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ÜNİTE

1AVRUPA İLE SİYASİ VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; 18. yüzyıla kadar olan süreçte Os-
manlı-Avrupa ilişkilerini açıklayabilecek, Lale Devri’ndeki ve Lale 
Devri’nin hemen ardından gelen dönemdeki Osmanlı-Avrupa ilişkileri-
ni kavrayabilecek, III. Selim’in Avrupa ile ilişkilerinde önem verdiği ko-
nuları yorumlayabilecek, II. Mahmut döneminde Osmanlı-Avrupa iliş-
kilerinin sonucu olarak yapılan yenilikleri ifade edebilecek, Sultan Ab-
dülmecit dönemindeki Avrupa ile ilişkileri ve Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinde Avrupa’nın etki-
sini değerlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu
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Osmanlı Devleti 18. Yüzyıldan itibaren savaşlardaki mağlubiyetin sonucunda hem siyasi hem de 
sosyo-kültürel anlamda –özellikle Fransa- Avrupa ile yakınlaşır. Osmanlı Devleti ile Avrupa ülkeleri 
arasındaki ilişkilere bakıldığında ekonomik, askeri, diplomatik ve kültürel karşılıklı bir münasebet söz 
konusudur. 

Bu ünitede yükselme döneminden Tanzimat yıllarına kadar Osmanlı-Avrupa ilişkilerinin siyasi ve 
kültürel boyutları üzerinde durulacaktır.

18. YÜZYILA KADAR AVRUPA İLE SİYASAL VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER
Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile ilişkileri Tanzimat’tan önceki dönemlere dayanır. Ancak yük-

selme döneminde kazanılan zaferler sonucu gelişen güven duygusuyla Avrupa’daki gelişmeleri takip et-
mek gibi bir devlet politikası benimsenmemiştir. İstanbul’un fethiyle Avrupa-Osmanlı ilişkileri hem askeri 
hem politik hem de ticari anlamda yeni bir boyut kazanmıştır.

Osmanlı Devleti Avrupa’nın askeri tekniğinden yararlanması İstanbul’un fethinden önceki zaman 
dilimine rastlar. Nitekim Osmanlılar daha İstanbul’u fethetmeden önce Avrupa’dan barut, muhasara 
topu, havan, mayın gibi bazı silahlar alırlar. Askerlik alanında Avrupa’dan yararlanma -sınırlı da olsa- 
Osmanlı’da uzun yıllardan beri görülen bir durumdur.

Fetihten sonra İstanbul’da elçiler faaliyetlerini devam ettirir; fikir, sanat, kültür ve sosyal hayatta bazı 
değişikliklere vesile olmaları ise 18. yüzyıla denk gelir. Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmet fetihten he-
men sonra Grek bilimci ve filozofları İstanbul’a davet eder. Amirutzes ve Trapezuntios gibi isimler saraya 
davet edilir. Venedik’ten kılıç ve bronz ustaları getirtir. Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmet, sarayında 
Grek ve Latince eserlerden bir kütüphane oluşturur. Semaniye Medresesini bir bilim akademisi haline 
getirmeye çalışan, Grekçe eserlerden bir kütüphane oluşturan ve Kayser-i Rum (Roma İmparatorluğu) 
unvanını benimseyen Fatih Sultan Mehmet, bu çalışmalarıyla Roma İmparatorluğu’nu hakimiyeti altına 
alma arzusunu gösterir. Fatih Sultan Mehmet, Yunanlı Critoboulos’a biyografisini yazdırır. Criaco Pizzi-
colli de yine maiyeti içine alır. Yine 1479-1480 yıllarında İstanbul’a gelerek sarayda kalan İtalyan ressam 
Gentile Bellini de resmini yapar. Fatih’in emriyle Batlamyus’un coğrafyası da tercüme edilir. Rumca bilen 
Fatih, sarayında biri Latince diğeri Yunanca bilen iki katip bulundurur. Fatih’in İstanbul’a eski Yunan ve 
Roma heykellerini getirtmesi, bunları meydanlara diktirmese de çevresinde İtalyan ve Rum müşavirlerin 
bulunması Avrupa’ya ve Avrupa kültürüne kayıtsız kalmadığını gösterir.

Avrupa’daki sanat faaliyetlerine kayıtsız kalmayan II. Beyazıt Michelangelo’yu İstanbul’a davet eder. 
Davet etme sebebi, Haliç ve Galata üzerine bir köprü yaptırmaktır. Leonardo da Vinci, padişaha yazdığı 
mektupta Haliç ve Boğaz üzerine bir köprü yapmaya hazır olduğunu ifade eder. Köprü yapımıyla ilgili 
projeye ilgi duyan Michelangelo da İstanbul’a gelmek ister ancak gelemez. II. Beyazıt döneminde dış 
politikada en büyük hareketlilik Venedik’le olan ilişkilerde yaşanır ve bazı anlaşmazlıklardan dolayı Türk 
limanları Venedik ticaretine kapatılır.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Budin’e girerek Macar İmparatorluğu’na son veren Osmanlı ordusu buradan alınan hazinelerle bir-
likte bazı heykelleri de İstanbul’a getirir. Herkül, Apollon ve Diana heykelleri At Meydanı’nda İbrahim 
Paşa’nın sarayının önüne dikilir. İslam geleneğine aykırı bu heykellerin dikilmesinden dolayı İbrahim 
Paşa’ya Frenk İbrahim Paşa lakabı verilir ve Paşa halkın çok sert eleştirilerine maruz kalır.

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da yeni bir dönem başlatan bilim hareketine yabancı kalmasının se-
beplerinden birisinin toplumun kültürel ve geleneksel yapısıyla ilgili olduğu söylenebilir. Bununla birlikte 
Avrupa kültürüne ait bazı unsurlar saray çevresinde görülmeye başlanır. Sultan III. Murat’ın çocuklarının 
sünnet düğününde (1582) dokuz yüz Hristiyan köle tarafından “ballet pantomime” sergilenir. Düğüne 
Avrupalı hükümdarlar ve elçiler de davet edilir. 

Dışarıdan gelecek ciddi tehlikelerin bertaraf edildiği ve Osmanlı Devleti’nin gücünün, hâkimiyetinin 
kabul edildiği yükselme çağında Osmanlılar, Avrupa’dan yararlı gördükleri teknik unsurları alıp uygu-
lamada bir sakınca görmemişlerdir. Örneğin 15. yüzyılda Osmanlılar tarafından Avrupa icadı olan bazı 
toplar kullanılır. Avrupalı topçular ve top yapımcıları da bunlarla beraber ülkeye gelirler. Gemi inşasında 
Venedik örnek alınır; kadırga tasarımı ve yapımında Venedik tersanelerindeki gelişmeler yakından takip 
edilir. Osmanlılar, gemi yapımı ve haritacılık gibi alanlarda Avrupa’dan önemli bilgiler edinirler. 16. yüz-
yılda da birçok Avrupa haritası Osmanlıların eline geçer. Nitekim ünlü Osmanlı haritacısı Piri Reis, bazı 
Avrupa dillerini bilir, Avrupa haritalarını ve coğrafya kitaplarını rahatlıkla kullanır. 16 ve 17. yüzyıllarda da 
Avrupa’da ilerlemeye başlayan savaş teknolojilerinin ve silahların getirtilmesi için çaba harcanır. Osmanlı 
bilim adamları da Avrupa’nın coğrafyası, tarihi ve tıbbi gelişmeleriyle ilgili araştırma yaparlar. Mercator’un 
Atlas Minor adlı eserine sahip olan Kâtip Çelebi (1609-1657), 1653- 1655 yılları arasında bir Fransız 
kaçağının yardımıyla bu eseri Türkçeye çevirir. Ayrıca Kâtip Çelebi Cihannüma adlı eserinde Gerhard 
Mercator, Abraham Ortel, Philipp Cluver gibi birçok Avrupalı yazarın çalışmalarından da faydalanır. 

18. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile ilişkileri, siyasi olaylar ve savaşlar dışında, iki me-
deniyet arasındaki ekonomik ilişkilerin sınırlarını pek geçmez ve genellikle ülkeye gelen ya da Osmanlı 
sınırları içinde yaşayan Avrupalılar ile elçiler tarafından idare edilir. Batı’yla Haçlı seferleri ile başlayan 
devamlı ilişkilere rağmen Lale Devri’ne kadar ne örf ve âdetlerde ne fikir ve sanat konularında ne de 
kültürel bağlamda belirgin bir etki söz konusu değildir. Avrupa’yı âdeta yeniden şekillendiren Rönesans 
hareketi ve söz konusu hareketin sonuçları Osmanlı Devleti’ne girmediği gibi sızabilen bazı yenilikler de 
Osmanlı kültür hayatına ve ilmî çalışmalara pek bir şey katmamıştır. Ancak Osmanlı Devleti, yukarıda 
verilen örneklerde de görüldüğü gibi Batı’daki gelişmelerden büsbütün habersiz de değildir. 

Osmanlı Devleti’nin yeni Avrupa karşısında gerileyişi ise 16. yüzyıl sonlarında başlar. 1453’ten 
1566’ya kadar geçen süreçte Avrupa’da önemli inkılâplar yapılır. Rönesans ve Reform hareketleri or-
taya çıkar, Amerika kıtası ve Hindistan yolu keşfedilir matbaanın icadıyla fikir hareketleri yayılmaya 
başlar. 15. asır sonuyla 16. asır başlarında fikir ve sanat adamlarının atılımlarıyla Rönesans devri açılır; 
Avrupa’yı etkileyecek önemli eserler yazılır. Yine XVI. asrın ilk yarısında Protestan mezhebi meydana 
çıkar. Avrupa’da bu gelişmeler yaşanırken Osmanlı Devleti’nin ilerlemesinin durmasıyla birlikte Osmanlı 
ile Avrupa’nın askerlik teknolojisi bakımından ne kadar farklı noktalarda olduğu da açıkça görülmeye 
başlanır. Yükselme döneminde savaş ve askerlik bakımından güçlerini kabullendiren Osmanlılar, 17. 
yüzyılda Avrupa ordularında ortaya çıkan teknik gücü takip etmekte yetersiz kaldıklarını fark ederler. 

AVRUPA İLE SİYASAL VE KÜLTÜREL İLİŞKİLERDE LALE DEVRİ  
VE SONRASI (1718 - 1789) 

Avrupa’daki teknik ve bilimsel gelişmelerin tüm dünyaya yayılması, toprak kaybetmeye başlayan 
ve eski gücünü yitirme tehdidiyle karşı karşıya kalan Osmanlı Devleti’ni de derinden etkiler. Coğrafi 
keşifler, Avrupa’daki bilimsel, teknik, endüstriyel gelişmeler ve sanayi devrimi, Avrupa’ya ilerleyişi duran 
ve içteki karışıklıklarla mücadele eden Osmanlıları çözüm arayışlarına iter. 17. yüzyıl ortalarında eski 
gücünü yitirmeye başlayan Osmanlı Devleti, ekonomik olarak zayıflamaya ve ticari anlamda da güç 
kaybetmeye başlar. Avrupa’daki gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne olumsuz etkisi başlangıçta daha çok 
ekonomik alandadır. 18.yüzyılda Avrupalıların ucuz fiyata aldıkları Osmanlı hammaddelerini işlenmiş 
olarak Osmanlılara yeniden satmaları, fabrika ürünleriyle el yapımı ürünlerin rekabet edemeyecek hale 
gelmesi ve Avrupalı tüccarların sadece İstanbul’da değil Anadolu’nun çeşitli illerinde de ticaret yapmaya 
başlamaları Osmanlı ticari sisteminin güç kaybetmesine ve Avrupa lehine dönmesine yol açar. 

Yenilgilerin ve Avrupa’ya karşı tutum değiştirilmesi gerektiğinin resmî belgeleri niteliğinde olan 
Karlofça (1699) ve Pasarofça (1718) antlaşmalarının sonucu olarak toprak kaybedilmesi, Osmanlıla-
rın yüzünü Avrupa’ya çevirmesinde oldukça etkilidir. Karlofça Antlaşması, Osmanlı yayılmasının ve 
hâkimiyetinin durduğunu ve Osmanlı gücünün artık Avrupalı devletler nezdinde silindiğini belgeleme-
sinden dolayı diplomatik bir önem de taşır. Toprak kayıplarının artmasından dolayı Avrupa devletleriyle 
yakın ilişkiler kurulması ve ıslahatlar yapılması yönünde çözüm önerileri ortaya atılır. 
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17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin teknolojik düzeyi ile Avrupa’nın teknik gelişmişliği arasında doldu-
rulması güç bir uçurum görülmeye başlanır. Bu uçurumun en belirginleştiği alan ise askerlik teknoloji-
sidir. Aradan geçen yüzyıllar boyunca Avrupa devletleri Osmanlı’nın savaş tekniklerini öğrendikleri gibi 
bu alanda Osmanlı’yı oldukça geride bırakmışlardır. Zira 18. yüzyılın başlarında Rönesans’ın inşa ettiği 
değişiklikleri algılayan, coğrafi keşifler sayesinde üretim imkânlarını genişleten, skolastik düşüncenin ve 
feodal sistemin sınırladığı çerçevelerden çıkarak yeni ve gelişmiş hayat şekilleri yaratmaya başlayan bir 
Avrupa karşısında ilmî hayatı durmuş, iktisadi düzeni ve üretim güçleri savaşlar, isyanlar ve kargaşalık-
larla altüst olmuş bir Osmanlı İmparatorluğu mevcuttur. Bütün bu çözülme sürecinde Avrupa’yı yakından 
incelemek, oradaki bilimsel gelişmeleri ve özellikle sosyo-kültürel hayatı takip etmek arzusu Lale Devri 
olarak bilinen 1718-1730 yılları arasında iyice belirginleşir. Yeni ve Avrupai bir yaşam anlayışının benim-
senmesi yolunda adımların atıldığı ve barışçıl bir anlayışın hüküm sürdüğü bu devrin bütününde Avrupa 
etkilerini görmek mümkündür.

18. yüzyıla kadar daha çok savaşlar nedeniyle ilişki içerisinde bulunan Osmanlı Devleti ile Avru-
pa, bu yüzyılın ilk yarısından itibaren birbirlerini sosyo-kültürel açıdan da tanıma gereği duyarlar. Nite-
kim bu devirde, Fatih Sultan Mehmet’ten beri İstanbul’da yaşayan yabancı topluluğu da yavaş yavaş 
yüksek tabakanın arasına girmeye başlar. 1718 yılında Avrupa ekonomik hayatında bir önceki yüzyıl 
boyunca devam eden sarsıntılar sona erer ve yeni birtakım iktisadi gelişmeler ortaya çıkar. Değerli 
metal akışının Avrupa’da meydana getirdiği ekonomik devrimin etkisiyle feodal ekonomi yıkılır. Ancak 
bu süreçte Avrupa’da kapitalist ekonominin gelişmesini engelleyen birtakım toplumsal, siyasal ve dinsel 
koşullar mevcuttur. Bu koşulların yol açtığı engellemeler çalkantılara sebep olmasına rağmen Avrupa, 
Osmanlı’dan farklı olarak bu güçlükleri bertaraf etmeyi başarır ve 1720’den sonra yeni sanayi uygar-
lığının ilk dönemecine girer. Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu da savaş siyasetini bırakarak genel 
bir barış ve huzur havası oluşturmaya çalışır. İlmî ve sanatsal faaliyetlere ağırlık verilir; fikir hayatının 
yükselmesi, gelişmesi için gayret sarf edilir. Bu siyaseti teşvik eden ve yönlendiren ise III. Ahmet’in veziri 
Nevşehirli İbrahim Paşa’dır. Bununla birlikte Avrupa’ya gönderilen devlet adamlarının, elçilerin gözlem-
leri Osmanlı Devleti’nin Batı politikasını etkiler. 

Osmanlı sınırları içinde bir Türk yazar tarafından Avrupa ile ilgili kaleme alınan ilk önemli belge, 
Kanuni Sultan Süleyman zamanında Kara Mehmet Paşa’nın elçilik heyetiyle Viyana’ya giden Evliya 
Çelebi’ye aittir. Evliya Çelebi, Viyana’da çok farklı bir dünya görür: Düzenli ve itaatli bir ordu, çok daha 
iyi düzenlenmiş bir savunma sistemi, bayındır ve verimli topraklar, varlık içinde yaşayan, mutlu, neşeli, 
huzurlu bir halk tabakası, zengin bir mimari ve düzenli bir şehir. Ancak Evliya Çelebi, Osmanlı ülkesi ile 
Rönesans Avrupa’sı arasında mukayese yapmayarak sadece gördüklerini anlatmak ve tasvir etmekle 
yetinir. Lale Devri’nde Avrupa’ya gönderilen elçiler ise Avrupa’yı âdeta bir laboratuvardaymış gibi çeşitli 
açılardan incelemeye tabi tutarlar. III. Ahmet’in padişahlık, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın vezirlik 
yıllarını kapsayan ve Patrona Halil İsyanı (1730) ile son bulan bu devirde Avrupa ile siyasi, ekonomik 
ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde Avrupa’ya kısa süreli gönderilen elçilerin de etkisi görülür. Paris’e, 
Viyana ve Moskova’ya gönderilen elçilerden diplomatik ve ticari antlaşmaları imzalamalarının yanı sıra 
aynı zamanda Avrupa’nın siyasi/idari yapısı, diplomasi politikaları, askerî gücü ve sosyo-kültürel yapısı 
hakkında da bilgi edinmeleri istenir. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, önce Viyana’ya bir elçilik heyeti 
(1719), daha sonra ise (1720) Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’yi Paris’e elçi olarak gönderir. Yirmise-
kiz Çelebi Mehmet, Fransa ile bir uzlaşma imkânı aramak ve Fransız medeniyetini tanıyarak söz konusu 
medeniyetin Osmanlı topraklarına getirilebilecek yönleri ile ilgili bilgi edinmek amacıyla gönderilmiştir.

Yirmisekiz Çelebi Mehmet, Avrupa’nın ilerleme kaydetmesini sağlayan medeniyet unsurlarının neler 
olduğunu sadece hayranlıkla değil aynı zamanda dikkatli ve meraklı bakışlarla gözlemler ve izlenimlerini 
Sefaretname adlı eserinde anlatır. Lale Devri’nde Avrupa ile kültürel ilişkilere bakıldığında Yirmisekiz 
Çelebi Mehmet’in Sefaretnamesi’nin etkisi görülür. Paris’te gördüklerini bambaşka ve yeni bir dünya 
keşfetmiş gibi anlatan Çelebi Mehmet, yeni teknikler, bilim kurumları, rasathaneler, laboratuvarlar, li-
manlar, karantina yöntemiyle birlikte; hayvanat bahçeleri, parklar, tiyatrolar, operalar gibi eğlence yer-
lerine ilişkin izlenimlerini olumlu bir yaklaşımla dile getirir. Kara Mehmet Paşa’nın heyetiyle Viyana’ya 
giden Evliya Çelebi’nin gözlemleri istisna tutulursa Sefaretname, giderek ilerleme kaydeden ve kendi 
sınırlarını dayatmaya başlayan Avrupa uygarlığıyla karşılaşmanın devlet nezdindeki ilk yazılı belgesidir. 
Çelebi Mehmet’in izlenimlerini anlattığı eseri, 18. yüzyıl başlarındaki Avrupa’daki gelişmeleri ve ülke 
içindeki olumsuz gidişatı kabullenen ve Avrupa uygarlığındaki ilerlemenin sırrını çözmeye çalışan bir 
İmparatorluk elçisinin gözlem merakını içerir. 



YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II

6

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

18. yüzyılda Avrupa ile ilişkilerin gelişmeye başlamasında Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in oğlu Sa-
it Mehmet Efendi ile İbrahim Müteferrika’nın açtıkları matbaanın da önemi inkâr edilemez. Yirmisekiz 
Çelebi Mehmet’in yanında Paris’e götürdüğü oğlu Sait Efendi, Paris’te bulunduğu sürede basımevlerini 
gezerek matbaacılık kültürüyle ilgili ayrıntılı bilgiler toplar. İstanbul’a döndükten sonra da İbrahim Mü-
teferrika ile ortak ilk matbaayı kurmak için teşebbüslerde bulunur. İlk etapta matbaa için gerekli olan 
baskı kalıpları ve harfler, İmparatorluk içindeki Musevi ve Hristiyanların İstanbul’da faaliyet gösteren 
matbaalarından temin edilir. Daha sonraları ise kalıp ve harfler Avrupa’dan ithal edilir. Bununla birlikte 
Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden tipografi konusunda uzmanlaşmış bazı kişiler getirtilir. İbrahim 
Müteferrika, matbaanın önemini ve gerekliliğini anlattığı Vesilet’üt-tıbâa adlı eserinde, Müslümanların 
Avrupalılara kıyasla geri kalmalarının sebeplerinden birinin matbaanın yokluğu yüzünden cahilleşme 
olduğunu dile getirir. İbrahim Müteferrika’nın İstanbul’da yaşayan Fransızlara Türkçe öğretmek üzere 
bir kitap basması da önemlidir. Osmanlı’nın Avrupa’nın askerî tekniklerini ve bilimsel gelişmelerini takip 
ettiği bir süreçte Türkçeyi Avrupalılara öğretme arzusu ileriye dönük bir adımdır. 

17. yüzyılda ülkeye giren yabancı malların daha az olmasına karşın dışarıya gönderilen eşya sayısı 
ise daha fazladır. Ancak Avrupa’da sanayinin hızla gelişmeye başlamasıyla eşya çok daha ucuz elde 
edilmeye, dolayısıyla da ucuz satılmaya başlamıştır. Buna karşılık, Osmanlı imalatı eski tarzda devam 
ettiği için üretilen mallar daha pahalıya elde edilir ve ticari rekabet giderek zorlaşır. Bu durum, Osmanlı 
sanayine ciddi anlamda sekte vurduğu gibi ithal edilen ürünlerin büyük bir kısmının lüks eşyalardan 
oluşması da güç kaybını büyük ölçüde etkiler. Öyle ki; devlet de ordu ve donanmasına ait birçok eşyanın 
yanı sıra gündelik ihtiyaçlarını bile Avrupa’dan karşılamaya başlar. 

Bu dönemde İmparatorluğun Avrupa ile ilişkilerinin sınırlarının tayin edilmesi ve devlet politikasının 
nasıl belirleneceği konusunda farklı görüşler ileri sürülür. Bu görüşlerin bir kısmı kültürel dokuyu ve 
geleneksel yapıyı muhafaza ederek Avrupa’nın sadece askerî ve teknik gücünün alınması gerektiğini 
savunur. Ancak özellikle Lale Devri’nde Avrupa ile ilişkiler sadece siyasi ya da iktisadi değil özellikle 
sosyo-kültürel olarak da gelişmeye başlar. Avrupa kültürüne ve modasına ait unsurlar, mimariden mo-
bilyaya, dekorasyondan giyim kuşama kadar Osmanlı sınırlarına girmeye başladığı gibi Avrupa’yı her 
yönüyle tanıma çabaları âdeta devlet politikası haline gelir. 1717’de III. Ahmet döneminde Tercüme 
Heyeti’nin kurulması da yazılı kaynaklar aracılığıyla Avrupa’yı tanıma ve Avrupa’ya açılma projesinin 
bir sonucudur. Lale Devri’nde Avrupa ile kültürel etkileşimin sonuçlarından birisi de Avrupa tarzının 
sadece sarayda değil seçkin zümre arasında da giderek yaygınlaşması ve Fransız kültürünün Osmanlı 
seçkinleri arasında taklit edilmeye başlanmasıdır. İstanbul’a 1699 yılında gelen ve uzun yıllar burada 
kalan Jean-Baptise Van Mour (1671- 1737) saraydaki kabul törenlerinde bulunan ressam grubunun en 
ünlülerinden biridir. Van Mour, Fransız elçisi Marquis de Ferriol’un maiyetinde İstanbul’a gelir ve onun 
yanında çalışır. Otuz yıl kadar İstanbul’da kalan Van Mour, Doğu’nun çeşitli motiflerle süslenen renk 
renk kıyafetlerini çizer, Sadrazamın elçileri kabul ettiği törenleri tasvir eder. 

“1721’de Paris’te Türk elçiliği tarafından başlatılmış olan Turquerie dalgası İstanbul’daki daha küçük 
çaptaki Frenkleşmiş yaşam tarzı ve tavırlarına paralel olarak ortaya çık(ar)”. Zira Osmanlı Devleti’nde 
Fransız kültürüne ilişkin bir hava eserken Avrupa’da da Türk motiflerine ve kültürüne karşı bir merak 
uyanmaktadır. Avrupa’ya gönderilen Osmanlı elçilerinin de bu ilginin uyanmasında etkileri söz konu-
sudur. Denilebilir ki Yirmisekiz Çelebi sefaret heyetinin ve İstanbul’a gelen Madam Montagu gibi bazı 
seyyahların Batı’da Osmanlı’ya karşı uyandırdıkları ilgi, Avrupa merkezlerinde Turquerie adı verilen bir 
zevk, giyim kuşam, dekor ve zarafet modası inşa etmiştir. Nitekim Fransız bahçeleri, Fransız mimarisi, 
Fransız mobilyalarının etkisiyle özellikle saray çevrelerinde Avrupai bir zevk ve moda oluşur. Bizzat 
padişah tarafından saray kapılarının dışına rokoko tarzında bir çeşme yaptırılır. 

Avrupa’dan İstanbul’a birçok mimar getirtilir, bu mimarların yaptıkları binalarda Versailles (Versay) 
tarzı uygulanır. Köşklerin planını Paris’ten Fransız elçisinin tercümanı Mösyö Lenoir getirir ve bu devir-
deki İstanbul’u anlatan bir de kitap yazar. 

Bu dönemde Avrupa ile ilişkilerin kültürel boyutlarından birisini de matbaada basılan kitaplar oluş-
turur. İbrahim Müteferrika’nın I. Mahmut’un tahta çıktığı yıl yazdığı Usûl’ül– hikem fî nizâmü’l–ümem 
adlı eseri Avrupalılaşma hareketinin beyannamesi niteliğindedir. Söz konusu kitap, Osmanlı Devleti’nin 
değişen idari, askerî, siyasi ve iktisadi şartlara ayak uydurmasına ilişkin birtakım çözüm önerilerini içerir. 
İbrahim Müteferrika, Osmanlı Devleti güç kaybederken, Avrupa devletlerinin yükselmelerinin nedenlerini 
araştırır; bu devletlerden nelerin öğrenilmesi, nelerin alınması gerektiğini tespitlerle belirlemeye çalışır. 
Kitabın başında Latince bildiğini söyledikten sonra “monarkiya”, “aristokrasiye” ve “demokrasiya” adla-
rıyla üçe ayırdığı idare tarzını kısaca anlatır. 
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Askerliğin öneminden bahseder, eski askerlik tarzıyla yenisi arasında mukayese yaparak yeni tarzın 
faydalarını anlatır ve Avrupa’nın gelişmesindeki sırrın burada olduğunu dile getirir. Ona göre Avrupa’nın 
bütün dünyaya yayılması, bu ordu ve teşkilat sayesindedir. Orduyu düzenlemenin zorunlu hale gelme-
siyle Avrupa’dan özellikle askerî alanda istifade etme yolları da aranır. Nitekim Patrona Halil İsyanın-
dan sonra III. Ahmet’in yerine geçen I. Mahmut devrinde, XV. Louis ile anlaşamadığı için Avusturya’ya 
sığınan, sonraki süreçte İstanbul’a gelen ve Müslüman olduktan sonra (Humbaracı) Ahmet adını alan 
Comte de Bonneval’ın idaresi altında topçu sınıfının ıslahı için bazı çalışmalar yapılır. Kendisine topçu 
birliklerinin Avrupai tarzda düzeltilmesi görevi verilir. O döneme kadar ordunun Batı düzenine göre ıslahı 
bazı dağınık teşebbüslerle sınırlı olmasına karşın bu dönemde ordunun Avrupai tarzda düzenlenmesi 
esaslı ve ciddi bir mesele olarak ele alınır. 

III. Mustafa’nın son zamanları ile I. Abdülhamit’in padişahlığının ilk yıllarında görev yapan Macar asıllı 
Baron de Tott’un Mühendishane’de verdiği dersler, Avrupa ilim ve tekniğiyle ilk ciddi temas niteliğindedir. 
Topçu subayı olan Baron de Tot, Avrupai tarzda ilk mühendishanenin kurulmasında önemli rol oynar. 

III. SELİM DÖNEMİNDE AVRUPA İLE SİYASAL VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER 
Fransa’da ihtilal gerçekleşirken tahta çıkan III. Selim, yönünü Avrupa’ya çevirir ve devleti bu doğ-

rultuda yeniden yapılandırmak için stratejiler geliştirir. Daha tahta çıkmadan Avrupa’ya, özellikle de 
Fransa’ya derin bir ilgi duyan III. Selim, şehzade iken Fransa kralı XVI. Louis ile mektuplaşır. Bu mektup-
laşmalar Rus düşmanı ve Fransız dostu olan şehzadenin Fransa’dan yardım beklediğini göstermektedir. 

