukluk, 
millet ahlakma bozukluk gelmi~tir. Boylelikle, deylet i<;:in yapllmasl gerekli yararh 

i~lerin oniine geyilmi~tir233. Ceydet Pa~a'mn ibn Haldun'dan ilham alarak kullandlgl 

terimle soylersek, Osmanh asabiyeti artlk sonmii~tiir~34. 

232 Tarih, I, 67. Cevdet Pa~a, bir yandan ibrahim Pa~a 'ya hakh ele~tiriler getirirken, diger yandan 
da <;:agm gerekleri ve medeniyetin ~artlanndan biri olan dericilik sanatmm istanbul' da onun 
zamamnda tesis edildigini de itiraf eder. (Tank I, 68) 

233 Tarih, I, 106. 

234 Cevdet Pa~a'l1ln bu yakla~lmll1l Niyazi Berkes, Lale devri yiiksek y6netici slmfmm din ve gaza 
kan~llm olan Osmanh eski ethos'undan kopmalan ~eklinde YOTlnnlamaktadu. (Tiirkiye'de 
\-'agdaJla§'Jlla, istanbul 1978, s. 43). 
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jKTjSADi GELjSlVIENjN SARTLARl 
VE 

XIX YUZYIL jKTLS'ADi lVIESELELEm 

1. MA 'lvIV mYET 

XIX. yilzYlhn genel ger;:er sorulanndan biri ve belki de en onemIisi, ekonomik 

kalkmma sebeplerinin neler oldugu hususudur. Gerr;:ekten bu konu, 0 tarihlerde 

bilrokratik r;:evrelerden aydm tabakaya kadar herkesin ilzerinde tartl~lp fikir 

yilrilttilgil onemIi bir sorundur. 

Cevdet Pa~a, eserlerinin r;:ogunda ve burokrat kimIigiyle katrldlgl birr;:ok 

milzakere ve toplantrlarla, kaleme aldlgl raporlannda ma'muriyetin sebepleri 

ilzerinde uzun uzadlya durmu~, birikim ve onerilerini ar;:lk bir dille ifade etmi~tir. 

Pa~a, ma'muriyeti: "halkm bo~ durmaYlp silrekIi r;:ah~maslyla meydana gelen 

emeginin semeresi" olarak nitelendirmektedir. Ma'muriyet, "halkl tembellikten 

uzakla~tlrmak" esprisidir::m. 

Cevdet Pa~a'ca ma'muriyetle e~ anlamda kullanrlan "imar-l millk" , "imar-l 

memaIik" , "ma'muriyet-i millkiye" , "terakki-i umran-l bilad ve memleket" vb. 

deyimlerin kapsadlgl alan, bankalann kurulmasmdan r;:iftr;:iye tohum verilmesi, 

arazilerin sulanmasl, hayvan cinslerinin lslahl, yol yaplml, batakhklann kurutulmasl, 

nehirlerin ta~lmaclhk amar;:h kullanrml, Iiman ve nhtlm in~asl, ormanlann korunup 

r;:ogaltllmasl, madenlerin i~letilmesi, hlref ve sanayiin ihyasma kadar geni~ bir 
7'6" . 

r;:err;:evede ele almmaktadlc'. Ozetle, ilretlm alanlarmm ar;:llmasl, ilretken 

yatmmlarda bulunulmasl ve topyekun bir iktisadi geli~me ... 

Cevdet Pa~a'ya gore, mali oldugu kadar iktisadi dil~ilnceleri de kapsayan ve 

ekonominin her sektorilnde kendini hissettiren boyle bir politikanm gerr;:ekle~mesi 

c35 Tarih. Ill. lOO. 

~36 BOA, Y. A. Res .. no: 40/13. Bkz. Ek no: Ill. 
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yolunda uzerinde onemle durulmasl gereken husus, i~e nereden ba~lamlacagl 

meselesidir. Pa~a bu noktaya, degi~ik bir bakl~ aylslyla yakla~lr. Ona gore nafia 
i~lerinin ilerleyip geli~mesi "ilim", "teknik" ve "maarif'in ilerlemesine baghdlr. 

Ozellikle maarife onem verilmeyen bir ekonomik geli~meden bahsedilemez237
. Pa~a 

tarafmdan serdedilen bu du~unce, Tanzimat devri iktisadi du~unce yaplSlnm bir 

gostergesi olup devlet organlannm karar ve uygulamalanna da aylk bir ~ekilde 

yanslml~tlr. <:;unku gerek Sadlk Rtfat Pa~a238 ve gerekse Re~id Pa~a, ulke 

kalkmmasmm ancak ilim ve irfanm yerle~mesi ile mumkun olabilecegine inanmakta 

idiler239. 

Pa~a'mn ulkede, ilim ve teknigin kIymet ve itibar bulmasl hususunda sorumlu 

tuttugu kimseler vardlr. Bunlar ba~ta Ulkenin sultam, soma da i~bilir devlet adamlan 

ve memurlandlr. Pa~a'ya gore sultanlar, ulke kalkInmasl yolunda bolca para 

harcamahdlrlar. Bir ulkenin baymdlr bir hale gelip medenile~mesi, sultanlann gayret 

ve emekleriyle geryekle~ir240. idareciler de, ziraat ve ticareti yaygmla~tmp koy ve 

kasabalann imanna yah~mahdlr. Bu du~unce tarzl ile Pa~a, ulke iktisadi geli~iminin 

devlet kontrolilnde geli~tirilmesi gerektigi inancmdadlr. Kameralist bir anlaYl~m 

urunu olan bu yakla~lmm Sadlk Rifat Pa~a kaynakh oldugu anla~Ilmaktadlr241. 

Cevdet Pa~a, devlet adamlan iyinde ulkenin servet ve ilerlemesine yol ayan 

baymdlrhk eserlerine verdigi onemden ve yatmm yaptIgl sosyal ve iktisadi 

alanlardaki sanayile~me programmdan otUru MlSlr Valisi Pa~a'Yl over. AkIlh ve 

tedbirli bir devlet adaml olan Mehmet Ali Pa~a, MISlr'1 imar ederek, Ulke 

servetinden bUylikolyude yararlanmak suretiyle her alanda ba~anh olmu~tur242. 
Mesela, iskenderiye kanalmm tamamlanmasl ile, ~ehrin ziraat ve ticareti olaganusru 
geli~ip ilerlediginden Mlslr gelirlerinde onemli artl~lar kaydedilmi~tir243. 

~r Te::akir. IV. 25. 103. 

23~ Sadlk Rlfat. "Zeyl-i Risale-i Ahlak". s. 16. 

239 Ebiil'ula Mardin. "Cevdet Pa~a ve Dariilmuallimin Miidiirliigii". h' Mecmuasl, no: 1, c. XIII, 
sayl 7. istanbull947, s. 2. 

240 Tezakir, IV, 2. Tanzimat doneminde iktisadi geli~meye yoneJik yatmmlann mall 
finansmanllllll onemli bir boliimii Hazine-i Hassa tarafllldan kar~rlanml~tlr. Bu kuruma her 
YlI hazineden belirli bir Odenek aynhyordu. Mesela 1840'h Ylllarda 75 milyon guru~ olan 
Hazine-i Hassa geliri. toplam biitc;:e gelirlerinin yakla~Ik 1I8'ini olu~turuyordu. (Tevfik Giiran. 
'Tanzimat Doneminde Devlet Fabrikalar('. 150. Yllll1da Tan::imaf. Ankara 1992. s. 235). 
Oyle anla~Ihyor ki. Cevdet Pa~a burada. sozkonusu kurumun ekonomik geli~meye olan 
katkIsllllll daha da artmlmaSII11 vurgulamaktadu. 

]41 Serif Mardin. "Tiirkiye'de iktisadi Dii~iince ... ". s. 65. 

142 Tarih, XL 44. 

243 Tarih. XL 41. 
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Cevdet Pa~a ae;lsmdan bir ulkenin refahl, halkm bo~ durmaYlp yah~arak gelir 

saglamaslyla yukselir. Bu da paranm bolluguna degil, devrine yani harcamp el 

degi~tirmesine baghdlr. Para harcanmakla, i~siz ve bo~ .oturanlara e;ah~ma imkam 

saglamr ve bu durum devam ettike;e ulkenin servet ve refahl, bir ba~ka deyimle 

"milli gelir"i artar244. Bu ae;lk ifadeleri, ashm bozmadan daha da klsaltlp "bir ulkede 

harcamalar toplaml, istihdam ve milli gelire yol ae;an ba~hca kuvvettir" cumlesine 

yevirirsek kar~lmlzda modern ~ekliyle milli gelir ve istihdam teorisini buluruz. 

Cumle, bu klsa ifadesi ile hem en belirtelim ki, gelir ve istihdam teorisini bize ilk 

aglzda, yalm ve kesin yonuyle tamtlr. Ashna baklhrsa, meselenin tek degil, turlu 

yonleri vardlr. Harcama, hem de bol ve hlZh harcama, illkenin i~gucunu ve tabii 

kaynaklanm seferber edecek bir kuvvet oldugu kadar, dikkatsiz yilriituldugu 

taktirde ekonomiyi enflasyonun kucagma atacak bir faktdr halini de alabilir. Bugun, 

~artlanm ve dozlanm iyice olyup tartmadan uygulamaya konacak bir kuralm 

tehlikeli, hatta YlklCI olacagml eskisinden daha iyi takdir edebiliyoruz. Titizligin bu 

derecesi yilz yJl oncesinin bir fikir adammdan elbette beklenemezdi. Fakat ne de 

olsa, "paraYl ae;lkya devrettirmekle halkI tembellikten uzakla~tlrma" noktasmda 

isabetli bir sezi~ ve sagduyunun payl kuyumsenemez. Bundan otesi dengeli bir 

geli~me ve bUyilmenin ~artlanm aramaya kahr. Bu kadanm du~unur ve soylerken, 

artlk milli gelir, istihdam ve iktisadi buyume teorisiyle kar~l kar~lya oldugumuzu 

farkediyoruz. 

Diger yandan, Cevdet Pa~a'ya gore, devletlere gore buyilk gorevler ve onemli 

i~ler, ban~ zamanmda bo~ durmamak, sefahet ve gereksiz i~lerle me~gul olmamak, 

rahathk ve huzurun her dakikasml degerlendirmek, toplumda guveni saglamak ve 

gue;lenmekle mumkun olur. Boyle bir duzen kurmak, tahammulunden fazla mulke 

yilk yilklemek, nufusu artlrmamak ve asker toplamakla geryekle~mez. ideal 

kalkmma ve gue;lenme bu ~ekilde ortaya e;lkmaz. Aksine, kuvvetten du~me, 

zaYlflama ve peri~anhk geli~ir. Esas gucu, milli gelir ve nufusu artlrma kaynagl olan 

iktisadi duzende (ma'muriyet-i mulkiye) aramak gerekir. Milli geliri artlran boyle 

bir duzenin kurulmasl ise ba~ka devlet ve milletlerden ibret almayan, bilgiye Slrt 

e;eviren ve uzagl goremeyenlerin zannettikleri gibi, devletin halktan az para 

almaslyla veya hie;bir~ey almamaslyla ortaya e;lkmaz. Bilakis, halkm devlete verdigi 

vergiyi kolayhkla ve kendilerine hie; de aglrhk olmayacak ~ekilde odemelerinin 

yolunu bulmakla olur. Alman vergiler, ae; gozliilere lokma ve devlet memurlanna 

yiyecek olmamah, her kuru~u mulk ve halkm gere;ekten istifade edecegi alanlara 

harcanmahdlr. Ticaret, sanayi ve ziraatin geni~leyip ilerletilmesi ie;in yah~llmahdlr. 

Bu sahada elde edilen ba~anlarla teba'anm serveti ve buna paralel olarak da devletin 

gelirleri artar, gelir arttlke;a devlet gue;lenir24s. 

2·1~ 'l'arih. Ill. lOO. 

2·15 'l'arih. II. 228-229. 
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GoIiildugu gibi Cevdet Pa~a, ekonomik kalkmma ve geli~mede devlet 

adamlannm buyilk sorumluluklan oldugunu vurgulainakta, bun a bagh olarak devlet 

gelirlerinin artmasml, halkm gelirlerinin artmasma baglamaktadlr. Pa~a, eserlerinin 

hemen hemen hepsinde bu dil~ilncelerini tekrarlar. Ozetle, devlet hazinesinin refahl 

ve devlet gelirlerinin yogalmasl halkm servetiyle, halkm servetinin ortaya ylkmaSl 

ise, ma'muriyet ve medeniyet ile ilgilidir246
. 

Baymdlrhk i~lerine onem verilmeyi~i durumunda ne olur? Cevdet Pa~a, 

ortaya ylkabilecek geli~meleri tek tek belirtir. Pa~a aylsmdan, bir illkede nafia 

i~lerinin geri kalmasl halinde, yollar bozulur, kopIiiler Ylkthr, ticaret muameleleri 

geri kahr, yiftyiler uIiinlerini satamaz, ulkede servet artmaz. Bundan ise devlet 

hazinesi zarar goIiir. Zarar, bu kadarla kalmadlgl gibi sava~ ekonomisini de etkiler. 

<;::unkil sava~ hazlrhklannm kolayhkla tamamlanabilmesi, imar eserlerinin 

bolluguyla geryekle~eceginden reaya ve beraya, ancak huzur ve guven sayesinde 

rahat ve endi~esiz olur. Boylece harp tekaIifi ve diger gelirler kolayca tahsil 

edilir247
. Tersi durumda ise, asker sevkinde zorluk yekilir ve milhimmat naklinde 

biryok zorluklar ortaya Ylkar248
. 

A-Ula~lm 

Ula~lm konusu, Cevdet Pa~a'nm deyimiyle "millki umran"m yani sava~ dl~l 

kesimlerde geli~ebilecek bir ekonomik geli~menin ilk maddesini olu~turmaktadlr. 

Ula~lm imkanlannm geli~tirilip illke genelinde yaygmla~t1fllmasl dil~ilncesinin, 

ekonomide ciddi yapl degi~ikliklerine ortam hazlrladlgl bilinmektedir. Sozkonusu 

hizmetlerin yaygmla~t1fllmasl ozellikle tanm kesiminde kapah veya geyimlik 

uretimden, pazar amayh ticari uretime geyi~i hlzlandlrmaktadlr. Ziraatin geli~mesi 

ile karayolu munakalesinin birbirine olan baghhgl hadisesi, iktisadi refah ve 

"istihsal-istihlak" dengesinin temel ~artl olarak gOIiilmektedir. Tanzimat donemine 

gelindiginde Osmanh idarecileri, bir ziraat toplumu olan Osmanh illkesinde 

ta~lmaclhgm one mini kavraml~ bulunuyorlardl249
. Bu kavraYI~, realist ve ekonomik 

aglrhgl yogun olan bir noktadlr. <;::ilnkil 0 donemde, Batl Avrupa'da ve Kuzey 

Amerika'da hlzlanan kapitalist geli~menin temelinde piyasanm bilyiltUlmesi ve 

biltUnle~tirilmesi yatmakta idi. Bu da ancak ula~lmla milmkilndil250 

246 Tarih, XL 20L Te::.6kir, Ill. 210. 

247 Tarih, IV, 285. 

248 Te::.6kir, IV. 98. 

249 Nesimi YazlCI. "Tanzimatta Haberle~me ve Kara Ta~l1naclhgl'·. Ankara Oniversitesi OS/llanll 
Tarihi ve C:V,!!.ula/lla Merke::.i Dergisi 01::U1. sayl 3, Ankara 1992, s. 373. 

2511 Tevfik <;avdar. Tiirkiye 'de Liberali::'lIIin D(}P.u.~·u. istanbul 1982. s. 65. 
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l)Denizyolu 

Cevdet Pa~a' nm ya~adlgl donemde dunya ticareti daha c;:ok, deniz yollanm 

kontrol altmda bulundurmak ve ticaret filolanna sahip olmakla e~ anlamh idi251. 

Bu kriterden hareketle, ecnebi kontrolunde bulunan Osmanh ticaretinin 

tekrar Osmanh teba'asl eline gec;:mesi hususunda c;:ozum arayan devlet ileri gelenleri, 

gec;:mi~ donemlerde daha c;:ok Tersane i~lerini duzene koymakla me~gul olmu~lard1. 

Bu alanda devletin etkin ve istikrarh bir ticaret politikasl takip etmedigini 

vurgulayan Cevdet Pa~a, Tersane i~lerinden c;:ok, deniz ticaret filosunun kurulup 

guc;:lendirilmesi fikrini savunmaktadlr. Ticaret ic;:in en bUyiik kaynagm deniz 

oldugunu belirten Pa~a, deniz ticaretinin ortaya C;:lkmasml, tuccar gemilerinin 

c;:ogalmasma baglar. Ona gore, bir milletin denizci bir toplum olmasl, deniz 

ticaretinin ileriemesiyle gerc;:ekle~ir. Devletin deniz kuvvetlerinin devamhhgl ve 

bekasl da bun a baghdlr. peniz askeri kolay bir ~ekilde yeti~mediginden ve denize 

ah~km olup gemi kullanma'S1ll1 bilen kimseler azmhkta oldugundan deniz kuvvetleri 

kadrosunun tamamlanmasl oldukc;:a guc;:tlir. Oysa ticaret filosu fazla olursa, 

istenildigi kadar deniz askeri toplanacak, belki sava~ gunlerinde ticaret filosu bile 

sava~ amac;:h kullamlabilecektir252
. 

Deniz ticareti konusunda Pa~a'nm uzerinde durdugu bir ba~ka madde de 

~ehirierde toplu ta~lma faaliyetlerinde bulunulmasldlr. Bu amac;:la onun, ~irketler 

kurulmaS1ll1 onerip vapur i~letmeciligi yonunde onemli adlmlar attIgma 1amk 

oluyoruz. (Bkz. Sirketle~me ve Sirket-i Hayriye) 

251 ingiltere' nin kara kuvvetlerinin azhgll1a ragmen Hindistan kitaSllll ele ge'Yirmesllllll 
sebeplerinden biri, denizlerde mutlak hakim olmaSl idi. (BOA. YEE, K. 18, E. 1863, Z. 93, 
Kr. 39) 

252 Tarih, VI, 69: Cevdet Pa~a'mn savundugu bu fikirler, Ruslar'lll Bakii petrol iiriinlerini 
Moskova ve diger Rus ~ehirlerine nakletmeye ba~lamalanyla pratikte net bir kar~lhk bulmu~ 
gibidir. Rusya i'Yin onemli bir servet kaynagl olu~turan gaz iiretim ve sevkiyatl, Volga nehri ve 
Hazer denizinde binden 'Yok tiearet vapurlannm ortaya 'Ylkmasll1a neden olmu~tu. Gazlann 
posasllldan yapllan tugla, maden komiiriinden daha kuvvetli oldugundan vapurlarda komiir 
ta~ll1maSl i'Yin aynlan yerlerin dortte ii'Yii bo~ahnea yerlerine ba~ka yiik konulmaga ba~lanml~, 
boy Ieee Hazer denizindeki deniz tieareti onemli ol'Yiide geli~mi~tir. Bu arada Rusya 
Kaikas'dan Tiirkmen iilkesine asker nakli i'Yin yeterli miktarda gemi bulmaktan aeiz iken bir 
anda Kafkas ordusunu kaql sahile ta~lyabileeek kadar nakliye gemisine sahip olmu~tur. 
(Cevdet Pa~a, "Ruslar'lll ingilizler'i igfal Ederek Sark'da Tekaddiimleri". BOA. YEE. K. 18. 
E. 553/618. Z. 93, Kr. 38.) 
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2)Karayo/u 

Tanzimat'dan sonra merkeziyetyi yonetlmm giiylendirilmesi yolunda 

dii~iiniilen tedbirlerden biri karayollannm geli~tirilmesi yabalandlr253 . Bu donemde, 

kara ta~lmaclhgmdaki hedef, dogrudan hayvanlarla geryekle~tirilen ta~lmaclhktan, 

arabalarla yapdan ta~lmaclhga geymektir254. Dike servet ve ma'muriyetinin ziraat, 

sanayi ve ticaret ile geryekle~ecegine inanan Cevdet Pa~a da, ticarette bulunabilmek 

iyin yola ihtiyay oldugunu belirtir255 . Y olsuzluk, iilke ekonomisini olumsuz yonde 

etkilemektedir. 

Pa~a'ya gore, Osmanh Devleti verimlilik, bereket ve ma'muriyet baklIiundan 

elveri~li bir iilke olmasma ragmen yol olmaYl~l ya da azhgl sebebiyle yekilen 

zahmet, bu verimlilik ve bereketten faydalanmaYl ve ma'muriyetin ilerlemesini 

engellemektedi(~56 Cevdet Pa~a, diger alanlarda oldugu gibi, yol yaplml hususunda 

da devlet idarecilerine biiyUk sorumluluklar yiikler. Ona gore, geryek nafia 

yah~malan, kanallar aymak, yol ve kopruler yapmakla geryekle~ir257. (:iinkU 

ma'muriyet ve servetin artmasmm on ~artlanndan biri yol yaplmldlr258
. Drunlerin 

kolayca nakli iyin diizenli yollara ihtiyay vardlr259. Geni~ yollar, dar yollara gore 

giiven ve hareketye hlZhhk baklmmdan daha ·ustiindiirler. Anadolu'da servet ve 

ma'muriyetin artmlmaSl ve "terakki-i umran-l memleket" aylsmdan dii~iiniilen 

hizmet ve faydalarm geryekle~tirilmesi iyin260 yeni yollar yaplhp, mevcut yollar ise 

iyile~tirilmelidir261. 

Cevdet Pa~a'nm dikkat yektigi yol yaplml ve ge1i~tirilmesi d~~iincesi, 

Tanzimat doneminde ta~lmaclllk sektorune i~ler1ik kazandlrarak yere1 baZl 

giri~imcilerin araba i~letmeciligi yapmalanna sebep olmu~tur262. 

253 Tabakoglu. Tiirk iktisnf Tnrihi. 234. 

254 Tanzimat doneminde yol yapllmnda yeterince ba~anh olunamadlgl ic;:in. iilke genelinde biiyiik 
c;:apta araba ta~l1naclhgllla gec;:ilememi~tir. Bu tarihte ta~lmaclhk pahab ye zahmetli olan deye 
kervanlan. katIf ye beygirlerleyapIlmaktadu. (YazlCl. n.g.m .. s. 368) 

155 Te::iikir, Ill. 227. 

156 BOA. irade Meclis-i Mahsus. no: 452. 

25" Tarih. VIII. 229. Ceydet Pa~a. israfye sefahet ic;:inde bulunan idarecilerin. miilkc;:e faydah olan 
yollar yapllmasl yerine, Be~ikta~ SaraYl' na binlerce kese para dokmelerini ~iddetle ele~tirir. 

. (Te::iikir. I, 149) 

258 BOA. Y. A. Res .. no: 40/13. 

259 Tarih, 11. 228. 

161) BOA. irade Meclis-i Mahsus. no: 3809. 

261 BOA. irade Meclis-i Mahsus. no: 452. 

262 ilk biiyiik araba i~letmeciligi istanbul-Edirne arasll1da gerc;:ekle~tirilmi~ klsa siireli bir 
denemedir. 184Tde kumlan ~irkeL yolcu ye yi.ik ta~llnaclhgll1da bulunuyordu. {YazlCl. a.g.m .. 
s.371-372) 
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3)Demiryolu 

Ticaretin geli~mesi263, devlet gelirlerinin artmasl ve servetin yogahp ulkenin 

ilerlemesine hizmet edecek bir ba~ka baymdlrhk eseri demiryoludur264. Bu yonuyle 

demiryollan, dig er vasltalann hiybirine kIyas edilemeyecek derecede olaganusru 

gorevler ustlenmektedir265 . Bunun yanmda demiryollanna e~ya nakledecek adi 

yollar devreye sokulmahdlr. <;unku bunlar olmadlkya demiryollannm verecegi 

hizmet, sadece guzergahlanlll ilgilendirip yevre bolgeler bundan 

faydalanamayacaktlr. Bu nedenle, demiryollan mumkun oldugu olyulerde uzaklara 

ula~tlfllmahdlr266. Ozellikle ticaret ve ziraatin azalmakta oldugu Anadolu'nun, iy 

bolgelerine kadar demiryolu agmm kurulup yogaltIlmasma buyilk olyude hlZ 

verilmelidir267. 

Bu tesbitlerden, demiryolu yaplmmm mall buyilk faydalar getirecegi 

anla~Ilmaktadlr. Xrx.yilzyIlda modern kapitalist devletin ba~ansml peki~tiren 

araylann ba~mda demiryollanllln gelmesi tesadUf degildir268. 

B-1Vladencilik 

Osmanhlar para sisteminin gerekleri ve savunma sanayiinin ihtiyaylanna gore 

maden i~letmeciligini geli~tirmi~lerdir. Osmanh madenciligi tanm aletleri, ev 

gereyleri ve sava~ malzemeleri alanlannda yogunla~ml~lardl. Ulkede yok saYlda 

maden ye~idi bulunmakta idi269. 

]63 BOA. irade Meclis-i Mahsus. no: 3913. 

264 BOA. irade Meclis-i Mahsus; no: 3867 . 

. ]65 BOA, Y. A. Res .. no: 40/13. Osmal1h yoneticileri demiryolu yatmmlanndan i<;: giivenligin 
saglanmasl. merkezi devletin giiciiniin iilkenin uzak bolgelerine kadar ula~tmlmasl. sava~ 
donemlerinde cepheye asker ve malzeme sevkedilmesi ve tanmsal vergilerin az kaYlpla tahsil 
edilmesi yararlanlll bekliyorlardl. Yine demiryollan ula~tmna maliyetierini dii~iirerek yeni 
alanlann zirai iiretime ve piyasaya a<;:Ilmasllll saglayabilecekti. (Tabakoglu. TUrk jktisat 
Tarihi.235) 

266 BOA, irade Meclis-i Mahsus, no: 452. 

]6i BOA. irade Meclis-i Mahsus, no: 3867. 

26~ Demirvollan zirai iiretim kadar. smai iiretimi de artlrml~ ve dl~ ticaretle ula~lm imkanlanlll 
geli~tirmi~tir. Bu yiizyIlda Batl. karayollanlll Is1ah edip demiryoJlarnu kurarak Avmpa 
kltasllll biiti.inle~tirmi~tir. (Tabakoglu. Tiirk jkrisar Tarihi. 23-\,-236) 

269 Maden ocaklanllln daglllml i<;:in bkz. Tabakoglu. Tiirk jkfisal Tarihi. 227. 
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Ceydet Pa~a, madencilik ye maden sanayiini baymdlrhk hizmetlerinin 

gereklerinden biri olarak gortirno. Pa~a'ya gore, madencilik ya~anan yilzyIim bilyilk 

bir teknigidir. Fizik ye diger teknik ilimlerde ilerleyen Ayrupahlar madencilikte de 

buyilk mesafeler katetmi~lerdir27J . 

Ceydet Pa~a' nm, madenlerin ge<;mi~te hangi usuller <;er<;eyesinde i~letildigi 

hususundaki gozlemleri .olduk<;a farkhdlr. Oyleanla~lhyor ki bu fark, Tanzimat 

ku~agmm ge<;mi~in eksik yonlerini ele~tirmek niyeti ye ihtiyacmm a<;lk bir 

gostergesidir. Buna ragmen, Pa~a'nm tesbitleri bizce Osmanh madenciliginin tarihl 

seyri a<;lS1ndan onem arzetmektedir. Pa~a'ya gore, ge<;mi~te uygulanan usul geregi, 

madenler bolgesine yerle~mi~ koylulere angarya olmak uzere odun ye komilr 

getirtilerek bazl madenler i~lettirilmekte idi. Sonralan maden eminleri, reayaca 

yerilen odun ve komurden bir <;ogunun bedellerini. ele ge<;irerek, ba~kente <;ok az 

miktarda altm ve gumil~ gondermege ba~laYlp sadece kendi <;lkarlarim gozetir 

olmu~lardl. Maden eminlerinin baskl ye zulumleriyle baZl madenler, reayanm 

.~ikayetleri uzerine kapattmlml~tl. Madenlerden gelen altm ve gumu~un azhgmdan 

dolaYl Darphane'de yilrtitulen i~lere durgunluk gelince, bunu gidermek i<;in sikkenin 

vezin ve ayannm dil~urtilmesi yoluna gidilir olmu~tu~72. 

iktisadl faaliyetlerin en onemli unsuru olan emegi, kazancm en haYlrhsl 

olarak nitelendiren islaml iktisat anlaYl~l,. emekle uretime katklda bulunulmasml 

hem ferdl hem de sosyal a<;ldan bir zorunluluk olarak gortirn3
. Ceydet Pa~a da, 

madenlerin zulum yoluyla degil, usuliiyle i~lettirilmesi durumunda hem halkm i~siz 

kalmayacagl hem de el emegi kar~lhgmda kazamlan gelirle deyredilecek para 

sayesinde, servet ve ma'muriyete yol a<;Iiacagl gorti~undedir. Bilindigi gibi 

ma'muriyet halkm el emegin4 yani, halkm uretime katlhmldlr. Bu kural madenler 

i<;in de ge<;erlidir. Halkm maden i~letimine katIimaslyla ulke ma'muriyeti geli~ecek, 

boylece halkm servet ye kuvveti artacaktlr. Boyle bir ma'muriyetten deylet hazinesi 

bilyilk gelirler saglayacaktlr. Devletin asIi gelirleri bu gibi alanlardadlr275
. 

Madenleri usulilne uygun i~leterek angaryaya ihtiya<; duymakslZln buyilk 

gelirler saglamak, madencilik tekniginin teori ve pratiginde uzman kimselerin 

yarhgma baghdlr. Maden eminliklerine guyenilir kimselerin tayin edilmesi ye 

bunlara maden reayasl hakkmda baskl ve zulme ihtiya<; duymayacak ~ekilde belirli 

~7" BOA Y. A Res., no: 40/13. 

m Tarih, VI. 54. 

~72 Tarih, VI, 53. 

273 Tabakoglu, "Sosyal Giivenlik", s. 44. 

274 ibn Haldun da, I\1a'I\111riyeti halkm c;ah~I\1aSl ve kazanc; temin etmek iizere emek sarfetmesine 
baglamaktadlf. (Kar~. ibn-i Haldun, Afukadclillle, c. 11. s. 76) 

~-5 Tarih, Ill. 253. 
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gelir saglanmasl durumunda, madenlerden biiyiik ol<;:iide faydalamlabilir276. Fakir 

halk i<;:in a<;:lk bir zuliim ve kotii bir adet olan angarya terkedilip:m zuliim ve 

hakslzhgm oniine ge<;:ilmelidir. 

Bir madenin a<;:lhp a<;:tlmayacagl, a<;:tldlgl takdirde ise kazan<;: temininde ne 

gibi hususlara dikkat edilmesi gerektigi iizerinde de duran Cevdet Pa~a'ya gore, 

i~letmeye a<;:llacak bir madenin zengin olup olmadlgma bakllmahdlr. Zengin olan 

bir mad en, i~letilmesi durumunda i~<;:i masrafml kar~tladlgl gibi fazladan kar da 

blrakmahdlr. Gelirin gideri kar~tlayamamasl halinde boyle bir madenin i~letilmesi 

k 'k d ~'ld' "78 e onoml egl le . 

Cevdet Pa~a, Osmanh iilkesindeki madenlerin yabanctlara satlmma kar~ldlr. 

Pa~a a<;:lsmdan, bir madeni belirlenen smlrlanyla bir ~ahsa veya ~irkete ihale etmek, 

aktlcl bir davram~ ise de, Osmanh iilkesindeki biitiin madenleri bu ~ekilde yabancl 

~irket1ere maktuan ilzam etmek iilkenin bir hisse-i ~ayiasml (hissedarlann 

boliinmemi~ mallanm) satmak gibi anlamslz ve gayr-i me~ru bir harekettir:279
. 

C-Sirketle!jme ve Sirket-i Hayriye 

Osmanh hukukunda klasik donemde emek-sermaye ortakhgl ~eklinde 

uygulanmakta olan "mudarebe sistemi", Tanzimat'la birlikte Avrupa ile olan ticaret 

ili~kilerinin ilerlemesi ve yeni ticaret sozle~melerinin yaptlmasmdan sonra arka 

planda kalml~, buna kar~lhk BatI'da yiiriirliikte olan ticari mevzuat giderek Osmanh 

toplumunda benimsenmeye ba~laml~tlr. 280 

Sirketle~menin iilke ekonomisi baklmmdan onemli olduguna ait dii~iinceler, 

Osmanh devlet adamlan i<;:inde yaygmdlr28I. Ancak, Avrupa'da servet ve 

ma'muriyete yol a<;:an "anonim ~irket1er"e282, Osmanh iilkesinde itibar 

~76 Tarih, VL 54. 

~;o Tarih, Ill. 253. Tanzimat"la birlikte ozellikle reaya ve baZl musli.iman halkm ~ikayet~i oldugu 
"angarya" usuli.i devletin her alanmdan kaldlflhTII~tl. (A. Cevad Eren, "Tanzimat", 14, 
Istanbul 1970, c. XI, s. 721/a) Cevdet Pa~a'mn ifadesinden sozkonusu uygulamanm devam 
ettigi anla~lhyor. 

278 a.g.~y. 

179 Te::6kir, Il, 23. 

~~') Zafer Toprak, Tiirk~ve 'de MiIIi jl..-risat (1908-1918). Ankara 1982. s. 37. 

~81 Ala'ru::6t, 7. 

281 1850 tarihli "Kanunname-i Ticaret"in 10. maddesinde diger ~irketlerle birlikte anonim 
~irketin tanllTII ~oyle yapllmakta idi: "Hasbe'l-kanun ticaret ~irketlerinin u~ nev'i olup birinci. 
kollektif ta'bir olunuL umumi bir isimle ~eriklerin mecmu'unu ~amil olan ~irketdir. Ikinci. 
komandit ta'bir olunur sipari~ tariklyle olan ~irketdir. D~iincii anonim ta'bir olunllr, hi~bir 
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edilmediginden, hem halka giizel bir model olmak hem de Bogaziyi'nde yolcu 

ta~lmak iizere bir vapur ~irketi kurulmasl yoniinde ilk proje yah~malan, Sadaret 

Miiste~an Fuat ile Maarif Meclisi iiyesi Cevdet Efendi onciiliigiinde Bursa 

kaphcalannda yapIlml~tlr~83. Geryi 0 tarihlerde iki yabancl bandlrah vapur 

Bogaz' da i~lemege ba~laml~, ancak donemin hiikiimeti bunu ho~ kar~Ilamadlgl iyin, 

devlete ait bir vapur bu i~e tahsis edilmi~ti~H4 Bu yeryeyede olgunla~tlfllan fikirler 

iizerine, donii~te istanbul'da toplanan bir komisyon karanyla, Bogaziyi'nde i~lemek 

gayesiyle "Sirket-i Hayriye" adlyla bir vapur kumpanyasl kurulmu~tur (1851 )285. 

Sirket-i Hayriye, Osmanh Deyleti'nde "ilk anonim ~irket" ye kent iyi toplu ta~lma 

i~letmesi olmasl baklmmdan onemli bir geli~medir. 

Fuat Efendi ile Ceydet Pa~a'nm birlikte hazlrladlklan $irket-i Hayriye 

Lc1yihas/86 iyice etiid edilince ula~Ilmak istenen hedeflerin ekonomik, teknolojik, 

baymdlrhk vb. amaylI faydalar iyerdigi anla~Ilmaktadlr. 

Geli~meler, iki a$amada ozetlenebilir: Birinci a$ama, Batl teknolojisini iilkeye 

getirme ilkesi etrafinda ~ekillenmi~ ye Osmanh bahriyesinde kullamlan ilk buharh 

gemilerin askeri ye ticari yonden sagladlklan avantajlar, teknolojik modernle~menin 

aym zamanda karh bir yatlflm alam oldugu du~iincesini dogurarak, ~irket projesini 

mall yonden cazip kIlnll~tlr. ikinci a~ama ise, Bogaziyi'nin demografik verileri 

dogrultusunda ortaya ylkml~ ve bolgenin biirokrat sakinleri, art an niifusun ula~lm 

sorununakesin bir yoziim getirilmesini istemi$lerdir. Boylece, Sirket-i Hayriye'nin 

temelleri, giindelik hayatm arz-talep dengesi gozoniine almarak atIlml~tlr287. 

Bogaziyi, istanbul'un iyine tercih edildiginden kI~m gelip gidenlere kolayhk 

saglanmasl durumunda, biryok kimse kI~1 Bogaziyi'nde ylkanp altl ayda bir 

nakledilmek zahmetine katlanmayacaktl. Boylece bir yok insan yallSl oldugu halde 

istanbul'da kI~m kira odemek veya biiyiik paralarla ev edinmek slkmtlSlndan 

kurtulacaktl. Vapur saYlSlnm artmaslyla birlikte, halkm harcamak zorunda kalacagl 

paranm ba~ka alanlara kanalize edilmesiyle belli bir tasarruf ve kazany elde 

hissedanl1 ismi mezklLr olmakslZll1 esham iizerine \"elki' olan ~irketdir. ,. (Diistur. 
'XanlmllClme-i TicareC. 18 Ramazan 1866.1. Tertib. c. L s. 375.) 

~~3 Te:::iikir. IV. 44-45. 

~84 185tfde K6prii-istinye araslllda yapllacak bu ta~lInaclhkla. Osmanh Hiikumeti Bogazic;:i'ndeki 
toplu ta~llnaClhk hizmetini resmen iizerine ahm~ oluyordu. U;avdar. a.g.e., s. 70) 

2~5 Te:::iikir. IV. 45. 

2~6 Te:::iikir. L 12-l3. $irket-i Hayriye Layiha.\·/ ic;:in bkz. BOA. irade Dahiliye. no: 13077. 

~87 Ekrem I~lIl. htanbul'da Giindelik Hayat. istanbul 1995. s. 191-192. Sirket-i Hayriye'nin 
Tanzimat reformlan siirecinde tiiketimin diizenlenip rasyonelle~tirilmesi ve iiretimi rasyonel 
kllmal11n geregi. degi~en tiiketim ah~kanhklan sebebiyle ust gelir gmplanmn ihtiyac;:lanm 
gidermek ic;:in kumldugu da iddia edilmektedir. (Bkz. Murat Koraltiirk, "Bogazic;:i 
Medeniyeti", l~tanbul Armagal1l 2'den ayn baslm. istanbul 1996. s. 260.) 
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edecekti. Boyle bir genel faydanm ortaya r;:lkanlabilmesi yme, halk ir;:in 

kumpanyalar gibi kar getiren i~letmeler yapllmaslyla gerr;:ekle~ebilecekti. Sadece 

Bogazir;:i'nde degil, tilkenin dig er yerlerinde de yapur i~letilmesi ye bu fur 

giri~imlerin yaygmla~tlfllmaslyla hem Tersane-i Amire Hazinesi ye hem de halk 

r;:lkar saglayacaktI28&. Diger yandan ula~lmda meydana gelecek kolayhk sebebiyle, 

yazm Bogazir;:i'ne ragbet artacak, lSSIZ kahp gidilemeyen yerler baymdlrla~acakt1. 

Sirket gelirleri, Bogazir;:i'ne yolcu ta~mmak ye Karadeniz'e gemi r;:ekilmek289 

suretiyle temin edecekti. Ttiztikte ~irket ir;:in gerekli sermayenin nasll olu~turulup 

nerede kullamlacagma da deginilmekte idi290 . 

Ceydet Pa~a, Sirket-i Hayriye yapurlannm Bogazir;:i'nde i~lemege ba~ladlktan 

soma, Bogazir;:i'nin ~enliginin uzun stire deyam edip sahilhanelerin fiyatl ye emlakin 

kIymetinin olagantistti ytikseldigini soyler291. Vak'antiyis Ltitfi Efendi de, Sirket-i 

Hayriye sebebiyle Bogazir;:i'nin baymdlr bir hale geldigini ye 1894'e gelindiginde 

~irketin tesis olundugu zamandaki hisselerin bedellerinin be~-altl katma r;:lktlgml 

ifade eder292. 

Sirket-i Hayriye kIsa yadede hedefine ula~arak, Batl omegine gore temelleri 

atllan hiybir kurulu~un saglayamadlgl stirekliligi gostermi~ ye modem dtinyanm 

r;:ah~ma dtizeni hakkmda Osmanh yonetici kadrolanm egitmi~tir. Sirket tarihinde, 

XIX. ytizyllm modemle~me idealini temsil eden btitlin somut hedefler gerr;:ekle~me 

~ansml bulmu~lardlr. Serbest giri~imciligi desteklemek, hisse senedi satl~lyla ticaret 

288 Cevdet Pa~a, buna bagh olarak Akdeniz'de Ahyolu, Misori ve Varna gibi yerlerde vapur 
i~letilmesi dummllnda vapurlann mii~terisiz kalmayacagllll iddia etmektedir. (BOA, trade 
Dahiliye, no: 13077) 

189 Bogaziyi'nde siirekli poyraz riizgan estigi ve akmtI Akdeniz'e dogm aktlgl iyin Karadeniz·e 
gidecek gemiler binbir zorlukla yedek yekerek yukan gitmege ve bazen sular bozuk olursa bir 
yerde yatlp kalmaga mecbur olduklanndan bunlan Karadeniz Bogazl'na kadar ta~lyacak 
birkay vapurla oldukya karh bir i~ yapIlabilecekti. (BOA. irade Dahiliye, no: 13077) 

~9(1 Vapurlann ugrayacagl yerlere yana~malan iyin iskeleler ve yanlanna. iistii artiilii komnmah 
binalar yapIlacaktl. Gemi. iskele ve binalar iyin gerekli 8 bin kese sermayenin herbiri 3 biner 
olmak iizere 1500 hisse kabul edilecekti. Her Sllllf OsmanlI yatanda~lllln hisse almasl 
dllnnllllnda. hisseler kolayhkla satIlarak dokuz bin kese sermaye elde edilecekti. 1000 kese de 
fazla sermaye olacaktI. $irket hisselerinin deger kazanmasl. halka kar ye kazany hakkmda 
giiyen vermekle geryekle~eceginden bu konllda her tiirli.i Yasltamn kullamlmasllldan 
kaYlllllmayacaktl. (BOA. irade Dahiliye. no: 13077) 

~91 Te:::6kir. I. 20-2l. 

192 Liitfi Efendi. Tarih-i Liitji. Dersaadet 1303. c. VI. s. 4. Liitfi Efendi'nin bu aylklamasl 
dogmdur. Fakat ne pahasllla ? $irket-i Hayriye onun dedigi gibi 1894'de iyi kar dagItan ye 
hisse senetleri nominal degerlerinin be~-altl katma ylkan bir kumlu~ haline gelmi~ti ama. aym 
yllda ekonomi iflas etmi~ ve Osmanh Bankasl dart ay siireyle banknotlan kar~lhgl alt1\1 
Odemeyi durdurnUl~. Osmanh hiikiimetinin dl~ borylan da Bogaz' da zevk ve sefa iyin 
olu~tumlan bina ye kamusal tesislerin servet degerinin 100 mislini a~ml~lI. (Haydar Kazgan, 
Ga/ala Banker/eri. istanbul 1991, s. 17) 
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borsasml hareketlendirmek, fabrika ye iskele yaplmml oncelikle ele almak, 

yatmmlara uygun kaynak olu~turmak, sermayeyi kar ilkesine gore yonlendirmek, 

c;;agda~ i~letmecilik anlaYl~lnl yerle~tirmek, gazino ye bekleme salonlan gibi yan 

tesisleri hizmete sokmak, modern teknolojiyi yakmdan izleme ye uygulama 

becerisini geli~tirmek, haYlr kurulu~lanna bagl~ yoluyla maddi yardlm saglamak, 

Osmanh insamnl deniz ticaretine ozendirmek, memur istihdamma rasyonel c;;oziim 

getirmek, i~c;;ilerin sendikala~masma onciiliik etmek, modern kaptanhk meslegini 

ba~latmak ve en onemlisi Bogazic;;i'ni bir yerle~im bolgesi olarak uygarhk diinyasma 

k d k 'b'')93 azan lrma gl C ... 

ilerki tarihlerde, Sirket-i Hayriye'nin tesisiyle arzulanan gaye gerc;;ekle~mi~, 

Bogazic;;i imar edilmi~, yeni anonim ~irketler kurularak294 iilkede yatmmlarda 

bulunmak fikri yaygmla~ml~, halka iyi bir i~letme modeli olmu~ ye dolayh yonden 

gemicilige ye deniz ticareti esaslanna giiC;; vererek gelecekte baZl deniz ~irketlerinin 

kurulmasma zemin hazlrlanml~tlr295. 

Sirket-i Hayriye te~ebbiisiiniin onemli bir ba~ka yonii de hic;;bir yabancl 

destegi olmadan, tamamen yerli ye mahalli imkanlarla kurulmu~ olmasldlr. Bu 

baklmdan ~irket ic;;in, gerc;;ek anlamda "mim bir te~ebbiis" demek miimkiindiir. 

D-Niifus 

Sosyal yapmm en onemli unsurunun niifus oldugu bilinmektedir. Tarihi 

gostergeler, niifusun toplumsal politikalardan c;;ok toplumsal yapmm bir fonksiyonu 

oldugunu ispatlamaktadlr. Osmanh iilkelerinin yUzytllar boyu, hayat tarzlanndan 

kaynaklanan bir sebeple, yetersiz bir niifus potansiyeline sahip oldugunu 

soyleyebiliriz296. Geli~me ekonomisi aC;;lsmdan XIX. yUzYll diinya iilkelerine 

baklldlgmda Osmanh topraklannm niifus yogunluga baklmmdan yoksul bir iilke 

oldugu goriiliir. Dii~iik niifus yogunlugu sebebiyle, tanmda emek fazlasl olu~madtgt 

gibi, tanm dl~l sektorlerde i~giicii talebi kar~Iianamaz297. Tiiketici olmakla birlikte 

293 I~lll, a.g.e., s. 185-186. 

294 Sirket-i Hayriye'nin ardllldan 1856'da her ikisinin de merkezi Londra'da buIunan Bank-l 
Osmani ye Aydll1-izmirDemiryoIu Sirket-i Osmaniyesi kuruImu~tuf. (Toprak, a.g.e., s. 40). 

295BOA: irade Dahiliye, no: 13077: BOA'da deniz ~irketlerinin kllruIdugu yoIunda bin;:ok beIge 
buIunmaktadlf. Mesela, Ceydet Pa~a' nlll da yer aIdlgl bir komisyon karanna gore, Dicle ye 
Flfat nehirlerinde vapur ve duba i~letmek amaclyIa ~irket te~kiIinin yOlcll, e~ya, asker ve 
askeri miihimmat nakli husllsunda lilke C;:lkarlanna uygun dii~ecegi belirtiIiyordu. (BOA, 
YA.Res., no: 11141) 

296 Tabakoglu, Turk iktisat Tarihi, s. 135. 

29: Toprak, s. 235. 
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uretimi saglayan temel bir unsur olan nufus, aym zamanda onemli bir askeri 

kaynaktlr. Bu baklmdan nufus ile iktisadi geli~me arasmda slkl bir ili~ki yardlr. 

Ceydet Pa~a da ma'muriyetin on ~artlanndan biri olarak nufus uzerinde 

durur. Nufus artl~ml, deylet ye ulkenin genel menfaatini saglayacak faaliyetler 

olarak gorlir. Osmanh ekonomisinin geli~mesi iyin toplumda ula~lm, ticaret, sanayi, 

tanm alanlannda kurumsal duzenlemelerin birlikteligini arayan Pa~a, bu kategoriye 

nufusu da dahil eder. Osmanh toplumunda nufus artl~l yonunde plan ye 

programlann yaplimasl yonunde yah~malar yaplimasl gerektigini belirten Pa~a'nm 

halk arasmda yaygmla~ml~ bulunan yocuk du~urme (iskat-l cenin) hadisesinin 

onune geyilmesi hususunda hukumetin tedbirler almasml ister. Halk tarafindan 

boyle bir yola ba~vurmanm, fakirlik ye muhtayhktan kaynaklandlgml, fakirligin 

ortadan kaldmlabilmesinin ise, toplumda seryeti ortaya ylkaracak politikalar 

izlenmesine, bunun da en ba~ta deyletye huzur ye emniyetin saglanmaslyla yerine 

getirilebilecegi inancmdadlr. Halkm hukumetye himayesi, her turlu saldm ye 

tecavilzden korunmasl ye bu amayla emniyet, huzur ye adaletin tesisi gereklidir298
. 

Nitekim mal, can ye lrz emniyetml guyence altma alan Tanzimat'm 

geryekle~tirilmesinde, topluma yanslyan bir hedef de bu amaca yonelik oldugu 

anla~limaktadlr . 

11. TicARET 

"Asnmlzda tidiretin peyda etdigi 
akmtIiara kar~l bir devlet duramaz299

". 

Ceydet Pa~a, ticareti: "ba'is-i i'mar-l alem ", "esbab-l temeddun ye terakkrOo" 

ye "mucib-i seryee0 1
" sozcukleriyle tammlar. 

Bu tariflerden yola ylktlglmlzda, ticaretin onemini boylesine yUcelten Pa~a'nm 

ticaret ye milli iktisat faaliyetlerinin kalkmma ye geli~meye olan katkIianyla ilgili 

du~unceleri ayn bir onem arzetmektedir. Ticari faaliyetlerin hangi Yasltalar 

kullamlarak yapllmasl gerektigine daha once Ula~lm bolumunde deginmi~tik. 

298 BOA, Y. A. Res .. 40/13. 

299 Te~6kir. Ill, 10 l. 

}IIII Tarih. L 210. 

31,1 Te~6kir. IV. 98. 
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Burada daha yok ticaretin ne ~ekilde yapIlmasl ve hangi usuliln izlenmesi gerektigi 

uzerinde teorik olarak duracaglz. 

Tanzimatla birlikte gelen dini ve siyasi serbestlik, ticarette de kendini 

hissettirmi~tir. Devrin bnde gelen devlet adamlanndan biri olarak Cevdet Pa~a da, 

iy ve dl~ ticaret faaliyetlerinin diizenlenmesinde "serbesti usul"e taraftardlr. Pa~a, 

bzellikle deniz ticareti ve ula~lmma biiyiik bnem verir. Ona gbre ticaret yollannm 

geni~lemesi ve ticaret filosunun yogalmasl iyin en giivenilir ve akla en uygun yol 

ticaret serbestligidir302
. B~ kuralm kaynagl ve dayandlgl temeller dikkatle 

incelenecek olursa, fiyatlara ve genelde ticaret hayatma miidahale edilmemesi 

fikrinin daha ilk buyiik islam mUytehidleri tarafmdan ortaya konulmu~ oldugu 

gbrulecektir. islam hukuk gelenegini yakmdan bilen Cevdet Pa~a'mn ticaret 

serbestligi fikrini surekli vurgularken, byle samyoruz ki, yevresinin pratik 

ihtiyaylanm dii~iindiigii kadar, fiklh kitaplannda yazlh kurallara bagh kalmak 

isteyi~inin de payl olsa gerektir. C;iinkii "saf' islami teori, ticaret serbestligi ve 

miidahalesizlik ilkesine dayamyordu. 0 tarihlerde Batl liberalizminde islami 

akidelerin zlddl olan bir unsur bulmak miimkiin degildi3ll3 . Ancak Osmanh geryegi, 

Pa~a'mn bu du~iincesini hakh ylkarmaktan uzaktlr. Serbestiyet kuralmm pratikte 

bazl sebeplerden btiiru bocalaYlp sonw;:ta ylkmaza girdigi gbruliiyordu. Bu usulil 

engelleyen faktbrler var mlydl, varsa bunlar nelerdi? 

Cevdet Pa~a, yakm vakitlere kadar geyerli olan yed-i vahid sisteminin 

kaldmhp Osmanh Devleti tiiccanna giimrukye bazl avantajlar saglanmaslyla, ticaret 

dengesinin Osmanh Devleti tiiccan lehine dbnebilecek bir seviyeye geldigini 

belirtmektedir. Ancak 0 slrada devletin istanbul'da erzakm ucuz fiyatla sattlmasma 

bn ayak olup herkesin iirununu normal fiyatlyla istedigine satmasl hususundaki 

ticaret serbestligini saglaml~ olmasmm istanbul'da biiyiik kan~lkhklara yol ayacagl 

dii~iiniilerek dogru olan bu yola ba~vurulmaml~tI304. 

Ticaret serbestligi yolunda devletye dii~iiniilen projelerden biri de, istanbul'a 

zahire vb. e~ya naklinde miiste'men taifesinin tekelinde bulunan ticareti ele 

geyirmek amaclyla planlanan "i~tirakj usul"de ~irketler kurulmasl fikri id?ll5. Bu 

amayla, varhkh devlet adamlan ile saltanat yevresinde hizmette bulunanlar birer 

gemi satm alarak gemicilikten anlar kaptanlarla ~irketler kurup biryok ticaret 

filosununun ortaya ylkmasmda rol oynaml~lardlr. Ticaret filolannm yogalmasl ve 

3112 BOA. Y.A.Res .. no: 11141. 

3113 Bkz. Sabri 01gener, "isIam Hukuk ve Ahlclk Kaynaklannda iklisal Siyaseti Meseleleri", Prof 
Ehiil'ulti Marc/in 'e Ar/1/agan, istanbul 194-1-, s. 1151-1189. 

31)4 Tarih, VI. 69-70. 

3u5 Tarih, VI, 127. 
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ticaretin geni~lemesine yardlmcl olacak bu giri~imleri Cevdet Pa~a memnuniyetle 
kar~Iiamaktadlr306 . 

Uluslararasl ticaretin serbestye cereyan etmesi fikrini savunan Cevdet Pa~a, 

ticaret i~lerinin bir devletin ruhu degerinde oldugunu vurgulayarak, bir devletin 

. diger bir devletle ticaretle ilgili anla~ma yapmasllllll her iki taraf tuccan iyin bUyiik 

faydalar saglayacagllll soyler307. Pa~a, Osmanh Devleti ticaretinde gorulen gerileme 

ve yekilen slkllltllann dl~ ticarete onem verilmeyi~ine baglar. On un bu defaki hedefi 

de yine "insan"dlr, yine devlet idarecileridir. Geymi~ donemlerde devletin dl~ i~leri 

makamlllda bulunan reisulkuttablar, devlet duzeninin temeli olan ticaret i~lerinin 

sozunu aglzlanna almaya tenezzul etmemi~ler, bunu adeta kuyuklUk sayml~lardlr. 

Ama buna kar~lhk dig er devletlerin dl~ i~leri, kendi tiiccarlan iyin Osmanh 

ulkesinde her tiirlu imtiyaz ve ylkan elde etmi~ler, devletin gUylu oldugu 

zamanlarda bile yapllan anla~malardan yine kendileri yararlanml~lardlr. Osmanh 

tuccan ise dl~ i~lerinin bu kaYltslz politikalan yiizunden geryek ticaretlerini 

yapamaz olmu~tur308. Ozetle Pa~a'ya gore, iktisadl hayatlll geli~memi~ olmaslllda 

vaktiyle yapIlml~ olan hatah anla~malann payl vardlr. 

Pa~a'nlll serbest ticaret ile ilgili olarak uzerinde onemle durdugu bir ba~ka 

mesele de, bu ticaretin iktisaden geli~memi~ ulkeler iyin bUyiik tehlikeler 

doguracagl tezidir. Pa~a, serb est ticaret anlaYI~lm her yonuyle benimsemez. Ona 

gore her usul, iyinde bulunulan ~artlara gore faydah veya zararhdlr. Bu baklmdan 

her yerde, ticaret geni~liginin (tevsi' -i ticaret) bUyiik faydalar getirecegi 

soylenemeZ-Nitekim bu usul, 1838 Ticaret Anla~masl 'ndan soma Osmanh toplumu 

ve ekonomik yaplslllda olumsuz etkilere yol ayarak, Osmanh esnaf ve sanayiini 

sarsml~tlr309 . 

Cevdet Pa~a, geryek ylkarlanm gbzeten devletlerin ulkede servet sahibi 

kimseleri yogaltIp korumalan gerektigini soyler. Bu gibi kimselerin varhgl, ulkede 

servetin ortaya ylkmaSllla, bu da devlet hazinesinin zenginligine yol ayar. <::unku 

hazinenin zenginligi teba'amn servetiyle orantlhdlr. Pa~a, Osmanhlarda, servet 

306 Tczrih, VI, 70. 

3"- Tarih, n, 195. 

3<1~ Tarih. n, 196-197. 

3 • .19 "Her yerde tevsi'-i ticaretin menafi'-i azimesi oldugu cay-i bahs degildir. Amma bizde Avmpa 
ticaretinin tevessli'ii bak neler yaptl... Acele kundura giymege heves ettik. Kerestesiyle 
beraber dikicileri luiricden gelerek burada kazandlklanm C;lkm C;lkm altm edip 
memleketIerine gonderdiler. Bizim esnafuUlz ise mahv olup bitti, Nice sanayi'imiz batt!. 
(Te::iikir, IV, 221) Ahmet Midhat Efendi de, serbestiyet sisteminin Avmpa iilkeleri ic;in yarar 
saglarken, Osmanh Devleti gibi ziraat toplumlanna zarar getirecegini ileri siirer. (Ahmet 
Midhat. Ekol1oflli Politik'den nakleden Onsoy, "Tanzimat Doneminde iktisadi Dii~iincenin 
Te~ekkiihi", s. 94-95) 
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sahibi kimselerin ortaya <;:lkamaYl~ml idari kesimin yanh~ uygulamalarma 

baglayarak olaYl politik nedenlerle a<;:lklar. Bu konuda Tarih'inde naklettigi bir olay 

olduk<;:a <;:arplcldlr: 

"Aslen Trabzonlu olan Tuzcuoglu Memi~ Aga. halk1l1 
vergilerini bir defada miriye Odeyip. iinin zamam 
onlardan zahire ahrdl. Bu ah~veri~ten kendisi kar 
etmekle birlikte. halk da tahsildarlann baskts1l1dan uzak 
kahrdl. Bu vesile ile kendisi halk<;a <;ok sevilirdi. Bu 
~ekilde be~-on kazaYI maktua baglayan Memi~ Aga. bu 
ticaretiyle servet sahibi olup halk1l1 i~ine yaramaya ve 0 

bolgeyi kontrol alt1l1da bulundurmaga ba~lanll~tl. Fas 
Muhaflzl Hazinedaroglu Siileyman Pa~a. Memi~ Aga'dan 
birka<; kez para istemi~. alamaY1l1ca da giicenerek bir 
yolunu bulup onu idam ettirmi~ti". 

Bu olay uzerinde yorum yapan Ceydet Pa~a, Tuzcuoglu'nun deylet<;:e taltife 

laYlk olmasl gerekirken idam edili~ini ulke zenginligi i<;:in bir kaYlp olarak 

nitelendirir. Pa~a, bu noktada ki~isel te~ebbuse konulan slmrlamalann .kaldmlmasl 

durumunda ~lkenin zenginle~ecegini ileri sur en Adam Smith'le aym gorU~u 

payla~maktadlr. Diger taraftan ya~l yUzu a~ml~ olan Memi~ Aga, belki yakmda 

olecek ye yaktin gelenegine gore SlmrSlZ malt hazineye kalacaktl. Ancak bu mallar 

yagmactlar elinde talan edilince hazine bundan mahrum kalml~tlr. Bu arada asked 

operasyonlarla bir<;:ok kaza harap olmu~, deylet ye memleket bUyiik zarara 

ugraml~tlr~lO. 

Ceydet Pl:l~a, ulkenin iktisadi ye ticari hayatmm geli~mesinde din farkl 

gozetmemektedir. DIke i<;:inde ya~ayan gayr-i muslimlerin de serbest<;:e ticaret ye 

alt~yeri~te bulunmalanm, ~ehir i<;:i ticari hayatl geli~tirecegine inanmaktadlr. Pa~a bu 

konuda, Anapa hakimi Ali Pa~a'nm hlristiyan terzi, kurk<;:u ye sarrafba~tlanna: 

"Hie;: sizde din gayreti yok mudur'? Burasl bir yeni 
vilayettir. Toplamp kale dl~1l1da mlistakil bir mahalle 
kump kilise yap1l1. izin isteyin, biz yardlmcl olumz" 

demesini olumlu kar~tlamaktadlr. Nitekim, Ermeniler toplamp dilek<;:e Yererek, izin 

alml~lar, Ermeni mahalle ye kilisesinin yapllmaslyla Anapa'nm ma'mur ye baymdlr 

bir hat e gelm e sureci hlzlanml~tlr (178 5 )311 . 

Ger<;:ekten de Osmanh Deyleti, gayr-i mu slim tebaasma, ulke i<;:inde ye 

dl~lOda geni~ bir ticaret ye ah~yeri~ serbestligi tamml~tlr. Ermeni ye Rumlar ticaret 

ye esnafhkla ge<;:inirlerken, Yahudiler de ah~yeri~le me~gul olurlardl312
. Os~anhlar, 

ozellikle hlristiyan tebaanm sahip oldugu geni~ ticaret serbestliginin yamslra 

·311' Tarih, X, 218-219. 

311 Tarih. Ill. 200. 

31~ Tarih, VIII, 180. 
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devletr;:e mall i~lerin idaresi313 ve devlet memurlannm muamelatml da Ermeni 

sarraflann kontrolune blrakml~t1314 

Cevdet Pa~a'nm ticaretle ilgili olarak uzerinde durdugu bir ba~ka husus da, 

devletin ekonomik menfaatleri geregi r;:evresinde olup bitenlerden haberi olmasl 

gerr;:egidir. Pa~a'ya gore, yabancl devletlerin gucunu bilmek, politikalanm izlemek, 

dengeleri korumak, ozetle dunyaYl tammak buyilk ekonomik r;:lkarlar saglar. Siyasi 

ve politikr;:lkarlann iktisadi faydaYl da beraberinde getirmesi gerektigini savunan 

Pa~a bu noktada dikkatlerimizi Osmanh Devleti-Garp Ocaklan-Avrupa ili~kilerine 

r;:eker. 

Bilindigi gibi Garp ocaklan (Cezayir, Tunus, Trablus beylikleri) cihad ve 

gaza ile ugra~malan sebebiyle Osmanh Devleti tarafmdan sava~ arar;: ve gerer;:leri ile 

gur;:lendirilmeye r;:ah~lhrd1315, Eyaliit-l Mumtaze'den olan bu beyliklerin Osmanh 

hazinesine herhangi bir katkIlan olmazd/ 16 . Malta ~ovalyeleri, Akdeniz'de 

rastladlklan muslUman gemilerine saldmnca, Garp ocaklan da hlristiyan gemileri 

ir;:in aym muamelede bulunurlar, varhklanm korsanhkla surdururlerdi. Malta 

korsanlanndan Osmanh tuccar ve hacIlan, Garp ocaklanndan da A vrupa halkl 

buyilk zarar gorurdu317. Sovalye ocagmm kaldmlmaslyla Avrupa devletleri her 

yerde serbestr;:e deniz ve kara ticaretine ba~laml~lardl. Buna gore garp ocaklan da 

gasp ve yagmadan vazger;:ip ticaret faaliyetlerine katIlmalan gerekirken, eski usulde 

devam ve lsrar ederlerdi. Oyle ki, A vrupa devletleriyle kendi ba~lanna sulh 

anla~masl yaplp kar~lhgmda bir miktar para dahi ahrlardl. Korsanhklan, dost 

devletlerin ticaret gemilerine saldlrmaya kadar varml~, dahasl Osmanh Devleti 

teba'asl gemilerine bile taarruz eder olmu~lardl. Oysa denizci devletler gu<;:lerini 

artIrarak Akdeniz'de gorulUr bir ustunluk saglaml~lardl. ingiitere, Garp ocaklannm 

Avrupa ticaret gemilerini gasbedip esir aldlklan hlristiyanlan, Avrupa'nm ortasmda 

"kole" diye istihdamlanna tahammul etmeyecegi gibi, diger A vrupa devletleri de 

ingilizler'le muttefik olacaklardl (1816i 18. 