Avrupa ülkeleri hakkında güvenilir bilgi edinmek ve bu ülkelerdeki yerleşik uygulamalarla aynı me-
safeye gelmek amacıyla III. Selim tarafından 1792’de belli başlı Avrupa şehirlerinde daimi Osmanlı 
elçilikleri açılma kararı alınır. Bu elçiliklerin ilki 1793’te Londra’da kurulur ve Yusuf Agâh Efendi elçilik 
göreviyle Londra’ya gider. Ardından Viyana, Berlin ve Paris’te de elçilikler kurulur. 1796’da Moralı Sey-
yid Ali Efendi’ye Fransız Cumhuriyeti’ndeki ilk Osmanlı elçisi görevi verilir. Bu elçilerin gittikleri yerlerin 
idare tarzlarını, askerlik alanındaki durumlarını kontrol etmeleri, maiyetlerinde bulunanların ise yabancı 
dil öğrenmeleri ve devletin işine yarayacak bilgiler öğrenmeleri istenmiştir. 

Tanzimat’tan önce III. Selim’e kadar yapılan yenileşmeler genel olarak iç siyasetle ilgilidir. III. Se-
lim, Osmanlı Devleti’nin, Avrupa’nın siyaset yöntemlerine ihtiyacı olduğunu görür ve Osmanlı siyasetini 
kendine yeterlik anlayışından kurtarmaya çalışır. Onun Avrupa ülkelerinde daimi elçilikler kurmasında 
ve büyük siyasi krizler karşısında Avrupa devletleriyle antlaşmalar yapmasında da bu düşüncelerinin 
etkisi söz konusudur. III. Selim özel temsilcisi olarak Ebubekir Ratip Efendi’yi Avrupa’da temaslarda 
bulunması ve Avusturya’daki ve Avrupa’nın diğer ülkelerindeki koşulları incelemesi ve bilgi toplaması 
için 1791’de Viyana’ya gönderir. 1792 yılında geri dönen Ebubekir Ratip Efendi, Avusturya başta ol-
mak üzere Avrupa’daki askerlik sistemi, hükûmet, toplum, idari yapı, iktisadi durum, müreffeh bir toplu-
ma duyulan ihtiyaç ve siyasi düşünceler hakkında padişaha bir rapor sunar. Ebubekir Ratip Efendi’ye 
Viyana’da bilgi verenlerden birisi de Geshicte des Osmanichen Reiches (Osmanlı İmparatorluğu Tarihi) 
adlı eseriyle meşhur olacak Avusturyalı tercüman Joseph Hammer’dir. Ebubekir Ratip Efendi, beş yüz 
sayfalık raporunda Avrupa halkının rahatlığını, hareketlerindeki serbestliği ve Avrupa’daki huzur orta-
mının sağladığı refahı verdiği örneklerle anlatır. Hayranlığını gizleme gereği duymadan gözlemlerini 
dile getiren Ebubekir Ratip Efendi, mahkemeler de dâhil olmak üzere belli başlı devlet kurumlarını da 
mercek altına alır. Ebubekir Ratip Efendi’nin Avusturya’nın askerî ve sivil idaresi hakkında verdiği bilgiler 
özellikle şu noktalarda toplanır: 

a) eğitimli ve disiplinli ordu b) düzenli bir maliye c) namuslu, dürüst ve eğitimli memurlar d) ekonomik 
güvenlik ve müreffeh bir hayat. 

Bu çerçevede Ebubekir Ratip Efendi, kendi devrinin modern devletini oluşturan en önemli noktalar 
üzerinde durmuş ve Tanzimat Fermanı’ndaki fikirleri 45 yıl önce dile getirmiştir. III. Selim döneminde 
Halet Efendi de 1803-1806 yılları arasında Paris elçiliğinde görev yapar. Batı karşıtı görüşleriyle tanınan 
ve oldukça muhafazakâr bir devlet adamı olan Halet Efendi, Avrupa hakkındaki görüşlerini olumsuzluk 
içeren cümlelerle anlatır. Halet Efendi, Paris’e, Batı hayatına kayıtsız bir şekilde gider, düşman olarak 
döner. III. Selim devrindeki diğer elçilik görevlilerinin ve çeşitli görevlerle Avrupa’ya seyahat edenlerin 
pek çoğunda görülen Avrupa’yı örnek alma fikrine onun yazılarında tesadüf edilmez. Halet Efendi, Avru-
pa örf ve âdetlerini Müslüman geleneklerine göre aşağıda bulur ve bazı noktalardaki farklılıkların da bir 
iki senede ortadan kalkacağını iddia eder.

III. Selim tıpkı 17. ve 18. yüzyıl Avrupa’sında olduğu gibi çağdaş tekniklerle donatılmış düzenli, disip-
linli ve güçlü bir ordu kurmak, bu ordu aracılığıyla ülkede mutlak bir güç sağlamak ve tasarladığı siyasi 
ve sosyal düzen tedbirlerini hayata geçirmek arzusundadır. 
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Bu arzuyu yansıtan Nizam-ı Cedit, Avrupai metotlarla uygulanmaya çalışılan askerî, iktisadi, politik 
ve adli değişiklikleri içeren bir yenilik programı niteliğindedir. Osmanlı Devleti içinde III. Selim’in Nizam-ı 
Cedit programına karşı yaklaşım iki şekilde olur. Âlimlerden bazıları ile devlet hizmetinde bulunan aydın 
bir zümre Avrupa medeniyetinin ileri ve üstün bir medeniyet haline geldiğine inanırlar. Ancak âlimlerin 
çoğunluğu Nizam-ı Cedit’e düşmandır. Nizam-ı Cedit, eski askerlik anlayışının da devam etmesinden 
dolayı tam olarak Batılılaşma hareketi sayılmaz. Nitekim bir tarafta Batılı bir dünya görüşüne göre eği-
timli ve düzenli ordu kurulurken bir taraftan da geleneksel zihniyetin bir devamı olan yeniçeri ordusu 
devam etmektedir. Bununla birlikte bu devir, yeni düzen anlamına gelen Nizam-ı Cedit adı çerçevesinde 
düşünülecek olursa “yenileşme” olarak değerlendirilebilir. Şunu da vurgulamak gerekir:18. yüzyıl sade-
ce Osmanlı’da değil neredeyse bütün dünyada bir ıslahat sürecidir. 

II. MAHMUT DÖNEMİNDE AVRUPA İLE SİYASAL VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER 
Avrupa ile ilişkileri III. Selim’in bıraktığı yerden devam ettirme çabasında olan II. Mahmut’un çalış-

maları, Tanzimat Fermanı’yla hız kazanan Batılılaşma hareketlerinin zeminini oluşturması bakımından 
önemli bir yere sahiptir. II. Mahmut döneminde de İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni böl-
meye ve paylaşmaya ilişkin politikaları artarak devam eder. 1827 yılında Fransa, İngiltere ve Rusya’ya 
ait filolar, Navarin’de Osmanlı donanmasını yakarlar. Öyle ki Türk kuvvetlerinin yenilgisi olarak değer-
lendirilen bu olay Avrupa’da sevinç gösterileriyle karşılanır. Osmanlı hükûmeti savaş olmadığı halde 
donanmasını batıran üç devletten tazminat ister. İngiltere, Fransa ve Rusya elçileri ise Navarin Olayı’nın 
sorumluluğunu Türk kaptanlarına yükleyecek açıklamalarda bulunurlar. Açıklamaları, Osmanlı Devleti 
tarafından kabul edilmeyen elçiler ülkeyi terk ederler. Bu nedenle Osmanlı Devleti ile İngiltere, Fransa 
ve Rusya arasındaki siyasi ilişkiler kesintiye uğrar. Bu gelişmeler karşısında II. Mahmut, askerî düzen-
lemelerde Avrupa’ya değil Prusya’ya yönelir. II. Mahmut, Fransa dışında bir yere, Prusya’ya, yönelerek 
ordunun düzenlenmesi için oradan subaylar getirtir. Ancak bu yöneliş, hem yüzeysel bir adım olduğu 
için hem de Prusya’dan gelen subayların başarısızlıkları yüzünden pek etkili olmaz. Bu tecrübenin olum-
lu sonuçlarından birisi, II. Mahmut’a askerliği sistemli ve sağlam temellere oturtacak yüksek eğitim veren 
modern okulların gerekliliği fikrini vermiş olmasıdır. Yeni ordunun doktor ihtiyacının karşılanması için 
Tıbbiye; subay ihtiyacını karşılamak için de Harbiye kurulur. Bu okullarla ilgili ilk adım olarak Avrupa’ya 
öğrenci gönderilir. Bu dönemde Avrupa ile ilişkilerde ve Batılılaşma teşebbüslerinde eğitim alanındaki 
çalışmalar dikkat çekicidir. 

II. Mahmut dönemine gelinceye kadar Avrupa’ya öğrenci gönderilmemiştir. II. Mahmut savaş sana-
tını öğrenmeleri için Avrupa’ya öğrenci gönderir. II. Mahmut döneminde de eğitimde Avrupalı hocalar-
dan istifade edilir. 1827’de açılan tıp okulunun ardından Cerrahhane açılır ve 1831’de Cerrahhane’nin 
düzeltilmesi için Avrupa’dan –Berlin’de ve Petersburg’da ameliyatları ile ün kazanan- Profesör Sade de 
Galiére davet edilir. Tıbbiye’nin asıl kuruluşu ise 1838’de bu iki okulun birleştirilmesi ve Metternich’in 
aracılığıyla Viyana’dan Karl Ambroso Bernard adlı genç bir tıp profesörünün getirtilmesiyle gerçekleşir. 
Mahmut döneminde karantina uygulamasına geçilmesi de Avrupa ile ilişkilerin sonucudur. Karantina 
uygulamasına yol açan sebep, 1831-1833 yılları arasında Hindistan’dan Yakın Doğu yoluyla Avrupa’ya 
yayılan kolera salgınıdır. 

II. Mahmut döneminde Avrupa’dan ülkeye gelecekler için pasaport uygulamasına geçilir ve ülke dışı-
na gidecekler için diğer devletlerde olduğu gibi hariciye nezaretinden (dış işleri bakanlığından) pasaport 
alınması şart koşulur. 

II. Mahmut döneminde de Avrupa ile yoğun ticari ilişkiler söz konusudur. Osmanlı hükûmetini 
Avrupa’ya uydurmaya çalışan II. Mahmut, 1832’de kendisine iki yardımcı bulur. Bunlar, İngiliz elçisi 
Canning (sonraları Lord Stratford) ve Mustafa Reşit Paşa’dır. 

II. Mahmut, 1834-1836 yılları arasında III. Selim’in tahttan indirilmesinden sonra boş kalan Londra, 
Paris ve Viyana’daki elçiliklerini de kalıcı olarak yeniden faaliyete geçirir. Bununla birlikte Avrupa’nın 
diğer başkentlerine de daimi temsilcilikler açılır. Bu görevlere getirilen genç diplomatlar ve tercümanlar, 
Avrupa medeniyetini doğrudan tecrübe etme fırsatı bulurlar. Tanzimat’ın üç etkili ismi olan Mustafa Reşit 
Paşa 1834’te Paris’e, sonra Londra’ya, Âli Paşa 1836’da Viyana’ya, Fuat Paşa da 1840’ta Londra’ya 
gönderilir. Sadık Rıfat Paşa 1837’de, Mehmet Şekip 1841’de Viyana’dadır. İbrahim Sarim Paşa ise 
1834’te Londra’da görev yapmıştır. Tanzimat’ın ilanında önemli bir rol oynayan Paris elçisi Mustafa 
Reşit Paşa’ya Padişah tarafından Fransızca öğrenmesi emredilir. Fransa Kralı Louis Philippe de ilk gö-
rüşmede Mustafa Reşit Paşa’ya Fransızcayı öğreneceğini ümit ettiğini söyleyerek Osmanlı Padişahının 
emrini destekler. 
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Mustafa Reşit Paşa, Avrupa’da siyaset adamlarının kamuoyunun etkisinde bulunduklarını ve ka-
muoyu kazanılmadıkça Türkler hakkındaki yanlış kanaatlerin değişmeyeceğini fark eder. Bu nedenle II. 
Mahmut’un dikkatini özellikle şu noktalara çekmeye çalışır: 

1. Osmanlı Devleti gibi büyük bir devletin yalnız Paris’te kalıcı elçi bulundurması, Batı kamuoyunu 
tanımak ve kontrol etmek için yeterli değildir. Viyana, Berlin ve Sen Petersburg gibi diğer büyük başkent-
lerde de elçiliklerin kurulması gerekmektedir. 

2. Türk elçileri bulundukları ülkelerin kamuoyunu kazanmak için basından faydalanma yollarını öğ-
renmelidirler. 

3. Takvim-i Vekayi gazetesinin Fransızca baskısı da yayımlanmalıdır. Gazetenin Fransızcası Av-
rupa’daki ilgili yerlere gönderilmeli ve İmparatorlukta yapılmakta olan ıslahatlar, yenileşme faaliyetleri 
Avrupa’ya duyurulmalıdır. 

 Avrupa’da Türkler aleyhine oluşan yargıları ve yanlış kanaatleri değiştirme fikri üzerinde duran Musta-
fa Reşit Paşa, padişaha yapmış olduğu bu telkinleri kendisi de Paris’te uygulamaya çalışır. Mustafa Reşit 
Paşa’nın bu faaliyetleri, Avrupa kamuoyunun Osmanlı’daki Batılılaşma ve ıslahat hareketlerini yakından 
takip etmesine imkân tanır. Nitekim Fransa basınında II. Mahmut’u takdir eden yazılar çıkmaya başlar.

838’de elçilik heyetiyle birlikte Paris’e giderken Roma, Floransa, Viyana, Prag, Berlin, Frankfurt, 
Brüksel, Anvers ve Londra’yı gören/gözlemleyen Mustafa Sami Efendi, gözlemlerini Avrupa Risalesi 
adlı eserinde dile getirir. Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Sefaretnamesi’ne benzeyen bu eserde özellikle 
Avrupa’da görülen uygarlığın ve ilerlemenin nedenleri ile arka planı üzerinde durulur. Mustafa Sami 
Efendi’ye göre, Avrupa uygarlığının üstünlüğünün başlıca nedeni, müspet bilimlerin ilerlemesidir. İkin-
ci neden din özgürlüğü, üçüncü neden ise eski ile yeni arasında devamlılık olmasıdır. Mustafa Sami 
Efendi’nin gördüğü bir başka farklılık ise okuryazarlığın yaygınlaşmasıdır. Mustafa Sami Efendi, Avrupa 
şehirlerinin güzelliklerini, düzenli ve tertipli yollarını, sokaklarını, okul ve hastanelerini ilim ve fendeki ça-
lışmalara ve ilerleme fikrine bağlamıştır. Avrupa Risalesi’nin özelliklerinden birisi de Türk aydınının zihin 
dünyasına, müze, mozaik, tiyatro, gard nasyonal, banko, botanik, karantina, gardiyan, kardinal, Grand 
Duka, otel, telgraf gibi bazı isim ve kavramları yerleştirmiş 

Hüseyin Ratip Efendi’den yaklaşık kırk beş yıl sonra Viyana’ya gönderilen (1837) Sadık Rıfat Paşa 
da hemen hemen aynı konular üzerine yoğunlaşır. Sadık Rıfat Paşa, ilk Viyana elçiliği sırasında yazmış 
olduğu Avrupa Ahvâline Dair Risale’de siyasi ve idari yapıya ilişkin gözlemlerini aktarırken İmparatorlu-
ğun hangi konularda Avrupa’yı örnek alması gerektiğine işaret eder. O da kendi devrindeki Avrupa’ya 
giden pek çok elçi gibi Avrupa’daki sanayiden, zenginlikten, bilim hayatından, kültürel atmosferden ve 
halkın müreffeh yaşam seviyesinden etkilenir. Sadık Rıfat Paşa, Avrupa’daki din özgürlüğünü, idari 
yapıdaki düzeni, memurların dürüstlüğünü ve çalışkanlığını; eğitimin ve okuryazarlığın yaygınlığını, ki-
tap ve matbaanın eğitime katkılarını, gazetelerin yaygınlığını, yatırımların devlet tarafından teşvikini, 
bankaları, posta hizmetlerini, demiryollarını, otel ve lokantaların temizliğini, eğlence ve müziğin önemini, 
yoksullar ve hastalara hizmet veren kurumları sıralar. Onun fark ettiği hususlardan birisi de reformun her 
şeyden önce düşünce biçimini yenileştirmesidir 

II. Mahmut döneminde Avrupa ile ilişkiler neticesinde ortaya çıkan reform hareketlerinden birisi de 
1831 yılında ilk kez yayın hayatına atılan Osmanlı resmî gazetesi Takvim-i Vekayi’dir. Türkçe ve Fran-
sızca çıkarılan Takvim-i Vekayi, Osmanlı sınırları içindeki ilk gazete değildir. 1796-1798 yılları arasında 
İstanbul’daki Fransız büyükelçiliği tarafından Osmanlı Devleti’nde yaşayan Fransızlar ve Fransızca bi-
lenler için bir gazete çıkarılır. 1820’lerde ise İzmir’de bazı Fransız gazetelerinin yayımlandığı görülmek-
tedir. 1831 yılında Fransızca yayın yapan Moniteur Ottoman gazetesi de II. Mahmut’un siyasi ve diplo-
matik amaçlarla yayımlattığı bir gazetedir. Le Moniteur’da yer alan yazıların amacı, Fransızca okuyan 
Avrupalıların Osmanlı Devleti hakkındaki yanlış ve olumsuz kanaatlerini düzeltmek, Osmanlı’nın iç ve 
dış politikasını tanıtmak ve ticaret alanındaki ilerlemeleri ve gelişmeleri duyurmaktır. 

II. Mahmut’un Avrupa kültürüne ve diplomasisine verdiği önem, yeni memur tipinde de görülür. Bu 
memurların bir Avrupa dilini genellikle de Fransızcayı iyi bilmeleri gerekmektedir. Hatta bu süreçte mer-
kez ile taşra arasındaki yazışmalarda bile Fransızca kullanılır. Bununla birlikte Avrupa ülkeleriyle 1838-
1839 yılları arasında imzalanan ticari anlaşmalar da Fransızca olarak yapılmıştır. II. Mahmut döne-
mindeki Avrupa ile ilişkiler sadece kurumlardaki düzenlemeleri etkilemez; aynı zamanda sosyal içerikli 
birtakım yeniliklerin yapılmasına da zemin hazırlar. Avrupa’ya ait bazı unsurlar hem padişahın hem de 
toplumun gündelik hayatının içine girer. Padişah devlet protokolünde değişiklik yapar, nazırların ve ule-
manın yanında oturmasına izin verir. Memurlar ve askerler için setre ve pantolon ile fes zorunlu tutulur. 
II. Mahmut devlet dairelerine de Avrupalı hükümdarlar gibi resimlerini astırır ve gösterişli doğum günü 
partileri düzenlemeye başlar. Yine Avrupalı hükümdarlar gibi seyahatlere çıkar. Resmî dairelere resmini 
astırdığı ve Avrupai tarzdaki giyim kuşamı nedeniyle II. Mahmut, bazı kesimler tarafından eleştirilir. Bu 
dönemde operaya da önem verilir. Bir İtalyan, opera salonu yapmakla görevlendirilir ve operada Fransız 
oyunları sahnelenir.
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AVRUPA İLE İLİŞKİLERDE BİR DÖNÜM NOKTASI: 
SULTAN ABDÜLMECİT VE TANZİMAT FERMANI 

II. Mahmut’un oğlu Sultan Abdülmecit, Osmanlı’nın gerilemesinin durdurulmasının Avrupai bir eği-
tim sistemiyle desteklenmesi gerektiği düşüncesindedir. Bu çerçevede sadece lise ve üniversite değil 
ilkokul eğitimiyle ilgili de düzenlemeler yapılmasından yana olur ve Fransızcaya da kayıtsız kalmaz. 
Nitekim kendisi de Arapça ve Farsçanın yanı sıra Fransızcayı da bilir; Paris basınını yakından takip eder 
ve Avrupa kültürüne ait birçok âdeti de uygular. Sultan Abdülmecit döneminde Bâb-ı Âli’deki Tercüme 
Odası sayesinde aydınlar arasında Fransızca yaygın bir dil haline gelir; Fransız kültürü ve edebiyatı 
yoğun bir ilgi görmeye başlar. Fransız edebiyatına gösterilen ilgi Tanzimat aydınlarının edebî kültürlerini 
ve düşünce yapılarını etkiler. 

Yaygın bir kanaate göre Tanzimat, Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma sürecinde üçüncü aşa-
mayı oluşturur. Birinci aşama Avrupa’daki yeni gelişmelerin ve Avrupa’nın askerî üstünlüğünün fark 
edilmesidir. Bu aşamada sadece Avrupalıları öne geçiren silah ve teknolojiler alınarak ordu ıslah edil-
meye çalışılır. İkinci aşamada ise askerlikle ilgili alanlarda daha ciddi ve derin adımlar atılmaya başla-
nır. Özellikle askerî okulların geliştirilmesine önem verilir ve bu okullarda Avrupa’dan getirtilen uzman 
hocalar eğitim verirler. Avrupa dillerinden pek çok kitap tercüme edilir. Böylelikle Osmanlı zihniyeti, Batı 
bilimiyle de yoğun bir temas halinde bulunur. Bu temaslar, Osmanlı aydınlarının fikir dünyasını etkiler ve 
bu dönemde yazılan kitaplarda Avrupa’daki bilimsel düşünüşün yansımaları görülmeye başlanır. 

Tanzimat Döneminde Avrupa ile ilmî ve kültürel anlamda çok daha yakın temaslara geçilmiştir. Özel-
likle Osmanlı aydınları arasında Avrupa’nın edebiyat ve sanattaki üstünlüğü kabul edilmeye başlanır. 
Artık Avrupa, Osmanlı Devleti için referans alınacak örnek bir medeniyet hükmündedir. Mustafa Reşit 
Paşa, Avrupai bir esasla hazırladığı fermanın adını Tanzimat-ı Hayriye olarak belirler. II. Mahmut’un 
ölümünden kısa bir süre önce hazırlanan Tanzimat-ı Hayriye esaslarını yeni padişaha (Abdülmecit) 
sunar ve ilan edilmesini sağlar. 

Tanzimat’tan önce Doğu’nun düşünce sisteminden ayrılmayarak Avrupa’dan sadece birtakım örnek-
ler alınmıştır. Batı’nın üstünlüğünün sadece teknik konularda olduğunun düşünüldüğü bu süreçten sonra 
Tanzimat’la birlikte bu anlayış kırılmaya başlar. Nitekim Tanzimat’la birlikte Osmanlı Devleti, dış siyasette 
kendi kendine yetemeyeceği düşüncesinden hareket eder ve Avrupa devletlerinden özellikle Fransa ve 
İngiltere’nin dostluğunu kazanmak için çaba harcanır. Bununla birlikte Tanzimat öncesi düzen çalışma-
ları ile Tanzimat çalışmaları arasındaki farklardan birisi de yabancı devletlerin bu çalışmalar karşısında 
aldıkları tavırlarda görülür. Tanzimat öncesindeki ıslahat ve yenileşme çalışmalarında yabancı devletlerin 
doğrudan bir müdahalesi söz konusu değildir. Ancak Avrupa devletleri Tanzimat çalışmalarına kendi çı-
karları doğrultusunda müdahalelerde bulunurlar. Bu müdahalelerin önemi, Tanzimat’ın siyasi olaylarında 
göze çarpmaktadır. Tanzimat Fermanı, Avrupa’dan bazı olumsuz tepkiler almasına rağmen fermanla ilgili 
olumlu görüşler daha fazladır. Nitekim Fransız gazetelerine göre “Bu vesika Türkiye’nin muasır (çağdaş) 
medeniyet yoluna girmesini mümkün kılacak müesseselerin (kurumların) temelini atmaktadır”, “Gerçek 
bir anayasadır”, “Batı medeniyetinin bir zaferidir”. Bu bağlamda Osmanlı kamuoyunun olumsuz tepkileri-
ne rağmen Batı kamuoyunun fermanı kendi medeniyetlerinin bir yansıması olarak gördükleri söylenebilir. 

Tanzimat’tan sonra Avrupa devletlerinin Osmanlı’nın iç işlerine müdahalesi de artar. İstanbul’daki 
İngiltere ve Fransa elçileri padişahı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek için mücadele içine gi-
rerler âdeta. Osmanlı devlet adamları da İngiltere ve Fransa taraftarı olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

Kültürel olarak da Avrupa ile ilişkiler bu dönemde önceki dönemlere göre yoğunlaşır. 1842’de Av-
rupalı kumpanyalar gelerek İstanbul’da temsiller vermeye başlarlar. O zamana kadar Avrupa’dan gelen 
pehlivanlar ve hokkabazlar hünerlerini Osmanlı geleneğini yansıtan dekorlar içinde sergilerlerdi. Abdül-
mecit döneminde tiyatro ve opera gibi Avrupa kültürünü yansıtan oyunlar Avrupai dekorlar içinde sahne-
lenir ve Avrupai tarzda giyinen devlet adamları ile genç memurlar ve azınlık tebaa tarafından seyredilir. 
Bu yeniliğin fikrî tarafını idare eden Mustafa Reşit Paşa, şekle ait kısımlarını kabul ettiren ise Sultan 
Abdülmecit’tir. Az çok Fransızca bilen, piyano çalan, tiyatroyu ve Batı müziğini seven, Fransızca resimli 
gazetelerden hoşlanan Sultan Abdülmecit, Avrupa’nın hem kültürel tarafını hem de devlet merasimlerini 
uygulamaya çalışır. Bununla birlikte saray kadınlarına alaturka musiki yanında Batı musikisi öğretilir, 
saray içinde küçük baletler ve dans heyetleri teşkil edilir. Sultan Abdülmecit, Dolmabahçe Sarayı’nın 
yanına küçük bir tiyatro binası yaptırır; Avrupalı ustaların idaresi altında bir saray orkestrası kurar. Yap-
tırdığı tiyatro binasında bazı piyeslerle, operalar gösterime sunulur. 

Fransız İhtilali de pek çok Avrupalı vatandaşın Osmanlı’ya gelmesine yol açar. Bu dönemin önemli 
kültürel olaylarından birisi de ünlü Avrupalı piyanist Liszt’in 1847 yılında konser vermek için İstanbul’a gel-
mesidir. Sultan Abdülmecit, yabancı elçilerin kabulleriyle ilgili bazı yeni kurallar da getirir. Yabancı elçiler 
daha önceden padişahla bire bir görüşmemelerine rağmen Kırım Savaşı öncesinde padişah, elçilerin gö-
rüşme taleplerini kabul eder. Hatta İngiliz elçisi Canning randevu almadan padişahla görüşme imkânına 
sahiptir. Bununla birlikte daha önceden Avrupa hanedan mensuplarının ziyaretlerine karşılık verilmezken 
Sultan Abdülmecit, Fransız elçiliğine giderek Prens Napolyon’un ziyaretine karşılık verir. Ayrıca Sultan 
Abdülmecit dönemine kadar Osmanlı padişahları nişan vermelerine rağmen nişan almazlardı. Ancak 
Sultan Abdülmecit kendisine Fransız imparatoru III. Napolyon’un verdiği “d’honneur” nişanını kabul eder. 
Bu vesileyle Fransız elçisinin 4 Şubat 1856’da verdiği baloya katılır. Bu dönemin önemli özelliklerinden 
birisi de önemli devlet kademelerinde görev alanların çoğunun Avrupa’yı tanımış olmalarıdır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Yükselme döneminde Osmanlı devlet 
adamları Grek bilim ve felsefesiyle bi-
linçli olarak ilgilenmiştir.

B) Osmanlı devlet anlayışına göre, hem Ya-
hudiler hem de Hristiyanlar eşit din öz-
gürlüğüne sahiptir.

C) Osmanlılar 15. yüzyılda Avrupa icadı 
olan bazı topları kullanmıştır.

D) Osmanlı 17. yüzyılda Avrupa orduların-
dan teknik anlamda geri olduğunu fark 
etmiştir.

E) Osmanlı Devleti 18. yüzyıla kadar Avru-
pa’daki gelişmelerden yararlanmamıştır.

AÇIKLAMA
Osmanlı Devleti İstanbul’u fethetmeden önce 
(1453) Avrupa’da bulunan barut, havan, mayın gi-
bi silahlardan faydalanmıştır.

YANIT: D

2. İkinci Mahmut’un dikkatini çeken noktalar 
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Paris dışında elçiliklerin kurulması.
B) Türk elçilerinin basından faydalanması 

gerektiği.
C) Takvim-i Vakayi gazetesinin Fransızca 

da yayınlanması gerektiği.
D) Yapılan yenilikler Avrupalı devletlere du-

yurulması gerektiği.
E) Yapılan yeniliklerin Avrupaya duyurul-

maması gerektiği.

AÇIKLAMA
Türkler hakkındaki yanlış kanaatin değiştirilme-
si için kamuoyunun önemi fark edilmiş bunlardan 
Avrupa’nın da haberdar olması istenmiştir.

YANIT: E

3. Yunanlı Critoboulos’un biyografisini yaz-
dığı Türk padişahı kimdir? 

A) III. Selim 
B) II. Beyazıt
C) Yavuz Sultan Selim
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) Fatih Sultan Mehmet 

AÇIKLAMA
Fatih Sultan Mehmet birçok sanatla yakından ilgi-
lenmiştir. Critoboulos da bu sanatçılardan biridir.

YANIT: E

4. Herkül, Apollon ve Diana heykelleri kimin 
sarayının önüne diktirilmiştir?

A) Sultan Abdülmecit
B) II. Beyazıt
C) İbrahim Paşa
D) Çelebi Mehmet Efendi
E) Fatih Sultan Mehmet 

AÇIKLAMA
Bu heykeller At Meydanı’nda İbrahim Paşa’nın sa-
rayının önüne dikilmiştir. İslam geleneğine aykı-
rı bu heykellerin dikilmesinden dolayı kendisine 
Frenk İbrahim Paşa lakabı verilir.

YANIT: C

5. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Mahmut 
devrinin özelliklerinden değildir?

A) Avrupalı hocalardan istifade edilmiştir.
B) Karantina uygulamasına geçilmiştir.
C) Avrupa’ya öğrenciler gönderilmiştir.
D) Mustafa Reşit Paşa’nın sadece Fransız-

ca öğrenmesini emreder.
E) Ticari ilişkiler durgundur.

AÇIKLAMA
Avrupa ile yoğun ticari ilişkiler söz konusudur. 
Mahmut devri, askerî ve toplumsal alan yanı sı-
ra eğitimden yönetim alanına kadar çok yoğun bir 
biçimde ıslahatların gerçekleştirildiği bir dönemdir.

YANIT: E
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6. Aşağıdakilerden hangisi  Abdülmecit za-
manında yaşanmamıştır?

A) Nizamiye mahkemeleri açıldı.
B) Kırım savaşı sırasında İngiltere’den ilk 

dış borç alındı. (1854)
C) İstanbul Darul Fünunu açıldı
D) Takvim-i Vakayi çıkarılmıştır.
E) Bankı Dersadet adıyla ilk Osmanlı Ban-

kası kuruldu

AÇIKLAMA
İkinci Mahmut döneminde çıkarılmıştır. Takvim-
i Vakayi Osmanlı sınırları içinde 1831 yılında ya-
yımlanmaya başlayan ilk Osmanlı Türk resmi ga-
zetesidir.

YANIT: D

7. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri özel-
liklerinden değildir?

A) Hat sanatı gelişti.
B) Matbaa kuruldu.
C) Yeniçerilerden itfaiye bölüğü oluşturuldu.
D) Yalova’da kağıt, İstanbul’da kumas ve 

çini fabrikaları kuruldu.
E) Çiçek asısı yaygınlık kazandı. 

AÇIKLAMA
Minyatür, resim ve mimarlık önem kazanmış-
tır. Hatt, Arapça bir sözcüktür ve Arap harfleriy-
le güzel yazı yazmak anlamına gelir. Dolayısıyla 
Osmanlı’da geçmişten bugüne etkinliği görülen bir 
sanattır. Lale devri yeniliklerin devridir.

YANIT: A

8. Yirmi Sekiz Çelebi Mehmeti’ eserinin adı 
nedir?

A) Seyehatname B) Sefername
C) Sefaretname D) Seyirname
E) Seferetname

AÇIKLAMA
Eserin adı Sefaretname’dir. Sefaratname, resmî 
görevle yurt dışına giden elçilerin ya da beraber-
lerindeki kişilerin, gittikleri yerlerle ilgili izlenim-
lerini aktardıkları eserlerdir. Yirmi Sekiz Çelebi 
Mehmet’in Sefaratnamesi ünlüdür.
III. Ahmet zamanında elçilik göreviyle Fransa ile 
ilişkilerin geliştirilmesi için Paris’e gönderilmiştir.
Frnasız medeniyetinin bize uygulanabilecek yön-
lerini yazmak da görevleri arasındaydı.

YANIT: C

9. Navarin Olayı’nın sorumluluğunu Türk 
kaptanlarına yükleyecek açıklamalarda 
bulunup Osmanlı Devleti tarafından kabul 
edilmeyen elçiler ülkeyi terk ederler. Bu 
nedenle Osmanlı Devleti ile arası bozulan 
ülkeler hangisidir?

A) İngiltere, Fransa ve Rusya
B) Macaristan, İngiltere, Romanya
C) Fransa, Amerika,Rusya
D) Almanya, Mısır, Rusya
E) İngiltere, Avusturya, Sırbistan

AÇIKLAMA
Arası bozulan ülkeler İngiltere, Fransa ve 
Rusya’dır. Navarin Olayı, 20 Ekim 1827’de Fran-
sa, İngiltere, Rusya müttefik filolarının Navarin’de-
ki Osmanlı-Mısır donanmasına baskınıdır. Bu ne-
denle Osmanlı Devleti ile bu ülkelerin arası açıl-
mıştır.

YANIT: A

10. Aşağıdakilerden hangisi Üçüncü Selim 
dönemiyle ilgili değildir?

A) Nizam-ı Cedit Ordusu Avrupa›dan (Fran-
sa, İsveç) uzmanlar getirilerek oluşturul-
muştur.

B) Mühendishane-i Berr-i Hûmayun›un 
(Kara Mühendis Okulu) kurulması 

C) Mühendishane-i Bahr-ı Hûmayun›un 
(Deniz Mühendis okulu) genişletilmesi 

D) Donanma ve tersanelerde de yenileme 
çalışmaları yapıldı.

E) Sekbanı Cedid’in kurulması.

AÇIKLAMA
İkinci Mahmut döneminde kurulmuştur.  
Sekban-ı Cedid II. Mahmet tarafından daha önce 
Nizam-ı Cedid Ordusu model alınarak oluşturul-
muş kısa ömürlü bir Osmanlı ordusudur.

YANIT: E
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11. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan 
Mehmet zamanındaki Avrupa ile ilişkilere 
örnek değildir? 

A) Michel Angelo ve Leonordo da Vinci’nin 
İstanbul’a getirtilmesi için teşebbüslerde 
bulunulmuştur. 

B) İtalya’ya kaçan Grek bilimci ve filozoflar 
İstanbul’a davet edilmiş ve sarayda ağır-
lanmıştır.

C) Batlamyus’un coğrafyası tercüme edil-
miştir. 

D) Gentile Bellini padişahın resmini yap-
mıştır. 

E) Ünlü İtalyan hümanisti Anconalı Ciriaco 
Pizzicolli Padişahın maiyeti içinde yer al-
mıştır.

AÇIKLAMA
İkinci Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim döneminde 
bu teşebbüslerde bulunulmuştur.

YANIT: A

12. II. Bayezit devrinde Osmanlı Devleti aşa-
ğıdakilerden hangisiyle yoğun ilişkiler 
içindedir? 

A) İngiltere B) Fransa 
C) Venedik  D) Almanya 
E) İtalya

AÇIKLAMA
Bu dönemde Venedik ile yoğun ilişkiler içine gi-
rilmiştir. Bu dönemde Venedik Mora halkının Os-
manlı Devleti’ne karşı kışkırtmaktadır. Cem Sultan 
Meselesi yüzünden pasif politika izleyen II. Baye-
zit Cem’in vefatından sonra  donanmayı Venedikle 
rekabet edecek konuma getirir, İnebahtı, Modon, 
Koron ele geçirilir.

YANIT: C

13. Lale Devri hangi yılları içine alır ve bu sı-
rada tahtta hangi Osmanlı padişahı var-
dır? 

A) 1718-1789 - III. Ahmet 
B) 1718-1730 - III. Ahmet 
C) 1730-1826 - III. Selim 
D) 1730-1789 - I. Mahmut 
E) 1789-1807 - III. Selim

AÇIKLAMA
III. Ahmet zamanında 1718 yılında başlar ve 1730 
yılında Patrona Halil İsyanı ile son bulur. Avustur-
ya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlar.

YANIT: B

14. Aşağıdakilerin hangisi Lale Devri’nde Os-
manlı Devleti ile Avrupa arasındaki kültü-
rel ilişkilerin bir sonucudur? 

A) Avrupa’da Turquerie adı verilen ve Os-
manlı zevkini yansıtan bir moda başlar. 

B) Viyana tababet mektebiyle ilişkiler ku-
rulur ve bazı gençler tahsil için buraya 
gönderilirler. 

C) Fransızlar, İstanbul’da gazete ve bülten-
ler çıkarmaya başlarlar. 

D) Fransız elçisi Vergennes aracılığıyla Pa-
ris İlim Akademisi’nden astronomi kitap-
ları getirtilir. 

E) Padişah, devlet dairlerine Avrupalı hü-
kümdarlar gibi resimlerini astırmaya 
başlar.

AÇIKLAMA
Kültürel ilişkiler sonucu Avrupa’da da Türklerin et-
kisi söz konusudur. 18. yy. Avrupa’sında saray kı-
yafetlerine ilgi duyan, Türk usulü düğün yapan, 
şatolardan Türk halıları, Türk laksi, Türk içeceği 
“kahve” bulundurmayı adet edinen soylulara rast-
lanmaktaydı.

YANIT: A

15. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döne-
mindeki Avrupa ile ilişkilere örnektir? 

A) Yirmisekiz Çelebi Mehmet Fransa’nın 
medenileşmesindeki sırları öğrenmek 
için Paris’e gönderilir. 

B) Moralı Seyyid Ali Efendi’ye Fransız 
Cumhuriyeti’ndeki ilk Osmanlı elçisi gö-
revi verilir. 

C) Sadık Rıfat Paşa Viyana’ya elçi olarak 
görevlendirilir. 

D) Mustafa Sami Efendi’ye Paris elçisi gö-
revi verilir. 

E) Mustafa Reşit Paşa, Lord Strafford ile 
görüşmesi için Paris’e gönderilir.

AÇIKLAMA
Fransa’ya ilk elçi gönderilmiştir. 1683’teki 2. Viya-
na Kuşatmasının ardından peş peşe yenilgilere 
uğramamız üzerine, yenilgilerin sebeplerini araş-
tırmak için Avrupa’ya elçilik heyetleri gönderdik.

YANIT: B
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döne-
minde İstanbul’a gelen Fransız elçilerinin 
amaçlarından birisi değildir? 

A) Fransa’da yeni kurulan rejimi Osmanlı 
Devleti’ne resmen tanıtmak. 

B) Osmanlıları müttefik olarak Fransa’nın 
yanında Rusya’ya karşı savaşa sokmak. 

C) Fransızca gazeteler çıkararak 1789 dev-
riminin cumhuriyetçi fikirlerini Doğu’da 
yaymak. 

D) Navarin Olayı ile ilgili oluşan yanlış ka-
naatleri düzeltmek. 

E) Osmanlı sınırları içinde yaşayan Fransız 
vatandaşlarına propaganda yapmak.

2. Mustafa Sami Efendi’nin Paris seyahatini 
anlattığı eserinin adı nedir? 

A) Avrupa Risalesi 
B) Paris Sefaretnamesi 
C) Avrupa Ahvaline Dair Risale 
D) Prusya Sefaretnamesi 
E) Paris Ahvaline Dair Risale

3. Avrupa’ya ilk kez öğrenci hangi padişah 
zamanında gönderilmiştir? 

A) III. Selim 
B) III. Ahmet 
C) II. Mahmut 
D) Fatih Sultan Mehmet 
E) I. Abdülmecit

4. Aşağıdakilerden hangisi Sultan Abdülme-
cit döneminde Osmanlı- Avrupa ilişkileri-
nin sonuçlarından birisi değildir? 

A) Ünlü Avrupalı piyanist Liszt konser ver-
mek için İstanbul’a gelir. 

B) Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişaha bir 
Avrupa kralı tarafından nişan verilmiştir. 

C) Avrupalı ustaların idaresi altında bir sa-
ray orkestrası kurulur. 

D) Dolmabahçe Sarayı’nın yanına küçük bir 
tiyatro binası yaptırılır. 

E) Avrupa ülkelerinde ilk defa düzenli ve 
yerleşik elçilikler açılır.

5. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından han-
gisi Fransız elçiliğine giderek Prens 
Napolyon’u ziyaret eder? 

A) III. Selim 
B) II. Mahmut 
C) Sultan Abdülmecit 
D) III. Ahmet 
E) III. Mustafa

6. Aşağıdakilerden hangisi teokratik yöne-
tim biçimi getirmek amacını taşıdığı için 
Fransız İhtilallerin düşünce akımlarıyla 
örtüşmez? 

A) Tanzimat Fermanı
B) 31 Mart Olayı
C) Islahat Fermanı
D) Kanun-i Esasi
E) Meşrutiyet

7. 18. yy padişahlarından III. Mustafa 
“Mühendisname-i Bahr-ı Hümayun’u” I. Ab-
dülhamit ise “yeni tersaneler” açtırmışlardır.

 Her iki Osmanlı padişahının bu girişimle-
ri ile aşağıdakilerden hangisini gerçekleş-
tirmeyi amaçladıkları ileri sürülebilir? 

A) Ticareti geliştirmek
B) Sanayiyi güçlendirmek
C) Eğitim ve öğretimi çağdaş yaya kavuştur-

mak
D) Denizciliği geliştirmek
E) Yönetimi güçlendirmek
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8. II. Mahmut, özel mülkiyet edinme hakkını 
güvence altına alabilmek için aşağıdaki-
lerden hangisini yaşama geçirmiştir? 

A) İlk karantina örgütünü oluşturma
B) Avrupa ölçüsünde bir posta teşkilatı
C) Müsadere yönetimini kaldırma
D) Memurların atama ve terfilerini düzenle-

me
E) Ayanlarla Sened-i İttifak belgesini imza-

lama

9. Takvim-i Vekayi hangi dillerde çıkarılmış-
tır?

A) Türkçe- İtalyanca
B) Türkçe- Almanca
C) Türkçe- İngilizce
D) Türkçe- Arapça
E) Türkçe- Fransızca

10. Avrupa Risalesi kimin eseridir?

A) Mustafa Sami Efendi
B) Şinasi
C) Tevfik Fikret
D) Namık Kemal
E) Ziya Paşa

11. Osmanlı Devleti uzun yıllar yabancı ülkeler-
de sürekli elçilikler kurmayı uygun görmemiş-
tir.

 Bu anlayış ilk defa hangi devirde değiş-
meye başlamıştır?

A) Lale Devri
B) III. Selim Devri
C) II. Mahmut Devri
D) Abdülmecit Devri
E) I. Meşrutiyet Devri

12. Osmanlı Devleti XVIII. yy.da Avrupa’nın ge-
risinde kaldığını anlamış ve Avrupa’yı örnek 
alarak yenilikler yapmıştır.

 I. Doğu klasiklerinin Türkçe’ye çevrilmesi
 II. Avrupa tarzı eğitim yapan okuilar açılma-

sı
 III. Yerli malı kullanılmasının teşvik edilmesi
 IV. Avrupa’dan   uzmanlar   getirilerek   ordu-

nun modernleştirilmesi
 Yeniliklerinden hangileri bu duruma ör-

nek olarak gösterilmez?

A) I ve ll
B) I ve III
C) ll ve lll
D) II ve IV
E) III ve IV

13. 18. yy.da Osmanlı Devleti’nde savaşların 
yenilgiyle sonuçlanması ve toprak kayıp-
larının devam etmesi aşağıdaki alanların 
hangisinde ıslahatlara ağırlık verilmesine 
neden olmuştur?

A) Kültür
B) Yönetim
C) Ekonomi
D) Ordu
E) Eğitim

14. Aşağıdakilerden hangisi Nizam-ı Cedit or-
dusunun ihtiyaçlarının karşılanması ama-
cıyla kurulmuştur?

A) Eşkinci Ocağı
B) Sekban Cedit
C) Irad-ı Cedit
D) Deniz mühendishanesi
E) Kara mühendishanesi

15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı 
Devleti’nin XVIII. yüzyıldaki ıslahatlarının 
özelliklerinden biri değildir?

A) Askeri okullar açılması
B) Azınlıklara yeni haklar tanınması
C) Matbaanın getirilmesi
D) Sürekli elçilikler kurulması
E) Batı tarzında yenilikler yapılması
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. D Navarin Olayı ile ilgili oluşan yalnız kana-
atleri düzeltmek için II. Mahmut dönemin-
de görüşmeler gerçekleşmiştir.

2. A Mustafa Sami Efendi Avrupa Risalesi 
1840’ta basılır. Cami,  çeşme türünden 
hayrat yaptıracak parası olmadığından 
bunların yerine bu kitabı yazdığını söy-
ler. Paris, Roma, Londra’yı oradaki insa-
nı matbuat alemini anlatır.

3. C II. Mahmut zamanında gönderilmiştir. Tıp 
okullu öğrencilerden ve Enderun ağala-
rından oluşan 150 kişilik bir öğrenci gru-
bu Avrupa’nın çeşitli memleketlerine 
gönderildiler.

4. E Avrupa ülkelerinde ilk defa düzenli ve 
yerleşik elçilikler III. Selim döneminde 
açılmıştır.

5. C sultan Abdülmecit eski padişahların uy-
guladıkları kuralları değiştirir. O za-
mana kadar Avrupa hanedan men-
suplarının ziyaretleri iade edilmezken  
Abdülmecit Fransız elçiliğine giderek 
Napolyon’u ziyaret eder.

6. A 31 Mart Vakası II. Meşrutiyet’in ilanından 
sonra yönetime karşı yapılmış gerici bir 
ayaklanmadır.

7. E Yapılan her iki icraat da denizciliğin geliş-
tirilmesine yöneliktir.

8. C Müsadere, mal varlığına el koymadır. 
Müsarenin, mal varlığına el koymadır. 
Müsarerin kaldırılmasıyla mülkiyet hakkı 
güvence altın alınmıştır.

9. E Gazete Türkçe - Fransızca olarak çıkarıl-
mıştır.

10. A Mustafa Sami Efendi tarafından 19. 
yy’da yazılmış bir Sefaretname’dir. Bu 
eserde Messina, Floransa, Berlin, Paris 
ve Londra gibi şehirlere ilişkin gözlemle-
rini anlatır. Ancak Mustafa Sami Paşa bu 
eser yüzünden tepki toplamıştır.

11. B Sürekli elçilikler III. Selim dönemin-
de kurulmuştur. İlk ikametgah elçilikle-
ri Londra’ya açılmıştır ve ilk elçi Yusuf 
Agah Efendi’dir. Bunu 1797’de Paris, 
Berlin ve Viyana elçilikleri takip etti.

12. B I. ve III. maddeler Avrupalılaşma anlayışı 
doğrultusunda atılan adımlar değillerdir.

13. D Savaşların yenilgiyle sonuçlanması, top-
rak kayıpları ve ekonominin bozulması 
ordu alanında yapılması zorunlu etkinlik-
ler doğurmuştur.

14. C Nizam-I Cedit ordusunun ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla İrad-ı Cedit adlı bir 
hazine oluşturulmuştur.

15. B Azınlıklara yeni hakların tanınması  
Islahat Fermanı 1856 yeni 19. yy’da ger-
çekleştirilmiştir.
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SOSYAL VE KÜLTÜREL ŞARTLAR 2

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede, Osmanlı’nın Batılılaşma sürecini kav-
rayabilecek, bilginin geniş kitlelere yayılmasında önemli bir yeri olan 
matbaanın Osmanlı dünyasına gelişini ifade edebilecek, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 19. yüzyılda idrak ettiği önemli değişimlerde Fran-
sız İhtilalinin ne denli etkisinin olduğunu açıklayabilecek bilgi ve bece-
rilere sahip olacaksınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1

Türk edebiyatı 19. yüzyıl ortalarında önemli bir kırılma yaşayarak süregelenden farklı bir edebiyat 
anlayışına doğru yönelir. Edebiyat tarihlerinde eski ve yeni gibi birbiriyle tezat oluşturan iki ayrı adlan-
dırmayı gerektirecek kadar derin ve esaslı olan bu kırılma, birden bire ortaya çıkmadığı gibi salt sanat 
odaklı da değildir. Edebiyattaki bu değişiklik aslında hayatın bütününü kaplayan, adım adım ilerleyen, 
zaman zaman direnişlerle karşılaşan, ileriye ve geriye atılan adımlarla süren ve birkaç yüzyıllık bir hazır-
lık döneminin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Edebiyat nihayet bir duyuş ve düşünüş biçiminin ifadesi ve 
bir yaşama biçiminin yansımasıdır. Hayattaki ve hayatı algılama biçimlerindeki her değişim, edebiyatta 
karşılığını bulur. Bazen bir yansıma alanı bazen de bir biçimlendirme aracı olan edebiyatı besleyen 
bütün oluşumlar, onu çevreleyen hayatın ve bu hayatı biçimlendiren zihniyetin içinde yer alırlar. Fakat 
Tanpınar’ın da belirttiği gibi “Şiir ve edebiyatta yeninin hazırlanışı, siyasette olduğu kadar keskin çizgiler-
le görülmez. Sanat cemiyetin ifadesidir; büyük manasında onu uzaktan veya yakından daima takip eder; 
fakat her zaman aynı kıymetleri aksettirmediği gibi aynı sarahatle de konuşmaz.”. 

Türk edebiyatının 19. yüzyılını biçimlendiren nedenler silsilesi ise derin, esaslı ve çok yönlü açıkla-
malara ihtiyaç duyan bir “medeniyet değişikliği” hadisesinden kaynaklanmaktadır. Doğu’nun ve İslam me-
deniyetinin bir parçası olarak varlığını sürdüren Osmanlı, bu yüzyılın hemen başlarından itibaren kendi 
bütünlüğünü tehdit eden başka bir medeniyetin uzantılarını hayatın içerisinde artık somut olarak görmeye 
başlar. Osmanlı’nın edebiyatı kadar, hatta ondan daha fazla ve öncelikli olarak sosyal, siyasal, düşünsel, 
kültürel varlığını değiştiren ve dönüştüren süreç “Batılılaşma” ve “Batılılaşma hareketi” olarak adlandırılır. 

Osmanlı İmparatorluğu Batı’yla ve onun ürettiği medeniyetle savaşlar ve ticaret gibi birtakım sebep-
lerle çok daha önce tanışmıştır. Fakat Osmanlı hemen hemen 17. yüzyıla kadar üstünlüğü elinde tuttuğu 
bu medeniyeti, bundan sonra daha farklı biçimde algılamak ve sorgulamak zorunda kalır. 16. yüzyıl son-
larına kadar Avrupa’dan sadece ihtiyaç duyduğu birtakım savaş teknolojisini kendisine aktaran Osmanlı 
için Batı, bu tarihten itibaren artık siyasal, sosyal, bilimsel, askerî ve kültürel alanlarda dikkate alınması 
gereken bir güç, ihmal edilmemesi gereken bir rakiptir. 

15 ve 16. yüzyıllar Avrupa’sını derinden etkileyen insana, akla ve bilime dönüşü getiren Rönesans 
hareketleri, Osmanlı’yı hemen etkilemez. Fakat bundan Osmanlı’nın Avrupa’daki gelişmelerden tama-
men habersiz olduğu ya da uzak kaldığı anlamı da çıkarılmamalıdır. Osmanlı toplumunun sosyal ve 
kültürel yapısı, yüzyıllar boyunca Batı’da meydana gelen bilimsel ilerlemelere mesafeli durmasına, se-
çici olmasına ve bunları tanıyarak kendine dönüştürmesine yol açmıştır. 18. yüzyılın sonlarında artık fe-
tihlerin durması ve toprak kayıplarının başlamış olması, buna bağlı olarak da gelir seviyesinin düşmesi, 
devletin sadece askerî değil, pek çok alanda kendini gözden geçirerek geleneksel yapısını esnetmesini 
ve yenilik hareketlerini başlatmasını zorunlu hâle getirmiştir. Lale Devri (1718-1730)’nde bu eğilim çok 
daha güçlüdür. Özellikle sanatın, zevk ve estetiğin ciddi bir iddia kazandığı bu dönemin asıl mimarları 
devrin sultanı III. Ahmet ile onun sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. Avrupa ile yakınlaş-
maların söz konusu olduğu bu dönem Patrona Halil İsyanı (1730) ile ister istemez bir duraklamaya 
uğramıştır. Ancak artık önüne geçilemez bir süreç de başlamıştır. Sonraki yıllarda “ıslahat” adı verilen 
yenileşme hareketleri, Batı’yı yakından takip eden, Batılılaşmanın önemine inanmış devlet adamları 
tarafından yönlendirilir. 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Halkın ve bazı kesimlerin ıslahatlar konusunda gösterdiği direnç, Patrona Halil (1730) ve Kabakçı 
Mustafa (1807) gibi kanlı ihtilallerin meydana gelmesini, ıslahat aleyhine tavizler verilmesini, zaman 
zaman geri adımlar atılmasını getirmiş ve sonuç olarak “Batılılaşma Hareketi”nin sistemsizleşmesine yol 
açmıştır. Osmanlı Avrupa’da siyasal, sosyal ve düşünsel içerikli büyük değişikliklerin meydana gelmesi-
ne yol açan Fransız İhtilali’yle (1789) ve onun etkileriyle tam da bu iç düzenin kaybedildiği, sarsıntıların 
ve ciddi sorunların yaşandığı, ıslahat adına düzenli bir programın olmadığı yıllarda karşılaşır. 

18. YÜZYIL SULTANLARI, SALTANAT YILLARINDAKİ ÖNEMLİ HADİSELER  
VE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ISLAHAT HAREKETLERİ 

II. Mustafa (1695-1703) 
Osmanlı tarihinde gerileme döneminin başlangıcı sayılan Karlofça Antlaşması (1699) Sultan II. Mus-

tafa döneminde imzalanmıştır. Karlofça; Avusturya, Lehistan, Venedik’in oluşturdukları “kutsal ittifak” ile 
imzalanmış olan bir antlaşmadır. Osmanlı’nın Batı’da en büyük top rak kaybı bu antlaşma ile gerçekleş-
miş ve Avrupa’nın askerî üstünlüğü somut biçimde fark edilmiştir. Karlofça Antlaşması’nın bir devamı 
olarak 1700’de de Rusya ile İstanbul Antlaşması imzalanmış ve Rusya’nın Karadeniz’e inişinin önü 
açılmıştır. II. Mustafa, “Edirne Vakası” (1703) olarak tarihe geçen bir yeniçeri ayaklanmasıyla tahttan 
indirilmiş ve yerine III. Ahmet sultan olmuştur. 

Sultan III. Ahmet (1703-1730) 
III. Ahmet, Lale Devri (1718-1730) olarak bilinen ve önemli ıslahatların yapıldığı dönemin sultanı-

dır. Lale Devri’ni başlatan Pasarofça Antlaşması’na kadar Kırım’ı ele geçirmek ve Karadeniz’e inmek 
isteyen Rusya ile uğraşılmıştır. 1711’de Ruslar ile girişilen Prut Savaşı ve onun neticesinde imzalanan 
Prut Antlaşması sayesinde, 1700’de imzalanmış olan İstanbul Antlaşması’yla verilen birtakım tavizler 
geri alınabilmiştir.

Osmanlı’nın Avusturya ve Venedik ile giriştiği mücadele ve sonunda yeni toprak kayıplarının geldiği 
Pasarofça Antlaşması (1718) da bu sultan dönemindedir. Pasarofça Antlaşması, Batı’nın askerî ve 
teknik üstünlüğünün tam anlamıyla kabulünü ve Lale Devri ıslahatlarını getirmiştir. Sultan III. Ahmet, 
sadrazamı Damat İbrahim Paşa ile önemli yeniliklere imza atarlar. Bu dönemde Batı’nın önemli merkez-
lerine ilk olarak Osmanlı elçileri gönderilir ve matbaa açılarak ilk kitapların basımına geçilir. Yalova’da 
kâğıt, İstanbul’da kumaş ve çini imalathaneleri kurulur. Ancak bütün bunlardan önemlisi Batı’nın dü-
şünce birikimini anlamak üzere bir tercüme heyeti oluşturularak tercüme seferberliğinin başlatılmasıdır. 
Lale Devri bir yandan da İstanbul’da zevk ve eğlencenin başladığı, sanatın inceldiği, ama “sahte” bir 
zenginlik döneminin yaşandığı israf yıllarıdır. İlk elçilerin sefaretnamelerinde anlattıkları izlenimlerden 
yola çıkarak İstanbul’da Kâğıthane gibi bir semt ile Sâdâbat gibi köşkler inşa edilir. Aslında bu sahte 
zenginlik gösterilerine rağmen İmparatorluğun hızla çöküşe geçtiği dönem, İran’a gerçekleştirilen sefe-
rin olumsuz neticelenmesi üzerine başlayan ve Patrona Halil isyanı olarak bilinen kanlı bir ayaklanma 
ile sonuçlanır. Bu ayaklanma ile sadrazam İbrahim Paşa idam edildiği gibi III. Ahmet de tahttan indirilir 
ve yerine I. Mahmut sultan yapılır. 