Garp ocaklan, degi~en dunya ~artlan, Avrupa'daki geli~meler ve gu<;:IU 

devletlerin varhgmdan habersiz bir durumda idiler. Osmanh Devleti'nin bu u<;: 

buyilk eyaleti, ekonomik <;:lkarlar geregi disiplin ve kontrol altma almasl gerekirdi. 

Cevdet Pa~a, sozu burada yine Osmanh vlikelasma getirerek, bir<;:ogunun dunyanm 

313 Tarih. XL 63. 

314 Tarih. IlL 203. 

3\5 Tarih. VI, 208. 

316 Tarih, VIII, 271. 

317 Tarih, VI. 209. 

318 Tarih. X, 202. 
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gidi~atml bilmediklerini, makam ye meykilerinin derdinde ko~tuklanm ifade 

etmekte, dl~i~lerine gerekli onemi yermediklerini soylemektedir319
. 

Ceydet Pa~a, insanlarla yapIlan her turlu ticari muamelelerde ticaret ahlakma 

gore hareket edilmesine inanmaktadlr. Bu tur munasebetlerde onur kmcl ye utany 

yerici ili~kilerden kaymmanm bir insanhk geregi oldugunu belirtir. Pa~a, Osmanh 

Deyleti'nin, Sultan Abdi.ilaziz deyrinde zenci esir ticaretinin yasaklanmasml ye bu 

ticarette bulunanlann cezalandmlmasl yolundaki uygulamalanm, deyletin ekonomik 

kararlaniun ahlakiligi sebebiyle begenir. Osmanhlar'l boyle bir uygulamaya iten 

sebeplerin neler oldugu konusunda Ceydet Pa~a, Avrupa tarihini de goz onunde 

bulundur·arak ~u degerlendirmeyi yapar: 

1700 yIlmdan itibaren insan onuruna saygl ye seygi duyan baZl ingilizler, 

insanlann hayyanlar gibi ahmp satIlmasml insanhk sUyU olarak gordUler. Bu 

konudaki guzel fikirlerini her tarafa yaymaga ba~ladllar. ingilizler, ticaretle ya~ayan 

bir toplum olduklan iyin, zenci kole ye cariye ticareti yapmak durumundaydIlar. 

ingiltere Ba~vekili Petty'in giri~imleriyle bu ticaret yasaklandl. 1803'de ingiltere'yi 

Danimarka izledi. ingiltere; Portekiz(1810), isyey(1813) ye Danimarka(1814) ile 

yaptlgl goru~me1er sonucunda zenci ticaretinin yasaklanmasl hususunda anla~maya 

yard!. Bu arada Fransa ye ispanya'dan da soz aId!. (:unku Fransa ve ispanya gibi 

biryok Avrupa deyleti, Afrika ye Amerika kltalannda edindikleri somurgelerdeki 

yiftliklerin zenci kdleler istihdam ettiklerinden zenci ticaretinin kaldmlmasml 

istememekteydiler. 

Paris Anla~masmm hukumlerini uygulamak ye Avrupa'nm onemli i~lerini 

gormek uzere toplanan Viyana Kongresi'nden soma, kongreye katIlan sekiz deylet, 

zenci ah~veri~inin kaldlrIlmaslyla ilgili biryok tartl~malar yaptIlar. Nihayet 8 Subat 

1815' de toplanan bu deyletler, aldlklan kararlan ~oyle ilan ettiler: 

319 Tarih. X. 203. 

320 Tarih, X. 171-173. 

"Afrika'dageyerli olan zenci ticareti. genel edep. ahlak 
ve insanhga aykm bir muameledir. Birdenbire 
kaldmlmasmda zorluklar vardlr. Medeni ins an bu 
ticarete son verilmesini istemektedir. Avrupa devletlerin 
yogu bu karar i.izerinde anla~ml~lardlf. Diger di.inya 
dev letIeri de bu konuda hemfikirdirler. Geyen uzun siire 
iyinde Afrika iyin Ylklm. Avrupa iyin de utany vesilesi ve 
insanhk aYlbl olan zenci ticaretinin ilgasl. delegelerin 
lizerinde onemIe duiduklan bir i~tir ve yagm gereklerine 
llygllndur3~1I11. 
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Ceydet Pa~a, Osmanh Deyleti'nin zenci esir ticaretini yasaklamasml, A yrupah 

deyletlere "dost goIilnmek" amaclyla yaptlgml soylerm. 

IIl.iTHALAT-iHRACAT VE no viz 

Ceydet Pa~a, yabancI deyletlerden illkeye doyiz giri~i H;:In yaprlacak 

9ah~malan, "ticaret dengesi" i9in ka9lmlmaz bir faaliyet olarak goIilr. Hatta bunu 

. illke zenginligine yol a9an onemli bir faktor ~eklinde degerlendirir. 

Osmanh Deyleti'nin geli~mesi yolunda merkantilist politikalann izlerini 

ta~lyan onerilerde bulunan Pa~a'ya gore, bir illkenin zenginligi, ilIilnlerinin dl~ 

pazarlara 9lkmasl ye kar~lhgmda igeriye para girmesine baghdlr. Bu, bir anlamda 

ithalat ye ihracatm denkligi manasma da gelmektedir. (:ilnkil bir illkeden dl~anya 

ne kadar fazla ilIiln 9lkanhr ye buna kar~lhk para giri~i de ne kadar 90k olursa, 

halkm zenginlik ye seryeti 0 oranda artar. Buna bagh olarak deyletin gil9 ye 

zenginligi de ona gore fazlala~lr3n. Daha a91k bir ifade ile, bir deyletin dl~anya 
sattlgl ilIilnler, dl~andan aldlgl ilIilnlerden fazla ise, ·0 fazla miktar dl~andan nakit 

olarak illkeye girer. Boylece deyletin parasl artar, tersi durumda ise para azahr323
. 

Ceydet Pa~a, bir illkeden dl~anya 9lkacak nakitle, meydana gelecek zaran, 

dl~anya 9lkan saf altm ye gumu~un miktanna baglar324. Pa~a, paranm yabancI 

ulkelere akl~ml onlemek amaclyla Osmanh idarecilerinin zaman zaman guzel 

tedbirler almaYI planladlklanm, ancak bu du~uncelerin 90gu yakit 

gergekle~emedigini soyler .. Bunlardan biri de, Osmanh ulkesinde reya9 bulan 

yabancI mallanna olan ragbeti kesip ulke dl~ma transfer olan paraya engel olmaktl. 

Osmanh piyasasml ele ge9iren bu mallar sebebiyle her sene illke dl~ma buyl1k 

miktarlara yaran para akr~1 oluyor, yabancI tUccarlann Osmanh emtiasma ihtiya9lan 

olmadlgl ye mubadele de gergekle~mediginden deylet parasal a9ldan slkmtl 

ya~lyordu, Halkm yabancI mallara kar~1 olan ragbetini kesmek ye Osmanh 

topraklannda dokunup i~lenen kuma~lara ahcl bulmak du~uncesiyle ulke dl~mdan 

i~bi1ir dokumacrlar getirttirilmek istenmi~tir. Bu olaylar ilzerinde yorum yapan 

Ceydet Pa~a, paranm yabancI ulkelere akl~mm durdurulup Osmanh halkl arasmda 

tedavill ye i~lem gormesiyle, hazineye bilyl1k faydalar saglanacaglm, bunun da 

321 Teziikir, I, 102. 

322 Tarih, Il, 135. 

323 Tarih, VI, 69. 

324 Tarih, IV, 211. 
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dolayh olarak ulke ekonomisine katkIsl olacagml ileri surmektedir325
. Bu noktada 

Pa~a, Naima ye Sadlk Rrfat Pa~a ile aym kanaatleri payla~mak~adlr. Naima, XVII. 

yUzyIlda ulkenin mamul madde stirum ye hammadde ahm sahasl haline gelmemesi 

iyin yerli mah kullamlmasl ye paranm tilke iyerisinde kalmasl siyasetinin izlenmesi 

lUzumu tizerinde durmu~tur316 Sadlk Rrfat Pa~a da, ihracatl artlracak tedbirler 

arasmda paranm degerinin korunmasl ye yerli mah kullammml taysiye etmi~tir3n. 

Ceydet Pa~a'nm ithalat anlaYl~mm slmrlanm belirleyen ye Ulke parasmm 

korunmasma yonelik bu fikirleri de, iktisadi bir dti~tincenin eseri olsa gerektir. 

Bunu belirtmeden once, Pa~a'nm bu goru~lerinin ikinci bir amaca daha yonelik 

oldugunu sezmemek mtimkiin degildir. Bize gore meselenin temelinde, Osmanh 

kuma~lannm dl~. rekabetten korunmasl iyin iilkeye yabancl kuma~ ithalinin 

yasaklanmasl goru~ii yatmaktadlr. Biitiin bu soylenenler dogrultusunda, Pa~a'nm 

ticaret ye sanayii geli~tirecek merkantilist ye himayeci tedbirlerden yana bir taYlr 

takmdlgml ifade etmemiz yanh~ olmayacaktlr. 

325 1785 tarihlerinde Osmanh piyasasml ele gec;:iren Hindistan mallan sebebiyle, her sene 
Hindistan'a hazineler dolusu para akl~l oluyordu. Bengal. SUrt ye Bender Abbas'dan i~bilir 
dokumaellar getirttirilerek yabanel mallara kar~l ragbeti onlemek ye Osmanh akmi~esinin 
reyael saglanmak istenmi~, aneak beklenen sonuc;: ahnamaml~tl.. (Tarih, Ill, 136) Aynea 
Sadnazam Halil Hamid Pa~a tarafmdan yerli mall kullamlmasl emir ye tavsiye edilmi~ti. (A. 
Zeki izgoer, "Halil Hamid Pa~a", Osmanll Ansiklopedisi TarihlAfedeniyetlKOltilr, istanbul 
1983, e. V, s. 126) 

326 Naima, IV, 293'den nakleden Tabakoglu, TOrk jktisat Tarihi, 245. 

327 Ceydet Pa~a' 11111 bu konudaki fikirleri Sadlk Rlfat Pa~a ile tam bir biitiinliik arzetmektedir. 
Geni~ bilgi" ic;:in kar~. "Zeyl-i Risale-i Ahlak"', s. 9, 11: aym mlL '"idare-i Hiikumetin Bazl 
Kayaid-i Esasiyesi ... ", s. 44: aym mlL "Bazl Islahilta Dair Rlfat Pa~a'mn Yazml~. Oldugu 
Layihalann Sflretleri'·. s. 6. 
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IV.BANKACILIK VE SiGORTA 

A -BankaC1Zlk 

Tanzimat'a kadar Osmanh Devleti'nde bugilnkil anlamda banka yoktu. Bu 

ihtiyacI banka i~levi goren sarraf ve poliyeciler kar~lhyordu. Piyasada vezin ve ayan 

dil~ilk mag~u~ Osmanh sikkeleri ile fethedilen illkelerin ve yabancI illkelerin paralan 

olmak ilzere birkay tilr sikke tedilvill gorilyordu. Bu nedenle sarrafhklbankerlik, 

degi~ik para tilrlerini birbirine donil~tilrmek ve para bozmakla e~ anlamhydl. 

Osmanh Devleti'nde saray, devlet erkam ve yoneticilerin maiyyetinde 

bulunan gayr-i milslim bankerler, butiln alacak vereceklerle ilgilenirlerdi. Giderek 

devletin mall i~lerini de yuriltmeye ba~layan bankerler, bir olyude devlet bankasl 

gorevini ustlenmi~lerdi328. Zamanla illkede, azmhklardan olu~an bir ticaret ve finans 

burjuvazisi meydana gelmi~ti. Bu burjuvazinin en etkin ve guyli.i yamm ise Galata 

bankerleri te~kil ediyordu329. 

184S'de ulkede istanbul Bankasl adml alan ilk banka, hukumetin te~viki ile 

gayr-i muslim iki banker tarafindan kurulmu~tur. Bankamn hukumet araclhgl ile 

kurulu~unun rasyonalitesi, 0 devirde zirveye ula~an Batl ticaretinde ortaya ylkan 

odeme guyli.ikleri ve kambiyonun istikrarslzhgl idi330
. 

Kmm sava~lyla birlikte Osmanh Devleti, Avrupa sermayesme kapIlanm 

ayml~, dl~ borylar yanlSlra bankacllIk, demiryolu, madencilik, tramvay, havagazl vb. 

hizmetler alanmda Avrupa mali sermayesi illke topraklannda faaliyete geymi~ti. 

Kmm sava~l ertesi ilan edilen Islahat Fermam, bankalar ayIlmaSml ve Avrupa 

sermayesinden yararlamlmasml oneriyordu. Bunun ilzerine Avrupa'dakiler ayarmda 

3::!M Toprak, a.g. e., s. 13l. 

329 Kazgan, a.g.e., s. 5. Mushiman tebaallln her kesiminin ekonomik hayatllll, hatta giinliik 
ya~anll111 etkilemede bi.iyUk rol oynayan Galata bankerleri, aSll onemli rolii Osmanh 
Devleti'nin Batl ic;:in devamh pazar ha line getirilmesinde oynaml~lardlr. (Kazgan, s. 2) 
Cevdet Pa~a, ya~adlgl zamanlll tarihini kaleme ahrken, zorunlu gordiigii hallerde ancak 
bunlann bir kaC;:llun adull vermi~, i~lemleri ve c;:evrelerine etkilerini her nedense konu 
etmemi~tir. 

33<.1 Dl~ ticaretin aC;:lk vermeye ba~lamasl sebebiyle, ithalatl ancak dl~ i.ilkelerde gec;:erli para 
kaynaklan elde etmek veya kredilerle finanse etmek zorunda kalan yerli aZlllhk tiiccarlan, 
kambiyo kllrunun kredisizlik nedeniyle devalllh aleyhe donli~lllesinin sonw;lanm hiiki.illlete 
bildirerek kendilerine kredi saglanmasllll istell1i~lerdi. ic;erde. dl~a bagll olan ve genellikle 
saray ve viikel,\ ile yiiksek memurlann tUketim ihtiyac;:lanmn devamlI yiikselen yabancl 
paralar kambiyosll sebebiyle fiyatlann artmasl ~ikayetlere sebep ohnll~tu. (Kazgan, s. 5-6) 
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yerli sermayeyle bir devlet bankasl kurulmasl kararla~tlfllml~, ba~anh olunamaymca 

ingiliz-Franslz sermaye ortakhglyla Osmanh Bankasl kurulmu~tu (1863 )331. 

Osmanh Deyleti'nin bir devlet bankasma sahip olmasmm ba~hca iki gerekyesi 

yard!: Birincisi devlet gelir-giderleri arasmda zaman iyinde beliren dengesizligi 

gidermek, ikincisi ise dl~ borylann ahnmasl ve odenmesinde Batlh alacakhlann 

giivendigi bir sistemin olu~turulmasl idi332
. 

Diger yandan, kiiyiik tanmsal iireticilerin kredi ye nakit ihtiyaylanm gidirmek 

Iym 1863 'de Memleket Sandlklan kuru[mu~tu. Bu kurumlar, sonradan slraslyla 

"Menafi Sandlklan", "Ziraat Sandlklan" ye nihayet 1888'de "Ziraat Bankasl"na 

yeyrilmi~tim . 

Cevdet Pa~a, daha once de ifade edildigi gibi, bankalann kurulmasml 

ma'muriyetin gereklerinden sayar ve bunu halkm servetinin yogalmasml saglayan 

faktorlerden biri olarak goriir334
. Bu noktada Pa~a, dikkatlerimizi tanm alanma 

yeker. Ona gore, ilk ba~ta ziraat sahiplerinin ihtiyaylannm kar~Ilanmasl gereklidir. 

Bu ise ancak, dii~iik faizle bory para yerecek bankalann kurulmasma baghdlr335
. 

Her yerde oldugu gibi Osmanh iilkesinde de arazinin klymetinin, paranm faizi 

nisbetinde cereyan ettigini belirten Pa~a, faizin halk arasmda % 20 ile % 40 

arasmda degi~tigine dikkat yekmektedir. Boyle olunca, mesela yIlhk 1 000 kuru~ 

gelir getiren bir tarlamn, 3-4 senelik gelirine kar~lhk bir bedelle ahmp satIlmasl, 

koyliiniin zenginligini artlracagI yerde daha yok yoksulla~masma yol aymaktadlr. 

Halbuki bir ~ehirde ayIlacak ziraat bankasl sayesinde yIlhk % 6 faiz ye % 3 

amortisman (itra-YI deyn) ile, halka bon;: para yerilecek olsa, arazinin kIymeti klsa 

zamanda biiyiik olyiide artacaktlr. Yine, 3000 kuru~ borcu olan bir koylii, YIlda 

1 000 kuru~ gelir getiren tarlasmI borcunu odemek amaclyla 3 000 kuru~a satmaga 

mecbur olmaktansa YIlhk faiz olarak 180 ye anamala mahsuben de 90 kuru~ 

odeyerek ihtiyacl olan 3000 kuru~u bankadan ahp yava~ yaya~ borcunu odeyerek 

yIlhk 1 000 kuru~ gelirinden mahrum olmayacaktlr. Aynca, banka kurulmasl 

yabancI sermayesi gerektirmeyeceginden, halk bankalardan kolayhkla para istikraz 

edip tasarruflanndaki arazi ye emlagI ferag bi'l-vefa ile rehin blrakabileceklerdir. 

Borcunu odeyemeyenlerin, sozle~me sebebiyle satI~a ylkanlacak olan arazi ye 

emlaklarmm yabancl kontroliine geyme dii~iincesi ilk anda akla geIse bile, 

dikkatlice incelendiginde bu bankalann kurulmaslyla yabancIlann Osmanh 

iilkesinde arazi almak konusundaki ragbet ye ylkarlan zorlanacakttr. byle ki, 3-4 

331 Toprak. a)! •. ('.; s. 1:)2-135. 

332 Kazgan. s. 28. 

333 Tabakoglu, TUrk jklisal Tarihi. s. 304. 

334 BOA. Y. A. Res .. no: ..J.oIl3. 

335 Te::iikir. Ill, 28. 
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bin kuru~ degeri olan bir arazinin bankalann kurulmaslyla birlikte klymeti onemli 

derecede artacagmdan, fiyatlardaki bu yilkselme sebebiyle yabancllarca satm 

almmasmm da oniine gee;;ilecektir. Dstelik ecnebilerin araziye duyduklan ragbetin 

de azalmasma neden olacaktlr.. Bu uygulama ile arazi ve emlakin ktymetinin 

artmasl durumunda, degeri oranmda almmakta olan emlak verglsl de 0 ole;;ude 

artacaktlr336
. 

Cevdet Pa~a, hlzla geli~en Osmanh iilkesinde iktisadl geli~menin ~artlarmdan 

biri olarak bankalar kurulmasml gerekli gormektedir. Gerek halkm, gerek ticaret 

erbabmm i~lerini kolayhkla yapabilmeleri faizle bore;; para veren maIi kurumlann 

varhgma baghdlr. DIke ve halkm zenginliginin artmasl, banka gibi para ve kredi 

kurumlannm tesisiyle gere;;ekle~ir337. 

B-Sigorta 

Cevdet Pa~a, Tarih'inde 1782'de meydana gelen ve ~ehrin 2/3'unii yok eden 

yangmla. ilgili olarak Sanizade tarafmdan sigorta konusunda serdedilen gorii~leri 

tasvibldr bir dille nakletmektedir. Sigortanm dinen caiz oldugu iizerinde aym 

kanaatleri payla~an her iki tarihe;;i, bu kavramm Osmanh ulkesinde henuz 

tanmmaYlp du~iinceden bile uzak oldugundan bahisle, soylenmesinin de kusur 

saytldlgml ifade etmektedirler. 

Londra gibi Avrupa'nm bazl geli~mi~ ~ehirlerinde yangmlar sebebiyle ortaya 

e;;lkan hususi zararlann, guven ie;;inde ya~amayI arzu edenler arasmda bolu~tiiriilerek 

mii~terek bir ~ekle donu~turmek usulii geli~tirilmi~ti. Cevdet Pa~a'ya gore bu usul, 

aslma baklhrsa, istanbul'da ekmeke;;i esnafl arasmda uygulanan sisteme 

benzemektedir. Ekmeke;;i esnafindan birinin mevcut zahiresinin yanmasl durumunda 

zarar, diger fmnlara bolii~turiilup yerine saglam zahire verilmekte idi. Boylece 

zarar, ortakla~a kar~tlamp esnaflar' birbirlerini korumakta idiler. Ancak yangmlar 

sebebiyle ortaya e;;lkan zararlar ie;;in boyle bir uygulama henuz yoktu. 

Cevdet Pa~a, Avrupa'da gee;;erli olan sigortaclhgm mahiyeti hakkmda, 

yangmlan ornek getirerek serdettigi gorii~lerini Tarih'inde ~oyle ozetler: 

Avrupa'da ev ye e~yasml yangm sebebiyle yok olmaktan korumak isteyen bir 

kimse, bizde tulumbaclba~l makammda "harik emini" manasma, "sigortacl" denilen 

ye bu meslekle gee;;imini saglayan kimselerden birini eyine e;;agmp ona evini 

336 BOA Y. A. Res. no: -W1l3 

33, Ziraat banka1an aracIlIgly1a ha1ka dii~iik faizle verilecek zirai kredilerin Hersek sancagmdaki 
uygulanabilirligi ic;in bkz. Bosna Islahatl b6liimli. 



gbsterir. isterse, db~eme ye gilmu~ kap kacagma kadar biltun ey e~yasml deftere 

kaydettirir. Buna kar~Illk, sigortaclya her sene belli bir miktar para yermek ve kaza 

ile ev ye e~yasl yanarsa sigortacl ile aymsmm yapIlmasl ilzerinde anlaw. 

Sigortalanml~ evlerin birinde yangm meydana gelmesi durumunuda tulumbacl gelip 

sokaklarda yer yer yangm ie;:in yapllan musluklardan da faydalanarak yangma klsa 

surede son yerir. Bu evlerin e;:ogu, tulumbacIlann kendi mah gibi oldugundan ilstun 

e;:ah~ma ve gayretlerle yangm sbndurillilr. Bbyle bir eyde yangm e;:lktlgmda, sahibi 

hie;: tela~ etmeyip kendi i~ine bakar. Tulumbacl ise sbndurmege can atar. Bu arada 

sigortacl evi derhal eski gbrilnu~ ve saglamhgl ilzere tamamlar. Anla~ma geregi 

avize ye aynasma kadar butun e~yayl eskisi gibi yerine koyup duzenler ye ev 

sahibine anahtanm teslim eder. 

Cevdet Pa~a, Ayrupa'da uygulanan bu usuli.in din aC;:lsmdan da uygun 

olmasma ragmen, Osmanh illkesinde dil~ilnilli.ip sbylenemeyi~ini hayretle 
rs 

kar~llac':> . 

V.HjMAYE VEKAPjTULASYONLAR 

A-Him aye 

Cevdet Pa~a, Osmanh Devleti'nin Rumeli'de kazandlgl zaferler ilzerine ilk 

himaye fermamm, Dubrovnik Cumhuriyeti'ne yerdigini sbyler339
. Ferman geregi 

Dubrovnik halkI, kara ye denizde du~manlanndan korkmadan yIllarca rahat ye 

huzur ie;:inde ya~aml~tlr. Rodos ye Malta'da bulunan kayalyerlerin milsluman 

gemilerine; Garp ocaklan korsanlannm da hlristiyan gemilerine saldlrmalan 

sebebiyle Akdeniz'de herhangi bir milletin ticaret gemisi gilvenle dola~amazken 

Dubrovnik gemileri, Osmanh himayesinde olduklan ic;:in milsli.iman korsanlardan, 

hlristiyan olduklan ie;:in de kavalyerlerden guvende idiler. Bu ~ekilde Septe 

bogazma kadar Akdeniz'de serbeste;:e dola~lp ticaret yapabiliyorlard134o
. Bir ara 

Fashlar tarafmdan Dubroynik gemilerine saldmhnca, Fas hukumdan Meyla 

Silleyman bin Muhammed'e Osmanh hilkilmetince bir kmania yazlsl 

gbnderilmi~ti(1794). Bir sure soma gel en cevapta, Dubrovnik tuccannm gilyenle 

ticaret yapmasl hususunda gerekli bzenin gbsterilecegi belirtiliyordu. Osmanh 

m Tarih, XL 6-7. 

339 Tarih, VI. 208. 

340 Tarih, VIII, 57. 
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Deyleti'nin biltLin bu tutumuna kar~lhk Dubroynikliler, ile; yllda bir cizye odemekte 
'd'l l41 ' I I er- . 

Ceydet Pa~a Dubrovnik'in kile;ilk bir cumhuriyet olmasma ragmen, Osmanh 

himayesinde iken iki bin kadar ticaret gemisinin bulundugunu,. ancak bu illkenin 

baglmslzhgml kaybedip Avusturya egemenligine girmesiyle birlikte, tilccar gemi 

saYIsmm ikiyilze bile yarmadlgml ileri silrmektedir. Bu sonue;tan hareketIe Pa~a, 

A vusturya'nm, yilzyIllardlr Osmanh himayesinde rahat bir ~ekilde )'a~aml~ hlristiyan 

bir cumhuriyete uyguladlgl ekonomik politikaYI hak ye insanhga aykm bularak 

~iddetle ele~tirmektedir. Ona gore Osmanh Deyleti'nin, din [ark! gozetmeksizin 

hlristiyan bir Avrupa deyletine tamdlgl siyasl ye ekonomik ozgilrlilgil, Avrupah bir 

hlristiyan deylet, kendi dinda~l olan bir deylete tammaml~tlr. Pa~a, bu noktada 

Osmanh'nm ilstilnlilgilnil vurgular. 

B-KapituZasyonZar 

Osmanh Deyleti'nin kurulmasmdan itibaren ticaret yollanndaki baZl 

degi~iklikler sebebiyle Bursa, Edirne ye Antalya gibi ~ehirlerin ticari yonden onem 

kazanmalanyla, dogu ile batl arasmdaki ticaretin en iyi ~ekilde degerlendirilmesi 

amaclyla saglam bir dl~ ticaret politikasma ihtiyae; duyulmu~tu. Bu hususta 

Kapitillasyon sistemini kendilerine esas ittihaz eden Osmanhlar~42 ilk ticari imtiyaz 

hakkml 1352'de Ceneyizliler'e yerdiler~4~. Bu tarihten soma bu tLir imtiyazlann 

diger Avrupa kralhk ye devletIerine de yerildigi bilinmektedir344. 

Cevdet Pa~a'ya gore, Osmanh Deylet, vaktiyle "yardlm" amaclyla Fransa ye 

Macar gibi baZl A vrupa devlet ve illkeleriyle, ticaret ye adliye meselelerine ili~kin 

antIa~malar imzalaml~lardlr345. I. Silleyman zamanmda A yrupa ie;in bir tehdit unsuru 

341 Tarih, VI, 208. 

342 Osmanhlar'm bu politikada iki onemli dii~iinceleri yardl. ilkL Osmanh topraklanndan transit 
olarak ge~en ye iilkeden ihra~ edilen mallardan Yergi ahp gelir saglamaktI ki, bu mall ama~tl. 
Digeri ise, politik olup Osmanh DeYleti'nin kendi emniyet ye ~lkarIarnll konllnak gayesiyle 
batIh deYletlere bir klslm imtiyazlar vererek devletlerden birini digerine kar~l kullanmaktl. 
(Ahmet Zeki izgoer. "Osmanh imparatorlugu Tarafmdan Avusturya'ya Verilen Ticarl 
imtiy<1zlara D<1i(', Turk Dunyasl Ara:ylLr//Ialan. istanbul 1989, sayl 59. s. 75) 

W Halil inalcIk. "imtiyazaC Encyclopaedia oIlslam.'. Leiden 1971. c. IlL s. 2. 

3~4Bu kralhk ve deYletlerden bazIlan ~unlardlr: Fransa. ingiltere, Hollanda. iki Sicilya Kralhgl. 
Danimarka. Pmsya. ispanya... (Zeynep Diyarbekirlioglu. ()smanll-Avustlllya Gilmriik 
Tarijeleri, iD. Edebiyat Fakiiltesi Osmanh Miiesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kiirsiisii 
Mezuniyet Tezi, istanbul 1977. s, 7) 

345 Tarih, Ill. 13. Bu sistemin esaSl ~unlardl: imtiyaz1l1 verildigi ii1ke tiiccarlan serbest~e ticaret 
yapacaklar. % 2.5 giimriik Odeyecekler. mallanm istedikleri yerde satacaklar. mal ye can 
giiyenlikleri saglanacaktl. Oliimleri dummunda miraslan varislerine intikal edecek. 
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olan Almanya, Fransa'ya a~lfl baskl uygulaymca, Almanya'ya gonderilen bir ordu ile 

Fransuv~, Alman imparatoru Sarlken'in baskIsmdan kurtanlml~tl. FransIZlar'l bir 

kez daha memnun etmek ie;:in Sadnazam ibrahim Pa~a'ca, baZI musaade ve 

imtiyazlan ie;:eren bir de ahidname verilmi~ti. 0 gunlerde boyle bir ahidname 

verilmesine hie;:bir zorunluluk olmamasma ragmen bu ferman, 0 tarihten soma 

Osmanh Devleti ile Avrupa devletleri arasmda yapIlan ahidnamelere model olmu~ 

ve bunlara "kapitillasyon" denilmi~ti. 

Kapitulasyonlann ie;:erigi, slmrh baZI musaadelerden ibaret iken, somalan 

Avrupa devletleri onlara kazamlml~ hak (hukuk-l meksube) gozuyle bakml~lardlr. 

Osmanh Devleti zayIflamaslyla, gue;:lenen bu devletler, kapitulasyonlann alamm 

daha da geni~letmi~lerdir346. A vrupahlar, sozkonusu imtiyazlan ahidnamelerde 

yazlh oldugu gibi blrakmaYlp zamanla ortaya e;:lkan teamulleri bile antla~ma ie;:inde 

imi~ gibi kabul ettirmi~lerdir347 .. 

Cevdet Pa~a, Avrupah devletlere verilen kapirulasyonlarla Osmanh· 

Devleti'nin e;:lkmaz bir yola girdigini soyler. Ona gore, devletlenirasl yapIlan 

antla~ma ve sozle~meler hep "kar~lhkh e;:lkarlar" temeli uzerine kuruldugu halde, 

Osmanh Devleti ile Avrupa devletleri arasmda yapIlan antla~malar bu kurahn 

dl~mda ve tek tarafh olarak Osmanh Devleti'nden ozel izin ahnmasl bie;:iminde 

yapIlml~tlr. Halbuki kar~lhkh e;:lkarlarusulune uymak gerekirken bu incelige dikkat 

edilmemi~tir. Fransa orneginde oldugu gibi, Osmanh Devleti hie;: mecbur olmadlgl 

halde, sadece Franslzlar'l daha fazla memnun etmek ie;:in antla~ma yapml~, fakat 

kar~lhkh e;:lkarlan goz onunde bulundurmaml~tlr. 

Cevdet Pa~a, musaadelerin Avrupahlarca giderek geni~letilmesini Osmanh 

yerel YOl!eticilerinin, antla~malann ie;:erigini iyi bilmeyi~leri ve yabancI memurlara 

kar~l nasIl hareket edeceklerine dair ellerinde yeterli bilgi bulunmayl~l gibi Osmanh 

hukumetinin kaYltslzhgml gosteren nedenlerle ae;:lklar. 9ysa yabancl konsoloslar ve 

memurlar antla~ma metinlerini iyi bilmekte, onlan her firsatta geni~letmeye 

e;:ah~makta ve i~lerini kendi istekleri dogrultusunda yUrUtmekte idiler. 

aralanndaki anla~mazhklar kendi hnkuklanna gore halledilecek, ancak yerli tiIccarla olan 
anla~mazhklannda Osmanh mahkemeleri yetkili olacaktl. Ba~kalanllln bon;;lanndan dolaYl 
takibata ugramayacaklar ve getirdikleri para vergiye tabi olamayacaktl. (Tabakoglu. Turk 
jlaisat Tarihi. s. 260) 

346 Bauhlar. deylet zaYlflaYlllca kapitiilasyonlann karakterini degi~tirerek Osmanh i.ilkesinin 
hammadde ahm ve mamnl madde si.inim sahasl olmasllll saglaYlcl politikalar iziemeyi 
yogunla~tlflm~lardlr. (Tabakogin. Turk jktisal Tarihi. s. 260) 

347 Cevdet Pa~a. "Husnsi Mekteblere Dfi'ir Layiha Sureti'", BOA, YEE. K.18, E. 1868, Z. 93. Kr. 
39. Bu tarihlerde Osmanh i.ilkesinde sllllrh saYlda Avrupa ti.iccan varken. Avrupa'da ise 
Osmanh ti.iccan hi<;: bulunmuyordu. Bu nedenle Osmanh Devleti, Avrupahlar'a ge<;:ici oiarak 
verdigi mlisaade ve imtiyazlann kar~lhgllll istemege ihtiya<;: hissetmemi~ti. (Tarih. L 218) 
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Pa~a, kapitLilasyonlarm ir;erigine de deginir. Yukanda da ifade edildigi ilzere, 

kapitillasyonlarda yer alan hususlar, ticaret ve adliyeye ili~kin meselelerdir. Avrupah 

devletlere tamnan bu imtiyazlann Osmanh illkesinde meydana getirdigi ekonomik 

tahribatm sonur;lan hakkmda Pa~a ~u genellemede bulunur: 

KapitiHasyonlarda yer alan ticaretle ilgili maddeler, 
Osmanh Devleti'nin giimriik alamndaki hareket 
serbestligini engellerken: adliye ile ilgili maddeler ise, 
Osmanh mahkemelerini yabancllara kar~l etkisiz bur 
duruma getirmi~lir34~. 

Konu ile alakah aynnttlara ger;ildiginde a~aglda Pa~a tarafmdan yapllan 

yorumlar, Osmanh'nm ir;ine du~tugu r;lkmazl gbstermesi ybnilnden bnemlidir: 

Cevdet Pa~a, Avrupahlann ticari ili~kileri bahane edip Osmanh ulkesine 

geli~lerinin olaganustu artlp r;ogalmasml Klflm sava~1 sonrasma baglar. Muamele 

hacminin geni~lemesiyle birlikte, istanbul'da meydana gelen ticaret davalannda tek 

ticaret mahkemesinin yetersizliginden dolayl. ecnebiler, bir yandan ~er'i' 

mahkemelere gitmek istememekte, bir yandan da hlristiyanlann bu mahkemelerde 

yargllanmalanna itiraz etmekte idiler. Hatta: "Kanununuz ne ise ortaya koyun, biz 

de gbrup vatanda~lmlza bildirelim." ~eklinde psikolojik baskl yapmaktan da 

r;ekinmemekte idiler. 

Avrupa ile art an iktisadi munasebetlerde ortaya r;lkan bu gibi anla~mazhklann 

nasll r;bzumlenecegi konusunda r;e~itli egilimler belirmi~ti. Devlet ileri gelenlerinden 

bazllan Fransa kanunlanmn Turkr;e'ye r;evrilip nizami mahkemelerde ger;erli olmasl 

fikrini savunmu~lardl. Bu du~unceye kar~l r;lkan Cevdet Pa~a, fiklh esaslanna 

dayanan yerli bir kanun yapllmasl fikrinden yola r;lk~rak349, bir milletin temel 

kanunlanm degi~tirmenin 0 milleti toptan yok etmek manaSl ta~ldlgml ileri 

surmil~tur350. Mulki' idarede, mahkemelerde, ticaret hukukunda Batl kanunlanm 

ahp uygulamakta ve devlet muesseselerini laikle~tiqnede tereddut gbstermeyen 

Tanzimatr;llar'a kar~l, yine Tanzimafm bnde gelen bir burokratl olmasma ragmen 

Cevdet Pa~a, du~unsel planda Namlk Kemal, Ziya Pa~a ve Ali Silavi'nin bulundugu 

gelenekr;i ku~ak r;izgisinde yer alml~tlr35l. 

J4~ Tarih, VIII, 274. 

349 M. Kemal Oguzman, Medenf Hukuk Dersleri, Ciiri}-Kaynaklar-Tel/lel Kavral/llar, Oylincii 
Basl, istanbul1978, s. 19. 

351.1 AYrllpa hayram, medeniyetyi ye terakkiye inanmasllla rag men, Cevdet Pa~a'n11l bu anlaYl~1 
oyle anla~Illyor ki, din ye ~eriat olyiileri iyinde Sl1mh kahm~tIr. Orf ve adete, ihmal 
edilmemesi gereken bir deger gibi baklp muhafazaslllda lsrar etmesi de bu yiizdendir. Pa~a, 
Ayrupa hayat1111 tenkid etmesinin yaiuSlfa, Ayrupa ilim ye teknigini over. (Yayuz, s. 126) 

351 Halil inalclk, "Sened-i ittifak ve Giilhane Hatt-! Hiimayt"mu" o.~manll hllparatorlugu, ToplulII 
ve Ekonoflli, istanbul1993, s. 359. 
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Bunun uzerine Flkrh ilminin muamelat krsmma dair Turkye Metn-i Metin 

adlyla bir kitap yazIlmasl iyin Meclis-i A1i-i Tanzimat dairesinde Ru~du Molla'nm 

ba~kanhgmda kurulan ilmi komisyonda Ceydet Pa~a da yer alml~tlr. Ancak 

yah~malar tamamlanamadan komisyon dagllml~tlr. Sonradan bu kez Ceydet 

Pa~a'nm buyiik emekleriyle geryekle~tirilen ye Dfvdn-l Ahkdm-l Adliye adlyla 

yazIlan Mecelle'nin, nizami ye ~er'i mahkemelerde geyerli olmasma karar 
yerilmi~tir352 . 

J)Emlak Tasarrufu 

Osmanh Deyleti'ni iktisadi ye sosyal yonde etkileyen imtiyazlardan bir digeri 

de ecnebilere tanman emlak tasarrufu'dur. Osmanh Deyleti'ne getirdigi sonuylar 

aylSlndan, Pa~a'nm bu maddeye yakla~lml da olumsuzdur. 

Oteden beri Osmanh Deyleti'nde ecnebiler, emlak ye arazi sahibi degillerdi. 

Bu nedenle, ulkede yerle~mi~ bulunan butun ecnebiler, satm aldlklan emlak ye 

araziyi kendi ustlerine geyiremezlerdi. Ancak, i~in kolayml bulup gayr-i 

menkullerini Osmanh teba'asl olan hamm yeya diger yakrnlanmri ustlerine geyirerek 

aralannda senetle~me usulU geli~tirmi~lerdi.Bu ~ekilde biryok emlak ecnebiler eline 

geymi~tir. Emlak tasarrufu hususunda bu ~ekilde on planda yer alan ecnebiler, 

imtiyaz meselesi ile Osmanh hukumetine slkmtlh anlar ya~atml~lardlr. <;unku kuyuk 

bUyiik her deyletin teba'asl, ecnebilere oranla biryok yonden ayncahkh iken, 

Osmanh Deyleti'nde ise ecnebiler seykin bir konumda bulunuyorlardl. Teba'anm bu 

imtiyazlardan mahrum kalmasl, onlan ecnebi yatanda~hgma istekli ye yatkm bir 

duruma getiriyordu. Bu da Osmanh iktisadi ye sosyal duzenini olumsuz yonde 

etkiliyordu353 . 

2) Yabancl Sermaye 

Ceydet Pa~a, deyletin iktisadi ylkarlan geregi, ulkeye yabancl sermaye 

transferinde bulunulmasma slcak bakmamaktadlr. $irket-i Hayriye'nin 

kurulu~undaki temel amaylardan birinin, bun a yonelik olduguna daha once temas 

etmi~tik. 

Diger taraftan Ceydet Pa~a'mn 1875'deki Diyan-l Ahkam-l Adliye naZlrhgl 

slrasmda, gumruklerin yabancI sermayeye blraklhp blrakIlmamasl hususunda 

352 Te::6kir, I, 62-64: BOA, YEE. K. 31, E. 1956 Mi.ikerrer. Z. 45. Kr. 83. 

353 Ma 'ru:::6t, 194-196. 
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yapllan gonl~meler esnasmda, Sadnazam Mahmud Nedim Pa~a'nm Avrupa'dan 

buyilk miktarlarda yapacagl istikraz iyin rehine olarak gumnlklerin idaresini fiilen 

ecnebi sermayedarlara teslimi hususundaki gonl~lerine itiraz ettiginiz biliyoruz. 

Pa~a, "Ulke slmrlanmn korunma kordonu" ve "nakit" hiikmunde bulunan 

gumnlklerin354 idarelerinin yabancl kontrolUne blrakllmasmm buyilk tehlikeler 

doguracagml Mahmud Nedim Pa~a'ya hatlrlatarak, devleti derinden sarsacak boyle 

bir te~ebbiisii onlemeye yah~ml~tlr355. 0 donemde, serbest dl~ ticaret politikasml 

benimseyenlerin iilkelerarasl giimnlklerin kaldmlmasl taraftan olmalanna356 ve 

Cevdet Pa~a'mn da ticaret alanmda serbestiyet usulUnii benimsemesine ragmen 

boyle bir tavlr sergilemesi onun, gumnlkler konusunda serbestiyet taraftan 

olmaktan yok, himayeci egilimde oldugunu gostermektedir. 

Osmanh Ulkesinde 1856 Islahat Fermam ile kendisine imkan tamnan yabancl 

sermaye357
, devleti borylandlrmaktan ba~ka bir imtiyaz ~eklinde kamu i~letmelerini 

de ele geyirmi~, hatta ozel giri~imler bile kurmu~tur. Bunlar arasmda demiryolu, 

nhtlm, tramvay, elektrik, tiinel, telefon, havagazl vb. bulunmaktadlr. Bununla da 

yetinmeyen A vrupah mute~ebbisler, hisse sahiplerine buyilk gelir saglayan 

i~letmelere de el atml~lardlr. Madencilik, bankaclhk, sigortaclhk gibi alanlarda 

buyilk i~yerleri ve ticaret ~irket1eri kurmu~lardlr. Yalm olarak baklldlgmda bu 

i~letmelerden biryogunun ulkenin ekonomik giiciinii artlrmasma ragmen onemli bir 

bolumiiniin ozellikle kamu gereksinimlerini kar~llamada verimlilik bakImmdan 

kamu yaranna yah~madlgml ve yatmlan sermayenin Tiirkiye'nin ylkarlanndan yok, 

yabancliann yararlan iyin kullamldlgma i~aret eden Cevdet Pa~a, sozkonusu 

yatmmlann yogunun Franslz, ingiliz ve Belyikah sermayedarlar tarafindan 

geryekle~tirildigine dikkat yekmekte~ir358. 

354 Tarih, IlL 269. 

355 Te::akir. IV, 148: Ala'ru::at, 225-226. Giimri.iklerin yabancl sermayedarlara blrakilmasl 
konusunda Cevdet Pa~a' ca yapllan muhalefet 0 kadar giic;:li.idiir kL incelemelerde bulunmak 
ic;:in Mart 1876'da Rumeli'ye gonderilerek istanbul'dan uzakla~tlfllml~ (Ni Olmezoglu. 
"Cevdet Pa~a". Islam Ansi klopedisi. Milli Egi tim BaSlmevi, istanbul 1977, c. Ill, s. 117!b), iki 
ay soma istanbura donii~i.inde aym tutumunu si.irdurmesi iizerine bu kez Suriye valiligi'ne 
tayin edilmi~tir. (Tanpmar, a.g.e., s. 163) 

356 T ak 10-opr ,a.g.e., S. ). 

35i Tabakoglu. Tiirk jkti.mt Tarihi, 235. 

358 Cevdet Tarihi, istanbul 1884, c. Ill, s. 11I'den zikreden Os man Nebioglu, Bir j,nparatorlllglln 
C;okii§ii ve Kapitiilasyonlar, Ankara 1986. s. 50. 
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3) Gayr-i Muslim Nfemur istiluianll 

Ceydet Pa~a, emlak tasarrufu ye ecnebi sermayeye, ulkenin ekonomik 

C;lkarlan geregi kar~l C;lkarken, buna kar~I1lk burokrasinin onemli i~lerinde, kimi 

zaman gayr-i muslim memurlann kullamlmasmm gerekli oldugu du~uncesindedir. 

Buna kar~l C;lkmanm ise ecnebi mudahalesine dayetiye C;lkarmak anlamma geldigini 

belirtir. Pa~a bu konuda, gec;mi~ donemlerde ya~amlan olaylan ornek gosterir: 

Abbasi halifeleri zamanmda maliye ye ticaret i~lerinde hlristiyan memurlann 

istihdam edildigini, hatta Osmanh saltanatmm kurucusu Osman Gazi'ye Mihal 

Bey'in silah arkada~hgl yaptIgml ileri surer. Osmanh Devleti bundan sonra da 

onemli i~lerinde hlristiyan memurlar kullanml~tIr. 

Tanzimat'la birlikte her smlf teba'a, kanun onunde e~it duruma getirilmi~tir. 

Pa~a, daha sonra yaYlmlanan Islahat Fermam geregi, Kmm harbi slrasmda Osmanh 

Devleti'ne yardlm eden A vrupah deyletlerin istegi uzere, hlristiyanlara bir parc;a 

daha musaadeler359 yerilmesini de zamanm gereklerinden sayar. A~inahklanndan 
dolaYI hlristiyan kesimin maliyede c;ah~tmlmalannm daha verimli olabilecegini 

belirten Pa~a, bunlann devletin can daman durumunda bulunan dl~i~lerinde 

istihdamlanm ise sakmcah bulur360
. Nitekim Abdulaziz devrinde hlristiyanlann 

sahip oldugu bu musaadelerin biraz daha geni~letilmesi kac;mIlmaz olmu~tur. 

Cevdet Pa~a, bu du~uncelerini 0 tarihlerde Maliye Nezareti'nde bulunan bir 

hlristiyan nazlr aleyhinde soylenen sozler uzerine kaleme alml~tlr. Pa~a'ya gore, 

hlristiyanlann deyletin onemli birimlerinde istihdam edilmemeleri fikrini ileri 

surenler din, mezhep ye milli gayretlerle ortaya C;lkmaml~lardlr. Bilakis bunda, ~ahsi 

C;lkar c;atl~malan rol oynaml~tlr. Vefey ki, din, mezhep ve milli gayretIer on plana 

C;lksa bile, bir ki~i degerlendirilirken, ki~iligi ye uygulamalan soz konusu 

edilmelidir. Bu baglamda Pa~a, Maliye nazmnda iki onemli ozellik arar: 

-Maliye i~leri hakkmda bilgi sahibi olmak( ehliyetj 

-i~inde namuslu ye duriist olmak 

Pa~a, bir yandan Maliye nazmm ele~tirenlere ceyap verirken diger taraftan da 

Osmanh Maliyesi'nin ic;inde bulund.ugu durumu analiz eder. "Maliye nazmnm 

Maliyece bilgisi yekilharc;hk alanmda olup finanstan anlamaz" diyerek "ehliyet" 

maddesine itiraz edenlere kar~l daha once de izah edildigi uzere Ceydet Pa~a, 

359 Ishalat Fermam'na gore, miisli.iman ile gayr-i mi.islimlerin mahkeme oniindeki e~itligi tekrar 
ediliyor, her iki kesim arasmdaki davalan hal i9in karma mahkemeler kumluyor ve 
yabancIlann Osmanh smulan i9inde gayr-i menkul sahibi olmalan saglamyordu. (ibrahim 
Sivrikaya, "Osmanh Devletinde Hukuk Kaidelerinin Geli~imi ve Tanzimat'dan Sonraki 
Uygulam~l", Giiney-Dogu Avrupa Ara1tmnalarL Dergisi, istanbul 1972, c. I, s. 141) 

36" Ala'ru:::at, 2. 
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gervekte, kapitalizmden (finans ilmi) anlayan Maliye nazlrlannm Osmanh ulkesinde 

bulunmadlgml, hatta bu bilimin Osmanh ulkesinde henuz ortaya vlkmadlgml ifade 

eder. Pa~a, Osmanhlarda Maliye i~lerindeki becerinin Osmanh iktisadi tarihinin 

geli~imi iyinde, "Maliye hazinesinin kaYlt, usul ve furuu" hakkmda bilgi sahibi 

olmak ~eklinde yanh~ anla~lidlgml belirtir. 

Ele~tirmenler tarafmdan nazmn "Komisyon Enternasyonal361"i davet edecek 

tutumlar sergileyebilecegi iddialanna kar~l, her nezaretten sadnazamm sorumlu 

olmasl sebebiyle Maliye nazmnm da bir taklm yanh~ davram~lanna engel 

olunabilecegini ileri surmu~tur. Diger taraftan Komisyon Enternasyonel'i davet 

edebilecek her turlu giri~imlerden de kaymIimahdlr Pa~a'ya gore. Oyle ki, 

BatIhlar'm sadece mudahalesinden degil, itirazlanndan bile sakmIimahdlr362. C;unku 

Batlhlar bir~eye aZlclk tlrnak degdirirlerse ugra~a ugra~a bir yank avarlar363. 

Ozellikle ingilizler'in her alanda faaliyetleri, her ada ve sahilde karma~lk i~leri 

vardlr364 ~ Ingiltere, ticaret devletioldugu iyin her zaman ki~isel ylkarlanna gore 

hareket etmektedir. Bu baklmdan ingilizlere guvenilmei65 . Sartlar ne olursa olsun, 

mall i~lere onem verilmelidir. 

Memur istihdammda orta yolu izlemek gerekir. Mesela, Divan-l Ahkam-l 

Adliye'nin kurulu~u slrasmda uyelerinin l/3'u hlristiyandl. Sonralan Temyiz 

Mahkemesi olan bu kurumun Hukuk, istid'a ve Ceza Dairelerinde hlristiyan 

gorevliler bulunmasl ~artlar geregidir. <;unku burada yerli-yabancl pek yok 

hlristiyanm i~i gorulmektedir. Gerek yerli gerek ecnebi hlristiyanlara mumkun 

oldugu olvude guven verilmesi gerekir366. Aksi taktirde mudahaleye aylk kapl 

blrakIlml~ olacaktlr. 

361 KomisyonEnternasyonal: 1860-1861 yIllanndan itibaren Avrupa'da i~lfilerin. sermayedarlarla 
servet ve refahlfa e~it olmak ilfin mevcut mallan bolii~mek, hatta hiikiimete ortak olmak 
dii~iincesiyle kurduklan cemiyet. Merkezi Londra'da bulunan cemiyetin Amerika ye 
isvilfre' de ~ubeleri vardl. (Merilf. Magaradaki ler, s. 301) 

36:! BOA, YEE, K. 18. E. 1858, Z. 93. Kr. 39. BatI miidahalesinden uzakta kalmallln geregi 
TanzimatlfIlar'm iizerinde onemle durduklan sonmlardandlr. Bu baglamda Sadlk Rtfat Pa~a, 
1842'deki Viyana Biiyiikellfiligi Slrasmda Hariciye NazIn Sanm Pa~a'ya yazdlgl mektuplarda, 
yabancl miidahalesi ile ortaya Iflkan mahzurlardan bahseder. Bkz. Sadlk Rtfat. "Tanzimat-I 
Hayriye'ye Dair Memalik-i Mahrilse'ye Gonderilen Fermamn S(heti ile Rtfat Pa~a'mn 
Sadaret Miiste~arhg1. Hariciye Namhgl ve Viyana Sefirligi Smlsl11da Yazdlgl Takrir, Tezkire 
ye Mektublann S('uetleri", AliinteMbiit-uIsiir. Dersaadet Tarihsiz. s. 14. 

363 BOA, YEE, K. 18, E. 1868, Z. 93, Kr. 39. 

364 Ceydet Pa~a. "Rus/ar'lJ1 .)'ark'da Tekaddiim/eri'·. 

365 BOA, YEE. K. 18, E. 1858, Z. 93, Kr. 39, s. 7. ingiltere. 1856 Yllmda Ayrupa'da meydana 
gelen mali buhrandan Osmanh Devleti'nin de etkilenecegini dii~iinerek Bablali'ye, tasarrufa 
uyulmasllll sahk vermi~tir. Aym ingiltere. <;lragan saraYl11l11 yeniden onanml slras1l1da 
binal1ln, tahtadan degil kargirden yapIlmasllll taysiye etmi~tir. (Te=iikir, 11, 38) 

366 BOA, YEE. K. 18. E. 1858, Z. 93, Kr. 39. 
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VINARH 

Klthk veya arzm yetersizligi donemlerinde ihtikan (spekulasyon) onleyip 

ttiketiciyi korumak amaCl ile devletin piyaSaYl denetimi ve piyasada tuketim 

maddeleri, mal ve hizmetlerin tesbit edilen bu fiyatlar uzerinden i~lem gormesi 

anlamma gelen narh; daha oz ifadesiyle, fiyatlann piyasada ba~lbo~ bir halde seyrini 

onlemek amaclyla devletye konan iktisadi bir smlrlamadlr367. 

isHim iktisadmm eksik rekabet ~artlannda fiyatlara mudahale edilmesi 

gerektigiilkesi, Osmanh iktisat du~uncesi ve tatbikatmda buytik bir yere sahip 

olmu~tur. Piyasalarm yaplsl geregi, narh uygulamasml zaruri idi. 

Osmanh narh uygulamasmda temel olyu, arz ve talep ~artlan olup tekelci 

egilimlerin tesirinin giderilmek istenmesidir. $artlar degi~tikye tesbit edilen fiyatlar 

da degi~iyordu. Ozellikle zirai urunlerde arz ~artlannm yok degi~ken olmasl boyle 

bir uygulamaYl zorunlu hale getiriyordu. Kurakhk, ula~lm zorluklan, uretimin harp 

vb. sebeplerden dolaYl azalmaSl sonucunda arzda bir daralma oldugunda narh 

fiyatlan ytikseitilir, arzm' geni~lemesj halinde du~urulurdu. Para birimi akyenin 

deger kaybetmesi narh fiyatlannda topyekun bir ytikselmeye, deger kazanmaSl ise 

topyekun bir azalmaya yol ayardl. Yukselme ve du~me oranlan her malda aym 

olmazdl. Maliyeti ytikselen malda, yeni fiyat tesbiti yaplhrd1368. 

Narh sistemi klasik dbnem Osmanh tarihinde fiyat politikasmm esasml 

meydana getirmi~tir. Osmanh siyaset yazarlan narhm halkm refahl iyin gerekli 

oldugunu belirtmi~lerdir. Bu husus resmi kaYltlara da yanslml~tlr. Aynca bu ye~it 

bir tatbikat, devrin ulemasmca "~er.'-i ~erif'e de muhalif sayIlmaml~tlr369. Ancak, 

Osmanh ekonomisini iktisadi liberalizme yakla~tlran Tanzimat sonraSl geli~meler, 

Osmanh devlet adamlan ve aydmlannm du~unce hayatmda da etkisini gbstererek370 

bzellikle, fiyat serbestligi ve narh aleyhtarhgl konusunda kendini hissettirmi~tir. 

Uygulamada oldugu gibi, fikir dunyasmda da uzun ve devamh akisler doguramayan 

bbyle bir reaksiyonun son brneklerinden birinin Cevdet Pa~a oldugunu 

farkediYoruz. Onceki devirlerde ise, umumi du~uncenin aksine olarak Osmanh 

devlet adamlan iyinde sadece Sadnazam Kbprulu FazIl Mustafa Pa~alnm, narh 

36i Hliseyin AsIan, 1.,/6m 'da Tiiketici Haklan, Ankara 1994. 

368 Tabakoglu, Tiirk jktisat Tarihi, 287. 

369 Ali $afak. "isHim iktisadmda Enflasyon ve Getirilen Onleyici Tedbirler", Diyanet Dergisi. c. 
XVIIL sayl 1. Ankara 1979, s. 2l. 

3ilJ Sayar, a.g.e .. s. 74. 
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taraftan olmadlgml ye fiyatlann te~ekkuhinu serb est blrakarak narh sisteminin 

uygulalll~ml bir sure i<;:in durdurdugunu biliyoruz371
. 

Ceydet P~a, narh uygulamasmm Osmanh ekonomisini olumsuz yonde 

etkiledigini belirtir372. Sadece Osmanh iktisadma farkh bakl~ a~Ilan getirmekle 

kalmayan Ceydet Pa~a, aylll zamanda Ayrupah deyletlerin sosyal ye iktisadi 

yapIlanlll ye uyguladlklan politikalan da yakmdan izlemi~tif. Bu <;:er<;:eyede Pa~a, 

Fransa'da Napolyon'un ekonomik hayata mudahalesine yol a<;:an zahire fiyatmm 

hukumet tarafmdan belirlenip satIlmaslyla ilgili uygulamasml kmar373
. 

islam iktisadmda narh sisteminin tarih<;:esi Hz.Peygamber deyrine kadar 

uzanmaktadlf. Halk, yiyecek maddesi slkmtlsl <;:ektigi ye fiyatlann kontrolsuz 

kaldlgl zamanlarda, Hz.Peygamber'e muracaat ederek fiyat artl~mm, gunumuz 

ifadesiyle enflasyonun onune ge<;:ilmesi, yani e~yaya narh konulmasl isteginde 

bulunmu$tur374
. Hicretin sekizinci senesinde Medine'de glda maddelerinin 

fiyatlannm ytikselmesi slrasmda fiyatlann a~lfl derecede ytikselmesine engel olmak 

i<;:in kendisinden narh talep edilen Hz.Peygamber, fiyatlan kontrol amaCl ta~lyan bu 

istegi: "Narh koyucu ancak Allah'dlr" diyerek kabul etmemi~ti375. Bu genel ifade ye 

371 Miibahat S. Kiitlikoglu, OsmanlLlarda Narh Miiessesesi ve 16-10 Tarihli Narh Defieri, istanbul 
1983, s. 8: Koprtilii FaZll Mustafa Pa~a, narhlll Kitap'da olmadlgllldan bahsederek, ah~eri~in 
iki taraflll nzaslyla olmasI gerektigini ileri siirmekte idi. (Ra~id Efendi, Tarih-i Ra!jid, 
Dersaadet 1282, c. n, s. 148-149) 

m "Bu sene komiir kIt ye pahah oldugundan halk biiyiik slkllltI c;ekmi~ti. Ciinkii ba~langIc;ta 
komiiriin 100 klyyesine 40 kum~ narh yerilmi~ti. Yeymiye pahah oldugl.lndan komiir yerinde 
pahah C;lklp bu fiyatla yerseler. komiirciiler zarar edeceklerdi. Narhlll yiikseltilmesini isteyen 
komiirciiler, istekleri olmaymca komiir ticaretinden yazgec;mi~lerdi. Kl~ gelince komiir 
bulunmaz oldl.l. Zamamnda askerin komiirtinii temin etmeyen Daire-i Askeriye, ta~ralardan 
gelen komiirii zorla almaya ba~ladl. Boylece sIkmtI bir kat daha arttl. Komiiriin kIyyesi 45-50 
kl.lm~a satIlmak iizere mhsat yerildi ise de komiir bl.llunm~z oldu. Nihayet narh kaldmldl. 
Ancak bunu tamanlllda yapmak gerekirdi. Ciinkii komiir karaborsaya dii~tii". (Tezakir, n, 47) 

373 "Napolyon, dii~manlannlll iizerine gitmeden once, Fransa' daki kIthk ve pahahhgI gidermek 
ic;in ihtiyat olarak anbara konan mid zahireyi Paris piyasasll1a siirmii~tii. Bll davram~Iyla, 
problemin c;oziimlenecegini samyordl.l. BlI tedbirin yetersizligini gortince, Fransa'mn her 
yamllda, zahire fiyatIlllll hiikiimet tarafllldan belirlenmesi ve tiiccann, elindeki zahireleri 
belirlenen fiyatla satmaga mecbur oldl.lklanna dair emirler C;lkardl. Ticareti baskI altlllda 
yiiriitmege kalktl. Halbl.lki 'narlu Allah koyar' hiikmiine gore, ticarete miidahale 
edilemeyecegi aC;Iktl". (Tarih, X. 50) 

3i4 Safak, a.g.m .. s. 19. 

3i5 Klsas, 1. 222: Hadis'in tarn c;evirisi ~u ~ekildedir: "Narh koymayullz. Zira narh koyan, 
kllllanna darhk ye bolluk veren, onlan nZlklanduan Cenab-I Hak'dlr. Benim Allah'a biitiin 
niyazlln sizlerden bir ferdin benden kan ve mal husl.lsllnda bir istegi olmayarak kendisine 
kavll~mamdan ibarettir". (Sabri UIgener. "Hl.lkuk ye Ahlak Kaynaklannda iktisat Siyaseti 
Meselesi", Ebul-ula Mardin Armagant, istanbul1944, s. 1151-1189'dan nakleden Omer Liitfi 
Barkan, "Tiirkiye'de Din ye Deylet ili~kileri", Cumhur~vet'in 50. ytltna A rmagan , istanbul 
1983, s. 87) Bll konl.lda hadis kaynaklannda gec;en diger rivayetler ic;in bkz: AsIan, a.g.e., s. 
58-59. 
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hadis kaynaklannda yer alan dig er riyayetler yen;:eyesinde, islam iktisadl ye hukuk 

disiplininde alimler arasmda farkh yorumlar ortaya Ylkml~tlr. Klasik dbnem Osmanh 

tarihinde, Ebu Hanife'nin caiz gbrmedigi devletin narh koymasl ye fiyatlann 

te~ekkulune kan~masl prensibi, imam Ebu Yusuf ye imam Muhammed tarafmdan 

kabul gbrerek, uygulamada kendisine me~ruluk kazandlran bir yer bulmu~tur376. 

Yukanda da ifade ettigimiz gibi, piyasalann yaplsl, bbyle bir fiyat tesbiti 

uygulamaslm zorunlu ktlmakta idi. 

Narh aleyhtarhgl fikrinin Osmanh iktisat du~uncesindeki kar~lhgmm Ceydet 

Pa~a'da yanktlandlgml daha bnce belirtmi~tik. Bu husus da, yine Tanzimat'la 

birlikte gelen fiyat politikasmm iktisadl hayata yanslml~ bir gbstergesidir. Pa~a'nm 

narh konusundaki gbru~leriyle ilgili kaynaklanm Sunnet gibi bir islami delilden 

alarak aylklamaya yah~maSl, aym zamanda Tanzimat ricalinin devlet duzeninde 

islami k~~gl ye duyarhklan arka plana atmamalanmn bir sonucu olsa gerektir. 

Ancak, Pa~a'nm bu yakla~lmmm Batl'da ytikselen iktisadl geli~me ye ilerlemelerden 

ayn, salt islami gayelerle ileri surulmu~ fikirler oldugunu sbylemek de dogru olmaz. 

<;unku, Tanzimat deyrinin iktisat politikasmm genel karakteri narh aleyhtarhgl 

do grultusundadlr. 

VlL YED-i VAHiD (Tekel) 

Ceydet Pa~a, Tanzimat bncesi Osmanh iktisadi yaplslmn her alanmda yed-i 

yahid (urunuil ahm-satlml uzerine deylet tekelinin konmasl) usulunun gec;:erli 

oldugunu soyler377. Ziraatle ugra~a,n kesim, et emegi ye aim teri ile elde ettigi 

zahireyi istedigine diledigi fiyatla satamazdl. Belki belirli bir fiyatla mubayaactlara 

ve istanbul'un kapan tuccanna satmaga mecbur olurdu378. Hiikumet mubayaa 

memurlan vasltasl ile zahireyi miri fiyatlyla yiftyiden miibayaa ederd?79. Bunun 

yamnda, zahire ticareti kapan tticcannm tekelinde idi380 . 