Sultan I. Mahmut (1730-1754) 
I. Mahmut’un ilk yılları, Lale Devri’ni sonlandıran Patrona Halil İsyanı’nın bastırılmasına harcan-

mıştır. Bu sebeple de sultan yenilik hareketlerini daha temkinli biçimde sürdürmeye çalışır. İsyanla du-
raklamak zorunda kalan matbaa ve kitap basımı işi yeniden canlandırılır. Humbaracı Ahmet Paşa’nın 
yönlendirmeleri ile de askerî ıslahata hız verilir. Topçu ve humbaracı ocakları yeniden düzenlenir. Askerî 
alanda yapılan düzenlemeler sayesinde bu yıllarda İran, Rusya ve Avusturya ile girişilen savaşlarda 
başarılar elde edilir. 1739’da Avusturya ile imzalanan Belgrat Antlaşması ve Rusya ile imzalanan Niş 
Antlaşması (1739)ile Pasarofça Antlaşması’nda (1718) kaybedilen toprakların bir kısmı geri alınır ve 
Rusya’nın Karadeniz’den çekilmesi sağlanır. Belgrat ve onun devamı olan Niş antlaşmaları Osmanlı’nın 
Batı’yla kendi lehine imzaladığı son antlaşmalar olur.

Sultan III. Osman (1754-1757) 
Kısa süren saltanatı boyunca Osmanlı ülkesinde içeride ve dışarıda huzur hâkim olmuştur. 
Sultan III. Mustafa (1757-1774) 
Yenilikçi bir sultan olarak III. Mustafa’nın da ıslahatı orduya yönelik olur. Onun döneminde Baron de 

Tott’un yardımları ile yeni bir askerî birlik kurulması sağlanır. Bu yıllarda ülkenin mali yapılarında birta-
kım yenilenmelere gidilir; tasarruf tedbirleri alınır ve iç borçlanma başlatılır. Rusya ile Sultan III. Mustafa 
döneminde başlayan ve Sultan I. Abdülhamit’in tahta geçtiği ilk yıllarda Kırım’a bağımsızlık verilmesiyle 
sonuçlanan yeni bir mücadelede dönemi başlamıştır. 
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Sultan I. Abdülhamit (1774-1789) 
Kırım’ın kaybını getiren Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) bu sultanın dönemindedir. Bu antlaş-

mayla Rusya’ya savaş tazminatı vermek zorunda bırakılan Osmanlı, Rus gemilerinin tekrar Karadeniz’e 
inerek ticarete başlamalarının önünü açmak zorunda kalmıştır. Sultan I. Abdülhamit dönemindeki bütün 
olumsuzluklara rağmen ordu ile ilgili düzenlemeler sürdürülmüş ve Mühendishane-yi Bahri-yi Hümayun 
(1775) açılmıştır. 

Sultan III. Selim (1789-1807) 
Avusturya ve Rusya ile savaşların devam ettiği ve Büyük Fransız İhtilali’nin (1789) gerçekleştiği 

günlerde tahta geçen Sultan III. Selim, Avusturya ile Ziştovi (1792), Rusya ile Yaş (1792) antlaşmalarını 
imzalayarak onlarla savaşlarına son verir. Bundan sonra III. Selim de kendinden önceki sultanların yap-
tığı gibi ordudaki düzenlemelere geçer. 

1798’de Nizam-ı Cedit adı verilen orduyu kurar. Ancak 1807’de Nizam-ı Cedit ordusunu istemeyen 
yeniçerilerin Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklanma başlatmaları üzerine hem bu ordu kapatılmak zo-
runda kalınmış hem de Sultan III. Selim tahttan indirilerek yerine IV. Mustafa sultan yapılmıştır. Osmanlı 
tahtında en kısa kalan padişahlardan biri olan Sultan IV. Mustafa, ıslahat karşıtı bir sultandır. III. Selim’i 
tekrar tahta geçirmek isteyen Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahttan indirilmiş ve yerine II. Mahmut 
sultan olmuştur. III. Selim’in başlattığı yenilikler Sultan II. Mahmut tarafından sürdürülmüştür.

III. Selim döneminde Mühendishane-yi Bahri-yi Hümayun genişletildiği gibi Mühendishane-yi Berri-yi 
Hümayun kurulmuştur (1795). Ayrıca bu paralelde donanmaya önem verilmiş ve tersane ıslah edilmiştir. 
Kara ordusunun güçlendirilmesi için çaba sarf edilmiş ve humbaracı ve lağımcı ocakları düzenlenmiştir. 
Ayrıca artık Avrupa’da Daimî büyükelçilikler kurulmuş ve yükseköğretimde Fransızca eğitim başlamıştır.

18. YÜZYILDA OSMANLI’NIN BATI’YA YÖNELİŞ HAREKETLERİ 
 Osmanlı’nın büyük ve “cihan hâkimiyeti” iddiası taşıyan bir imparatorluk olması yenilenmenin ilk 

olarak askerî alanda yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Daha sonra hayatın diğer alanlarına doğru 
genişleyen bir iyileştirmeye geçilmelidir. Süreç planlı bir şekilde idare edilmek istenirse de kökleşmiş 
kurumlar ve devlet yapısı, alınan kararların başarılı biçimde hayata geçmesine engel olur. Bir kısım ciddi 
adımlar da siyasal ve sosyal çatışmaların içinde ister istemez sonuçsuz kalırlar. 

18. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma sürecini yönlendir-
me çabaları şu başlıklar altında değerlendirilebilir: 

 ➣ Tercüme faaliyetleri ve Tercüme Heyeti 
 ➣ Avrupa’ya sefirlerin gönderilmesi ve sefaretnameler 
 ➣ Matbaanın kurulması ve basılan ilk kitaplar 
 ➣ Askerî ıslahatlar 
 ➣ Eğitim 
 ➣ Sosyal hayat

Tercüme Faaliyetleri ve Tercüme Heyeti 
Medeniyetlerin karşılaşması, tanışması ve yakınlaşması süreçlerinin sağlıklı biçimde yürütülebilme-

si, temel yapının taşıyıcısı konumundaki edebî ve felsefi eserlerle mümkündür. Bir medeniyetin diğer 
medeniyeti doğru biçimde tanıması için o medeniyetin zihnî birikimini taşıyan eserlerinin tercüme edil-
mesine ihtiyaç vardır.

Osmanlı dünyasında Batılılaşma yolunda ilk ciddi ve programlı adımlar III. Ahmet ile Sadrazamı 
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın “Lale Devri” olarak adlandırılan iktidar yıllarında atılır. Bu adımların 
başında da Batı medeniyetini oluşturan birikimin tanınması ve Osmanlı ülkesine aktarılması amacıyla 
başlatılan ve desteklenen tercüme faaliyetleri gelir. Sultanın, özellikle de sadrazam İbrahim Paşa’nın 
sanata ve bilime verdikleri önemin bir sonucu olarak 1717’de bir Tercüme Heyeti oluşturulur. 

Tercüme Heyeti, içlerinde divan şairi Nedim’in de bulunduğu, dönemin dil bilen insanlarından oluşan 
yirmi beş – otuz kişilik bir gruptur. Eserlerden hacimli olanlar bu grup tarafından ve paylaşılarak, fazla 
hacimli olmayanlar ise tek kişi tarafından tercüme edilir. Kaynaklar, 18. yüzyıl başında faaliyet gösteren 
bu ilk tercüme heyetinin, 1821’deki Rum isyanı sonrasında kurulan ve “Tercüme Odası” adıyla bilinen 
heyetten farklı olduğunu, bürokrasiyle ilgilenmediğini, memurlara ve gençlere dil öğretmek gibi bir ama-
cının olmadığını ifade etmektedir. Tercümesi yapılan eserlerden pek azının Batı dünyasından seçilmiş 
olması, eserlerin büyük kısmının bilimsel ve felsefi olmaktan çok dinî içerik taşıması, heyetin kuruluşun-
daki hedeflerinden uzak düşmesine yol açmıştır: 
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Tercüme Heyeti’nin Döneme Kazandırdığı Eserlerden Bazıları 
Cami’ud-düvel: Eser, Müneccimbaşı Derviş Ahmet Dede b. Lütfullah’a aittir. Sahaifü’lAhbar olarak 

da bilinen eser Hz. Âdem’den başlayarak 1673’e kadar önemli olayları anlatan bir tarih kitabıdır. Arap-
çadır ve Türkçeye tercümesi Şair Nedim tarafından 10 yılda yapılmıştır. 

Kitâbü’s-semâniye fî sımai’t-tabiî: Aristo’nun Physique (Fizika) adlı eserinin ilk üç kitabının Yan-
yalı Esat Efendi’nin önderliğinde çalışan bir heyet tarafından Yunancadan Arapçaya yapılmış tercü-
mesidir. Esat Efendi, İbrahim Paşa’nın teşvikiyle giriştiği bu eserin tercümesi sırasında yeri geldiğinde 
bazı eserlerden yararlanmış ve birtakım açıklamalar yerleştirmiştir. Böylece ortaya “açıklamalı tercüme” 
örneği koymuştur. 

İkdü’l-cümân fî Tarihi ehli’z-zamân: Damat İbrahim Paşa’nın başlattığı tercüme faaliyetinin ilk 
ürünüdür. Sadrazam İbrahim Paşa kendisine sunulan bu eseri okuyup beğenmiş ve Sultan III. Ahmet 
adına hemen tercüme edilmesini istemiştir. İmam Aynî’nin Aynî Tarihi adıyla da bilinen bu eser, Arapça 
yazılmış 24 ciltlik bir dünya tarihidir. Kaynaklar oldukça hacimli olan bu kitabın Türkçeye çevrilmesinde 
çalışan mütercim sayısını 30 ile 45 kişi arasında değişen rakamlarla ifade etmektedirler. 

Habîbü’s-siyer: Hândmîr’e ait bu eser, sekiz kişilik bir heyet tarafından Farsçadan Türkçeye çevril-
miştir. Üç ciltlik bir İran tarihi kitabıdır. 

Acâibü’l-letâif: Hıtay Sefâretnâmesi adıyla da bilinen eser Hoca Gıyasettin’in Çin’e yaptığı seya-
hatin notlarından oluşmaktadır. Damat İbrahim Paşa’nın isteği üzerine, Aynî Tarihi’ni tercüme eden 
heyette de bulunan vak‘anüvis Küçük Çelebizade İsmail Âsım Efendi tarafından Farsçadan Türkçeye 
çevrilmiştir. Eserde Çin’e gönderilen Hoca Gıyasettin’in yolculuk notlarından başka Çin sarayı ile ilgili 
notları da vardır. 

Nemçe Tarihi: 800-1662 yılları arasındaki Avusturya tarihini ve Osmanlı - Avusturya ilişkilerini anla-
tan bir eserdir. Osman b. Ahmet tarafından Almancadan Türkçeye tercüme edilmiştir. 

Tarîh-i ‘Âlem’ârây-i ‘Abbâsî: İskender Münşî Türkmen’in Farsça eseridir. İbrahim Paşa’nın emriyle 
Müderris Mehmet Nebih tarafından Türkçeye çevrilmiştir. SafevîOsmanlı münasebetlerinin anlatıldığı 
önemli bir tarihî kaynaktır. 

Kitâbü’s-siyâse fî tedbîri’r-riyâse: Sırrü’l-Esrâr adıyla da bilinen bu eser de Sultan III. Ahmet’in 
emriyle kütüphane hocası Muhammet Hamîdî tarafından Arapçadan Türkçeye çevrilmiştir. İslam dünya-
sında büyük ilgi görmüş olan bu eser, tıp ve astroloji gibi konularla ilgilidir.

El-İstişfâ fî tercümeti’ş-şifâ’: Tercümesi İshak Efendi tarafından yapılan bir hadis ve siyer kitabı 
olan eser, Arapçadan Türkçeye çevrilmiştir. 

Bustânü’l-‘ârifîn Tercümesi: Yine İshak Efendi tarafından çevirisi yapılan eser Semerkandî’nin 
İslamî edep, erkân kitabının tercümesidir.

Bu yıllarda tercüme faaliyetlerinde yer alan mütercimlerden ikisi oldukça önemlidir. Bunlardan birisi 
Yanyalı Esat Efendi’dir. Diğeri ise İbrahim Müteferrika’dır. Yanya doğumlu olan Esat Efendi, Arapça, 
Farsça, Grekçe ve Latince bilmektedir. Ayrıca felsefe, kelam, mantık, matematik ve astronomi ile ilgi-
lenmiştir. Bu özellikleriyle fark edilen Esat Efendi, Damat İbrahim Paşa tarafından Tercüme Heyeti’nin 
başkanlığına getirilmiştir.

İbrahim Müteferrika, Avrupa’da gördüğü ve beğendiği bazı eserleri İstanbul’a getirterek çevirme-
yi, sonra çevirdiği eserleri bizzat basmayı istemiştir. Bu eserlerden birisi Mecmû‘a-i hey’eti’l-kadîme 
ve’l-cedîde isimli Latinceden çevrilmiş bir asronomi kitabıdır. İbrahim Müteferrika Safevi tarihine ait 
Tarîh-i Seyyâh ile çeşitli Latince eserlerden seçerek derlediği Füyûzat-ı Mıknatısiyye’yi de Türkçeye 
kazandırmıştır. Bunlardan başka Risale-i İslamiye ve Nizamü’l-ümem gibi telif eserleri de olan İbrahim 
Müteferrika’nın, J. Krusinki’nin Latince eseri Sebeb-i İnhidâm-i Binâ-i Devlet-i Şâhân-ı Safevîyân adlı 
eseri 1500-1720 yılları arasındaki Safavi tarihini anlatmaktadır.

Avrupa’ya Sefir Gönderilmesi ve Sefaretnameler 
Devletlerin kendilerini temsil etmek üzere başka ülkelere gönderdiği elçilere “sefir”, sefirlerin yaptık-

ları göreve “sefaret” denmektedir. 
Osmanlı 18. yüzyılın sonlarına kadar sultanların tahta çıkışlarını veya kazanılan zaferleri duyur-

mak, bazı anlaşmaların ya da anlaşmazlıkların şartlarını görüşmek üzere Avrupa’ya elçiler gönderirken 
ilişkilerini “çavuş” unvanını taşıyan geçici elçilerle / “fevkalade büyükelçiler”le sürdürmüştür. III. Selim 
devrinden itibaren ise Avrupa’da ikame/ daimî elçiler bulundurulmaya başlanmıştır (1793). 
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 Başlangıçta devlet adına görüşmeleri yürütebilecek Avrupa dillerini bilen kişilerin bulunmaması 
sebebiyle, sefaret heyetlerinde gayrimüslim teba içinden seçilmiş ve görevlendirilmiş tercümanlardan 
faydalanma yoluna gidilmiştir. Fakat bu kişilerin görevlerini kötüye kullandıkları anlaşıldığından, 1821’de 
“Tercüme Odası” kurulmuş, Osmanlı’nın Batı dillerini bilen ve Avrupa ile ilişkilerini yürüten bürokratları 
burada yetiştirilmeye başlanmıştır. Büyükelçilerin gittikleri ülke hakkında tespit ve gözlemleriyle, yürüt-
tükleri siyasi ilişkiler konusunda kaleme aldıkları raporlara “sefaretname” denmektedir. 

Sefaretname 
Türk edebiyatı sefaretnamelerle 18. yüzyılda tanışır. Sefaretnameler, Osmanlı’nın Batı’yla karşı-

laşmaları sırasında doğmuş ve iki dünyanın, tanışma ve yakınlaşmalarını idare eden devlet görevlileri 
tarafından kaleme alınmış bir yazı biçimidir. Osmanlı sefaretnameleri içerikleri yüzünden çoğu zaman 
seyahat ya da hatırat türü içerisinde değerlendirilir. Mehmet İpşirli, Osmanlı elçilerine ait sefaretna-
melerde, devletler arası diplomatik görüşmelerle ilgili bilgilere “devlet sırrı” olarak bakıldığından, yer 
verilmediğini belirtir.

Sefaretnamelerde Osmanlı elçilerinin yolculukları, gezdikleri şehirler, saraylar, park ve bahçelere 
ait izlenimlerden başka katıldıkları davetler, gösteri ve törenlerle ilgili izlenimleri yer almıştır. Bunun için 
de gerek Osmanlı’nın gönderdiği gerekse Osmanlı ülkesine gelen elçilerin yazdıkları sefaretnamelerin 
siyasi içerikleri zayıftır. 

İstanbul’a gelen elçilerin sefaretnameleri, onlarla birlikte gelen kişilerin mektup ve hatıra yazıla-
rı, seyyahların seyahatnameleri Avrupa’da bir “Turquerie: Türk modası”nın oluşmasına yol açmıştır. 
Avrupa’ya giden sefirlerin ve seyyahların yazdıkları da Osmanlı’da özellikle de İstanbul’da bir “Avrupa/
Frenk modası”nın oluşumuna katkıda bulunmuştur. Ancak bu metinlerin sefaret için görevlendirildiği 
bölgenin dilini bilmeyen, tespitleri tamamen kendi birikimlerine dayalı kişilere ait olması, Batılılaşma 
programının doğru yönlendirilememesine, yüzeyde ve taklitçi nitelikte kalmasına sebep olmuştur. 18. 
yüzyılın ilk sefaretnamelerinden olması ve Batılılaşma tarihi açısından Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Se-
faretnamesi oldukça önemlidir. 

Osmanlı’nın 18. Yüzyılda Avrupa’ya Gönderdiği Sefirler ve Sefaretnameleri 
Osmanlı ülkesinin Batılılaşma süreci içerisinde Avrupa’ya görevlendirdiği ilk sefir, 1719’da Viyana’ya 

gönderilmiş olan İbrahim Paşa’dır. İbrahim Paşa Sefaretname’sinde yolculuğu kadar Avusturya’da gör-
düklerine ve ilgi çekici tespitlerine yer vermiştir. Onu Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin 1720’deki 
Paris sefareti ve Sefaretname’si izler. 

Çelebi Mehmet Efendi, içinde oğlu Mehmet Sait Efendi’nin de bulunduğu seksen kişiyi aşkın bir 
heyetle ve Fransız elçisinin temin ettiği bir ticaret gemisiyle İstanbul’dan yola çıkar. Beynun Akyavaş, 
Çelebi Mehmet Efendi’nin Bâb-ı Âli’nin daimî elçiler tayininden önce geçici görevle gönderdiği elçiler 
arasında en renkli ve en ilgi çekeni olduğu tespitini yapmaktadır. Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, 
Ekim 1721’de Paris sefaretinden İstanbul’a döner. Fransa Sefaretnamesi’nde yer verdiği tespitler ve 
gözlemleriyle, beraberinde getirdiği plan ve resimlerin Lale Devri’nin eğlence mekânlarının inşasında, 
İstanbul’da bundan sonra yaşanacak olan Frenk modasının şekillenmesinde büyük etkisi olur. 

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Paris seyahatinin Osmanlı açısından önemli sayılan birkaç 
cephesi vardır. Bunlardan ilki şüphesiz bu sefaretnamenin Osmanlı dünyasına başka bir Avrupa yak-
laşımını sunmuş olmasıdır. Çelebi Mehmet Efendi, artık üstün bir Avrupa’nın farkına varmıştır. Tuttuğu 
notlarla bu izlenimini İstanbul’a da taşır. Diğeri Lâle Devri’nin incelmiş sanat, zevk ve eğlence anlayı-
şının oluşumuna dolaylı yoldan sunduğu katkıdır. Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Paris seyaha-
tinin bütün bunlardan daha önemli sayılması gereken tarafı, beraberindeki heyette yer alan oğlu Sait 
Çelebi’nin oradaki gözlemlerinden yola çıkarak Osmanlı ülkesinde bir matbaanın kurulmasında öncü 
rolü üstlenmesidir. Osmanlı’nın 18. yüzyılda Avrupa’ya gönderdiği sefirler ve onların yazdıkları sefaret-
namelere -yukarıda sözü edilenlerden başka- birkaç örnek vermek gerekirse şunlar sayılabilir:

 ➣ Nişli Mehmet Ağa, Rusya Sefaretnamesi (1722-1723) 
 ➣ Mustafa Efendi, Nemçe Sefaretnamesi (1730) 
 ➣ Ali Ağa, Lehistan Sefaretnamesi (1755) 
 ➣ Derviş Mehmet Efendi, Rusya Sefaretnamesi (1755) 
 ➣ Ahmet Resmi Efendi, Viyana Sefaretnamesi (1758), Prusya Sefaretnamesi (1763-1764)

Osmanlı Devleti’nin ilk daimî büyükelçiliği 1793’te İngiltere’nin başşehri Londra’da kurulmuştur. 
Daimî statüdeki ilk Osmanlı sefiri ise Londra’ya atanmış olan Yusuf Agâh Efendi’dir.



YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II

22

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

Matbaanın Kurulması ve Basılan İlk Kitaplar 
Türkçe harflerle Türkçe kitaplar basan ilk Türk matbaası, 1727 yılında İstanbul’da faaliyet göster-

meye başlar.
Osmanlı ülkesinde matbaa kullanılmasının gecikmesiyle ilgili olarak işaret edilen engellere 
bakmak gerekirse genel anlamıyla şu tesirlerden söz edilebilir: 
1. Matbaanın bir Hristiyan icadı olması ve bu makinelerle İslami eserlerin basılmasının doğru olma-

yacağı görüşü; 
2. Müstensihler ve hattatlar gibi kitap çoğaltma işini elinde tutan, hatta bunu bir sanat hâline getirmiş 

hatırı sayılır kalabalığın mesleklerini yitirecekleri ile ilgili kaygıları. 
Bütün bunlara rağmen Lale Devri’nde Sultan III. Ahmet ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın yeni-

likçi ve cesur yaklaşımları sayesinde Osmanlı ülkesinde de matbaanın kurulması mümkün olur. Paris’e 
giden ve orada Osmanlı ülkesi için henüz yabancı olan şeylerle ilgilenen Sait Çelebi, İstanbul’a dönünce 
İbrahim Müteferrika ile anlaşarak ilk Türk matbaasının kurulması çalışmalarını başlatmıştır. III. Ahmet’in 
5 Temmuz 1727 tarihli fermanı ile de “Matbaa-i Âmire” kurulmuş olur. Kendisini daha çok bir coğrafyacı 
olarak kabul eden İbrahim Müteferrika’nın matbaasında bastığı ilk eserlerden olan Tarih-i Seyyah ve 
Cihannüma da açıkça bu şahsi ilginin sonuçlarıdır.

İbrahim Müteferrika’nın Matbaa-i Âmire’de Bastığı Eserler 
Vankulu Lügati: İbrahim Müteferrika matbaasında basılan ilk eser, bu sözlüktür. İsmail Bin Ham-

mad el-Cevheri’nin Muhtarü’s-Sahah adını taşıyan Arapça sözlüğünün Türkçeye çevirisidir. Çeviri Mu-
hammet bin Mustafa el-Vani tarafından yapılmıştır. Bu sebeple de Vankulu Lügati adıyla tanınmaktadır. 
Vankulu Lügati hacimli bir eser olduğu için hattatların istinsah etmekten çekindikleri bir kitaptır. İbrahim 
Müteferrika matbaasında ilk olarak bir sözlük basmak suretiyle bir yandan dinî olmayan kitapların basımı 
şartıyla verilen izne sadık kalmış ve güven kazanmış olur. Diğer taraftan da bu sözlüğü basıp Arapça 
öğrenmekte olan genişçe bir kitlenin kullanımına sunarak onları kazanmış olur. İbrahim Müteferrika 
sözlüğün sonuna, matbaanın ne denli önemli olduğunu anlatmak için kaleme aldığı ve devrinin ileri 
gelenlerine sunduğu “Vesiletü’t-Tıbaa” adlı layihasını da eklemiştir. 

Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar: İbrahim Müteferrika matbaasının ikinci kitabı, Kâtip Çelebi’nin 
Osmanlı’nın deniz savaşlarını anlatmak üzere kaleme aldığı eseridir. Kitabın asıl önemi sonunda yer 
alan beş haritadır. “Bunlardan birincisi yer küreyi, ikincisi Akdeniz ile Karadeniz’i, üçüncüsü Osmanlı 
Devleti’nin elindeki adaları, dördüncüsü Adriyatik Körfezi ile adalarını ve nihayet beşincisi ise biri Türkçe 
diğeri İran ve Hindistan’da kullanılan dillerde yazılmış rüzgâr isimlerini belirten iki deniz pusulasını gös-
termektedir.” (Topdemir, 2002, s. 41) 

Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l -Ümem: İbrahim Müteferrika matbaasının 1731’de yayımlanmış do-
kuzuncu kitabıdır. Eser bizzat İbrahim Müteferrika tarafından yazılmıştır. Yazılma sebebi ise özellikle 
orduda artık zaruri hale gelmiş olan ıslahı, sultana ve devlet erkânına anlatmak ve bir düzenlemenin 
gerekliliğine onları inandırmaktır. Yazar bunu yapmak için Avrupalı devletlerin tarihlerinden, devlet ve 
ordu anlayışlarından ve savaş yöntemlerinden söz eder ve karşılaştırmalar yoluyla Osmanlı ordusunda 
meydana gelen bozulmaya dikkati çeker. 

Nizamü’l -Ümem üç bölümden meydana gelmektedir. İbrahim Müteferrika, kitabının ilk bölümünde 
üç idare biçimi olarak monarşi, aristokrasi ve demokrasiyi anlatır. “Demokrasi” kavramı Osmanlı’nın bilgi 
alanına ilk defa bu eserle girer. Nizamü’l-Ümem’in ikinci bölümünde hem Osmanlı’nın hem de komşu-
larının idare biçimlerinin bilinmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. İbrahim Müteferrika’ya göre bu yeni 
dünya düzenin gereğidir. Kitabın bu bölümünde coğrafya biliminin devlet yönetimi için ne denli önemli 
olduğuna işaret edilmekte ve İslam dünyası ve Osmanlı’nın geri kalmışlığı, coğrafi keşiflerin bilinmeme-
sine bağlanmaktadır. Kitabın üçüncü bölümünde ise Osmanlı ordusunun mağlubiyet sebepleri üzerinde 
durulmakta ve orduya yeni bir düzen vermenin gerekliliği anlatılmaktadır. 

İbrahim Müteferrika’nın bastığı diğer eserler şöyledir: Tarih-i Seyyâh, Tarih-i Hind-i Garbî, Tarih-i 
Timur-i Gürgân, Tarih-i Mısr-ı Kadim ve Mısr-ı Cedid, Gülşen-i Hulefa, Grammaire Turque, Füyûzat-ı 
Mıknatısiye, Cihannüma, Takvim el- Tevârih, Kitab-ı Tarih-i Naima, Tarih-i Naşit, Tarih-i Âsım, Ahvâl-i 
Gazavat der Diyar-ı Bosna, Kitâb-ı Lisân el- Acem el Müsemma bi-Ferhengi Şuûri 
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Askerî Islahatlar 
Osmanlı, 18. yüzyılın en önemli değişikliklerini askerî sahada gerçekleştirir. Bunda Avrupa’ya gön-

derilmiş olan elçilerin hazırladıkları raporların, İbrahim Müteferrika’nın yazdığı Nizamü’l-ümem’deki ıs-
rarlı dikkatlerinin ve asıl önemlisi ordunun üst üste aldığı yenilgilerin büyük payı vardır. Artık daha mo-
dern silahlarla ve savaş yöntemleriyle donatılmış düzenli bir orduyla topraklarını koruyabileceğini idrak 
eden Osmanlı, Sultan I. Mahmut döneminden başlayarak askerî ıslahat yapmaya başlar. I. Mahmut’tan 
sonra III. Mustafa, I. Abdülhamit ve III. Selim dönemlerinde bu ıslahat için büyük çabalar gösterilir. 

I. Mahmut, askerî alandaki ilk yenilikleri yapma cesaretini gösteren sultandır. Onun bu konudaki akıl 
hocalığını Humbaracı Ahmet Paşa yapar. I. Mahmut’tan sonra tahta geçen III. Mustafa da yenilikçi bir 
sultandır. Askerî ıslahata I. Mahmut’un bıraktığı yerden devam eder. III. Mustafa’nın yanında ise Baron 
dö Tott vardır. Bu dönemde Osmanlı tersanelerinin ıslahı gerçekleştirilir ve yeni bir donanma kurulur. 
I. Abdülhamit de Avrupa’dan getirdiği danışmanlarla askerî ıslahat hareketlerine devam etmiştir. Onun 
saltanat yıllarında sürat ve topçu ocağı genişletilmiş, lağımcı ve humbaracı ocakları ıslah edilmiş, kara 
ve deniz kuvvetleri yeniden düzenlenmiş, yeni tersaneler açılmış ve modern gemilerin yapılması teşvik 
edilmiştir. I. Abdülhamit yıllarının en önemli yeniliği, eğitim konusunda da önemli bir adım olarak görü-
nen ve deniz subayı yetiştiren bir kurum olan Mühendishane-yi Bahri-yi Hümayun’un kurulmasıdır.

III. Selim Avrupai tarzda eğitim alan bir orduyu kurarak adını “Nizam-ı Cedit ordusu” olarak belirle-
miştir. Bu ordunun eğitimi için Avrupa’dan hocalar getirtilir. Deniz mühendishanesi genişletildiği Avru-
pa’daki örnekleri gibi gemi inşasına girişilmek ve bir deniz ordusu teşkil edilmek istendiğinden bazı Batılı 
mühendislere görev verilir. Mühendishane-yi Tersane-i Âmire’de gemi inşası derslerine başlanır. Diğer 
yandan da modern kara savaşı teknikleri öğrenmek ve kara askerleri yetiştirmek üzere Mühendishane-
yi Berri-yi Hümayun kurulmuştur (1795). 