Ekmekyiler miri fiyatla zahire ahp ekmegi hukumetin belirledigi fiyatla 

satarlardl. Bu durum sadece istanbul'da ucuz fiyatla ekmek satllmasl iyin tercih 

edilmi~ bir yoldu381 . Fmnlann saYlsl az olmasma ragmen esnaf slrtmdan geyinen 

birc;:ok memurun yamslra, bazl nufuzlu kimseler de bu kazanytan hisse ahrlardl. Bu 

376 Barkan, a.g.m., s. 87. 

377 Te::dkir, I. 7. 

378 Tarih, X, 13. 

379 Te::dkir, I, 7. 

380 Tarih, IV, 153. 

381 Tarih, X, 13. 
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gibi kanunsuz masraflar hep zahire fiyatma eklenirdi. Zahirenin pahahla~masl her 

zaman birc;ok dedikodulara sebep olur, sonunda es'ardan sorumlu istanbul 

kadllannm gorevden ahmp uzakla~tmlmalanna yol ac;ardl. Sava~ slrasmda ise dogal 

olarak her~eyin degerinin artmasl gerekirken yed-i vahid sebebiyle dl~ardan zahire 

getirecek kimseler normal fiyattan satamayacaklanndan c;evreden zahire gelmezdi. 

Boylece istanbul'da zahire kltiIgl ba~lar, halk yiyecek ekmek bulamaz olurdu. 

Zararh bir usul olan yed-i vahidin kaldmhp da, herkes zahiresini getirip istedigi 

fiyata versin ve cam isteyen ekmek yaplp satsm denilse idi bu kadar zahire slkmtlsl 

c;ekilmezdi. Hukumet ise sadece muhtekirleri ve kileyi klSlP olc;ekle halkl aldatan 

insafslz esnafl cezalandmrdl. istanbul'da zahire bulunamayl~mm sebebi bu zararh 

yed-i vahid usulu idi381. 

Cevdet Pa~a, 1838 Osmanh-ingiliz Ticaret Anla~masl'nm getirdigi ticaret 

serbestligi nedeniyle, yed-i vahid usulunden her sene hazineye akan 70 bin kese 

gelirin ortadan kalktlgml, boylece Maliye Hazinesi'nin bu gelirden mahrum 

kaldlgml soyler383. Pa~a'nm ashnda ifade etmek istedigi, yed-i vahidin birdenbire 

degil, a~amah olarak kaldmlmaSldlf. Pa~a'ya gore, 0 tarihlerde yUrlirlukte olan yed-i 

vahidin aniden kaldmlmasl oldukc;a zor bir uygulama idi":l84. 

Ozetle Cevdet Pa~a, "pek yolsuz bir~ey" , "zararh bir usul" diye nitelendirdigi 

yed-i vahidin, Osmanh illkesinin her yerinden kaldmlmasl gerektigini, buna kar~Illk 

servet ve ma'muriyete yol ac;an ah~veri~ serbestliginin gec;erli olmasl uzerinde 

durmaktadlr385 . Nitekim, Tanzimat'la birlikte yed-i vahid sisteminin kaldmlmaslyla 

emlakin, klymet ve gelirinde onemli olc;ude artl~ saglanml~tlr386 

VIII NIUBAYAA 

Cevdet Pa~a, istanbul ic;in gerekli zahire, e~ya vb. ihtiyac;lann temini 

hususunda mubayaa usulilnUn yol ac;tlgl olumsuz geli~melere kar~l da en guvenli 

yolun, yine serbest ticaret oldugunu ileri surer387
. 

38~ Tarih. IV. 153. 

3~3 Te::6kir, 1. 7. 

384 Tarih, X, 13. 

385 a.g.y. 

386 Te::6kir, IV. 4. 

387 Tarih. VI. 95. 
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I' 

Pa~a'ya gore, Osmanh ulkesinde kirk elli yildan beri ylirUrlukte olan mubayaa 

usulU, ureticiyi, elindeki tahlh az bir fiyatla mubayaaclya satmak zorunda 

blrakIldlgmdan hem istenilen miktarda tahll uretimini engellenmi~ hem de ta~ra 

halkmm fakirle~mesini hl~landlrml~tlr388. 

istanbul'a zahire, tuccarlar aracillglyla getirilirdi. C;ogalan nufus sebebiyle, 

getirilen bu zahireler kl~ bitimine kadar yetmezdi. Kl~ gunlerinde, azalan zahire 

sebebiyle halk slkmtl i<;:inde kahrdl. Bu husus dikkate almarak, halka yeterli 

miktarda ekmek temini i<;:in, Tersane-i Amire'de zahire anbarlan yapilarak miri 

tarafmdan zorunlu olarak zahire mubayaasma ba~lanml~tl. Bunun uzerine zahire 

<;:ekilecek yerlere mubayaacilar gonderilerek, kI~ sonuna kadar istanbul i<;:in yeterli 

zahire ziraat<;:ilerden satm ahmrdl. Anbarlarda stoklanan bu zahireler, kI~m miri 

tarafindan fiyatl kar~lhgmda finncllara verilirdi. Bu politida ile kI~ gunlerinde 

zahireslkmtlsl <;:ekilmezdi. 

istanbul'a zahire temini olduk<;:a zor ve yorucu bir i~ti. Surekli art an nufus i<;:in 

ba~ta, et, yag, zahire vb. temel ihtiya<;: maddelerini yeti~tirebilmek kolay degildi. 

Devlet ileri gelenleri, spekulasyonlar sebebiyle mesailerinin buylik bir klsmml 

istanbul' a zahire temini i<;:in aymrlardl.. MirT tarafindan mubayaacilara her kile 

bugday i<;:in yirmi~er para veriliyor, ancak fakir reaya bunu Uy dort kat daha pahah 

satm almak zorunda blrakIhyordu. Boylece mubayaa usulu ile ta~ralar halkl bUyiik 

zarara ugruyordu. Diger yandan, uzak yerlerden kulliyetli zahirenin sadece nakil 

ucreti, mirice verilen paranm iki kat! oluyordu. Mubayaacllar, a<;:gozlulUklerinden 

dolaYI miri tarafmdan kendilerine verilen on kilede bir kileye kanaat etmeyip kendi 

ol<;:eklerine gore kile kullamyorlardl. Boylece on kileyi altl yedi kileye getirerek 

artan akyeyi reayadan ahyorlardl.· Bu zulum ve eziyetlerin yamslra, reayadan 

aldlklan kan~lkslz ve sag bugdaya saman, arpa vb. kan~tlrarak hilede 

bulunuyorlard1389. istanbul'a gonderilmek uzere gemilere yliklenen zahirenin bir 

bolumu yolda gemi personelince satlhyor, azalan· zahire yerine ise saman 

ekleniyordu. Aynca aglrhk <;:ekmesl i<;:in uzerine su dokulUp bozulmasma yol 

a<;:lhyordu. Kan~lk ve nemli zahire, mirT anbarlara konulunca klsa surede <;:urUyiip 

kokuyordu. Fmncilara bu ~ekilde gelen zahirenin pi~irilip yenilmesiyle biryok 

hastahklar ortaya Ylklyordu. Yenilemeyecek derecede kokanlar denize 

dokuluyordu. Sonu<;:ta hazine zarara ugruyordu390 

388 Yayuz Cezar. "Osmanh Deyleti'nin Mali Kummlanndan Zahire Hazinesi ye 1795 (1210) 
tarihli Nizamnamesi". Toplum ve Bilim, istanblll 1978, sayl 6-7, s. 117. 

389 istanbul Kadlsl ismail Raif Pa~azade ismet Bey zamanmda ekmekler yenilmeyecek bir dllnuna 
gelmi~ti. Geli~melerin sommlusu: bazl niifuzlu kimseler, bunlann c;eYrelerinin hakSIZ 
kazanylan ye esnafm hilebazhklan idi. (Tarih. VI, 91) Ill. Selim. miibayaa usuliiniin 
zararlanm g6rerek kaldmlmaslm emretmi~tir. (Tarih, VI. 95) 

390 Nuri Bey Tarihi'nden Tarih, VI, 92-93. 
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Ceydet Pa~a'ya gore, ta~ra halkmm iktisadi slkmtlya du~mesi sebebiyle 

mubayaa usulUnun ortadan kaldmlmasl kaymIlmazdl. Bu du~uncesiyle Pa~a, 

Yak' anuyis Nuri Bey, Tatarclk Abdullah Efendi ye Serif Efendi ile aym kanaatleri 
'91 

payla~maktadIr' .. 

Ceydet Pa~a, istanbul halkmm ihtiyaylanm du~unup de, bu ~ehri besleyen 

ta~ra ticaret ye ziraat erbabml dikkate almamanm b.uyilk bir eksiklik oldugunu 

soyleyerek -her zaman oldugu gibi- bu konuda da deylet idarecilerini tenkid eder. 

Bilindigi gibi, Kuyuk Kaynarca Antla~masl ile Rus ticaret gemileri Karadeniz ye 

Akdeniz'de rahatya gelip gidip her turlu emtiaYl naklederek serbestye ticaret 

. yapabileceklerdi. Ruslar'm Kefe, Kmm iskeleleri ye Karadeniz klyIlanndan zahire 

ithaline ba~lamalanyla birlikte, zahire slkmtlsl ortaya ylkmaya ba~laml~tl. Kuyuk 

Kaynarca'nm baZl maddelerini yorumlayarak aylklrga kavu~turmak gayesiyle 

yapllan Aynalrkayak anla~masmdan sonra (1779) ye Reisulkuttab Halil Hamid 

Efendi zamanmda, halkm slkmtlya du~ecegi du~unulerek istanbul zahiresinin 

yabancIlarca almlp goturillmesi yasaklanml~tl392. 

Bu geli~meleri ye Osmanlr idarecilerinin sergiledikleri tayn begenen Ceydet 

Pa~a, aym kararhhgm ta~ra halkI iyin gosterilmedigini, halbuki istanbul'u besleyen 

aSll kesimin ta~ralardaki ticaret ye ziraat sahipleri oldugundan bunlara daha yok 

onem yerilmesi gerektigini vurgulamaktadlr. 

ix MUSADERE 

Tanzimat oncesi Osmanh toplumunda yonetici zumrenin sosyal bir smlf 

meydana getirmesini onlemek amaclyla uygulama alanma konan musadere 

sistemi393, deylet hizmetindeki vezir ye memurlardan olenlerin, kanunlar geregi 

mallanna hazine tarafmdan el konulmasl gelenegidir394. Sadece deylet goreylileri 

391 Cevdet Pa~a. Serif Efendi layihasmdan yaptIg1 ~u nakille. miibayaa meselesinin 
halledilmesinin ~art oldugu iizerinde anemle durmaktadu: "Sava~ta ve ban~ta. miibayaa fakir 
halk iizerinden kaldmlmalldlf. Devlet kendi aktyesi ile miibayaada bulunsa. reaya dart be~ kat 
daha az para tylkanf. Reayarun mall hazinede Ylgtll paradan iyidir. Eu paramn nema ve 
ticareti olmaz. Reayanm aktyesi bo~ durmaz, daima i~ler ve artar. Eu baklmdan reaya mahm. 
hazine mahndan daha tyok korumak gerekir. Kuk ytl sava~ olsa, reayamn bir yumurtasma bile 
el koymamak gerekir". (Tarih. VI, 94-95) 

392 Yasaga uymayan iki geminin tutuklanmasl iizerine Rus eltyisinin itirazma Osmanll 
makamlannca: "Her devlet kendi miilk diizenini karga~ahktan korumaya mecburdur" 
denilerek yabancllarca zahire ticaretinin yaptlmasl engellenmi~tir. (Tarih. 11, 134-135) 

393 Tabakoglu, Turk jktisat Tarihi, 139. 

394 Tarih. V, 284. 
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degil, zaman zaman tuccar ve diger i~ sahipleri de musadereye tabi tutuldugu 

bilinmektedir395 . Uygulamadan sadece ilmiye Sllllfi mensuplan ve iffet ve 

dogrulukla tanman memurlar mi.istesna idiler396 . Devleti boyle bir uygulamaya 

sevkeden sebep, bi.irokratik vevrelerin sahip olduklan servet ve mallan, ve~itli , 
vesilelerle devlet yeya mulkten vahp zimmetlerine gevirdikleri du~uncesi idi397. ilk 

zamanlarda bu gayeyle uygulanan musadere sistemi, sonralan hazine muzayakasma 
kaql mall bir tedbir haline getirilmek suretiyle suistimal edilmi~tif. 398. 

Musadere usulilnun devlet manslplanlll Ylpratlp399 mal masuniyetini ortadan 

kaldmp bir vok insalll sefalete mahkum ettini goz oni.inde bulunduran Cevdet Pa~a, 

Osmanh mali duzeninde uygulanan bu sisteme hukuki ve mall yonlerden kar~l 

vlkar400. Bunu, virkin ve zararh bir uygulama (usul-i keriha ve muhribe) olarak 

gorur40I . Hukuk plalllndan bakIldlgmda, Pa~a'ya gore, devlet hizmetinde olanlann 

hepsi servet ye mallanlll, devletten veya mulkten vahp gasbetmi~ kimseler 

degillerdlf.· Bu sebeple, meycut mallanndan evlat ve yarislerini mahrum etmek 

islamiyet' e, insaf ve insanhga aykmdlr402 . Gervekte devletve yapllmasl gereken i~, 
devlet ye mi.ilkten topladlklan kayglslyla vezir ve memurlann mallanlll zaptetmek 

degil, onlara bu firsatl vermemektir. Bir ba~ka ifade ile, insanlan hakslz kazanca 

goturen yollan kapamaktlf. Mali yonune gelince, musadere edilen maim % l'inin 

395 Tarih, Ill, 118. Mtisadere, kanunsuz yollarla, a~m bir ~ekilde zenginle~en ve devlet hazinesini 
kendi (;:Jkarlan ilYin kullananlara uygulamrdl. Zamanla suistimal edilip kendi ticareti ile mal 
ve para kazanan zenginlerden alenlerin mallan da birer bahane ile miisadere edilmi~tir. 

(Mustafa Nuri Pa~a, Netayic ill-Vukuat, Kurumlan ve Orgiltleriyle Osmanll Tarihiadlyla 
sadele~tiren, notlar ve alYlklamalan ekleyen Ne~et Cagatay, Ankara 1980, c. III-IV, s. 288, 
309) 

396 Tarih, IV, 261; XI, 56. Mesela, Defier Emaneti'nden munfasIl olup amrtinde rti~ete el 
siirmemi~ olan Mehmed Emin Recai Efendi aldiigunde, zeameti i~tirak tizere erkek evladma 
bual(lldlktan ba~ka, onlara duhan gtimnigiinden maa~ baglan.lm~tlr. (Tarih, 11, 149) 

397 Tarih, Ill. 118. Miisadere, devlet ileri gelenlerinden muhassll ve miiba~irlere kadar biitiin 
biirokrasinin rii~vet. iltimas ve halka yaptlklan zuliimlerine kar~llIk devletlYe bir silah olarak 
kullamhm~tlr. (Ahmet Tabakoglu, Gerilellle D6nemine Girerken Osmanll Ma/~vesi, istanbul 
1985, s. 226) 

398 M. Cavid Baysuu, "Musadere", jA, istanbull960, c, VIII, s, 669/b. 

399 Sam valisi Azimziide Mehmed Pa~a' mu muhallefatI hususunda sorgulanan oglu Abdullah 
Pa~a ile damadl Nasuh Bey, kendilerinin birer eyalete tayinleri kar~lhgmda rti~vet taahhtit 
etmi~ler, fakat Rakka ve Diyarbekir'de halka zuli.imden .ba~ka bir ~ey yapmadlklan gibL 
verdikleri sozleri de yerine getirmemi~lerdi. (Tarih, III, 273 vd.) 

41)1) Tarih, X, 188. 

401 Tarih, Ill, 117. 

402 Miisaderenin me~ruiyet sebeplerinden birisi dev~irme sistemidir. Kamu gorevi ytiklenen 
dev~irmeler, kale asIlh olduklanndan devletin kolesi saYlhyorlardl. isliim hukukuna gore 
efendi, kolesinin miraSIYISI oldugundan, oldiiklerinde servetleri "efendi" olan devlete kahrdl. 
(Yeni~ehirli Abdullah EfendL Behr;etiJ'I-Fetiivii, istanbul 1266/1729'dan nakleden 
Tabakoglu, ()smanll Maliyesi, s. 296) 
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bile devlet hazinesine girmeyerek memurlar tarafmdan c;:almmasl hadisesidir403 . 

Bbylece hem devletin miisadere yoluyla herhangi bir kan olmaz, hem de miilk 

sahibinin geride blraktlgl insanlar fakirlik ve slkmtl ic;:inde kahrlardl. Devlete kar~l 

klrgm ve dargm bir c;:ogunlugun ortaya C;:lkmasl da ayn bir problem idi404. 

Gbriildiigii gibi Cevdet Pa~a, miisadere usuliiniin aleyhindedir. Bu 

uygulamanm ne dine ne de insaf ve insanhga slgdlgml sbylemektedir. Pa~a, ki~ilerin 

servetlerine devletc;:e de olsa hakslz yere el konulmasmm yanh~ oldugunu ve 

c;:ocuklannm mirastan mahrum blraktlmalanllln saghkh bir davralll~ olmadlgllll 

sbylemektedir. Bu satlrlardan, Pa~a'nm bzel miilkiyetten yana bir tavlr sergiledigini 

sbylememiz miimkiin gbriinmektedir. Cevdet Pa~a'nm ya~adlgl dbnemde miisadere 

sistemi yiiriirliikte degildir. <;:iinkii Tanzimat somaSl iktisadi ve sosyal 

diizenlemeleriyle bu uygulama kaldlfllml~tlr405. Pa~a, her flrsatta, iilkenin 

ma'muriyetinin ziraat, ticaret ve sanayi ile gerc;:ekle~ecegini vurgular406. Bu nedenle, 

ba~kalannm servet birikimine el koymak, devlet gelirleri ve iktisadi geli~me 

ybniinden saghkh bir politika degildir. 

Pa~a'nm bu gbrii~leri de serbest ticaret, narh ve yed-i vahidde oldugu gibi 

gec;:mi~ dbnemlere duyulan reaksiyonun bir gbstergesi olup Tanzimat devrinin genel 

iktisat politikasldl( Miisadere sisteminin . yiiriirhlkten kaldmlmasl, Tanzimat 

reformlannm belkemigini te~kil eder. <;:iinkii bu uygulamayla ~ahsi miilkiyet, mutlak 

manada hak olarak kanunla~lyordu. Cevdet Pa~a'nm ba~kanhgl altmda bir 

komisyon tarafmdan hazlrlanan Arad Kanunnamesi'nin kabulii ferdiyetc;:i fikirlerin 

giic;:lenmesine, bu da yabancllann 1858'den itibaren Osmanh sllllrlan ic;:inde toprak 

edinebilmelerine yol ac;:acaktlr407. 

4113 Mlisadere edilen mall ann % kaC;:lmn devlel hazinesine girdigi konusu henliz bilimsel olarak 
ortaya konmaml~ ise de bu rakam. tarihsel verilere ters dii~mektedif. <;:i.inkii % 1 rakaml 
gerc;:egi yansltmamaktadlf. 

4(14 Tarih. Ill. 118. Mustafa Nuri Pa~a aym kanaatte degildir. Ona gore, mall an miisadere 
edilenlerin varislerine, devletc;:e gec;:inecekleri kadar mal buaklhrdl. Gec;:inemeyecek kadar 
mah olanlara ise Odenek verilirdi. (Mustafa Nuri Pa~a. Ill-IV. 284). Aynca devlet ileri 
gelenlerinden mallan musadere edilenlere. gorevdeki devlet memurlannca yardlmda 
bulunulurdu. (Mustafa Nuri Pa~a. Ill-IV. 105). 

4(15 Mustafa Nuri Pa~a, Ill-IV, 288. 

4u6 Te::akir. IlL 227. 

4(17 Yusuf Ziya irbec;:, "Osmanh Devletinin DI~ Dlinya ile Temaslan Neticesi iktisadi ve ictimai 
Politikasmda Olu~an Degi~iklikler". Turk Diinyasl Ara§tIrfl/alan, saYI 58, istanblil 1989, s. 
129-131. Arazi Kanunnamesi, islam hukukundaki hUkiimleri dikkate alarak vaklf arazi ve 
miri araziyi de hesaba katlm~sa da ozel miilkiyeti temel kabul ederek miilkiyet ve miras 
konulannda laikle~meye ve Batl kanunlanna giden slireci ba~latml~tlf. Kanunun yiiriirhige 
girmesinden soma mid topraklann yakla~lk % 70' i ozel miilkiyete gec;:mi~tir. (Tabakoglu. 
Turk ikfisaf Tnrihi. 201) Kanunname melni ic;:in bkz. Ara::i Kanunnalllesi. Haz: Orhan (eker. 
istanbul 1985. 
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I' 

X PARA 

roHer~ey paraya baghdlf40Sro . 

Bir milletin iktisam geli~mesini tayin eden faktorlerin neler oldugu hususu 

uzerinde duran Cevdet Pa~a, askerl, siyasl, ve idari baklmlardan gUylu bir devlet 

kurulabilmesinin, servet ve gelir artl~mm saglanmaslyla mumkun olabilecegini, 

bunun iyin de paraya yani mali kaynaga ihtiyay duyuldugunu belirtmi~tir. Vergi, 

. borylanma ve akyenin devali.iasyonu dl~lllda, servet ve gelirin yilkseltilip dolayh 

yonden artmlmasma yol ayacak olan iktisat politikalannm belirlenmesinde paramn 

onemi buyuktur. Bu yonuyle para, her alanda belirleyici bir guytUr. 

Cevdet Pa~a, para hakkmdaki du~uncelerini, bazen olaylann yorumu 

slrasmda ki~isel gori.i~lerini belirtmek, bazen de kendisinden onceki tarihyilerin 

yanh~lanm bulup duzeltmek suretiyle, eserlerinde degi~ik yer ve zamanlarda 

anlatml~tlr. Bu ifadelerinde paranm iyerigi, degeri, miktar ve ahm gucu arasmdaki 

ili~kiler ile ilgili oldukya basit, fakat isabetli te~hislerde bulunmu~tur. Paranm ortaya 

ylkI~l, degi~ik milret ve devletlerdeki baslm teknik ve yontemleri hakkmda tarihsel 

bilgi birikimlerine de yer veren Pa~a'YI, sadece Xrx.yUzYlhn iktisadi faaliyetleri 

degil, bununla birlikte geymi~ yUzyIllarda ya~anan ve tarihe mal olan iktisadl olaylar 

da ilgilendirmektedir. 

Cevdet Pa~a, para baslmmlll -kendi devri itibanyla- yakla~lk iki bin altl yUz 

yIl once Yunanhlar'lll bulu~u oldugunu ileri surer. Bu tarihten once, altlll ve 

gumu~ten kulyelerie mal mubadelesi yapIlmakta idi. Eski milletlerin, Ylldlzlardan 

birer ilah edinip her birine ozel karakterler isnad ederek onlar adma sava~ ve ban~ 

adlanyla bir taklm ilahlar edindiklerini belirten Cevdet Pa~a, bu anlaYl~m para 

uzerindeki resimlere de yansldlgml iddia eder. Yunanhlar ve Romahlar, paralannda 

genellikle insan, bitki, bina resimleri i~lerlerken; Yahudiler yiyek vb. motifler 

kullanml~lardlr. Kiyanyan paralannda ~ahlannm kabartma resimleri ile bahk, 

bayku~, at, ok ve yay tercih edilirken, Sasani paralannda yine ~ahlannm resim, 

lakab ve ismi ile tapmaklan yer ahrdl. Paralarda vezinli beyitler yazllmasl 

islamiyet'in ortaya ylkl~mdan yok soma Safeviler ve Hindistan'daki islam 

devletlerinde gelenek olmu~tur. 

islam milletinde ilk resmi sikkelerin Emevi paralan oldugunu soyleyen 

Cevdet Pa~a, en eski paranlll 660'da Basra'da kesilmi~ gumu~ bir dirhemden 

408 Te::dkir, IV. 170. 
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meydana geldigini ileri surer409. Altm ve gumU$ten ma'mul olan Emevi paralannm 

hiybirinde halifenin adl yoktur. Abbasiler doneminde de farkh bir durum soz 

konusu degildir. Ancak Halife Mehdi, ilk kez kendi adml gumil$ paralara i$letmi$tir 

(776). Halifelerden altm paralara ilk defa kendi adlm yazdlran, Harun Re$id'in oglu 

Emin'dir (810). Halife Ahmed en-Naslr Lidinillah zamanmda paralarda sadece 

halifenin adl yazlhr oldu. Endillils Emevileri ve Fatlml paralannda basllan yer, tarih, 

halifenin adl ve ilnvam yer ahrdl. 

Osmanh Devleti'nin ilk yIllannda Selyuklu, Hind, Irakeyn, Magrib ve Efrenc 

paralan geyerliydi. ilk kez, gilmil~ ve bakIr sikkeler Orhan Gazi zamanmda 

kesilmi~tir4111. Fatih doneminde ise altm para basllml~tlr. Devletin geni~lemesiyle 
birlikte para baslm yerleri (istanbul, Halep, Mlslr vb.) artml~ ve para maden, aglrhk, 

vezin ve ebatlanyla ye$itlilik gostermi$tir (kuru$,fmdlk altml, mecidiye Vb.)411. 

Cevdet Pa$a, Tarih'inde istanbul ve ta$radaki darphanelerde kesilen 

paralardan Osmanh Devleti'nin kurulu~undan kendi zamanma kadar gelenleri SlraSl 

ile gordilgilnil soylemektedir4l2
. Bu ifadeler, onun para ve para meseleleri ile ilgili 

hususlardaki duyarhhgml yansltmasl bakImmdan deger ta$lmaktadlr. 

Para bahsinde Cevdet Pa~a'mn ilgisini yeken olaylardan bir bolilmilne 

I.Abdillhamid ve III.Selim devri hadiselerinin incelenmesi slrasmda rasthyoruz. Her 

iki hilkilmdann saltanat devri, umumiyetle mall problemlerin zirveye ylktlgl 

yIllardlr. Hazine aylklanna yare bulabilmek ve mall slkmtlYl hafifletebilmek iyin 

. daha I.Abdillhamid devrinde ardl ardma biryok meclisler toplanml$, fakat hepsi de 

sonuysuz kalml$tl. Nihayet 1788'de toplanan me~veret meclisinde maliye meseleleri 

tekrar ele ahnml$, uzun gOril$melerden soma ba~ka yare bulunamadlgl iyin "sikke 

tag~i$i" (para ayannm dil~ilrillmesi/devalilasyon) yoluna gidilmi~tir. Mecliste 

goril~illen konular ily maddede yogunla$lyordu: 

-Sikkenin ayannm dil$ilrillmesi, 

409 Emevi halifesi Abdi.ilmelik'den (685-705) once. Arap iilkelerinde dinar denilen Bizans ve 
dirhem denilen Iran paralan tedaviil ediliyordu. Musliimanlann para operasyonlan Halife 
bmer devrinde ba~laml~, tedaviildeki dirhemler standardize edilmi~, Hz. Ali ilk Islam 
dinanm basml~ (660) fakat bu para piyasada tutunamaml~tlf. Abdi.ilmelik bu duruma son 
vererek IsIam paralanm basmaya ba~laml~tlr (693). (Tabakoglu. Turk jktisat Tarihi. 56) 

4]11 Yakm zamana kadar ilk sikkenin Orhan Gazi devrinde baslldlgl biliniyordu. Son 
ara~tlrmalara gore. ilk sikkenin Osman Bey zamamnda darbedildigi kesinlik kazanml~tlr. 
(ibrahim Artuk. "Osmanh Beyliginin Kllmcllsll Osman Gazi"ye Ait Sikke'", Tiirkiye 'nin 
So.sya! ve Ekonolllik Tarihi (1071-1920). Ankara 1980, s. 27-32. 

411 Tarih. I. 247. Geni~ bilgi iyin bkz. Halil Sahillioglu. "Akye". DjA, Istanbul 1989, c. 11. s. 224-
227. 

41~ Tarih, L 255. 
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-Tedavtilde olan paranm benzeri, baklrdan sikke kesilerek aynen altm ye 

gumu~ gibi harcanmasI, 

-Uc;:u yeya ikisi bir para sayIlarak baklr sikke kesilmesi (itibarl para) 

Bu maddelerden ikincisi olan gori.i~: "Bu gibi para, MIsIr ye Ayrupa 

ulkelerinde rayic olmaYIp saya~ arac;: ye gerec;:lerinin c;:ogu bu ulkelerden geldigi ic;:in 

ah~yeri~te deyletin buttin ticareti durur" denilerek kabul edilmezken; uc;:uncu gori.i~ 

de: "deyletin ~anma dokunur" du~uncesiyle reddedilmi~tir. Ceydet Pa~a, bu son 

madde ic;:in: "bu ~eklin faydasI c;:ok azdIr" demektedir. 

Meclisce kabul edilen birinci gori.i~ ile, sikkenin ayannm du~uri.ilmesine ye 

buna ek olarak altm ye gumu~un rayicine biraz zam yapIlmasma karar yerilmi~tir. 

Elde yeterli miktarda nakit olmadIgmdan herkesten toplanacak altm ye gumu~ e~ya 

Darphane'ye yerilecek, elde edilen altm ye gumu~ten mag~u~ sikke kesilmesi yoluna 

gidilecekti. Karar geregi, altm ye gumu~ kap kacagm uretim ye kullamml 

yasaklanmI~, elinde bu gibi ewa bulunduranlann fiyatI kar~Ihgmda, Darphane'ye 

teslimi istenmi~tir. Boylece eski sikkeye klyasla, 115 oranda kan~Ik olmak uzere 

iki~er kuru~luk sikke kesilerek Darphane'ye bir hayli gelir kazandmlabilecegi 

umulmu~tur. Fakat c;:aresizligin ye ne yapacagmI bilemezligin sonucu olan bu 

umitler de ergec;: bo~a C;:IkacaktIr. 

i~te bu nokta, 0 yIllara ait olaylan ye belgeleri derleyen Ceydet Pa~a'nm 

dikkatinden kac;:mamI~tIr. Olaylan tahlil sIrasmda kendi fikirlerini de belirtmekten 

c;:ekinmeyen Pa~a, sikke .ayannm du~uri.ilmesinde de yapJlan uygulamaYl: "fena bir 

muamele idi" diyerek ele~tirmekten c;:ekinmemi~tir. Pa~a'ya gore, sikke ayanm 

bozarak tedavtildeki para miktanm alabildigine c;:ogaltmak (emisyon artI~I), sunl bir 

tedbirdir. Para nihayet bir mubadele araCI olduguna gore, hazine aC;:Iklanna bu 

~ekilde kesin bir c;:are bulunamazdl. Sonuc;:, sadece amme muamelelerine tesir 

ederek para kIymetinin kaybolmasI ye e~ya fiyatlannm yiikseltilmesinden 

( enflasyon) ibaretti413
. 

Oyle anla~Ihyor ki, sikke ayanm bozarak tedavtil hacmini sunl bir ~ekilde 

geni~letni.ekten dogan neticeler ye bu arada ozellikle sabit gelirlilerin gec;:im 

darhgma ugramalan -ki, bu durum enflasyonun ah~lk oldugumuz belirtilerinden 

biridir- Pa~a tarafmdan tarn bir aC;:lkhkla kayramhp ifade edilmi~tir. 

413 "Altm ve gumll~lln gen;:ek klymeti ve e~yaya olan tabii orant. sikkenin ayanmn 
di.i~iiriilmesiyle degi~mez. Eskiden yi.iz paraya ahnan bir e~ya, yeni ikilik ile dogal olarak i.ic;: 
kunt~a alll1acaktu. Satll1 alma noktasll1da, bu uygulama ile bir fayda saglanamayacagll1dan 
gelir beklemek hayaldir. Ustelik. Osmanh Deyleti. kese ye kunt~ hesablyla maa~ Odemekte 
oldujp.mdan 1/5'i tenzil ediIen iicret ye lllufeler sebebiyle, sabit gelirliler slkmttya dii~mii~ti.ir". 
(Tarih, IV, 158-159) 
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Ceydet Pa~a, daha da ileriye giderek, sikke tag~i~inin kaglt para basrnakla 

aym ~ey oldugunu ye her ikisinin de bir bakIrna zoraki borylanrnadan farkslz 

olacagml sbylernektedir: 

"0 tarihte, maIiyetine bal<llmakslZln meseIa ikilikIer 
biiyi.ikli.igiinde baku sikkeIer· kesilip de yine iki kuru~a 
veriIecek olsaydl, bu uyguIama da, tlpkl kavaim-i 
nakdiye gibi kaglt para basmak anIamma geIecekti. 
BunIar, devIet tahvili durumunda oldukIanndan 
hazinenin itibarina gore HIke ivinde rayiv buIunca iv 
piyasaya borvlanma ortaya vlkacakt1414". 

Bu satlrlann incelenrnesinde en fazla dikkatirnizi yeken taraf, paranm rnaddesi 

ye cinsi ne olursa olsun, tedayUl rniktannda yapllacak keyfi oynarnalann dairna aym 

sonuylar doguracagml kestirebilrni~ olrnaktlr. Bu kayraYl~, kabul edilrnelidir ki, 

olaylann her gilnkil basit ye oynak aynntIlan ilzerinde yilkse1en ye onlann tipik 

dilzenini,bilen biltilncill bir gbril~iln sonucundan ba~ka bir ~ey degildir. 

Para rneselesi ye bu konuda Ceydet Pa~a'ca yilriltillen fikirler bu kadarla da 

kalrnl~ degildir. incelenen olaylann seyri ye sonuylan onu ilerki ciltlerde aym bahse 

tekrar el atrnaya ye bu kez fikirlerini daha sert ye aC;lk bir dille ortaya koyrnaya 

itecektir. 

LAbdillharnid deyrinde basIlrnl~ olan rnag~u~ ikiliklerin, alabildigine piyasaYl 

tutrnaslyla fiyatlar, taharnrnill edilrnez ~ekilde yilkselrni~ti. III.Selirn'in tahta 

ylkrnasmdan soma bunlann kaldmlrnasl du~unulerek diger lslahat te~ebbusleriyle 
birlikte para i~lerinin de dilzene konulrnasl zarnanmm geldigine inamlrnl~t1415. F akat 

tarn bu slrada, rnuhalefetten bir taklrn itirazlar yilkselrni~ti. Bunlann biryoklan 

ikiliklerin kaldmlrnaslyla deylet hazinesinin darhga du~eceginden bahsediyorlardl. 

Hatta Ceydet Pa~a'ya baklhrsa, mag~u~ sikke rnuarnele1erinden Darphane 

rnemurlanna ayIlrnl~ olan smlrSlZ ril~yet kaplsmm kapanmasl ihtimali i~ ba~mda 

bulunanlann yogunu ku~kulandlrrnl~, lslahat te~ebbilsune daha ba~tan beri kar~l 

cephe alrnaya seyketrni~ti. Nitekirn deyrin Darphane Ernini Yusuf Aga, nufuz ye 

iktidanm kullanarak, rnag~u~ ikiliklerin deylete bilyilk rnenfaatler sagladlklanm 

yeyresine inandlrrnl~tI. Bbylece ikiliklerin kaldmlrnasma ye yeniden yilzlilk 

kesilrnesine karar yerilrni~ ye tedayuldeki meskukata baklr kan~tmlarak sikke 

basrnak yoluna gidilrni~ti. ASll enteresan olam ~u idi ki, i~in iy yilzilnil bilrneyen 

yeya kendilerini byle tamtan bazl kirnseler, bu karan gayet isabetli kar~Ilarnl~lar, 

hatta daha da ileriye giderek, sikke tashihinde lsrar eden iyi niyetli deylet adarnlanm 

karalarnaktan bile yekinrnerni~lerdir. Aralannda yak'anilyis Vaslf gibi bilgili ye 

gbrgulil olanlan bile Yusuf Aga'Yl son anda sikke reformunu durdurdugu iyin 

414 Tarih, IV, 159. 

415 Tarih, VI, 67. 
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ovilyorlar, hatta diger devletlerin altlll ve gumu~unu <;ekip baklr ile kan~tlrdlktan 

soma guya aym deger uzerinden tekrar onlara surmege muvaffak olarak ulke lehine 

buyiik bir kazan<; elde ettiklerini iddiaya kadar gidiyorlardl. Butun bu iddialann ne 

kadar yersiz ve asIlslz oldugu klsa sure soma anla~Ilacakt1. 

i~te Cevdet Pa~a'Yl para bahsinde fikir yiiriitmege sevkeden sebeplerden biri 

de bu yanh~ ve sakat gorii~lerin asIlslzhgllll ortaya koymak ihtiyacl idi. Pa~a, 

meskukata baktr kan~tmlarak mag~u~ sikke kesilmesini ve bu ~ekilde tedavill 

hacminin <;ogalmasllll sevin<;le kar~Ilayan seleflerini aglr surette tenkit etmekte, 

hatta Vaslfm: "yabancl devlet parasllla baklr kan!?tlrarak mag~u~ sikke' 

kesilmesinden onlara zarar, Osmanh Devleti'ne menfaat saglandl" demesini "gulun<; 

bir iddia" diye kaydetmektedir. Cevdet Pa~a, sozlerine devamla ~unlan soyler: 

"Ecnebiler sattIklan mallann degerini, ellerine gec;ecek 
akc;enin gerc;ek maliyetine gore belirlerlerdi. Mag~u~ 

sikke alsalar bile onu luUis ayar sikkeye c;evirdiklerinde 
zarar etmezlerdi. Ulkelerine ya halis para ya da 
gotUrdiikleri mallanna kar~lhk e~a getirirlerdi. AltlllIn 
fiyatl oynadlkc;a ondan da aynca kar ederlerdi. Sikkenin 
mag~u~lugundan otlirii itibari klymeti ne kadar ise, iilke 
ic;inden 0 derecede akc;e istikraz edilmi~ olurdu... Bu 
muamelenin zaran halka ve ozellikle maa~ sahiplerine 
dokunur. Aynca. akc;e ve kuru~ hesablyla tahsil edilen 
gelirlerden meydana gelen fiyat dii~iikliigu de hazineye 
ait olur416

". 

Bu satlrlar Ceydet Pa~a'nlll milletlerarasl odemeler dengesi gibi olduk<;a gu<; 

ve karma~lk hususlarda bile zamanllla gore, olduk<;a ileri ye aylk gorii~lii bir fikir 

adaml olmasmlll yanmda iktisadi meseleleri inceden inceye kurcalayan bir du~unce 

yaplsllla sahip oldugunun da gostergesidir samnz. 

Osmanh parasllllll mag~u~ olmasllllll getirdigi saklllcalar bunlarla da 

kalmaml~, taklit ve kalpazanhk kaptSl aramlarak ekonomik gidi~at daha da 

kotule~mi~tir417. Kalpazanlarca kesilen her sikke, bor<;lanma yolunda hazineye ek 

bir yiik getirmi~tir418. Devlet hazinesine menfaat saglamak gayesiyle yola <;lkIlan 

sikke tag~i~i politikasl, sonu<;ta buyiik zararlan da beraberinde getirmi~tir419. 

Cevdet Pa~a'ya gore, i~lerin sagltkh ye duzenli bir ~ekilde yiiriimesi l<;lll, 

mag~u~ sikkelerin ortadan kaldmhp "sikke tashihi"ne gidilmesi420 gerekirken, sikke 

tag~i~i zorunlu bir para politikasl olarak kabul gormQ~tiir. Ger<;ekten, deYlet<;e 

416 Tarih, VI. 68-69. 

417 Tarih, VI. 67. 

418 Tarih, IV. 159. 

'119 Tarih, XL 24. 

420 Tarih, IX. 120. 
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rahathkla benimsenen tag~i~ fikri, bundan sonraki iktisadi buhran donemlerinde 

daha da ragbet bulan bir para politikasl olarak onem kazanacakttr. <;:unku Cevdet 

Pa~a gibi, sahih sikke ayanlll savunanlann fikirleri hep kaglt uzerinde kalacaktlr. 

Pa~a a<;:lSlndan bunun ba~hca sebebi, ins an unsurundan kaynaklanmaktadlr. Mall 

meseleler ve bunlann <;:oztimleri, insanda kilitlenmektedir. Bu noktada Pa~a, devlet 

adaml ve saltanat erkalll olabilecek ki~ilerin iyi se<;:ilmesi geregine i~aret eder. 

Dirayetli ve i~bilir uygulaYlcIlarla hareket edildiginde iktisadi mesele ve 

problemlerin ustesinden gelmemek i<;:in hi<;:bir sebep yoktur421
. 

XL BORr;LAR (isti/(razlar) 

Bilindigi gibi, Tanzimat ve onu izleyen yIllar, mall darhk ve slkmtIlar i<;:inde 

slk<;:a klvralllhp nihayet son <;:are olarak bor<;:lanmaya gidilen problemli yIllardlr. 

Osmanh Devleti'ne gelecekte ve hatta YlkIlana kadar, ecnebi basklsl altmda ttirlu 

gaileler a<;:acak. olan istikrazlar, devrin tanmml~ bir <;:ok se<;:kinleri gibi Cevdet 

Pa~arYI da hakh olarak endi~elendirmekten ahkoymaml~tlr. Bir taraftan devrinin 

mall-iktisadi meseleleriyle yakmdan ve bireysel bir ~ekilde ilgilenen, ote yandan da 

eserlerinin <;:e~itli yerlerinde istikrazlarla alakah du~uncelerini degi~ik vesilelerle dile 

getiren Cevdet Pa~a'nm bu goru~ ve degerlendirmeleri, sonraki satlrlarda da 

gorulecegi uzere, ileri g6ru~lu bir du~unce ve siyaset adammm fikirlerine ornek 

tutulabilecek kadar a<;:lk ve nettir. 

Osmanh Devleti, sava~ ve saniy masrafian, toprak kaYlplannm ytikledigi rant 

ve gelir azah~l, gosteri~ ve lilkse du~kunluk gibi degi~ik sebeplerden oturu, mali 

durumunu duzeltmek, hazine muzayakasml gidermek ve ulkenin servet ve refahma 

yardlmcl olabilecek baymdlrhk muesseselerini tesis etmek amaclyla ba~vurdugu 

tedbirlerden bir sonu<;: alamaymca son <;:are olarak istikrazda bulunmaYl denemi~ti. 

istikraza gelene dek, mall slkmtlYl klsa vadede a~ma noktasmda muracaat edilen 

yollardan bazIlan -sikke tag~i~inin dl~mda- ~unlardl: 

-E vkaf ve tevliyetlerden yarduTI istenmesi 

-Mi6 mukataalardan cebelil toplanmasl 

421 "Bir iilkenin imar ye serveti meycut ak~enin deyri ile meydana gelir. Paramll deyri meselesi, 
ince ye derin kayraYl~a ve halka giiven yeren kanun ye diizenlemelere baghdu. Halktan 
dogrudan ak~e toplamak miimkiin olmaz. Ci.inkii ak~e daima saklamldlgmdan nereden 
ahnacagl bilinemez, bilinse bile zorla ahnmaz. Bilgece, iilke i~indeki ak~eyi meydana ~lkanp 
deyrettirmek gerekir. As11 deylet adamlan, bu incelikleri bilenlerdir. Bir deylet i~in bOyle 
kimselere sahip olmak define bulmaktan daha iyidir. Ciinkii definenin has11atl tiikenir ama, 
incelik sahibi insanlann bulacagl yaridat tiikenmez". (Tarih. Ill, lOU-101) 
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-Devlet ileri gelenlerince yapIlacak yardlmlar 

-ispanya, Fas ile Cezayir-i Garb ye Tunus ocaklanndan b~n;: istenmesi 

-Zengin tuccarlardan b~n;: almmasl 

Ceydet Pa~a, bu yarelerle hazine aylklannm kapanamadlgml, yunku 

du~untilen tedbirlerin laYlk1yla uygulanamadlgmdan istenilen sonucun ahnamadlgml 

sbylemektedir422 
. 

Dike iyinden bory da olsa para toplanmasl geryekle~meyince, dost olan 

A vrupa devletlerinden birinin tuccanndan istikraz edilmesine karar verilmi~, ancak 

bunun da degi~ik sakmcalan ortaya Ylkml~tlr. Karz yoluyla almmasl durumunda 

rehin isteneceginden, rehin vermek isabetli bir dayram~ degildi. Buna ragmen bir 

sure bugday, arpa, pamuk, ipek ve yapagl gibi urtinlerin rehin olarak verilmesi ile 

birlikte, kapital ve faizinin bdenmesi ~ekilleri gorti~uldu. Gorti~ler ikiye aynhyordu. 

Bory almmasmdan yana fikir sergileyenler, dl~ devletlerden bory para ahmmm 

devlete guzel bir hizmet olacaglm soyltiyor, fakat ahm~ ve odeni~ ~eklini sonraya 

blrakarak ylkmaz bir yola giriyorlardl. Bory kar~ltl olanlar ise, ~imdiye kadar akye 

istikrazmm bir benzerinin gbrtilmedigini ileri surtip, du~manlann maliSlkmtIYl 

bgrenip devletin zaafml anlamalannm, kolayhkla elde edilecek haYlrh i~lerin 

gilylultigunu artmr diyorlardl423
. 

1784 Ylhnda, mall muzayakanm giderilmesi lym devlet ileri gelenlerinin 

gbrti~leri sorulclugu bir slrada bazl idareciler, acil durumlarda Fas sultanma ye 

servet sahibi vezirlere ba~vurulabilecegini ileri silrmil~lerdi. Cevdet Pa~a, bir yok 

mahzurlar doguracagma inandlgl bu teklifleri degerlendirirken, kendi fikirlerini de 

~u ~ekilde ozetlemektedir. Pa~a'ya gore, devlet, her darda kaldlgl zaman servet· 

sahibi kimselere geli~i gilzel ba~vurmakla gelirelde edemez. Meselenin ybzumu iyin 

en ba~ta gelen ~art; "milli kredi muesseseleri"nin kurulup geli~mesidir. Devleti 

darhktan kurtaracak ve ulkede hususl servetin ku~kulanmadan birikmesine hizmet 

edecek olan sermaye, ancak bu gibi milesseselerin yardlmlyla ureyebilir. Y oksa 

bilyilk rakamlara yilkselen paraYl sadece ~u yeya bu deylet adammm himmetinden 

beklemek, kar~Ila~Ilan zorluklara geyici bir yare bulmaktan bteye gitmez424
. 

Cevdet Pa~a, gelir meselesini bu gibi zorlu ye yilzeysel tedbirlere 

blrakmayarak daha geni~ bir perspektiften ele alma ve halletmenin geregine 

inanmaktadlr. Ona gore, buyilk miktarda yapIlacak borylanmalar, birkay vezir vb. 

ile meydana getirilmeyip, herkesin katIilml ile geryekle~tirilmelidir. Her devirde, 

gerektig~ slrada harcanmak ilzere biryok kimsenin sandlklannda gizledikleri birer 

422 Tarih, IV, 154-155. 

423 Tarih, IV, 157. 

424 Tarih, Ill. 99. 
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pan;a klymetli e~ya ya da paraSl bulunur. Bunlar giizelce toplanml~ olsa, kolayhkla 

hem devlet mall slkmtlsml giderir hem de halk kazany temin eder, boylece iilkenin 

servet ve zenginligine ba~langly olurdu425
. 

Cevdet Pa~a, istikraza deginirken bu arada -onceki boliimde de ifade 

edildigi ~ekilde- para ve servet hakkmda da onemli fikirler ileri siirmektedir. 

Pa~a'mn iizerinde titizlikle durdugu husus ~udur: Bir iilke iyin en onemli mesele, 

paranm yoklugundan ziyade, onun devri ve tedaviil hlZldlr. Bunun geryekle~mesi 

ise, halkm bo~ durmaYlp yah~maSl ve ah~veri~lerin artmaslyla miimkiin olur. 

Eskiden beri topraga gomiilen veya ylkmlara saklanan para, seyyal bir duruma 

getirilerek tedaviilii kolayla~tmlmahdlr. Bu da, zorlama ve bask! ile degil, ancak 

"serbest piyasa" hayatmm gerekleri ne ise onlan yerine getirmekle geryekle~ir426. 

Goriiliiyor ki, servet ve refahm yolu dahilde i~letilip nemalandmlacak olan 

"mim istihsal kaynaklan"m devreye sokmakla miimkiin olmaktadlr. istikraz ise gelir 

temininde ba~vurulacak en son yoldur. Fakat bu yola bir kere girilince, odilny 

ahnan paranm nerede kullamlacagml onceden dii~iinmek gerekmektedir. Bu 

noktada Ceydet Pa~a, istikrazlann kullamm yeri ye me~ruiyeti iizerinde fikir 

yiiriitmektedir. Pa~a aylSlndan, dl§ borylanmaya gidilirken rehin ye faiz hususlannm 

dii~unulmesi gerekmektedir. Tarihyi Vaslf Efendi de bu gorii~tedir. Ancak 

meselenin aSll du~iiniilecek yonii bory olarak almacak paranm kullamlma ~eklidir. 

<;:ilnku Osmanh Devleti'nin Avrupa'da itiban oldugundan rehine gerek kalmadlgl 

gibi, faiz de korkulacak bir madde degildir. Fakat para harcamrken gayet ince 

hesaplar yapllmahdlr. <;:iinkii bir deyletin borylanmasl, tlpkl bir kimsenin 

borylanmasma benzer. Sahsm aldlgl borcun iyilik ve kotiiliigii, harcadlgl yere gore 

degi~ir. Mesela, i~bilir ve tedbirli olup da sermayesi olmayan bir tiiccar, bory aldlgl 

paraYI yatmma donii~ttirebildigi taktirde hem faizini oder, hem de kendi geyinir. 

Belki borcunu odeyip sermaye sahibi olur, ama rastgele harcamalarda bulunarak 

sermayesini tiiketmi~ bir mirasyedi, bory bile alml~ olsa, bu paraYl da gereksiz bir 

~ekilde harcayacagl iyin sadece borylu kalmaktan ba~ka bir~ey yapmaz. i~te bir 

deyletirt borylanmasl da boyledir. Eger odilny ahnan para yerimli sahalara 

yatmhrsa, borylanmanm korkulan yonleri bertaraf edildigi gibi, faydalan bile 

goriilebilir. Boyle yapllmaz da tiiketim amaclyla olmayacak yerlere harcamrsa, hiy 

faizsiz borylamlml~ olsa bile, devlet iyin biiyiik zararlara yol ayar427. Pa~a'nm dl~ 
borylanma konusundaki bu tutarh yakla~lmlanndan, himayeci egiliminin aglr 

bastIgml, hatta bu konuda oncii oldugunu sezmemek miimkiin degildir. 

4~5 Tarih. Ill. 100. 
4'6 - a.g.y. 

427 Tarih, Ill, 10 1. 
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Bilindigi gibi, Kmm sava~ma kadar (l854) bon;: almamakta direnen Osmanh 

Devleti, bu tarihte harbin getirdigi zaruretler dolaYlslyla Avrupa'dan bir miktar altm 

istikraz etmek zorunda kalml~tl428. XIX ytizYlhn ikinci yansmda Avrupa'nm en aktif 

ve etkili diplomatl olan Avusturya Ba~bakalll Metternich faal siyasi hayattan 

e;:ekildikten soma, 1856 yllmda Viyana'da kendisini ziyaret eden Osmanh 

Maslahatguzan ihsan Bey'e, Osmanh Devleti'nin yanm aSlr ie;:indeki tablosunu 

e;:izdikten soma, Kmm sava~ml tahlil ederek ylkardlgl sonue;:lan ~ue;: ~ekilde ifade 

etmi~ti: 

"Ben Devlet-i Aliyye'nin dostu ve onun iyiligini isteyen 
biriyim. Devlet-i Aliyye'ce terakki yolunda, ~imdjkinden 
daha gi.izel bir [usat ele gee;:mez. Ama aksine hareket 
edilirse, bundan katii bir zaman da olamaz ... " 

Cevdet Pa~a, Metternich'in fikirlerine katllmakla birlikte, 0 tarihte i~ba~mda 

bulunan ,idarecileri ele~tirerek mevcut imkanlardan geregi gibi yararlallllamadlgml 

sbyler: 

"Metternich'in sozlerL hal ve gidi~ata uygun idi. Ondan 
soma da Cenab-l Hak, bize pek e;:ok ytllar fmat verdi. Ne 
e;:are ki, biz istifade edemedik429 

... bore;: ahp sefahete 
daldlk430

" . 

Cevdet Pa~a'llln bu konuda, tenkid etmedigi tek ~ahsiyet AbdUlmecid'dir. 

Pa~a, devlet hazinesini korumak husundaki gayretleri431, dl~ bore;:lanma konusunda 

gbsterdigi titizligi, kaynaklan devreye sokma ve iktisadi' geli~me konusundaki 

olumlu yakla~lmlanndan bturil, devrin padi~ahml bvmekte, onun Maliye Hazinesi'ni 

buytik ble;:ude gbzettigini ileri surerek istikrazdan a~m derecede sakmdlgml, hatta 

bu konuda bedenen ve ahliiken rahatslz oldugunu belirtmektedir432. 

1850'de bir ingiliz bankasl ile yapIlan 55 milyon frankhk bore;: sbzle~mesi 

Abdulmecid'in muhalefetiyle: 

"Ben bu devleti babamdan nastl bulduysam, benden 
sonrakine de ayle devredecegim. Eger bore;:lanma 
bozulmazsa, saltanattan aynhnm433

". 

denilerek iptal edilmi~ti. Ancak aradan dbrt sene gee;:meden Londra ve Paris'le Lie;: 

milyon ingiliz lirahk bir baglantl yapllarak ilk bore;: ahnml~tl. (1854) Ertesi Yll bir 

daha ve l858'de bir kez daha434". 

428 Te::iikir. 1. 22. 

429 Te::iikir, 11. 23-24. 

4311 Te::iikir, 11. 61. 

431 Fatma Aliye, s. 87. 

432 Te::iikir, IL 24. 

433 Tciikir, L 22. 
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Bilrokrasinin en u<;: noktasmda bulunan Abdillmecid, bu gidi~in sonunu 

gbrmilyor, <;:aresini de bilmiyor degildi. Bir saltanat toplantlslllda (1855) vilkelaya 

~unlan sbylemi~ti: 

"Bore;: ahnmasm diye e;:ok e;:ah~tlm. Fakat ahvaL bizi buna 
mecbur etti. Bore;:lann Odenmesi, gelirlerin artmlmaslyla 
mi.imki.in olur. Bu da. imar-l miilk ile. yani her devlette 
oldugu gibi kumpanyalar te~kil ederek. demiryollan ve 
garlar yapllmakla gere;:ekle~ir. Gelirlerin artmasma 
baklhp masraf artmlmamahdlr. Yoksa arzulanan fayda 
elde edilemei35

". 

Bu satlrlardan AbdUlmecid'in dl~ istikrazlann bdenebilmesini; ~irketler 

kurulmasl, demiryollan ye garlar yapIlmasllla bagladlgl gbrillmektedir. Bu sebeple 

dl~ istikrazlan, dl~a a<;:Ilmanlll ekonomideki tilketime donilk degi~menin bir par<;:asl 

olarak kabul etmek yanh~ olmayacaktlr. 

Kmm harbi dolaYlslyla Ayrupa'dan yapllan istikrazlarla ilgili olarak 

Metternich ile Abdi.ilmecid'in gbril~lerine yer yeren ye bunlan yer yer dogru bulup 

destekleyen Ceydet Pa~a'nlll bu konudaki kendi gbril~ ye dil~ilnceleri akIlcl, tedbirli, 

dengeli ye ileriye dbnilk bir bzelliktedir. Pa~a'ya gbre, biltiln deyletler saya~ 

slraslllda birbirlerinden bor<;: alml~lardlr436. Harp masraflan i<;:in istikrazda 

bulunulabilir, ama onemli olan bor<;: almaya ah~mamaktlr431. Kmm sava~l sebebiyle 

Ayrupa'dan zorunlu olarak alman borc;:lar, istikraz ah~kanhgl i<;:in bir ba~langlC;: 

olmu~43s onceleri istikrazdan korkulurken, bu tarihten soma ah~kanhk meydana 

gelmi~tir439. Oyle ki, gilnlUk masraflar iyin bile istikrazda bulunulur olmu~tur44o. 

Beyoglu tilccanndan gilnlilk masraflan idare iyin aglr ~artlarla yapllan akye istikrazl 

deyletin mall itibanlll sarsml~tlr (1859)441. DeYletye toplanan gelirlerin hepsi 

Beyoglu tilccan borylanna ye diger borylann faizine aynlml~tlr. Sonu<;:ta, ayhklar 

tedahulde kalml~tlr442. 

434 Osmanh bore;:lan ie;:in bkz, Sait Ae;:ba. Osmanll Devleti 'nin Dl§' Borr;lanmasl (185-1-191-1). 
Aryon 1989: Emine Kml),. a.g.e: Kirkor Komiirci.iyan. Tiirkiye'de hJlparatorluk Devri Dl!j 
BOl'~'lar Tarihr;esi. istanbul 1948: i. Hakkl Yeniay. OSfIlanl1 Borr;lart Tarihi. istanbul 1964: 
Famk YIlmaz. Devlel Borr;lanrJ/asl ve OSI/lanlulan CUfllhur~vele Dl} Bor~'lar. istanbul 1996. 

435 Ala'rfcat. 7. 

436 Tarih. IlL 99. 

43: Ala 'ru::::al. 7. 

438 Te::::akir. L 22. 

439 Te::::akir. L 55. 

440} Ala'ru::::al, 7. 

441 Te::::akir. IL 85. 

44~ lvJa'ru:::at. 16-17. 
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Ceydet Pa!?a, dl!? istikrazlann getirdigi yabancl tesir ye mudahalelere de 

deginmektedir. Fuat Pa!?a'nm imzalayacagl buytik meblaglar tutan istikrazlar iyin 

Ayrupah deyletler, sbzle!?me maddelerine kaim.enin kaldmlmasl !?artml 

koymu!?lard1443 . Kaime meselesini gbru!?mek uzere olu!?turulan komisyonlarda 

bulunan Ceydet Pa!?a, Fuat Pa!?a ye onun gbru!?une uyanlann deyleti faizli konsolid 

borylanna soktugunu iddia etmektedir. Fuat Pa!?a'nm gbru!?u, deyletin 100 kuru!?a 

ylkardlgl kaimeyi yine 100 kuru!? ile bdemek uzere % 40'1 nakit, % 60'1 konsolid 

yerilerek kayaimin ilgasl dogrultusunda idi. Ceydet Pa!?a ise, bir. ytizluk kaglda bir 

ellilik altm yermek taraftan idi. Fakat Fuat Pa!?a ye yogunlugun gbru!?unun aglr 

basmaslyla deylet hazinesi, biryok konsolid borylanm ytiklenmek zorunda 

blrakIlml!?tlr444. Bbylece Ayrupa'mn giri!?imleriyle geryekle!?tirilen bu istikrazlardan 

deylet iyin herhangi bir yarar saglanamaml!?tlr. 

Ceydet Pa!?a, Fuat Pa!?a'nm yaptlgl istikrazlarla (1857) hazinenin rahatladlgml, 

ancak bu rahathgm savurganhgl da beraberinde getirdigini sbylemektedir445 . Pa!?a'ya 

gbre, israf ye aWl tuketim kapIlannm aylk olmasl halinde, istikrazm herhangi bir 

faydasl olmaz446 . Bir harcamada bulunulurken, buna kar!?l bir gelirin olup 

olmadlgma bakIlmah, yani gelir-gider denkligi aramlmahdlr447. 

istikrazlann ulkeye faydasl ml, yoksa zaran ml olmu!?tur ? Bundan kimler 

kazanyh ylkml!?tlr ? Deylet mi, aracllar ml, halk ml ? Bu sorulara da aylkhk 

getirilmektedir. Ceydet Pa!?a'ya gbre, istikrazlar uzun yadede deylete onulmaz 

yaralar ayml!?tlr448. Aglr faizlerle alman paralar, yok defa haYlrh bir i!?e 

harcanmadan eriyip gitmi!?, bu yUzden deylet ye millet degil, bduny yeren-bduny 

alan ye i~ba~mda bulunan deylet idarecileri kazanyh Ylkml~lardlr449. 

Fakat problem, sadece istikrazlar degildir. Bununla birlikte buna gbsteri!?, 

luks ye a~lfl ttiketimden kaynaklanan gelir-gider dengesizligini de eklemek 

mumkundur. 

443 Te~dkir, IL 64. Batl tesir ve miidahalelerinin sadece kaimenin kaldmlmasl ile sllluh kalmaylp 
bununla birlikte, kapitiilasyonlann da ne derecede onemli roller gordiigune daha once 
deginmi~tik. 

444 lv!a'ruzdt, 48-49. 

445 Te~dkir, 11, 61. 

446 Te~dkir, 11, 51. 

447 Te~dkir, L 55. 

448 Tezdkir, I, 23. 

449 Te~dkir, I. 22. 
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XIL HAZiNE 

Klasik Osmanh maliyesinde tek merkezi hazine ye tek Ba~defterdar diizeninin 

oldugu, Nizam-t Cedid doneminde (1790-1839) tek dl~ hazine yerine c;:oklu hazine 

sistemine gec;:ildigi, ancak Tanzimat'la birlikte tekrar tek hazine sistemine 

doniildiigii bilinmektedir. Ceydet Pa~a'nm bu konudaki gorii~leri tarihsel 

riyayetlerin otesinde, hazinenin iktisadi yonden nic;:in zarara ugradlgl ye hazine 

aC;:lklanm kapatma yoniinde ne gibi tedbirlerin almabilecegi yoniindedir. Pa~a, 

hazine miizayakasl ic;:in iki temel sebep ileri siirer. 

A-Hazine lVliizayakasl 

1-Takvim ve SlVl~ Yzll Buhranlan 

Osmanh maliyesinde giinliik gelir ye giderlerin denkligi amac;:lanml~ olmakla 

birlikte tahsil ye odemelerde giine~ ye ay ylllanna dayanan ayn takyimler 

. kullamlmasl odemelerin gecikmesi zaruretini dogurmaktaydl. Gecikme ise ashnda 

gec;:ici bir aC;:lk~1450. 

Ceydet Pa~a, deYlet hazinesini olumsuz yonde etkileyen faktorlerden birinin 

takyim hesaplanndan kaynaklanan yanh~hklardan ileri geldigini soyler. Bu konu, 

Osmanh c;:agda~ maliyeci ye tarihc;:ileri ile giiniimiiz ara~tlrmacllannm iizerinde 

onemle durduklan meselelerdendir. Ceydet Pa~a da, takyim esaslan ile ilgili olarak 

hazlrladlgl Takvimil'l-Edvar adh eserinde bu hususlardan bahseder. Pa~a'mn 

giiniimiiz astronomik rakamlanna oldukc;:a yakm olan matematiksel hesaplamalan 

ye getirdigi bilimsel aC;:lklamalannm dl~mda, bizi ilgilendiren ye bizce izlenmesi 

gereken yonii, iktisadi buhranlar ile takyim arasmda kurdugu ili~kidir. Bu ili~kinin 

boyutlanm zikretmeden once, Pa~a'nm takyim hakkmdaki ozlii ifadelerine yer 

yerelim: 

Ceydet Pa~a, her milletin kullandlgl takyimin ba~langlC;: tarihlerinin biiyiik 

olaylara dayamp kendi din ye mezhepleriyle biitiinliik arzettigini soyler. Hz.isa'nm 

dogumu hlristiyanlann takvim ba~langlcl olurken, Hicret de ls1am takyiminin 

ba~langlcl olmu~tur451. Takyim tammlamalannda, giine~in koc;: burcuna girdigi 

Neyruz'dan diger Neyruz'a yeya onun kar~lhgl olup sonbaharda gece ile giindiiziin 

birle~ecegi terazi burcunun ba~langlcmdanba~ak burcunun son una kadar gec;:en 

365 giin 6 saat... siireye "Semsi Yll" denirken, aym diinyanm c;:eyresinde on iki kez 

450 Tabakoglu, OSllIanl1 Alaliyesi, s. 241. 

451 Te~tikir, IV, 112. 
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donmesiyle meydana gelen 354 gun kusur saate ... de "Kameri YIl" denmi~tir. 

Kameri yIl ile ~emsi yIl arasmdaki 11 gunlUk fark sebebiyle, iki takvim arasmda 33 

senede 1 yIlhk bir fark meydana gelmekte idi452. Maliye hazinesi literatilrilnde bu 

farkm atlanarak tashih edilmesine "SlVl~ Ylh" (Tedahul senesi) denmektedir453 . 

Abbasiler devrinde, devlet masraflan kameri aylara gore hesaplamrken, o~ur 

ve haray gibi gelirler gune~in hareketine bagh olan dort mevsime gore tahsil 

edilirdi. Hazine gelir-gider uygulamasmdaki bu dengesizlige paralel olarak buylik 

zararlar ortaya ylkmca, yare bulabilmek amaclyla mal1 sene ihdas edilerek her 33 

senede 1 sene atlanmak suretiyle gelir-gider hesaplan dengelenmeye yah~llml~tlr. 

Osmanhlar'da da kameri-hicri tarih geyerliidi. Ancak devlet gelir ve 

giderlerinden bazIlannm ay, bazllannm gune~ takvimine gore hesaplanmasl 

sebebiyle gelir-gider dengesi iyin mall takvime ihtiyay duyulmu~tur454. Eyalet 

askerleri, vezir ve beylerbeyi gibi mulkiye memurlannm odenekleri bulunduklan 

yerlerce idare edildiginden. ve istanbul'daki ocaklann odeneklerine kar~lhk olan 

gelirler de kameri aylar itibanyla yliriltuldugunden mall seneye ihtiyay 

duyulmazdl455
. Ancak zirai ve ticarl faaliyetler gune~ Ylhm izlediginden bazl 

mukataalar, gune~ yIlma gore ve genellikle Mart ayl itibanyla iltizama veriliyordu. 

Boylece mall sistem iyinde iki takvim kullamhyordu. Her hicri Ylhn Mart'm 

ba~langlcma tesaduf eden gunilnde tahvili dolan mukataalar iltizama veriliyordu. 

Oysa 33 ay yIlmda bir artan hi cri yIlda Mart ayl bulunmuyor, dolaylSlyla mukataa 

satl~lan bir sonraki Ylla kahyordu. Boylece 0 hicri yIlm geri geliri nisbeten yok 

du~uk kahyordu. Fakat devlet cari harcamalan 0 yIl da yapmak zorundaydl. 

Boylece SlVl~ Ylh denen ~u Yllda buylik bir gelir gider dengesizligi ortaya Ylklyordu. 

Bu durum ozellikle mevacip odemelerindeki gecikmeleri ~iddetlendiriyordu. Zira 

Yllda 11 gunlUk farklar, ay Ylh uzerinden odenen mevaciplerde, 33 yIlda bir yllhk 

gider fazlasl ortaya ~lkarmaktaydl. Bu da ayaklanmalara, iktidar degi~ikliklerine, 

iktisadi ve toplumsal huzursuzluklara neden oluyordu45~. 

452 Tarih. VI. 372. 

453 Tezdkir, IV, 110. Kameri aylar. mevsimden mevsime intikal ettiginden sQzgelimi, hac ve om; 
mevsimleri bazen bahar bazen de kl~a tesadiif eder. Semsi yIl ba~langlcl olan Mart ise hep 
bahann ba~lamaslyla gelir. Bir hatIrlatmada bulunacak olursak. mesela 1087 (1676) senesinin 
SIVI~ Ylh oldugunun unutularak atlanmaslyla ~emsi aylar itibanyla demhde olunan mirt 
hizmetler bu Ylla mahsub edilmek iizere tevcih olunarak hazine. defterlerine bu ~ekilde 

kaydedilip yanh~ bir llygulamada bulunulmu~tu. Ciinkii 1086'da Mart'm ilk giinii 25 
Zilhicce'ye rastladlgll1dan Mart. 1087 senesi i<;:inde girmemi~ olur. 5 Muharrem 1088 
giiniiniin girmesiyle 1087 senesi kaYlp yll olur. (Tarih. VI. 372). 

454 Te~akir, IV.1l2-113. 

455 Tciikir. IV, 256. 

456 Tabakoglu. ()slIIlll1lt Maliyesi. s. 242. Gecikmi~ ulllfeler istikraz. para tag~i~i vb. yoUarla 
kar~Ilamrken bor<;:lann Odenmesi i<;:in yeni vergilerin tarh ve tahsili, buhramn geni~lemesine 
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Goruldilgil gibi, takvim hesaplan yilzilnden hazine onemli kaYlplara ugradlgl 

gibi, bunun ticaret hayatl, gorevli maa~lan ve en onemlisi para degeri ilzerinde' 

YlklCI tesirleri olmu~tu. Eskiden timar-zeamet sisteminde bu fark onemli bir mall 

bunahm meydana getirmiyordu. Ancak sistemin tasfiyesiyle o~ilr vb. gelirlerin 

direkt hazineye baglanmaslyla maa~ ve tayinatlar ~emsi aylar itibanyla verilmeye 

ba~landlgmdan h'er otuz ilC;; senede bir, takvim tashihine gidilmeye ba~lanml~tlr457. 

Fuat Pa~a zamanmda 1288 (1871) yIlmm SIVI~ Ylh olacagmm unutulmasl 

ilzerine konsolid senetlerinde meydana gelen yanh~hgm dilzeltilmesi ic;;in Cevdet 

Pa~a'nm ba~kanhgmda bir komisyon toplanml~tlr (1870). C;ah~malar sonunda, 

Hicret'den 1310 (1892) yIlma kadar her bir ~emsi sene Mart'mm, kameri senenin 

hangi ay ve gilnilnil kar~Iladlglm belirten bir cetvel hazlrlanml~tlr458. Boylece 

silregelmekte olan kan~lkhklann bir olC;;ilde onilne gec;;ilmi~tir459. 

2-Rii.~vet 

Cevdet Pa~a, devletin ruhu degerinde olan illke kanun ve dilzenini bozan iki 

temel maddeden bir.inin "ru~vet", digerinin ise "manevl ru~vet" anlamma gelen 

"hatlra saygl" oldugunu soyler. Pa~a'ya gore, liltuf ve merhamet sonucu bozulacak 

bir dilzende bilyilk zararlar ortaya C;;lkar460 . 

Pa~a, bir c;;ok lshalat yazan gibi, "emanetleri ehline veriniz" kurah geregi, 

devlet rutbe ve makamlanmn ehline verilmesinden yanadlr. Herkes, kabiliyetli ve 

hak ettigi i~te istihdam edilirse verim ahmr461 . Hazine aC;;lklanmn korunmasl, 

gorevin ancak erbabma verilmesiyle yenne getirilebilir. Ril~vetin dince 

yol a(;:lyordu. Odeme smmmn i.istiinde mi.1kellefiyetlere ma'ruz kalan halk ye koylii, yer ye 
yurt degi~tirerek it;: got;:ler meydana gelmege. ye got;: eden niifusun bir klsml e~kiyahk ye isyan 
hareketlerine katllmaga siiriikleniyordu. Para t~g~i~leri ise. buhranm diger sahalara 
Slt;:ramasma neden olurken: esnaf-memur anla~mazhklan, hayat pahahhgl, ihtikar ye 
karaborsa hareketleri ye sosyal huzursuzluk birbirini izliyordu. (Halil Sahillioglu, "Osmanh 
imparatorlugu'nda SlVl~ Ylh Buhranlan". Hi. jFM., c. XXVII. sayl 1-2'den ayn baSlm, 
istanbul1969, s. 87) 

45; Tezr3.kir, IV, 256-257. Takvimle ilgili kan~lkhklann giderilmesi amaclyla, deYrin on de gelen 
~ahsiyetleri, deylet adamlan ye tarihr;:ileri onemli eserler yazml~lardlr. Ceydet Pa~a da, daha 
once sOziinii ettigimiz Takvimu'I-Edvar'l yayll1lanll~tlr. Pa~a. Tezr3.kir'inde erbabl tarafmdan 
kitabll1a onem yerilmesine ragmen, Maliye Nezareti'nin ilgisiz kalmasmdan ye bundan otiiri.i 
ortaya t;:lkan yanh~ hesap ye uygulamalardan esefle bahseder. (Tezakir. IV, 110) 

458 Tezr3.kir, IV. 257. 

459 Tarih. VIII. 274. 

461.' Tarih. IV, 293-294. 

461 Tarih. Ill, 36. 
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I: 

yasaklanrnasmdaki ternel gaye de buna yoneliktir462. Rii~yet ahnrnarnakla hazineye 

hizrnet edilrni~ olur463 . Osrnanh askeri diizeninde yeni<;eri agalannm rii~yetle tayin 

edilip onlann da subaylan para ile i~ba~ma getirrneleri ye sonu<;ta esarnelerin ahmp 

satllrnaya ba~larnasl ile orduda rneydana gelen <;okiintiinun sebebi yine rii~yete 

dayanrnaktadlr464. (Bh: Askeri Te~kilat) 

Hazine, rii~yet ahp da ehil olrnayanlara i~ yerenler ile rii~vet alrnaYlp da hatlr 

sebebiyle ehil olrnayanlara riitbe ye rnernurluk yerenlerin uygularnalan ile zarara 

ugrar. Ehil olrnayanlarca, rnernurluga gelene kadar harcanan meblag, fakirlerden 

yeya hazineden kar~tlanacagmdan deylet<;e kaybedilecek zarar, <;ok daha fazla 

olur465 .. <;::unku kolayhkla ye kanunsuz yoldan para kazanmaga ah~km kimseler, 

alacaklan rii~yeti terketmedikleri gibi, aldlklan bu paralan harcayacak sefahet 

yerleri de bulurlar. Ru~yetin onunun ahnabilrnesi, bu yolun kapattlrnasma baghdlr. 

Bunun i<;in de, her i~e erbabl bulunup atanmahdlr. Herkes yetenegine gore istihdam 

edilirse, rnernurluk isteyenler liyakat kazanmak, rnemurlukta bulunanlar da guzel 

hizrnette bulunup <;ah~rnak zorunda kahrlar. Boylece herkes, el ernegi ye aIm teri ile 

kazanacagl paranm degerini bilip ona gore ol<;ulu dayramp a~lfl gitrnez466 . 

Ceydet Pa~a, rnernurlann ay ba~mda hakkettikleri rnaa~lanm 

istediklerinden467 onlara, yeterli ol<;ude maa~ odenrnesini ~art ko~ar. Mernura 

yerilecek yetersiz rniktardaki bir rnaa~, "istediginizi yapm, aIm, kapm" rnanasnia 

gelir468. Bu da, bir anlarnda rii~yettir. 

B-Hazine 1pg"lnl Kapatma Tedbirleri 

l-Tasarruf ve idare: Mall lslahatlann saghkh bir ~ekilde yliriitiilmesi ye 

hazine a<;lklannm kapatllrnasmm ilk ~artl, tasarruf ilkesine uyrnaktlr469. Abdulrnecid 

462 Tarih, Ill, 271. 

463 Ta~ralarda konsoloslann yamnda bulunan berath terciimanlar. vergiden muaf ve her hususta 
serbesttiler. Bu imtiyazdan faydalanmak isteyen baZl tiiccar zengin reaya, bir yo1unu bulup 
terciiman olurlardl. Haleb' de Osmanh memurlanmn takibatl sonucunda, ticaretlerine biiyiik 
zarar gelecegini anlayan sozkonusu kesim vali. kadl, muhassll, giimriik<;:ii ve mi.iba~ire para 
vererek aflanm rica etmi~lerdi. Osmanh makamlannca kabul gormeyen bu istekle ilgili 
olarak Cevdet Pa~a. hazineye hizmet edildigini soylemektedir (1793). (Tarih, VI. 129-130) 

464 Tarih, 1. 107. 

465 Tarih, Ill. 271. 

466 Tarih, IV, 293. 

467 Ma'ru::6t. lOo 

468 Te::6kir, Ill. 53. 

469 Fatma Aliye. S. 86-87. 
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zamanmda, Havass-I Vukela Encumeni'nde tasarruf ve idare iyin be~ yifteleri terk 

ile uyer yifte kaYlklara binmek gibi basit ~eylerle me~gul olunmakta idi470 . Tanzimat 

sonrasl Osmanh iktisadi yaplsmda devletye ba~vurulan tedbirlerden biri "Tenkihat" 

(harcamalarda indirim) uygulamasldlr. Cevdet Pa~a, butyeyi duzenlemek uzere 

"memur maa~lanndan yapllan indirimler" manasmda kullandlgl tenkihatl, devletin 

basit ~eylerle me~gul olmasl ~eklinde yorumlamaktadlr. Abdulmecid zamamnda, 

Havass-I Vukela Encumeni'nde yaptlan bir gbril~mede Babtali'deki agalar ve 

kavaslar iyinde yapllan bir tenkihattan hazine yaranna olumlu herhangi bir kazany 

elde edilemedigini ifade eder471 . 

Klbnsh Mehmed Pa~a'nm sadareti slrasmda hazine aylgml kapatmak uzere, 

maa~ alan butiln kesimde yapIlmasl gereken tankihatm sadece mulkiye memurlan 
. .. 47'" . 

maa~lannda uygulanmasl da "ylkmaz blr yol"dur Cevdet Pa~a'ya gore -. Ustehk 

tenkihat suretiyle kesilen maa~lardan elde edilen gelir, laYlklyla 

degerlen'cli"rilmemekte idi. Ali Pa~a'mn sadaretinin son gunlerinde kadm efendilerin 

maa~lanna yaptlan zam sebebiyle bbyle bir uygulamadan yine hazinece herhangi bir 

fayda gbrillememi~ti473. 

Sadnazam Mahmud Pa~a zamanmda, jandarma usulu baZl vilayetlerde 

tamamen duzene girmi~, bazllannda ise henuz duzenlenmeye ba~lanml~ iken, 

zabtiye tahsisatmdan tenkihatta bulunulmak istenmi~ti. Cevdet Pa~a, bu uygulamaya 

kar~1 ylkarak: "Bbyle btidceden tenkihat icra olunursa, pek yok yerlerin umur-l 

zabltasma halel geltir." demi~tir. Sonraki tarihlerde Cevdet Pa~a'nm dedigi ylkml~, 

tehkihatta bulunulduktan sonra ~ikayetler yogalmaya ba~laml~, sonuyta tenkih 

edilen meblagm buytik bir bbltimu iade edilmi~tir. Daha da bnemlisi, Yunan 

smmnda gbrillen asayi~sizlik sebebiyle, bblgeye askeri gUy sevkedilmi~, yaptlan 

harcamalarla devlet hazinesi btiytik masraflara girmi~tir474. 

2- Vergi Adaleti 

Cevdet Pa~a'mn vergi konusundaki du~unceleri, Tanzimat aydmlan ve devlet 

adamlannm genel fikirlerinin bir yanslmasldlr. Bu devrin bnde gelen fikir 

470 JvJa'ruziil. 14. 

47\ JvJa'ru::iit. 14. 

472 Ala'ru::iit. 16-17. 

473 Te:::iikir, n, 86. 

474 Ma'ru:::iit. 210. 
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teorisyenlerinden Sadlk RIfat Pa~a, vergmm kanunlar r;:en;evesinde belirlenen 

miktarda ve halkl magdur etmeden adaletli bir ~ekilde topiamlmasl gerektigi 

ilzerinde durmu~tur475. Bu r;:err;:evede Tanzimat'la birlikte, vergilerin rasyonel bir 

temele oturtulmasl ve adil bir ~ekilde toplanmasl ir;:in yeni diizenlemelerin 

yapIldlgml bilmekteyiz476 . 

Cevdet Pa~a'ya gore, devletin iilkeyi baymdlr bir duruma getirebilmesi, 

gelirin artmaslyla dogrudan baglmh bir ozellik gostermektedir. Bu sebeple vergi 

adaletinin saglanarak devlet gelirlerinin yiikseltilmesini hedefleyen boyle bir 

yakla~lm, vergi sorununu da kendiliginden on plana r;:lkarmaktadlr. Daha once de 

kIsmen ifade ettigimiz gibi, 

"Mi.i1ki ma'mllfiyet devletin halkmdan az para almaslyla 
veya hie; almamaslyla haSll olmaYlp belki ahalinin 
devlete verdigi 'vergi 'yi kolayhkla ve kendilerine aglrhk 
olmayacak ~ekilde vermelerinin yolunu bulmak ve ahnan 
paramn her ake;esini, miilk ve tebaamn gere;ekten 
faydalanacagl yerlere harcamakla olur477

" 

anlaYI~lyla hareket eden Pa~a'nm bir yandan vergi adaletini, diger yandan da kamu 

harcamalannm verimli alanlara yoneltilmesi olgusunu ortaya koydugu 

anla~Ilmaktadlr. Biitiin bu yakla~lmlann, illke. baymdlrhgmm ve ekonomik 

geli~mesinin devletin yiikiimliiliigilnde bulundugu gerr;:egine dayandlgml da 

unutmamak gerekir. Ozellikle bu tiir konularda, devlete geni~ bir onderlik 

sorumlulugu yiikleyen Cevdet Pa~a'nm, devletin varhgml siirdiirebilmesi ir;:in yerine 

getirilmesi gerekli yeni diizenlemelerin yiiriitiilmesi hususunda, uygun ~ekillerle 

yeni gelirleri bulmasmm kar;:lmlmaz oldugunu soyler478. Ancak, boyle bir gelir 

arama slrasmda, millk ve yerle~ik insanlann imar i~leriyle ilerleyip zenginle~meleri 

temeline dayanmayacak bir vergilemenin halka, zuliim ve baskl getirecegini ileri 

siirer. Uygulanan boyle bir politika ile iilke harap olup halk bitkin dii~er479. 

Pa~a'ya gore devletlerin asIl ge1irleri, halkm gerr;:ek serveti ile ahali iizerine 

miiessis olan ~eylerdir. Gelirlerin artmasl, reayanm zenginliginin artmasma 

baghdlr480 . Verginin dagltlm ve toplanmasl, halkm servet ve iktidanna gore 

475 Bekir Giinay, Mehmed Siidlk Rifat Pa:ja'nm Hayatl, Eserleri ve G6rii:jleri, iD. SBE. Siyaset 
Bilimi Ana Bilim Dah Yuksek Lisans TezL istanbul 1992. s. 74. Rlfat Pa~a'mn bu gorti~leri 
1840'da iltizamm kaldmhp "adil vergi" dii~iincesinin temelini olu~turmu~tur. (Eren. a.g.m .. 
c. XI. s. nOIb) 

~06 Mardin. a.g.!! .. s. 59. 

~7- Tarih. n. 228-229. 

478 Tarih. V, 245. 

479 Siivari ocaklannda suni olarak e;ogalan ulufeliler sebebiyle hazine Slkmtlslm gidermek ie;in 
artmlan mid tekalif bu yonde bir uygulamadu. (Tarih, I, i05) 

480 Tarih. l, 53. 
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yapIlmahdlr. Meyki ye durumun nazikligi ye onemi dikkate ahnmahdlr481 . Halkl 

bask! altmda tutup ziraat, ticaret ye hlrfeti azaltmay! gerektirecek hakslz yergiler 

(bida'-! zulmiye) her ne kadar ilk bakl~ta baz! faydalar getirir gibi gozukse de klsa 

surede mUlk ye halk uzerinde darhk ye slkmt!dan ba~ka bir ~eye yol a<;maz. Boyle 

olunca, hazinenin eski gelirleri de eksilir. Bu hususta izlenmesi gereken yol, hazine 

zarara ugrayacak diye hakslZ yergilemenin faydah gOrUnu~une aldanmaYlp adll 

usullerle yapIlacak tasarruflara ag!rhk yerilmelidir. Oyle ki, boyle bir uygulama ile 

eskiye oranla <;ok daha fazla gelir elde edilebilir482. 

XIII ISLAHATLAR 

XVIlI.yl.izyIlm son <;eyreginden itibaren Osmanh deylet adamlan yeni bir 

dunya ye yeni bir teknolojinin dogdugu bilincinde idiler. Gun ge<;tik<;e ekonomik 

denge Osmanh Deyleti zaranna bozuluyordu. Problemden kurtulmak i<;in tek <;are, 

Batl'da geli~en ye ticaret burjuyazisinin tekelinde bulunan altyapl kurumlanm 

ulkede ger<;ekle~tirmekti. Deylet<;e gerek ordu gereksinimleri ye gerekse bilim ve 

teknik alamnda altyapl kurulu~lanm ger<;ekle~tirecek onemli <;abalar harcamyordu. 

Ancak bu <;abalann 0 devirde somut bir hal almasl Nizam-! Cedid adl altmda yeni 

bir ordunun kurulmasl ile gef(;ekle~ecekti. Ger<;ekte devletin i<;ine du~rugu burun 

dengesizliklerin kaynagl "ekonomik" ye "teknolojik"ti. 

Ill. Selim, devletin her yonden Islaha muhta<; oldugunu gorerek, ba~tan ba~a 

her~eyi yenilemek (tecdid-i usul-i devlet) ve ozellikle duzenli ordu kurmaktan yana 

idi483 . Osmanh ordusunun birbiri ardma ugradlgl yenilgiler, devlet adamlannda 

duzenli ye egitimli asker tertiplenmesi du~iincesini ortaya <;lkarml~t1484. 

Cevdet Pa~a'ya baklhrsa, Osmanh lslahatmm temelinde bir ol<;ude Batlh 

devletlerin zorlamalan yard!. A vrupa, isyanlann sebebini, "lslahat" ve 

"kanunla~tlrma" <;ah~malanna te~ebbus olunmadlgmdan ileri geldigini soylemekte, 

481 Cevdet Pa~a, ge<;:mi~ donemlerde eyalet, liva ve kazalar vergilerinin ger<;:ek bir oranda (bir 
nisbet-i sahiha) boli.i~tiiliilmediginden bazl yerlerin vergisinin hafif, bazllanmn ise aglr 
dii~tiigiinii, bu nedenle sozkonusu yerler halkllllll vergi1erin aguhgllldan ~ikayet<;:i 01duk1anm 
ileri siirmektedir. (BOA irade Dahi1iye. no: 33178. Bkz. Ek no: IV) 

48~ Cevdet Pa~a. Sadnazam Kopliiliizade Mustafa Pa~a'mn. mall slkllltl nedeniyle ge1irleri 
artumak i<;:in giimIiikler. emanet ve iltizam1arca ihdas edilen hakslZ vergilendirmeyi 
kaldmnakla. halk<;:a zarara ugrayacagl sal1llan devlet hazinesinin, iidi1 tasarmflar sonucunda 
be~ kat gelir sag1andlgllla dikkat <;:eker. (Tarih. 1. 53-54). 

483 Tarih, V, 286. 
484 .' Tar/h. VI, 4. 
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hatta bu yUzden Osmanh Maliyesi'nin gun geytikye kotiile~tigini belirtmekte idi. Bu 

tesbite Ceydet Pa~a da katlhr485 . Pa~a, 0 tarihte askeriyede yapllacak yeni 

duzenlemelerin mutlak ~ekilde Batl'dan gelecek egitimci ye muhendislere bagh 

olarak goriilmesine ragmen, deyrin ileri gel en deylet adamlannda bu duzenlemeleri 

geryekle~tirecek duzeyde ye yagm zorluklanOl yozecek nitelikte bilgi olmaYl~ma 

b -1 486 ag ar . 

Ancak bir deylet duzeninin, kokten degi~tirilip yenilenmesi, yeni bir deylet 

kurmaktan daha zor oldugundan III.Selim, genelin ittifakma ba~vurarak ulema ye 
deylet ileri gelenlerinden deYlet duzenine dair birer layiha (rap or) istemi~ti487. 0 

tarihlerde deylet duzenine dair, deylet ileri gelenlerinden layihalar istenmesi 

III.Selim'e ozgu yeni bir olay degildi. Onceki bolumlerden hatlrlanacagl uzere, 

daha evvelki donemlerde de buna benzer hadiseler ya~anml~tl. Ceydet Pa~a'ya 

baklhrsa, ilk Osmanh lslahat layihalan ile bu donemdeki layihalar arasmda, Tatarclk 

AbdullahEfendi'ninkinin dl~mda temelde onemli farklar yok gibidir. Bunlarm 

karakteristik ozelligi, geriye yonelmi~, eski ideal duzeni arayan hal yareleri 

olmalanydl. Hepsinde de has, zeamet ye timar sisteminin bozulmasl uzerinde 

durulmakta idi. Oneriler, iktisadi' ye sosyal duzenin "sar' ~ekilde yeniden yuriirliige 

konulmasmdan ileri gitmemekte idi488 Ozetle, layihalann aglrhk noktasl asked 

duzenle ilgili gorii~lerden meydana geliyordu489. 

Konu butunliigu aylsmdan Pa~a'nm layihalar hakkmdaki yorum ye ele~tirileri 

~u ~ekildedir: 

485 Cevdet Pa~a, Avmpah buyiik devletlerin Bablali'ye ortakla~a verdikleri "Muharebeden beri 
mev'lld olan nizamat ve Islahata te~ebbiis olunmadl ve bir ~ey yapIlmadl. Devlet-i Aliyye'nin 
umllr-l Maliyesi ise pek fena hale geldi. Bu kerre nl-niima olan asar-l isyaniye dahi bunlardan 
ne~'et ediyor. Diivel-i Avmpa bundan pek az miiddet daM bu haIata llasr-l nazar edebilir" 
~eklindeki takrire dikkat <;:ekmektedir. (Te~akir. It 84) Bu ifadeler aym zamanda AvmpalJ 
devletlerin kontrol ve denetiminde yeni bir donemin ba~langlcllllll da habercisi gibidir. 

486 Berkes. eksikligi Avmpa'dan uzmanlar getirtme konusundaki bilgisizlige degil. ekonomik ve 
slllai kalklllma gereginin militer <;:agda~la~ma giri~imi i<;:in kesin bir ~art oldugunun yeterince 
anla~tlamaml~ olmasllla baglar. (Tiirk~ye 'de ("'agda!jla:jflla. s. 49). Ashnda Cevdet Pa~a'ca 
kullamlan "<;:aglll zorluklanm <;:ozecek nitelikte bilgi olmaYl~I" ifadesi, Berkes'in bu itirazlm 
kapsayacak ol<;:iide geni~tir. 

48" Tarth. VI. 6. Layihalar. herhangi bir konuda bir gorii~ ve dii~iinceyi bildiren rapor nitelikli 
metinlerdir. Bunlar. bizzat hiikiimdann istegi veya miiellifin diizeltilmesini gerekli gordiigii 
llususlar hakkll1daki tekliflerini sunmaSl ~eklinde olabilirdi. (Mustafa Dumsoy, Sultan Il. 
Abdiilhamit 'e Sunuian Layihalar I!jIgll1da Donemin jktisadi (j~el/ikleri. MD. SBE .. iktisat 
Tarihi Bilim Dal! Yiiksek Lisans Tezi. istanbul 1995. s. 8: Aynca bkz. Engin <;agman. Ill. 
Selim 'e Sunulan L6yihaiarll1 Sosyo-Ekonomik Tahlili. MD. SBE. iktisat Tarihi Bilim Dab 
Yiiksek Lisans Tezi. istanbul 1995). 

488 Mardin. a.g.e .. 51-52. 

489 Tarih. VI. 52. 
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Eski sadnazamlardan Koca Yusuf Pa~a, ge<;:ml~ donemlerde uygulanan 

"dey~irme sistemi"ne onem yerilmesinden yanaydl. Ceydet Pa~a, bu goril~iin 

ge<;:mi~ donemlerin miilki anlaYl~ma uygun oldugunu, ancakiizerinden yIllar 

ge<;:tikten soma yeniden ihyasmm i<;:inde bulunulan ~artlara ye zamana uymadlgml 

ifade ettikten soma, bu uygulamanm A yrupa'mn izledigi medeniyet yolu a<;:lsmdan 

da uygun olmadlglm ileri siirmektedir490 . Bu dii~iinceleriyle Pa~a, degi~ik zaman ye 

~artlarda ortaya <;:lkan sorunlarla ilgili <;:oziimlerin ge<;:mi~te degil, ortaya <;:lktlklan 

zaman ye ~artlar dikkate almarak <;:oziimlenmesi geregi iizerinde durmu~tur491. 

Nizam-l Cedid reformlannm toplum i<;:inde iistlendigi goreyi ba~aramaYl~lmn 

ye bu reformlara gosterilen reaksiyonun sebepleri iizerinde duran Ceydet Pa~a ~u 

goril~lere yer yerir: 

En ba~ta llI.Selim'in zeyk ye sefaya olan dii~kiinliigii, sozkonusu reformlann 

gelecegini olumsuz yonde etkilemi~tir. Padi~ah, eglenmeyi seYdiginden yakmlan da 

onu me~gul etmek i<;:in daima gezi ye eglencelere yonlendirirdi. Halkm merakl ise 

daha da fazla oldugundan, istanbul'da eglence yerleri <;:ogalml~, ozellikle Bogazi<;:i 

kaYlklarla dolmu~tu. Geceleri diizenlenen mehtap eglenceleri Ill. Abmet 

zamanmdaki <::lragan sohbetlerini ge<;:er diizeye <;:lkml~t1. Padi~ah'm ~iir ye musikiye 

olan ilgisi sebebiyle ~air, edip ye musiki~inaslar ortaya <;:lkml~t1. Ozellikle de musiki 

biiyiik ilgi gormii~tii. 

Vine bu donemde, istanbul, Kaglthane, Bogazi<;:i ye <::amhca mesireleri dolup 

ta~lyordu. Yaz gecelerinde kaYlklara binilip <;:alglcl ye ~arklcIlarla birlikte mehtap 

eglenceleri diizenlenirken, kl~ gecelerinde de helya sohbetleri yaplhyordu. Eglence, 

zeyk ye sefada istanbul ye ozellikle :Bogazi<;:i en parlak deyrini ya~lyordu. 

Diger taraftan, Nizam-l Cedid taraftan deYlet adamlan, mal sahibi olmak gibi 

hakslz kazanv dii~iincesiyle me~gul idiler. Bunlarm <;:eyreleri de aym fikirde 

olduklanndan zamanla Nizam-l Cedid uygulamasl, ha"lktan para toplamhp deyrin 

soz sahibi kimselerince zeyk ye safada harcanmak imi~ gibi anla~Illr olmu~, bu da 

adl ge<;:en reform giri~imlerini tesirsiz hale getirmi~tir. 

Nizam-l Cedid uygulamalanyla sosyal ye iktisadi diizende bozukhiklar ortaya 

<;:lkmaya ba~laml~t1r. Mag~u~ sikkelerden ye yeni yergilerden dolaYl erzak ye e~ya 

fiyatlan artml~tlr. Sefahet ye gosteri~in <;:ogalmasl sebebiyle masraflar artarak herkes 

ge<;:im slkmtlsma dii~mii~tiir. Halkm vektigi ge<;:im slkmtlSlna kimi deylet 

491) Tarih, VI, 11-12. 

491 Tarih, VI. 7. AYllI dii~iinceler Sadlk RIfat Pa~a'da: --Yiiz elli sene ewe I olan mlI"<l.meleyi ~imdi 
ve ne de elli sene soma olacak USlllii defaten icra etmek sadedinde bulunmayup iktiza-YI 
mizac-l vakt ii hale tatblk-i hareket etmekdir.. .. · ~eklinde ifade edilmektedir. (Sadlk Rtfat, 
'Tanzimat-l Hayriye'ye Dair...", s. 91) 

108 



idarecilerince: "halkI bundan iyi me~gul edecek bir~ey olmaz, geyim derdine 

du~sunler de aevlet i~lerine kan~masmlar" denirken kimilerince de: "burasl 

zenginler b~ldesidir, buraya fakirler yakl~maz, devletluler arasmda iflas etmi~lere 

yer yoktur" ~eklinde cevap verilir olmu~tur. Saltanat erkamn iyinde bulunduklan 

servet ve ihti~am halkl rahatslz etmekte idi. Ta~ralarda ise yeni konulan vergiler 

halka aglr gelmekte ve bunlann toplanmasl slrasmda meydana gelen suistimaller 

biryok hakslzhklara sebep olmakta idi492. 

Cevdet Pa~a, yukanda anlatIlanlara hak vermekle birlikte en yok Saltanat 

erkanmm tavlr ve hareketleri uzerinde durur. Pa~a, Avrupa'dan uzmanlar 

getirtilerek ordunun A vrupa modelinde egitilmesi ilzerinde onemle durulmasl 

gerekirken, istanbul'da Ayrupa usul ve adetlerinin ortaya ylktlgml soyler. Oyle ki, 

Saltanat erkam ye devlet memurlan iyinde bulunduklan iktisadi ye sosyal hayat 

~artlaflm dikkate almayarak tamamen Batlh bir yola girmi~ler, gerekli-gereksiz her 

konuda Avrupa usulune uygun hareket etmeye ba~laml~lardlr. Sonuy olarak halk, 
bu a~lflklardan yekinip korkmu~tur493. 

ileriyi goren devlet vilkelasl bile, varhk sahibi olmanm yollanm araml~ladlr. 
istanbul'da daha onceki donemlerde benzerine rastlanmayacak ~ekilde bUyiik suslu 

evler ve yahlar yaptlrarak fazlaslyla zeyk ye gosteri~e dil~mu~lerdir. Zevk ve safaya 

olan du~kun1iik devlet i~lerinin de sekteye ugramasma yol ayml~tlr494. 

Cevdet Pa~a'ya gore, halkm ah~lk olmadlgl yeni duzenlemelerin 

yiiriitulmesinde fedakarhkla hareket etmek ve ki~isel ylkarlan terk· ederek 

ba~kalanna iyi ornek olmak gerekirken, i~ ba~mda bulunanlar gosteri~ ye sefahete 

dalmakla yanh~ bir hareket tarzl izlemi~lerdir495. Boylece buyiik umitlerle 

uygulamaya konulan Nizam-l Cedid reformlan Kabakyl Mustafa isyam ile son 

bulmu~tur. (1807) 

Tanzimat'dan soma da Osmanh idarecileri, yapIlan yeni duzenleme ye 

reformlan uygulamak uzere tilkenin biryok yerinde iktisadi, sosyaJ ve mulki 

duzenlemelerde bulunmu~lardlr. Ceydet Pa~a'nm da katlldlgl bu yah~malar, 

Osmanh devlet ve ekonomisinin yeniden ~ekillenmesi dogrultusunda hissedilir 

sonuylara yol ayml~tlr. Pa~a'nm lslahatla ilgili yah~malan ~u ~ekildedir: 

49~ Tarih, VIII. 144-146. 

493 Tarih. VIII. 147. 

494 Zevk ve safamn getirdigi rahathk sebebiyle. BabIClli memurlan devlet i~lerini kendi evlerinde 
yapmaya ba~layarak, geceleri eglence yerlerine gider olmu~lardl. (Tarih. VIII, 143) 

495 Tarih. VIII, 145. 
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A-Balkan Islahatl ve Tefti~i 

l)Rumeli Tefti~i (1861) 

Cevdet Pa~a, Bulgaristan Lofya dogumlu oldugundan Balkanlar'l yakmdan 

tammaktadlr. Geni~ devlet tecriibesi ve bu bolgeyi iyi bilmesi sebebiyle Sadnazam 

Klbnsh Mehmed Pa~a ile birlikte Rumeli tefti~ine gorevlendirilmi~tir. 

Tefti~ slrasmda, Osmanh mUfetti~lerince idad, asked, mall vb. kontroller 

geryekle~tirilmi~tir. Zabtiyelerin hlristiyan koylUlere yaptlklan hakslzca muameleler 

bizzat Cevdet Pa~a tarafmdan tesbit edilerek, bir suvari zabtiye erinin ayhk maa~mm 

ancak yem parasml kar~Iladlgl goriilmu~tii. Bunun uzerine Cevdet Pa~a, Sadnazam 

Klbnsh Mehmed Pa~a'ya zulmun onune geyebilmek iyin, zabtiye maa~lannm yeterli 

miktara ylkanlmasl gerektigini soylemi~tir496. 

2)j~kodra Islahatl (1861) 

Cevdet Pa~a, Rumeli lslahatmdan kIsa bir sure soma i~kodra'da meydana 

gelen isyam bastlrmak iyin olaganustu yetkilerle bu bolgeye gonderilmi~tir. 

Arnavutluk'un en buyiik kesimini iyine alan· i~kodra, bolgenin kilidi 

durumunda olmasmdan otiirii Osmanh Devleti iyin bUyiik onem ta~lyordu497. 
Sancagm yevresi daghk-ta~hk, geyilmesi zor; halkl ise vah~i ve SaVa~yl oldugundan 

dig er sancaklarda oldugu gibi, i~kodra'da da Babtali'nin emirleri kolayhkla yerine 

getirilmiyordu498. Bir anlamda guven ve huzur ortaml kalmaml~tl. C;unkU, Babtali 

yonetimi i~kodra lslahatl slrasmda bolgenin durumundan habersiz bulunuyordu499. 

Cevdet Pa~a, Osmanh Devleti'nde vilayetlerin kanun ve asker'i te~kilatlannda 

duzenlillk ilkesinin esas oldugunu, ancak Osmanh gibi ~opraklan geni~ ve eyaletleri 

du~unce ve adet bakImmdan birbirine Zlt olan yerlerde her~eyin duzenli 

gitmeyebileceginin dogal kar~Ilanmasl gerektigini soylemektedir50o 
.. Pa~a'ya gore, 

olaylann geryek sebeplerinin bilinip ona gore tedbir ahnmasl halinde ancak, saghkh 

bir duzen kurabilmek mumkundur501
. 

496 Ma'ru::iil. 77-78. 

~9; Cevdet Pa~a, "i~kodra Ahvaline Dair Takdim Edilen Layiha", BOA. YEE, K. 31. E. 105, Z. 
27. Kr. 79. 

498 Tarih, VI, 239. 

499 "i~kodra Layihasl", 64. 

500 a.g./., 80. 

501 a.g.!., 30. 
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i$kodra lslahatt slrasmda mulki, askeri ve idari duzenlemelerin dl$mda 

bolgenin iman ve ekonomik kalkmmasl yolunda da yah$malarda bulunulmu$tur. 

Ba$ta ilmiye smlfi mensuplan, muderrisler, mektep hocalan, mahalle imamlan vb. 

gorevlilere para ye e$yalar hediye edilerek onlann manen destekleri ahnml$tlr502. 

Ula$lma onem verilerek Zetiya iskelesi ile Lesendra ve Gramajor adalanna 

gonderilen zahire ye e$yanm zaYlf kaYlklar (londoralar) yerine, yeni yaptmlan toplu 

sandallarla naklettirilmesine yah$llml$tlr503. Bir yandan da imar faaliyetleri 

surdurulerek, i$kodra goltine akmakta olan Boyana nehri uzerindeki harabe kopru; 

komutanlar, $ehrin ileri gelenleri ye halktan toplanan yardlmlarla onarJlml$tlr504. 

iki ay suren i$kodra lslahatml ba$anyla tamamlayan Cevdet Pa$a, istanbul'a 

donmu$tur. 

3)Bosna Islahatt. (1863) 

Bosna'da' musluman ile gayr-i mu slim tebaa arasmda ortaya ylkan buytik 

kan$lkhklar sebebiyle Osmanh hukilmeti, eyalete yeni bir duzen vermek amaclyla 

1859 tarihinde Bo:,na C:ijthkatl Ni:amnamesi'ni Ylkarml$tl. Sozkonusu 

nizamnameyi uygulamada zorluk yeken Bablali, bolgede huzur ve asayi$i 

saglayamaml$tl. 1862' de yeniden ba$layan ayaklanmalar uzerine Ceydet Pa$a, 

isyanlann ince1enip yatl$tmlmasl amaclyla Bosna'ya gonderildi505 . 

Bosna eyaleti; Saray Bosna, Traynik, Bihke, Banyaluka, izyornik, Hersek ye 

Yenipazar olmak uzere yedi sancaktan meydana geliyordu506 . Bosna'da yiftyiler, 

multezimlerin zulum ve basklsl altuida bulundugundan hukumetge istenilen yerim 

almamadlgl gibi Yergiler de duzenli bir $ekilde toplanamlyordu507 . Arazi bulamayan 

bir bolum halk ise isyan iyin firsat kolluyor, yapIlan propagandalarla isyan 

dU$unceleri gun geytikye ba$ka $ehirlere de yaYlhyordu~08. Gumruklerin kontrolden 

uzak bulunmasl sebebiyle kayak mal geyi$i onlenemiyordu509. Yollann glivensizligi, 

geli$ gidi$leri aksatlYor, ah$veri$ ve ticaret serbestligini engelliyordu51o .YapIlmasl 

511" BOA irade Meclis-i Mahsus. no: 1042. 

503 Te::iikir. H, 177-178. 

504 Te::iikir. H. 179. 

511S Eren. a.g.m .. c. XI. s. 747. 

5,,6 Te::iikir, Ill. 26. 

507 Te::iikir, III, 28. 

508 Te::iikir, Ill. 6. 

509 Te::iikir, 1II, 16. 

510 Te::iikir, 1II, 7. 
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du~ilni.ilen bir ba~ka icraat ise, askeri' harcamalardaki indirimler idi 511. Aynca askeri', 

millki, idari ve iktisadi duzenlemeler de amaylamyordu. 

Bosna iyin gerekli en onemli lslahat, Bosna C;iftlikdtl Nizamndmesi'ni 

uygulamaya koyarak, muslilmanlar ile hlristiyanlar arasmdaki arazi 
anla~mazhklanm ortadan kaldlrmakt151~. Bosna eyaletine bagh Saray Bosna, 

Travnik, Bihke, Banyaluka, izvornik ve Yenipazar sancaklan ile milstakil bir 

mutasarnfllk olan Hersek sancagmm513 yogu arazisi, yiftliklere aynlml~ olup 

mutasarnflanna "asha.b-l alaka" deniyordu. Bu yiftliklerde hlristiyan yiftyiler 

"yanclhk", "uyleme" veya "dortleme" usuluyle kiracl bulunuyorlardl. Ashiib-l alaka 

olan agalar ve beyler, bu yiftyileri ho~ tutarak himaye etmekte, onlara ho~gori.ilu 

davramp agahk i~lemlerini eksiksiz yerine getirmekte ve gerektiginde ziraaue 

bulunmalan iyin faizsiz para vererek onlan desteklemekte olduklanndan aralarmda 

herhangi bir anla~mazhk olmaYlp iki taraf birbirlerinden memnun bir ~ekilde 

ya~lyorlardl. ilk anla~mazhklar Maliye Nezareti'nin Bosna ve Hersek a~anm 

iltizama vermesiyle birlikte meydana gelmi~tir. ~ar usulil ihdas edilince, yiftlik 

sahipleri eskiden alml~ olduklan vergiden mahrum kaldlklan iyin bu uygulamadan 

memnun olmadIlar. Milltezimlerin, yiftyilerin yIlhk hasllatlannm 1/3'ilnde de sbz 

sahibi olmaya kalkI~malanyla, az hasllatla idare edemeyenler itaatsizlige ba~ladIlar. 

Diger taraftan eyalette, "yanclhk" usulilnde kiralanan yiftliklerde kbyce hane 

ba~ma du~en verginin 1/2'si; "ilyleme" usulunde ise 1/3'uniln ashab-l alaka 

tarafmdan verilmesi geyerli iken vergilerin yiftyiler uzerine ytiklenmesiyle, ilerki 

tarihlerde geli~melerden ashiib-l alaka yiftyileri de etkilenip klsa silrede beylik 

yiftliklerinde ihtilaller patlak verecektir. Olaylann bnlenebilmesi iyin Bablali'ce 

asker sevkine ba~lanacaktlr. Sevkiyat ise yok miktarda paraYl gerektireceginden az 

bir fayda iyin buytik masraflar harcanarak hazine zarara sokulacaktJr. Diger taraftan 

ecnebi mudahaleleriyle hlristiyan yiftyiler, ta~kmhklarda bulunup ashiib-l alakanm 

hakkml bdemekten kaymacaklardlr. Ash <lb-l alaka ise geyimleri iyin gerekli 

haklanm zorla almaya kalkl~mca, arazi kavgalan ba~laylp ehl-i isliim ile hlristiyanlar 

arasmda du~manhk milli bir boyut kazanacaktIr514. 

Gbrilldilgil gibi, genei problem ashiib-l alaka ile yiftyiler arasmda meydana 

gelmektedir515 Mesela ~uma nahiyesinde ~ikayetler, ashiib-l alakanm, yiftyilere 

angary a ytikledigi ve kby meralanm ba~kalanna kiraya verip reayanm hayvanlanm 

511 Tez6kir, III, 29. 

m Teziikir, Ill, 6. 

513 BOA, YEE, K. 31. E. 27/25, Z. 27, Kr. 79. 

514 Ma'ru:::6t, 65-66. 

515 Te:::6kir, n, 106. 
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meraslz blraktlgl yolunda yogunla~maktadlr516. Hersek'de de durum bundan farkh 

degildir. Ashab-l alakadan baztlan mera yeya daglardan yitle yeyirdikleri yerler iyin 

reayadan kira istemektedirler. Halbuki kl~m hayyan beslemek Lizere kurulan etraft 

yeYrili kt~laklar (ogradalar) sahipleri taraftndan kiraya yerilmekteydi. Ashab-l 

alakanm bu tutumundan, hem reaya hem de ograda sahipleri ~ikayetyi idilerSl7
. 

Bosna lslahatma oncelikle, yabancl mLidahalesini onleyici tedbirler alarak 

ba~lanml~tlr. Bu amayla, Saray Bosna'daki Rusya konsolosu elli bin kuru~ tutan 

hediye ile taltif edilirken, aylll ~ekilde Hersek'deki Rusya konsolosu da gozden uzak 

tutulmaml~tlr518. Eyalet merkezinde kontrolLin saglanmasmm hemen ardmdan 

Osmanh hukLimetine isyan halinde bulunan asi nahiyeler (neyahl-i asiye) reisleri 

Mostar'a yagmlarak, tefti~ goreyine hazlr bir duruma getirilmi~tir519. Sllllr 

guyenligini saglamak ye gumrukten mal ka<;:l~ml onlemek i<;:in Sllllr boylanna 

guyenlik birimleri (kuleler) kurulmu~tur52o. Kulelerin yaplmmdan once, Gabela 

gumrugLinUn ayhk geliri altml~bin kuru~a yakm iken, sonradan bu rakam yUz on bin 

kuru~a kadar ylkml~tlr. ate taraftan Dalma<;:ya halkmdan beri tarafa ge<;:enlerce 

mezra, koru ye <;:aYlrlar tahrip e~iilirken bu karakollann yapIlmasl Lizerine saldm ye 

tecavUzler son bulup halkm mal ye mulku korumaya almml~tlr. Kulelerin 

korunmasl i<;:in istihdam edilen pandurlann maa~lan diger yerlerdeki pandurlann 

tenkihatmdan kar~Ilandlgl i<;:in hazineye aynca ek bir masraf yUklenmemi~tir. 

Kulelerin yaplml i<;:in gerekli meblag ise, ashab-l alaka ye halktan toplanan 

yardlmlarla ger<;:ekle~tirilmi~tir521. 

imar faaliyetleri' butun hlZlyla deyam etmektedir. Geli~ gidi~ kolayhgmm 

saglanmasl ye ticaret faaliyetlerinin daha rahat yUrDtlilebilmesi amaclyla yollann 

guyen altmda bulundurulmasl ye nahiyelerin korumaya ahnmasma <;:ah~Ilml~tlr522. 
KoprDlerin onanmma ba~lanml~tlr. Onanmm tamamlanabilmesi du~uncesiyle, 

istanbul'dan ni~an getirtmek yaadi ile halkm <;:ah~malara katlhml saglanml~tlr. 

Mesela Drina koprusu ye biti~igindeki han, hamamye imaret harabeleri tamir 

edilmi~tir. Tamir sonrasmda hanm, kt~la olarak kullallllmasl, kasaba ye koprunun 

korunmasmda onemli roller ustlenecektirm . Bolge guyenliginin saglanmasl 

516 Tezdkir, III, 4. 

517 Te::dkir, HI, 8. 

518 Ma'ru::dt, 70. 

519 1\;la'ru::dt. 71 

52u Avusturya Sllllnllln emniyetsizligi sebebiyle giimrtikten mal gec;;i~ini onlemek amaclyla 
Liyabu~ka kazasmda hudut boylanna sekiz adet kule yaptmlml~tlr. (Ma'ruzat, 74) 

5"1 Te::dkir,III, 16-17. 

52" Te:::dkir. Ill. 7. 

523 Te:::dkir. 1II. 56. 
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amaclyla kl~lalar onanlacaktlr. Masraflann bir bolumu, yergi bon;:lanna mahsub 
edilmek iizere, ilgili nahiye halkl tarafmdan kar~Ilanacaktlr524. 

Ceydet Pa~a, Bosna ormanlarmdan yararlanmak amaclyla istanbul'dan bir 

orman muhendisi getirtmi~tir. Muhendisce yUrutulen yah~malarla, ilerki tarihlerde 

Bosna ormanlanndan buylik olyude istifade edilecektir. Pa~a, bolgede bulunan 

madenlerden faydalanmaYl da planlaml~tlr. Traynik'deki ciya madenini 

degerlendirmek ye gerekli yah~malan ba~latabilmek du~uncesiyle, istanbul'dan bir 
maden muhendisi istemi~tir525. 

Yukanda kIsmen belirtildigi gibi, Bosna'da yozumlenmesi gerekli en onemli 

mesele, arazilerle ilgili problemlerdi. Islah heyeti, arazi nizammm yerine getirilmesi 

dogrultusunda muslim/gayr-i mu slim aYlrdetmemekte, herkese adaletle ye e~itye 

dayranmaktadlr526 . 

Ceydet Pa~a, Bosna' ye Hersek yiftliklerinde ashab-l alakaya ait olan agahk 

hakkmm ertelenmesi du~uncesinde bulunan Mahmud Pa~a'mn bu tutumunun yanh~ 

oldugunu belirterek, geyimleri arazi ucretlerine bagh olan ashab-l alakanm, arazi 

ucretlerini alamamalan durumunda ay b.hp me~ru haklarml elde etmek iyin silaha 

sanlacaklanm ileri surinu~tUr. isyam bastlrmak uzere deYletye gonderilecek bir 

ordunun ise, Bosna ehl-i islam'lm ezmekten ba~ka bir i~e yaramayacaktlr527
. 

Ceydet Pa~a'mn denetim ye gozetiminde, problemlerin yozumu, muftu, liYa 

idare meclisi uyeleri, bolgenin muslUman, latin ye ortodoks ileri gelenlerinden 

meydana gelen komisyonlarca gorulmektedir528
. Buna gore 'hane ba~ma ahnan 

yergiden bir yiftyinin ziraat ettigi a,raziye gore, hissesine du~en miktann yanclhk 

usulunde l/2'si, uylemede ise 1/3 'ii ashab-l alakaca yiftyilere odenecekti. Diger 

taraftan, ogradalar sorununda, eskileri yerlerinde blraklhyor, sonradan ihdas edilmi~ 

olanlar kaldmhyordu529. izyornik sancagmda mid yiftlikler, herhangi bir ihtilal 

slrasmda asilere yardlmcl olmamalan ye ziraatlerindeki yerleri almaga meyilli 

bulunmalan sebebiyle kiracl durumunda bulunan yiftyilere blrakIhyordu530
. Halkl 

524 Te::iikir. Ill. 54. 

525 Te::iikir. III. 23. 

526 Mesela, yiftlikleri civannda tarla ayan huistiyan yifiyilerden "iiyleme" adlyla iicret isteyen 
Mostar ileri gelenleri birseneligine Osmanh yetkililerince ba~ka b6lgelere siirulmektedir. 
(Tciikir, Ill. 6) 

527 Ma'r{ciit. 66-67. 

528 Te::iikir. Ill. 8. 

529 Te::iikir, Ill. 8-9. 

530 Te::iikir, III. 61-62. 
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devlete lsyan dl1~l1ncelerinden caydlrmak amaclyla bo~ yerlerden araZl 

veriliyordu531
. 

Zira! ekonominin geli~mesi yonl1nde kurumsal dl1zenlemelerin getirecegi 

yarann onemine i~aret eden Cevdet Pa~a, boyle bir uygulamanm da ancak vergi 

adaletini saglamakla ml1mkl1n olabilecegine inanmaktadlf. Pa~a, Hersek sancagmda 

tarlalann yogunlukla ekim elveri~li olmadlgml, ancak mevcut halka oranla, ekili 

alanlann az ve klymetli oldugunu soyleyerek BabIali'nin arazi vergilendirme ~eklini 

ele~tirif. BabIali'nin mevcut araziyi harac-l muvazzafa yevirmek du~l1ncesini isabetli 

bulmayan Cevdet Pa~a, arazi sahiplerinin donum ba~ma o~Or bedeli vermelerinde 

kolayhk gormu~tuf. Bu yol da, yiftyiye dl1~l1k faizle bory para verecek zira! kredi 

muesseselerinin yani ziraat bankalannm kurulmaslyla uygulanabilirdi. <;OnkO hasIlat 

az olan yerlerde halk, hem arazi haracI vermek hem de bir sene geyinebilmek iyin 

tefecilere yDksek faizle borylanmak zorunda kalacaktl.. Bu bakImdan reayanm 

ihtiyaylarini ancak du~Ok faizle bory verecek bir banka kar~Ilayabi1irdi532. 

Eyalette uygulamaya konulan bir ,ba~ka icraat da "tenkihat"tl. Be~ bin 

kuru~tan fazla maa~ alan gorevlilerin birer ayhgl kesilerek533 elde edilen meblag, 

kazalann onem ve bOyDklOk derecesine gore mudl1r maa~lannm yDkseltilmesi ve 

askerlerin ihtiyaylannda kullamlml~tlr534. Tensikatla birlikte .yDrl1tl1len tasarruf ve 

yeni gelirlerden elde edilen meblagla, harcamalar giderildigi gibi, aynca hazineye ek 

bir rriasrafyDklenmemi~tir535. Bunun yanmda, art an miktar hazineye aktanlml~tlr536 

ve bOtUn bunlara ek olarak, masrafi bolge halkl tarafindan kar~Ilanmak l1zere iki 

alay asker dOzenlenmi~tir. 

Bu arada fakirlikleri sebebiyle evlenemeyen genylerin sosyal hayata 

katlhmlanm temin yolunda yah~malar ba~latan Cevdet Pa~a537 dugOnlerde aglr 

masraflar yapllmasml yasaklayarak, kurallara uymayanlara iki kat vergi cezaSI 

getirmi~tir. Sonuy getiren bu uygulama ile, ah~Ilage~mi~ olan masraflar III a'a 

531 Suma nahiyesinde bir kesim halka, arazi dagltlml sonucunda isyanla ilgili fikirleri unutulup 
arazi tasarmfu ve asbab-l alakadan <;iftlik ahmllla ba~lanml~tlf. (Te:::akir, Ill. 7) 

53~ Te:::akir, Ill. 28. 

m Te::akir, 11. 76. 

534 Ala'ru::at, 79. 

535 Ma'ruzat, 105. 

536 Te:::akir, HI. 22-23, 54. 

537 Tezakir, Ill, 46. Cevdet Pa~a'mn bu konudaki bir ba~ka gayesmm hlZh nufus artI~lllJ 
du~iinmii~ olmaslllda aramak gerekir. Ciinkii Pa~a, ma'muriyetin sebeplerinden birinin niifus 

. artl~l oldugunu belirtmektedir. Geni~ bilgi i<;in bkz. BOA Y. A Res., no: 40113. 
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du~mu~538, boyleee a~m ye gereksiz masraf onlenerek hareamalar a~aglya 
e;ekilmi~tir . 

Cevdet Pa~a ye ekibi, aile kurumunu olu~turma faaliyetlerine periyodik olarak 

deyam etmi~lerdir. Halka kazandlrdlklan yeni ah~kanhklarla, eski ad etleri 

unutturmaga e;abalaml~lardlr. Bunlardan biri de, gene;: klzlann istedikleri erkekle 
eylenmelerine yelileri tarafmdan izin yerilmesini temindir. Bu noktada, bir milletin 

adetini degi~tirmenin zorluklanna i~aret eden Ceydet Pa~a, adetin insan ie;in ikinei 

bir tabiat oldugunu soyleyerek, degi~imin aneak olaganustu durumlarla 

gere;ekle~ebileeegini belirtmi~tir539. Gene; ktzlar ie;in getirilen bu izne bagh olarak 

ortaya e;lkan bu inee anlayl~m arkasmda, Osmanh toplumunun yoksun oldugu nufus 

girdisi ye be~eri sermayenin artmlmasl du~uncesinin oldugunu sezmemek mumkun 

degildir. 

Cevdet Pa~a, Bosna ticar'i hayatlD1 ye halkm hissiyatmda yer edinen ticaret 

ahlakml hayret ye hayranhkla. izlemi~tir. Bo~naklar'm ahlakl bozulmaml~ 

insanlardan meydana geldigini ye ticaret muamelelerinin duriiste;e ve guyen ie;inde 

yiiriidugunu kaydeden Ceydet Pa~a, bu uygulamalann ozellikle eyalet nufusunun 

ticaret ye sanat merkezi Saray Bosna' da ya~andlgml ileri surmektedir: 

"Saray Bosna Ticaret Mahkemesi'nin hasllat azhgl 
sebebiyle defterlerini kontrol ettirdim. Mevcut hasllatm 
kente gelen ecnebi davalanndan elde edildigini, fakat 
yerli tiiccann mahkemeye bawurmadlgml g6rdi.im. Saray 
Bosna ti.iccan, civar liva ve kaza ti.iccanyla senetsiz ve 
~ahitsiz ah~veri~te bulunuyordu. Halbuki Ticaret 
Mahkemeleri, senetle muamele yapar ve ~er'i 

mahkemeler ~a~it arar. Bu ~artlarda Bosna'mn ticaret 
davalanm g6recek bir mahkeme yok. Bu sebeple yerli 
ti.iccann ticaret mahkemesine gitmesi i<;in bir sebep 
bulunmuyordu. Fakat bOylesine bi.iyi.ik bir eyaletin tican 
muameleleri senetsiz ve ~ahitsiz nasll d6ni.iyordu, 
anlayamadlm?540" . 

Ceydet Pa~a'nm da ifade ettigi gibi, Bosna'da ticaret muameleleri, halkm 

birbirine kar~l giiveniyle yiiriimektedir. Dogruluk ye diiriistliik on plandadlf. Ancak 

Pa~a, muameleleri resmlle~tirmek isteyerek tiiccan mahkemeye e;ekmeye ye dolayh 

yonden hazineye gelir akl~ml temine e;:ah~ml~, fakat meycut ~artlar geregi bunu 

ba~aramaml~tlr. 

Ceydet Pa~a'nm, Bosna'da ticaret ye sanatm geli~ip ilerlemesi yolundaki 

e;ah~malan da kayda degerdir. Tlkanan ticaretin oniinil ae;lp slkmtlya dii~en tuccann 

538 Te::dkir, Ill, 47. 

539 Te~dkir, Ill, 47. 

540 Te~dkir. Ill, 26-27. 
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refahml saglamak amaclyla baZI tedbirler alml~tlr. SOZ gelimi, Saray Bosna'dan 

Slrbistan'a ihray edilen sarraciye ve haffafiye urtinlerinin surtimu dump Avusturya 

smai urtinleri reyay bulunca, Saray Bosna tuccan mal ihray edemez bir duruma 

gelerek slkmtlya du~mu~tur. Bunun uzerine Ceydet Pa~a, Saray Bosna urtinlerini 

mumkun oldugu olyude yagm gereklerine uygun bir duruma getirtmek gayesiyle 

debbag esnafmdan iki ki~iyi Debbaghane-i Amire'de iki sene sureyle modern usulde 

gon imali ogrenmek iyin istanbul'a gondermi~tir. Vine kunduraclhk ve sepicilik 

sanatlan iyin de yemenici esnafmdan istanbul'a stajyerler yollaml~tIr541. Ba~kentte 
egitim goren bu kimselerden, daha sonra ulkelerine donu~te kendilerinden ekonomi 

ye sanat alanmda faydalamlacaktlr. 

Cevdet Pa~a'nm Bosna'da ~ahit oldugu bir ba~ka olay da Amerika iy 

sava~mm, Bosna ticaretini nasIl sekteye ugrattIgI geryegidir. Pa~a, Bosna'mn en 

onemli ihracatmm i~liye denilen erik oldugunu, bunun kurutulup buyiik miktarlarda 

dl~ ulkelere ihray edildigini, ancak anla~llmaz bir sebepten otiirti bu urtinun ihray 

edilemez bir duruma geldigini belirttikten sonra, Te.:akir'inde hadise sebeplerinin 

bizzat kendisi tarafmdan ara~tlflldlgml soylemektedir. Erigin tuketim alanmm 

Amerika oldugunu, ancak sava~ sebebiyle Bosna eriklerinin dl~ satlmmm 

geryekle~emedigini goren Cevdet Pa~a, iyinde bulundugu yiiZyIll en c;:arplcl 

ifadelerle ~u ~ekilde tammlamaktan kendini alamaml~tlr: 

"Diinyada ticaret i~lerinin ne o19iide yaYlllp geni~ledigi 
anla~llmah ki. Amerika sava~l Bosna ticaretini biiyiik 
o19iide engellemi~tir54~". 

Ceydet Pa~a ve ekibince Bosna'da yapIlan' duzenlemelerle Bosna eyaleti 

yepyeni bir gortinum kazanml~tIr. 

B-C;ukurova Islahatl 

1) iskan C;alz~malarl ve Flrka-i Islahiye 

XIX.yiizyllm sonlanna dogru, Guneydogu Anadolu'da Kozandaglan, 

<;ukurova, Gavurdagl ye Kurtdaglan olmak uzere devletin sozunun gec;:medigi uc;: 

merkez gortilmektedir543
. 

541 Tez6kir, Ill. 65-66. 

54" Tez6kir, Ill, 97. 

543 Paul Dumont, "1865 Tarihinde Giiney-Dogu Anadolu' nun IsHihl", C;:ev: Bahattin Yediylldlz, 
Tarih Ensfifiisii Dergisi, sayl 10-11, istanbul198Ls. 373-374. 
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Bu bolge!erde e~kiyahk onemli olc;:ude kendini hissettirmektedir. Goyebe 

a~iretler, gOyleri slrasmda yol boyunca ele geyirdikleri her~eye sahip olmaktadlrlar. 

Silahh yeteler yollardaki stratejik noktalan i~gal etmekte, yolcular ye ticaret mallan 

uzerinden buyuk miktarlarda "gec;:it hakkl" almaktadlrlar. Daglar halkl, askerlik ye 

yergi yiikumliilugunden kurtulmakla kalmamakta, itaatsizliklerini daha da artlrarak 

deylet posta ye keryanlarmm yolunu kesmekte, Mekke'ye giden hacllan soymakta 

ve hatta duzenli askeri' birliklerin geyi~ine engel olmaktadlrlar. Boylece serbest mal 

ye insan ula~lml sekteye ugramaktadlr544
. Ozetle, karga~ahk ye anar~i, deyletin en 

yerimli eyaletlerinden birini harap etmektedir. Oyle anla~Illyor ki, bolge 

ekonomisinin geli~me yoluna girmesi bUyiik olyude, ula~lm yollan ~ebekesini felce 
-4-

ugratan ayanlan ortadan kaldlrmaktan gec;:ecektir) ) .. 