III. Selim’in sultan olduğu yıllarda Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını temin etmek, açılan mühen-
dishanelerde eğitim veren yerli yabancı hocaların maaşlarını karşılamak gibi sebeplerle “irad-ı cedit” 
adı verilen yeni vergiler oluşturulmak durumunda kalınır. Fakat bu tedbire rağmen 18. yüzyılın sonların-
dan itibaren mühendishaneler ihmal edilmeye başlanır. Nihayet Kabakçı Mustafa İsyanı ve III. Selim’in 
tahttan indirilmesi üzerine de tamamen unutulur (1807). Kabakçı Mustafa İsyanı uzun yıllardır düzen-
lenmeye çalışılan yeni orduya ve asker anlayışına karşı olan yeniçerilerin yaptığı bir ayaklanmadır. III. 
Selim’den sonra tahta çıkan IV. Mustafa’nın yeniçeri yanlısı ve muhafazakâr bir sultan olması, Kabakçı 
Mustafa İsyanı ile sekteye uğrayan ordudaki ıslahatı tam anlamıyla durdurur. Ancak Osmanlı ordusunun 
19. yüzyıl başlarında Rusya karşısında aldığı yenilgiler orduyla ilgili düzenleme çalışmalarını yeniden 
hareketlendirmiştir. 1826 “Vak’a-yi Hayriye” denilen olayla Yeniçeri Ocağı tamamen kapatılmış ve onun 
yerine “Âsakir-i Mansure-i Muhammediye” kurulmuştur. 

Eğitim Hayatı 
18. yüzyılın değişen şartları içinde Osmanlı eğitiminin önemli bir boyutu da orduda ıslahat yapmak 

amacıyla açılmış olan mühendishanelerin, aynı zamanda Batılı bilimleri ve modern Avrupai eğitimi ül-
keye taşımış olmasıdır.

18. yüzyılın eğitimle ilgili düzenlemeleri, askerî düzenlemelerle birlikte ilerler. Bu ordunun eğitimi 
için açılan okullar, bu okullarda verilen dersler ve bu dersleri veren hocalar sayesinde Batı’nın pozitif 
bilimleriyle karşılaşılır. Bu sebeple 18. yüzyılın eğitimle ilgili en önemli değişikliğinin, askerî ıslahatların 
anlatıldığı bölümde de sıkça sözü edilen, Mühendishane-i Bahri-yi Hümayun (1775) ve Mühendishane-i 
Berri-yi Hümayun’un (1795) kurulması olduğunu söylemek gerekir.

İbrahim Müteferrika Matbaası 1795’te kapanır. Ancak 1797’de Mühendishane-i Berriyi Hümayun 
bünyesinde tamamen ders malzemelerinin basımına hizmet etmek üzere bir matbaa kurulur. Eğitim, 
okul, kitap ve kütüphane birlikteliğinin örneklendiği Mühendishane-i Berri-yi Hümayun, bu anlamda da 
devri için önemli bir kurum olma durumundadır. 

Sosyal Hayat 
18. yüzyılın sosyal hayatta kaydedilmeye değer en önemli değişiklikleri, III. Ahmet ile Damat İbrahim 

Paşa’nın pek çok ilgileri dolayısıyla mimarı oldukları Lale Devrinde (17181730) görünürlük kazanır. Bun-
dan sonra da imkân buldukça devam eder. Ancak Lale Devri, Patrona Halil (1730) gibi kanlı bir isyanla 
sonlanmış ve o yılların bütün birikimi, bu isyanın içinde yok edilmiştir. Lale Devri için kullanılan en be-
lirgin tanımlama “sahte zenginlik gösterileri”yle dolu olduğudur. Ancak dönemin, sadece bu yaklaşımla 
değerlendirilmesi, haksızlık içeren bir yargılamadır. Hangi sebeple olursa olsun 18. yüzyılda, zenginliğin 
doruk noktasına çıkmış bir imparatorluğun, işleye işleye incelttiği bir zevk ve sanat anlayışının edebiyat 
ve musikideki son hamlelerini görmek gerekir. Üstelik kanlı bir isyanla sonlanmasına rağmen Lale Devri, 
aynı zamanda bir huzur dönemidir. 
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Osmanlı’nın Paris elçisi olarak Avrupa’da bulunduğu sırada sonsuz bir merakla çevresini izleyen, 
gördüklerini yazarak tespit eden Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Paris’ten getirdiği bazı parkların, 
bahçelerin planları, İstanbul’u şekillendirir. Fransız İhtilali dolayısıyla Osmanlı’nın en yakın ilişki kurduğu 
Avrupa ülkesi, Fransa olur. Bunun sonucu olarak Fransızca moda olur, Fransız kültürü taklit edilmeye 
başlanır. Fransız mimarisi, Fransız bahçeleri, Fransız mobilyalar ve giyim kuşamı yaygınlaşır, kabul gör-
meye başlar. Avrupa’dan birtakım ticaret eşyası gelmeye başlar. Osmanlı’nın el tezgâhlarında üretilen 
ticari mallar, daha çeşitli ve dayanıklı fabrika mamulleri karşısında uzun zaman direnemez ve giderek 
yok olmaya başlar. 

Ordu başta olmak üzere bütün devlet kurumlarında ciddi yenilenmelere gidilmesinin yarattığı har-
camalar, devlet hazinesinin boşalması, vergi sisteminin düzenlenememesi ve iç borçlanmaya gidilmesi 
gibi olumsuzluklara rağmen, bir taraftan da zenginlik gösterisi olarak Kâğıthane inşa edilir ve Sadabat 
eğlenceleri yapılır. 

OSMANLI İMPARATORLUĞU VE FRANSIZ İHTİLALİ 
Osmanlı bütün dünyaya insan hak ve hürriyetleriyle milliyetçiliği yayan Fransız İhtilali’ni (1789) kendi 

içindeki yapılanma çalışmaları arasından belli belirsiz algılamıştır. Osmanlı doğrudan ihtilal hareket-
lerinin içinde yer almaz. Ancak kısa bir zaman sonra “İnsan Hakları Bildirgesi”yle yola çıkan ihtilalin 
Fransa’yla sınırlı kalamayacağı anlaşılır. Dünyayı insan hak ve özgürlükleri fikriyle ve milliyetçilikle ta-
nıştıran Fransız İhtilali, öncelikle Osmanlı gibi büyük imparatorlukları etkilemiştir. Fransız İhtilali, etki 
alanına aldığı her yerde öncelikle hürriyet ve eşitlik fikrini yayar. Bu, siyasal yapılanma açısından Orta 
Çağ imparatorluk anlayışlarına ait “monarşik düzen”in çökmesi demektir. 

Monarşiyle idare edilen Osmanlı, önce Tanzimat Fermanı’nı (1839), sonra da Islahat Fermanı’nı 
(1856) ilan etmek zorunda kalır. Özellikle Tanzimat Fermanı’yla yeni bir devlet yapılanmasını müjde-
leyen Osmanlı Sultanı Abdülmecit, fermanın ilk cümlesinden itibaren bu yeni devlet yapılanması için 
gerekli olan “halk” kavramını ileri sürer. Bütün insan hak ve hürriyetlerinin devletin garantisinde olduğu-
nu, herkesin kanunlar önünde eşit olduğunu ve yazılı kanunlarla muamele edileceğini vb. uygulamaları 
haber veren Tanzimat Fermanı, bu haliyle bir eşitlik fikrinin peşindedir. Osmanlı diğer yandan da Fran-
sız İhtilali’nin dünyaya yaydığı ve özellikle de imparatorlukları tehdit eden modern bir düşünce olarak 
milliyetçilik anlayışına karşı da birtakım tedbirler geliştirmek durumundadır. Çünkü çok çeşitli dil, din ve 
milletleri barındıran imparatorluk yapısını bir arada tutmak, milliyetçilik karşısında bütünlüğünü sürdür-
mesini beklemek oldukça zorludur. 

Sultan II. Mahmut, “Ben tebamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Yahudileri havrada 
görmek isterim.” sözü bu anlamda bir Osmanlı milleti yaratma çabasının ilk ifadelerinden sayılabilir. 
Tanzimat ve Islahat fermanlarını ilan eden Sultan Abdülmecit’in, Meşrutiyet’in ilanı için şartların henüz 
olgunlaşmadığını düşünen Abdülaziz’in ve kısa bir saltanat dönemi yaşayan V. Murat’ın saltanat yılları-
nın sosyal, siyasal ve edebî faaliyetleri ile basını bu çabanın etrafında yer alırlar.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Batılılaşma, hangi yüzyıl ortalarından iti-
baren artık kendini edebiyat sanatı üze-
rinden açık biçimde hissettirmeye başlar?

A) 18.yy B) 17.yy
C) 19.yy D) 20.yy
E) 16.yy

AÇIKLAMA
19. yy’dan sonra edebiyatta hissedilmeye başlan-
mıştır. 1860 Tercüman-ı Ahval ile Tanzimat Ede-
biyatı başlar. Batıdan alınan ilk makale, fıkra, de-
neme; roman, hikâye, tiyatro bu dönemde yazılır.

YANIT: C

2. 18. yüzyılın başlarından itibaren Osman-
lı İmparatorluğu’nun Batılılaşma sürecini 
yönlendirme çabaları aşağıdaki başlıklar-
dan hangisiyle değerlendirilemez?

A) Tercüme faaliyetleri ve Tercüme Heyeti
B) Avrupa’ya sefirlerin gönderilmesi ve se-

faretnameler
C) Mimari
D) Matbaanın kurulması ve basılan ilk ki-

taplar 
E) Askerî ıslahatlar 

AÇIKLAMA
Kalan başlıklar şunlardır: Eğitim,Sosyal hayat Ter-
cüme. Mimari ile ilgili Batılılaşma alanında faaliyet 
alanı gündeme gelmemiştir.

YANIT: C

3. İbrahim Paşa’nın sanata ve bilime verdik-
leri önemin bir sonucu olarak Tercüme 
Heyeti kaç yılında oluşturulur?

A) 1718 B) 1719
C) 1720 D) 1717
E) 1716

AÇIKLAMA
1717 yılında kurulmuştur. Tercüme odası, III. Ah-
met ve sadrazamı Damat İbrahim Paşa’nın sana-
ta ve bilime verdikleri önem sonucu 1717’de ku-
rulmuştur.

YANIT: D

4. Aşağıdakilerden hangisi Tercüme 
Heyeti’nin kazandırdığı eserlerden biri de-
ğildir?

A) Kitâbü’s-semâniye fî sımai’t-tabiî
B) İkdü’l-cümân fî Tarihi ehli’z-zamân
C) Hatibü’s-siyer
D) Acâibü’l-letâif
E) Nemçe Tarihi

AÇIKLAMA
Habîbü’s-siyer olmalıdır. Handmir’e ait olan 
eser, sekiz kişilik bir heyet tarafından Farsça’dan 
Türkçe’ye çevrilmiş üç ciltlik bir İran tarihi kitabıdır.

YANIT: C

5. Bustânü’l-‘ârifîn Tercümesi ve El-İstişfâ fî 
tercümeti’ş-şifâ’ hakkında verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştıt?

A) İshak Efendi tarafından çevirisi yapılmış-
tır.

B) Semerkandî’nin İslamî edep, erkân kita-
bının tercümesidir.

C) Bir hadis ve siyer kitabıdır.
D) Arapçadan Türkçeye çevrilmiştir.
E) Hintçeden çevrilmiştir.

AÇIKLAMA
Hintçeden çevrilmemiştir. İshak Efendi tarafından 
tercümesi yapılan eserler dilimiz Arapça’dan çev-
rilmişlerdir.

YANIT: E
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6. Kitâbü’s-siyâse fî tedbîri’r-riyâse hakkın-
daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sırrü’l-Esrâr adıyla da bilinir.
B) Abdülmecit tarafından çevrilmesi isten-

miştir.
C) Sultan III. Ahmet’in emriyle çevrilmiştir.
D) Muhammet Hamîdî tarafından çevrilmiş-

tir.
E) Arapçadan Türkçeye çevrilmiştir.

AÇIKLAMA
Sultan III. Ahmet’in emriyle çevrilmiştir. Eser II-
I. Ahmet’in emriyle kütüphane hocası Muhammet 
Hamîdî tarafından Arapça’dan Türkçe’ye çevrilen 
eser tıp ve astroloji gibi konularla ilgilidir.

YANIT: B

7. Aşağıdakilerden hangisi sefaretnamelerin 
özelliklerden değildir?

A) Türk edebiyatı sefaretnamelerle 17. yüz-
yılda tanışır.

B) Sefaretnameler, Osmanlı’nın Batı’yla 
karşılaşmaları sırasında doğmuştur.

C) Osmanlı sefaretnameleri içerikleri yü-
zünden çoğu zaman seyahat ya da hatı-
rat türü içerisinde değerlendirilir.

D) İdare eden devlet görevlileri tarafından 
kaleme alınmış bir yazı biçimidir.

E) Türk edebiyatı sefaretnamelerle 18. yüz-
yılda tanışır.

AÇIKLAMA
18. yy’da tanışmıştır. 17. yy Batı için bunalımlı bir 
dönemdir. Reform ve rönesans yaşamıştır. Os-
manlı için ise en geniş Avrupa sınırlarına ulaştığı 
ve durakladığı bir dönemdir. Osmanlı’nın Batı’ya 
yönelişi 18. yy’da başlar.

YANIT: A

8. Yanya doğumlu olan Esat Efendi’nin bildi-
ği dillerden hangisi yanlış verilmiştir? 

A) Arapça B) Rusça
C) Grekçe D) Latince 
E) Farsça

AÇIKLAMA
Rusça bu diller arasında değildir. Filozof, müder-
ris ve şair olan Esat Efendi hem dinî hem de aklî 
ilimlerdeki yetkinliğiyle tanınır. Rusça bildiği diller 
arasında değildir.

YANIT: B

9. Osmanlı’nın 18. yüzyılda Avrupa’ya gön-
derdiği sefirler ve onların yazdıkları sefa-
retnamelere örnek verilemez?

A) Nişli Mehmet Ağa, Rusya Sefaretnamesi 
B) Mustafa Efendi, Nemçe Sefaretnamesi 
C) Ahmet Ağa, Lehistan Sefaretnamesi 
D) Derviş Mehmet Efendi, Rusya Sefaret-

namesi 
E) Ahmet Resmi Efendi, Viyana Sefaretna-

mesi

AÇIKLAMA
Eser Ali Ağa’ya aittir. Lehistan Sefaratnamesi, Ziş-
tavili Hacı Ali Ağa’nın Lehistan elçiliği sırasında 
yazdığı eserdir.

YANIT: C

10. Aşağıdakilerden hangisi İbrahim 
Müteferrika’nın matbaasında bastığı eser-
lerden değildir?

A) Vankulu Lügati
B) Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar
C) Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l –Ümem
D) Nizamü’l –Ümem
E) Divân- ı Hazân-ı Âsar

AÇIKLAMA
Eser Keçicizade İzzet Molla’ya aittir. Eser, yazarın 
olgunluk dönemine ait divan şiiri anlayışıyla yazdı-
ğı eserlerini ihtiva eder.

YANIT: E
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11. Aşağıdakilerden hangisi İbrahim 
Müteferrika’nın matbaasında basılan 
eserlerden değildir? 

A) Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem 
B) Tercüman-ı Ahval gazetesi 
C) Hıtay Sefaretnamesi 
D) Nemçe Tarihi 
E) Vankulu Lügâti

AÇIKLAMA
Tercüman-ı Ahval gazetesi bu matbaada basılma-
mıştır. Bahçekapı’da bir matbaada basılmıştır.

YANIT: B

12. Sefaretname nedir? 

A) Sefirlerin yazdıkları gezi yazılarıdır. 
B) Sefirlerin yazdıkları tarih kitaplarıdır. 
C) Sultanların tuttukları günlüklerdir. 
D) Sadrazamların yazdıkları hatıra defter-

leridir. 
E) Sefirlerin yazdıkları ve diplomatik bilgiler 

içeren yazılardır.

AÇIKLAMA
Sefirler tarafından yazılan tarih kitaplarıdır. Sefa-
ratnameler 18. yy’dan Osmanlı’nın Batı’yla karşı-
laşmalar ve yakınlaşmalarını idare eden devlet gö-
revlileri tarafından kaleme alınmış bir yazı türüdür.

YANIT: A

13. Lale Devri hangi tarihler arasındadır? 

A) 1789-1826 
B) 1700-1718 
C) 1718-1730 
D) 1774-1826 
E) 1726-1730

AÇIKLAMA
1718’ de başlayıp 1730 yılında son bulan dönem-
dir. Lale Devri, Osmanlı Devleti’nde 1718 yılında 
Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile 
başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil isyanı ile so-
na eren dönemdir.

YANIT: C

14. Lale Devri’nde Osmanlı’nın sultanı ve 
sadrazamı kimlerdir? 

A) Sultan III. Ahmet / Sadrazam Damat İb-
rahim Paşa 

B) Kanuni Sultan Süleyman / Sadrazam 
Damat İbrahim Paşa 

C) Sultan II. Abdülmecit /Sadrazam Musta-
fa Reşit Paşa 

D) Sultan II. Mahmut / Sadrazam Alemdar 
Mustafa Paşa 

E) Sultan III. Selim / Sadrazam Melek Meh-
met Paşa

AÇIKLAMA
Sultan III. Ahmet’tir,  sadrazam ise Damat İbrahim 
Paşa’dır.

YANIT: A

15. Osmanlı Devleti ilk daimî sefirini hangi 
Batılı ülkeye göndermiştir? 

A) Almanya 
B) Avusturya 
C) İran 
D) İngiltere 
E) Fransa

AÇIKLAMA
İngiltere’ye göndermiştir. İlk daimi sefirlikler III. Se-
lim döneminde 1793’te Londra’ya açılmıştır ve ilk 
elçi Yusuf Agah Efendi’dir.

YANIT: D
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Matbaanın Osmanlı Devletine getirilme-
si konusunda aşağıdakilerden hangisinin 
etkisi olmamıştır? 

A) Yirmisekiz Çelebi Mehmet ve Mehmet 
Sait Paşa 

B) İbrahim Müteferrika ve Mehmet Sait 
Paşa 

C) Yirmisekiz Çelebi Mehmet ve İbrahim 
Müteferrika 

D) Sultan III. Ahmet, Sadrazam Damat İb-
rahim Paşa 

E) Sultan III. Selim / Sadrazam Melek Meh-
met Paşa

2. Osmanlı matbaasında basılan ilk kitap 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem 
B) Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar 
C) Hıtay Sefaretnamesi 
D) Vankulu Lügâti 
E) Nemçe Tarihi

3. Fransız İhtilali ne zaman meydana gelmiş-
tir? 

A) 1826 
B) 1730 
C) 1789 
D) 1719 
E) 1807

4. Aşağıdakilerden Mühendishane-yi Bahri-
yi Hümayun’un kurulmasıyla ilgili sonuç-
lardan değildir? 

A)  Osmanlı tersanelerinin ıslahı 
B) Batılı bilimlerin eğitiminin başlaması 
C) Fransızca eğitimin başlaması 
D) Yeni bir ordu anlayışının olgunlaştırılma-

sı 
E) Topçu Ocağının kurulması

5. Fransız İhtilali’nin dünyaya yaydığı hangi 
görüşler Osmanlı Devleti’ni etkiler? 

A) Yeni bir ordu anlayışı 
B) İmparatorluk ve din devleti anlayışı 
C) Taassup ve cehalet 
D) Yeni bir giyim kuşam modası 
E) Milliyetçilik ile insan hak ve hürriyetleri

6. Türk edebiyatı sefaretnamelerle kaçıncı 
yüzyılda tanışır?

A) 19.yy
B) 20.yy
C) 18.yy
D) 17.yy
E) 16.yy

7. Nemçe Tarihi isimli eserin konusu nedir?

A) Hadis 
B) İslami edeb ve erkan 
C) İran tarihi 
D) Avusturya tarihi ve Osmanlı-Avusturya 

ilişkileri 
E) Fars tarihi

8. İbrahim Müteferrika’nın matbaası kaç yı-
lında kapanmıştır?

A) 1790
B) 1785
C) 1788
D) 1796
E) 1795
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9. Vankulu Lügati ne türde yazılmış bir eser-
dir?

A) Eleştiri
B) Sözlük
C) Ansiklopedi
D) Roman
E) Tarih kitabı

10. Osmanlıda 18. yy’da yazılan sefaretname-
ler arasında aşağıdaki eserlerden hangi-
si yoktur?

A) Rusya Sefaretnamesi
B) Nemçe Sefaretnamesi
C) Almanya Sefaretnamesi
D) Lehistan Sefaretnamesi
E) Viyana Sefaretnamesi

11. Aşağıdakilerden hangisi 18. yy.daki geliş-
melerden biri değildir?

A) Avrupa’da geçici elçiliklerin kurulması
B) Kafkaslardan Anadolu’ya göçler yapıl-

ması
C) Gerileme Dönemi’nin başlaması
D) Avrupa tarzında ıslahat çalışmaları yapıl-

ması
E) Milliyetçilik isyanlarının başlaması

12. Osmanlı Devleti’nde ilk ıslahatların askeri 
alanda yapılması    aşağıdakilerden hangi-
siyle açıklanamaz?

A) Devletin askeri sisteme göre yapılanmış 
olması

B) Ekonominin tarım ve askeri disiplinle 
kaynaşması

C) Ganimet gelirlerinin önemli olması
D) Askeri isyanların ortaya çıkması
E) Aydınların hazırladığı raporların etkisi

13. Lale Devrinde Osmanlı ülkesine getirilen 
matbaada dini eserlerin basılmasının ya-
saklanmasındaki gerekçe aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Geçimini  yazıyla  sağlayan   hattatların   
işsiz kalma tehlikesi

B) Yeniçerilerin tepkisinden çekinilmesi
C) Dini kitaplarda harf hatalarının anlam de-

ğiştireceği endişesi
D) Yöneticilerin ilmiye sınıfından geliyor ol-

ması
E) Halkın    matbaada    basılan    eserlere 

güvenmemesi

14. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Osman-
lı İmparatorluğu’nun parçalanmasında ve 
yıkılmasında etkili olmamıştır?

A) Avrupa   devletlerinin   g^liştirdiği   em-
peryalist politikalar

B) Fatih döneminde Venediklilere verilen ti-
caret ayrıcalığı

C) Küçük   Kaynarca   Antlaşması’yla   
Rusya’ya verilen ticaret ayrıcalığı

D) Fransız Ihtilali ile yayılan ulusçuluk dü-
şüncesi

E) 1740’ta Fransa’ya verilen ticaret ayrıcalı-
ğı

15. Osmanlı Devletinde iç borçlanma hangi 
padişah döneminde başlamıştır?

A) Abdülaziz
B) III. Mustafa
C) II. Abdülhamit
D) V. Murat
E) II. Mahmut
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. E Sultan III. Selim ve Sadrazam Melek 
Mehmet Paşa’nın matbaa ile ilgili etkin-
likleri bulunmamaktadır.

2. D Vankulu Mehmet Efendi’nin yazdı-
ğı Arapça-Türkçe sözlüktür. İbrahim 
Müteferrika’nın bastığı ilk kitap ünvanına 
sahiptir.

3. C 1789 Fransız İhtilali’nin meydana geldi-
ği tarihtir. Mutlak monarşi devrilip yerine 
Cumhuriyet kurulmuştur.

4. E Topçu Ocağı, Sultan I. Murad devrinde 
Yeniçeri Ocağının kuruluşundan hemen 
sonra acemi ocağından alınan askerler 
kurulmuştur.

5. E Milliyetçilik başta olmak üzere insan hak 
ve özgürlükleri diğer birçok etnik un-
suru bünyesinde barındıran Osmanlı 
İmparatorluğu’nu etkilemiştir.

6. C 18. yy’da Avrupa’da elçiliklerin tayin edil-
meye başlamasıyla ortaya çıkmış bir tür-
dür. Resmi görevle yurt dışına gönderi-
len elçilerin gittikleri yerle ilgili izlenimleri-
ni aktardıkları eserlerdir.

7. D Osmanlıların Avusturya’ya verdikleri 
isimdir. Avusturyalıların konuştukları dilin 
Osmanlılarca anlaşılmaması sebebiyle 
“nemce” sözcüğünden türemiştir. Avus-
turya tarihi ve Osmanlı-Avusturya ilişkile-
ridir. Nemce Tarihi’nin konusu.

8. E III. Selim döneminde, daha önce faaliyet-
lerini durduran matbaa yeniden çalıştı-
rılır. Askerlikle ilgili üç kitap basılır. Ra-
şit Efendi’nin uhdesinde bulunan matba-
a kendisinden satın alınır ve Basmahene 
odasına yerleştirilir ve tarihe karışır. 

9. B Vankulu Lügatı İbrahim Müteferrika’nın 
bastığı Arapça-Türkçe sözcüktür. 
1729’da 1000 adet basılmış ve 35 kuruş-
tan satışa sunulmuştur.

10. C Almanya birliği henüz sağlanmadığından 
Prusya Sefaratnamesi olmalıdır doğrusu.

11. E Milliyetçilik isyanları 19. yy’da başlamış-
tır. Sırf İsyanı milliyetçilik cereyanı ile 
başlayan ilk isyandır.

12. E Devletin askeri sisteme göre yapılanmış 
olması ganimet gelirlerinin önemli olması 
buna bağlı memnuniyetsiz askerlerin is-
yanı ilk ıslahatların neden askerî alanda 
gerçekleştirildiğini açıklar.

13. A Matbaanın getirilişinden olumsuz anlam-
da etkilenecek olan kesim geçimini ya-
zıyla kazanan hattatlardır.

14. B Fatih döneminde Venediklilere veri-
len ticaret ayrıcalığı Venedik’i Avrupa 
Birliği’nden çekmeyi ve Akdeniz limanla-
rını geliştirmeyi amaçlıyordu.

15. B Osmanlı’da 17. yy’dan beri devam eden 
savaşlar askeri ve bürokratik harcamala-
rın artması gelir gider dengesini bozdu 
ve ilk defa III. Mustafa döneminde Galata 
Bankerleri’nden borç alındı.
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Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Tanzimat’tan 
önceki dönemlerde Osmanlı devlet yapısını ve işleyişini açıklayabile-
cek, Osmanlı devlet teşkilatındaki bozulmanın gerekçelerini tanımla-
yabilecek, tanzimat sürecinde kurumsal yapıdaki yenileşmeleri ve so-
nuçlarını tespit edebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1

TANZİMAT FERMANI’NA KADAR OSMANLI’DA KURUMSAL YAPI 
Klasik Türk Devlet Geleneği ve Osmanlı Devletinin Kurumsal Temelleri 
Osmanlı Devleti, daha önceki Türk-İslam devletlerinin yapısal özelliklerinin üzerine kurulmuştur. 

Özellikle kuruluş dönemlerinde Türk töresine uygun yönetim usulleri uygulanmıştır. 
Osmanlı devlet felsefesinin anahtar kavramı adalettir. Buna göre örgütlenen devlet sistemini “daire-

yi adliye” yani adalet dairesi eksenine göre düşünmek gerekir. Adalet dairesinin şu şekilde formüle 
edildiği görülmektedir: 

“1. Devlet ve mülk, yani ülke ve insanı birleştirerek devlet kuracak iktidara sahip olmak, diğer bir 
ifadeyle hâkimiyeti elde bulundurmak, sağlam bir orduyu gerektirir. 

2. Ordunun teşkili ve bakımı hükümdarın servet sahibi, devletin zengin olmasına bağlıdır. 
3. Devletin zengin olması için, halkın zengin ve müreffeh olması şarttır. 
4. Halkın refahı ve zengin olması da kanunların adil olmasına bağlıdır. 
5. Devlet ve mülk olmadan adaleti sağlamak da mümkün değildir. Bunlardan biri yok oldu mu, her 

şey yok olur, ne devlet kalır ne de mülk yani hâkimiyet.” 
Daire biçiminde tasarlandığı için bir öncelik sırası olmaksızın ve her ögenin diğerlerine sıkı sıkıya 

bağlı olduğu “devlet ve mülk-ordu-hükümdar-halk-adaleti sağlayacak yasalar” şeklinde özetlenebilecek 
beş prensip bu sistemin özünü oluşturur. 

Bu sistemin uygulamaya geçirilmesinde devletin “ülüş sistemi” adı verilen hükümdar ailesinin ortak 
malı kabul edilmesi, ailenin büyüğünün (Uluğ Bey) yönetimi üstlenmesi, ancak işleri divan adı verilen bir 
mecliste istişare ile yürütmesi gibi özellikler başta gelmektedir. Buna rağmen yetki bakımından sultan 
kararlarında tam yetkili ve sorumsuzdur. Bu bağlamda Osmanlı Devleti’nin klasik yapısı yönetimin saray 
ve padişah etrafında örgütlendiği bir kurumlar dizisinden oluşur. Bu ilk dönemde devlet yönetiminde 
daha çok Türk kökenli beylerin etkili olduğu da görülmektedir. Fatih Sultan Mehmet (1432-1481) döne-
minden itibaren Osmanlı devlet yapısında belirgin değişiklikler görülmüştür. Bunları bir kanunname ile 
düzene koyan Fatih, devletin temellerini yeniden biçimlendirmiştir. 

OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI 
Osmanlı Devleti, 1071’den itibaren Türkleşen Anadolu coğrafyasında Selçuklu Devleti’nin zayıfla-

masıyla birlikte öne çıkan beyliklerden birisi idi. Zaman içerisinde toprakların genişlemesi ve devletin 
yönetimindeki toplulukların çoğalması ile bu basit aşiret kurallarının yeterli olamayacağı görüldü. Bu-
nu yerine düzenli devlet yapısına ve yerleşik kurumların oluşturulmasına ihtiyaç duyuldu. Orhan Gazi 
(1281-1362) ve I. Murat (1326-1389) dönemlerinde Osmanlı devlet yapısının ilk kurumları oluşturulma-
ya başlanıldı. Böylece yönetim, askerlik, ekonomi ve sosyal alanlarla ilgili bir yapılanmaya gidildi.

Merkez Teşkilatı 
Osmanlı Devleti’nin yapısını merkez ve taşra teşkilatı olarak iki kısımdan oluşan idari, askerî, mali, 

ilmî ve adli organizasyonlar oluşturur. Merkez teşkilatı, padişahın merkezi konumuyla şekillenen Divan-ı 
Hümayun, saray teşkilatı, Babıâli, askerî teşkilat ve maliye dairelerinden oluşur. 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Saltanat ve Padişah 
Hükümdar, bütün sistemin merkezidir. Bu ailenin tahta çıktığı bilinen ilk siyasi ismi Ertuğrul’dur. 

(ö.1280) Ancak devletin temellerinin Osman Bey zamanında, Bizans sınırındaki faaliyetler ve Selçuklu 
Devleti’nin yıkılışı ile 1299’da atıldığı tarihçiler tarafından genellikle kabul edilir.

Osman Bey’den itibaren I. Ahmet’e (1603-1617) kadar padişahlık babadan oğula geçmiştir. I. 
Ahmet’ten sonra bazen kardeşlere, yeğenlere de taht bırakılmıştır. Osmanlı Devletinde, 1299’daki ku-
ruluştan 1922’ye kadar geçen süre içerisinde 36 padişah tahta çıkmıştır. 46 yıl hükümdar olan I. Süley-
man (Kanuni, 1520-1566) en uzun, 93 gün padişahlık yapan V. Murat (1876) en kısa süre tahtta kalan 
padişahlardır. 

Fatih Sultan İstanbul’un fethinden sonra Doğu Roma’nın da hükümdarı olmak sıfatıyla imparator, 
Yavuz Sultan Selim’in (1470-1520) Mısır seferinden sonra (1517) hilafeti İstanbul’a getirmesiyle birlikte 
“Hadimü’l-Harameynü’ş-Şerifeyn”, “Halife-i Rûy-i Zemin”, “Emirü’l-Mü’minin” denmiştir. Osmanlı padi-
şahlarının, hükümdarlıklarının işareti olan bazı nesneler vardır: 

 ➣ Hükümdarlık makamı olan taht,
 ➣ Hâkimiyeti gösteren tuğlar, 
 ➣ Padişahın adının, baba adının, “han, şah, el-muzaffer” gibi bir sıfatının bulunduğu ve özel bir 
kaligrafiyle yazılan tuğra, 

 ➣ Altından yapılan ve sadrazamda bulunan mühür, 
 ➣ Padişah adına yazılan ve üzerinde padişahın mührünün bulunduğu, içeriğine göre ferman, berat, 
menşûr, hatt-ı hümayunları ifade eden hatt-ı şerifler, 

 ➣ Sancak-ı şerif diye de adlandırılan, Kanuni dönemine kadar dört taneyken daha sonra yedi adet 
olan ve hükümdarlığın göstergesi kabul edilen saltanat sancakları. 

 ➣ Son saltanat alameti ise mehterhanedir.

Veziriazam ve Vezirler 
İlk defa Orhan Gazi tarafından kardeşi Alâeddin Paşa vezir yapılmış, ilk zamanlarda tek vezir bulu-

nurken, I. Murat’tan itibaren önce ikiye çıkarılmış, daha sonra ise sayıları artmıştır.
Padişahın mührünü taşıyan ve onun adına her türlü işlemi yapmaya yetkili kılınan kişidir. Sultanın 

huzuruna istediği zaman çıkma, yabancı elçileri kabul etme, sefere gittiğinde beş tuğ taşıma yetki ve 
ayrıcalıklarına sahiptir. Aynı zamanda diğer vezirlerin ve ulemanın da başıdır. Veziriazamın görev ve 
yetkileri şöyle sıralanabilir: a. Padişahın mutlak vekili sıfatıyla Divan-ı Hümayunu yönetmek, divan üye-
lerinin gündeme getirdikleri konuları görüşmek ve ülkenin düzeniyle ilgili konularda kanunnameler hazır-
layıp ilgili bölgelere göndermek; b. Divan-ı Hümayunda yetişmeyen işleri ikindi veya paşa kapısı divanı 
denilen divanda görüşüp karara bağlamak; c. Yeniçeri ağası, iktisap ağası, İstanbul kadısı, subaşı gibi 
görevlileri yanına alarak başkent İstanbul’un esnafını ve tersanelerini denetlemek; d. Devlet görevlilerini 
Padişah adına atamak, görevden almak ve yükselmelerine karar vermek.

Divan-ı Hümayun 
Divan, Hz. Ömer zamanından beri bilinen İslam devletlerinin bir kurumudur. Devlet mekanizması 

içerisindeki hemen her konunun karara bağlandığı bir çalışma tarzına sahiptir. 
Osmanlı Devleti’nin merkez teşkilatında devlet yönetimiyle ilgili olarak üç önemli kurum bulun-

maktaydı. Bunlar Divan-ı Hümayun, Bâb-ı Âsâfi (Bâb-ı Âli, Vezir Kapısı) ve Bâb-ı Defterî (Defterdar 
Kapısı)’dir. Ayrıca her kurumun kendisine ait sekretaryasını yürüten kalemleri bulunmaktadır. Şüphesiz 
bunların içinde en önemlisi Divan-ı Hümayun’dur. 

Divan-ı Hümayun, klasik Osmanlı devlet yönetiminin temel organıdır. Divanda gelen davalar karara 
bağlanır, dış ve iç bürokratik konular görüşülür, hükümdarın ve devletin maliyesi ele alınırdı. Divan 
herkese açıktı; hangi millet ve dinden olursa olsun, kadın-erkek yerel mahkemelerde haksızlığa uğradı-
ğını düşünen, askerî sınıflardan şikâyetçi olan, valilerden yakınan herkes Divan-ı Hümayun’a başvurup 
sorununun ele alınmasını isteye bilirdi. Divan-ı Hümayun, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin en yüksek 
yargı organıdır. Divandaki örfi davalara sadrazam, şer’i davalara ise kazasker bakardı. Öte yandan 
yasama organı niteliği de taşıyan Divan’da görüşülüp hazırlanan kanunlar nişancılar tarafından kaleme 
alındıktan sonra padişaha arz edilir ve “mühimme defteri”ne kaydedilirdi. Daha sonra padişahın tuğrası 
çekilerek uygulanmak üzere ülkenin her tarafındaki yöneticilere ve kadılara gönderilirdi. 

Orhan Gazi zamanında kurulan divanlar, her gün toplanırdı. Toplantı yeri Topkapı Sarayındaki Kub-
bealtıdır. Divan-ı Hümayun’da devleti yöneten sınıflar olan kalemiye (bürokrasi), ilmiye (adalet, eğitim ve 
bilim) ve seyfiyenin (askeriye) temsilcileri bulunur. Divan-ı Hümayun toplantılarına veziriazam, vezirler, 
kazaskerler, defterdarlar ve nişancı asıl üye olarak katılırlardı.
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Kazasker, askerlerin kadısı anlamında önceleri ordunun yargı görevini yürütmekte idi. Daha son-
ra sivil halkın davalarına da bakmıştır. Kazaskerin yetki ve görevleri arasında, şer’i davalara bakmak, 
askerî hakimlik, kadı, müderris, din görevlisi gibi kimselerin atanması, kadıların kararlarına yapılan iti-
razları bir üst mahkeme olarak karara bağlamak bulunmaktadır.

Kazaskerlik kurumu I. Murat devrinde 1361’de oluşturulmuş ve ilk Osmanlı kazaskeri olarak Çandar-
lı Kara Halil (ö. 1387) atanmıştır.

Defterdar, defter tutan anlamına gelen ve Türk-İslam devletlerinde mali işlerden sorumlu görevlidir. 
Fatih Kanunnamesi’ne göre padişahın malının vekili olarak defterdar görevlendirilmiştir. Başdefterdar, 
Osmanlı Devleti’nin en yüksek maliye görevlisidir.

Divan-ı Hümayun’un doğal üyelerinden birisi olan nişancı, padişah buyruklarına tuğra çekmek gibi o 
dönem için oldukça önemli bir görevi üstlenmişti. Protokolde defterdardan sonra gelen nişancı; ferman 
ve beratlara padişah adına tuğra çekmek, devlet düzenini sağlayacak yasaların çıkarılmasında öncülük 
etmek, has, zeamet ve tımar gibi dirliklerin dağıtımında veziriazama yardımcı olmak, divanda işlerin dü-
zenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak, padişahın yabancı devlet başkanlarına yazacağı mektupların 
kopyalarını yazmak, mektupları tercüme etmek gibi görevleri yerine getirirdi.

Orhan Gazi döneminden beri var olduğu bilinen nişancılık kurumunun görevlerinden padişah mek-
tuplarının yazımı işi 16. yüzyılda reisülküttaplara, name, berat ve ahitname yazım işleri ise 17. yüzyıldan 
itibaren divan kâtiplerine verilince nişancılığın görev alanları daralmış, önemini yitirmeye başlamıştır. 
Nitekim1836’da nişancılık tamamen kaldırılarak görevleri defter eminliğine verilmiştir.

Divan Kalemleri 
Divan’da alınan kararlar, niteliğine göre mühimme, ahkâm, tahvil, ruus vb. defterlere kaydedilir ve 

bu defterler mühürlenerek defterhanede korunurdu. Bu defterlerin tutulmasını reisülküttap ve onun em-
rindeki beylikçi üstlenmiştir. Reisülküttap, kâtiplerin başıdır.

Divan’da reisülküttaba bağlı olarak çalışan kalemler bulunmaktadır. Ruus ve tahvil kalemlerinin bağ-
lı amiri olan beylikçi kalemi; teşrifat kalemi ve vakanüvislik kalemlerinin bağlı olduğu ve veziriazam adına 
yazılan yazıları kaleme alan âmedî kalemi reisülküttabın en önemli yardımcıları konumundadır.

Meclis-i Meşveret 
Divan-ı Hümayun’un resmî ve kurumsal bir nitelik taşımasına rağmen, meclis-i meşveret özel ve 

gayriresmî bir kurul özelliği taşır. Bir tür danışma kurulu olarak nitelenebilecek olan bu kurul genellikle 
olağanüstü durumlarda, mesela savaşa karara verme gibi önemli konularda padişah tarafından toplan-
tıya çağrılır. Bu meşveret kurulunun özellikle Divan-ı Hümayun’un etkisinin kaybolduğu ve yenileşme gi-
rişimlerinin başlatıldığı I. Abdülhamit (1774-1789), III. Selim (1789-1807) ve II. Mahmut (1808-1839)’un 
yönetimi sırasında sıklıkla işletildiği görülmektedir. 

Saray-ı Hümayun 
Osmanlılarda bilinen ilk saray Bursa’da Orhan Gazi’nin kale dibine yaptırdığı saraydır. Söz konusu 

saray, devlet merkezi Edirne’ye taşındıktan sonra Eski Saray diye anılmıştır. Daha sonra II. Murat zama-
nında bugün Sarayiçi denilen bölgeye yeni bir saray yapımına başlanmış, Fatih tarafından tamamlan-
mıştır. İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, bugünkü İstanbul Üniversitesi rektörlük binası 
ile Bayezit Camisinin alanları üzerinde bir saray yaptırmıştır. 1455’te tamamlanan bu saray eski saray 
olarak anılmıştır. Topkapı sarayının yapılmasından sonra yine eski padişahların kadınları, kızları, valide 
sultanlar bu sarayda kalmışlardır.

Osmanlı Devleti’nin en uzun süre yönetim merkezi olarak kullandığı saray Topkapı Sarayı’dır. Bu 
yeni saraylar Batı tarzı mimari ile yapılmıştır. Beylerbeyi, Çırağan, eski Beşiktaş sarayları II. Mahmut’un, 
1843-1855 yılları arasında yaptırılan Dolmabahçe Sarayı Sultan Abdülmecit, Abdülaziz ve V. Murat’ın, 
Yıldız Sarayı ise II. Abdülhamit’in ikamet ettikleri saraylardır. Son iki padişah Sultan Reşat ve Vahided-
din ise Dolmabahçe ve Yıldız saraylarını kullanmışlardır.

Osmanlıların en uzun süre kullandıkları Topkapı Sarayı’nın fiziki bölümlendirilmesini incelemek bize 
Osmanlı devlet yapısı içerisinde sarayın işlevini de gösterecektir. Bu yapıda Saray içten dışa doğru 
Harem, Enderun ve Bîrun bölümlerinden oluşur. Topkapı Sarayına Bâb-ı Hümayun, Bâbü’s-Selam ve 
Babu’s-Saade adlı üç ana kapıdan girilir.

Babü’s-Selam Devlet-i Aliyye’nin sembolü, Divan Meydanı ise Osmanlı Devleti’nin yönetildiği dai-
relerin ortak noktasıydı. Elçi kabulleri, ulufe dağıtımı gibi devlet ihtişamını gösteren işler bu meydanda 
gerçekleştirilirdi. 

Babü’s-Saade ise Enderun Meydanına ve Harem’e açılan kapıdır. Burası artık padişahın özel 
ikametgâhının başlangıcıdır. Babü’s-Saade sarayın en iyi korunan kapısıdır.
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Harem, padişahın ailesinin kaldığı bölümdür. Osmanlı sarayında Harem aynı zamanda kadınlar 
için bir eğitim kurumudur. Enderun ise sarayın merkezî bölümü, en hareketli kısmıdır. Burada devşirme 
olarak alınıp daha önce Edirne, Galata, İbrahim Paşa saraylarında yetiştirilen gençler devlet ve yönetim 
hizmetleri için eğitilir ve oda adıyla anılan çeşitli yönetim birimlerine görevlendirilerek eğitimlerine devam 
edilirdi. 

Taşra Teşkilatı 
Osmanlı Devleti, taşra yönetimi için bir bölgeye esas olarak iki yönetici gönderirdi. Bunlar, yürütmeyi 

üstlenecek olan bey ile yargıyı üstlenecek olan kadıdır. Bu, taşra teşkilat yapısının temelini oluşturur. Bu 
çerçevede yerel yöneticiler beylerbeyi, sancak beyi ve kadı olarak belirtilebilir.

Osmanlı Devleti’nin taşra teşkilatı sırasıyla eyalet, sancak, kaza, nahiye, köy birimlerinden oluşmuş-
tur. Eyaletler de salyanesiz, salyaneli ve imtiyazlı olmak üzere üçe ayrılmış durumda idi. Salyane yıllık 
vergi anlamında kullanılmaktadır. Salyanesiz eyaletler Anadolu, Rumeli, Erzurum, Diyarbakır vb. olmak 
üzere tımar sisteminin uygulandığı; arazinin has, zeamet, tımar olarak kaydedildiği ve merkezî otoritenin 
gücünün daha çok hissedildiği idari bölümlerdir. Salyaneli eyaletler ise senelik belli bir verginin merkeze 
gönderildiği kalan kısmının ise beylerin emrinde yerinde kullanıldığı Bağdat, Yemen, Mısır, Cezayir gibi 
merkeze daha uzak olan bölgelerdir. İmtiyazlı eyaletlerin başında kutsal topraklar olan Mekke Emirliği 
ayrı bir yer tutmaktadır. Bunun dışında Eflak, Boğdan, Erdel beylikleri ve Kırım Hanlığı gelmektedir. 
Eyaletlerde bey yürütmeden, kadı ise yargıdan sorumlu idi.

Asıl görevi yargıçlık olan kadılar, her türlü davaya baktıkları gibi aynı zamanda bulundukları kazanın 
mülki amirliği, belediye işlerinin yürütülmesi, vergi toplanmasında yardımcılık gibi görevleri de yerine 
getirirdi. 

Askerî Teşkilat 
Osmanlı askerî teşkilatı da Orhan Gazi zamanında oluşturulmuş atlı ve yaya birliklere dayanmak-

tadır. Bunlar savaş zamanında belli bir gündelik alır, sefer olmadığı zamanlarda ise kendilerine tahsis 
edilen arazilerde ziraatla uğraşırlardı. Fetihlerde esir alınan Hristiyan çocuklarının eğitimi ve Türkleşti-
rilmesiyle oluşan Kapıkulu Ocakları bu daimî ordunun çekirdeğini oluşturmuştur. Daha sonra devşirme 
yöntemiyle alınan gençlerin eğitilmesiyle oluşan Kapıkulu askerleri İstanbul, Edirne ve Bursa gibi baş-
kentlerde bulunurdu. Tamamen padişaha bağlı olan bu ordunun en büyük bölümü Yeniçeri sınıfları idi. 
Kapıkulu ordusu askerleri üç ayda bir ulufe adıyla anılan maaş alır ve ömür boyu askerlik yaparlardı. 
Bunların evlenmeleri ve ticaretle uğraşmaları yasaktı. 

Osmanlı ordusunun ikinci ana grubunu eyalet ordusu oluşturur. Eyalet ordusunun akıncılar, azaplar 
ve daha başka birlikleri olmasına karşın asıl önemli bölümü “tımarlı sipahiler”dir

Temelde merkezdeki Kapıkulu ordusu ile taşradaki tımarlı sipahilerin oluşturduğu Osmanlı ordusu-
nun gerek merkezî birliklerinde gerekse taşradaki askerî teşkilatlarda bu birlikleri tamamlayan teknik ve 
savaşçı, piyade veya yaya başka birlikler de bulunmaktadır. 

Eğitim ve Bilim Kurumları 
Osmanlı devlet teşkilatının seyfiye (ümera) ile birlikte iki temel taşından birisi de ilmiye teşkilatıdır. 

Bu teşkilatın üyeleri, medreselerde eğitim gördükten sonra, devletin hukuk, bürokrasi ve dinî işlerle ilgili 
alanlarında hizmet vermek üzere görevlendirilirlerdi. İlmiye sınıfının en yüksek makamları şeyhülislamlık 
ve kazaskerliktir. İlmiye sınıfı işlevleri bakımından üç kategoride değerlendirilmiştir. Bunlar, eğitim-öğre-
tim hizmetleri, yargı işleri ve fetva görevi, yani din işleridir. 

Osmanlı Devleti’nin klasik dönemindeki temel eğitim kurumu medrese idi. Sıbyan mektebi ya da 
mahalle mektebi adıyla anılan ilköğretim aşamasından sonra orta ve yüksek öğrenim kurumları med-
rese adıyla kurumlaşmıştır. İlk medrese Orhan Gazi tarafından 1330 yılında İznik’te kurulmuştur. Fatih 
Sultan Mehmet ile Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde iki defa olmak üzere medrese sistemi köklü 
bir biçimde gözden geçirilmiş ve yapılandırılmıştır. 

Fatih Kanunnamesinde “Sahn-ı Seman” olarak anılan medreselerin başına Ali Kuşçu geçirilerek 
pozitif bilimlerin de tahsil edildiği çağının önemli bilim merkezleri haline getirilmiştir. Kanuni dönemin-
deki düzenlemede ise Süleymaniye medreselerinde eğitim on iki kademe olarak sınıflandırılmış ve bu 
yapı imparatorluğun sonuna kadar devam etmiştir. Osmanlı’nın sonuna kadar bazı sonuç vermeyen 
iyileştirme çabalarıyla birlikte varlığını sürdürmüştür. II. Mahmut döneminden itibaren ise kendi haline 
bırakılmış, Batı tarzı yeni öğretim kurumlarının medreselere alternatif oluşturacak biçimde kurulması ve 
geliştirilmesine çalışılmıştır. 

Mali İşler 
Osmanlı Devleti’nde iki türlü hazine vardı. İç hazine padişahın özel hazinesidir; zaman zaman dış 

hazine denilen ülke hazinesine destek de veren bu kurumun sorumlusu defterdardır. Dış hazinenin 
sorumluluğu ise defterdar ile birlikte sadrazama aitti. Osmanlılarda maliye teşkilatının üç kısımda ele 
alındığı görülüyor: Merkez maliyesi, tımar sistemi ve vakıf sistemi. Merkez maliyesinin, mali yargının ve 
hazinenin en yüksek sorumlusu başdefterdardır. 
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Osmanlı Devleti’nde vergi gelirleri şer’i vergiler olan öşür, haraç ve cizye ile raiyet rüsumu denilen ve 
Müslüman tebaadan ayrı, gayrimüslim tebaadan ayrı alınan çeşitli vergilerden oluşmakta idi. Osmanlı 
arazisi, devlete ait mirî arazi, belli bir sahibi olan mülk arazisi ve vakıf arazisi olmak üzere üç kategoride 
değerlendirilmiştir. Kelime olarak onda bir anlamına gelen öşür Osmanlı Devleti’nde fethedilen topraklar 
mirî malı yani devlete ait sayıldığı için Müslüman ve gayrimüslim ayırımı yapılmaksızın bölgelere göre 
1/10, 1/8, 1/6, 5/10 gibi oranlarda vergi alınmıştır. Tımar sistemi ise devletin zirai faaliyetler ile askerî 
faaliyetlerini bütünleştiren bir sistemdir. Tımar sisteminin başarıyla uygulandığı öşür vergisi, tımarlı si-
pahilere devredilmiştir. Tımar, devlete ait toprakların geçimlerini sağlamak ve hizmetlerinin karşılığı-
nı almak üzere kişilere tahsis edilmesi sistemidir. Harac vergisi fethedilen yerlerdeki ahaliye ait olan 
mülklerden alınan vergidir. Cizye ise Türk-İslam devletlerinde Müslüman olmayan, yani gayrimüslim 
kimselerden devlet tarafından korunmaları, askerlik yapmamaları, savaşa katılmamaları karşılığında 
alınan kelle vergisidir. 

Osmanlı Devleti’nde tahrir sistemi mali yönetimin önemli bir unsurudur. Tahrir, yazmak demektir. 
Osmanlılar genel olarak arazi durumunu, vergiye esas oluşturacak nüfusu belirlemek için önceden beri 
Türk-İslam devletlerinde uygulana gelen kayda geçirme sistemini geliştirmişlerdir. 

Osmanlı Vakıf Sistemi 
Başta Osmanlı ailesi mensupları olmak üzere birçok insanın mallarının veya varlıklarının bir kısmını 

kamu yararın kullanılmak üzere ayırması toplumu pek çok yönden güçlendirmiştir. Vakıf sistemi insanın 
öldükten sonra da sevap kazanmasına sebep olacağına inanılan “sadaka-i cariye” (akmaya devam 
eden sevap) anlayışıdır. Vakıflar, temeli iyilik yapma, insanlara yardım etme düşüncesine dayanan çok 
çeşitli amaçlarla kurulabilmektedir. Öğrencilerin ihtiyacının karşılanması, bilimle uğraşan insanların des-
teklenmesi gibi amaçlardan başlayarak mesela Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesinde bulunan sokak 
hayvanlarının beslenmesi gibi maksatlara da bağlanabilmektedir. 

Osmanlılarda Adliye Teşkilatı ve Hukuk Sistemi 
Osmanlı Devleti’nin hukuk sistemi üç ayrı kısımdan oluşur. Buna göre ana yapıyı şer’i hukuk dedi-

ğimiz İslam hukuku oluşturur. Bununla birlikte İslam hukukunun da izin verdiği ve kesin düzenlemelerin 
bulunmadığı alanlarda Osmanlı padişahlarının kanunnamelerle oluşturdukları bir hukuk daha vardır ki 
buna örfi hukuk denilir.

Osmanlı Devleti’nde hukuk sisteminin temelini oluşturan İslam hukukunun asli ve ikinci olmak üzere 
iki tür dayanağı bulunmaktadır. Asli olarak kitap (Kur’an), sünnet, icma (müçtehitlerin aynı görüşte bir-
leşmeleri) ve kıyas (bir olay için Kur’an ve sünnette açıkça belirtilmiş bulunan bir yargıyı, hakkında bir 
hüküm bulunmayan bir konuya uygulamak) olmak üzere dört ana kaynağı bulunmaktadır.

Örfi hukuk olarak anılan ve padişahın belirlediği kanunlarla oluşturulan hukuk ise şer’i hukuk ile 
çelişmez, hatta onun bir devamı gibi değerlendirilirdi. İlk defa terim olarak Fatih devrinde kullanıldığı 
görülen örfi hukukun Osmanlı Devleti’ndeki en çok tanınmış iki örneği Fatih ve I. Süleyman (Kanuni) 
kanunnameleridir. 

Bu genel çerçeve içinde Osmanlı Devleti’nin Tanzimat’tan önceki Adliye teşkilatı 1. Şer’iye mah-
kemeleri, 2. Divan-ı Hümayun ve 3. cemaat mahkemelerinden oluşmaktadır. Şer’iye mahkemelerinde 
genellikle kadı adı verilen tek hâkim tarafından yargılama yapılır. Kadının evi genelde mahkeme olarak 
da işlev görür.

Kadılar, ancak atandıkları bölgede davaya bakabilir, bölgelerinin dışındaki yerlerde dava ele ala-
mazlar. Kadıların görevleri padişah tarafından sınırlandırılıp genişletilebilir. Osmanlı klasik mahkemele-
rinin önemli özelliklerinden birisi davaların hızla karara bağlanmasıdır. 

Devlet Teşkilatında Bozulma Nedenleri ve Tedbir Arayışları 
Bu durum devletin rekabet halinde olduğu Avrupa devletlerindeki gelişmeleri fark etmedeki gecik-

mesinden kaynaklanmaktadır. 
Merkezî devlet teşkilatının bozulmasında şehzadelerin yetişmesinde yetersizlik ve sancağa çık-

mamaya başlamaları dolayısıyla görülen yönetim tecrübesizliği, küçük yaşta tahta çıkan padişahların 
bulunması, görevlendirmelerde rüşvet ve kayırmacılığın artması büyük ölçüde etkili olmuş ve merkezî 
otorite zayıflamıştır. Devşirme kanununa uyulmaması yüzünden herkesin kapıkulu ordusuna alınmaya 
başlaması, sayısının artması sebebiyle hem eğitim düzeninin gevşemesine, kapıkulu ocaklarında disip-
linin kaybolmasına neden oldu hem de hazinenin bu konudaki masraflarının artması mali sorunlar do-
ğurdu. 17. yüzyıldan itibaren iktidar mücadelelerinde taraf olmaya, yasak olmasına rağmen evlenmeye, 
ticaretle uğraşmaya, İstanbul esnafını haraca bağlamaya başladılar.

Osmanlı Devleti’nin temel taşlarından sayılan ve başlangıçtan itibaren sürekli gelişen ve kurumla-
şan ilmiye sınıfı da 16. yüzyıldan itibaren bozulmaya yüz tutmuştur. Devleti yönetenler ve aydınlar 18. 
yüzyıldan itibaren bu çöküşün durdurulması için tedbirler düşünmeye, çareler aramaya başlamışlardır. 
Kurumların yenileştirilmesi, düzeltilmesi açısından yapılan işlemlerin büyük ölçüde düzeltme, iyileştirme 
niteliği taşıyan, radikal olmayan girişimler olduğu görülmektedir. 
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TANZİMAT’A GİDEN SÜREÇTE VE TANZİMAT DÖNEMİNDE  
KURUMSAL DEĞİŞİMLER

Osmanlı Devleti’ndeki iyileştirme çalışmalarını 18. yüzyılın başından, III. Selim’in Nizam-ı Cedit gi-
rişiminden başlatmak yaygın kabul gören bir anlayıştır. Bu süreçlerdeki iyileştirme faaliyetlerinin ortak 
niteliği, Devlet’in giderek hızlanan gerileme ve çöküşünün önüne geçmek ve bütün bu girişimlerin süreç 
içerisinde daha da belirgin bir biçimde Batı’daki gelişmeler örnek alınarak yapılması olmuştur. Yani 
Osmanlı’daki değişim de Batı’da 17. yüzyılda zirveye çıkan aydınlanma ve modernleşme sürecinin bir 
sonucu olmuştur. 