Bu ye a~aglda aynca sozkonusu edilecek sebeplerden otiiru Osmanh 

Hukumeti, Ceydet Pa~a ye Deryi~ Pa~a yonetimindeki "Flrka-i Islahiye" adh bir 

askeri' ye' milis gucunu C;ukuroya'ya gdndermi~tir. (1865) Flrka-i Islahiye'nin 

kurulu~u, bir yok gayeye yoneliktir. ilk hedef, Kmm harbi sonraSl yeni ask er 

kaynaklan bulmaktlr. ikincisi, rekabet yiizunden aralannda mucadele eden 

ayanlann nufuzlannm deyletye kmlmasl siyaseti idi546
. Uc;:uncu hedef, yerginin 

duzenli bir ~ekilde toplanmasml saglamaktJ ki, bu da e~kiyahga son yererek mal ye 

insan ula~lmml guyence altma almak ye meysimlik goc;: hareketleriyle kan~lkhklara 

sebep olan goc;:ebeleri yerle~ik hayata gec;:irmekle mumkun olabilecekti. Goc;:ebe!er, 

tartl~maslz olarak, yiizbinlerce ba~ hayyanlanyla C;uku~oya'mn zirai' kalkmmasmda 

onemli bir enge! meydana getirmekteydiler. Bunlar sadece c;:obanhk faaliyetleriyle 

eyaletin ziraat aC;:lsmdan iskamm engellemekle kalmlyor, aym zamanda bu bdlgede 

surekli huzursuzluklara d~ sebep 0luyorlard1547
. 

idari' ye iktisadi bakImdan c;:ok daha ciddi bir husus yardlr. Bu goc;:ebeler, 

hareketlilikleri sayesinde askerlik hizmetinden kaymakta, yiikumlu olduklan Yergi 

ye resimlere istemeyerek raZl olmakta idiler. Flrka-i Islahiye ile goc;:ebeler askerlik 

hizmetine katlhma ye mall formaliteleri yerine getirmege te~yik edileceklerdir548
. 

Bu ilk hedefler dl~mda, Flrka-i Islahiyece giri~ilen bu hareketin daha geni~ 

kapsamh bir proje oldugu anla~I1maktadlr. Bu, (:ukuroya'nm iskam 

(colonisation),dlr. Ozellikle pamuk ye tahll gibi ziraat urunlerinin bolgeye 

544 Dumont. a.g.m., s. 370, 380. 

545 Dumont s. 382. 

546 Erci.iment Kuran, "XIX.ytiZYllda Anadolu'nun Sosyal Tabakala~ni.aslJ1da Ayanlann Roli.e. 
Tarih ve Sosyoloji Semineri, istanbu1199L s. 165. 

547 Dumont, s. 378-379. 
'48 - Dumont, s. 380. 
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sokulmaslyla, bolge ekonomisinin canlandmlmasl ve karayollanyla ilgili bir 

altyapmm in~asl amaylanmaktadlr549. 

Flrka-i Islahiye, lslahata ilk once Gavurdagl ve Kurtdaglan'ndan ba~laml~tlr. 

<::unku bu bolgeler, stratejik bir onem arzediyorlardl. Payas ve Bulamk yevresindeki 

mutegallibeden hangisi uzerine gidilse, Gavurdagl'na slgmlp flrsat buldukya Payas 

yoluna inerek yolculara saldmp hac yolunu kesmekte idiler. Gavurdagl tarn olarak 

ele geyirilmedikye 0 yevredeki derebeylerin ortadan kaldmlmasl sonuy 

getirmiyordu550 . 

Cevdet ve Dervi~ Pa~alar, oncelikle iskan meselesini ele alml~lardlr. Bu 

amayla yeni kasaba ve koyler kurulmu~tur551. Hassa, Islahiye, Osmaniye, Kars-l 

Zulkadriye bunlardan en onemlileridir. Kurulan yeni yerle~im merkezleri yUzlerce 

. ev, okul, kl~la ve belediye meclislerine sahip olmu~tur. Diger yandan, asker yazma 

ve mali saylm i~lemlerine de ba~lanml~tlr. Gavurdagl ve Kurtdaglan'mn belli ba~h 

a~iretleri hukumete baghhklanm bildirmi~lerdir. E~raf, mukafatlar alarak bolgeden 

uzakla~ml~lardlr. Hassa kazasma bagh HacIlar, Tiyek, Ekbaz nahiyeleri beyleri, 

oteden beri birer derebeyi olup nahiyelerinde baglmslz bir hukumdar gibi, otonom 

hareket etmege ve bolgesel gelirlerde diledikleri gibi tasarrufta bulunmaga 

ah~ml~lardl. Nahiyeler vergilerini tahsil edip sadece 1110'unu Mara~ Mal Sandlgl'na 

gonderirlerdi552
. Normal olarak devlet hazinesine girmesi gereken gelirler, soz 

konusu derebeylerin cebine girerdi. Bu ~ekilde kendi ba~lanna hukumet olmaga 

ah~lk beylerin yeni kurulan kaza mudurlerine tabi olmalan kendilerine gUy 

geleceginden ba~ka yerlere naklettirilmeleri daha uygundu553
. Bunlann bir bolumu 

kayd-l hayat ~artl ile maa~ baglanarak ba~ka yerlere naklettirilmi~, bir bolumu de 

rutbe ve memurlukla devlet hi~metinde istihdam edilmi~tir554. Boylece kaybolan 

devlet gelirleri yeniden ele geyirilmi~tir. 

Aym i~lemler Islahiye'dede uygulamr. Hassa'da ol.dugu gibi, asker toplama ve 

vergi 'sicillerinin te~kili hiybir zorluga ugramakslzm geryekle~tirilir. Cevdet ye 

Deryi~ Pa~alar, iskan politikalanna devam ederek Osmaniye kasabasml kurarlar. 

Ovah Tecirler, Ceridler ve Gavurdagh <::endogullan'm buraya baglarlar. Slra, Kars-l 

Zulkadriye ~ehrine gelir. Bozdogan a~ireti ye Tatarlar buraya baglamrken, Karinti 

549 Dumont s. 371. 

550 Cevdet Pa~a. viikehinm bOlgenin cografik konumunu yeterince bilmediklerinden idamlarla 
Payas yolunun giivenligini saglamak yolundaki uygulamalanl11 ele~tirir. Geni~ bilgi i~in bkz. 
Tarih. X. 210. 

551 lv!a'ru:::iit. 183. 

552 Te::iikir, Ill, 145. 

553 Ala'ruziit. 136. 

554 Te:::iikir. Ill. 151. 
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" 

ve Sarkmtl a~iretleri de buraya yerle~tirilir. Boylece <::ukurova'mn iskam ile bolge 

ekonomisini canlandlrma yolundaki c;:ah~malar son a~amaya gelir. Bilahere Zeytun 

ve Haleb lslahatlanyla c;:ah~malar tamamlamr. 

<::ukurova lslahatmm ba~anyla sonuc;:lanmasmda ku~kusuz en buytik pay 

Cevdet Pa~a'ya aittir. 0 gunler ic;:in dunya iktisadi hareketlerine yabancl kalmayan 

tavlr ve du~unceleri, olaylara bakl~l, yorumu ve degerlendirmeleri bir lslahatymm 

otesinde bir ekonomistle e~ degerdedir. Flrka-i Islahiye'nin uyguladlgl lslahat 

politikasmm iktisadi ve idari altyaplsl onun eseridir. Simdi bu politika uzerinde 

durahm. 

2)lslahat Politikasl 

Cevclet Pa~a ve ekibi, <::ukurova.lslahatmda son derece sistemli, organize ve 

aklle! bir politika izlemi~lerdir. Halkla iyiye olmu~lar, onlardan biri gibi 

davranml~lardlr. Adalet ve hukuka sayglll davranarak halka deger vermi~lerdir. 

Balkl kazanmanm buttin yollanm deneyip devletle yeniden ban~malanm 

saglaml~lardlr. Halkln devlete olan guvenini tazelemi~lerdir. Tanml, ticareti ve 

sanayii yayma c;:ah~malan ba~latml~lar, medeni hayat ic;:in gerekli aJtyapl 

faaliyetlerini hlzlandlrml~lardlr. azellikle gOyebe a~iretlerin iskam problemi, bir 

ulkenin servet ve ma'muriyetine yol ayan onemli bir faktor olarak 

, algllanmaktadlr555
. 

Flrka-i Islahiye'nin ilk uygulamasl mall genel af ilamdlr. Daha once de 

aylklandlgl uzere, soz konusu kan~lkhklar sebebiyle 0 tarihe kadar tahsil 

edilemeyen birikmi~ vergi borylanm odemege halkmgucCmun yetmeyecegi 

anla~lldlgmdan, halkr zor durumda blrakmamak iyin ba~ka yareler du~unulmu~ttir. 

Sonuyta halk, geymi~ donemlere ait vergi borc;:lanna· kar~lhk olmak uzere, in~a 

edilmesi planlanan Hassa kl~lasma kereste getirmekle ytikumlu tutulmu~tur5j6. 
Halk, bu uygulamaYl severek yerine getirmi~tir. Boylece hem halkla butunle~me 

saglanml~ hem de Hassa kl~lasl iyin gerekli kereste herhangi bir ucret odenmeden 

saglanml~tlr . 

Yeni yerle~im merkezlerinin kurulmasl ile vergi tahsili arasmda bir paralellik 

goze yarpmaktadlr. Devlete vergi borcu olanlar, teker teker Flrka-i Islahiye'ye 

ba~vurup vergi borylanm odemenin yollanm aramaktadlrlar. Batl Kozan'a bagh 

Kisenit koyti ulemasmdan Hacl amer Efendi'nin Kozanogullan'nm egemen oldugu 

55S BOA, Y. A. Res .. no: 40/13 

556 Te::iikir, Ill, 143. 
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Sis'de elli iki senedir deylete o~ur yeremedigini anlatlp biriken borcunu nasll 

odeyecegini ordugahda Ceydet Pa~a'dan sormaSI bunun tipik bir ornegidir. Ceydet 

Pa~a'nm ise: "Ulemanm beytu'l-malde hakkl Yar, senin hukukun da o~urden olan 

borc;lanna kar~lhk tutulur ye mahsub edilir." demesi557 yine mall af kapsammda 

degerlendirilmelidir. 

C~ydet Pa~a Te::akir'inde <;:ukuroYa, Osmaniye ye c;eyresi halkmm orf ye 

adetlerinden ye Osmaniye yakmmda paraYI tammayan dUrUst ye kanaatkar 

koylulerin yarhgmdan soz eder. Buralarda cereyan eden ayni mubadele (trampa) 

~ekillerini anlatlr. Bunlardan birini Pa~a'nm agzmdan dinleyelim: 

"Fuka-i Islahiye, Ki~nez koyliilerinden saman almak 
istemi~ti. Koyhiler, ~imdiye kadar para ile saman 
satmadlklanm soyleyerek, paraSlZ saman vermek 
istemi~lerdi. Kendilerine zorla para verdik... Bulamk'a 
gelince yag laZlm oldu. Yagm batmanla satlldlgull 
ogrenip fiyatlm sorduk: 'Burada para ile yag ahp satan 
yoktur' dediler. 'Birinize yag laZlm olsa ne 
yaplyorsunuz '1' dedik. 'Kom~udan ahnz, ona laZlm olsa, 
o da bizden ahr' dediler. Tabur katibi: 'Soganlll batmam 
ka<;a '1' diye sordu. ihtiyar adam: 'Sogamn para ile ahmp 
satlldlgllll atam ve dedemden i~itmedim' diye cevap 
verdi. <;:aresiz, askerin diger yerlerdeki mlibayaalanna 
klyasla bir fiyat konuldu. Bulamkhlar da buna raZl oldu. 
Fakat gariptir ki, para muamelesini bilmeyen <;ocuklar, 
birka<; glin i<;inde paramn klymetini ogrendiler ve 
Gavurdaghlar. burada Flrka-i Islahiye'den gordiikleri 
adalet sebebiyle devlet yamnda yer aldllar, yerli agalann 
ahali iizerindeki ni.ifuzlanna biiyiik zaaf geldi558

". 

Islaha:t c;ah~malan slrasmda buna benzer olaylara slkc;a rastlamak 

mumkundur. Bu hadiseler, birkac; sonucu beraberinde getirmektedir. Birincisi, 

adaletin tesisi ile halk, ayanlar yerine deyleti tercih etmi~tir. ikincisi, halk parayla 

tam~ml~tIr. Ekonominin nakdile~mesini temin ye halk;a kazanc; ozlemini a~Ilamak 

gayretleri yerimli olmu~ ye halk, parasal muameleleri ogrenmeye ba~laml~tlr559. Bir 

uc;uncusu, iktisat tarihimiz aC;lsmdan onemli olup XIX. yuzYIl sonlannda bile 

ulkemizde trampa (ayni ekonomi)'nm halen deyam ettigi gerc;egidir. 

Yeni kurulan yerle~im merkezlerindeki halkm parayla tani~masl, bolgesel 

olarak ah~yeri~ hacminin geni~lemesine yol aC;ml~tIr. Osmaniye halkr, FIrka-i 

Islahiye ile yaptlgl ah~yeri~lerinde, klsa surede epeyce para kazanml~tIr. AlI~veri~ 

557 Te:::ftkir, III, 175-176. 

558 Te:::ftkir, Ill, 154-155. 

559 Te:::ftkir, IlL 160-161. 
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ah~kanhgl sebebiyle, eskiden yapmakta olduklan baZl kotii davrall1~lan (hlrslzhk 

vb.) blraklp ticareti kendilerine meslek edinmi~lerdir. Cevdet Pa~a, geli~en bu 

olaylara bakarak, dilnyada paranm etkisinin yok yabuk ve hlzla yayIldlgmm bu gibi 

hadiselerle ispat edildigini soyler560. Diger taraftan Pa~a, hlrslzhk gibi, toplumlann 

iyinde bulunduklan sosyaI ve iktisadi ylkmazlann ticaretIe degi~ebilecegi 

inancmdadlr. 

Devletye ah~veri~ kolayhgmm saglanmasl ise ayn bir husustur. Bu silrey 

adaletin yerine getirilmesiyle milmkiln olabilmi~tir561. 

(ukurova'nm yenilenmesinden sorumlu olan Cevdet Pa~a ve ekibi, geryek bir 

iktisadi hareketin ihtiyaylanna uygun bir altyapl zaruretinin farkmdadlrlar. Y oIlar, 

limanlar, binalar bunlardan sadece bir bolilmildilr. Bu konuda Bablali'ye gonderilen 

raporlarda hCtkilmet konagl, karakol, hapishane, okul ve cami gibi tesislerin in~asl 

i9in tahsisedilen kredilerin yetersizligi ilzerinde lsrarla durulmu~tur. Cevdet Pa~a, 

Bablali'ce hilkilmet konagl yapIlmaYlp da bu i~ iyin harcanacak meblagm ba~ka 

yerlere sarfedilmesini tohumluk zahireyi satlp parasml yemege benzetmi~tir. Ona 

gore resmi daireler, okul ve mescit gibi baymdlrhk eserlerini yapmak devlet 

olmanm geregidir562. Pa~a, bu konuda devletin oncillilk yapmasmdan yanadlr. 

Cevdet Pa~a, aynca hanlar ilzerinde de onemle durmaktadlr. Han yoklugu 

sebebiyle tiiccarlann yer degi~tiremeyip ticari muamelelerin durgunla~tlgma dikkat 

yekmektedir. Tilccar i~lerinin kolayla~tlfl1masml arzu eden Pa~a, Kozan lslahatml 

milteakip, Adana'dan Kozan'a gitmek isteyen tiiccar iyin gecelemek ilzere bir han 

yapllmaYl~ml Bablali'nin a~1f1 derecedeki tasarruf anlaYl~ma baglar563 . Pa~a'nm 
tasarruf anlaYl~l ise daha farkh ve bir anlamda daha geryekyidir. Tasarruf ve gilzel 

idare, gereksiz yere para harcamamaktlr. T ohum parasl vermeyip tarlaYl bo~ 

blrakmak tasarruf ve idare usulilne Zlttlr. Devlet, muvazenesini dilzeltmek iyin 

gelirIerini artlrmaga muhtaytlr. Bu da illkenin iman ile milmkilndilr. DIke imar 

edildikye yeni gelirIer ortaya YlkacaktIr. Bu gelirIerin devamhhgl ve artmasl iyin, 

masraftan kaymmamak, yani ekilecek tohum parasml esirgememek gerekir564
. 

560 Teztikir, Ill, 162. 

561 Cevdet Pa~a bu konuda ~u anekdotu omek getmr: "Kerkiiklii kiirtleri, vah~i insanlar 
olduklanndal1 daglara firar etmi~lerdi. Cerc;:ili'ye giderken Reyhaniye athsl, bir kiirdiin 
tarlasllll <;:ignemi~ ve ekinlerini atlanna yedirmi~ olduklanndan sahibi Flrka-i Islahiye'ye gelip 
~ikayette bulunmu~tu. Yaptlan ke~f iizerine koylii hakh <;:lkml~ ve zaran tazmin edilmi~ti. 
Bolge halkl, ~imdiye kadar boyle bir adalet gormemi~ olduklanndan, daglara firar eden 
ki.irtler hemen yerlerine inerek yava~ yava~ ordu merkezine gelip gitmege ve serbest<;:e yiyecek 
maddeleri getirip ah~veri~te bulunmaga ba~laml~lardl". (Mn'ru:tir. 139-140) 

562 Te:tikir, Ill, 211. 

563 Te::tikir, 111, 206-207. 

564 Ala'ruztil, 184. 
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Ceydet Pa~a ye ekibi, ula~lm meselelerine onemli bir yer aYlrmaktadlrlar. 

Haleb lslahatmm tamamlanmasmm ardmdan gelen guyen ye huzur ortaml ile 

ma'murlyet ~lerlemeye ye devlet gelirleri artmaya ba~laml~tlr565. Ancak ticarette 

herhangi bir ilerleme kaydedilmemi~tir. <;unku ticaret akl~l iyin gerekli yollar henuz 

bitirilememi~tir. Pa~a'ya gore yollann yaplhp zahirenin iskeleye indirilmesiyle Haleb 

vilayeti bir sene gibi kIsa bir surede ihya 0lacaktlr566
. 

1867'den itibaren Sis uzerinden Adana-Kayseri ve Osmaniye-Bulamk 

uzerinden Adana-Haleb yollan tarn bir guven iyinde kullamlabilecektir. Kervanlar, 

Haleb-Birecik arasmda artlk bir araba yoluna sahip olmu~lardlr. Diger yandan 

Payas yolu hactlar ye tiiccarlann hizmetine sokulmu~tur. 

Cevdet Pa~a ve ekibi, aynca limanlann yenilenmesi zorunlulugu uzerinde de 

durrnaktadlrlar. Gayretler ozellikle bolgenin en onernli limam olan Mersin ve 

iskenderun'da yogunla~acaktlr. Bu arada yepyeni yozum yollan da geli~tirilmi~tir. 

Mesela, Flrka-i Islahiye subaylanndan Ahmed Muhtar, Karata~ ve Ayas 

iskelelerinin yeniden canlandmlmasl projesini Bablali'ye teklif etmektedir567. 

Bundan ba~ka, ele ahnan konular sadece altyapl me~guliyetleri degildir. Islah 

hareketlerinden hemen soma <;ukurova'daki hamle, zihniyet meselelerini de iyine 

alacaktlr. Yerle~ik hayata geyirilmi~ halka, tanmclhktaki "kar zevki"ni a~llamak soz 

konusudur. Tanm uriinlerini degerlendirmek ve belki de normal degerinden daha 

pahah bir hale getirmek amaclyla piyasaya, fazla miktarda para suriilmektedir568 . 

Aym yontem, hukumet konagl vb. tesisler iyin koyliiden ahnan bin a ve araziler iyin 
-69 

de uygulanmaktadlr) . 

Ancak Flrka-i Islahiye'nin elinde yok daha bUyiik bir koz olan pamuk yardlr. 

Bu sanayi bitkisinin sagladlgl gelirler, kIsa zamanda yeni yiftyiler uzerinde etkili 

olacaktlr. Fakat yukanda da aylklandlgl gibi, pamugun verimliligi a~ikar olmasma 

ragmen, yobanhk hayatmdan koy hayatma geyi~ tek bir hamlede 

geryekle~emeyecektir. Islah uygulamalannm sonucu olarak yer yer yeni koyler, 

pamuk tarlalan, saman ve ot Ylgmlan goriilmeye ba~lanmasma ragmen570 a~iretler, 
yerle~ik hayata geyi~i (emr-i teme~dun) bilmediklerinden, eski adetlerini 

terketrnekte epeyce zorlanmaktadlrlar. Kars kazasmda bazl a~iretler tekrar 

yadlrlanna donmek, daglara dagllmak ve yaylalara ylkmak iyin mahsullerini 

565 Te::6kir, Ill. 226. 

566 Te::6kir. Ill. 227. 

567 Te::6kir. Ill, 191-195. 

568 Te::6kir, IlL 154-155. 

569 Te::6kir, Ill, 162. 

570 Te::6kir, Ill, 207. 
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terkedip idari kontrollerden kurtulmaYI denemektedirler571 . Bu konuda go<;:ebeler, 

hakslz da degillerdir. <;ilnkil go<;:ebeleri yerle~ik hayata· davet eden devlet, bir 

hilkilmet konagl bile yapmaYlp memurlanm, tilrkmenlere blraktlrdlgl <;:adlrlarda 

misafir etmektedir572 B6ylece zihinlerden henilz tarn anlamlyla silinmemi~ olan 

bedevilik arzusu yeniden gU<;:lenmektedir. Bu sebeple, ev yapanlann bile bir<;:ogu 

temelli ev in~a etmeyip saz ve kaml~tan evler yapmakla yetinmektedirler573 . Bazl 

a~iretler de ilrilnlerini satlp para kazanmaga henilz ah~maml~lardlr. Yeni kasaba ve 

koyler kurmakla i~ler bitmemi~, aksine yeni ba~laml~tlr. Daglardan indirilen ve 

<;:adlrlardan <;:lkanlan topluluklar, ziraate ve evler yaptmlmaya te~vik edilmi~lerdir. 

Her~ey ancak, yeti~en pamugun satlhp para ekonomisine ge9i~le saglanabilecektir. 

Gelecek i9in gilven duyulabihnesi, halkm yerle~ik hayata alI~maslyla milmkiln 

olabilecektir. Devlet ise yeniden baymdlr bir beldeye.kavu~acaktlr574. 

Ozetle ifade etmek gerekirse, g0gebeler i<;:in, yUzytllar boyu silren <;:obanhk 

hayatmdim· sonra, bilti.ln bir ekolojik milnasebetler sistemi <;:okmektedir. Yeni bir 

cografya ve iktisadi ortam i<;:ine girme, burada yeniden bi<;:imlenme ve hayatiyeti 

ah~agelmedik ~artlarda (iklim, hastahklar, etnik kavgalar vb.) silrdilrme onlan 

tabiata ve idarl rriekanizmaya kar~l isyana tqvik edici gozilkmektedir575 
... 

1865'den sonra, <;ukurova'nm iskam ile bolge, yeniden saghgma 

kavu~mu~tur. Islah hareketi, adeta derebeyler <;:agmda ya~ayan <;ukurova'nm 

kapitalist devreye sl<;:rayl~ml saglamakla kalmaml~, teknokratik ve otoriter bir 

bilrokrasinin yerle~mesine de yol a<;:ml~tlr. ilerki donemlerde a~iret reisleri, 

pamugun getirdigi cazibe sebebiyle geni~ alanlan tekelleri altma ahp kendilerine 

bagh fakir halkl arazilerinde <;:ah~ttrarak birka<;: senede olaganilstil servetler 

Ylgacaklardlr. Eski batakhklar ilzerinde tanm imparatorluklan kurulacakttr. Bu 

a~iret aristokrasisine, XIX. yUzytl sonundan itibaren sermayelerini topraga yatlracak 

olan yilksek dereceli memurlar, amirler, ti.lccarlar vb. eklenecektir. Cevdet Pa~a ve 

ekibinin onemli bir ba~ansml yansltan <;ukurova lslahatl Osmanh illkesinde tanm 

kapitalizminin tlrmam~ml kolayla~t1ran bir silreci ba~latacaktlr. 

Sil Te::6kir. Ill. 208. 
S7~ a.g.y. 
573 a.g.y. 
..:;; ~ - a.g.y. 

m DumonL s. 391. 
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OSMANLI KURUMLARI 
VE 

C;OZULft!JENiN iKTisADi BOYUTLARI 

iktisadi dengesizlik ile siyasi gerilemeyi birbirinden aynlmayan iki paralel 

hadise, daha dogrusu aym hadisenin biri iktisat digeri siyaset dunyasma bakan iki 

penceresi olarak goren Cevdet Pa~a, devletin siyasi birlik ve duzenini bozan her 

kan~lkhgm gelir ve istihsal kaynaklan uzerinde meydana getirdigi tahribat ile, 

iktisadi ve siyasi bir ~oku~e yol a~t1gml belirtir. istismarcl slmflann uretim 

kaynaklanm tUketme ve somurmeleri, aglr vergiler, geni~ ol~ude sermaye ve servet 

tahribi, adalet ve hakka riayetsizlik ve sonu~ta uretici slmflarda gorjjlen isyankarhk 

belirtileri, hep iktisadi/siyasi ~ozulmeyle birlikte ge1en olumsuzluklardlr. 

Bir taraftan, Batlh devletlerin surekli saldm ve mudahaleleriyle slmrlar 

korunamaYlp dl~a kar~1 guvensiz ya~amrken diger taraftan to plum hayatl butUn 

kurumlan ile birlikte bir ~oku~ manzaraSI gostermektedir. Devletin tarihini, bir 

baklma "kurumlann tarihi" ~eklinde degerlendiren Cevdet Pa~a576 sozkonusu 

kurumlann bozulma seyrini de ilk defa bu yonuyle ince1emi~tir577. YuzyI1lardlr 

Osmanh idaresine hayat veren bu kurumlann; nasIl ortaya ~Iklp ne ~ekilde 

kokle~tigi, zamanla ni~in yozla~lp bozuldugu, bun a kimlerin sebep oldugu, 

duzeltilip varhklanm saghkh bir bi~imde surdurmeleri i~in ne gibi onlemler ahnmasl 

gerektigi, Pa~a'mn onemli hedeflerindendir. 

XIX. . yUzyIlda Osmanh sosyal ve iktisadi duzeni bozulmu~tur. Pa~a'ya gore 

"bozulma"nm temel sebebi, devleti ayakta tutan ana unsur "kanun-I kadim"i 

ihmaldir. Pa~a, eserlerinin hemen hemen hepsinde, ozellikle de Tarih'inde bu 

kavramdan slk sIk bahsetmi~tir. Rusya Hariciye nazmnm "hasta adam" ilan ettigi 

Osmanh Devleti578
, tarihi ge1i~imi i~inde, bu duruma nasIl gelmi~tir? Devlet, ne1eri 

korumah, neleri degi~tirmelidir? idarecilerin go rev, ozellik ve nitelikleri neler 

olmahdlr? Devlet adamlan ne1ere dikkat edip nelerden ka~mmahdlr? Bu hususlan 

iktisadi bir bakl~ a~Islyla tek tek ve inceden inceye ele alan Pa~a, i~e oncelikle 

Osmanh kurumlanm tammakla ba~lar. Soma bozuklugun hangi birimlerde yaYlhp 

576 Ahmet Hamdi Tanpmar, Edebiyat U::erine Alakaleler, istanbul Tarihsiz. s. 201. 

5i7 Kutukoglu. a.g.m, 112. 

578 Ala'ruzot, 20. 
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geli~tigini belirler ve nihayet yIllar siiren birikirnlerinden de yararlanarak ilgili 

onerilerini a<;lklar. (:okii~iin ger<;ek sebebinin kururnlardaki "<;oziilrne579" oldugunu 

a<;lk bir ~ekilde farkeden Cevdet Pa~a, kururnlardan sadece birinin degil, hepsinin 

bozuldugunu, bu bakIrndan, sadece birinde reforrn yaprnanm yeterli ve faydah 

olrnadlgml belirtir. 

Biz bu boliiinde, Osmanh kururnlannm i<;inde bulunduklan <;lkrnaza, Pa~a'nm 

nasll yakla~tlgml, neleri "tesbit" edip, neleri "teklif' ettigini iktisadi -klsrnen siyasi 

ve sosyal- boyutlanyla yakalarnaya <;ah~acaglz. 

Cevdet Pa~a'mn en bUyiik ozelligi, olaylara "ku~atld' bir bakl~ a<;lslyla 

yakla~lrnldlr. Bu anlayl~, onun ozellikle Osrnanh kururnlanyla ilgili gorli~lerinde 

olduk<;:a belirgindir580. Meseleler, tek bir perspektiften degil, geni~ bir bakI~ a<;:lS1yla 

gozlernlenip yorurnlamr. 

Pa~a'ya gore devlet i~leri, bir saatin <;ah~rna rnekanizrnasma benzer. Sisternin 

ahenkle <;ah~rnasl yani, devlet i~lerinin saghkh bir ~ekilde ylirlirnesi bu 

mekanizrnanm belli bir duzen altmda bulunrnasma baghdlr581. Sisterndeki ufak bir 

eksiklik diger birirnleri de etkileyerek onu bozar. Sozgelirni, idari birirnlerin duzenli 

bir ~ekilde i~lernesine kar~lhk, baymdlrhk i~lerinin geri kalrnaslyla yol ve koprlilere 

gerekli onern verilrnezse, ticaret i~leri geri kahr. (:ift<;:i1er urlinlerini satamaz, ulkede 

servet artrnaz. Vergisiz kalan devlet hazinesi zarar gorlir. ihtiya<;: dururnunda. da 

asker sevkinde gu<;:hik <;:ekilip rnuhirnrnat naklinde zorluklar ortaya <;:lkar582
. Bu 

baklmdan devlet ve ona bagh kururnlar birbirlerini tarnarnlayan bir butunun 

par<;alandlr, yani devlet bir butundur. 

Cevdet Pa~a, hukurnetlerin vatanda~lanna kar~l iki gorevmm. oldugunu 

soyler. Bunlardan biri, "ihkak-l hukuk-l ibad", digeri "hlfz-l bilad"dlr. Birinci 

rnaddenin anlaml, "halkm hukukunu korurnak" dernektir. Bunun yerine 

getirilrnesine hukuki kururnlar yani rnahkerneler rnernurdur. ikinci gorev "ulkenin 

korunrnasl" ise, guvenlik gu<;lerine yani, askeriyeye ait olup gerektiginde harekete 

ge<;ebilecek ~ekilde goreve hazlr bulunur. Bir devletin rnahkerneleri ne kadar 

duzenli ve rnukernrnel olursa, rnanevi kuweti de ona gore eksiksiz olur. Yine sava~ . 

gucu ne kadar ustun ve yliksek ise i<;te ve dl~taki etkinligi de 0 oranda artar. Devlet, 

bu iki gorevi yerine getirirse, vatanda~ kanunlara eksiksiz uyup verglsml kendi 

579 iktisat tarih<;:ilerL Klasik Osmanh sisteminin ma'ruz kaldlgl bu durumu, aynca buhran, 
doni.i~iim ye <;:okii~ gibi kelimelerle ifade etmektedirler. (Mehmet Oz, --Gelenek<;:i Islahat 
Di.i~i.incesine Gore Osmanh Deylet ye Toplum Diizenindeki <;6ziilmenin Mahiyeti", Turk 
Yurdu Turk Dii~iince Hayatl Ozel SaYl, c. XL saY144, Ankara Nisan 1991, s. 49). 

580 Yazan, 104. 

581 Tarih, VI, 6. 

582 Te::iikir, IV, 98. 
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istegiyle oder. Halka hukumetin emirlerini teblig, vergilerini hakc;:a tahsil, adlf, 

askeri vb. masraflan kar~Ilayacak paraYl temin, ulkenin servet kaynaklanm ara~tlflp 

geliri artlrmak, ticareti geni~letmek, her i~in ehlini bulmak ve diger devletlerle olan 

munasebetleri gozetmek gibi onemli i~ler de icra kuvvetine aittir583
. Te=akir'de 

zikredilen bu icra kuvveti Dahiliye, Maliye, Nafia ve Maarif gibi c;:e~itli ve 

birbirinden farkh birimleri ic;:ine almaktadlr584
. 

Sosyal iktisat alanmda da gOrU~ler geli~tiren Cevdet Pa~a, XIX.yUzYlhn on de 

gelen birc;:ok aydm ve du~unurUnden farkh olarak sosyal, iktisadl, mall, askeri ve 

politik yapllar arasmdaki bagmtlYl gorebilmi~tir. Bu nedenle onun, iktisadm, 

politika ve toplum-devlet hayatl ic;:in onemini kavrayan bir XIX.yUzYll du~unurU 

oldugunu belirtmek yanh~ olmaz. 

Simdi yukanda sozu edilen bu kurumlardan, Osmanh devletinin payandalan 

durumunda olan MUlkiye, Askeriye (Adliye/ilmiye, Kaplkullan ve Timarh sipahiler) 

ve Dl~i~leri te~kilatlanm inceleyelim. 

A-Merkez ve Ta~ra Te~kilatz 

l-Merkez Te~kilatz 

Osmanh Devleti'nde hiyerar~inin en ust noktasmda Padi~ah vardlr. Devlet 

ba~kanlan, birc;:ok illke meseleleri ile din ve devlet i~lerinin gOrU~uldugu "divan"da 

hazlr bulunurlard1585
. Sava~ slrasmda ordunun ba~mda bulunan Padi~ahlar, ban~ 

zamanmda ise istanbul'da birer vezir blrakarak kubbe vezirleri, ulema ve devlet ileri 

gelenleri ile bazen Edirne ve Y eni~ehir taraflarmda dola~lr, bazen de av ve harp 

oyunlanyla vakit gec;:irirlerdi586. Padi~ahlar, harp ve sulh ic;:in karar verme yetkisine 

sahiptiler587
. Yine bir beldeye kadl tayini hukilmdann kutsal gorevleri 
-88 arasmdaydl) . 

583 Te::dkir, IV, 97-98. 

584 Te::dkir, IV, 98. 

585 Tarih, I, 72'den Yazan, 106. 

586 Tarih, I, 85'den Yazan, 106. 

587 Tarih, VIII, 52. 

588 Tarih, VII, 39. 
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Ceydet Pa~a, deyleti bir gemiye benzetir. Sadnazam ise, deylet gemisini idare 

eden ~ahlstlr. Sadnazamm goreyi, gemiyi yani deyleti selamete Ylkarmaktlr. Ill. 
Selim'in tahttan indirilmesi olaymda .deYleti, felaket dalgalan iyinde yuyarlamp 

duran dumensiz bir gemi gibi goren Pa~a'ya gore589
, ~iddetli bora zamamnda 

hukumdar, yerinde dayamp cesaretle camm yerircesine duruma hakim olmazsa, 

akmtl galip gelir ye riizgann da sUriikledigi deylet tehlikeye ugrar590. Bu gibi nazik 

yakitlerde deylet idarecileri gonul ye fikir. birligi iyinde olup deylet gemisini 

kurtarmak iyin elbirligi ile yah~lp yabalamah, birbirlerini sUylayarak halkm diline 
du~memelidirler591 . 

Ceydet Pa~a, Monte Coccoli'nin Fenn-i Harb adh kitabmdan yezirlerle ilgili 

olarak ~unlan nakleder: 

"Vezirler arasmda liyakat ve kifayet<;:e iisti.in olanlar 
sadnazam olurlardl. Bunlar uzun zaman sancak beyligi 
ve beylerbeyilik yaplp diinyaYl tamYlp gorerek ve devlet 
i~lerini laYlklyla bilerek vezir olurlardl. Bu tayinlerde 
caize ve ri.i~vet almmaYlp i~, ehline ve hak edene 
verilirdi592

" . 

Osmanh Devleti'nin "~er'-i ~erif'e bagh bir duzenle idare edildigini soyleyen 

Ceydet Pa~a, butUn devlet ileri gelenleri ye memurlann, oncelikle .islamiyet'in 

hukumlerini dikkate almalannm ~art oldugunu ileri surer593 

2-Ta§ra Te§kilatl (Yerel Yonetimler) 

Ceydet Pa~a'ya gore, Osmanh Deyleti geryekte bir asked topluluk olarak 

kurulmu~tur. Halkm yogunlugu asker oldugundan olaganustu durumlarda din

deylet ugruna cihat ye gaza niyetiyle saya~ alanma gidilirdi594. Deyletye, yeni 

fethedilen topraklar timar, zeamet ye has olmak uzere uye aynhrdl. Saya~ta 

yararhgl gOriilenlerden gazilere timar, umeraya da zeamet teycih edilirdi. DIke 

geni~ledikye timar sahipleri artardl595 . 

Eyaletler beylerbeyleri, sancaklar lse sancak beyleri tarafmdan yonetilirdi. 

Dmeranm iki goreyi yardl. ilki, ban~ zamanlan ulkeyi imar edip halkm refahml 

589 Tarih, IX, Ill. 

59'.1 Tarih, VI, 16l. 

591 Tarih, VIII. 121. 

592 Tarih, 1. 93-94. 

593 Tarih, Ill, 32. 

594 Tarih, VIII. 271. 

595 Tarih, 1, 29'dan Yazan, 108. 
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saglamak, ikincisi sava~ olunca askerler ve cebeliiler ile sava~a katllmaktl. 

Eyaletlerin idaresine memur olan beylerbeyi bire;;ok zaman sancak beyligi yapml~, 

iyi-kotu zamanlan gormu~ emektar kimselerdi. Sancakbeyleri ise, din ve devlete 

iyiligi dokunmu~, i~bilir ve tecrubeli ki~ilerdi. Sue;; ve hatalan olmadlke;;a, 

azledilmeyip uzun sure sancaklannda kahrlardI596
. 

B-Miilki Diizenin Bozulmasl 

Cevdet Pa~a, Osmanhlar'da devlet kurum ve kurulu~lanyla birlikte toplum 

hayatmda genel bir bozulmamn Kanuni Sultan Suleyman devrinde ba~ladlgml 

soyler. Ona gore, Osmanh Devleti'nin en parlak e;;agl olan Kanuni donemi, bir 

baklma sonun da ba~langlcldlr. <;ilnkil "kanun-l kadim"de gedikler ae;;llml~, 0 

zamana kadar eksiksiz i~leyen deylet duzeninde ciddi rahatslzhklar ortaya e;;lkmaya 

ba~laml~tlr597 . 

o tarihe kadar Padi~ahlar, Diyan'a bizzat ba~kanhk ederlerken, Kanuni, 

goru~meleri kafes arkasmdan izlemeye ba~laml~tlr598. Geryi boyle bir dayram~m 0 

donem ie;;in samlacak derecede buytik bir tehlikesinin oldugu soylenemezdi. <;unkil 

halkm sultanla dogrudan dogruya temaSI kesilmi~ degildi. Mesela Kanuni, Edirne 

ye Nigbolu'da ava e;;lktlgl zamanlarda herkes onunla araCI olmakslzm konu~arak 

derdini dile getirebilmekte idi. Ama bu kuyuk ihmal, kotU sonue;;lan da beraberinde 

getirmekte gecikmemi~tir. Sonraki Padi~ahlar, ulke meselelerini tarn anlamlyla 

bilemediklerinden birbiri ile e;;eli~en emir ye beratlar vermeye ba~laml~lardlr. Bu 

uygulamalarla, halk arasmda fermaJ?-lann etkisi azalmaya ytiz tutmu~599 bir ba~ka 
ifadeyle, Saltanat makamma kar~l bir gilYensizlik ortammm dogmasma zemin 

hazlr lanml~tlr. 

Burokrasinin en ust noktasmda meydana gelen bu gibi olumsuzluklan, son 

derece tehlikeli geli~meler olarak nitelendiren Cevdet Pa~a, ozellikle hukumdarlann 

her turlu itirazdan uzak ve her durumda dokunulmaz bir konumda olmalan 

gerektigini ifade eder. Bu ole;;u, deylet duzeni ve hukumetin iktidan ie;;in onemli bir 

596 Tarih. I, 72. 

597 Tarih. Ill. 40'dan Yazan. 115. 

59~ Tarih. 1, 75. 

599 Tarih. L 83'den Yazan. 116. 
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ilkedirGOo. Pa~a'ya gore, Saltanat makammm kutsalhgmm bUyLik bir titizlikle 

korunmasl, aylll zamanda medeni olmallln da bir geregidirG01 . 

Kanuni'nin kanun-l kadim geleneginin dl~ma C;:lkmaslyla ilgili bir ba~ka ornek 

de, Has Odaba~l ibrahim Aga'YI birdenbire Sadaret makamma getirmesidir. 

Padi~ah'm, elinin altmda yeti~mi~ birisini bu meYkiye getirmesi, kendi donemindeki 

i~lerin gidi~atma aykm olmaml~sa da, bu yonde kendinden sonra gelenlere kotu 

model olmu~tur. Sonradan gelen saltanlar, seydiklerini yeZlr yapmaga 

ba~laml~lardlr. Genc;:lik ye tecrubesizlik c;:agmda ula~tlklan seygi ye iltifatla 

gururlanan bu yezirler, dunya i~lerinden anlamadlklan gibi, ~u i~leri bilenlere de 

sormaya ihtiyac;: hissetmemi~lerdir. Kanun ye kurallara uymadlklanndan, deyletin 

dirlik ye duzeninde bUyLik bozukluklar ortaya C;:lkml~tlr60~. 

Ceydet Pa~a, bozulmada rol oynayan faktOrlerden biri olarak "bid'atler"i 

gostermektedirG03
. Kamini doneminin belki de en kotti bid'ati serdarlann sec;:iminde 

gosterilen ilgisizliktir. Eskiden serdarlar daha c;:ocukluk ya~larmda iken saya~ 

hizmetlerinde kullallllarak bilgi ye tecrube sahibi olurlardl. Ehliyetlerinin 

ilerlemesiyle birlikte rutbe1eri de artar, yurdun dort bir ko~esini dola~lp, harp arac;: 

ye gerec;:lerini kullanarak beceri kazalllrlardl. Ancak boyleleri serdar olabilirdi. 

Kanuni zamanmda bu iidet de bozulmu~tur6()4. 

DIke burokrasisinde ru~yet kaplsmm da Kanuni Sultan Suleyman doneminde 

ac;:Ildlgml iddia eden Ceydet Pa~a, Padi~ah nedim ye yakmlannm eyalet, yilayet ye 

diger manslplar teycihatma el atmalanyla birlikte, birc;:ok ehliyetsiz kimsenin beylik 

yeya beylerbeylik ahrken, hak sahibi olanlann geri planda blrakIldlklanlll ifade 

etmektedir. Giderek beylerbeyi. ye sancak beylerine yezirlik yerilmeye 

ba~lanmaslyla, diger rutbe sahipleri de bu olc;:uye gore kendiliginden c;:ogalml~tlr. 

Ancak rutbelerin onceki gibi degeri kalmaml~tlr. C;unku Kanuni, deyletin kuvvetini 

ye askerin c;:oklugunu gorup debdebe, ~an ye ~ohrete d~~tugunden halk da bu yolu 

izleyerek sus ye gosteri~e du~mu~ttir. Giderek manslp sahiplerinin gelirleri ye kul 

taifesininin ucretleri kendilerini idare edemez olunca baskl ye zulUmler ortaya 

C;:lkml~tlr. Rutbe sahiblerinin c;:ogalmaslyla bu uygulamalar daha da artarak 

geni~lemi~tir. Boylece ulke peri~an olup deyletin asIl hazinesi durumunda olan 

6(11) Te~akir, IV, 27CJ'den Yazan, lO6. 

6"1 "Gerek hi.ikllmet-i mlltlaka olSlln gerek hi.ikumet-i me$nita olSlln bi·l-ci.imle diivel-i 
mi.itemeddinede hi.iki.imdarlann her ye$it i·tinlzdan s~1lim ve her hiilde mukaddes olmalan 
intizam-l devlet ve iktidar-\ hi.ikllmetve g,lyet onemli bir esas Olllp ..... (BOA, YEE., K. 18, E. 
553/595, Z. 93, Kr. 38). 

6IJ2 Tarih, L 94. 

603 Klsas, I, 465. 

6104 Tarih, I, 76'dan Yazan, 117. 

131 



r 

reaya fakirle~mi~tir. DogaI oIarak bu geli~melerle birlikte devlet geIirleri de onemli 
oIyude azalml~tlr605. 

Osmanh eski sultanlan bizzat ordu ile sava~a katthrlarken sonralan 

sadnazamlar, "serdar-l ekrem"lik unvamm alarak ordu iIe sava~a gider 

olmu~lardlr606 Sadnazamm, serdarltkla sefere gidi~inde Divan gorevlilerinin de 

onunla beraber gitmesi ve istanbul'da birer vekil blraklp "Rikab-l Humayun"da 

gorev yap'malan devletin usuliindendi607. ilerki yIllarda yekaletlerin onem 

kazanmaslyla, yogu zaman yekiller, asillerden daha nufuzlu olmaga ba~laml~lardlr 

BoyJece ordu memurluklannm itiban azaIml~tllo8. Ceydet Pa~a, zamanIa 

istanbul'daki yekaIetin, ordudaki asaIete tercih edilir oImasml asayi~ ye hazariyetin, 

islam toplumunda baskm bir rol oynamasma bagIamaktadlr609. 

Devlet iIeri gelenlerinin istanbul'da kahp istirahati sefer zorlukIanna tercih 

eder olmalan61o serdar-l ekrem ordusunun maneYl itibanm du~urdugu gibi yaya~ 
yava~ maddi baktmdan da gucunu azaltml~ttr. Oyle ki, serdann emri, Osmanlt 

ulkesinin her tarafinda geyerdi. Serdar, her sancagm askerini istedigi yone sevk 

eder, butun devlet gelirIerini elinde bulundurur ye askerin idaresi hususunda 

kimseden yardlm istemezdi. Fakat sonraIan uIkenin biryok yeri mutegallibe eline 

geyince, orduya istenildigi kadar asker gelmez ve hazinenin ihtiyacl kar~tlanmaz 

olmu~turGll. 

Cevdet Pa~a, deyletin en ust seviyesinde ortaya ylkan bu bozukluklara bir 

ba~ka aylsldan ~oyIe yakla~lr: 

Padi~ah iIe yeziriazaml araSlIJ.a usul oIarak kimse giremez iken III.Murad 

deyrinde Padi~ah yakmlan, deylet i~lerine kan~arak sadnazamlara biryok usulsuz 

i~lerin yapllmasml teklif etmi~lerdir. Kabul edilmedigi taktir-de de hepsi ortakla~a 

hareket ederek Padi~ah huzurunda bir firsatml bulduklannda tiirIu iftiralarIa 

sadnazamlann kimini katlettirip, kimini de surdtirmu~lerdir. Bundan oturu 

sadnazamlar uzun sure, Enderun halkma boyun egmek zorunda kalml~Iardlr. Bu 

baglmhhk, gun geytikye deylet dizginIerinin saltanat yeyresinin eIine geymesine yoI 

ayml~tlr. Bu durumda viikeladan her biri, Padi~ah yakmlarmdan birine bagh olmak 

ihtiyacml hissederek onlarIa beraberce hareket etmi~lerdir. Oyle ki, saltanat 

605 Tarih. I. 103. 

6116 Tarih. VIII. 271. 

6,," Tarih, VIII. 103-104. 

6vS Tarih. VIII. 271. 

6v9 Tarih, V. 115. 

610 Tarih, VIII, 104. 

611 Tarih. VIII. 261. 
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yevresinin haberi olmadan, Padi~ah'a biqeyler hatlrlatlhp ifade edilemez olmu~tur. 

Padi~ahlar ise, gUyhi bir vezir bulmak iyin slk slk sadaret degi~ikligine gitmi~lerdir. 

Ancak devletin iyine du~tugu bela, salgm bir hastahk gibidir. i~in ba~ma kim geyse 

derde deva olacak bir yozi.im i.iretememi~tir. Sadnazamlar ise, vilkelii ile Padi~ah 

yakmlan arasmda ne yapacaklanm bilemez duruma gelmi~lerdir. Gorevden almma 

korkusuyla bir kuru sadnazamhkla yetinmeye ba~lamalanyla, i~ler gun geytikye 

daha da zorla~ml~tlr612. GOrilnen odur ki, Padi~ah ile sadnazaml arasma 

ba~kalannm girmesi ile bundan yine devlet zararh Ylkml~tlr. 

I-Vezirler 

Cevdet Pa~a'ya gore, ulkenin harap olmasmda vezirlerin sorumluluk ve payl 

daha buyilktilr. Biryok ehliyetsiz ve bilgisiz kimseler vezirlik ve beylerbeyilik gibi 

yilksek riltbe ve mevkiler alml~lardlr. Okuma-yazma bilmez, devlet terbiyesi 

almaml~ ve devlet ne demektir anlamaz bu kimseler, devletye degerli ki~iler 

olmaYlp tavsiye edilen, takdim olunan ve az bir para ile goreve gelen 

memurlardI613 . Vezirlerden birine bir eyalet tevcih ediIse, resml cil.izeden ba~ka 
sadnazam ve diger idarecilere de takdimde bulunmak ah~kanhk haline gelmi~ti. 

Valilerin slk slk azledilmesiyle bir eyalette bir yIlda iki ve bazen de Uy kez makam 

degi~ikligi olurdu. Vezirler RumeIi'den Anadolu'ya, Anadolu'dan da Rumeli'ye 

nakledilirlerken yol masraflan samlanm ustunde olurdu. <;::ogu vali borca girerdi. 

Kendi durumlan kotu oldugundan ulkeyi imar ve reayaYl refaha kavu~turmak 

hatlrlanna gelmez, masraflanm ylkarmanm yollanm ararlardl. Fakir halkm, 

eIlerindekileri almalannm yam s\ra toprak ve hayvanlanm da sattmrlardl. 

Ayanhklan satarak, ayanlann zulumlerine goz yumarlardl614. Oyle ki, kendini bilen 
ve i~ goren vezirler iidetii kalmaml~tl615. 

Vaktiyle bir yere vezir gondermek bir ordu sevketmekle e~ degerde iken616 

sonralan, vezirlik bir ge~it surgun ve cezalandlrma konumuna gelmi~tir. Boylece 

ta~ralarda bir vezirler slmfl olu~arak devlet kadrolannda ~i~meler meydana 

gelmi~tir. istanbul'dan uzakla~tmldlklan iyin gittikleri yerlerde sozleri geymezdi
617

. 

Bunlar iki~er uyer ayhk yeni vezirlerdi618. Geymi~ yIllardaki gibi kudret ve servet 

612 Tarih. VIII. i22'den Yazan, 117-118. 

613 Tarih. VII. 147. 

614 Tarih. IV, 285-286. 

615 Tarih. V, 32. 

616 Tarih. V, 86. 

617 Tarih, VII, 147. 

618 Tarih. V, 86. 

l '"''"' .J.J 



sahibi degildiler619 Uzun sure gelir getiren rnanslplan ellerinde 

bulundurrnadlklanndan rneyki, itibar ye soz sahibi olrnaktan uzaktIlar. Daireleri 

halkl da rnukernrnel ye geyrni~teki yezirler halkl gibi nufuzlu degildi. Duzenledikleri 

askerin yogu yanlarma gitrnez, toplayabildiklerini de idare etrnekten aciz 

olurlardl620 . Sefer slrasmda rnanslplan, rnutesellirnler tarafmdan idare edilir, buna 

kaqlhk rnanSlp gelirleri, "rnaa~ bedeli" olarak kendilerine gonderilirdi. BaZl 

yilayetlerin rnutesellirnleri yan asi ye yan itaatkar olan yerli derebeyleriydi621. 

Ozellikle saya~ slrasmda, yezirlerin bir araya gelip yogalrnasl sebebiyle yogu zarnan 

rnuhafazada bulunanlar rnanSlpSlZ, rnanslbl olanlann da rnanslplan rnutesellirnler 

tarafindan ele geyirildiginden ellerine az rniktarda para geyerdi. (:ogunun hiybir~eyi 

yoktu ye para slkmtlsl iyinde idiler. Vezir ye beylerbeylerinin sadece birer isirn ye 

unyanlanndan ba~ka kullanacak nufuzlan kalrnarnl~tl622. Geryekten de yali ye 

rnutasarnflann yogu bir taraftan istiklal dayasmda, bir kIsrnl da sadece isirn ye 

unyan sahibi olup hukurnsuz ye kuvvetsiz bir dururnda bulunuyordu. Deyletin 

rnulkiye i~leri ise bu sebeplerden oturii bUyiik olyude zaafa ugruyordu623 . 

Bu ~ekilde vUzera ye urn era, yiii elli iki yiiz yIldlr Osrnanh topraklannda 

baskl ye zulUmle rnulku harap ye teba' ayl deyletlerinden n'efret ettirrni~lerdir. 

Bununla da yetinrneyerek zarnanm gidi~ ye gereklerine uygun olarak yapIlan rnulki' 

lslahatm onune geyrneyi ylkarlannm geregi sayrnl~lardlr624. Mulkun harap 

olrnasmda yezirler kadar ayanlar, kadIlar, naibler ye diger rnernurlann da rolleri 

yardlr625 . 

Goriildugu gibi, iktisadi' slkmtIlar deylet bunyesinde bUyiik yaralann 

ayllrnasma sebep olrnu~tur. ZulUm ye baskl gun geytikye artrnl~, halk guysuzle~rni~ 

ye dolayh olarak deylet hazinesi bun-dan zarar gorrnu~tur. 

Kar~lhkh etkile~irn, butun muesseselere sirayet etrni~tir. Bu arada bozulrnanm 

getirdigi olurnsuz geli~rnelerden ayanhk rnuessesesi. de etkilenrni~tir. Sirndi bu 

rnuessesenin Osrnanh toplurnu iyindeki fonksiyonunu ye ekonornik hayata olan 

tesirlerini gorelirn. 

619 Tarih, V, 50. 

62" Tarih. V. 86. 
6'1 - Tarih. IX. 1·+1. 

62! Tarih. V, 50. 

623 Tarih, VIII. 276-277. 

624 Tarih, Ill, 51. 

625 Tarih. IV, 285. 
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2-Ayanlar 

Rumeli'nin ki~izadeleri arasmdan ser;ilen ayanlar, bulunduklan bolgelerde 

ulke i~lerini yonetirlerdi. Kendilerine "ayan-l yilayet" denirdi. Ayanhk ferman, 

sadaret mektubu ye yali buyruldusu ile degil, bizzat halkm ser;imi ile gerr;ekle~irdi. 

Soma bu usul degi~erek duzen bozulmu~tur626. 

Ayanlar, eyalet yalilerinden para kaqlhgmda "ayanhk buyruldusu" almaga 

ba~laml~lardlr627. Halkm yezirlere kar~l seygisi fazla oldugundan ayan ye 

derebeyleri fazla etkili olamaml~larsa da628 ilmiye tarikinin de bozulmasmdan 

istifade ederek, halkm hak ye hukukunu ellerine ger;irir olmu~lardlr629. YaptIklan 

masraf ye harcamalan fazlaslyla r;lkarmak ir;in fakir ye gur;suz halka ceza kesip 

(tecrim) zulme ba~laml~lardlr. Bu uygulamalarla, her kaza adeta ikiye bolunmu~, 

ulke harap ye peri~an bir duruma gelmi~tir. Y olsuzluklan onlemek ir;in deyletr;e, 

ayanhk muessesesinin kaldmlmasl r;ah~malanna hlZ yerilmi~tir. Bu yonde, her 

kazaya birer ~ehir kethudasmm tayini ir;in emirler r;lkanlml~tlr. Onceleri ulke 

i~lerinin idaresi, her kazada birer ayan olmasma bagh iken, ulke durumunun tarn 

bilinemeyi~i sebebiyle alman bu kararlar sonucunda kazalann durumu tamamen 

kan~ml~tlr. Sehir kethudalan, halkm ir;inden gelen ye r;ogu zaman ayak takImmdan 

birileri olduklan ir;in emirleri dinlenmemi~, soz sahipleri yine her beldenin eski 

hanedanlan olmu~lardlr. Hanedanlar, bir taklm gayr-i me~n1 i~leri ~ehir 

kethudalanna yaptmr olmu~lardlr. Bu arada, asIl kottililge sebep olanlara bir~ey 

denilmeyip de ~ehir kethudalanmn cezalandmlmasl ile btiytik kan~lkhklar ortaya 

r;lkml~tlr. En onemlisi, saya~ mtihimmatl yaktinde yerine ula~amaml~tlr630. 

Ceydet Pa~a, 1768 seferini ornek yererek ayanlann mulki' duzende 

oynadlklan olumsuz role dikkat r;ekmektedir. Bu tarihte yapIlan Rusya seferinde 

orduda goreylendirilen ayan ye derebeyleri, Osmanh mulki eikam ile samimiyet 

kurmu~lardl. 0 tarihlerde yezirlerin ba~anslzhk ye ik~idarslzhklan sebebiyle ordu 

ir;inde nufuz ye degerleri kalmaml~tl. Bu bakImdan ayanlar ye derebeyleri, yezirleri 

dikkate almadan araSlra, dogrudan dogruya ba~vurulanm istanbul'a yaplyorlardl. Bu 

sebeple, istanbul'daki huktimet yetkilileri ye diger memurlar bu yesile ile ta~ra 

i~lerine kan~maya ba~laml~lardlr. Bu adet, zaman zaman istanbul'daki kalem 

katiplerinden bir kazada 4 bin akr;elik bir timara mutasarnf olan bir kimsenin, 0 

kazanm hem ~er'i hem de orfi i~lerine mtidahale etmesine sebep oldu. En aIt 

tabakadan bazIlan ise, ytiksek meykilere ger;erek bir yerin kapl kethtidahgml ahp 

6~6 
- Tarih, IV, 286. 

627 a.gy. 

628 Tarih, VII. 146. 

6"9 Tarih, VII, 148. 

630 Tarih, IV, 286. 
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ta~ralardan getirttikleri hediyelerle yarhk sahibi oldular. Boyleee ayan ye 

derebeyleri istanbul'da birer adam bulundurup zamanla bu ugurda yerdikleri 

hediyelerin bedelini fazlaslyla fakir ye yoksulIardan Ylkarml~lardlr. Bu ~ekilde yezir 

ye beylerbeylerinin degerleri dti~mti~, bir anlamda htiktimetin ta~ralardaki itiban 
kalmaml~tlr631. Diger taraftan eizyedarlar kanunlara aykm eizye tahsil eder 

olmu~lar, mubayaaeIlar da fakir halka biryok hakslzhklarda bulunmu~lardlr632. 

Oyle anla~lhyor ki, bozukluk her kademede kendini gostermektedir. Bir 

taraftan ayanhklar satllarak ayanlann zulmune kapl aylhyor, bir taraftan eizyedarIar 

hakslz yergilendirmede bulunuyor, bir taraftan da mubayaaeIlar usulsuz 

muamelelerle halkl slkmtlda blrakIyorlardl. Dikkat edilirse, mulki ye idari 

bozuklukla iktisadi problemler iy iyedir. Sonuyta, halk zarar gormekte, endirekt 

olarak da bunun bir ueu hazineye kadar uzanmaktadlr. 

Uygulanan yanh~ politikalar sebebiyle merkezin ta~ra ile baglantlsl kesilmi~, 

eyalet ye liyalann hukumet merkezine olan baghhklan zaYlflaml~t1r. istanbul'un 

ta~raya mudahalesinde meydana gelen yolsuzluklar sebebiyle yezirlerin ta~rada 

deger ye itiban kalmadlgmdan, bir takIm mutegallibe topluluklan ortaya Ylkml~tlr. 

Bunlar birbirlerine ushlnh.i.k saglamak amaelyla yeyrelerinde e~kiya istihdam 

etmi~lerdir. "Dagh e~kiyasl" adlyla yer yer haydut yeteleri olu~mu~tur633. "Tayaif-i 

Muhlk" taynm takmarak birbirleriyle Saya~lp, arazilerini zaptedip tasarruf etmeye 

ba~laml~lardlr634. Deyletin sozu sadeee istanbul eiyanndaki kazalarda geyer 

olmu~tur. Bu durum, dig er eyalet ye liyalardan asker ahmml zorIa~tlrdlgl gibi akye 

tahsilini de gUyle~tirmi~tir635. Bu ~ekilde Rumeli'de biryok koy ye kasaba peri~an 
olmu~tur636. Rumeli'nin harab olmasl sebebiyle deylet gelir~erinin hemen hemen 

yansl eksilmi~, boyleee bu oluinsuz geli~melerden deylet hazinesi zararh 
ylkml~tlr63 7. 

Deyletye, e~kiyanm yok edilmesi dogrultusunda. gerekli onlemler ahnmaml~ 

ml idi ? Olaylann arkasl niyin kesilmiyordu? Ceydet Pa~a, ahnan tedbirlerin 

bilinysizee ye yetersiz olyude oldugundan bahsederek yine deylet idareeilerini hedef 

631 Tarih, VII, 146. 

632 Tarih, IV, 287. 

633 Tarih, VII, 148. 

634 Silistre ayam olan Rumeli derebeylerinden me~hur Ylhkoglu iizerine, Rus«uk Ayalll 
Tirsiniklioglu ismail Aga tarafllldan a«llan sava~ta yenilen Ylhkoglu yerine Tirsiniklioglu, 
kendi tarafmdan Silistre'ye yeni bir ayan tayin edip gondermi~tir. (Tarih, VII, 147) 

635 Tarih, VIII, 277. 

636 Tarih, VII, 148. 

637 Rumeli gelirlerinin telafisi yolunda, Anadolu ye Arabistan'lll iman ye kalkllldmlmasl 
(tezyid-i servet) gerektigini belirten Ceydet Pa~a, daha 0 tarihlerden Anadolu'nun gelecegini 
ke~fetmi~ gibidir. (BOA YEE., K. 18, E. 1867, Z. 93, Kr. 39) 
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almaktadlr. Bir kere, devletin e~kiya uzerine sevkettigi sergerdeler, mutegallibe 

toplulugundandlr. E~kiya probleminin ortadan kaldmlmasmdan soma slranm 

kendilerine gelecegini anlayan bu kesim, i~ bitirmek yerine oncekinden daha da ileri 

gitmi~lerdir. ikinci olarak devlet, daha once ferman verdigi e~kiya uzerine 

gonderdigi askeri yenilince, sergerdeleri affetmek zorunda kalml~tlr. Affedilen 

e~kiya bu kez, deylet yanmda yer alan halktan intikam almaya kalkml~tlr. Deyletin 

bu aciz ve kararslzhgl kar~lsmda, halktan bin;:ok di..irust ye namuslu kimseler 

zorunlu olarak e~kiya ye mutegallibeye yardlm etmeye ba~laml~, onlarla birlik 

olmu~tur. ihtilaller ye kan~lkhklar bitmek tukenmek bilmemi~tir638. 

Goruldugu gibi, bu tedbir de bir fayda yermemi~tir. Halkm hak ye 

hukukunun korunup gozetilmesi iyin devletye du~unulen ba~ka tedbirler yar mlydl? 

Varsa bunlar nelerdi? 

3-Miiba~irler 

Cevdet Pa~a, ulke ayalll ye devlet memurlanndan ~ikayetyi olan halkm, ozel 
muba~irler yasltaslyla hakkIlll korumaya yah~tlgml soyler639. Devlet zaten onemli 

i~leri iyin ta~ralara kaplclba~l gondermektedir (1807)640. Kaplclba~Illk, yezirlige 

denk ve yilksek bir rutbe oldugundan onemli bir mesele iyin ta~ralara bir kaplclba~l 

gonderilince, herkes onu sayar ve ondan sakmlrdl641 . Ancak zamanla muba~irlik de 

sadece adam kaylrmak iyin bir zulum ve hakslzhk yolu olmu~tur. Bir~ey bilmez, 

bir~eyden anlamaz ve paraslz kimseler, "muba~irlik hizmeti" adlyla ta~ralara 

gonderilmi~lerdir642. Bunlann masr~flanlll kar~Ilamak i<;:in durum ve rutbelerine 

bakIlarak belirlenen "yevmiye" de vilayet halkl tarafmdan odenmi~tir. Muba~irler ise 

mid mahlll faize yatlrarak kazandlklan gelire tamah etmi~lerdir643. Bu ~ekilde, 
deyletin muba~iri olan kaplclba~Ilar, bir taraftan mirf mahlll kendi ylkarlan 

dogrultusunda yok ederlerken, ote taraftan kendileri mal sahibi olmu~lardlr644. Bazl 

638 a.g.y. 

639 Tarih. IV. 287. 

6~" Tarih. VIII. 258. 

641 Tarih, VII, 148. 

642 Tarih. IV. 287-288. 

643 Tarih. III, 269: Cevdet Pa~a, VaslfEfendi'den ~u olaYl naklediyor: "25 y11 once Haleb'de Vanh 
Selim Aga adlllda bir kaplcaya rastladlm. istanbul'da epeyce bon;:lanml~ken 'yevmiye' ile 
borcunu hafifletmi~. Evlenip on y11du Haleb'de ikamet eder olmu~. Selim Aga. istanbul'a 
gelmeyi~ sebebi hakkmda bana. dev let kaplsmda yah~maktan blktIgllll, Haleb' de yevmiye 
olarak belirlenen 40 kuru~un bir miktanm temelihtiyaylanna. geri kalallll1l da faize yatIrarak 
mal sahibi olmaYI dii~iindiigiinii, bunun epeyce faydaslm gordiigiinii. istanbul'da is'e bOyle bir 
ticareti bulmasllun miimkiin olmadlgUll soylemi~ti". (Tarih. Ill. 270) 

644 Tarih, III, 270. 
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mtiba~irler de gorey aldlklan yerlerde, ne taraftan daha fazla mtiba~irlik hizmeti 

ahnabilecegini ara~tlrdlklanndan i~leri dtizenlemek aklllanna bile gelmemi~, yerel 

memurlarla birlikte hareket ederek halkl fakirle~tirmi~lerdir645 Boylece ~ehir halkl 

bi.iyi.ik masraflara katlanmak zorunda blrakllml~tlr646. Bu arada ayan ye 

derebeylerinin istanbul'da birer adam elde ederek kiminin kaplclba~lllk, kimin de 

mirahurluk payesi almalanyla, ta~ralara gonderilen kaplclba~llann hiybir fonksiyonu 

kalmaml~tlr. Her i~ derebeyler ye ayanlann istekleri dogrultusunda geryekle~mi~tir. 

Oyle ki, fermanlann bile hi.ikmti geymemeye ba~laml~tlr647. Sonuyta, hak ye 

hukukun halk iyin koruyucusu olan mtiba~irlik de, kottili.ige bizzat §.let olarak 

beldeleri YlklCI bir rol i.istlenmi~tir. Ta~ra halkl da boyle ardl arkasl kesilmeyen baskl 

ye zultimlere dayanamayarak biryogu topraklanm terkedip istanbul'a gOy edip 

kendilerine geyim saglayacak i~ aramaga mecbur kalml~lardlr. Memlekett"erinden 

aynlanlann yergileri de digerlerinin tisttine yi.iklenince, gi.inden gi.ine kasaba ye 

koyler gtiystiz kalml~tlr. Buna kar~tllk istanbul'da ntifus artl~lyla birlikte, ba~kentin 

idaresi hususunda deylet btiyi.ik problemlerle kar~l kar~lya kalml~tIr648. istanbul'daki 

ntifus kalabahkhgl ~ehrin huzur ye gtiyenligi ile ia~e sorununu on plana Ylkarml~tlr. 

Deylet idarecilerinin yakti, istanbul'a yerle~enlerin temel ihtiyaylanm kar~tlamakla 

geymeye ba~laml~tlr. Yangm ye hastahklann yamslra gtiyenlik olaylan da 

yogalml~tIr649. istanbul ntifusuna glda saglamak gtiyle~mi~tir. Deylet zahire satm 

almak zorunda kalml~tlr. Ahctlar ise ta~ra halkma ttirlti eziyetlerde 

bulunduklanndan tilke bir kat daha zarar gormti~ttir650. Ba~kent, huzur ye gtiyenligi 

bozucu, i~siz ye kimligi belirsiz ki~ilerce dolmu~tur651. Ta~ralarla birlikte istanbul'da 

insanm kIymet ye can gtiyenligi kalmadlgl gibi namuslu ye terbiyeli yatanda~ 

bulmak da zorla~ml~tll52. Htiktimet tedbir olarak hanlara ek odalar yaptlmamasml 

ye etraftan arsalar ilaye edilmemes!ni, durumlan ~tipheli kimselere han ye bekar 

odalan yerilmemesini, kahyehane ye nalbant dtikkam ~eklinde "koltuk" diye 

tammlanan hanlar yaptlmamaslm ye dtikkanlar tizerine bekar odalan eklenmemesini 
dtizene baglaml~tlr653. 

Gtin geytikye art an bu problemler timar sistemini de etkilemekten gen 

kalmaml~tIr. Yeni topraklann fethedilemeyi~i, cihad ye gaza hakkl olan mid 

645 Tarih, IV, 287-288. 

646 Tarih, Ill, 269. 

647 Tarih, VII, 148. 

648 Tarih, IV, 288. 

649 Tarih, V. 201 'den Yazan, 127. 

650 Tarih, I, 85'den Yazan, 127. 

651 Tarih, VIII, 73. 

652 Tarih, XI, 40. 

653 Tarih, VIII, 73. 
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arazinin usulsuz yollarla ba~kalannm e1ine ge~mesi ve koylerden ~ehirlere akan 

go~ler, timar rejimini i~lemez bir konuma getirmi~tir. (Bkz. Askert Te~kilat) 

i~ lslahat ~ah~malannm en onilnde yer alan "ta~radaki miltegallibe 

toplulugunun yok edilme" projesi, Osmanh Devleti'ni uzun yJllar me~gul etmi~tir. 

Ustelik ba~kentin huzur ve guvenligini sarsacak derecede ... Devlet~e ba~vurulan 

~areler kIsa omurlu olmu~, alelacele ahnan kararlar tesirsiz kalml~, gunluk ve ge~ici 

onlemlerle zaman harcanml~tlr. Goruldugil gibi devletin mulkiyesi, kan~lk bir 

duruma gelince, dogal olarak maliye ve askeri te~kilatl da zayIflaYlp kan~lk bir 
gorunum alml~tlr654. 

Cevdet Pa~a, mulki duzendeki bu karga~a ve kaosun Tanzimat Fermam ile 

birlikte sona erdigini ifade eder. Ona gore, fermanla herkes lrz, can ve malmdan 

guvende olmu~, devlet yeni bir ~aga adlm atml~tlr655. 

C-idarecilerin Gorev ve Sorumlulugu 

Devlet idarecileriniri onemli gorev ve sorumluluklan oldugunu soyleyen 

Cevdet Pa~a, bu kesim uzerinde onemle durmu~tur. Osmanh Devleti, i~bilir devlet 

idarecilerine en ~ok muhta~ oldugu bir donemde ya~amaktadlr. byle ki, devlet 

i~lerinin duzenli bir ~ekilde yilrumesi i~in ki~isel ~lkarlanmn az bir bohimunu feda 

eden idar:eciler azalml~tlr656. Devlet bunyesinde gerekli lslahatl ger~ekle~tirecek ve 

devleti u~urumun kenanndan kurtaracak ancak i~bilir devlet adamlandlf. i~ba~ma 

bunlar gelmelidir. Devletin ilerlemesi ve milletin mutlulugu buna baghdlf. Ancak 

oncelikle izlenmesi gereken politik::a, iktidara gelen hukumetin saghkh temeller 

ilzerinde yilkse1mesini saglamaktlr. Boyle bir hukilmet nasIl olu~acaktlr? Cevdet 

Pa~a, hukilmetin kurulu~unu saglayan kadronun geni~ligine dikkat ~eker. Pa~a'ya 

gore, bir hukumetin kurulmasma ~aba sarfeden fertler ne kadar ~ok olursa, 

hukilmetin yayIlmasl ve gucu 0 61~ilde bilyilk olur657
. 

Cevdet Pa~a'ya gore hukumetler iki ana esaSl ger~ekle~tirmek i~in vardlr. Bu 

var olu~, aym zamanda vatanda~a kar~l yerine getirilmesi gereken gorevleri de i~ine 

ahr. Bunlar: 

-Halkm hukukunu gozetmek 

654 Tarih. VIII. 277. 

655 A4a'ru:dit. 238. 

656 Tarih. V. 49. 

657 Klsas. I. 288. 
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-i~teye d1~ta huzur ye guyenligi saglayarak Ulkeyi korumakt1r658. 

Hukumet bu eylemi nasll ger~ekle~tirecektir? Bu konuda idareciler, devletin 

surekliligini saglaY1p kuvvet ye seryetinin artmasma yol a~acak faaliyetlerde 

bulunacaklard1r. Bu ~ah~malar da: 

-ilimlerin ye sanayiin artmas1 

-Ticaret ye ziraatin geni~lemesi 
-Askerlerin egitim ye disiplini659 

-Koy ye kasabalann iman660 hususland1r. 

Ceydet Pa~a'ya gore deylet i~lerini organize etmek, hukumetin goreyidir. 

Deylet vtikelas1 i~leri duzenleyen eden bir kuruldur. Vukelanm asll goreyi, i~ bitirir . 

ye i~ gorur kimseleri se~ip deylet birimlerine ehlini yerle~tirmektir. Bu sebeple 

vtikela, her yonuyle durust kimselerden olu~mahd1r661. 

Deylet idarecisi, siyaset i~lerinin inceliklerini bilmelidir662. Akllh, insafh, 1hmh 

ye tedbirli hareket edip663 a~m ho~gorulu ye geli~en olaylardan habersiz 

olmamahd1r664. Yerine gore sertlik, yerine gore yumu~akhk gostermelidir. <;unku 

deylet otoritesi, bu iki gu~le dengelenmi~ bir mekanizmad1r665 . Tedbirli bir siyasetle 

i~ goren idareciler, pe~in yarg1s1z ve tecrubeli olurlarsa uzun sure iktidarda 

kahrlar666. Ozellikle sadnazamhk meykiinde bulunun ki~inin, deneyimli biri olmas1 

~artt1r667. <;unku fesat~llar her yerde, her i~te ye halk arasmda problemler ~lkararak 
istikran bozarlar. Bunlann ortadan kaldmlmas1 birdenbire ba~anlamaz. Duruma 

gore, yaya~ yaya~ ve saglam ad1m atmaga ihtiya~ Yard1r. Boyle i~lerde acele edenler 

~ogu zaman, arzu ettiklerine ula~amadan istemedikleri durumlara .du~erler668. 

Kusursuz insan olmaz, fakat guzel ye faydah i~leri, kotU ye ~irkin i~lerinden ~ok 

olanlar ovtilmeye laYlktlrlar. Devle't adamlannda aramlacak ozellik de, devlete 

658 Tarih, VIII, 319: Te::iikir, IV, 90, 97. 

659 Tarih, L 86'dan Yazan, 161. 

6611 Tarih, XL 44. 

661 Tarih, VI, 248. 

66~ Tarih, Xl, 164. 

663 Tarih, VIII, 15l. 

664 Tarih, XI, 180. 

665 K I 492 lsas" . 

666 Tarih, V, 111. 

667 Tarih, XII. 84. 

668 Tarih, V, 111. 
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f, 

hizmetlerindeki kar ve zarar dengesidir669. Bu bala.mdan devlet i~lerinde olaylann 

geryegini gormek ve derinligini ara~tlrmak gerekir670 . 

Cevdet Pa~a, iltimas ve ad am kaYlrmaya da kaql ylkarak, bu uygulamamn 

olumsuz sonuylanna deginir. Ona gore, idareciler insan sarrafl olmahdlr. Yakmhk 

ve dostluk duyarak adam kaYlrmak ve cahilce gayretlerle "insanhktlr" diye kendine 

bagh olanlan ve yevresini ehliyet derecesi ve hakla.nm ilstilne ylkarmak, devlet 

i~lerinin ehliyetsiz kimseler e1ine geymesine sebep olur. Bu temel gorev dl~mdaki 

bir hareket, devlete ihanet demektir. Buna insanhk denemez. Geryi liyakat ve hak 

yeryevesinde yevresini gozetmeye genelde itiraz edilmez ve bu uygulama herkesin 

gozilnde insanhk saYlhr ama, bu yava~ yava~ ve temkinle olmahdlr. <;ilnkil 

bilrokraside, bird en ilerlemenin iyi bir~ey olmadlgl denenmi~tir671. Geyici 

yilkseli~lere aldanmaYlp uyamk davranmahdlr. Ozellikle kendine verilen makam 

. yeteneginden yilksekte bulunanlar bu kurala daha da dikkat etmelidirler. Ki~iligi ile 

devlet hizmetinde kendini ispatlaml~ oIanlar, ne zaman oIsa kendilerine kurtanrlar. 

Ancak gorilnilrdeki geyici ikbaline kapIlarak kendilerinden. bilyilk i~ yapmaya 

kalkl~anlar, sonradan yakalanm zamanm penyesinden kurtaramazlar672. Bu arada, 

kamuoyu silrekli gozetilip dikkatten uzak tutulmamahdlr. Bilhassa ikbal mevkiine 

ylkanlar, yevrelerinin ne dil~ilndilklerini iyi bilmelidirler673 . <;ilnkil mevki ve makam 

duygusu, ins an m yogu zaman dogru karar vermesini engeller674. 

Devlet makamlan kutsaldlr. l'Emanetleri ehline veriniz" ilkesine uyulmazsa 

sistemde bozukluklar belirir675 . Devlet i~lerinde insanlara i~ aramak yerine, i~e gore 

adam aranmahdlr676. t~lerin dilzenli bir ~ekilde yilrilmesi iyin, herkes yetenekli 

oldugu ve hak ettigi alanda istihdam edilmelidir. Y oksa bazl ehil ve erbab olan 

ki~ilere milkafat olsun diye ehliyet sahibi oImadlkIan makamlar verilirse bu 

uygulamadan bir yarar gorillemez. T opium i~lerinde oldugu gibi, devlet i~lerinde de 

bir i~ bolilmil vardlr. Gorevler bu i~ bolilmilne uygun olarak payla~tlflhrsa, devlet 

ilerleyip yilkselir677. 

669 Tarih. XII. 115. 

671) Tarih. II. 289. 

6il Tarih. VI. 248-249. 

672 Tarih, VI, 177. 

673 Tarih, X, 235. Toplumsal degerlerin devletle c;atI~mamaSl gerektigi iizerinde duran Cevdet 
Pa~a'nm bu degerlendirmesi, Sadlk Rrfat Pa~a'nm: "Etkar-l ammenin galeyan ve heyecamnda 
devletlerin cereyan-l tabi'ata gore davranmalan gerekir" ifadesiyle tarn bir biitiinliik 
arzeder.(Kar~. Sadlk Rrfat "idare-i Hiiktunetin BaZl Kavaid-i Esasiyesi ... ·'. a.g.e .. s. 47. 

674 Tarih, VIII. 151. 

675 Tarih. Ill, 29'dan Yazan, 161. 

676 Tezakir, IV, 99'dan Yazan, 16l. 

677 Tarih, Ill, 29'dan Yazan, 162. 
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Cevdet Pa~a, bir gorevin mukemmel bir ~ekilde yerine getirene verilmesinden 

yanadlr. Ki~isel ylkarlar on plana ylkar, i~ler ehIine verilmezse, devleti~leri normal 

seyrinin dl~ma Ylkar. Gelecegi korumak endi~esinden kaynaklanan ki~isel ylkar ve 

du~manhklar ytizunden, biryok buytik i~ler yapllamaml~tIr. Geryekte kmanmasl 

gereken kimseler, bu gibi insanhk yoksunu olanlardlr. Bunlar ~ahsl menfaatleri iyin 

velinimetleri olan devletin i~lerine sekte vurmaktan geri durmazlarG78 . Ki~inin kendi 

bileginin hakklyla kazandlgl rutbe ve manslbm haYlr ve uguru olur. Bunun dl~mda 

elde edilen mevki ve riyaset, utamhp pi~man olunacak bir davram~tlr679. 

Devlet hizmetine gelirken, zengin ve nufuz sahibi olmak da bir olyu degildir 

Pa~a'ya gore. Bu, aslmda lanetlenecek bir olaydlr680 . Pa~a, bir gorevi mukemmel bir 

~ekilde yerine getirebilen bir insanm bir ba~ka i~te hie;: de ba~anh olamayabilecegini 

soyler. idarecilik ba~ka, sava~ta yararhk ba~kadlr. Buytik sava~lar kazanan iyi bir 

komutan pek§.Ia kotu bir sadnazam olabilir. Bu baklmdan asked gorev ilemulki 

gorev birbirine kan~tlfllmamahdlr. Bunlann birini guzel idare edebilen, digerinde 

ba~anslzhk gosterebilir. Fakat iki i~i de gorur du~uncesi ile hareket etmek buytik 

hatalan da beraberinde getirir681 . 

Cevdet Pa~a, mulki idarede sarsIlmaz kanunlara ve buytik bilgi birikimine 

ihtiyay oldugunu belirtir. Bu donammdan yoksun birisini sadece sava~ta yararhgl 

goruldugunden dolaYI muk§fat olarak 0 makama getirmek, sonra da 0 adaml mulki 

bilgi, kabiliyet ve tecrubesizliginden dolaYI hatasl sebebiyle mahkeme etmeden 

cezalandlrmak din, akIl, hak ve insafin dl~mdadlrG82. Ustelik hukumete ait onemli 

bir gorev olan yarglya ba~vurulmadanG83 ... Bu noktada Pa~a, hukuk devletini 

savunur. 

Devlet memurlan, halkm seykin bir slmfldlr. Liyakat ve kifayetye onlardan 

ustun olmahdlr. Bunun geryekle~ebilmesi ancak, "muk§fat" ve "ceza" kurallanna 

uymakla mumkundur. Birinin eksikligi durumunda, devlet i~lerinin dengesi 

bozulur684 . Mukafat olmazsa halk iyindeki seykin kiiiler, devlet hizmetine heves 

etmez, ba~ka i~ler yaparlar. Bu kez devlet i~lerinde aleHide adamlar kullamlmaga 

6i8 Tarih, V, 149. 

6i9 Tarih, Ill, 265. 

681) Zenginligi sebebiyle vezirlige getirilen Kasapba~1 Hasan Aga. daha soma ba~anslz bir serasker 
olmu~tur (1238). (Tarih, XII. 65) 

681 Mehadiye sava~lannda kazandlgl zaferler sebebiyIe Sadarefe getiriIen Kethiida Hasan Pa~a. 
bu makamda ba~anh oIamaml~tJr. (Tarih. V, 4) 

682 Tarih, IJ, 13'den Yazan, 163. 

683 Klsas, 1. 493. 

684 Tarih. VIII. ISO. Sadlk RIfat Pa~a da. 1l1e1l1uriyet konusunda 1l1iikafat ve ceza usuliiniin 
gerekliligi ve ~art1an iizerinde one1l11e dumr. Kr~. Sadlk RIfat. "idare-i Hiikllllletin BaZl 
Kavaid-i Esclsiyesi ...... s. 60-61) 
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ba~lamr. Halkm gozunde haysiyetsiz bir slmf olan bu insanlar, kendilerinden daha 

ustun olan halkl idareden aciz kahrlar. Her slmfm iyinde ki~isel du~manhklanna 

boyun egmekten kendini kurtaramayan insanlar vardlr. Bu gibiler ceza gormezse, 

ba~kalan da bundan etkilenir. Boylece memurlar iyinde kotliler yogahp devlet i~leri 

aksamaya ba~lar685. Devletin slkmtlya du~mesine sebep olacak memurlarla da ulke 

idaresi mumkun olmaz686. idareciler halka guven vermelidirler. <;unku guven, 

zamanla kazamhr ve bir kere sarslllfSa yerine getirilmesi bir daha gUy olur687. 

Hukumeti kuyuk du~uren ve itibanm zedeleyen ~ey, tutarslzhkdlr. Devlet, 

dedigini sonuna kadar yaptlrmahdlr. Fakat onceden durumu, geregi gibi inceleyip 

ona gore politika izlemeli ve artlk belirledigi 0 yoldan donmemelidir688 . <;unku 

kotuliiklere cesaret edenlerde insaf ve insanhk olmaz. ihtilal ate~i bir kere 

alevlenince, soma onu tutu~turan bile sonduremez689. iy sava~larm, dl~ sava~lardan 
daha zararh olmasmm sebebi, du~man kar~lsma ylkacak kahramanlann iyerde yok 

edilmesinden dolaYldlr690 . Bu gibi durumlarda, icraatya ne kadar acele edilmesi 

gerekiyorsa, i~e ba~lanmah ve 0 olyude tedbirli davramlmahdlr691 . Aksi taktirde 

"fitne"nin dogu~u kaymllmazdlr. Fitne her~eyden kotlidiir, bir bela selidir. Bir kez 

yol bulursa, onunii almak imkanslzla~lr692. 

Devlet adamlan, ulke i~leri soz konusu oldugunda tek bir viicut gibi birle~ip, 

aralanndaki ki~isel yeki~me ve dargmhklan i~lerine yansltmamah, devlet i~lerini, 

ki~isel ylkar ve yeki~melerin ustiinde tutmahdlrlar693 . 

Devlet adaml, sadece kendi zamanmdaki i~lerin duzelmesini du~unup de, aCl 

sonuylan somadan gelenlere ait olacak hareketlerden sakmmahdlr. Devlet i~lerini 

yiiriiten ve yonetenler, ya~amlan. yagda ve gelecekte devlete bula~abilecek 

hastahklann ilay ve yaresini du~iinmek ve bulmak zorundadlrlar694. Soyle ki, bu 

sene devletin maliye i~leri yolunda olsa bile gelecek ylllar iyin ~imdiden nafia 

685 Te=6kir, IV, 102. 

686 Te::6kir, Ill, 5. 

687 Tarih, X, 178. 

688 Tarih, X, 233. 

689 Tarih, VIII, 160 .. 

690 Tarih, VI, 314. 

691 1786 senesi seferinden sonra devletin kararslzhgl ytiziinden Rumeli'deki anar~i ve ihtilal 
hareketleri artml~, ahnan tedbirler, ihtilalcilerin i~ine yaraml~tlr. (Tarih, VII, 146, 149) 

692 Klsas, L 489: Cevdet Pa~a, bu konuda Arap yanmadasmda <;lkan mezhep tartl~malanm ve 
Vahhabiler'in Osmanh Devleti'ne isyanlanm ornek getirir. Mi.i1kiye memurlanmn <;oldeki 
mezhep kavgalan ile, Vahhabiler'in Hicaz ve Irak taraflanndaki tecavUzlerinin i<;eriginin ne 
oldugunu farkedip ger<;egi anlayamadlklanm soyler. (Tarih, VII. 196) 

693 Tarih, Ill. 153'den Yazan, 164. 

694 a.g.y. 
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i~lerine c;:ah~lp, gelir kaynaklan bulmak ye ulke seryetini artlrmak gerekir. <;unku 

bir-iki sene soma mutlaka slkmtl c;:ekilir695 . Bir ~ahls kendi adma, klzgmhkla bir i~ 
yapabilir, zaran da kendisine ait alur. Ama deylet hesabma hastahga c;:are bulmak 

amaclyla, kbklU kurallara aykln alarak hareket etmeye kimsenin hakkl yoktur. 

Deylet ileri gelenlerinin gbreyi, her ~artta deyletin fayda ye zaranm du~unerek ona 

gbre hareket etmektir696. Her sbz tartlhp byle sbylenmelidir. <;unku c;:ok kuc;:uk bir 

sbz, zamanla buylik zararlara yol ac;:abilir697. Deyletin ruhu derecesinde olan slrlar 

da gayet gizli tutulmahdlr. Mulkun ye deyletin gelecegi buna baghdlr698 . 

Osmanh deylet ye toplum yaplsmda gbrulen bu hadiseler hakkmda klasik 

dbnem Osmanh tarihc;:i, burokrat ye ilim adamlannm ortak gbru~u "kanun-l 

kadim"in terki uzerinde yogunla~maktadlr. Gelibolulu Mustafa An Nasihatii's

Seldtin, Hasan Kari Usiilz:i 'l-Hikem fi Ni=dmi 'I-A/em, Veysl Hdbndme, Anonim 

olarak Kitdb-l Miistetdb, Koc;:i Bey Risd/e, yine anonim olarak Kitdbu Mesdlihi '1-

Miislimfn ve lvlendfi 'f 'l-Mii 'minin, Katib <;elebi Diistiiru'l-Amel li-Isldhi'l-Halel, 

Hezarfen Huseyin Efendi Telhisii '1-Beydn fi Kavdnin-f Al-i Osmdn, Defterdar San 

Mehmed Pa~a Nesdyihu'l-Vii=erd ve'l-Umerd adh eserlerinde bu gbru~u dile 

getirirler. Ceydet Pa~a'nm klasik dbneme ybnelik ele~tirilerinde bu fikirleri aC;:lkc;:a 

gbrmek mumkundur699. 

IL ASKERi TESKiLAT 

Bir deyletin kurulu~ ye olu~urhunda asked te~kilat, yani ordunun bnemli bir. 

yerinin oldugu tarihc;:e bilinen bir realitedir. Hatta denilebilir ki, ordunun kurulu~ 

bic;:imi ye kaynagl deyletin tUrunu belirler. Osmanh Deyleti'nin ilk ylllannda tesis 

edilen yenic;:eri ocagmm kurulu~u da, sadece bir raslantl· degildir. 

Her deylet ye millet, mulkunu korumak ic;:in ask er bulundurmu~tur7oo. 
Deyletlerin parlakhk ye deyaml, duzenli ordulara ihtiyac;: gbsterir. Duzenli ordular, 

695 Te:::dkir, IV, 103. 

696 Tarih. XL 165-166. 

69; Tarih, VIII, 32. 

698 Tarih, IV, 177: Te::dkir. IV. 271'den Yazan. 165. 

699 Oz, s. 49-51. 

iOO Tarih, L 117. 
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buyilk masraflara ye bu masraflann kar~llanmasl da mulk ye halkm ma'muriyetine 

b ~l d 701 ag 1 lr . 

Osmanhlarda, deyletin ana payandalanndan birini meydanagetiren ordu, 

deyletin kurulmasmda buyilk rol oynadlgl gibi, 90kmesinde de etkili olmu~tur. 

Saray israfI, i9 kaygalar, dl~ yenilgiler ye bunlara bagh olarak meydana gelen 

ekonomik 90kuntu, ordu duzeninin tamamen bozulmaslyla ortaya 9Ikml~tlr. 

Ordunun bozulmasl, bir anlamda deyletin 90kmesi manasma gelmektedir. C;unkii 

Osmanh ekonomisi saya~ ye savunma ekonomisidir. Saya~, para demektir702 yeya 

bir ba~ka ifade ile para, saya~m aynlmaz bir par9asldlr703 Bu bakImdan, orduyu 

deyletin biitiinii igerisinde degerlendirmek gerekmektedir. 

Ceydet Pa~a, Osmanh deylet adamlan i9inde harbe dayanan bir iktisat 

anlayl~mdan, yerimlilige dayanan bir iktisat gorii~iine ge9i~te oncii rol oynar. 

Pa~a'nm bu gorii~iinii daha iyi analiz edebilmek i9in Osmanh asked' te~kilatml 

yakmdan incelemek faydah olacaktlr. 

A-Osmanlz Ordusu 

l-Kaplkullan 

Osmanli Deyleti'nin, Kanuni Sultan SUleyman zamanmda Padi~ah'a ait olmak 

iizere "kaplkulu" adlyla ulufe alan ye siirekli hazlrhkh ocak birlikleri yardl. Bunlann 

piyadeleri yenigeri ortalan, siiyarileri ise altl boliikten meydana gelen Sipahi, 

Silahdar, Gureba-Yl Y emin, Gureba~Yl Yesar, Ulufeciyan-l Yemin ye Ulufeciyan-l 

Yesar askerleri idi704. 

a) Yenireriler 

Yenigeriler, Arnavut, Bo~nak, Bulgar ye Ermeni koylerinden toplanan 

dey~irme 90cuklanndan meydana gelirdi. Kii9iik ya~ta ocaga ahnan bu 90cuklar, 

Tiirkge ile egitilip islam terbiyesi ile yeti~tirilirlerdi. Hepsi se9kin ye disiplinli 

askerler olup i91erine dl~ardan kimse giremezdi705 . Yenigeriler, dairria kl~lalannda 

iOI Tarih, 11, 229. 

i02 Tarih, IV, 283. 

i03 Tarih, VI, 26. 

;04 Tarih, I, 89. 

i05 Tarih. I. 89-90. 
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oturur, sava~ tekniginin egitim ve usullerini belli bir duzen i<;:inde ogrenirlerdi. 

Sava~ olunca herbiri buyilk bir istek ve arzuyla gazaya giderdi706 . Ba~lannda 
bulunan "yeni<;:eri agasl"nm gorevi, ocagm disiplin ve kontrolunu saglamakt/o7. 

Osmanh Devleti'nin duzenli askeri birliklerinden olan yeni<;:eri ocagma708 

zaman i<;:inde top<;:u, humbaracl, arabacl, laglmcl ve cebeciler de katllml~lardlr709. 

b) Suvariler 

Sava~ slrasmda sipahiler, ordu onlinde giderek metris kazdmp Padi~ah 

alaymm gidecegi yolu belirler; silahdarlar, .yollann temizlenip koprillerin onanml 

iyin re-aya toplar; uluficiyan-l yemin ve yesar, Padi~ah alaymm sag ve solunda gider; 

gureba-Yl yemin ve yesar ise orduya odun naklederlerdi 

Cevdet Pa~a'ya gore suvari ocaklan, Osmanh Devleti'nin en seykin ve en 

guvenilir askeriydi. Devletin ulufeli askerleri olmalan nedeniyle, hepsi sava~a hazlr 

bir ~ekilde beklerlerdi 7 
Jl). 

Osmanh Devleti, karada kaplkulu adlyla mevacip ahp kl~lada kalan klrk-elli 

bin kadar askere s~hipti7l1. Ordunun potansiyel gucunu meydana getiren asll 

kuvvetleri ise "timarh sipahiler" idi. Boylece Osmanh Devleti, cebeci, yeniyeri, 

sipah, silahdar, timar ve zeamet sahipleri vb. adlarla u<;: yilz bin askere surekli maa~ 

verip masraflanm kar~llamaktaydl712. 

c) Orduda Bozulma 

Cevdet Pa~a, Osmanhlar'm hiybir millette ornegi bulunmayan fedakar 

askerlere sahip bir devlet oldugunu soyler713 . byle ki, Osmanh askeri bir tarihte 

disiplin ve duzenlilikleri sayesinde dunyanm onde _ gelen ilk askeri 

706 Tarih. I, 89. 

71.17 Tarih, V, 229. 

708 Tarih, IX, 176. 

709 Tarih, I, ll'den Yazan, 110. 

ill) Tarih, V, 228: IX, 118. 

711 Tarih, I, 161. 

71" Tarih, IX, 239. 

713 BOA, YEE, K. 18. E. 1858, Z. 93, Kr. 39. 
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durumundaydIlar714. Halbuki aylll r;:aglarda Avrupa devletleri ordulan gerektikr;:e 

toplama askerlerden meydana gelen bir yapldaydl. Osmanh Devleti'nin klsa 

zamanda kuvvet ve gur;: kazanmasma yol ar;:an bu te~kilat, Avrupah devletleri 

tele~landlrmakla kalmaml~, onlan ihtiyath onlemler almaya yoheltmi~ti. Osmanh 

kar~lS1nda surekli yenilgiye ugrayan Avrupah devletler ir;:inde ilk once Avusturya, 

Osmanh ordulanllln nasIl kurulduguna dikkat edip, halkl sava~a surerek 

Osmanhlar'l yenmenin mumkun olmadlgm! anlaml~, bu amar;:la duzenli ve egitimli 

asker tertibine ba~lam!~tl715. 

Ancak diger alanlarda oldugu gibi, asked planda da zamanla duzen 

bozulmu~tur716. Cevdet Pa~a, devlet yaplsmm en onemli dayanak noktalanndan 

birini meydana getiren askeriyenin717 kanun ve nizamlanllln nasIl sarslhp 

bozulduguna718 iki ana gerekr;:e gostererek dikkat r;:ekmi~tir. Pa~a'ya gore 

bozuklugun temel sebebi, "kanun-l kadim"in terkedilmesi719 ve devlet ileri 

gelenlerinin bu konudaki ihmalleridir720
. 

ca)Kanun-l Kadimin Terki 

Cevdet Pa~a, Osmanh asked duzenindeki bozuklugun kanun-! kadime 

muhalefetten ileri geldigini ileri surmu~tur. Tarih'inde yer alan olaylardan 

anla~Ilacagl uzere, bu tespit butiin ar;:lkhgIYla goze r;:arpar. Bu sayfalarda yenir;:erilik 

te~kilatl ve suvari ocaklanna yapIlan mudahalelerin nelere mal oldugu ve ne gibi 

sonur;:lar dogurdugu hususunda aynntlh bilgiler yer ahr. 

Pa~a'nm, yeniyeri te~kilatmda kanun-! kadimin nasIl sarsIllp bozulduguna dair 

getirdigiornek Sehzade Mehmed'in sunnet dugunu sonraSl (1495), toplanan 

kalabahgm memnun edilmesi amaclyla dugune katIlanlarm yeniyeri ocagma 

ahnmalandlr. Pa~a'ya gore bu uygulama ile ocak kanununda gedik ar;:llml~tlr. 

. Sonradan gelenler ise, bu olay! fmat bilerek degi~ik isim ve bahanelerle soyu, 

ahlakl, meslegi vb. bilinmeyen ~ahlslan yenir;:eri ocagma kaydetmi~lerdir. Ocak 

kanunundaki bu suistimaller, gun ger;:tikr;:e daha da buyiimu~tur. Padi~ah ulufesine 

mutasarnf olan viikeHi, vezirler ve diger memurlann, dairelerinde asker istihdam 

714 Tarih, I, 108. 

715 Tarih, 1, 9Tden Yazan, 13l. 

716 Tarih, V, 225. 

717 Tarih, HI, 84. 

718 Tarih, V, 228. 

719 Tarih, 1, 99. 

720 Tarih, Ill, 84. 
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etmeleri imkanslz iken ve yine yeniyerilerin surekli kl~lalannda oturmalan ~art 

olarak dl~arda bir yeniyerinin bile bulunmasl, ihtiyar ve i~ goremez olmadlkya 

tekautleri kesinlikle yasak iken, artlk yeniyeri ulufeleri hademeye verilmeye 

ba~lanml~tlr. Geny ve kuwetli yigitlerin tekaut olmalanna goz' yumulmu~tur. 
Yeniyeri agalan, ocak subaylan, kalem ve katipleri asker esami ve terakkilerini 

diledikleri kimselere mukataa ve esham gibi satmaya ba~laml~lard!r. Boylece 

yeniyeri esamilerinin yogu, Enderun ve Birun ileri gelenlerine, hatta ulema 

dairelerine geymi~tir. Bunlara "kaplkulu esamisi" ad! verilmi~tir. Kl~la mutevellileri 

bunlann mevacibini biraz eksik vermeye ah~lp yedikleri iyin yeniyeri esamisi 

gun den gune artmasma ragmen, sefere gidecek erler azalml~t!r. Nihayet yeniyeri 

kI~lalarinda Ba~eski ve Bayraktar adlyla birkay i~ goremez derbeder ile 

karakollukyu ve a~yl benzeri bazl zavalhlardan ba~ka kimse kalmay!p yeniyeri 

esamisi ise oncekinden birkay kat artarak mevaciblerine devlet hazinesi dayanamaz 

olmu~tur. 

Cevdet Pa~a, ocaklar mevacibi adlyla devlet hazinesinden ylkan paralarm 

ba~ka kimselere gelir kaynagl oldugundan askerin eline yok az bir meblag geytigini 

soylemektedir. Uygulanan usul hakkmda Pa~a, ~u bilgileri verir: Ocaga yeni 

yazIlacak erler, subaylar tarafmdan kaydedilirdi. Bu askerler, sagdan soldan 

toplandlklanndan gereksiz ~ekilde asker mevacibi artarak hazine bir kat daha 

slkmtlya du~erdi. Subaylar kendilerini surekli ozurlu gosterirlerdi. c;unku yeniyeri 

agalannm tayini s!rasmda kendilerinden "caize" ve "ubudiyet" adlyla bir meblag 

ahmrdl ki, bunlann ikisi de ri.i~vetti. Onlar da kul kethudasl, samsoncu, zagarcl ve 

turnaclba~Ilarla orta yorbacIlanm ve serhaddat yeniyeri subaylanm tayin ederlerken 

buyilk miktarda ri.i~vet ahrlardl. Bu uygulama en alt kesime kadar inerdi. KI~la 

mutevellileri ve ihtiyarlan verdiklerini ylkarmak ve gelir kaybma ugramamak iyin 

mahlulleri saklamaga mecbur olurlardl. Boylece serhaddat mevacibinin yogu 

istanbul'da yagma edilip yok edilir, geri kalamm da serhad agalan gelir edinerek 

devletin yerli kulu adma olan duzenli askeri peri~an olurdu. 

Ozetle devlet vaktiyle kale muhafizlanna yeterli miktarda ulufe tahsis etmi~ 

iken bu mevacibin yogunu yine istanbul'da bulunan ocak subaylan vb. ahp 

yemi~lerdir. Bu nedenle sadece serhadlerin korunmasl iyin bile buyilk miktarlarda 

asker y!kanhp akye harcanmasma ihtiyay hissedilmi~tir7~1. 

721 Tarih, I, 95-98. 
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cb)ihmaller 

Cevdet Pa~a'nm suvari ocaklannm duzen ye kanunlannm bozulmasl 

konusunda Yerdigi ornek ise, iran Serdan Ozdemiroglu Osman Pa~a'nm 

uygulamasldlr. Osman Pa~a, sava~ta yararhgl gOrlilenlerden bazIlanna bohik 

agahgl, bazllarma da uc;:er bin akc;:e timar ic;:in "ibtida emri" vermekle, hem suyari 

ocaklan hem de timar ve zeamet erbabl ic;:ine kanuna aykm dl$andan kimseler 

kan~ml~tl. Osman Pa~a'mn suvari te~kilatma aldlgl bu kimseler, degerli insanlar 

olmalanna ragmen kanun-l kadim bir olc;:ude sarsIlml~tlr. Sonradan gel en idareciler 

de kimligi belirsiz kimseleri, suyari ocaklanna alml~lardlr722. 

Cevdet Pa~a, devlet ileri gelenlerinin ihmalleriyle askeriyede· ortaya C;:lkan 

kanun-l kadime muhalefetin, ilerki a~amalarda devlete onulmaz yaralar aC;:lp devlet 

hazinesinden odenen ulufelerle bo~ yere buylik meblaglann telef oldugunu ileri 

surmektedirm . Gerc;:ekten ocakh, mevacib ye ba~ka adlarla hazineden buylik 

miktarlarda para almaktadlr724. Pa~a'nm dedigi gibi, suvari ocaklannm ulufeleri de, 

yenic;:erilerin ulufeleri gibi ba~kalanmn cebine gitmekten kurtulamaml~tlr. $oyle ki; 

bunlann erleri kanun geregi istanbul, Edirne ye Bursa arasmdaki kasaba ve 

koylerde oturmak zorundaydl. Bunlar kanuna uymaYlp yerlerinde oturmazlardl. 

Sefer olunca da sefere gelmezler, ulufelerini subay ye yolda~lanna aldlrtlrlardl. 

Sefere gelenler ise, c;:ok az olduklan gibi725 bir i~e de yaramazlardl726. Aslmda 

bunlarm erlerinin ibtidalan (tevcih kagltlan) ellerinde bulunur, mevacip C;:lktlgl 

zaman istanbul'a gelip ulufelerini ahrlarken birc;:ok kOililuge de cesaret ederlerdi727
. 

Gerek istanbul'da gerekse orduda ilirhi problemler C;:lkanrlardl728
. Bu kOililugun 

onunu almak uzere bohik erlerinin istanbul'a gelmemeleri uygun gorlilerek 

ibtidalan c;:avu~lanna verilirdi. Ulufeleri C;:lkmca c;:avu~lar da ellerindeki ibtidalara 

gore ulufeleri vilayetlere gOilirlip dagltlmda bulunurlardl. Bu yolla esamiler; 

torbalara girmi~tir. Bohik erlerinden biri olse c;:avu~lar, esamisini sildirmeyip 

ulufesini hayatta imi~ gibi ahrlardl. Bunun uzerine hazineyi korumak amaclyla 

boluk halkmdan birinin olumunu haber yerene esamisinin yansmm kendisine 

yerilmesi usulu getirilmi~ti. Ancak bu onlem de i~e yaramaml~tl. <;unku her mahlul 

722 Tarih, I, 99. 

723 Tarih, V, 229. 

724 Tarih, IX, 240. 

725 Tarih, V; 229. 

726 Tarih, IX, 240. 

727 Tarih, V, 229. 

728 Tarih, IX, 240. 
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I, 

haber veren, esamiye laYlk olmadlgmdan birc;:ok esami mtistehak olmayanm e1ine 
. . 729 

gec;:ml~tlr . 

Cevdet Pa~a, ocaklardaki ihmal ve yolsuzluga bir ba~ka ybnden ~byle dikkat 

c;:eker: Torba sahibi subaylann bltimu halinde torbalan, agalan tarafindan ele 

gec;:irilir, torba ic;:inde ne kadar ibtida varsa mahlul olsun olmasm her ibtidadan 

gbttirti pazar gibi devlet ic;:in iki~er akc;:e ahmp ba~kasma verilirdi. Ocak agalan da 

bu miktara iki~er akc;:e "caize" zam yaparak her blen subaym torbasmdaki esamiyi, 

dbrder akc;:e zam ile satmaya c;:ah~lrdl. Bu durumda esami torbasl alanlar da hentiz 

verdigini C;:lkartamadan borc;:lu olarak bltince, ocaklar guc;:ten dti~erdi. Torba 

sahipleri verdikleri akc;:eyi ulufe C;:lktIginda erlerin ulufelerinden almaya ba~laymca, 

esamisi torbada olup e1ine bir~ey gec;:meyen askerler de sefere gelmez olurlardl. 

Aynca mahlullerin bu ~ekilde suistimal edilip bulunamaYI~mdan hazine zarar 
gbrtirdti 730. 

Cevdet Pa~a, esamilerin suni bir ~ekildeki artl~ma rakamsal olarak da deginir. 

Yenic;:eri esamisinin gittikc;:e artmasma parelel olarak, suvari bbltikleri halkl da 

artml~tIr. Kanuni zamanmda yenic;:eriler on iki bin ye altl bbltik halkl yedi bin kadar 

iken, bu sayl I.Ahmed zamanma gelince (1609), yenic;:eriler kIrk yedi bin ye boltik 

halk! ise yirmi bir bin esami kadar olmu~tur. Pa~a, bu rakamlan yerirken ortaya 

C;:lkan bu terakkilerin devlet hazinesinde kar~lhgmm olmadlgml ihsas ettirmektedir. 

Eski odeneklerin bu kadar askerin masraflanna yetmediginden hazinenin asker 

. meyaciblerini bdeyemez bir duruma geldigini belirten Cevdet Pa~a, bunun askerler 

arasmda kan~lkhklara sebep oldugu gbrti~unti ileri stirmektedir. Ona gore, bu 

askerler sefer slrasmda bir i~e yaramadlklan gibi zaman zaman orduda isyanlar 

C;:lkarml~lardlr. isyan ve e~kiyahklan gittikc;:e artmca, devletin ba~ma daha da btiyilk 

problem olmu~lardlr. Ulufeli askerlerle birlikte, ba~ka ulufeli kimseler de artmca 

devlet hazinesi slkmtlya dti~mti~ttir. Bunun tizerine "tekallf-i miriyye" artlfllml~tlr. 

Mtilk ye yerle~ik insanlann imar i~leriyle ilerlemeleri ye zenginle~mesi esasma 

dayanmayan tekalifin bu ~ekildeki artl~l, halka zultim ye baskldan ba~ka bir~ey 

getirmemi~tir. Bu da tilkenin harap, halkm ise bitkin du~mesine yol ac;:ml~tIr. Diger 

taraftan ulufeli olanlann artmasl, timar ye zeamet erbabmm da azalmasma sebep 
. 731 
olmu~tur . 

Cevdet Pa~a, yenic;:eri ve suvari ocaklanndaki bu sarsmtl ve bozulmanm diger 

cebeci, topc;:u ve arabacI ocaklarma da sirayet ettigini belirterek, bunlann 

yenic;:erilere gore daha kotti bir durumda olduklanm ifade eder732
. Vine laglmcl 

729 Tarih, I, 99. 

730 Tarih, 1,99-100. 

731 Tarih. I. 100. 

73" Tarih, 1. 98. 
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ocagmda da usul ve kurallara uyulmad@ ic;in usta laglmcIlar bulunamaz 

olmu~tur733. Tulumbacllar ic;in de durum aymdlf. III.Ahmed devrinde Sur-l 

humayunda tulumbacIlar, istekleri uzerine Maktul ibrahim Pa~a'mn izniyle "kul 

defteri"ne yazllml~lardlr. Bbylece tulumbacl nizaml bozulmu~tur. Diger alanlara da 

yaYllan bu suistimaller sonunda ocak ehliyetsiz kimselerle dolmu~, ibrahim Pa~a ise 
Sadabat zevkiyle gunlerini gec;irir olmu~tur734. 

Gbri.ildugi.i gibi, bilfiil asked hizmetlerde bulunmayanlara ulufe verilmek gibi 

kbtu bir adet yaygmla~ml~tlr. Bu durum Osmanh Devleti'nin en sec;kin ve en 
guvenilir askeri ocaklanm sarsarak c;aresi bulunmayacak bir ~ekle sokmu~tur735. 

Gerek yenic;eri gerek diger ocak askerlerinin zamanla eski nizamlan 

bozuldugundan 736 askeri bdeneklerden olan vazife, ulufe ve zabitan tayinat1737 bir 

c;e~it gelir hukmune konularak esham ve mukataat gibi ahmp satllma derecesine 

inmi~tir738. Bu kbtii durum serhadlere de bula~ml~tlr739 Askeri tahsislerin bu ~ekilde 

yolsuzca yenihp disiplin ve duzenlerinin bozulmasmdan dolaYl Osmanh ordusu 

"nefir-i am" askerinden kbtu bir duruma gelmi~tir740. Devlet, sava~ slrasmda harbe 

sevkedecek asker bulamaz olmu~, ban~ zamamnda ise askerler ic;inde asayi~sizlik ve 
kan~lkhk eksik 0 Imaml~tlr 741. 

bte taiaftan, ocaklar i~e yaramaz olunca, devlet tarafmdan bdenen ulufeler 

bo~a gitmi~742, bbylece hazine gereksiz yere zarara girmi~tir743. 

d) Tedbirler ve Yeniferiligin Kaldmlz!jl 

day Tedbirler 

Cevdet Pa~a, Osmanh asked te~kilatmda, III.Selim dbnemine gelinceye kadar 

du~unUlup de uygulama alamna konulan, ama ba~anh olunamayan birc;ok 

7J3 Tarih. IlL 85. 

734 Tarih.l. 107. 

735 Tarih. IV. 294. 

736 Tarih, IX, 9. 

i37 Tarih, Ill, 51. 

738 Tarih, IX, 9. 

739 Tarih, Ill, 84. 

741) Tarih, I, 108. 

741 Tarih, IV, 294. 

74::! Tanh. V, 229. 

743 Tarih, IX, 9. 
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duzenleme ve tedbirlerin "kahd' olmak yerine "gec;:ici" nitelikli oIdukIanm soyIer. 

Bu tarihe kadar devlet, ozellikle yenic;:erilerin lslahl konusunda birc;:ok giri~imlerde 

bulunmu~, ancak bunlardan istenen sonucu elde edememi~tir. Pa~a, lslahatlar 

konusundaki olumsuz geli~meleri, devletin bu hususta belirledigi bir plan ye 

programm olmaYI~ma baglar. 

Cevdet Pa~a'ya gore, yeni lslahatlann yapllabilmesi ic;:in zaman744 ve paraya 

ihtiyac;: yardlr745 . C;unku 0 tarihlerde Osmanh ordusu, gerek akc;:e gerek zahire vb. 

ihtiyac;:lar baklmmdan bUyiik slkmtIlar ic;:indedir. Asker ve muhimmat ic;:in mall 

odenek yetersizdir746. Bu bakImdan devlet adamlan, ic;:inde bulunulan iktisadl slkmtJ 

sebebiyle, yeni gelir kaynaklan temin etmekte oldukc;:a du~unceliydiler747. C;unku 

"lslahat demek para demek" idi. idareciler, her yonden duzenli bir ordunun tesisi 

hususunda muttefiktiler ama, mall durum gibi, deyletin mulki durumu da bozuktu. 

Bozuk bir mekanizma ise, duzenli bir sistemi idare edemeyeceginden ordu ile 

birlikte miilkiye i~lerinin de duzenlenmesi gerekiyordu 748. Askeri Te~kilat 
konusunun ba~mda da klsmen degindigimiz gibi Cevdet Pa~a, Osmanh idareci ye 

devlet adamlan ic;:inde harbe dayanan bir iktisat anlaYI~mdan verimlilige dayanan bir 

iktisat gOrU~une gec;:i~te oncu rol oynaml~tlr. Pa~a, lslahata oncelikle mulkiyede 

ba~lamp servet ve hazine gelirlerinm artmlmasl, daha soma da sava~ arac;: ve 

gereylerinin tamamlanmasl yolunda yah~Ilmasl gerektigine i~aret etmektedir749. Bir 

ba~ka ifadeyle, sistemin yenilenmesi, Osmanh-isHim toplum yaplsmda daima baskm 

bir rol oynaml~ olan saya~ gucuniin artmlmasmdan daha once mulki' ma'muriyetle, 

yani sava~ dl~l kesimlerde geli~ecek bir ekonomik geli~meyle geryekle~ebilecektir. 

Ancak bunun pratikte boyle olmadlgml, hatta Sultan Abdulaziz'in hazinenin 

kaldlramayacagl derecede saya~ aray ye gerec;:lerinin tamamlanmasl hususundaki 

yah~malanm ye deniz kuwetlerinln Batdl deyletler duzeyinde guc;:lendirilmesi 

alanmdaki yabalanm deyletin mulki' ye mall i~lerini geregi gibi takdir edemeyi~ine 

baglamaktadlr750 . Bu yakla~lm biyimi, hem Pa~a aylsmdan hem de onun ki~iliginde 
parlak bir ornegini bulan gelenekyi du~unce modeli aylsmdan onemli bir 

744 Tarih, IV, 280. 

745 Tarih, VI. 72. 

746 Tarih, IV, 280. 

747 Tarih, VI, 73. 

748 Tarih, VI, 5. . 

749 Cevdet Pa~a'nlll Abdiilaziz i9in: "Ewe1a llmllr-I miilkiyye ve ·maliyyeyi Is1ah edip de hasIl 
olaeak faz1a-i varidatl buraya sarf etmek 1aZlm ge1irken i~in ortasllldan ba~lamasl badi-i 
te'essi.if olmu~tur." (Teziikir, It 154): ifadesi i1e, yine bu devri kastederek kullandlgl "Ewe1a 
umllr-I mi.ilkiyyenin Is1ahatllldan ba~lamp da serveti ve hazinenin varidatl tezayiid ederek 
amn i.izerine 1evazlm-1 harbiyyenin ikmaline bez1-i mesai olunmak lazlm gelir idi. Yoksa bore 
i1e sefain-i harbiyyeyi teksir muvmlk-I hikmet degi1 idj". (Te::::iikir. It 257) ei.imle1er bll 
an1aYl~ln a91k bir gostergesidir. 

750 Te::::iikir, 11. 256. 
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dbnu~umdur. Bu du~uncesiyle Pa~a, Osmanh devlet adamlannm lslahatlara 

bncelikle asked reformlardan ba~lallllmasl gerektigi ybnundeki geleneksel devlet 

anlaYl~lannm dl~ma Ylkmaktadlr. Bu da bir baklma onun, fetihyi zihniyetin 

terkedilmesini esas alan Tanzimat devri iktisadi du~uncesi ile olan paraleIligini 

burada klsmen de olsa hissettirmektedir. 

Gbrilhiyor ki, Cevdet Pa~a'nm du~uncesinin aksine, butun mesele askeri 

reformlar uzerinde yogunla~maktadlr. Dogal olarak da i~e en ba~ta devletin birinci 

derecede askeri gucunu meydana getiren yeniyerilerden ba~lanmahydl75!. (:unku 

devletin duzenli askeri birliklere ihtiyacl yard!. Bu konuda devlet idarecileri iki fikir 

uzerinde duruyorlard!. ilki, yabancI ordulara benzer yeni bir ordu kurulmasl 

du~uncesi idi752. Ancak ocaklann kaldmlmasl hemen hemen imkanslz ve ba~ka 
asker duzenlenmesi de uzak. bir ihtimaldi753

. (:unku bu icraatm yerine getirilebilmesi 

iyin bazl sakmcalar yard!. Qncelikle, yeterli miktarda devlet geliri yoktu754
. ikincisi, 

yeniden yeterli ulufe tahsisine devlet hazinesi tahammul edemezdi755
. Uyuncusu ise, 

yeniyeriler yeni duzenlenecek askeri kendilerine rakip gbrilp kuyuk du~urme 

ihtimali vardl756
. Bu ~artlar altmda, yabancl ordular duzeyinde yeni bir te~kilatm 

kurulmasl veya bir ba~ka ifadeyle, yeniyeri ocagmm kaldmlmasl fikrinden 

vazgeyildi. Geriye yeniyerilerin disipline sokularak akIlcI idarelerinden ba~ka bir 

yare kalmlyordu. Belki bu yolla mevcut bozulmanm bnune geymek mumkun 

olabilecekti757
. Fakat yeniyeriler, ne kanun ve nizamlan tammakta, ne de duzenli 

asker te~kiline izin vermekte idiler. Askeri bdenekler, bir ye~it irad hukmune 

girdiginden, yava~ yava~ eski duzene (kanun-l kadim) dbnulmesi, pek yok kimsenin 

ylkarlanna dokunacagmdan 758 asker duzenlenmesi meselesi hiy kimsenin i~ine 
gelmiyordu. Qyle ki, bunun sbzunu etmek bile zordu759

. 

Osmanh ordusunda askeri Sllllf temelinden bylesine sarsIlml~ ve bozulmu~tu 

ki760 yeniyeriler, uzun sure durgunluk ve hareketsizligi kendilerine adet 

75\ Tarih, XI, 57. 

752 Tarih, IV, 248. 

753 Tarih, VI, 7l. 

754 Tarih, IV, 248-249. 

755 Tarih, IV. 284. 

756 Tarih, VI, 7l. 

757 Tarih, IV, 249. 

758 Tarih, IV. 284. 

759 Tarih, L 86'dan Yazan 134. 

76" Tarih, XI. 57. 
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edindiklerinden her an deylete isyan edebilecek bir guce ula~ml~lard1761. Bu 

ozellikleriyle Osmanh saltanatl i<;:in baskl unsuru olmaktan oteye gitmiyorlardl762. 

db- Yeni(:eriligin Kaldmb~l 

Ceydet Pa~a'ya gore, yeni<;:erilerin sahip olduklan butiln bu ozellikler, te~kilat 

kanunlanndaki bozukluklardan ileri geliyordu 763. Bu ger<;:egi farkeden II.Mahmud, 

eski asker! usullerle birlikte764 yeni<;:erilik te~kilatml da ortadan kaldlrml~tlr765. 

Yeni<;:eriligin kaldmlmasmdan sonra, deyletin her birimi yeniden duzen altma 

almmak uzere yaya~ yaya~ yeni askeri' ye mulki duzenlemelere gidilmi~tir766. Ceydet 

Pa~a'ya gore Vak'a-i Hayriye, Osmanh Deyleti i<;:in yeni bir asnn ba~langlcldlr767. 
Ancak Pa$a, ger<;:ekle~tirilen inkIlaplann hesap ye program dl~l yapIldlgml iddia 

ederek bu hususta saltanat erk§mm vukufsuzlukla su<;:lar768 Be~ yilz seneyi a~km bir 

suredir kokle~mi~ ye bir<;:ok buyilk olaym ustesinden gelmi~ bir ocagl, dort be~ saat 

gibi bir zamanda kaldlrmanm dogru bir dayram~ olmadlgml769, kaymiyet ye 

milliyetle deyletlerine bagh boyle bir toplulugu kaldlrmanm islam'm asabiyet 

gucunu zaYlflattlgml ileri surer770
. 

Ceydet Pa~a, yeni<;:eriligin kaldmlmaslyla deylet burokrasisindeki geli~melerin 

olumsuz sonu<;:lar dogurdugu ye "itidal"den aynlmanm bir<;:ok zararlan da 

beraberinde getirdigine dikkat <;:eker. Ona gore, Bablali'nin, Vak'a-i Hayriye'den 

sonra ~m derecede taassup yolunu tutmaslyla, din! inam~larda saglamhk yerine 

"gosteri~te a~mhk" ge<;:erli olmu~tur. Sonu<;:ta, "din! du~unceye zaYlfllk" gelmi~, 

boylece Osmanh Deyleti, uzun sure'kendisini ifrat ye tefritten kurtanp itidal yoluna 

girememi~tir771. Vak'a-i Hayriye'den sonra, deylet idaresinin kontrolunu eline alan 

Pertey"Pa~a zamanmda, tamamen "taklit" yoluna gidilerek ifrata ka<;:Ilml~tlr. byle 

761 Tarih. VI. 72. 
-:'6"" . - Te:akir. IV. 220. 

763 Tarih, XII, 164. 

764 Tarih, Ill, 151. 

765 ILMahmud, yeni<;:erilik yerine Asiikir-i ManSllre-i Muhammediye adlyla yeni bir askeri 
te~kilat kurmu~tur. Osmanh tarihinde bu olaya Vak'a-i Hayriye denilmi~tir. (Tarih, XII, 170, 
175) 

'66 Tarih, XII. 187. 

767 Te:6kir, IV, 218. 

768 Tarih, XII, 189. 

769 Tarih, XII, 164. 

770 Te::6kir, IV, 218-219. 

771 Tarih, XII. 219-220. 
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ki, bu deYirde, binanm direklerinin saglamligma bakIlmaYlp sadece nak~ma 

bzenilmi~tir. Yani Ulkenin ilerleme sebep ye ilkelerinin belirlenip ortaya 

ylkanlmasma yah~llacagma aynntlyla ugra~Ilarak yakit geyirilmi~tir772. 

2-Timarlz Sipahiler ve Sistemin Bozulmasl 

a) Timarlz Sipahiler 

Osmanh Deyleti'nin en bUyiik asker gucunu timar ye zeamet sahipleri 

meydana getirirdi773 Timarh sipahiler, deyletin bir ye~it suyari slmfi idiler774
. ilk 

kurulu~ yIllannda, yeni fethedilen yerlerin timar kabul edilen yogu arazisinden 

komutanlara (umera) hisse ylkanhr, daha soma geri kalam, Padi~ah hassl olarak 

deylet hazinesine blrakIhrdl775
. 

Deyletin en buyiik asked gucunu olu~turan timar ye zeamet erbabmdan, iki 

yiiz bine yakm suyari Ylkardl776 . Osmanh Deyleti'nin eyaletlerde bulundurdugu777 bu 

askerin saylsl, ulke slmrlan geni~ledikye daha da artardl778
. Duzenli ve disiplinli 

olduklan zaman kaplkuluna ihtiyay kalmaz, ulke iyinde asi, haydut ye e~kiyanm 

ortaya ylkmasma engel olurlardl. Timar ye zeamet erbabl, herkesye tammp bilinen, 

deneyimli ye milletin ~eref1i kimselerinden meydana gelirdi779. <;unku timarlar, 

haysiyet ve namus sahibi kimseler ile mulazlmhk hizmeti gbriilenlerden hakkl 

olanlara yerilirdi780
. iylerine kendilerinden habersiz hiy kimse giremezdi. Ustiin ye 

degerli ~ahsiyetler olduklan iyin "deylet" ve "millet"in ne manaya geldigini 

bilirlerdi781 . 

in Tezakir, IV, 220. Yeniyeri ocagmm kaldmlmasmdan soma, hamallann durumlannm 
kotiile~mesi sebebiyle, iilkenin iktisadi hayatl ve geyim imkanlanmn olumsuz yonde 
etkilendigi bilinmektedir. (Geni~ bilgi iyin bkz. Tuncer Baykara, "Yeniyeri Ocagmm 
Kaldmlmasllun Sosyal Sonuylan", Sultan 11.Afahmud ve Reform/an Semineri. Bi/diriler. 
istanbul 1990, s. 149) 

7i3 Tarih, I, 90. 

774 Tarih, XII, 143-144. 

7i5 Tarih, I, 34-35. 

776 Tarih, 1. 90-91. 

777 Tarih. 1. 16l. 

778 Tarih. 1, 35. 

-79 Tarih, 90-91. 

781) Tarih, 1. 94. 

781 Tarih, 1. 90-91. 
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Kurulu~lannm ba~langlcmda, alaybeyligi sancak beyligine bagh oldugu iyin, 

timar ye zeamet erbabma ait teycihler, alay beylerinin izniyle geryekle~irdi782. Timar 

ye zeamet sahipleri bizzat timar ye zeametlerinin bulundugu sancaklarda 

oturmak783 ye sefer iyin yagmldlklannda hemen ko~up gelerek784 alaybeyi bayragl 
altmda toplanmak zorundaydIlar785 

b) Timar Sisteminin Bozulu~u 

Ceydet Pa~a, deyleti ayakta tutan timar ye zeamet sisteminin bozulu~ 

sebeplerini tlpkl yeniyerilik te~kilatmda oldugu gibi kanun-l kadimin terkedilip 

sarsIlmaslyla aYlklar786
. Kanun-l kadimin nasIl ye kimler tarafindan terkedildigi ye 

meydana gel en. sarsmtmm ne gibi sosyal ye iktisadl sonuylara yol clytlgl 

konularmda da aynntIll bilgiler yerir Pa~a. 

Osmanh Deyleti'ndeki genel bir bozulmanm Kanuni doneminde ba~lad@na 

onceki satIrlarda deginilmi~ti. Nitekim timar ye zeamet erbabmm diizeni de yine bu 

yUzyIlda bozulmu~tur. Pa~a, bu donemde <;::a~nigirba~Illktan beylerbeyiligine ylkan 

Hiisrey Pa~a'nm, rii~yetle timar yermek gibi bir kotiiliige sebep oldugunu soyler787. 

Timar ye zeametlerin nasIl azahp, sahiplerinin ise ne ~ekilde tiikenip ortadan 

kalktlklan hakkmda Ceydet Pa~a, ~unlan soyler: 

"Cihiid ve gazii hakkl olan miri ariizinin vakfedilmesi 
bid'ati Kanuni asnnda ortaya (;:Ikml~tIr. Kanuni, ecdiidl 
zamamnda fethedilmi~ birc;:ok k6yleri sadnazaml ve 
damadl Riistem' Pa~a'ya temlik etmi~, 0 da bunlan bazl 
hizmetlere vakfetmi~ti. Riistem Pa~a ile a<;:Ilan kapl, 
ondan soma gelenler tarafmdan biraz daha aralanml~tH". 