Devlet Teşkilatındaki Reform Çalışmaları ve Yeni Kurumlar 
Divan-ı Hümayun’un görevleri, II. Mahmut devrinde sadrazamın ve divanda görev alan kimselerin 

yaptıkları işler dikkate alınarak düzenlenen bakanlıklar tarafından devralınmıştır. Buna göre sadrazam 
kethüdası önce mülkiye, daha sonra 1837’de dâhiliye nazırı olmuştur. Reisülküttap hariciye nazırı, def-
terdar maliye nazırı oldu. 1821-1833 yılları arasında tercümanlık işlerine olan ihtiyaç geçici tedbirlerle 
yürütülmüş nihayet 1833 yılında hariciye nazırlığı bünyesinde bir “Tercüme Odası” kurulmuştur. Tercü-
me Odası, sadece bir devlet dairesi değildi; aynı zamanda özellikle bir eğitim kurumu işlevi görecek ve 
Tanzimat Dönemi genç aydınları burada Fransızca öğreneceklerdir.

III. Selim tarafından Avrupa başkentlerinde daimî elçiliklerin açılması diplomasi alanındaki önemli 
kurumsal oluşumlardan birisi idi. II. Mahmut 1834’te, Avrupa’nın büyük başkentlerinde Osmanlı büyü-
kelçiliklerini yeniden kurdu.

Divan-ı Hümayun’un yasama görevini üstlenmek üzere danışma meclisleri kurulmuştur. Yasama 
organı niteliğini taşıyan ilk Osmanlı meclisi “Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye” (1838), yine aynı yıl sadra-
zama danışmanlık yapmak üzere “Dâr-ı Şûra-yı Bâbıâli” adlı bir meclis ile askerlik alanındaki reformları 
hazırlamak amacıyla “Dar-ı Şûra-yı Askerî” (1836) Meclis-i Vâlâ bir bakıma Tanzimat Fermanının ilanına 
hazırlık niteliği taşıyordu. 1854 yılında kurum, “Meclis-i Âli-yi Tanzimat” ve “Meclis-i Ahkâm-ı Adliye” 
adlarıyla ikiye bölünmüş, görev ve yetkileri yeniden belirlenmiştir. 

Tanzimat Dönemi, meclis uygulamasının oldukça yaygın olarak görüldüğü bir dönem olmuştur. 
Meclis-i Ahkâm-ı Adliye ise yüksek yargı organı olarak çalışmıştır. Tanzimat Dönemi meclisleri I. Meş-
rutiyet meclisine gidiş konusunda önemli rol oynamışlardır. 

Burada ele aldığımız meclislerin dışında çeşitli bakanlıkların kendi alanları ile ilgili olarak sınırlı 
meclisler oluşturduğu görülmektedir. Bu çerçevede, Meclis-i Umur-ı Nafia, Meclis-i Muhasebe-i Mâliye, 
Meclis-i Maarif-i Umumiye, Meclis-i Umur-ı Sıhhiye vb. gibi her biri bir bakanlığın çalışma alanında 
uzmanlaşan danışma meclisleri oluşturulmuştur. Bütün bu meclisler Meclis-i Vâlâ’ya bağlı olarak çalış-
maktaydılar.

Tanzimat Fermanının ön gördüğü prensiplerden birisi olan vergi toplanmasının gerçekleşebilmesi 
için taşra teşkilatlarında da bazı reformlar yapılmıştır. Bunların başında “muhassıllık meclisi” diye adlan-
dırılan meclisler kurdular (1840).

 Ayrıca İmparatorluğun Avrupa’daki topraklarının, Batılıların müdahalelerinden ve devletten ayrılma 
tehdidinden kurtulabilmesi için 1864’te bir Tuna Vilayeti Nizamnamesi hazırlanmıştır. Daha sonra 1867 
ve 1871’de yeniden gözden geçirilerek İmparatorluğun tamamında uygulanacak olan Vilayet Nizamna-
mesine göre devletin taşra teşkilatı vilayet, liva (sancak), kaza ve köy birimlerinden oluşmaktadır. 

Askerlik Alanındaki Kurumsal Dönüşümler 
Osmanlı Devleti’nin gerilemesindeki en önemli sebeplerden birisi yukarıda da değinildiği üzere 

askerî teşkilattaki bozulmadır. 18. yüzyıla gelindiğinde ise Batılı devletlerin askerî üstünlüğünü kabul 
edecek bir biçimde Avrupaî düzenlemeler düşünülmeye başlanılmıştır. Bu konuda I. Mahmut (1696-
1754) Fransa’dan Comte de Boneval’i (Humbaracı Ahmet Paşa (1675-1747)) getirerek humbaracı 
ocağında ıslahat yaptırdı. 1734 tarihinde “Hendesehane” adlı subay okulu açıldı. Bu okul III. Selim 
zamanında kurulacak olan Mühendishane-i Berri-yi Hümayun’un çekirdeğini oluşturacaktır. III. Mustafa 
(1757-1774) Baron de Totte (1733-1793) adlı uzmana sürat topçuları ocağını açtırdı. III. Mustafa zama-
nında Rus donanmasının Çeşme’de Osmanlı donanmasını yakması (1870) üzerine deniz mühendislik 
okulu olan Mühendishane-i Bahri-yi Hümayun açılmıştır (1775). Ayrıca donanma personelinin kışlalarda 
sürekli eğitim yapan birliklere dönüşmesi sağlanmıştır. I. Abdülhamit, İstihkâm Okulunu açtı (1784). 

Bu konuda asıl geniş çaplı çalışmaya yüzyılın sonlarında III. Selim tarafından girişilmiştir. III. Selim 
önce devlet ileri gelenlerinden layiha adı verilen ve devletin bozulmasını engelleyecek düzenlemeler 
hakkında raporlar istemiştir. “Nizam-ı Cedit” adı ile Avrupa tarzında modern bir ordu kurdu (1793). 
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II. Mahmut bir süre sonra Avrupa tarzında “Eşkinci Ocağı” (1826) adlı yeni bir ordu daha kurdu. 
Yunan isyanını bastıramayan yeniçeriler buna karşı da yeniden isyan ettiler. Bu defa II. Mahmut hazır-
lıklıydı. İlmiye sınıfının, halkın ve topçu birliklerinin desteğini almıştı. Yeniçeriler, halk ihtilâli ile yok edildi. 
Bu olay tarihe “Vaka-yı Hayriye” (Hayırlı Olay) olarak geçti. 

Bu olaydan sonra “Asakir-i Mansûre-i Muhammediye” adıyla daha önceki deneyimleri de göz önün-
de tutarak merkezî otoriteye bağlı yeni bir askerî birlik kuruldu. Nizam-ı Cedit ordusunun yapısına ben-
zer şekilde oluşturulan bu ordunun rütbe ve birlikleri yeniden belirlenmiştir. Merkezde ve taşrada yeni 
ordunun birlikleri oluşturulmuştur. Ayrıca ordunun subay ihtiyacını karşılamak üzere Harbiye Mektebi 
(1834) kurulmuş ve ordunun adı da “Asakir-i Nizamiye” olarak değiştirilmiştir. 

Osmanlı ordusu 1. muvazzaf askerler, 2. yedek askerler, 3. yardımcı kuvvetler, 4. başıbozuklar 
olmak üzere dört kategoriye ayrıldı. 

Eğitim ve Bilim Alanındaki Çalışmalar ve Yeni Kurumlar 
Modernleşme süreci içerisinde bilginin kitlelere yaygınlaşması bakımından Avrupa’da da önemli bir 

gelişme aygıtı veya sembolü olarak kabul edilen matbaanın Osmanlı topraklarında kurulması, bu süre-
cin gecikmeli olması uzun yıllar tartışılmış ve Osmanlıların Avrupa’daki gelişmelere ayak uydurmada ne 
kadar zaman kaybettiğinin bir göstergesi olarak işaret edile gelmiştir. Bilginin standart hale getirilerek 
eğitim öğretimin bu standarda göre yapılması anlayışı da modern dönemin yaklaşımları arasında idi 

Matematik bilimleri öğretmek amacıyla Haliç’te kurulan Mekteb-i Riyaziye’de (1773) Baron de Totte 
ile İngiliz asıllı Kampel Mustafa ve bazı yabancı hocalar tarafından ders verilmeye başlandı. 1773’te 
kurulan Mühendishane-i Bahri-yi Hümayun da İstanbul Teknik Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu gibi 
modern Türk eğitim sisteminin sonraki yıllardaki önemli kurumlarına kaynaklık etmiştir.

Bu ilgi II. Mahmut döneminde biraz da Mısır valisi Mehmet Ali’nin Batı kurumlarını taklitte sağladığı 
başarının cesaretiyle daha da artmıştır. 1838’de Meclis-i Umur-ı Nafia’nın eğitim işleriyle de ilgilenmesi 
kararı alınmış; böylece medrese eğitimi devletin kontrolüne alınmak istenmiştir. Aynı yıl modern eğitim 
teşkilatına doğru giden bir kurum olarak Mekâtib-i Rüştiye Nezareti kurulmuştur. Bu dönemde Batı’ya 
eğitim maksadıyla öğrenci gönderilmesine de başlandığı görülüyor. 

Tanzimat’tan önce Osmanlı Devleti’nde açılan bütün yüksek okullar askerî okullardı (Baltacı, 
1993:103). Tanzimat’tan sonra sivil yüksekokullar da açılmaya başlanılmıştır. Osmanlı yenileşmesinin 
en önemli faktörlerinin başında II. Mahmut’tan itibaren her düzeyde açılan eğitim kurumları gelmektedir. 
Bu dönemde eski sıbyan mekteplerinin yerine “ibtidai” adı verilen ilköğretim okulları açılmıştır. Sultan 
Abdülaziz döneminde kurulan Mekatip-i Umumiye Nazırlığı (1848) birçok rüştiye ve idadi açılmasını sağ-
lamıştır. Bu okulların plan ve programları düzenlenmiştir. Bununla birlikte ilk açılan rüştiye olan Mekteb-i 
Maarif-i Adliye’nin Babıâli kalemlerindeki memurların bilgilerini artırmak için açıldığı ve 1852’ye kadar 
arka arkaya açılan rüştiyelerin Ulum-ı Edebiye (1839), Daru’l-Muallimin (1848), Daru’l-Maarif (1849) 
adlarını taşıdığı ve bu kısa zamanda İstanbul’daki rüştiye sayısının onu geçtiği görülmektedir. 1869’da 
yayımlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’yle ilk, orta ve yüksek eğitimin örgün öğretim olarak plan-
lanmasının hukuki ve idari alt yapısını oluşturmuştur. Bu nizamnamenin sonuçlarını şu şekilde özetle-
mek mümkündür: “1. Modern maarif sistemi medrese eğitimi aleyhine genişledi. 2. Talim, terbiye ve 
tedris denilince modern eğitim anlaşılmaya başlandı. 3. Eğitim ve öğretim dinî alandan dünyevi alana 
kaydırıldı. 4. Eğitim politikası, plan ve programları devlet tarafından yazılı olarak tespit edildi. 5. Maarif 
teşkilatı genişletildi ve düzenlendi. 6. Okulların kurulması, konuyla ilgili reformların yapılması hükûmetin 
yetkisine bırakıldı. 7. Kanun aynı zamanda birbirinden tamamen ayırdığı medrese ve modern eğitim 
sahaları ile eğitimde ikilik denilen durumun ortaya çıkmasına yol açmış oldu.” .

Ortaöğretimin ikinci kademesini oluşturan, bugünkü lise dengi kabul edilebilecek olan idadiler ise 
1873’ten itibaren açılmaya başlanılmıştır. 1868 yılında açılan Galatasaray Sultanisi, Fransızca ve Türk-
çe eğitim öğretim yapan Fransız okulları modeliyle kurulmuştur. 

Tanzimat Döneminde medreselerin yanı sıra öğretim vermek üzere açılan yüksek öğretim kurumları 
da bulunmaktadır. Bunların başında, 1846’da karar verildiği halde 1863’te açılan Darülfünun gelmek-
tedir.

Darülfünunun dışında da bu dönemde bazı yüksek okullar açılmıştır. Bunlardan Mekteb-i Mülkiye-yi 
Şahane (1859) başlangıçta iki yıl iken 1867’den sonra dört yıla çıkarılmış olan bu okulda devlet yöne-
timinde, bürokraside ihtiyaç duyulan personeli yetiştirmek amaçlanmıştır. Mekteb-i Tıbbiye-yi Mülkiye 
(1867) sivil doktor yetiştirmek maksadıyla açılmıştır. Mekteb-i Hukuk-ı Şahane (1870) mahkemelerde 
çalışacak personeli yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Yine Hendese-i Mülkiye (1867) sivil mühendis 
ihtiyacını karşılamak üzere açılmıştır. Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi (1889) tabiat bilimleri alanında 
eğitim veren bir başka yüksek okuldur. 
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Ayrıca başta Darülfünun olmak üzere yeni açılan bütün bu okullara kitap hazırlamak da dönemin 
önemli endişelerinden birisi idi. Bu çerçevede Encümen-i Dâniş (1850-1863) adlı bir kurumun oluş-
turulması ve okunacak kitapların belirlenmesi, yazılması meselesiyle ilgili olarak çalışılması düşünül-
müştür. Cevdet ve Fuat’ın birlikte hazırladıkları ilk Türkçe gramer kitabı olan Kavaid-i Osmaniye, Ah-
met Cevdet Paşa’nın ünlü eseri Tarih-i Cevdet ve yine Cevdet Paşa tarafından yapılan İbn Haldun’un 
Mukaddimesi’nin tercümesi Encümen-i Daniş’in kapanıncaya kadar ürettiği eserler olmuştur. Cemiyet-i 
İlmiye-yi Osmaniye (1861-1867), Münif Paşa’nın öncülüğünde faaliyet gösteren bilimi popülarize etmeyi 
amaçlayan ve bu maksatla halka açık konferanslar düzenleyen sivil bir kurumdur. Tanzimat Döneminin 
önemli yayın organlarından olan Mecmua-i Fünun dergisi de bu cemiyet tarafından neşredilmiştir. 

Ekonomi Alanındaki Kurumsal Düzenlemeler ve Yeni Kurumlar 
Osmanlı modernleşmesi sürecinde diğer alanlarda olduğu gibi mali işler konusunda da iyileştirme, 

geliştirme veya yeniden kurma tarzında kurumsal çalışmalar yapılmıştır. II. Mahmut’un yeniçeri ocağını 
kaldırmasından sonra girişilen bir dizi iyileştirme çabasının içerisinde mali konulardaki düzenlemeler 
de bulunmaktaydı. Bu bağlamda klasik dönemde dış hazine olarak bilinen devletin hazinesi üç ayrı 
teşkilata ayrılmıştır. Bunlar şıkk-ı evvel defterdarının yönetiminde Hazine-i Âmire, yeni kurulan ordunun 
masrafları için oluşturulan ve müstakil bir defterdarın yönetiminde bulunan Mansure hazinesi ve bir na-
zırın yönetiminde oluşturulan Darphane hazinesidir. Darphane-i Âmire Defterdarlığı adıyla bir bakanlık 
kurulmuştur. 

Hazineyi rahatlatmak amacıyla Abdülmecit’in tahta çıkışının ilk yılında kaime adı verilen ilk kâğıt 
para basılmıştır (1839). Galata bankerlerince kurulan Bank-ı Dersaadet ilk Osmanlı bankasıdır (1847). 
İstanbul’da bir İngiliz ticaret bankası olarak kurulan Bank-ı Osmanî (1856), Fransız sermayesinin de 
katılımıyla Banka-i Şahane-yi Osmanî adıyla devlet bankacılığı hüviyetine kavuşur ve banknot çıkarma 
imtiyazı alır (1863) (Toprak, 1988, s. 234). Osmanlı-Rus Savaşı sırasında (1854) başlayan dış borçlan-
ma ise imparatorluğun sonuna kadar devam edecektir. Nitekim 1881’de kurulan Düyun-ı Umumiye bu 
borçlanmaların devletin işleyişine dış müdahaleyi getirecek boyutlara ulaştığının bir göstergesiydi. 

Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukuk Sistemi ve Adliye Teşkilatı 
Tanzimat Döneminde hukuk alanında yapılan düzenlemeler genellikle Batı ülkelerinde alınan hu-

kuki prensipleri getirmekteydi. Bu bağlamda her iki hukuk sisteminin bir arada uygulanmaya çalışıldığı 
söylenebilir. Klasik dönemde şer’iye mahkemelerinden oluşan tek tip yargı sisteminin yerine Tanzimat 
Döneminde farklı mahkemeler de kurulmaya başlanmıştır. Osmanlının sonuna kadar sürecek olan bu 
ikili yapı Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte ortadan kaldırılmıştır. 

Bu dönemde kurulan veya varlığını devam ettiren mahkemeler şunlardır: Şer’iye mahkemeleri, ti-
caret mahkemeleri, nizamiye mahkemeleri, cemaat ve konsolosluk mahkemeleri, idare mahkemeleri, 
askeri mahkemeler. Klasik dönemin yegâne adli kurumu olan şer’iye mahkemeleri Tanzimat Dönemin-
de yetkileri daralarak varlığını sürdürmüştür. 1860 yılında Fransız Ticaret Kanunu iktibas edildi ve bu 
çerçevede daha önceki ticaret meclisleri “ticaret mahkemeleri” adını aldı. 1854 yılında ceza davala-
rına bakmak üzere kurulan vilayet meclisleri, 1858 yılında ceza mahkemelerine çevrilmiştir. Osmanlı 
Devleti’nin Tanzimat’tan önceki döneminde idari veya adli yargı ayırımı yoktu. Her iki konudaki davalara 
da kadı veya Divan-ı Hümayun bakardı. Tanzimat’ın ilk dönemlerinde merkezde ve taşrada memurlarla 
ilgili davalara bakmak üzere özel meclisler kuruldu. 1864 yılında Fransız teşkilatı örnek alınarak idari 
davalara bakmak üzere meclis-i idareler oluşturuldu. Bu mahkemelerin temyiz makamı olarak 1868’de 
Şura-yı Devlet Muhakemat Dairesi kuruldu. 1870’ten itibaren vatandaş ile memur arasındaki davalar-
da nizamiye mahkemeleri yetkili kılındı. Meclis-i idareler sadece memurların davalarıyla yetkili kılındı. 
Cumhuriyet’ten sonra Şura-yı Devlet, Danıştay adını aldı. Askerlerle siviller arasındaki davalara ise 
adliye mahkemeleri yetkili kılındı.

Kanunlaştırma Faaliyetleri ve Mecelle 
Aslında modern anlamda kanun fikri ve uygulamaları Avrupa için de yenidir. Aydınlanma Çağının 

getirdiği akıl, doğal hukuk gibi kavramlar kanun düşüncesini doğurmuştur. Avrupa’da da kanunlaştır-
ma faaliyetleri 18. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Tanzimat’tan sonraki kanunlaştırma çalışmalarının 
önemli bir kaynağı Fransız kültürü ve hukukudur. Eski kanunu Avrupa kanunlarının usulüne göre dü-
zenlemek tekniğine “tedvin” denilmektedir. 1840 Ceza Kanunu, 1851 Kanun-ı Cedidi, 1858 Arazi Ka-
nunnamesi bu şekilde düzenlenen kanunlardandır. Bu uygulamanın en çok bilinen örneği ise Mecelle-i 
Ahkâm-ı Adliye’dir. Mecelle, İslam hukukunun muamelat bölümündeki hükümlerin tedvin edilmesinden 
oluşur. İlk medeni kanun olarak kabul edilir. Aslında Mecelle, o dönemde faaliyette olan şer’iye mahke-
meleri hâkimi, kadıları için değil, İslam hukuku konusunda yetersiz olan nizamiye mahkemesi hâkimleri 
için hazırlanmıştır. Aile ve miras hükümleri ise Mecelle’de düzenlenmemiştir. Mecelle aynı zamanda 
İslam hukuku ile Batı hukuku arasında bir uzlaştırma çalışması niteliği taşır. 
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Osmanlı’nın merkez teşkilatı ile ilgili aşa-
ğıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Osmanlı Devleti’nin yapısı merkez ve 
taşra teşkilatı olarak iki kısımdan oluşur.

B) Merkez teşkilatı, padişahın merkezi ko-
numuyla şekillenir.

C) Taşra teşkilatı da yine merkezî yapıya 
benzer bir şekilde örgütlenmiş organi-
zasyon yapısına sahiptir.

D) Merkez teşkilat sadece, padişahın mer-
kezi konumuyla şekillenen Divan-ı 
Hümayun’dan oluşur.

E) Merkez ve taşra teşkilatının yapısı idari, 
askerî, mali, ilmî ve adli organizasyonlar 
oluşturur.

AÇIKLAMA
Merkez teşkilatı, padişahın merkezi konumuy-
la şekillenen Divan-ı Hümayun, saray teşkilatı, 
Babıâli, askerî teşkilat ve maliyeden oluşur.

YANIT: D

2. Kazaskerlikle ilgili aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır?

A) Kazasker, askerlerin kadısı anlamında 
önceleri ordunun yargı görevini yürüt-
mekte idi.

B) Şer’i davalara bakmakardı.
C) Kadı, müderris, din görevlisi gibi kimse-

lerin atanmasını yapardı.
D) Kadıların kararlarına yapılan itirazları bir 

üst mahkeme olarak karara bağlardı.
E) II. Mahmut zamanında oluşturulmuş bir 

kurumdur.

AÇIKLAMA
Kazaskerlik kurumu I. Murat devrinde 1361’de 
oluşturulmuş ve ilk Osmanlı kazaskeri olarak Çan-
darlı Kara Halil (ö. 1387) atanmıştır.

YANIT: E

3. Osman Bey’den itibaren padişahlık baba-
dan oğula geçmiştir. Bu düzeni hangi pa-
dişah değiştirmiştir?

A) Fatih Sultan Mehmet
B) Yavuz Sultan Selim
C) I. Ahmet
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) II. Mahmut

AÇIKLAMA
Padişahlığın babadan oğula geçmesi yerine padi-
şah oğlu ve yaşça büyük olma (ekberiyet) şartına 
bağlanması I. Ahmet’ten sonra geçerli olmuştur.

YANIT: C

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padi-
şahlarının, hükümdarlıklarının işareti ola-
rak kullanılan nesnelerden biri değildir?

A) Taht
B) Yay
C) Tuğra
D) Mühür
E) Hatt-ı şerifler

AÇIKLAMA
Yay bu nesneler arasında yer almaz. Ok ve yay 
Eski Türk’lerde kullanılan sembollerdendir. Türk 
hakimiyet anlayışının sembolü olarak kullanılmış-
tır.

YANIT: B

5. Osmanlı tarihinde ilk dönemlerde Türk ai-
leler veziriazamlık görevinde bulunmuşsa 
hangi padişahtan sonra devşirme köken-
li devlet adamları bu göreve getirilmiştir?

A) Fatih Sultan Mehmet
B) I. Ahmet
C) II. Mahmut
D) Yavuz Sultan Selim
E) II. Beyazıt

AÇIKLAMA
Osmanlı tarihinde ilk dönemlerde Türk aileler vezi-
riazamlık görevinde bulunmuşsa da Fatih’ten son-
ra devşirme kökenli devlet adamları bu göreve ge-
tirilmişlerdir.

YANIT: A
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6. Defterdarla ilgili aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Türk-İslam devletlerinde mali işlerden 
sorumlu görevlidir.

B) Başdefterdarın divandaki yeri nişancı-
dan sonraydı.

C) Fatih Kanunnamesi’ne göre padişahın 
malının vekili olarak defterdar görevlen-
dirilmiştir.

D) Başdefterdar, Osmanlı Devleti’nin en 
yüksek maliye görevlisidir.

E) Rumeli ve Anadolu defterdarlıkları da 
kurulmuştur.

AÇIKLAMA
Başdefterdarın divandaki yeri kazaskerlerden 
sonraydı. Divan’daki protokol sıralaması şöyle idi; 
Vezir-i Azam, vezirler, kazasker, defterdar, nişan-
cı, Reişülküttap, Kaptan-ıDerya, Yeniçeri Ağası, 
Şeyhülislam.

YANIT: B

7.  Nişancı hakkında aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Protokolde defterdardan sonra gelir.
B) Ferman ve beratlara padişah adına tuğ-

ra çekerdi.
C) Has, zeamet ve tımar gibi dirliklerin dağı-

tımında veziriazama yardımcı olurlardı.
D) Devlet düzenini sağlayacak yasaların çı-

karılmasında öncülük ederlerdi.
E) Divanda işlerin düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlarlardı.

AÇIKLAMA
Has, zeamet ve tımar gibi dirliklerin dağıtımında 
veziriazama yardımcı olurlardı.

YANIT: C

8. Divan-ı Hümayun’un ve meclis-i meşve-
ret arasındaki fark hangi seçenekte doğ-
ru verilmiştir?

A) Divan-ı Hümayun özel bir kurum olma-
sıyla Meclis-i Meşveret’ten ayrılır.

B) Meclis-i Meşveret resmi kurum olmasıy-
la diğerinden ayrılır.

C) Divan-ı Hümayun meclis-i şura, meclis-i 
müşavere, darü’ş-şura gibi adlarla da 
anılmıştır.

D) Divan-ı Hümayun’un resmî , meclis-i 
meşveret özel ve gayriresmî bir kurul 
özelliği taşır.

E)  Sadece Meclis-i Meşveret’te olağanüs-
tü toplantılar yapılırdı.

AÇIKLAMA
Divan-ı Hümayun’un resmî ve kurumsal bir nite-
lik taşımasına rağmen, meclis-i meşveret özel ve 
gayriresmî bir kurul özelliği taşır.

YANIT: D

9. Orhan Gazi’nin kale dibine yaptırdığı Os-
manlılarda bilinen ilk saray hangi şehirde 
yapılmıştır?

A) İstanbul
B) Bilecik
C) Manisa
D) Konya
E) Bursa

AÇIKLAMA
Osmanlılarda bilinen ilk saray Bursa’da Orhan 
Gazi’nin kale dibine yaptırdığı saraydır.

YANIT: E

10. Osmanlı Devleti’nin en uzun süre yönetim 
merkezi olarak kullandığı saray aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Topkapı Sarayı
B) Çırağan Saraya
C) Beylerbeyi Sarayı
D) Yıldız Sarayı
E) Beşiktaş Sarayı

AÇIKLAMA
Osmanlı Devleti’nin en uzun süre yönetim merkezi 
olarak kullandığı saray Topkapı Sarayı’dır.

YANIT: A
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11. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı 
Hümayun’da görev almaz? 

A) Defterdar 
B) Vezir-i azam
C) Kazasker 
D) Çeribaşı
E) Nişancı

AÇIKLAMA
Çeribaşı bu görevliler arasında değildir. Çeriba-
şının görevleri; mahallesindeki halkın huzurunu 
sağlamak, onları devlet karşısından temsil etmek, 
mahalleli arasında aracı olmak, yönetmek vs.’dir.

YANIT: D

12. Aşağıdakilerden hangisi Darülfünuna 
ders kitabı hazırlamak maksadıyla oluştu-
rulmuş bir kurumdur? 

A) Encümen-i Dâniş 
B) Encümen-i Şuara 
C) Cemiyet-i İlmiye 
D) Daru’l-Muallimin 
E) Menafi-i Umumiye

AÇIKLAMA
1851 yılında kurulan bu kurum Encümen-i 
Daniş’tir. Tanzimat’tan sonra Batı’daki benzerleri 
yolunda kurulan resmî ilk akademik müessesedir.

YANIT: A

13. Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı-
nın yerine kurulmak istenen asker sınıfla-
rından değildir?

A) Sekbân-ı Cedit 
B) Nizam-ı Cedit 
C) Kapıkulu Ocağı 
D) Eşkinci Ocağı 
E) Asakir-i Mansure-i Muhammediye

AÇIKLAMA
Kapıkulu Ocağı bu askeri sınıflardan birisi değildir. 
Kapıkulu Ocağı, Osmanlı Devleti’nin sürekli ordu-
sunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan 
yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına ve-
rilen addır.

YANIT: C

14. Aşağıdakilerden hangisi 1869 Maarif Ni-
zamname’sinin sonuçlarından birisi sayı-
lamaz? 

A) Modern maarif sistemi medrese eğitimi 
aleyhine genişledi. 

B) Talim, terbiye ve tedris denilince modern 
eğitim anlaşılmaya başlandı. 

C) Eğitim ve öğretim dinî alandan dünyevi 
alana kaydırıldı. 

D) Eğitim politikası, plan ve programları 
devlet tarafından yazılı olarak tespit edil-
di. 

E) Maarif teşkilatının yetkileri azaltıldı.

AÇIKLAMA
Sonuçlar arasında Maarif Teşkilatının yetkilerinin 
azaltılması yoktur. Maarif Nizamnamesi eğitimin 
yapılandırılması için eğitim reformu çabalarının ilk 
örneğidir.

YANIT: E

15. Osmanlı devlet teşkilatında hangi kuru-
mun kuruluşu sırasında hükümdar kuv-
vetler ayrılığından ilk defa söz etmiştir? 

A) Banka-i Şahane-yi Osmani 
B) Şura-yı Devlet 
C) Mühendishane-i Bahri-yi Hümayun 
D) Darü’l-Maarif 
E) Asakir-i Nizamiye

AÇIKLAMA
İlk defa Şura-yı Devlet’te bahsedilmiştir. Günü-
müzdeki Danıştay’a karşılık gelen yüksek yar-
gı kurumu, Mithat Paşa başkanlığında çalışmaya 
başlamıştır.