Bu noktada CeydetPa~a, KOyibey'in IV. Murad'a sundugu raporundaki ~u 
tesbitlerine katlhr: . 

i~2 Tarih. It 85. 

'S3 Tarih, L 35. 

i84 Tarih, I, 90-91. 

785 Tarih, 11. 85. 

i86 Tarih, I, 99. 

787 Tarih, I, 94. 

"Sultanlar 61diiklerinde haslan miriye ahmrdl. Somadan 
gelenler bunlan vakfetmeye ba~laymca beytiilmiilin hakkl 
olan gelir yok oldu. Bazl temlik ve vaklflar haYlr 
miiessesesi gibi g6riiniir ama, ara~tmlacak olsa 
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beytUlmalin yok edilmesidir. C;unku Osmanh ii)kesindeki 
key ve mezraalar mahsulleri beytiilmaI geliridir". 

GoIiildugu gibi, mid arazinin yakfedilmesiyle, bu topraklann tasarruf hakkI 

yon degi~tirmi~, boylece cihad ye gaza hakkmm ortadan kalkmaslyla timar ye 

zeametler azalarak sahipleri de tukenip yok olmu~lardlr. Buna bagh olarak deyletin 

duzenli ye buytik ordusu klsa surede dagllml~, ardmdan yenilgiler ya~alllr 

olmu~tur788 . 

Yine iran Serdan Ozdemiroglu Osman Pa~a'llln timar ye zeamet erbabl iyine 

kanunlara aykm dl~ardan insanlar alarak kanun-l kadimi sarsmaSI (1584) da kayda 

deger bir ba~ka ornektir789
. 

Ceydet Pa~a'nm konuyla ilgili getirdigi bir degi~ik ornek IlLMurad 

donemindendir. Bilindigi gibi timar ye zeamet sahipleri, dirliklerinin bulundugu 

sancakta otururlardl. IlL Murad deyrinde, kanuna aykm olarak vUzera 

emektarlanna timar yerilmeye ba~lanml~tIr. Kolli bir ornek te~kil eden bu 

uygulama, gitgide ~ehir halkl ye reaya sllllfindan ehil olmayan ~ahlslann, timar ye 

zeamet erbabl iyine kan~masma sebep olniu~tur. Yine bu deyirde, saltanat yeYresi 

ye nedimler, musluman gazilerin hakkl olan koy ye mezraalarl, bir yolunu bulup 

arpahk yeya temlik suretiyleellerine geyirmi~lerdir. Bununla da yetinmeyip 

muntesip ye yakInlanna da pek yok timar ye zeamet yermi~lerdir. Deylet ileri 

gelenleri de aylll yolu izlemi~lerdir. Boylece timar ye zeametlerin kimi arpahk, 

ba~makhk ye hayaSS-1 humayuna katlhrken kimi de bedenen saglam olanlara tekaut 

maa~l olmu~tur. Dilsizler, cuceler, dig er nedim ye ocak agalannm ileri gelenleri, 

vUzera agalan, beylerbeyiler, sancak beyleri ye bazl katiplerin ellerinde bityok 

timarlar bulunmaktaydl. Bunlar hizmetyileri ya da koleleri uzerine timar berat 

ettirmi~ olduklanndan isim onlann, gelir kendilerinin olurdu790
. 

Bu konudaki ornekleri yogaltmak mumkund~r. Ama Pa~a'nm timar ye 

zeamet erbabmm duzeninin bozulmasl yolunda yerdigi en yarpICI ye dikkat yekici 

olay ~udur: 

ismail kalesinin korunmasmda goreyli olan Anadolu eyaleti timar ye zeamet 

sahiplerinden, kiminin alaybeyine para yermesi, kiminin bazl bahaneyle izin ahp 

geldigi yilayete donmesi, kiminin de firar etmesiyle kale, muhaflzlanndan 

bo~alml~tl. Du~man tarafindan yapIlan ani bir saldm ile kale elden ylkml~tlr 

(1791)791. 

788 Tarih. I, 102-103. 

7~9 Tarih. L 99. 

791.1 Tarih. I, 10. 

791 Tarih, V, 289. 
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Bu duzensizlik askerin her slmfma yayIiml~tlr. Akmclhk nesli de yme bu 

arada kaybolmu~tur792. Ceydet Pa~a, timar ye zeamet sisteminin bozulmasl 

konusunda iiy bnemli esasm dejenere oldugunu sbyler. Bunlar: 

-Timar ye zeamet sahiplerinin sefere gitmemeleri 

-Aleybeyliklerinin durust, namuslu ye aglrba~h kimseler yerine himaye, ~efkat 

ye ru~yetle ehil olmayan ye du~uk ahlakh kimselere yerilmesi 

-Timar ye zeametlerin haklan olmadlgl halde bazl yezir ye deylet ileri 

gelenlerine teycih edilmesi. 

Osmanh Deyleti'nin bbylesine seykin ye yeti~kin askerinin durumu bu ~ekilde 

sarsIiml~, bun a paralel olarak da sistem bozulmu~tur793. 

3-Bahriye 

Ceydet Pa~a, Osmanh deniz kuvvetlerini, deyletin kuvvet ye kudretinin 

deyaml iyin muhtay oldugu iki kanattan biri olarak degerlendirir794. Biirokratik 

alanda deyletin diger kurumlanna yerilen bnem, deniz kuvvetlerinin geli~tirilip 

giiylendirilmesi ybniinde de yogunla~mahdlr. Hatta yagm gerekleri neyi 

gerektiriyorsa 0 yol izlenmelidir. 

Tarih-i Cevdetde Osmanh bahriyesi hakkmda kIsa bilgiler Yeren. Pa~a, 

kurumun nasIi bozuldugu iizerinde durur. Bozukluktadaki temel faktarler, her 

zaman oldugu gibi yine iktisadi ye sosyal aglrhkhdlr. Rii~yet, yolsuzluk, adam 

kaYlrma ye ehliyetsizlikle gelenyalkantl ye slkmtIiar. .. Konular farkh da olsa sonuy 

aymdlr. 

Osmanh Deyleti'nde Ayrupah denizci deyletleri tehdit edecek duzeydeki bir 

donanma, istanbul'un fethinden soma ortaya YlkJ111~tlr. Kanuni dbneminde 

Karadeniz, Osmanh gblii haline gelmi~tir. Akdeniz'de egemenlik saglayan 

Osmanhlar, Uzakdogu'da ise bUyiik ~bhret kazanml~lardlr795. 

Osmanh deniz askeri iki smlfb. ilki, azeblerden meydana gelen "tersane halkl" 

olup sayIlan 2500 ciyannda idi. ikincisi ise, Kaptan Pa~a eyaleti (Gelibolu ye 

792 Tarih, I. 103. 

793 Tarih,I, 103: 11. 85. 

794 Tarih, VII, 287. 

795 Tarih, VII. 286-287. 
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Akdeniz adalan) ic;indeki sancaklann timar ve zeamet erbabmdan meydana gelen 

10.000 kadar deniz askeri idi796. 

Avrupa'da yelkencilik sanatmm geli~mesi, derin kalyonlann yaplmma yol 

ac;ml~tl. Geli~meler, A vrupa'nm denizci devletlerinin don'anmalanna galip gelmeyi 

guc;le~tirmi~, bunun uzerine Osmanh Devleti'nde de kalyonlar yapllarak kalyoncu 
smlfi kurulmu~tu 797. 

Kalyoncu te~kilatmm kurulu~u ile birlikte, tersanenin eski askerlerinden 

donanmada tufenkc;ilik yapan levendler798 ile yeni yeti~tirilen kalyoncular arasmda 

rekabet ortaya C;lkml~tlr. Sava~larda kalyonculann i~e yaradlgmm gorulmesiyle 

kalyonculann degeri artml~tlr. Bunun uzerine kadlrgalar terkedilerek, OsmanlI 

deniz kuwetleri tamamen kalyonlardan kurulmu~tur. Ancak Avrupa'da 

kalyonculuk eski halinde kalmaYlp gunden gune geli~ince, bu hlza yeti~ilemeyecek 
bir duruma gelinmi~tir799. 

Diger kurumlarda oldugu gibi, Bahriye te~kilatmda da bir taklm bozukluklar 

ortaya C;lkml~tlr. Bozulmanm sorumlusu devlet idarecileridir. Ba~ta, deniz 

kuwetlerinden sorumlu Kaptan-l Derya vardlr. Cevdet Pa~a, bunlann c;ogu zaman 

devlet i~lerinden habersiz kimseler olduklanm soyler80o
. Eskiden gemilere suvari 

tayininde ehliyet ve istihkak aramrken artlk ru~vet gec;erlidir801. Kaptanhklar, 

ru~vetle ehil olmayanlara verilmeye ve deniz ahvalini bilmeyen kimselerce kaptanlIk . 

satm alInarak "kalyonculuk ulufesi" adlyla miri tarafindan odenen buyilk miktardaki 
paralar aralannda bolU~illmeye ba~lanml~tlr802. 

Bozulma yukardan a~aglya. dogru devam etmektedir. Askerlerin c;ogu 

etraftan toplanml~ lrgat ve c;iftc;i benzeri kimseler olup gemi kullanmaYl bile 

bilmemekte idiler803
. Kalyoncular, kendi ticaretleriyle me~gul ve Ulke sevgisinden 

yoksun kimselerden meydana gelmekte ve halka zarar vermekten ba~ka bir i~e 

796 Tarih, I, 161. 

797 Tarih. VII. 287. 

798 Levend adl italyanca kokenli bir kelimedir. Levant. dogu manasllldadu. Venedikliler, 
kendilerine gore doguda bulunan Hlrvat ve Arnavutluk klYllarnu ele geyirince 0 yerler 
halkllldan gemilerine topladlklan sava~yllanna levanti demi~lerdir ki. bu dogulu demektir. 
Dilimizde konu~masl degi~tirilerek donanma tiifenkyilerine levend denilmi~tir. (Tarih, I. 160-
161) 

799 Tarih, VII. 287. 

81)(1 Tarih, I, 158. 

801 Tarih, T, 160. 

802 Tarih, I. 158. 

803 Tarih, T, 101 'den Yazan, 136. 
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I 

yaramamakta idiler804. Keza levendler de oyle. Onlar da Anadolu iylerine yaYlhp 

pekyok zararlara sebep olmalannm yamslra tiirhi ahlakslzhklara cesaret ederlerdi805 . 

Halbuki ask er, silah kullanmaya ah~ml~, duzenli ve disiplinli bir topluluk 

demektir806 . Y akla~lk on altl bin ki~i olan levendler807 timarh deniz askeri iken, 

deniz i~lerinin sarsmtlsmdan soma, bir ocak ~ekline getirilmi~lerdi. Ancak disiplin 

altma almamadlklanndan, zararh bir un sur olmalannm dl~mda bir faydalan 

olmaml~tlr. Bazen vali ve hakim kapllannda istihdam edilen levendlerin, 1776 

tarihinden itibaren bu gorevde kullamlmaYlp admm kaldmlarak ba~ka bir isimle 

amlmasma karar verilmi~tir808. Nihayet 1. Abdulhamid zamanmda levendlik 
kaldmlml~tlr809 . 

Tersane'de de durum bundan farkslzdlr. Pa~a, tersane gelirlerinin nerelere 

kaybolduguna da dikkat yeker. Ona gore, tersane gelirleri ile yekdiri pa~ahklanna 

tahsis edilen yerlerin hasllat ve salyane kaptanhklan, rical ve ruesanm ylkarlanna 

hizmet eder olmu~tur. Ote taraftan tersanede yaptlan yanh~ uygulamalar, devlet 

hazinesini onemli olyude sarsml~tlr: T ersane i~leri bozuk ve karma~lk iken yine 

bitmek tiikenmek bilmeyen masraflarla birkay senede bir kalyon indirilmi~se de 

devlete daha pahahya mal olmu~tur. Aynca kereste bahanesi vb. orman 

tecavUzleriyle tersaneye hizmet eden kazalar da tahribata ugraml~tlr. Yapllan 

kalyonlann keresteleri ya~ iken mlhlandlgl iyin birkay sene iyinde su yekip 

ayllml~lar ve sava~ta da bir i~e yaramaml~lardlr810. 

Tahribat bununla da bitmemi~tir. Osmanh ticareti de bu geli~melerden 

etkilenmi~tir. Oyle ki, Osmanh tuccarlan, korsan gemileri korkusundan muste'men 

gemisine ihtiyay duyar duruma du~mu~lerdir811. 

Osmanh idarecileri, bahriye te~kilatmdaki bu yozulmenin onune geyebilmek 

lym yareler araml~lardlr. Bu amayla, A vrupa uzerinde durarak, A vrupa 

denizciliginin geli~me sebeplerini anlamaya yah~ml~lardlr. Bu arada Osmanh deniz 
kuvvetlerinin geli~tirilmesine onem vermekten de 'geri kalmaml~lardlr812. Bu 

gayeyle, I.Abdulhamid devrinde Mekteb-i Bahriye ayllarak deniz ilim, teknik ve 

sanayiinin ogretilmesine yah~llml~tlr. Ancak Rusya seferi dolaYlslyla bu giri~imler 

8<.4 Tarih, L 158. 

81.5 Tarih, L 161. 

8(16 Tarih, XI, li8'den Yazan, 136-137. 

80i Tarih, 11, 42. 

8(1S Tarih, 11, 40. 

S(l9 Tarih, L 162. 

810 Tarih, I, 158. 

SII a.g.y. 

81~ Tarih, VII, 287. 
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I I 81 ~ y' o gun a~amaml~tIr -. me bu devirde, Tersane'de bUyiik bir kl~la yapdarak 

askerinin Tersane'de hazlr bulundurulmasma gayret mumkun mertebe, Bahriye 

d'l . . 814 e 1 ml~tlr . 

III.Selim devrinde, Nizam-l Cedid duzenlemeleri slrasmda deniz 

kuwetlerinin geli~ip guylendirilmesine onem verilerek. oncelikle Tersane-i 

A.mire'nin mall i~lerinin duzeltilmesine c;:ah~dml~tlr. T ersane Emaneti kaldmlarak 

Tersane-i A.mire Defierdarhgl kurulmu~tur. Ardmdan mustakil bir hazine te~kil 
edilerek deniz kuwetlerinin yeterli miktara ylkanlmasma gayret edilmi~tir815. 

o tarihe kadar Osmanh bahriye tekniginde gemiler, karada in~a olunduktan 

sonra denize indirilmekte idi. Onanma muhtac;: olanlar da dar agac;:lannda tamir 

edilirdi. Avrupah denizci devletler ise, tersanelerinde bUyiik havuzlar yaparak 

geiniler in~a ederlerdi. Bu teknik ornek ahnarak Tersane-i A.mire'de de buna 

benzer buyiik havuzlar yapdml~tlr8l6. Vine Cezayirli Hasan Pa~a'nm kaptanhgl 

slrasmda kalyonlann kalafatlanmasmda kullamlmak uzere daragac;:lan yapdml~tlr. 

Aynca Kaglthane bogazmda ~alope tekneleri koymak ic;:in gozler in~a edilmi~tir8I7. 

III.Selim, sava~. gucunu Avrupa'nm yeni askeri usulleri dogrultusunda 

duzenlemeye c;:ah~ml~ ve bu yolda hizmet edecek kadrolar yeti~tirmi~tir818. 

Cevdet Pa~a, bu bilgileri verdikten sonra ~u yorumu yapar : 

"Deniz kuvvetlerinin yenilenip giic;:lendirilmesi, biiyiik 
miktarlarda para gerektiriyordu. Ancak, Osmanh 
Devleti'nin gelecegi ic;:in deniz kuvvetlerini yeni usullerde 
diizenlemekten ba~ka da c;:are yoktu819

". 

Pa~a'nm bu sozleri, onun Batdl anlamda yenile~me ve modernle~meye son 

derece aylk oldugunu gostermesi baklmmdan onemlidir. Batl ilim ve tekniginin 

Osmanh ulkesine transferi konusunda III.Selim'den farkslz du~unen Pa~a, bunun 

"kaymdmaz" oldugunu ileri surmektedir. Batmm ula~tIgl gucun bir anlamda ilim ve 

813 Tarih, VI. 5. 

814 Tarih, VIIL 277. 

815 Tarih, VIL 287. 

816 Tarih, VII, 100. 

817 Tarih, VI, 219-220. 

818 Tarih. VII, 287-288. 

819 Tarih, VII, 287. 
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teknik sayesinde oldugu bilincinde olan Ceydet Pa~a, bu guce Osmanh'mn her 

zamankinden fazla ihtiyacmm oldugunu belirtir810 . 

B-Adliyelilmiye Te~kilatl 
ve 

Devletin Ekonomik iktidarmda Hukuk'un Yeri 

Ceydet Pa~a, medreseden yeti~mi~ ye Adliye te~kilatmda yIllarca nazlr olarak 

g6rey yapml~ biri olarak, ulemanm toplum ic;:indeki gerc;:ek g6reyinin ne oldugunu 

ye adaleti tesisin ne derecede 6nemli bulundugunu yakmdan bilmektedir. Ona g6re 

ilmiye slmfmm ehliyetli kimselerden meydana gelmesi deyletc;:e, miilkc;:e ye milletc;:e 

huzur ye guyen demektir. Tersi bir durumda ise toplum yaplsmda anar~i ye 

huzursuzluklar ortaya C;:lkar811 . 

ilmiye meslegi, halkm "hak"lanm korumak ye ilmi yaymak ic;:in ortaya 

konmu~tur8::!1. Ulemanm g6reyi, halka nasihat etmek, bilmediklerini onlara 

6gretmek813
, ye insanlar arasmda adalet iizere hiikmetmektir814. ilmiye smlfI, halkm 

can, mal ye lrzmm korunmasml saglayan "kadlhk" sorumlulugunu ta~lrlar. islam 

milletine diyanet, giizel ahlak ye terbiyece 6rnek olarak "6nder" olmak ~eref ye 

meziyetini kazamrlar815
. Yani hem insanlan aydmlatan bir "6gretmen", hem insanlar 

arasmda adaletle hiikmeden bir "hakim", hem de onlara yol g6steren bir "6nder"dir. 

B6ylece ulema, hiyerar~inin tepe noktalanndan birindedir. ---u 

1-0smanlzlarda ilimlUlema ve Adalet 

Osmanh Deyleti, 6teden beri ulemaya biiyiik saygl ye hiirmette 

bulunmu~tur816. Osmanh eski sultanlan, ilim ye maarifin ilerlemesine 6zen 

g6stermi~lerdir. Bursa, ilim adamlan, ~air ye edebiyatc;:Ilar kenti olmu~tur. 

820 Cevdet Pa~a, Osmanh' mn bozulan kUTlnnlanmn lslahl i<;:in. Avmpa· mn idari. mall ve askeri 
sahalarda ilerlemelerine sebep olan usullerin, ancak islam ~eriatl ve Osmanh Devleti'ne 
uygun olmasl halinde ahnmasll1da bir sakll1ca gormez. (Yavuz. s. 133) 

8~1 Tarih, V, 292. 

822 Tarih, 1. 114. 

8~3 Te::iikir. IV. 161-162. 

824 Te::iikir, IV, 162. 

825 Tarih, V. 292. 

826 Tarih, IV, 261. 
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istanbul'un ahnmasmdan sonra II.Mehmed, dunyanm her tarafmdan degerli biryok 

ilim adamml istanbul'da toplaml~tJr. istanbul ilmin be~igi olmu~tur. Kurulan yeni 

medreselerden devlet adaml, doktor, hiikim ve muhendis gibi ~ahsiyetler 

yeti~mi~tir827 . 

Bilgi ve kavraYI~lyla ustun durumda bulunan ulema, hem ~er'i ve akli 

ilimlerde en ust seviyeye ula~lr, hem de mUlki ve siyasi tecrube kazanmalanna yol 

ayan devlet i~leriyle olgunla~lrdl828 ilmiye mensuplan her bakImdan dogru bilgi 

sahibi ve temiz insanlardan meydana gelirdi829 Halk arasmda hak ve adaletle dava 
gorduklerinden830 haviiss ve avamca saygl gorurlerdi83I. Yonetimde soz sahibi 

olduklan iyin, halka zulmedenlerin onune geyerler, bu sebeple herkes onlan dinler . 

ve itaat ederdi832 . Yargl baglmslzhgl geregi, insan olan herkes; dini, milliyeti ne 

olursa olsun mahkemede murafaa iyin korku iyinde bulunmazdl833 . 

Cevdet Pa~a, Osmanhlarda devlet i~lerinin, ulemanm goru~ ve karanyla 

yerine getirildigini soyler834. Hatta ulemanm, Padi~ah'm yetkilerini slmrlayacak 

derecede fonksiyon icra ettigini ileri surer835 . Geryekten ulema, devletin bolunmez 

bir paryasldlr. Osmanh devlet duzeninde siyasetten836 teknige837 kadar her sahada 

soz sahibi olmu~tur. Onlan bu seviyeye getiren hususun, ilim ve adalet sahibi 

kimseler olduklanm daha once belirtmi~tik. 

Osmanhlarda ilmiye meslegi seykin ulemaya ait bir yoldu838
. Muderrislik, 

toplum arasmda itibar edilip saygl duyulan bir rutbe idi. Muderris olabilmek iyin 

8~7 Tarih.1. 108-109. 

8~8 Tarih. IV. 261. 

8~9 Tarih, V, 108. 

830 Tarih, IV. 287. 

831 Tarih, XII, 143. 

832 Tarih, I, 112. 

833 Tezdkir, IV, 163. 

834 Tarih, IV, 261. 

835 Cevdet Pa~a, bu konuda ~u olaYl ornek getirir: I. Selim, hlTistiyanlann Rumeli' deki yOgtlll 
niifuslan sebebiyle onlan zorla miisliiman yapmak istemi~ti. Devrin ~eyhiilislaml Ali Cemali 
Efendi: "Mactem ki, onlar ra'iyyeti kabiH etmi~ler. dinimiz geregi onlann can, mal ve ITzlanl11 
kendi can, mal ve IrZlmlZ gibi kommaya mecbumz. Eu hususta onlan zorlamak dinin ozi.ine 
dokunur" diyerek Padi~ah'a mhsat vermemi~tir. (Te:::dkir. IV. 165) 

836 Ulemal11n siyasi faaliyetlere katliImlyla ilgili olarak. hlristiyan devletlerle yapIlan ittifak 
anla~malannda hep ulemal11n onay ve fetvalannll1 bulundugtlllu belirtmek miimkiindiir. 
(Tarih. VI. 351) 

83; 1726 tarihinde $eyhiilislam Abdullah Efendi'nin. matbaaclhk yapllmasll1a dair fetva verdigi 
(Tarih. I. 74) ve ibrahim Miiteferrika'nin oliimiinden soma yerine Kadl ibrahim Efendi'nin 
geytigi bilinmektedir. (Tarih. III. 120) 

838 Tarih, IV, 261. 
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pek 90k bilgi ye kultur gerekirdi. Talebe ile muderris silsilesi i9inde yer alan 

dani~mend, muid ye mulazlmlann hepsi ilim ye maarif sahibi kimselerdi. 839. 

Medreseler bilgili ye faziletli insanlann yeti~me merkeziydi840 . 

Vezirlikten sonra, deyletin iki elinden biri durumunda olan kadlhk841 , deyletin 

en yilksek makamlanndan biri idi. Kadl ye mollalara hi9bir ~ekilde i~ten el 

gektirilmez, uzun sure memuriyette kalmalan saglalllrd1842. Sonra istanbul kadlhgl, 

Anadolu ye Rumeli kadtaskerliklerinde bulunurlar, me~yeret meclislerine kattlarak 

hem deylet ye saltanat slrlanlll hem de ulke ahyalini yakmdan bilirlerdi. Din ye 

deylete yararh 9ah~malar yaparlardl. Goreyden aynldlktan sonra da kendilerine 

yerilen emekli maa~1 ile ge9inerek bir90k eserler meydana getirirlerdi843 . Butiln 

onemli i~lerde onlann goril~ ye karanna ba~vurulurdu. 

2-ilmiye Smifznda Bozulma 

Osmanh Deyleti'nin duraklama ye gerileme sebeplerine dair yaztlan eserlerin 

90gunda "Adalet muessesesi"nin fonksiyonunu gerektigi gibi yerine getirmedigi 

vurgulalllr. Deyletin deyammm, hukuk kurallannm tatbik edilmesine bagh oldugu 

yonundeki ibn Haldun kaynakh bu anlaYl~844, ba~ta Ceydet Pa~a olmak uzere, 

XIX. yilzytl Osmanh deylet adamlan ye aydmlarmm eserlerinde de gorillilr. . 

Ceydet Pa~a, toplumun sosyal tabakala~masmda hukuk gucuni.i temsil eden 

ilmiye smlfmm bozulmasml tek ba~ma ele almaml~, onunla diger kurumlann 90ku~u 

arasmda organik baglar kurmu~tur. Mulkiye ye Askeriye duzeninin bozulmasl ye 

gerilemesi slrasmda, ilmiye de bozularak ilim ye maarif gerileyip 90kmeye yilz 
tutmu~tur84S . 

Deyleti meydana getiren temel unsurlar arasmdaki bu geYrimsel ili~kiler de 

ibn Haldun'la ba~laYlp Kmahzade Ali Efendi, K09i Bey, Katip <;:elebi, Defterdar 

San Mehmed Pa~a, Sadlk Rlfat Pa~a gibi tarih9i, deylet adaml ye du~unurlerin 

metodumin bir deyamldlr. Ceydet Pa~a'ya gore de, ilmiye sllllfindaki bozulmallln 

temel sebebi "adalet" ye "hakkaniyet"e uyulmaYlp kanunlan uygulamamaktlr. Ba~ta 

839 Tarih. 1. 109. 

841,1 Tarih. V. 292. 

841 Tarih. VII. 148. 

842 Tarih, I, 110. 

843 Tarih, I, 90'dan Yazan. 109. 

844 ibn-i Haldul1.lvfukaddime. c. II. s. 77-78. 

845 Tarih, VIII, 104. 
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"mulazemetlik" sistemi bozulmu~tur. Adliye (TarTk-i kaza) ye Egitim-Ogretim'in 

(Tarik-i tedrTs) giri~ kapIsI olan mulazemetlik, kanun ye nizamlara aykm olarak 

hatlr ye musamaha yoluyla ehil olmayanlara yerilmi~tir84G. Bir yolunu bulup ellerine 

mUlazemetlik kagldl gec;:irmi~ olanlar da rU~yet, intisab ye ~efaatle Adliye'ye 

girmi~lerdir847. Voyyoda, suba~l katipleri ye ayamdan birc;:ok ki~i rU~yetle miilazlm 

olmu~tur. Bunlann kadl ye muderris olmalanyla ilim sahasl bilgisiz kimselerle 

dolmu~tur848. Hukiimet i~lerinde yeterli olamadlklanndan deylet i~leri de bUyiik 

sarsmtIlar gec;:irmi~tir. Bu gibi cahil ye bayagl kimselerin ilmiye meslegine girmeleri, 

ulemanm halkm goziindeki deger ye itibanlll dii~urmi.i~tiir. Boylece, ilim manslplan 

bilfiil "hizmet"e yonelik iken "paye" ye "itibar"dan ibaret bir duruma gelmi~tir849. 

istihkak, ehliyet ye kabiliyetleri olmadlgl halde miiderrislige almanlar kadlasker 

olduklan zaman deyletin bir i~ine yaramaml~lardlr850. KIsa zamanda kendilerine 

i~ten el c;:ektirildiginden851 slk slk man SIp degi~ikligine gidilmi~tir. Bu ise, meslegin 

~erefini zedeleyip itibanna golge dii~iirmii~tiir852. 

Ceydet Pa~a, ilmiye slmfmdaki bozulmada naiblik (yekillik) usuliiniin de payl 

olduguna i~aret eder. Oteden beri miiderrisler "mai~et"; meyali ye kadlaskerler de 

"arpahk" adlyla kendilerine teycih edilen kazalann gelirleriyle gec;:inirlerdi853. Ancak 

bazl ulemanm ihtiyarhklanna hiirmeten istanbul'da ikamet ettirilmesinden854 

bazIlannm da payitahttan uzakla~mak istemeyi~lerinden dolaYI tayin olduklan 

kazalan birer naible idare etmelerine izin yerilince855 bu usul bozulmu~tur. 
Mulkiyede ba~ gosteren yozla~ma ye yolsuzluklar sebebiyle deylet idarecilerinin 

ta~radan topladlklan hakslz kazanc;:larla istanbul'da zenginle~meye ba~laYlp lUks ye 

israfa dalmalan, ilmiye smlfi mensuplarma da sirayet edince, onlar da yakmlarma 

arpahk ye mai~etlerle kazalar tevcih ettirmeye ba~laml~lardlr856. 0 meYkiye gelene 

kadar yaptiklan masraflan C;:lkarm'ak isteyen yiiksek dereceli kadllann, kendi 

yederine bilgili, degerli ve dindar naibler sec;:ecekleri yerde, bilgisiz kimseleri tercih 
8-7 . 

etmeleri) ye kaza manslplanm daha c;:ok para yerenlerle doldurmalan, ta~ralarda 

846 Tarih.1, 112. 

84i Tarih, L 115. 

848 Tarih, I, 112. 

849 Tarih, L llS. 

850 Tarih, I, ll4, 

851 Tarih, L 112. 

85~ Tarih, IV. 261. 

853 Tarih, L 114. 

854 Tarih. IV, 294. 

855 Tarih, IV, 2Z7. 

856 Tarih, VII. 148, 

85i Tarih. L llS. 
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okuma bilmeyen naiblerin ortaya ylkmasma sebep olmu~tur858. iImiye slmfi iyin 

tesis edilen ye yaktiyle oldukya diizenli olan kanunlar, bu ~ekilde giderek yaya~ 

yaya~ ortadan kalkarak onemli bir meslek bozulmaya yiiz tutmu~tur. Nihayet ilmiye 

snilfi iyine, manslplan "maktuan iltizam" etmek gibi kotii adetler yerle~mi~tir859. 

Aradaki bo~luktan istifade eden bir klslm cahil halk ise, klhk ktyafet degi~tirip 

Adliye te~kilatma girerek, ktsa zamanda biiyiik payelere ula~ml~lardlr86o. 

Naibler de kadtlar gibidirler. Biiyiik masraflarla elde ettikleri makamlann 

kar~lhgml, fakir halktan ylkarmak istemi~lerdir. Bulunduklan kazalarda, hakslzhkla 

insanlann ellerinden mallanm alml~ ye halkl baskt altmda tutmu~lardlr861. Senede 

bir kay kez fakir halka teyzi edilen salyanenin, "defter akyesi" adlyla bir yogunu 

almakla yetinmemi~ler, ~ehir kethiidalannm seyimlerine de kan~arak "hiiccet haret" 
adlyla yiiklii bir meblaga el koymu~lardlr862. Bu uygulamalarla deyletin ~am gibi 

Seriat'm da namusu ayaklar altma almml~, halkm hak ye hukuku ayan ye 
derebeylerin eline geymi~tir863. 

Ceydet Pa~a, ilmiye slmfinda "eskilige riayet' kurahmn, ~eyhiilislam ye 

kadlaskerlerin yocuk ye damatlan ile hiinkar imamlan ye hekimba~tlara 

uygulanmadlgmdan bahseder. Bunlar ktsa siirede riitbe ye derecede ilerleme 

(tafarat) kaydederek ilmiye slmfindaki bu usulii degi~tirmi~lerdir864. iImiye teycih ye 

terakkilerinin boyle salt "soy" ye "ilgi"ye dayanmasl sebebiyle865 manSlplar ehil 

olmayanlarla dolmu~tur866. Geryi bunlar arasmda ilim, fazilet ye onemli deylet 

i~lerinde liyakat sahibi ye kendilerini ispatlaml~ olanlar bulunuyorsa da yogu cahil 

kimselerdi867. Bu baklmdan bu meslegin yiiksek birimlerinde ilim ye bilgi sahipleri 

azalml~tlr. <;ogunun omrii bu riitbede geymi~ ya da tekaiitliigii beklemi~lerdir868. 
Ceydet Pa~a, so~ sahibi konumdaki ulemanm, diinya siyasetini iyi bilmedikleri, 

deylet yapmda edindikleri bilgilerde yetersiz olduklan, ilim ye fen sahasmda da ilim 

adaml olmak ozelligini ta~lmadlklanndan i~lerin yiiriime<;ligini soyler869. Pa~a 

858 Tarih, VII. 148. 

859 Tarih. IV, 294. 

860 Tarih, IV, 287. 

861 Tarih, I, 115. 

86~ Tarih, IV, 287. 

863 Tarih, VII. 118. 

864 Tarih, XL 56. 

865 Tarih, IV, 261. 

866 Tarih, I, 113. 

86; Tarih, Ill. 34. 

868 Tarih, IV, 26l. 

869 Tarih, Ill. 52. 
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yilksek seyiyedeki ilim damlanmn i~gal edecekleri yerIerin, ancak ehline 

yerilmesinden yanadlr. Bu konuda musamaha edilmemeli, ehliyetini ispat etmemi~ 

kimselerin kmhp danlma~ma baktlmamahdlr870
. Ceydet Pa~a'ya gore; "ehliyet", 

ilimde ilerIemek, irfan sahibi olmak ye deyletin problemlerine <;:oziimler 

iiretmektir871
. 

Ceydet Pa~a, kanun ye nizamlara uyulmayarak ehil ye erbab olmayanlann 

ilmiye meslegine girmesiyle872 miilk ye milletin bundan biiyilk zararIar gordugiinii 

soyler873
. Pa~a'ya gore, siyasi kanunlar ye medeni terbiye, yeryiizunde hur ye ozgiir 

ya~amayl arzulayan insanoglunu yola getirip, azgmhk yapmasml onleyecek bir 

taklm slmrIandlrmalardan ibarettir. insan ise hi<;:bir zaman hakkma raZl olmayan bir 

yarhk oldugu iyin bu gibi uygulamalan a~mak i<;:in surekli bahane arar. Bu usul ye 

kaidelerin ayakta durmasl ancak, adalet mekanizmasmm i~lerligine baghdlr. En ufak 

bir miisamahada baglar gey~er ye ortaya kotiiliikler <;:lkar874
. Hiikumet buna izin 

yermemeIidir. Su<;: i~leyen ceza gormelidir875
. Mukafat ve ceza, idare terazisinin iki 

gozii gibidir. Biri eksik olursa, digeri aglr baslp deylet i~lerinin dengesi alt ust 

olur876
. Cezalar, eger adalet kanunlanna ye yargtlama usullerine gore icra edilirse, 

ammeye ibret olarak halkm edep ye terbiye kazanmasma sebep olur. Yok, kendi 

ba~ma buyruk bir ~ekilde icra olunursa, bir<;:ok namuslu insamn da lrz ye edep 

dairesinden <;:lkmasma yol a<;:ar877. Bundan da yine deylet ye millet zarar gorlir. 

Si ... Tarih. V. 292-293. 

Si! Ta':ih. III, 52. Ancak Pa~a. ilim ve fazilette ilerlemenin de zor oldugunu ifade ederek: "Bazen 
serpilip C;;lkan ehl-i kem,ll bile kIskanc;;hk ve rekabetle sarsIllfdl" der. Cevdet Pa~a, bu konuda 
$anizacte Ataullah Efendi'nin hekimba~Illk yerine. vak'ani.ivislige tayinini ornek getirir. Tlpc;;a 
mahareti kabul edilmi~ olan $anizade. lV1i:varu'I-Etzhbii adl~la tlpla ilgili bir kitap yaZIll1~tlf. 
o tarihlerde yeni C;;lkan eserler Padi~ah'a arzedilir, iradesi C;;lkmadlkc;;a yaYllllanmazdl. Yeni 
eser sahiplerine Padi~ah. ihsanda bulunurdu. $anizade ilmiye sll11fl11dan oldugu ic;;in. kitabllll 
arzedilmek iizere. $eyhi.ilislam Diirrizade Abdullah Efendi'ye takdim eder. Ancak 
Durr'izade'nin rekabet ve klskanc;;hgllldan dolaYl kitap Padi~ah'a arzedilmez. $anizade'nin 
lsrarlan sonucunda kitap, son olarak Hekimba~l Mesud Efendi'ye ula~lr. Mesud Efendi, yerine 
$anizacte'nin hekimba~l tayin edilebilecegini du~iinerek kitabl saklar. Bunun uzerine 
$anizade. kitabull Padi~ah'a hatlflatmak amaclyla. onun tamamlaYlclsl mahiyetinde lvfir'atii'/
Ehdan jf TeJrfhi A ':;a 'i 'l-jnsan'l yazar. Bu son kitap Sadnazam Rauf Pa~a tarafllldan 
Padi~ah'a arzedilir. Eser begenilir ve sonl1c;;ta her ikisinin yaYllllanmasll1a irade C;;lkar. (Tarih. 
X.212-213) 

If-:-'' . - Tanh. IV. 261. 

8~3 Tarih. I. 114. 

8i4 Tarih. II. 227. 

8i5 Tarih. XL 26. 

~76 Tarih, VIII, 150. 

8ii Tarih. X. 182. 
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IlL DISj~LEKi VE r;EVRESEL GELjS1VIELER 

Devletin ekonomik menfaatleri geregi yevresinde olup bitenlerden haberi 

olmasl Cevdet Pa~a'mn iktisadi goIil~lerinde ayn bir alam iyine ahr. Pa~a'ya gore, 

yabancl devletlerin gucunu bilmek, politikalanm izlemek, dengeleri korumak. .. 

ozetle dunyayl tammak buyQk ekonomik ylkarlar saglar. Siyasi ve politik ylkarlarin 

iktisadi faydaYI da beraberinde getirecegi tezi uzerinde duran Pa~a, dl~ ili~kilere 

gerekli onemin verilmesinin kaylmlmaz oldugunu soyler. 

Cevdet Pa~a, degi~en dunya ~artlan878 ve Osmanh Devleti'nin cografi 

konumunun farkmda birisidir. Osmanh ulkesi dunyanm "merkez"i durumundadlr. 

Etrafi yabancI devletlerle yeYrili ye tebaasl degi~ik milletlerden meydana 

gelmektedir. Butun yollar, Akdeniz ve Karadeniz bogazlan agzmda bulunan ve 

dunya' ticaretinin merkezini meydana getiren ba~kent istanbul'dan geymektedir. 

Osmanh Devleti, ekonomik ylkarlan sebebiyle, sadece kom~ulanyla degil, aym 

zamanda butun Avrupa devletleriye goIil~mek ve konumu geregi, millet ye 

devletlerin durumlan ye politik 9lkarlanm bilmek zorundadlr879. Bunun da yolu, 

diplomasiye egemen olmaktan, yani dunya politikasmlanlamaktan geyer880. <::unku 

politika ye dl~i~leri, bir devletin can daman derecesindedir881 . 

Ceydet Pa~a, son yaglarda devletlerarasl ili~kilerin gunden gune artlp 

karma~lk bir yaziyet aldlgmm da bilincindedir882. Ozellikle Franslz ihtilali ile 

A yrupa alt List olmu~, dunya yeni bir yapllanma surecine girmi~tir883. ihtilal ye 

Cumhuriyet fikirlerinin yaygmhk kazanmaslyla birlikte884 devletler ve milletlerarasl 

ili~kilerde yeni bir ylglr ayIlml~tIr885. Bir ba~ka ifadeyle, diplomatik dil degi~mi~tir. 
Bu dil, Pa~a'ya gore, "korsanhk yaparak bir devletin topraklanm aniden ele 

geyirmek, fakat yine dostlugun devammdan bahsetmek"tir886. Bu sebeple, yabancl 

878 Tarih, VI. 350. 

879 Tarih. n. 290. 

880) Tarih, VI. 350-351. 

881 Ada'deal. 2. 

M32 Tarih. Ill. 11. 

883 Tarih. VI. 350. 

M~4 Tarih, X. 33: Fransa. Osmanh Devleti ile mi.ittefik oldugu bir srrada Avusturya ile imzaladlgl 
Campo-Formio Dostluk Anla~masl (1797) geregi (Tarih. VII, 42: X. 33). Venedik'in 
kahntIlanndan olan Yunan adalan ile Arnavutluk tarafmdaki dart bOlgeyi egemenligine ahp, 
Rumeli reayasml cumhuriyeti benimsetme yolunda propagandaya ba~laml~tI. (Tarih, X, 34) 

885 Tarih, I, 163. 

886 Napolyon Bonapart. tskenderiye 'yi i~gal edip MlSlr' a yiiriidi.igu bir slrada istanbul'daki 
maslahatgiizanna ganderdigi iki mektubunda Fransa'mn iki devlet arasmdaki ili~kileri 
giizelce kOflunak niyetinde oldugunu Babwli'ye bildinnesini istemi~ (Tarih. VI. 332), 
arkasmdan da devletler hukuku kurallanna aykm olarak MlSlr'l i~gal etmi~tir (Tarih, X, 34) 
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devletlerle giri~ilecek munasebetler 6nemlidir887. 0 tarihe kadar Osmanh devlet 

adamlan, devletin dl~i~leriyle ilgili meseleleriyle ilgilenmeyip Avrupa'da ortaya 

vlkan olaylara 6nem vermeyerek888 tarafSlZ bir politika izlemeyi tercih 
etmi~lerdir889 . 

Avrupa devletleriyle olan munasebetlerin artmaslllda birinci derecedeki etken 

F ranSlZ ihtilali' dir890. ihtilal, sadece A vrupa politikasllll degi~tirmekle kalmaml~, 

Osmanh dl~ politikasml da etkilemi~tir. BabIali, bu tarihten soma, dl~i~leriyle her 

zamankinden fazla me~gul olmaya ba~laml~tIr891. Cevdet Pa~a Osmanh Devleti'nin 

dl~a ac;:IlamaYl~ml, bir ba~ka ifade ile Batl'da olup bitenlere kar~l duyarslzhgml ~u 

sebeplerle aVlklar: 

A-ikamet Elfilikleri 

Osmanh Devleti, yabancl devletler nezdine bazen bzel bir maslahatla bazen 

de gerekli g6rdugu durumlarda, "fevkalade buyilk elviler" gbnderirdi892. III.Selim 

devrine kadar devlet duzeyinde "daiml ikamet elc;:isi" bulundurulmasI gelenek 

olmaml~t1893. Osmanhlarda yabancl devletlerle ilgili i~ler reisulkuttablann denetim 

ve kontrolUnde gbrillmekte ise de894 bu tarihe kadar Avrupa'da cereyan eden 

olaylar, bazen Divan-l Humayun tercumam araclhglyla istanbul'daki Avrupa 

elc;:ilerinden bazen de Eflak ve Bogdan (Memleketeyn) beylerinden 6grenilirdi895 . 

Yabancl devletlerle ilgili i~lerin, ulkenin gayr-i muslim tebaasma, 6zellikle 

Rumlar'a havalesi Ozerinde fikir yilrilten Cevdet Pa~a, diplomasi gibi 6nemli bir 

sahada Fenerli Rumlar'm istihdamlD1896 dl~i~lerinin gOvenligi baklmmdan saghkh 

bulmaz. Pa~a, Islahat Fermam (1856) uyannca, hlristiyanlann devlet 

memurluklannda istihdamlanm "durum geregi" diye nitelendirmekle birlikte, onlan 

887 Tarih, Ill. 11. 

888 Tarih, X, 181. 

889 Tarih, VII, 259. 

89'.0 Tarih. I. 163. 

~91 Tarih, IV. 133. 

89~ Tarih. VI. 87. 257. 

893 Tarih, VI. 88. 

894 Tarih, VI, 195, 218. 

895 Tarih, VI. 257: Eflak ve Bogdan voyvodahklan 1716 Ylhnda istanbul'da Divan-l Hiimayun 
terciimanhgl hizmetinde bulunan Rum ileri gelenlerinden "Fenerliler"e tahsis edilmi~tir. 

(Tarih, L 300) Ci.inkii bunlm: yabancl dillere il~imi idiler. (Tarih, X. 181) 

896 Tarih, VIII. 180. 
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devletin ruhu· derecesinde olan dl~i~lerinde istihdam yenne maliyede istihdam 

etmenin daha yararh olacagml beJirtir897. 

Osmanh devlet yoneticileri, Batl' da olup bitenleri daha saghkh bir ~ekilde 

ogrenmek amaclyla Avrupah buylik devletler nezdinde birer ik~met elyisi 

bulundurulmasml gerekli gormu~lerdir. Avrupa'da ilk kez daimi ikamet elyisi 

Ill. Selim'in giri~imleriyle geryekle~mi~tir898. Batl ba~kentlerinde gorevlendirilen 

daimi Osmanh elyileri, Batlh ulkelerin geli~mesinin sadece askeri ustunlukle 

olmaylp mali kaynaklann da bu geli~mede onemli bir faktor oldugunu 
gormu~lerdir899 . 

Cevdet Pa~a'nm, ikamet elyilikleri bahsinde bizi ilgilendiren yonu; olaylara 

diplomasinin de otesinde iktisadl ve egitimsel ayllardan yakla~lmldlr. Pa~a'ya gore, 

daimi ikamet elyisine sahip A vrupah devletler, hem tUccarlanna ait muameleleri 

kolayla~tlrmak hem de denge politikalanm ayarlamak hususunda buylik avantajlar 

elde etmi~lerdir. Vine bu devletler, her slmf tebaalanm belli bir i~te yah~tlrarak i~siz 

kimse blrakmazlardl. Boylece ulkelerinde i~siz insan bulunmadlgl gibi kibarzadeleri 

de kuyuk ya~larda okullarda Matematik ve CografYa ogrenirlerdi. Kendi topraklan 

dl~ma ylkmadlklan halde, dunyaYl rahathkla dola~abilecek seviyeye gelirlerdi. 
~ . 

Bununla da yetinmeyip, ogreneceklerini elde. etme ugruna uzak beldelere gidip 

gelmek zahmetine katlamrlardl. Bu genylerden bazIlannm da, yabancl devletler 

nezdindeki sefirlerinin yanmda istihdamlanyla terbiyelerine ozen gosterilirdi900. 

GOrilldugu gibi Cevdet Pa~a, devletler duzeyinde daimi elyi 

bulundurulmasmm biryok yararlanndan bahsetmektedir. Ona gore, devletlerarasl 

diplomatik munasebetlerin daha gu:venilir i~lemesi ve diger taraftan devletlerarasl 

ticaretin saghkh bir ~ekilde yliriltulebilmesi iyin elyiliklerin verecegi hizmet goz ardl 

edilmemelidir. Bu ~ekilde hem devlet i~leri duzene girecek, hem tuccarlann i~leri 

kolayla~acak, hem de toplumda i~siz saYlsl azalacaktlr . .Buna kar~lhk ulkedeki bilgili 

insanlann saYlsl artacaktlr. 

897 Ala'ruzat. 2. Cunku Fenerliler. hangi devletin politikasma egilimli iseler. devleti 0 tarafa 
yoneltip te~vik ederek, devlet erkanull tereddiite dii~liri.irlerdi. (Tarih. VIII, 208.) 

898 Tarih, VI. 257. 1793 senesinde liver Yll siireyle Avmpa'ya elviler gonderilmesine karar 
verilerek (Tarih. XII, 196) ilk defa Agah Efendi. Londra'ya atanml~tlf. (Tarih, VI. 260) 

899 Serif Mardin, ·'BatlClhk··, a.g.e .. s. 12: aylll mlf. "XIX.YiiZYllda Dii~iince Aklmlan ... ", a.g.e., 
s. 83-84. 

9(10 Tarih, VI. 88. 
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B- Viyana Kongresi 

Cevdet Pa~a, herhangi bir devletin ayakta durabilmesi iyin gerekli olan ~artlan 

slralarken ~u genel yeryeveyi yizer: Devlet koruyuculugunun ~artlanndan biri, iyi 

bir doktor gibi bugtin ve yann devlete bula~acak hastahklann ilay ve yaresini 

dti~tinmek ve gerekli onlemleri almaktlr9111 . Bu noktada dl~i~lerine gerekli onem 

verilmeli, yabancl iilkeler dikkatle izlenmeli, dtinyadaki geli~meler iyice bilinip 

ka vramlmahdlr902. 

Osmanh Devleti, gerek dtinyanm merkezi konumunda bulunmasl ve gerekse 

A vrupa'nm en gtizel topraklanna sahip olmasma ragmen oteden beri, niyin kendini 

A vrupa devletlerinden uzakta tutmu~tu ?903. Pa~a'nm bu soruya verdigi cevap, 

Osmanh devlet adamlannm iyinde bulunduklan geryegi yansltmasl baklmmdan 

ilginytir. Ona gore idareciler, Osm'anh Devleti'nin diger devletlere sagladlgl 

iistiintigiin stiresiz devam edecegini sanml~lardlr. Avrupa'daki geli~melerden 

haberdar olmaYI, kaydedilen ilerlemeleri ogrenmeyi, yeni fikir ve bulu~lan almaYI 

ve duruma gore bazl devletlerle anla~malar yapmaYl onemsiz gormti~lerdir9114. 
Boylece yagm gereklerine gore davranacaklan halde, yagm ~artlanna uyum 

saglayamaml~lardlr. 

Osmanh devlet adamlan ve yoneticilerinin ilgisiz kaldlgl bir ba~ka geli~me· 
devletlerarasl btiytik bir toplantl olan Viyana Kongresi' dir905. Cevdet Pa~a, 
Avrupa'ya yeniden dtizen vererek906 mtittefik devletlerin ylkarlan dogrultusunda 

yeni bir denge politikasl geli~tirmek907 ve devletlerin egemenlik ve mulkiyet 

hukukunu korumak90S gibi onemli amaylar ta~lyan bu kongreye katIlmayan Osmanh 

idarecilerini tenkid eder. 

Geryekten de kongrede ahnan kararlar, uzun yIllar, A vrupa devletleri 

tarafmdan usul ve genel-geyer kurallar olarak kabul edilmi~tir. Herhangi bir 

devletin bu kurahn dl~ma ylkmaSl durumunda, diger devletler ona bu usulii 

901 Tarih, Ill, 65. 

90~ Tarih, X, 187. 

9 • .13 Tarih. IV. 8. 

904 Tarih, Ill. 51. 

9'.'5 Tarih. X, 156. 

?U6 Tarih, XII, 194. 

907 Tarih, XL 210. 

908 Kongrede Osmanh iilkesinin bOliinmez biitiinliigii (tamamiyet) bazl Avrupa devletleri ve 
ozellikle ingiltere ve Avusturya devletlerince koruma altllla alIllIm~tl. Mesela. anla~ma ~art ve 
politikasllla llyacak Osmanh Devleti'ne. Rusya tarafllldan bir saldm halinde Avrupa devletleri 
derhal Rusya aleyhine hareket edeceklerdi. (Tarih. XL 178) 
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hatlrlatml~lardlr. Bu anla~madan sonra Avrupa devletleri, saldlrgan herhangi bir 

devlete kar~l hep birlikte kar~lhkta bulunmu~lardlr909. 

Kongrede, devletler hukukunun degi~tirilip duzenlenmesiyle A vrupa, mulki' 

ve siyasi' aC;ldan birle~mi~tir. Avrupa haritasl, bu kongreyle yeniden c;izilmi~tir. 

Almanya birle~ik hukumetlerinin anayasasl bu kongrede yapllml~, zenci kole ahm

satlml yine bu kongre ile yasaklanml~tlr910. Batlh politikacIlardan bazIlanmn, 

kongrede Osmanh delegesi bulunmaYlp Osmanh Devleti'nin de Avrupa dengesine 

girmeyi~i hususundaki du~uncelerine ve dolayh yonden i~ba~mda bulunan Osmanh 

idarecilerini ilgisizlikle suc;lamalarma Cevdet Pa~a da katlhr911 . Gerc;ekten Osmanh 

Devleti'nin dl~mdaki, butun A vrupa devletleri kongreye delege gonderirlerken912
, 

Osmanhlann bu kongrenin dl~mda kahp tarafslz durmas1913 oldukc;a 

du~undurUcudur. Pa~a'ya gore Osmanh Devleti'nin bu kongreden faydalanamamasl 

ye kongrede Rusya'ya kar~l kendisine yardlmda bulunacak pek c;ok devlet yarken914 

yalmz kalmaSl hususunda Osmanh vlikeHismm hatasl inkar edilemez915
. Oyle ki, 

Osmanh Devleti 0 tarihte muttefik devletlerle beraberce hareket etse ve kendisini 

Ayrupa devletleri arasmda gormu~ olsa, Abdulmecid zamanmda politik alanda 

kazamlan mevki, daha 0 tarihte yakalanml~ olurdu916 . Ancak Pa~a, Osmanh 

Devleti'nin dl~i~leri ile geregl gibi ugra~maYl~ml ic;i~lerindeki kan~lkhga 

baglamaktadlr917. Bununla birlikte, III.Selim'in tahttan indirilmesi hadiselerinde 

olen devlet adamlarmm yerleri bo~ kalml~, onlann yerlerini dolduracak gerc;ek 

devlet adamlan yeti~memi~tir918. Bilgili ye faziletli kimselerden bo~alan bu yerler, 

liyakatsiz kimselerce doldurulmu~tur919. 

9"9 Tarih. X. 156. 
910 a.g.y. 

911 Tarih. X. 143. 

9t:~ Tarih, X, 156. 

913 Tarih, XII, 194: Cevdet Pa~a, Avrupa devletlerinin Viyana Kongresi'nde, kltadaki dengenin 
konmmasl ic;:in Osmanh Devleti'nin baglmslzhgmm konmmaslm politik C;:lkarlan 
baklmmdan gerekli g6rdiiklerini. c;:iinkii 0 tarihlerde Avrupa giivenliginin buna bagh 
oIdugunu ileri Siiimektedir. Geli~melerin Osmanh diplomasisi ic;:in b6ylesine olumlu 
seyrettigi bir toplantIda Osmanh Devleti"nin tarafslz durmaslm hikmet ve hiikiimet 
kurallanna ters oIarak yorumlamaktadu. (Tarih. XII. 202) 

914 Cevdet Pa~a. kongrede muhafazakarlann ba~kam olan Prens Metternich'i, Osmanh'mn 
Avrupa'da sahip oldugu bir "mahir avukaC ~eklinde degerlendirmektedir. (Tarih, XII, 214-
215) 

915 Tarih. XII. 194. 

916 Tarih. X. 143. 

917 Tarih. X. 157. 
918 a.g.y. 

919 Tarih. XL 132. 

172 



C-Politik Dengeler 

Geli~en olaylar, Osmanh Devleti'ni eskisi gibi Avrupa politikasmm dl~mda 

kalmayacak ~ekilde etkilemeye ba~laml~tlr. Ozellikle Campo-Formio anla~maslyla 0 

tarihe kadar siirmekte olan devletlerarasl ili~kiler tamamen degi~iklige ugraml~tlr. 

Bunun sebebi, Avrupa'da yaygmhk kazanan "Cumhuriyet" ve "Baglmslzhk" 

fikirlerinin ustiinliigiiniin giin geytikye artmasldlrno. Sozkonusu anla~ma, A vrupa 

iyin yeni bir tarih oldugu kadar, Osmanh Devleti iyin de yeni bir devirdir. Osmanh 

Devleti, onceki yIllarda oIdugu gibi artlk A vrupa poIitikasmm haricinde 

kalamayacagml anlaml~tlr921. <;iinkii RumeIi'deki Rum reayanm zihni, Franslz 

ihtilali ideolojileriyle bulandlfllml~tlr922. ihtilaIin en onemii sebebi SlOlf farkhhgl ve 

en onemli mesajl ise, "milletlerin kendi kaderini b~lirlemesi" ilkesiydi. Bu da 

Osmanh iilkesinde heniiz bilinmeyen bir geli~meydt~3. ihtilalin getirdigi tesirle, 

Slrbistan'm muhtariyetinden sonra (1804-1815), Yunan isyam ve baglmslz Yunan 

devletinin . ortaya ylkmaSl (1830) ve Rusya'nm Balkan milletlerin.i tahriki ile 

meydana ylkacak sonraki geli~meler, BabIali'nin teba'anm hukuk e~itligine dayanan 

"Osmanh birligi" siyasetini izlemesine yol ayacaktlrn4. 

Osmanh Devleti'nin 0 devre kadar izlemi~ oldugu dl~ siyaseti geryekyi bir 

biyimde analiz eden Cevdet Pa~a, bu siyaseti ~u noktalardan ele~tirir: 

"Eskiden Avmpa'mn dummunu tarn manaslyla bilen 
olmadlgmdan hlristiyan devletIere tek kuvvet goziiyle 
baklhr, gerekli oldugu bir suada bile, herhangi biriyle 
ittifak yapmaga yana~Ilmazdl925. Oysa artlk devir 
degi~mi~tir. Bir devletin kuvvet ve ihti~aml ne diizeyde 
olursa olsun, tek ba~ma bir i~ goremeyip miittefike 
mUhtaytu926. Bu gibi dummlarda miHtefiksiz kalmak 
maslahata da ters dii~er9~'''. 

Cevdet Pa~a, bu dii~iinceleriyle ittihad-l islam anlaYl~mdan vazgeyml~ 
degildir. iktisadl ve ticari miinasebetler geregi, A vrupa' nm ye~itli hlristiyan 

devletleriyle ittifaklar kurulabilecegi uzerinde duran Pa~a, bunun bir zorunluluk bile 

92u Tarih, VI, 279. 

921 Tarih, VI, 286. 

922 Tarih, VI, 281. 

923 ismail SoysaL "Fransa: Tiirk-Franslz ili~kileri". Dj.:!, istanbul 1996. c. XIII. s. 18-l. 

924 inalclk, "Sened-i ittifiik··. s. 358. 

925 Tarih, V, 113. 

926 Tarih, n. 181. 

927 Tarih, XII, 102. 
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oldugunu vurgular918 . GoIiiluyor ki, Pa~a'ya gore, siyasi ve politik ylkarlar iktisadi 

faydaya yonelik olursa deger ta~lmaktadlr. 

Avrupa devletleri ki~isel ylkarlan ve mezhep anla~mazhklan sebebiyle 

birbirlerine du~man olmalanna ragmen, bir suredir din ve mezhep sava~lanlll 

blraklp aralannda mulki ylkarlara dayah ittifaklara ba~laml~lardlr919 Avrupa 

devletlerinden herhangi biriyle yapdacak ittifak hususunda kar~l devletin geryek 

amaCl, politikasl, sava~ ve ban~ta sadakati bilinmelidir930 . C;unku her devlet, kendi 

toprak butlinlugu ve millet menfaatini her~eyin ustlin tutar.. Bir devletin bir ba~ka 

devletle anla~ma yapmasl ve ona yardlm etmesi mutlaka kendi mulki ylkarlanna 

uymahdlr931. GOIiiluyor ki, Cevdet Pa~a Osmanh Devleti'nde diplomasinin 

geli~mesini hem devletin smlr guvenligi ve toprak butLinlUgu hem de iktisadi ve 

ticari menfaatler yeryevesinde gerekli gormektedir. 

Cevdet Pa~a, degi~en dunya ~artlannm devlete yeni gorevler ylikledigini 

bilmekte ve devletin vazifesinin sadece mulki ma'muriyetle bitmedigini ifade 

etmektedir. Bununla birlikte devletlerarasl denge politikasml buylik bir beceri ile 

yliIiitmek de devletin gorevidir931. ~oyle ki, kom~u devletlerin iyi~leri ve dl~ 
ili~kilerini bilip ortaya ylkan degi~ikliklere bakarak, gerekli tedbirleri zamanmda ve 

ozenle ahp, bu degi~ikliklerden dogabilecek olaylann onune geymek gerekir933 . 

Cevdet Pa~a, Avrupa'da ya~anan olaylan yakmdan izlemekte ve devletlerarasl 

dengelerin geyerli oldugu bu ylizYlh yok iyi tammaktadlr. Bu sebeple onun, dl~ 

ili~kilerde izlenmesi gerekli yol hakkmdaki goIii~leri, XIX. ylizyll dikkate 

ahndlgmda tutarh bir bakl~l aksettirmektedir. Pa~a'ya gore bu ylizYllda 

"devletlerarasl ittifaklar" geyerlidir .. Qyle ki, bir devlet ba~ka bir devletle ancak 

928 Yazan, 155: Osmanh Devleti'nde luristiyan devletlerle defaIarca yapIlan ittifak anIa~malan 
hep ulemanm onay ve fetvalanyla gen;ekIe~mi~tir. (Tarih,. VI, 351). Huistiyan devletlerle 
kar~lhkh stizle~meleri ic;:eren ve $eyhiilisIam Hamidlzade Mustafa Efendi tarafmdan ~er'an 
caiz g6riilen ilk ittifak antla~masl 1 $ubat 1790 tarihli Osmanh-Pmsya antla~masldlr. (Tarih. 
V. 14 vd. 'den nakleden Erciimend Kuran, Avrllpa'da Osmanl! Hamet Elr;iliklerinin KlIrlllll:jtl 
ve jlk Elr;ilerin Siyasi Faaliyetleri (1793-1821). Ankara 1968. s. 10. dipnot no: 7) 

. n9 1793'de Fransa krah XVI. Lui 61diiriiliince. her tarafa yayIlan ihtilal ve cumhuriyet fikirlerini 
tinlemek ic;:in isvic;:re. Danimarka ve Osmanh Devleti' nin dl~mdaki biitiin Avmpa devletleri 
aralannda anla~ml~lardlr. (Tarih. X, 33) 

930 Tarih. V, 13-14. 

931 Tarih, Ill. 13. 

93::! BOA., YEE. K. 18. E. 1858, Z. 93. Kr. 39: $arlken ile Fransuva 'um lurs ve ac;:gtizliiliigunii 
g6ren Avmpa devletleri. Avmpa' da bir devletin diger devIetIere oranIa biraz fazIa giic;:Ienmesi 
dummunda geneI bir korkunlln olu~acagllll samp bir "denge politikasl" usulii geli~tirerek. 
ic;:lerinden birinin fazla giic;:Ienmesini 6nIemeye c;:ah~lm~lardlr. (Tarih. l. 218) 

933 Tarih. VI. 20. Mesela bir devIetle sava~ yapdacaksa. dunnn en ince aynntIlanna kadar ve 
dogm bir ~ekilde bilinmeli, herhangi bir devIetin hatm ic;:in sava~ yiikiiniin altma 
girilmemelidir. (Tarih. IV, 211) 
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kendi c;:tkarlan dogrultusunda ittifak etmekte934, devletlerarasl ittifaklar daima ortak 

ylkarlar temeli uzerine kurulmaktadlr935 . Her devletin kendi ylkarlanm gozetmesi 

dogaldlr936 . Hiybir devlet kendi ki~isel ylkan olmadan ba~ka bir devlet iyin 

ugra~maz. Dunyanm kurah boyledir. Ortak ylkarlar, her iki devleti de karh Ylkanr. 

Ancak, huner ortak ylkarlan bilip ittifakl onun uzerine kurmaktan geyer937. 

Her devletin kendi menfaatini gozetmesi normaldir. iki devletin dostlugu 

hiybir zaman iki kimsenin dostlugu gibi degildir.. iki devlet arasmdaki dostluk ve 

duruluk, ylkarlarda birle~mektir. Herbirinin kendi menfaati iyin digerini aldatmaga 
yah~maSI dogaldlr938 . "Dogruluk" ve "utanma"nm diplomathkta yeri yoktur939. Bu 

noktada, dost bir devlete, vefakar bir dost gozuyle bakmak hatadlr940 Devletye 

olan dostluk kar~lhkh ylkarlara baghdlr. Hangi tarafta daha yok menfaat goriirse 

diger taraH feda eder. Hiybir zaman bir devlet, ba~ka bir devlete tamamlyla 

guvenmemelidir941 . Ancak kar~Illkh menfaatleri ve ortak ylkarlan gozetmek 
ba~kadlr942. Bunlar diplomasinin kurallandlr. . 

Goriildugu gibi Cevdet Pa~a, devletlerarasl ili~kilerde kar~lhkh ylkarlar esasl 

uzerinde Israrla durmaktadlr. Pa~a, bu yizgide oldukya pragmatisttir. Hatta biraz 

daha ileri giderek devletlere guvenmenin dogru olmadlgml ve devletlerarasl 

munasebetlerde vefakarhk aranamayacagml soyleyecek kadar da ~uphecidir. 

Devletlerin durum ve davram~lan degi~ip yenilikler arzettiginden Cevdet Pa~a, 

devletlerarasl munasebetlerde son derece duyarh olmanm geregine i~aret eder. Bir 

tarihte bir devletle anla~mak faydah iken, bir ba~ka zamanda bir ba~ka devletle 

anla~mak da faydah olabilir943 . Her devrin ~artlanna gore davranmak ve her olaym 

934 Tarih, IIL 41. 

935 Tarih, XII, 202. 

936 Tarih, IV, 211. 

937 Tarih, XII, 202. 

938 Tarih,IV, 173. 

939 Tarih, IX, 69. 

9411 Tarih, XII, 202. 

941 Cevdet Pa~a, eserinin bir ba~ka yerinde ise giivenden ~u ~ekilde bahseder: "Bir devlet verdigi 
sozden donmemelidir. Ciinkii bir cayma ile bir i~ kazamlIr ise de, bundan dogan 
giivensizlikle, daha soma bin i~ kaybedilir". (Tarih,VIL 135-136) 

9~2 Tarih, IIL 95. 

943 Politikamn enteresan cilvelerindendir ki. OsmanlI Devleti onceleri. Rusya ve Avusuturya 'ya 
kar~l giiven duymaYlp ihtiya<;: dummuncla Franslzlar'dan yardIm umarken, Avmpa siyasetinin 
degi~mesiyle, bir yandan ingiltere'nin yardllmyla MIsIr'I FransIzlar'dan kurtarmaga <;:ah~mI~, 
bir yandan da Rumeli topraklanmn konmmasI i<;:in en <;:ok gocundugu Rusya'dan yardIm 
istemek zomnda kalmI~tlf. (Tarih, VII. 9) 
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gereklerine gore vareler aramak hizumludur944 . <::unku deyletlerin yapllan i~lerin 
sonunu du~unmeleri945 ye derinligini ara~tlrmalan, yazifeleri geregidir946 . 

Ceydet. Pa~a, deyletlerarasl yapllan ittifaklann iveriginin "belirli" ye "smlrh" 

olmasma da dikkat veker. Ona gore, belirli ye smlrh olmayan ittifaklar, muttefikler 

ivinde en gUv1u yeya en becerikli olan kim ise, onun elinde kendi ozel istekleri 

yolunda kullamlabilecek bir alet olabilir947. Ya da iki deylet, aralannda yaptlklan 

anla~maYl kendi vlkarlan yonunde bozmak ivin bahane ara·yabilirler948 . imzalanan 

anla~malar, gervekte hep deyam edecek anlamma gelmez949. Ancak bu dayram~m 
bir saya~a yol avabilecegi korkusu her iki tarafi da belli bir slmrda durmaga zorlar. 

Fakat bir tarafta ilstiln gelmek belirtisi gOrilhirse bu taraf artlk onceki anla~malan 

hive saymaga ba~lar. Zaten anla~manm bozulmasmm sebebi, kuvvetli olmak ye 

ustiln gelmek du~uncesidir. Bu gilce sahip olunca da direkt olarak "anla~maYl 

bozacaglm" diyemez. <::unku bu deyletlerarasl hukuka uymaz. Ancak, yapdan ikili 

goril~melerde turlil bahaneler ileri surilp anla~ma ~artlannda geven kelimelerden 

degi~ik manalar vlkarmaga gayret ederek kendisini hakh vlkarmaga ugra~lr. 

Boylelikle anla~mamn yilrilrlilkten kaldmlmasma vah~lr. Her ne kadar, obur tarafm 

hakh oldugu bilinirse de "hukum, galip olamndlr" kurah degi~mez950. Cevdet Pa~a, 
bu kuralm ilzerinde onemle durur.Pa~a, tilrhi bahaneler ile anla~maYl bozan tarafm 

ozellikle, galip deylet oldugunu vurgular. Ancak ona gore deyletlerarasl anla~malan 

tamamen hive saymak da hatah bir dayram~tlr. <::ilnkil anla~malar pek vok 

anla~mazhklann yok edilmesine sebep olmakla kalmaz, birvok kotuhiklerin 

d 1 · . d 11 9'il mey ana ge mesml e enge er - . 

944 TarihJIl. 115. 

945 Tarih. IV. 170. 

946 Tarih. 11. 289. 

947 Tarih, XII. 205-206. 

948 Tarih, II, 227. 

949 Tarih, XII, 202. 

950 Tarih, n. 227-228. 

951 Tarih, XII. 202. 
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SONUC; 

Ceydet Pa~a'mn kimligi ye en bnemli ybnil belki de Tanzimat aydml 

olu~unda sakhdlr. Simdiye kadar aydmlanmaml~ olan bu sis perdesinin kaldlflh~l, 

bir anlamda Tanzimat dbneminin de netle~mesinde bir ba~langl<;:olacaktlr. 

Bilindigi gibi, Tanzimat dbnemi Osmanh aydml liberal olup klasik iktisattan 

yanadlr. Kar~lhkh ilstilnltikler ilkesine inamr. Liberal iktisat XIX yUzyIl Osmanh 

iktisat<;:Ilannm ortak noktasldlr. Biltiln aydm kesimin temel endi~esi klasik 

Osmanh'nm kapah, provisyonist, fiskalist ve ge<;:imlik yaplsml <;:bzmekte odakla~lr. 

YilzyIllardlr silregelen bu yapl ancak, liberal bir iktisat politikaslyla <;:bzillebilecektir. 

o yIllarda liberal olmak degi~imden yana olmaktlr. Liberalizm, Osmanh toplumu 

i<;:in tek kurtulu~ yoludur. NasIl ki anayasal beklentiler liberal kaynakh lse, 

ekonomik geli~me de liberal dil~ilncenin bir ilrilnildilr. 

Ancak Cevdet Pa~a, Batlcl ve yenilik<;:i Tanzimat ku~agl ile yakm ili~kileri 

olmasma ragmen, onlardan daha ayn bir <;:bzilmil ileri silrmil~tilr. Bir yandan 

iktisadi geli~menin sanayile~meye bagh oldugunda birIe~ilirken, diger yandan da 

BatIlIla~ma-Ayrupahla~ma yakla~lmmda Ceydet Pa~a, orijinal bir dil~ilnce tarzml 

geli~tirmi~tir. Pa~a'ya gbre Osmanh Deyleti'nin Ayrupahla~masl diye bir durum 

sbzkonusu olamazdl. (unku Avrupa'nm toplumsal yaplsl <;:ok farkhydl. OzelIikle 

islamiyet, Osmanhlar i<;:in deyletin gilcilnil ye birligini silrdilren tek faktbrdu. Pa~a, 

medeniyetin ba~langl<;:ta doguda ortaya <;:lklP, oradan Batl'ya ge<;:tigini savunarak 

bunun A vrupa ile bzde~le~tirilmesine kar~l <;:lkar. iki medeniyet arasmda bir <;:ok 

farklar' Yardlr. Bizi ilgilendireni, "smIflar" a<;:lsmdan olamdlr. Pa~a, slmflann A yrupa 

toplumunun en bnde gelen aYlflcI bgesinin ye Ayrupa illkelerinin toplumsal 

geli~mesini belirIeyen ba~hca etmenin, slmflar arasmdaki ili~ki oldugunu belirtir. 

Pa~a, Tanzimat'm bnde gelen iki ~ahsiyeti olan All ye Fuad Pa~alardan farkh 

olarak Osmanh Deyleti'ni yUcelten ye onu bilyilk miIIetler toplulugu durumuna 

getiren gilciln islamiyet oldugunu IsrarIa tekrarlar. Bbylece 0, "islam Birligi" 
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aklmlll1ll du!?unsel temelini olu!?turur. Pa!?a'ya gore sozkonusu birligin saglanmasl, 
sadece siyasi degil, aym zamanda biryok ekonomik ylkarlar da saglar. 

Pa!?a'n1ll dunya gorU!?U, geleneksel isHim du!?uncesi yeryeyesindedir. iktisadi 
gOrU!?leri ise, Batl 'Yl tammakla birlikte gelen liberal bir anlayl!?a kaynakhk etmekle 
beraber, kadim islam-Osmanh iktisat anlaYl!?1ll111 bir terkibidir. 

Osmanh Deyleti'nin Batlh Ulkeler gibi nast! ilerleyecegi uzerinde fikirler 
yiirUten Pa!?a'nlll deyri gibi batldan etkilendigi, yenilikyi ye medeniyetyi oldugu 
dogrudur. Ancak bu tesbit, onun hadiseleri tamamen liberalist ye batlcl bir anlaYl!?la 
yorumladlgl manaSllla gelmez. Farkh medeniyetlerin benzer yonlerinin bulundugu 
bir realitedir. Pa!?a, donemi geregi, Batl medeniyetinde on plana ylkml!?, buna 
kar!?lhk Osmanh toplumunda geri planda kalml!? sosyal ye iktisadi duzenlemelerin 
tercihinde bir saklllca gormez. Bu anlaYI!?, Pa!?a'nlll dogu-batl aymmllldaki ana 
olyutudur. Bu baklmdan onun, Xrx.yiizyllda Batl'da daha aylk bir !?ekilde 
belirginle!?en serbest ticaret, !?irketie!?me, sigorta, banka, para muameleleri ye ozel 
mulkiyet gibi liberal kaynakh geli!?melere onem yeri!?i ye Osmanh toplumunun 
geli!?ip ilerlemesi konusunda bu tur yakla!?lmlardan faydalamlmasl du!?uncesi, 
du!?unsel planda Pa!?a'nlll onde gelen kanaatleridir. $irket-i Hayriye'nin 
kurulu!?undaki roIU ise, bunun pratige yanslml!? bir gostergesidir. 

Sozlerimizi biraz daha aylklayahm: Pa!?a'ya gore, Osmanh Deyleti, ya!?amak 
ye yarhglm deyam ettirebilmek iyin, kendi degerlerini esas almah, ancak islami 
ozellikleri korumak ye toplumun maneYl dinamikleri kabul edilen orf yeadetleri 
ya!?atmak !?artlyla Batl'dan ihtiyaylanna uygun ye faydah gorduklerini de almahdlr. 
A yrupa' daki icat, ke!?if ye geli!?melerden faydalanmahdlr. Bu yeryeyede Pa!?a, 
iktisadi faydanlll yamslra, siyasi ye politik ylkarlan savunur. Her iki gurubun 

. birbiriyle bagda!?tmlmasl gerektigini, bir ba!?ka ifadeyle, birbirlerinden aynlmaz bir 
butunun paryalan olduguuzerinde durur. Deylet ye toplum meselelerine "islami 
adalet" gOrU!?unden yakla!?lrken; iktisat, maliye, burokrasi konulanmn 
duzenlenmesinde Batlh tarz ye usulleri goz onunde bulundurur. Batl kar!?ISlllda 
uyamk, ihtiyath ye !?upheci bir taYlr iyinde bulunan Pa!?a, herhangi bir iktisadl 
sistemi esas almaktan yok, deyletye yozumlenmesi gereken problemler uzerinde 
durmu!?tur. Bu baktmdan, onun iktisadi gOrU!?lerinin Ayrupa'nlll klasik iktisat 

gOrU!?unun tesirinde oldugunu soylemek yanh!? olmaz. 

Pa!?a'n1ll iktisadl du!?uricelerine tesir eden yeyrelere gelince, bireysel planda 
yonlendirilmesinde en ba!?ta deyri itibanyla Tanzimat'lll onde gelen !?ahsiyetlerinden 
M. Re!?it Pa!?a'Yl zikretmek gerekecektir. Geymi!? doneme baktlglmlzda ise tarihyi 
olmasllllll getirdigi bir ayantajla, ibn Haldun'la ba!?laYlp kendi devrine kadar gelen 
bir zincirden soz etmek mumkun gOrUnmektedir. Batlli anlamda ise, ingiliz 
Hariciye Nazm Palmerston ye Franslz klasik iktisatylsl 1. Babtist Say'1 tamYlp 

178 



okudugunu biliyoruz. Aynca Avusturya Ba~yekili Metternich'in Ayrupa deyletleri 

arasmda izledigi denge politikasml begendigini ye Fransa'da Maliye nazlrhgmda 

bulunmu~ olan merkantilistlerden Turgot'yu da yakmdan tamd@m goIiiyoruz. 

Geriye donilk te~hislerinde, bir yok Osmanh dil~ilnilr ye yazan gibi, "kanun-l 

kadim"cidir. Uzerinde titizlikle durulan bu koklil anlayl~m, zamanla bozulmasmm 

temelinde yukanda sozil edilen adalet kayrammm eksikligi yardlr. Ama ya~amlan 

yag, geymi~te kalan bu uygulamaYI artlk kaldlrmaz.. A yrupa' da ba~layan yeni bir 

deyir ye yeni bir medeniyet anlaYI~I, deyletleri ye toplumlan derinden sarsacak 

boyuttadlr. ~ilnkil Ayrupa'nm ilstilnli.igil, yagl yakalamaktan geymekte ya da bir 

ba~ka ifadeyle Osmanh'nm geri kah~1 yaga uyum saglayamamaktan ileri 

gelmektedir. ~agl yakalamak ye anlamak ... Bu farkh tesbit, isHim ye Batl dil~ilncesi 

ye kurumlanmn islami planda amprik bir terkibinden ba~ka bit ~ey degildir. 

XIX.yUzYllda liberal ye himayeci iktisadi politikalar olarak kar~lmlza ylkan iki 

ayn aklm arasmda, uygulamaya yonelik kararlar aylsmdan bir fark oldugunu, buna 

kar~Illk her ikisinin de temelde kapitalist bir toplum dilzenini iktisadi geli~menin 

gerekli ye yeterli ~artl olarak kabul ettigini go IiiIiiz. ~ilnkil Batl Ayrupa illkelerinin 

bu yUzyIlda belirginle~en ekonomik geli~me ye ilstilnlilklerinin ana nedeni 

kapitalizmdir. Batl ile yakm temaSI olan ye Batl'YI yakmdan tamyan Osmanh aydml, 

bu geryegi farketmi~tir. DolaYlslyla deyleti kurtarmanm tek yolu olarak da kapitalist 

bir dilzenin ekonomik ye toplumsal kurumlanm kurmak ye ya~atmak oldugu 

konusunda ittifak etmi~lerdir. Serbest ticaret, sanayile~me, ozel millkiyet, 

~irketle~me, banka, sigorta gibi unsurlar kapitalizmin aynlmaz birer gerekleridir. 

Daha aylk bir ifadeyle, "kapitalist batl toplumuna ula~ma" arzusunda birle~en 

Osmanh aydmlan, bunu geryekle~tirmenin iki ayn yolunu gundeme getirip silrekli 

tartl~ml~lardlr. Fuat Pa~a'dan Namlk Kemal'e kadar uzanan yizgide, Ayrupa 

medeniyeti denildigi zaman anla~Ilan, fakat aylk olarak ifade edilemeyen de bundan 

ba~ka bir ~ey degildir. 

Bu yizgide, ayn bir stil olu~turan Ceydet Pa~a, millkiln umram deyimini 

kullamrken, A yrupah bir medeniyet anlaYI~mdan yok kendimize ozgil bir medeniyet 

modelini kastetmektedir. "isliim kapitalizmi" diyebilecegimiz bu yizginin ba~mda 

yer alan Ceydet Pa~a da bu geli~menin kapitalistle~mek ile mUmkUn olabilecegini 

bilmekte, fakat bunun ortaya ylkaracagl smlf saya~lannm getirecegi tehlikeyi sezdigi 

iyin de himayeci politikalarla geryekle~tirilebilecek bir geli~meyi hedeflemektedir. 

Ziraat bankalan kurulmasl orneginde oldugu gibi... Mutlak bir koruyuculuktan 

yana olmayan Ceydet Pa~a baZl, konularda serbesti, baZl konularda mUdahale 

taraftandlr. Bu dualizmi, onun deylet/siyaset adaml olmasmdan kaynaklanmaktadlr. 

Ceydet Pa~a'nm hedefini tek cUmleyle ozetlemek milmkilndilr: isliim kalarak 

yagda~la~mak. 
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EK no: 1 

[Tedbir-i Menzil Uzerine/52 

Hikmet-i ameliyeden Tedbir-i Meilzii Ozerine M6sy6 Say mlm mii'ellif-i me~hlmlI1 te"lif

kerdesi olan kitabl Terciime OdaSl me'mllrlanndan Sehak bendeleri Tiirkcre'ye terciime ediip 

Meclis-i Ma'arife takdim eyh';mi~ oldugundan kitab-l mezkiir miitala'a olundukda ammeye 

fa'ideli bir ~ey idiigiinden ve saye-i ali-i cenab-l ~ehin~ahide bu diirlii ma'arifin ta'mim ii inti~an 

milletce feva'id-i kiilliyeyi icab edeceginden her vechile tab' u temsile ~ayan olmagla masanf ve 

temettu'u miitercime a'id olarak kendii zimmetine tab' ediip ne~r olunmasl ye ba'd-ezin dahi bu 

misillO kiitiib-i nafi'a-i milliyenin terciimesine miicib-i ~evk ii gayreti olmak iizre be~ bin gum~ 

atJyye-i seniyye ile taltif ii te~vik buyumlmasl miyane-i acizanemizde tezekkiir ye tensib kIlllllll1~ 

.oldugll rehin-i ilm-i alem-~iimul-i vekalet-penahileri buyumldukda emr u ferman hazret-i 

yeliyyii'l-emrindir. 

Fi 19 S. sene [12]67 

[Ahmed Cevdet ve Maarif Meclisi' nin diger iiyelerinin miihiirleri] 

952 BOA, irade Meclis-i VaJa, no: 6166, 
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EK no: II 

,Sosyalistler' e Duir953 

MiHuk-i iran'm tabaka-i riibi'asl olan ve tiirih-i Hicret-i Nebeviye'den dart yiiz yirmi iki 

sene evvel zuhur iden ekiisire-i Sasaniye'nin on be~incisi Kubaz nam kisramn zamamnda Merdek 

[Mazdek] nam zmdlk-I me~hllr zuhflr ile da'va-YI ni1btivvet ve nasI hep Adem ve Havva evladl 

olmak hasebiyle ana baba bir kannda~ olduklanna bina' en hep emval ve nisada mi1tesaviyen 

mlite~arik >ol~ak i'tik§.d-I bMIlma da' vet eylemi~di. 

Esfrfil-i nas ana tabi' olduklan gibi Kubaz dahi anm din-i batIlma girdi. Fevahi~ serbestce 

icra-Yl fuh~iyata meydan buldu. Fall ve edani mi1tesavi ve btiti1n han bir karhane-i fevahi~ ve 

menahi oldu. Nesil kan~dl, erkekler evlad lezzetinden mahrum kaldl. EI-hasIl bu mhle-i 

mezmume ba'zl esfrfil ile fahi~elerin i~lerine yaradl. Uikin sa'ir nasa pek giran geldi. Bina'en

aleyh ci1mlesi ittifak ederek Kubaz'l hal' ile yerine biraderi Camasfl iclas eylediler ise de Kubaz 

han ile Turan arasmda vaki' Taharistan memleketi ah§.lisi olan HeyatIla ta'ifesine iltica eyledi ve 

anlann i'anesiyle hayli asker topladl ve han'a avdet ve lede'l-muharebe galebe ederek Camasfl 

habsediip vefatllla kadar taht -I han' da istikrar buldu. Merdeki ayini dahi payd,lr oldu. 

[2JK .. ubaz'm vefatmda yerine oglu Nu~irevan sagir oldugu halde Iran tahtma ciilus eyledi. 

Biiyiiyiip de saltanatda kesb-i istildal edicek havass-I ricalini cem' ile tertib-i divan edi1p 

ciimlesine hitaben nutka §.gaz ederek: "Allah ile ahdetmi~imdir ki. saltanat bana tevecci1h ederse 

Merdekiler'i katledeyim. Ciinki1 anlar nasll emval ve nisvamm miib,lh ve mii~terek klldllar. 

Kimesneye mahsus bir kan olmayup le'imler ile kerimlerin soyu kan~dl ve f§.hi~eler i<;iin icra-Yl 

fuh~iyat yolu kolayla~dl. Nisa-i kiram sokakdan ge<;er iken anI ann yiiziine bakmaga cesaret 

edemeyen esfrfil anlara vasll oldu" dedikde mel'lm Merdek -ki. serir-i saltanatlll sol canibinde 

ka'im idi- nutk-l kisraya cevaben: "Biiti1n halk! katledebilir misin? Bu senin dedigin bir bi1yiik 

fesaddlr. Allah seni Islall-1 miilk i<;iin melik etdi, ifs ad i<;iin etmedi" demesi i1zerine Nu~irevan 

dahi: "Ey veled-i zina! Hatmna geli.ir mi Id, validem ile yatmak i<;iin Kubaz'dan mhsat istedin. 0 

da mhsat vermekle validemin odasllla gitdin. Ben de arkandan eri~dim ve senin ayagml apdi1m 

kL <;oraplaruun pis kokusu ha13 burnumdadlr ve senden reca etdim. sen de validemi bana 

bagl~ladm ve geri dandiin" deyii stdl etdi ve Merdek: "EveC dedikde Nu~irevan heman anlll 

i'damml emretmekle derMl Merdek-i mel'llll katl ve la~esi ihrak edildi ve "Merdekiler'in demi 

hederdir" deyi1 dellallar nida etmekle 01 giin bi-hadd u ihsa Merdekiler katlolundu ve Merdeldler 

953 istanbul Belediyesi Taksim Atatiirk Kiitiiphanesi. Muallim Cevdet Kitaphgl, no: 0.8. 
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kat1-i am olunmak ic;;un vilayetlere emir1er gonderi1di. [3[faraf taraf Merdekiler katlo1unup 

baktyyeti.i's-sityl'lf 01an1an diyar-l Suriye ve Anado1u taraflanna daglldllar ve vardlklan yerlerde 

giziU din tutar 01du1ar. 

Bunun Lizerine Nu~irevan, devletinin Is1ah ve tanzimine klyam etdi. Ama ne zahmet1er 

c;;ekdi. Meydanda birc;;ok ziikllr ve inas evtad var. Kimi1erinin babalan me~kl'lk ve kimi1erinin 

babalan biitiin biitiin mechlll. Merdekiler ha1km emvalini zabteylemi$ler, kimisinin sahibi 

meydanda, kimisinin sahibi yok. Iran ahalisi dag1arda gezen vah$i hayvan siinilerine donmii$. Bu 

mii$ki1atl hall ii tesviye ic;;iin Nu~irevan, ~iibheli ve ihtilafh olan c;;ocuk1an l<lyMetce kime benzer 

ise nesebini ana ilhelk ve nesebleri mechlll kalan c;;ocuklan kole smlfma idhc1l ey1emek ve baba1an 

ma'll1m olmayan klzlan, canib-i miriden tezvic ve Merdekiler'in emvc1lini fukaraya taksim ve 

~ll11dan bundan aldlklan emvali eski sahiblerine redd ii teslim itdirmek gibi birc;;ok tekelliiffrt i1e 

hukuk-l tasarmfiyeyi ve USll1-i izdivacl yeniden te' sis etdi ve pek c;;ok ada1et ey1edi. Her tarafda 

ad1 it dad i1e $ohret bu1du. Haraba mii~rif olan Iran iilkesi amn adc1leti sayesinde yeniden ma' milr 

oldu. 

Sendiizistan ve Taharistan gibi mukaddemce iran Devleti'nin Zel'fl sebebiy1e hUkmiinden 

C;;lkml~ olan mema1ik yine Iran'm havza-i hiikluuetine girdi. 

[-IjCii!lIS-1 Nu~irevan'm yirmi dordLincii senesi Nebiyy-i ,1him' z-zaman aleyhi's

sa1avatii'r-rahman hazretleri ditnyaya te~rifbuyurmu~lardlr ve Nu~irevan'm her tarafda adalet ile 

~ohretine J~WI.!:ill1 0-") ~ ...::,.1J hadls-i ~enfi ~ahid-i adildir. Me'aI-i miinifi: 

"Melik-i Milin zamanll1da dogmu~umdur" demek olur. 

Arasl c;;ok gec;;meyitp din-i ishlm etrMa mitnte~ir oldukda Merdekiler ehl-i is1am ic;;ine 

kan~dllar ve ara Slra birer tank ile ahkau;-l diniyeyi ifsada kalkl~dllar. Ekseriya Alevi1ik perdesi 

arkasma giz1eniip ayin-i batl11anm icradan gem kalmadllar. Anadolu'nun ba'zl mahallerinde 

mevclld olan klZllba~lar hep Merdekiler bakayas1l1dandu. Bfrtlluye mezhebi dahi anlardan 

tahassul etmi~ bir meslek-i bfrtlldlr. i~te bun1ara ibahiyyllll dahi denili.ir. 

Suriye taraf1l1da Nusayri gibi guIat-l ~i'adan olan mezahib-i bc1tl1a hep B'ltlmye'dendir. Bu 

maktlle aka'id-i sahife ashabl efkar-l batIlalanl11 tervic ve cithetayl igfc1l Li Id1aI ic;;itn ayat-I 

Kur' ,1niye 'yi hatlr u hayaIe ge1medik yanlt~ Im)' ml1ar ile tefsir ederler. hawl kalblerinde 

mitndemic ohm Merdek ayinini tervic ic;;iin ~ ~..J 'lll ~ L, ~ ~ <,?~I ~ ,1yet-i 

kerimesiyle istidIal ederler. Me'a1-i miinifi: "0 ~ol zat-l ecell-i a'ladlr ki, yeryitziindeki ~ey'leri 

kMfeten sizin ic;;iin, ya'ni sizin hayr u menfa'atinize olarak yaratdl" demekdir. Bundan mecmll'-1 

e~);,lnm mecml!'-l nas ic;;Lin olmasl ma'nasl C;;lkar, yoksa her ferdin her ~ey'ci.e i~tiraI<i tazuu 

ge1mez ve bu cihet1e ba 'ZI e~yal11n bey' 11 ~inl ve hibe ve nikiih gibi ba 'ZI esbiib-l $er'iyeye mebni 

ba'zl nasa muhtas 01mas1l1a miimifi olmaz ve ibahiyyun bir glllla sened olamaz. 

Vaktiyle B,ltuuye ashabl diive1-i islamiye 'ye biiyLik be1a oldular. <;:iinkit ic;;lerinde birc;;ok 

fediiyi1er bu1unup anlann v::lsltasly1a ma'rlifzevatl i'd,lm etdirege1diklerinden ha1ka deh~et venip 

bu suret1e kesb-i kuvvet ve tevs!' -i hi.ikluuet ederlerdi ve an1ann fedayileri ekseriya esrar 
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i<;:diklerinden anlara Ha~~a~ derlerdi. I~te franS1zea lstIlahat-1 kanuniyeden olan "asasin" ya'ni 

katil-i miite'ammid ta'biri Ha~~a~in lafzmdan galatd1r, Bu dahi ehl-i salibin Suriye'den 

AYmpa 'ya gotiirmii~ olduklan ta 'biratdand1r. ~iinkii ehl-i salibin Suriye tarafma gitdikleri Yakit 

Suriye'de pek <;:ok Batlluye baldyas1 olan Ha~~a~in yar idi. 

[5]Ve 01 zaman AYmpa zuliimat-1 eehl i<;:inde olup ulum ye fiinun seydaSml oraya MlSU ye 

Suriye'den aydet eyleyen ehl-i salib gotiirmii~dii. Hatta AYmpa'da en ibtida Hikmet'den tereiime 

olunan kit,lb ibn-i Sina 'n111 Kdnul1-1 Tlb 'bld1r. Bununla beraber hiirriyet ve serbestiyet efkanm da 

gotiirmii~lerdir. Fakat feodalite aS1rlan olmak hasebiyle bu diirHi sozler AYmpa' da alenen 

soylenemez olduguna mebni Batllllye'den gordiikleri usul iizre gizlii eem'iyetler yapup ashab1 

birbirini tanlluak i<;:iin beynlerinde bir tal<lm i~,lretler yaz'etmi~lerdir, i~te Farmason tariki bu 

yeehile zuhih itmi~dir ki, i~aretleri Bekta~iler beyninde miista'mel olan i~aretlere pek benzer. 

Mukaddemat -1 me~rClhaya nazaran ehl-i salib 0 zaman Bat1mye' de esrar addolunan 

Merdeld efkanm dahi beraber gotiirmii~ler ise de meydana <;:lkamayup mahfl kalm1~du, 

Ba'deM zuhllr eden Komiinizm ye Sosyalist ye Nihilist mezhebleri hep Merdeki ayini 

demek oluyor. Zira bunlann beynlerinde teferndtea fark yar ise de hep emlakde hukllk-l 

tasarmfu ye nisada uslll-i izdiYaCl ilgadan ibaret olmagla esasen eiimlesi birdir. 

[6J$u kadar yar kL bunlardan ba'zllan Viielld-l Sani'i dahi miinkir imi~, Ale'l-husllS 

Nihilistler her ~ey'i inkarda lsrar ederlermi~, $u hale nazaran anlar I1m-i Kelam'da beyan olunan 

Sofistaiye' nin bir kIsm1 olan Imldiye f1rkas1 demek oluyor ki, anlar kMfe-i bedihiyat1 inkarda 

lsrar ederler ye her ne desen "hi<;:" derler. Nihilist dahi hi<;:lik ma'Iulsl11a olmagla am inadiye deyii 

tereiime etmek sahih olur, amma gazeteeiler lstlIah,\t-1 keIamiyeyi bilmediklerinden ekser arabi 

gazeteler de Nihilist makammda 'AdemiyyCll1 diyorlar. 

El-hasll iran'da zuMr eden Merdeki meslegi soma Memalik-i Islamiye'de BatIlllye'den 

olan firak-l dalle mezahibine miinkalib olmu~dur ye ekseriya AleYilik hukasma biirtinmii~diir, 

Ba'deM AYmpa'ya gediip elbise-i seyda-Y1 efreneiye telebbiis ederek Komiinizm, Sosyalist 

Nihilist gibi namlar takllll111~d1r. Efkar-1 diniyeye za'f geldikee bu misilhi firak-l dallenin 

yogalmas1 ve ale'l-hllsUS eanib-i hiikllmetden miimana'at gormez ise az yakit zarfmda meydan 

almasl tabi'idir. [7]Ve Aympa'mn Ibahiyylll1 meslegine pek ziyacte isti'dad1 Yardu, Zira agniyasl 

ne kadar servet ii yesara malik iseler fukaras1 0 kadar mahnlm ye me ')'1.1s bir haIdedir ye adet ye 

te'amiil-i amme Ibahiye mezhebine pek ziyiide miisii'iddir, Efkiir-I diniye ise yevmen fe-yeymen 

mahyolup gidi~or. Biml'en-aleyh Aympa'l1ln her tarafl11da ibiihiye pek <;:ogahm~ ye giinden giine 

<;:ogalmakda bulunmu~dur, Bu ise bir giin Avmpa'l1ll1 ba~ll1a bir biiyiik feliiket getireeegi ya'ni 

her tarafda ihtil<ll-i llmlnui <;:lkaraeag1 siyiik u sib,lk-1 ahyiilden anla~lhyor, Viikl'ii bu makllle 

ahyiil-i ihtiliiliye piiyd,lr olamaz, ~ok ge<;:meyiip Mkllmet-i mutlaka-i kiihire zuMra geliir. Lakin 

bu arada AYmpa here ii mere edilmi~ oIur, Hiikm-i kader ne ise zuMra geliir, Hafazanalliihu min 

~iinlrihim. 
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[8JAcab~1 AYmpa'da ay1e bir ihtiHil-i umllmi zuMr ederse biz ne hellde bu1unumz'? Ahya1-i 

<ltiyeyi Cenab-l Hak'dan ba$ka kimesne bilemez. Ve 0 zaman ne hell ye ye meYki'de 

bu1unacagulllzI $imdiden tahmin edemeyiz. Fakat ay1e bir ha1 zuhur edecek olsa seyirci gibi 

kahnz ye eh1-i lrz i<;:iin Memalik-i Mahnlse'den ba$ka caY-I seIamet ka1maz. Cunki Mema1ik-i 

Mahrilse'de adet ye te'~lmii1-i amme, efkar-l ibahiye'ye munafi olup her ta'ifenin i<;:inde 

miitedeyyin adem1er dahi <;:okdur. Bu cihetle Memalik-i Mahnlse'de AYmpa kadar bu efkar-l 

fasideye isti' dad yokdur. Vell<I' a her ta' ifede miilhid ye Zl11dlk eksik olmaz. Lakin aded1eri havf 

olunacak dereceye yarmaml$dlr ye fes<ld1anmn anu ahnmak flrsatl dahi ge<;:memi$dir. 

Minallahi 't -tevfik 

Ahmed Cevdet 
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YzldlZ SaraY-l Hiimayunu 
Ba~kitabet Da 'iresi 

EK no: III 

Enciimen-i Nlahsus Mazbatasl Suretidir954 

Umllr-l adliye ve inzibatiyenin istikmal-i intizamat ve me'murin-i miilkiyenin intihabma 

miite'allik ba'zl miitala'atl haV1 arz ve takd1m olunmu~ olan fi 21 Muharrem sene 305 tarihli 

mazbata-i acizanemiz iizerine ~eref-miite'allik buyurulan iradat-l hikmet-imlyat-l cenab-l 

Padi~ahl ciimle-i celilesinden oldugu uzre Memalik-i Sahane'nin muhtac oldugu asar-l nafi'amn 

te'essiis ve tezaylidii esbab ve tedab1ri ictima'at-l ad1de-i bendeganemizde bi'l-etrM mutaIa'a ve 

haz1ne-i devleti vikaye ile ahallnin servet ve sa'adet halinin muhMazasl esbabl bi't-tezekki.ir arz-I 

atebe-i uly,l kIlllll11asl evvelce $eref-sadlr olan emr u ferman-I hi.imayllll-I hazret-i mulUldne 

mantllk-I miinlfi vechile icra kIhnan tebHgata cev,lben N,w'a Nezareti'nden varid olan tezkire-i 

mufassala daha nihade-i mevki'-i muzakere olundu. 

Devlet ve memleketce fa'ide-bah$ olacak asar-I nafi'a ahalinin tekslr-i niimsuyla tezyid-i 

servetine ta'alluk eden vesa'it ve' a'maIat olup ahallnin ve ba-huslls ehl-i Islam'm adem-i 

tezayiid-i niims, hldmet-i askeriye, iskat-i cen1n, fakr u ihtiyac ve usul-i l11fz-l slhhate adem-i 

ma'!tlmat gibi esbabdan ml$1dir. Hldmet-i askeriye la-bUd oldu~mdan bundan tenasi.ile terettiib 

eden tenakus zaruri olup $U kadar ki vakt-i sulhda asakir-i red1fe kendii hanelerinde muldm 

olduklan misillu silah altmda bulunan efrad-l nizamiyenin· dahi ta'llm vakitlerinin gayn 

zamanda li.izllmundan fazla olan kIsmlmn memalik-i sa'irede oldu~l gibi me'ztlnen bi'l~ 

mumlvebe hanelerine blrakIlabileceginden bu suretle hem tenasiilce olan temlkus tabflf ve her:t de 

idare-i askeriyece tasarruf edilmi$ olur. 1skat-1 cen111 madde-i faz1haslllln vukll'una sebeb olanlar 

hald<lnda Ce::a Kanunname-i Hii/JIayunu'nda aglr cezalar ta'Y1n kIlmml$ oldugu haIde bunul1 

icra'atma hi.ikllmetce pek de i'tina olunmamakda oldu~llldan Mem,llik-i Sahane'de iskat-I cen1n 

keslru'l-vukll' olup ba$luca sebebi dahi ahaHnin fakr u ihtiyacI ise de buna vaslta olanlar ta'ife-i 

nisadan olmalanyla me'mllrln-i miilkiye canibinden tenbihat-I miitevaliye ile icra-YI tehdldat ve 

cevami'-i $erifede ki.irsi va'izleri tarafmdan ifa-YI nasayih ve telkinat edildigi suretde bu tedb1rin 

te'siriyle i~bu cinayetin hay lice anii ahnacagl derkclrdu. Fakr u ihtiyacm indifa'l hUSlll-i 

tereddi.ide menut olup bu hususa ta'alluk eden vesa'it ise mute'addid olmalda beraber teba'a-i 

954 BOA Y. A. Res .. no: 40/13. 
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~rul<lnenin her ~eyden evvel a'zam ihtiyacl huzilr u emniyetle hiikilmet-i seniyyenin himaye ve 

adruetine na'iliyeti ve erbab-l ~akavetin tasallut u te'addisine maslmiyeti kazlyyesi idiigiinden bu 

emr-i ehemmin te'mini me'milrin-i miilkiyenin mlikellefiyet ve mes'uliyetine bi'l-ciimle icra'atm 

bir nizam-l mahslls ile kontrol altma almmaslyla husUl-pezir olur. Hlfz-l slhhat madde-i mu'tena

bahasllla gelince silye-i ~ahanede bu hUSllS iylin hiiIasa ve tertib edilmi~ kitablar oldugundan bu 

usUl ve ma'hlmat111 kMfe-i mekatib-i Rli~diye'de Mssaten tedrisiyle benlber daha ziyade inti~an 

iyiin zikrolunan kitilblardan liiztunu kadar nlishalan11ln vilayi\tda karye imamlanna vannca 

meccanen tevzi'i ve slhhat-i umllmiyenin muhMazasllla da'ir olan nizamatlll hakkIyla icra'atllla 

i'tina ile vilayatda belediye tabiblerinin teksiri hUSlll-i maksadl teshll eder. Ahalinin tezyid-i 

servetine ludmet edecek esbab111 ba~lIcasl zira' at bankalan olup ylinkli her yerde oldugu gibi 

Memalik-i $ahane'de dahi arazinin klymeti ak<;enin fa'izi nisbetinde ve fa'iz ise beyne'l-aMll 

yiizde yirmiden kuka kadar cereyan etmekde bulundugundan senevi bin gum~ irad veren bir tarla 

ii<; dort senelik iract111a mukabil bir bedel ile ahnup satIlmakda ve bu suretle aMll-i kura111n 

serveti yerine fakr u meskeneti artmakda olup Mlbuki bir vilayetde zira 'at bankasl kli~adlyla 

senevi yiizde altl fa' iz ve itfa-Yl deyn i<;lin yiizde ii<; aluunak iizre ahilliye ak<;e ikraz olunacak ise 

anlzinin [2Jlnymeti takriben hayliden hayli terakki edecegi ve bina'en-aleyh li<; bin gum~ deyni 

olan bir koylli senevi bin gum~ had veren tarlas1111 ~imdiki gibi ifa-Yl deyn i<;lin ii<; bin gum~a 

satmaga mecbllr olmadan ise senevi fa'iz olaark yiiz seksen ve re'sii'l-male mahsllben doksan 

gum~ if a etmek iizre muhtac oldugu li<; bin gum~u bankadan alup tedricen tesviye-i deyn ederek 

senevi bin gum~ irad111dan mahnlm edilmeyecegi derkardlr. i~te bankalann te' sisi ecnebi 

sermayesine muhti!c olmadlgllldan bunda bu gilne mahzllr olup olmadlgl bahsine gelince ahali bu 

bankalardan siihllletle ak<;e istikraz ediip uhde-i tasarmflannda bulunan arazi ve emliiki ferag 

bi'l-vefa ile terhin edecekleri cihetle medytlnlardan bir taklml ba' dehll ifii-Yl deyne muktedir 

olamayarak hasbe'l-mukavele satIlacak arazi ve emliiklerinin ecnebi tasarmfuna ge<;mesi 

mi.ilahazasl bari-i emirde varid-i ezhiin i~e de inde't-tedkik i~bu bankalann te'sisinde ecanibin 

Memalik-i $aMne'de arazi almak hususunda olan ragbet ve menfa'atleri tazyid edilmi~ olacagl 

nlimayan olur. <;iinkii biilada arz olunan edilleye gore ~imdiki haIde ii<; dort bin gum~ degeri olan 

arazinin marm'z-zikr bankalann te~kilinden sonra klymeti pek <;ok terakki edeceginden ~u 

ucuzlugu hengammda siihUletle teferm' olunan arazinin ba'dehU ziyade baM ile i~tirasl 

hususunda ecnebilerin ragbetine noksan gelecegi azade-i arz u beyandlr. Bu vas Ita ile arazi ve 

emlilldn klymeti her ne mertebe teraldd eder ise klymet nisbetinde allllmal<da olan emlill< vergisi 

dahi 0 derece tezayiid eder. ViliiyaH ~ilMnede menafi' sandlklannm te' sisi zirii' at bankasl 

makamlllda aMllye sermaye tediiriikii emeline mebni idiigiinden eger<;i hasbe'l-miizayaka bu 

sandlklann niiklld-l mevcudesinden bir klsm-l kiillisi hazine-i celile i<;iin istikriiz olunmasllldan 

dolaYl aMll bu sandlklardan heniiz hald<Iyla istifadeye ba~lamaml~ ise de bu maksad-l miihimme 

mebni aMllnin hiisIlat-l o~riyyesinden senevi ahnmakda olan yiizde birden MsIl olan sermayenin 

mevzl!' lehinde isti'lm1li dahi liizllm-l kat'i tahtl11da ahnaslY la ba' delml i~bu meniifi' 

sandlklan111n dahi her vilayetde zira' at bankasl tarzmda te' sisi ve idaresinin 0 fen ve ma' rifete 

Viiklf erbab-l emniyete havillesiyle mu'iimeWtuun ana gore ta'yini hUSlll-i matlabl te'mine kill 

olur. 

196 



Zinl' atin tezyidiyle enva.' mm tekessiir ve lsl<11u hususuna gelindikde bu dahi bozuk 

tohumlann tebdiliyle beraber tohumu olmayanlara ta'vizan tohum verilmekle hasil olacagmdan 

her vilayetde tohumu olmayanlara veya olup ,da bozulmu~ olanlara i'ta olunmak ve esmal1l 

memlfi' sand1klanndan ta'vizan verilmek iizre saglam tohum celb ii tedariik olunarak ziirra' a 

i'tas1yla esmal1lmn basil olacak zebayir esmanmdan istifa olunmas1 ve vilayatda arazinin zira'at 

miifetti~leri tarafmdan ke~f ii tahkik olunacak kuvve-i isbatiyesine gore abalinin menfa'atini 

mflcib daha ne gibi mahsfllat yeti~dirmek kabil ise bahas1 menMi' sand1klanndan tesviye 

olunmak iizre tohumlan celbolunarak meccanen ziirra'a tevzi' ye i'ta ve sflret-i zer'i ira'e ve 

ta'lim ile basil olacak tecnibeye gore 0 misillii mahsfllatm teksirine ye bu vechile vilayatda enva'-

1 mezrfl'8.tlll tezyidine bezl-i mesa'i ve ikdam edilmesi laz1m geHir. 

iska-Y1 arazi maddesi dahi Memalik-i Mahrflse-i $ahane'ce teksir-i zira'at ve tezyid-i 

servet-i ma'mllriyetin ba~hca esbabllldan olup bu da ba'zl enhara hendek a9mak ve yiiksek 

araziye makineler vas1tas1yla su 91karmak gibi ameliyat ve icra'ata miitevakk1f oldugundan 

nerelerde ne gibi ameliyata Hizllm oldugu NMi'a Nez,'iretrnce ke~f u tah1<1k olunarak yapilacak 

layihalar iizerine ~en'i'it -i miinasibe ile t<11ib- i taharrisi veya vesa' it -i sa' ire icras1 esbabma 

te~ebbiis olunmak iktiza eder. 

[3JA~ayir-i seyy,'irenin iskam maddesi de ma'muriyet ye servet-i memleketi mflcib esbab 

ciimlesinden ise de bu husfls aynca miitala'aya muht,'ic oldugundan an111 da iktizas1 ber-tafsil brl

mi.izakere neticesinin arZ-1 hUzllr-1 aIi k1hnacag1 derk,'ird1r. 

Esbab-1 servetden biri de bi'l-cHmle hayv,'inatm telefden vikayesiyle beraber ecnasmm 

lslah1 maddesi olup Fransa etIbba-Y1 me~hfIresinden Mosyo PastOr'iin hayvanat i9Hn ke~f etmi~ 

oldugu bir nev' telkih ameliyatllun Avmpa'ca feva'id H muhassenat1 tecriibe olunmu~ oldugu ve 

saye-i miilkdaride bu i~ i9iin mahsflsan ve me'mflren Paris'e i'mm olunan Mirliva Zeoros Pa~a 

ile refakatinde bulunan diger tabibler ameliy,lt-I mezkureye ta'lim etmi~ olduklan cihetle 

ameliyat-1 mezkflrenin Memalik-i $ahane'ce dahi baytarlara ve beledi tabiblerine dahi ta'lim 

etdirilerek ta'mim-i feva'idine miisara'at 01unmas1 NMi:a Nezareti'nin salifii'l-beyan 

tezkiresinden gosderildigi vechile ekser mahallerde zuhfIr eden hayvan hastahgmll1 tedavisiyle 

men'-i sirayeti i9iin Memalik-i $ahane'nin viis'ati nisbetinde baytar istihdam1 muktezi oldugu 

halde el-yevm sekiz vih'iyetde birer nefer baytar miistahdem olup sa'ir yilayatda baytar 

bulunmad1gllldan Me1m'ilik-i $ahane 'nin ihtiy,'ic1 nisbetinde baytarlar tedanikii i9iin Mekteb-i 

T1bb1ye-i Miilkiye'de fenn-i baytariye mahsllsan bir sllllfkii~ad edilmesi Iaz1meden goninmii~diir. 

Hayvanat cinsinin lsi<lluna gelince bunun i9iin vih'iyatda haralar te 'sisi lazllu gelir i~i de bu suret

i vakte ve masrafa muhtac olup hal-i ham-1 mali ise buna miisa'id 01mad1gmdan seniyye-i 

kudret-vaye-i hazret-i ~ehin~ahide ileriide ani ann da slras1yla te'sisi 9aresine bak1lmak iizre 

~imdilik yalmz esb ve slgum lsh'ih-1 ecnas1 zllumnda vilayatca Hizllmu kadar dam1zhk tedanik 

olunarak ve cins-i hayval1ln lslahmda olan feva' id ti muhassenat ahaliye tefhim edilerek bu 

sllretle ls1<1h-1 ecnasa i'tina ve ikdam 0lunmas1 huslll-i maksada kill goniniir. 
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$ose yollann tezayi.id-i servet ye ma'mllriyete olan h1dmeti miistagni-i arz ye izah olup 

seniyye-i muyaffaklyet-yaye-i cenab-1 cihanbanide doksan yedi senesinden li<;: yi.iz iki senesine 

kadar amele-i mlikellefe istihdam1 hakkll1da meyzll' olan usllle tevfikan yedi bin iki yi.iz altm1~ 

yedi kilometre ~ose yol ye on bir bin dokuz yi.iz otuz sekiz k6prti ile i'mcllat-1 sa'ire-i sll1a'iyye 

Yiicuda gelmi~ ye germi-i in~a'at i<;:lin bir tarafdan tedabir-i laz1me ittihaz ye icra olunmakda 

bulunmu~ oldugu Nafi'a Nezareti'nin m,'irm'z-zikr tezkiresinden istinbat olunup bu babda ittihaz 

olunan USlll-i ~ose i'malatll1ca huslll-i metalibe kill g6rtinmli~ oldugundan ba'dema dahi nizam-1 

mevzu'u da'iresinde ye derece-i ehemmiyeti i'tib,'inyla llizllmu olan yollann ameliyat ye 

in~a' atll1a deyam ye i'tina 01unmas1 ye demiryollara gelince bunlann umran-1 memleket ye 

izdiyad-1 servete etdigi ludmet yesa'it-i sa'irenin hi<;: birine makis 01l11ayarak ehemmiyet-i 

feYkal' actesi mlisellem oldu~ll1dan demiryollann Memalik -i $ahane' de teksiri emeliyle doksan 

sekiz senesinde ba'Zl l11lisa'adat ye teshih'it in'i'esiyle beraber ba-irade-i seniyye mahsllsan bir 

mukayele ye ~artname 'layihalan tanzim edilll1i~ ye Mersin' dan Adana 'ya kadar altm1~ yedi 

kilometre~ik bir del11iryol yapllarak i~letmege ba~lal111~ oldugu gibi ge<;:ende Anadolu haUl i<;:lin 

zuhUr eden M6sy6 Arlanger ye M6sy6 Elt ile kararla~dmlan ~era'it ye chile in~asll1a irade-i 

seniyye-i hazret-i HilMet-penahi ~eref-mlite'allik buyumlarak mliba~eret olundu~l halde en 

ziyacte ihtiyac olan hatt-1 asll viicllda gelmi~ 01acag1 gibi bu misilhi sa'ir serl11ayedaran i<;:lin dahi 

imtisal olarak Cihat-1 sa'irece kol kol del11iryollar te'sisine talibler zuhlml kayiyyen l11e'l11llldlir. 

{ljBatakhklann tathiri ba'zl enhann seyr-i sefayine scllih olacak bir hale getirihnesi. 

liman ye nhtllll in~as1, nlimlll1e <;:iftligi te' sisi. ormanlann l11uhMaza ye teksiri, ma' actinin l11l1cib-i 

istifade bir yolda i~ledilmesi huef ye sanayi'in ihya ye teysi'i maddeleri dahi ciimle-i asar-1 

Nafi'adan olup bunlar dahi ba~kaca miitclla'a olunarak 01 babda tanzim olunacak layiha-i 

ubeydanemiz arZ-1 hUzllr-1 all k1hnacag1 ye l11eyadd-1 ma'rllza-i sa'ire hakkll1da her ne yechile 

irade-i isabet- 'ade-i hazret-i Pacti~ahi ~eref-mlite'allik buyumlur ise mukteziyat-1 mlinifesi infaz 

edilecegi mubat-1 ilm-i all buyumldukda Idtlbe-i ahyalde emr u ferl11an hazret-i yeliyyi.i'l-emr 

efendimizindir. 

Fi 29 Muharrel11 sene [1]305 ye 

Fi 5 Te~rin-i Evvel sene [1]303 

Ma'arif Naziri 

Mlinif 

Hariciye N aZlfl 

Sa'id 

Tic,'iret ye Nafi'a Nazlfl 

Zihni 

$(lra-Y1 Devlet Re'isi 

Arifi 

Ashna Mut,'ib1kd1r. 

Abd-i Mlilukleri 

Siireyya 
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Cevdet 

Sadr-1 A'zam 
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EK no: IV 

[NIuvazene Defterine Dair Komisyon Raporu!5j 

Muhiit-I ilm-i s~lmi-i vekiilet-peniihileri buyumldugu i.izre muviizene defterlerinde ey~Uiit ve 

elviye vergisine elli bin kise akye zam gosteriHip si'tret-i tevzi' u taksimi dahi pi~giih-I hakiiYlk

iktiniih-I ~idivilerinde mi.in'akid olan komisyonda esiisen kariirgir olarak teferm'iitmm mutiila'a 

ve tesviyesi iicizlerine haviile buyumlmu~du. Bi'd-defe'iit akdolunan komisyonlarda cereyiin eden 

mi.iziikeriit-l kemteriinemizin ber-vech-i iiti arz u ifiidesine ibtidiir olunur. 

Gi.imri.ikler hakkmda tanzim olunan mu'iihede-i cedide iktiz~lsll1ca ihriiciitdan defaten 

yi.izde dordi.in tenzilinde teba'a-i saltanat-I seniyyenin kesbedecegi fevii'id-i kesire ve bundan 

hiisIl olacak env~l'-1 muhasseniit ve menafi'-i mi.ilkiye ~oyle dursun hiisllat-l o~riyenin mikdiin 

sekiz yi.iz bin kiseye karib olduguna gore sekiz milyon kiselik kadar hiislliit-I amyye olmak liizlm 

geli.ip bunun ne mikdiin seviihile ve sii'ir gi.imri.ik olan mahallere nakl ile resm-i gi.imrtik verdigi 

slhhat i.izre ma'111m degil ise de yahuz bir milyon iki yi.iz elli bin kiseligi gi.imrtik verir farz olunsa 

bu mikdiinn tenzil olunan yUzde dordu elli bin kise akye blur. Hiilbuki zahire ve duhiinll1 bir 

haylisi ve ipek ve afyon ve zeytlm gibi ba~hca hasIlatll1 ekserisi gi.imri.ik mahallerine ugrar oldugu 

mevadd-l ma'l1Imedendir. Yuzde sekizin teher sene birinin tenzili dahi ah3.11 hakkmda ba~kaca 

ve ba~hca bir fa'idedir. Ahiilinin bu yi.izden olan menafi'-i cesimesine ve verginin ibtida-YI 

vaz'll1dan bu vakte kadar fi'iit-l e~yal1ln haylice terakki eylell1i~ olmasll1a nazaran elli bin kisenin 

zamml istiksar olunacak bir ~ey degildir. Fakat teklifin sllret-i tarh u tevzi'i mi.ikellef olan 

ahiilinin servet i.i iktidanna gore olmak lazlln geli.ir iken vaktiyle eyal<lt ve elviye idugunden ba'zl 

kazalann vergileri bir nisbet-i sahiha i.izerine taksim olunamaml~ idi.igLinden ba'zl mahallerin 

vergisi hafifve ba'zl mahallerin vergisi pek aglr di.i~mi.i~ olmaslyla el-h~Ueti.i hazihi ba'zl sancak 

ve kaz3.1ar ahiilisi vergilerinin aglrhgll1dan bess-i ~ekva etmekde bulunmu~lardlr ve yunki.i ha! ve 

mevki'in nez3.1cet ve ehemmiyeti dahi gozedilmek lazlm geleceginden Bosna eyaletiyle i~kodra 

sancagl gibi ba'zl mahallerin zamm-I cedidden mi.istesna tutulmalan umur-l tabi'iyeden ve 

Bayezid ve Aydll1 sancaklan gibi ba'zl mahallerin tahfif ve ta'dil vergileri dahi fera'iz-i 

hiiliyeden gori.ilmi.i~di.ir. Bina' en-ala zalik zama' im-i cedide asIl verginin yi.izdesi nisbetiyle 

taksim olunamayup bunun iyi.in elde bir mikyas-l sahlh olmadlgll1dan bu babda bir kii'ide-i 

kat'lye-i sahiha vaz'l dahi kabil olamayacagl cihetle yaresiz bir takrib ve tahmin yoluna 
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gidilmi~dir. $oyle ki her kaza Yergisinin Mne ye nufUsuna ye bedel-i a'~,lnna nisbeti ye bender 

olan ba' Zl ~ehirler aMllsinin temettu' ve tidireti [2 jbir mikyas-l takribi ittiMz olunup ve 

sanc,lkca aded-i agmlm bedelatl ye erbab-I YUkllfun ihbaratl dahi pi~-i nazara almup bu tarikle 

olunan zamayimin mikdan defier-i melfllfda gosterildigi iizre elli aItl bin yedi yiiz altml~ iki kise 

ve dort yiiz altml~ yedi buc;;uk gum~a b,llig olup esbab-l mqnlhadan dolaYI ba'zl mahallerin 

vergi-yi kadimlerinden tenzil olunan iki bin yiiz seksen be~ kise UC;; yiiz yirmi iki buc;;uk gum~ 

bundan a~agl vanldlkda zama'im-i cedidenin elli dort bin be~ yiiz yetmi~ yedi kise yiiz kuk be~ 

gum~ Mlis fazlasl goriiniir ise de bunun sekiz bin dort yiiz altml~ kise kiisllr yetmi~ gum~u 

Selanik ve Tlrhala ve Karesi ye Biga ve Hiidavendigar ve izmir ve Bolu ve Sinob ve Viran~ehir 

ve Kastamonu ve Kiitahya sancilldanmn zama' imidir. Elviye-i merkllmenin havi oldugu 

kazalardan bir haylisi ise Tersane-i A.mire kerestesi hldmetinde bulunduklan cihetle vergilerine 

bir ~ey zam olunamayup ancak kangl kazaIann kereste hldmetinde bulundugu kayden 

bilinemedigine ve mahallerinden olunan isti'lamlann ekserisinin cevablan gelmedigine mebni 

mezkflr sekiz bin bu kadar kisenin ne mikdan noksan bulunacagl heniiz ma'lllm olamaml~dlr. 

<;:iinkii kereste kesen kazaIar iki ney' olup biri TopMne-i Ma'mllre'ye merblit olanlardlr. 

TopMne'ye merbllt olanlann lm1'lye ve nakliyesi ic;;iin her sene maham meclislerinde ka1'-1 fi'at 

olunmak nizaml iktizasmdan olmaslyla bunun ic;;iin zamm-I cedidden istisna olunmalan iktiza 

etmez ama Tersane keresteleri vaktiyle ka1' olunmu~ ve rayic-i vakte nazaran pek dllll bulunmu~ 

olan fi'at iizerine ka1' ve nakl etdirilmekde ye Tersane'ye merbllt olan kereste-ke~ kazalar fi'l-asl 

biitiin biitiin vergiden mu' ill ileen ~imdi hem sa' ir kazaIar gibi vergi veriip hem de bu yiikii dahi 

c;;ekmekde bulunmagm bundan dolaYl mezkllr kazaIar aMlisi slzlanmakda olduklanndan kereste

ke~lik us(Jlii bu vechile diri oldukca bunlann vergilerine zam olunmak kabil olamaz. Fakat 

salififz-zikr kereste-ke~ sancaklann Mli dahi miitefavit olarak ba'zIlannda kazaIar saIicilleca 

yekdigerine i' ane etmekde ve ba' zllannda bu i~i yalmz mll' ayyen olan kazaIar gormekde 

bulunmu~dur. Mese13 tahkik u istihbar 9lunduguna gore Karesi sancagmda kereste-ke~ olan 

yalmz Manyas ile Gonen kazalan olup bu iki kazamn zamm-l cedidi yirhli be~ bin dokuz yiiz 

yirmi aItl gum~ ohnaslyla meblag-l merkumun salifii'z-zikr sekiz bin dort yiiz bu kadar kise 

kiisllr gum~dan tenzili kab ediip diger kazaIann zama' imi olein aItI yiiz otuz iki bin [3 jiki yiiz 

doksan bir buc;;uk gum~ zammm ibka ve icrasl 13Z1111 gelecegine nazaran bu iki kazamn kereste

ke~ bulunmasmdan dolaYl elli dort bin be~ yiiz yetmi~ yedi kise yiiz l(1[k be~ gum~a balig olan 

zam,1'im-i cedidenin elli bir kise dort yiiz yirmi altl gum~u tenezziil ve tenakus etmi~ olur. Biga 

sandigmm mecmll'-l zama'imi yetmi~ yedi bin altl yiiz yirmi yedi gum~ oldugu Mlde olunan 

isti'lama cevaben gelmi~ olan telgrafnallle me'aIine gore liva-YI mezkllmn kereste-ke~ olan 

kazalanmn ber-muceb-i defier zama'im-i cedideden hissesi olan yalmz kuk sekiz bin iki yiiz 

doksan gum~un kezalik sekiz bin bu kadar kiseden tenzili idib eder. izmid' den gelen 

telgrafnallleden miistefad oldugu iizre Kocaeli sanc,lguun yahuz on iki kazasl kereste-ke~ ise de 

diger be~ kazasl dahi bu husllsda i'ane edegeldiklerinden bunlann dahi kereste-ke~ kazaIar gibi 

istisnaIan icab ediip meclllll'unun zama' imi ise yiiz elli bin iki yiiz yetmi~ altl gum~ ohnaslyla bu 

meblagm dahi mecmll'-I sanc,\gm zama'imi ohm liC;; yiiz on yedi bin iiC;; yiiz yetmi~ iki gum~dan 

a~agl vanlmasl geliir. Selanik'den varid olan telgrafnameye nazaran liva-YI mezkllrdan miiretteb 

olan kereste hususunda umllmen sancakca hlne olunageldigine mebni bu sancagm biitiin biitiin 

204 



zamm-! eedidden miistesml tutulmas! liiz!m gelmekle livii-y! mezkunm bin aIt! yiiz doksan iki 

kise dort yiiz otuz yedi gum~a biilig olan zamii'imi kiimilen tenzil olunmak idib ediip ~u kadar ki 

nefs-i ~ehr vergisine bir mikdiir ~ey zam olunabilir. Diger kereste-ke~ saneiiklardan heniiz 

isti'liim eeviiblan gelmemi~ oldugu eihetle mu' iimeleleri ne veehile oldugu ma' lllm degildir. Su 

hiile gore mezkllr elli dort bin be~ yiiz yetmi~ bu kadar kisenin ne mikdiin teniikus edeeegi 

ma'Wm degil ise de elli bin kiseden a~agl dti~memesi me'mul idiigiine ve .isti'liimlann viirud-l 

eeviibma dek maslahatm te'hirine zamiin mUsii'id olmayaeagma mebni i~bu kereste-ke~ saneiiklar 

zamii'iminin ba'deM iciibma bakllmak iizre diger elviye zamii'iminin ber-mlleeb-i defier icnl-Yl 

ieiibl i<;:iin mahallerine eviimir-i aliyye irs,ll buyumlmas! iciib-! maslahata mUVcUlk gortinmii~diir 

ve ber-minviil-i me~nlh zamii'im-i eedide hakkmda yapllan tesviye bir nev' takrib ve tahmin 

demek oldugu cihetle Sllret-i kat'lyede olamayaeagmdan mahallerinee liizllm-l sahih goriildiigli 

hiilde kaziilann hiil ve tahammlil-i hakikileri gozedilerek ieiibma gore birinin zamii'iminden bir 

mikdiinnm tenzil ile digerine zamml husllsunda viiliit-l izam ve mutasarqfin-i kiriim hazerat1ll3 

me'zlmiyet veriliip fakat bu babda k,l'ide-i adl ii hakkaniyete be-giiyet dikkat olunarak ve 

zamii'im-i eedideden bender-i tieiiret olan ~ehir ve kasabalann tidiret ve tahammtillerine gore 

hisse tarh u tevz!' klhnarak s,rir kasabiit ve kuriiya ziyiide tahmil olunmamasl ve her yerde vergi 

ahiilinin hiil-i tahammlil ve temettu'lanna gore tevzi' olundugu gibi {I joy le bender-i tieiiret olan 

~ehir ve kasabalarda dahi ashiib-l hlref ve saniiyi' in vergileri boyle temettu' iizerine tevzi' 

olunmak liizlm geliir ise de bunlardan ba~ka kesiil1ln vergilerinin emlak ve akar iizerine tarh u 

tevzi' kllinmasl ve sii'ir muhallerde dahi verginin tevzi'inde da'imii emlak nisbetinin gozedilmesi 

ve ba' Zl <;:ifilikiit vergileri fi 'I-asl pek hafif dii~mii~ oldugundan zama' im-i eedideden bunlara dahi 

kiymet ve iriidlanna gore hisse <;:lkanlmasl hUSllSiitllllll evamir-i aliyyede kiymet ve iradlanna 

gore hisse <;:lkanlmasl hususatllllll evamir-i aliyyede te 'kid ve tavsiyesi mevki' -i tensibde tezekkiir 

olunmu~dur. Mevadd-l ma'nlfe nezd-i sami-i vekiilet-penahilerinde tasvib ii tensib buyumldugu 

hiilde siilifii'z-zikr kereste-ke~ saneiiklard,!n mii'adiis111111 ber-mueeb-i defier icrii-Yl icabl biiblllda 

emr u fermiin hazret-i men lehii'l-emrindir. 
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