YANIT: B
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. Osmanlı devlet teşkilatında mülki, idari 
yapılanmayı öngören Vilayet Nizamname-
si ne zaman yayımlanmıştır? 

A) 1888 
B) 1839 
C) 1867 
D) 1841 
E) 1856

2. Ahmet Cevdet Paşa ile Fuat Paşa’nın bir-
likte hazırladıkları gramer kitabı aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Kavaid-i Osmani 
B) Mecelle-i Osmani 
C) Mukaddime 
D) Tarih-i Cevdet 
E) Lehçe-i Osmani

3. Aşağıdakilerden hangisi zaman içerisin-
de Divan-ı Hümayun’un görevlerini üst-
lenmiştir? 

A) Bey divanı 
B) Tımar sistemi 
C) Ayak divanı 
D) Babıâli 
E) Hariciye nezareti

4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döne-
mi Osmanlı ülkesinde açılan Avrupai tarz-
da eğitim veren okullardan birisi değildir? 

A) Galatasaray 
B) Beyrut 
C) Girit 
D) Robert Kolej 
E) Cemiyet-i İlmiye

5. Aşağıdakilerden hangisi askerî amaçla 
kurulan deniz mühendisliği okuludur? 

A) Mühendishane-i Bahri-yi Hümayun 
B) Mühendishane-i Berri-yi Hümayun 
C) Hendesehane 
D) Asakir-i Nizamiye 
E) Darülfünun

6. Daimi elçilikler hangi padişah zamanında 
açılmıştır?

A) Kanuni Sultan Süleyman
B) Fatih Sultan Mehmet
C) II. Mahmut
D) III. Selim
E) II. Beyazıt

7. Kapıkulu piyadeleri arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yoktur?

A) Acemi Ocağı
B) Yeniçeri Ocağı
C) Topçu Ocağı
D) Humbaracı Ocağı
E) Azaplar

8. Eyalet askerleri içerisinde aşağıdakiler-
den hangisi yer almaz?

A) Tımarlı Sipahiler
B) Yörükler
C) Sakalar
D) Müsellemler
E) Silahtar

9. Aşağıdakilerden hangisi seyfiye sınıfı içe-
risinde yer almaz?

A) Sadrazam
B) Vezirler
C) Yeniçeri ağası
D) Kazasker
E) Kaptan-ı derya
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10. Aşağıdakilerden hangisi ‘iç saray’ ın kar-
şılığıdır?

A) Enderun
B) Birun
C) Harem
D) Has oda
E) Arz odası

11. Tanzimat fermanının ilan edilmesinden son-
ra Avrupalı devletler, fermanın hükümlerinin 
genişleterek uygulanması için baskılarını art-
tırdılar

 Bu durum karşısında Osmanlı Devletinin 
uygulamaya koyarak gayrimüslimlere ge-
niş haklar tanıdığı gelişme aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tanzimat Fermanı  
B) Islahat Fermanı
C) Senediittifak
D) I. Meşrutiyet’in ilanı
E) Kanuni Esasi’nin ilanı

12. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut’un 
gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer al-
maz?

A) Mızıka Okulu
B) Askerî Şûra kurulması
C) Kara Mühendishanesi
D) Divan-I Hümayun’un kaldırılarak nazırlık 

(bakanlık)
E) Memurların “Dahiliye” ve “Hericiye” ola-

rak iki sınıfa ayrılması

13. 1) Şurayı devlet
2) Divan ı ahkâm adiliye

 Yukarıdaki Tanzimat döneminde oluştu-
rulan kurumlar bugünki karşılığı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Adliye Anayasa Mahkemesi
B) Yargıtay Danıştay
C) Danıştay Yargıtay
D) Sulh Ceza

Mahkemesi
Sayıştay

E) Yüce Divan Yüksek Seçim Kurulu

14. II. Mahmut Döneminde merkez teşkilatın-
da yapılan düzenlemeler tazminatla bir-
likte geliştirilerek bazı gelişmeler yapıldı.  
Başvekâlete çevrilen sadrazamlık eski duru-
muna getirildi.  Şeyhülislamlık kurumunun si-
yasi danışmanlık niteliği azalarak sürdürüldü.

 Yukarıdaki paragrafta dile getirilen geliş-
meler aşağıdaki hangi sisteme gelişte bir 
adım olmuştur?

A) Laik sistem
B) Askeri sistem
C) Ekonomik sistem
D) Lonca sistemi
E) Tımar sistemi

15. Osmanlı devletinde  vali ve mutasarrıfın  
bulunduğu her merkezde bir belediye ör-
gütünün kurulması kararı aşağıdaki geliş-
melerin hangisiyle gündeme gelmiştir?

A) Encümeni Danış
B) Şurayı devlet
C) 1913 vilayet kanunu
D) 1871 Nizamnamesi
E) 2 meşrutiyet
 



YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II

44

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. C 1871’de çıkarılan Vilayet Nizamnamesi 
idare tarihi açısından önemlidir. İdarenin 
merkezden yerinden yönetime doğru gi-
dişi sağlanacak şekilde valilerin ve mec-
lislerin yetkileri artırılmıştır.

2. A 1867 yılında Ahmet Cevdet Kavaid-i Os-
mani Paşa ve Keçecizâde Mehmet Fu-
at Paşa tarafından yazılan ve Türk dili-
nin esaslarını kuran Türk dili üzerine ya-
zılmış önemli bir eserdir.

3. D Orhan Bey döneminde kurulan Divan-
ı Hümayun 19. yy’da II. Mahmud döne-
minde kaldırılmış yerine nazırlıklar (ba-
kanlıklar) kurulmuştur.

4. E Cemiyet-i İlmiye bir okul değil Mecmua-yı 
Fünun dergisini de çıkartan Batılı tarzda 
eğitimi amaçlayan bir teşkilattır.

5. A Mühendisname-i Bahri Hümayun 1773 
yılında III. Mustafa zamanında tersane 
ve donanmanın geliştirilmesi ve de ter-
sane halkının eğitilmesi amacıyla kurul-
muştur.

6. D Daimi elçilikler III. Selim döneminde ger-
çekleşmiş bir yeniliktir. İlk daimi elçilik 
Londra’da açılmıştır.

7. E Kapıkulu piyadeleri arasında Azaplar bu-
lunmamaktadır. Azaplar, kaleler ve do-
nanmada görev yapan hafif piyade as-
kerleridir.

8. E Eyalet askerleri arasında silahtar yer al-
maz. Silahtar, padişah, vezir gibi devlet 
büyüklerinin silahlarının bakımıyla görev-
li kimselerdir.

9. D Kazasker seyfiye sınıfı içinde yer alma-
yan Kazaskerdir. Kazasker, Osman-
lı Devleti’nde şeri davalara bakan aske-
ri hakimdir.

10. A Enderun, bir şeyin iç kısmı, iç yüzü ha-
ram dairesi gibi anlamlara gelir. Enderun, 
mülki, idari ve diğer önemli kadronun ye-
tiştirildiği yerlerdir.

11. B Islahat Fermanı, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çöküş döneminde 
devletin yıkılmaktan kurtarılması amacıy-
la; siyasi kuruluşlar, kişi hakları ve yeni 
kurumların kurulması konusunda yapıl-
ması düşünülen köklü değişiklikler içkin 
Sulta Abdülmecid zamanında yayımla-
nan fermandır.

12. C Kara Mühendishanesi III. Selim döne-
minde Mühendishane-i Berr-i Hümayun 
olarak açılmıştır. Orduya topçu ve istih-
dam subayı yetiştirmek üzere 1795’te 
İstanbul’da kurulmuştur.

13. C Şura-yı Devlet günümüzdeki Danıştayın; 
Divan-ı Ahkam-I Adliye ise Yargıtay’ın 
karşılığıdır.

14. A Şeyhülislamlık Osmanlı İmparator- 
luğu’nda dini konularda en yüksek dere-
cede bilgi ve yetkiye sahip olan kurum-
dur. Gerçekleştirilen düzenlemeler laik 
sistemle ilgilidir.

15. D Osmanlı Devleti’nin zayıflamaya başla-
masıyla taşra teşkilatından yaşanmaya 
başlayan sorunlar sebebiyle belediye ör-
gütünün kurulması 1871 Nizamnamesi 
ile gündeme gelmiştir.



45

ÜNİTE

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI TANZİMAT VE ISLAHAT FERMANLARI 4
Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Tanzimat 
Fermanı’na giden süreçteki zihniyet değişimi ve yenilik çabalarını tes-
pit edebilecek, Tanzimat Fermanı’nın içerdiği düşünceleri ve doğurdu-
ğu etkileri analiz edebilecek, Islahat Fermanı’nın içeriğini tanımlayabi-
lecek, Tanzimat ve Islahat fermanlarının Osmanlı modernleşmesinde-
ki yerlerini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1

TANZİMAT FERMANI’NA KADAR OSMANLI’DA YENİLEŞME 
GİRİŞİMLERİNE BİR BAKIŞ 

Batı ile İlişkilerin Değişmesi 
Bugün bütün dünyayı etkisi altına almış olan modernleşme olgusunun tarihsel temellerinin Batı Av-

rupa coğrafyasında reform ve Rönesans hareketleriyle başlayan ve 17. yüzyılda Aydınlanma veya akıl 
çağı denilen dönemde atıldığı biliniyor. 18. yüzyıldan itibaren ise güç dengelerinin Avrupa devletleri lehi-
ne ve Osmanlı Devleti’nin aleyhine dönmeye başladığı görülüyor. Bu çerçevede Batı karşısında yüzyıl-
lardır süregelen karşıtlık ilişkisi de değişmeye mecbur kalmıştır. Devlet çöküşü durdurmak için şimdiye 
kadar düşman olarak konumlandırdığı Avrupa devletlerinin yükselmesini sağlayan faktörleri almak ve 
uygulamak durumunda kaldı. Bu, modernleşme veya Batılılaşma denilen sürecin başlaması demektir. 

Resmî Yenilik Girişimleri, Sened-i İttifak 
Tarihçiler Osmanlıdaki iyileştirme hareketlerini iki devreye ayırırlar. Bunlardan ilki iyileştirme düşün-

cesinin Osmanlı kültür ve tarihinin kendi ihtiyaçlarından doğduğu düzenlemelerdir. İkincisi ise Tanzimat 
Dönemini hazırlayan ve içeren, iyileştirme düşüncesinin kaynağında Avrupa kültür ve medeniyetinin 
bulunduğu devredir. Bu ikinci devredeki iyileştirme hareketlerinin başlangıcı III. Ahmet zamanına (1703-
1730) kadar geri götürülebilir. Gerçekten de bu dönemde başta Fransa’da elçi olarak görevlendirilen 
Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in (ö. 1732) Paris Sefaretname’si başta olmak üzere, Batı’ya dair gözlemlerin 
etkisiyle başlayan Lâle Devri, özellikle matbaanın İstanbul’da kurulması, bir tercüme heyetinin oluşturul-
ması gibi olaylar Batılılaşma hareketlerinin başlangıcını oluşturur.

Nizam-ı cedit kavramı altında düşünülen yenilikler geniş çaplı düzenlemeleri amaçlıyordu. Bunlar 
arasında devlet adamları arasındaki ahlaki çözülmeyi önlemek, ticaret ve ekonomi alanlarında yeni 
açılımlar oluşturmak, diplomasi alanında yeni uygulamalar geliştirmek gibi hedefler vardı

III. Selim döneminde yapılan önemli uygulamalardan birisi Avrupa başkentlerinde daimi elçilikler 
açılmasıdır. III. Selim, özellikle Avrupa ülkelerindeki gelişmeleri zamanında öğrenmek amacıyla elçilik-
lerin kurulmasına karar vermiştir. Böylece 1794’te Londra, 1797’de Paris, Berlin ve Viyana’ya ilk daimi 
elçiler görevlendirildi. İlk daimi elçiler olarak Londra’da Yusuf Âgâh Efendi, Paris’te Esseyit Ali Efendi, 
Viyana’da Münip Efendi, Berlin’de Aziz Efendi görev aldı. 

Rumeli ayanlarının başkaldırması, ardından da Kabakçı Mustafa isyanı diye bilinen yeniçerilerin 
kalkışması ile bu geniş çaplı reform girişimi yarıda kesildi ve Sultan III. Selim tahtından indirildi; yerine 
IV. Mustafa geçti. Buna karşılık Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa, ordusuyla İstanbul’a gelerek önce 
yeniçerilerin isyanını bastırdı, ardından da Sultan Selim’i tekrar tahta çıkarmak istedi. Oysa Selim öldü-
rülmüştü. Bunun üzerine Şehzade Mahmut, II. Mahmut unvanıyla tahta geçirildi (1808). Sadrazam olan 
Alemdar Mustafa Paşa, ayanları İstanbul’a davet ederek tarihte Sened-i İttifak olarak anılan bir anlaşma 
yapmıştır. Devlet ile tebaası arasında, Padişah’ın yetkilerini kısıtlamayı da içeren ilk anlaşma olduğu için 
bazı tarihçilerce Magna Carta ile karşılaştırılan Sened-i İttifak’ın uygulama imkânı bulunmadan ortadan 
kalktığını, buna karşılık devletin merkezi gücünü zayıflatan bir etki yaptığını belirtmek gerekir. 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Tanzimat Fermanı’nın İlanından Önce Osmanlı Devleti’nin Uğraştığı Dış Sorunlar ve Savaşlar 
Bu sorunları arasında başta Avrupa’nın Türkiye’ye bakışındaki zihniyeti gösteren “Şark Meselesi” 

gelmektedir. 18.yüzyılın sonuyla 19. yüzyılın hemen başındaki Osmanlı-Fransız, Osmanlı-Rus, İngiliz 
savaşları, Vahabi İsyanı, Kabakçı Mustafa İsyanı gibi meseleler İmparatorluğu yıpratmıştı. Bunun üstü-
ne Sırp ve Yunan ayaklanmaları, Osmanlı - İran Savaşı, Fransızların Cezayir’i işgali, Mısır’da Mehmet 
Ali Paşa sorunu, Boğazlar Meselesi ve Londra Antlaşması 19. yüzyılın başından Tanzimat’ın ilanına 
kadar geçen yarım asırdan az bir sürede devletin mücadele etmek zorunda kaldığı dış sorunlardan 
bazılarıdır.

Şark Meselesi 
Batılılar tarafından Osmanlı Devleti’nin iç ve dış siyasetinde görülen her krizin Şark Meselesi ola-

rak anılması dikkati çekiyor. Kısacası, yüzyılın en dikkati çeken kavramı olan Şark Meselesi, Avrupa 
devletlerinin Osmanlı topraklarındaki niyetinin kavramlaştırılmış halidir. Buna göre Şark Meselesi, Batılı 
devletlerin Osmanlılarla ve Osmanlı topraklarındaki emelleri çerçevesinde kendi aralarındaki ilişkileri de 
belirleyen bir anlam taşımaktadır. Bu açıdan Avrupa devletlerinin 19. yüzyıldaki denge politikalarını, çe-
kişmeleri, pazarlıkları, anlaşmazlıkları ve savaşları aşağı yukarı arka planında hep Şark Meselesi, yani 
Osmanlının varlığı ve ortadan kaldırılması hesapları, zamanlama arayışları ile birlikte düşünmek gerekir. 

Sırp İsyanı ve Sırp Prensliğinin Kurulması 
III. Selim zamanında bölgedeki yeniçeri dayılarını sultana şikâyet eden Sırp ileri gelenlerinden ba-

zılarının dönüşlerinde öldürülmesi üzerine 1804’te yeniçerilere karşı başlatılan ayaklanma zaman içeri-
sinde Osmanlı yönetimine yönelmiş ve bağımsızlık taleplerine dönüşmüştür. Kısa süre içerisinde Avus-
turya, Rusya ve Fransa’nın da karıştığı bir mesele haline gelmiştir. Rusların desteğiyle Sırp isyanı daha 
da genişledi. Bu isyanlar süreci 1817’de Osmanlı sınırları içerisinde ve İstanbul’a bağlı kalmak koşuluyla 
Sırbistan Prensliği’nin Osmanlı Devleti tarafından kabul edilmesiyle sonuçlandı. Böylece Osmanlı tari-
hinde ilk defa bir Hristiyan toplum isyan ederek bir başarı kazanmış, siyasi bir statü elde etmiş oldu. Bu 
aynı zamanda diğer Hristiyan toplumlar için de örnek oluşturdu. 

Rum İsyanı ve Yunan Devletinin Kurulması 
Fransız İhtilâlinin yaydığı milliyetçilik fikirlerinden etkilenen ve imparatorluğun yıpranmışlığından ya-

rarlanan bir grup Yunan aydını 1814’te Etnik-i Eterya adlı bir örgüt kurdu. Kısa zamanda birçok şube 
açan bu gizli örgüt önce Mora ve çevresinde bir bağımsız Yunan devleti kurmayı, ardından da İstanbul’u 
geri alarak Bizans’ı canlandırmayı hedefliyordu. Megalo İdea olarak adlandırılan ve bu tarihten sonra 
Rumlar tarafından sık sık kullanılan bu hedef ilk defa bu örgüt tarafından ortaya konulmuştur. Buna 
karşılık Osmanlı Devleti’nin bölgeden sorumlu Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa II. Mahmut tarafından 
bazı haksız gerekçelerle görevden alınınca isyan etti (1820). 

Osmanlı Devleti’nin iç meselesi olan Rum isyanı Avrupalı devletlerin meseleyi devletler arası bir 
sorun haline getirmesiyle daha da büyüyecekti. Nitekim İngiltere, Fransa ve Rusya’nın anlaşmasıyla 
Osmanlı Devleti’ne Yunanlılara bağımsızlık verilmesi dayatıldı. Bunu kabul etmeyen Babıali’yi ceza-
landırmak için Navarin’de, Türk ve Mısır donanmaları ani bir baskınla batırıldı. Ardından 1828-1829’da 
Rusların Osmanlılara saldırması ve Osmanlı Devleti’nin bu savaşı kaybetmesi ile imzalanan Edirne Ant-
laşması Rumlara bağımsızlığın yolunu açmıştır. Avrupa devletleri Şubat 1830’da Yunanistan Devleti’nin 
kuruluşunu karara bağladılar ve Osmanlı’ya da Nisan 1830’da kabul ettirdiler. 

Osmanlı İran Savaşı 
Batı’da bu sorunlarla uğraşırken İran’ın bu durumdan faydalanmak istediği anlaşılıyor. 1821’de İran 

Şahı Feth Ali Şah, oğullarından birini Doğu Anadolu’ya, diğerini ise Bağdat bölgesine orduyla gönder-
di. Bölgeye gönderilmiş bulunan Osmanlı ordusuyla savaşırken 1822’de İran ordusunda çıkan kolera 
tarafları barışa yönlendirmiştir. Erzurum’da imzalanan barış antlaşmasıyla savaştan önceki duruma, 
1746’daki koşullara dönülmesi karara bağlanmıştır.
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Mehmet Ali Paşa İsyanı ve Mısır Sorunu 
Osmanlı Devleti’nin bu yıllarda ortaya çıkan ve yine on yıl kadar uğraşacağı bir başka sorun Mısır 

sorunudur. Mehmet Ali Paşa, Kavala hâkiminin oğlu olarak 1798 yılında Mısır’ı işgal eden Fransızlara 
karşı savaşmak üzere gönderilenler arasında Mısır’a geldi. Okuma yazma bilmemesine karşın oldukça 
zeki ve cesur bir kimse olan Mehmet Ali Paşa, Fransızların Mısır’dan çekilmesi üzerine buradaki kar-
gaşalıktan yararlanarak ayaklanmalar çıkaran başıbozuk grupların başına geçti. Vahabileri bastırmak 
şartıyla Mehmet Ali Paşa’yı Mısır’a vali atadı (1805). Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, Osmanlı’nın da yap-
maya çalıştığı birçok yeniliği hızla gerçekleştirdi. 1831’de Suriye’ye saldırarak o vakte kadar görünüşte 
bağlı olduğu Osmanlı’ya isyan etmiş oldu. Suriye’yi aldıktan sonra Anadolu’ya yönelen Mısır kuvvet-
leri komutanı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa, Konya’da Osmanlı ordusunu yenerek 1833’te 
Kütahya’ya kadar geldi. Bu durumda II. Mahmut İstanbul’u tehlikede görerek Avrupa devletlerinden 
yardım istemek zorunda kaldı. Bu da meseleyi bir iç sorun olmaktan çıkararak devletler arası bir konu 
haline getirdi. Fransa ve İngiltere baskısıyla Adana Mehmet Ali’ye bırakılmak üzere Osmanlı Devleti ile 
valisi arasında Kütahya Antlaşmasını sağladılar (1833). Böylece birinci Mısır meselesi sona ermiş oldu. 

Fakat Kütahya Antlaşması ne Sultan II. Mahmut’u ne de Mehmet Ali’yi memnun etmişti. Üstelik 
bu savaşın sonuçlarından birisi olarak Osmanlılar Ruslarla da Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalamak 
zorunda kalmıştı. Mehmet Ali Paşa bu olaydan ve 1833’ten sonra tamamen bağımsız bir hükümdar gibi 
davranmaya devam etti. İstanbul’a gönderdiği vergiyi azalttı. İngiltere Mehmet Ali’nin ordusunu yenip 
Suriye’den çıkarmış ve baskı yaparak Osmanlı ile anlaşmasını sağlamıştır. Londra Antlaşmasıyla kara-
ra bağlanan bu yeni durumda Osmanlı Devleti Mısır valiliğinin babadan oğula geçmek üzere Mehmet Ali 
Paşa’da kalmasına razı olmuştur. 

TANZİMAT FERMANI

Tanzimat Fermanı’nın Sebepleri 
Osmanlı Devleti 18. yüzyıla büyük karışıklıklar ve sorunlarla girerken Batılı toplumlar Rönesans-

tan beri yükselmeye devam ediyordu. Birbirine zıt bu iki durumun Osmanlı Devleti yöneticilerini Batıda 
oluşan medeniyetin sonuçlarından yararlanmak ve böylece siyasi birliğini korumaya, devletin devamını 
sağlamaya çalışmak zorunda bırakmıştır. 

Tanzimat Fermanı’nın İçerdiği Maddeler 

Tanzimat Fermanı’nın belli başlı noktalarını şu şekilde özetlemek mümkündür: 
1. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşayan insanlar, hangi din ve milletten olursa olsun 

can, ırz ve namus garantisine sahip olacaklardır. 
2. Herkesin mülkiyet hakkı bulunacak ve devlet bu hakkın savunucusu olacaktır. 
3. Vergi yükümlülüğü eşitlik ilkesine göre belirli ve adil oranlarda olacaktır. 
4. Askerlik hizmeti her yerin nüfusuna oranla belirlenecek ve belli süre için yapılacaktır. 
5. Suç işlediği iddia edilen kimseler, açık bir soruşturma ve yargılamadan sonra cezalandırılabile-

cek, mahkeme kararı olmadan kimse cezalandırılamayacaktır. 
6. Mahkûm edilenlerin varisleri bundan etkilenmeyecek ve veraset hakkını kaybetmeyecekler. 
7. Bütün bu hususlar, din ve millet ayırımı olmaksızın herkese eşit bir şekilde uygulanacaktır. 
8. II. Mahmut zamanında kurulan ve yasama görevi de bulunan Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin 

üye sayısı artırılacak; devletin ileri gelen vekil ve bürokratları da bu meclisin toplantılarına katılarak çe-
şitli kanunların ve özellikle bir ceza yasasının hazırlanmasını sağlayacaklardır. 

9. Bütün devlet memurları rütbelerine uygun maaşa bağlanacaklardır. 
10. Rüşvet kesin olarak kalkacak ve bu konuda cüret edenler şiddetle cezalandırılacaklardır. 
11. Hükümdar bu usullere bizzat kendisi uymayı kabul ettiği gibi, ulema ve devlet adamları da bu 

konuda yemin edeceklerdir.
Dikkatle bakıldığında fermanın maddelerinin üç esas noktada toplandığı görülüyor. Can, ırz (şeref), 

mal güvenliğinin sağlanması; iltizam usulünün kaldırılması; Askerlik görevinin düzene sokulması ve 
4-5 sene ile sınırlandırılması fermanın temel hedefleridir. Bu çerçevede gerekli yasaların çıkarılması, 
rüşvetin yasaklanması, memurların rütbelerine göre maaşa bağlanması ve yasaların Müslüman olan ve 
olmayan bütün tebaaya eşit bir şekilde uygulanması açıklanıyordu. 
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Tanzimat Fermanı’nın Çözümlemesi 
Dönemine göre sade bir dille yazılmış olan Gülhane Hatt-ı Hümayunu, kimi tarihçiler tarafından 

hukuki program olmak bakımdan “sistemsiz ve tertipsiz” bulunmuştur. Bunun sebebi, bireysel haklar ile 
ceza yargılama usulleri, vergi ve askerlik gibi idari konuların metindeki sunuluşlarının düzensizliğidir. 
Bununla birlikte Tanzimat Fermanı için, Avrupa’dan alınan bir siyasi reform programı diyenler olduğu 
gibi, Osmanlı Devleti’ne Batılı devletlerin yönetim sistemini getirmek isteyen bir idari iyileştirme programı 
olarak değerlendirenler de vardır. Metnin üslubundaki belirsizlikler bazı araştırmacıların bu metne bir 
hukuk metni, bazılarının ise bir siyasi metin olarak bakmalarına sebep olmuştur. 

Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti’nin klasik yönetim şeklinden uzaklaşılarak mutlak iktidar olan 
Padişahın yetkilerinin kendi isteğiyle kısıtlanıp, bürokratik yapı güçlendirilmiş ve bürokratlar korumaya 
alınmıştır. Ferman, dine dayalı devlet-cemaat ilişkisinin adı olan millet sisteminin yerine devlet-birey 
ilişkisinin geçmesinin hedeflendiği ve devlet yapısının Avrupai bir özellik kazanmasının amaçlandığı, 
toplumun da bu şekilde dönüşmesinin arzu edildiği bir dönemi, dönüşümü ve anlayışı temsil eden bir 
metindir.

Tanzimat Fermanı’nın Sonuçları 
Tanzimat Fermanı, sadece hukuki/siyasi bir metin olarak kalmamış; devletin ve toplumun Avrupai 

ilkeler doğrultusunda yeniden yapılanmasını öngören bir bildiri şeklinde de algılanmıştır. Bu bağlamda 
Türk tarihindeki Batılılaşma sürecinin resmî başlangıcı olarak kabul edildiği gibi, bir dönemin ve zihniye-
tin adı olarak da bugüne kadar sürekli kullanılagelmiştir. 

“Tanzimat” sözcüğü bu tarihten başlayarak Osmanlı Devleti’nin son döneminde değişik kapsamlarla 
anılan bir devrin adlandırılmasına da zemin hazırlamıştır. Buna göre III. Selim ve II. Mahmut dönemle-
rinde yapılan, yapılmak istenen bilinçli ve sistemli ıslah çalışmalarından başlayarak bazı tarihçilere göre 
1856 Islahat Fermanı’na, bazı tarihçilere göre 1876’da Meşrutiyet’in ilan edilmesine, bazı tarihçilere gö-
re 1908 II. Meşrutiyet’in ilanına, bazı görüşlere göre ise 1922 Cumhuriyet’in kuruluşuna kadarki dönem 
“Tanzimat Dönemi” olarak adlandırılmıştır

1876 tarihinde Tanzimat Döneminin kapandığı da kabul edilir. Edebiyat tarihçiliği açısından ise 1876 
öncesi Tanzimat’ın birinci kuşağı (Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal vd.), 1876 sonrası Tanzimat’ın ikinci 
kuşağı (Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hâmit, Muallim Naci, Samipaşazade Sezai vd.) kabul 
edilir. İlanından kısa bir süre sonra Ferman metni bütün eyaletlere gönderildi. Avrupalılar tarafından iyi 
karşılanmış olan ferman gerek Müslüman gerekse Müslüman olmayan Osmanlı uyruğundaki kimi grup-
lar tarafından tedirginlik, kuşku ve hatta hoşnutsuzlukla karşılanmıştır. Müslüman ahali açısından bunun 
sebebi fermanın içeriğinin İslam geleneklerine uygun görülmemesi iken gayrimüslim tebaa arasında 
özellikle Rum-Ortodoks patriği eşitliğin getireceği yükümlülükler ile cemaatler arasında sahip olduğu 
ayrıcalığı kaybetme olasılığıdır.

Tanzimat Fermanı’nın Uygulanmasında Yaşanan Zorluklar ve Tepkiler 
Tanzimat Fermanı’nın İmparatorluğun her tarafında geniş ölçüde duyulmuş, çeşitli tepkilerle karşı-

lanmıştır. Fermanın halka anlatılması için hükümet olağanüstü bir gayret sarf etmiş, ferman ertesi gün 
Takvim-i Vekayi’de yayımlandığı gibi, eyaletlere ve sancaklar gönderilerek vergi ve askerlik konusun-
daki düzenlemelerin beklenmesi, diğerlerinin ise hemen uygulanması emredilmiştir. Ayrıca Gülhane 
Hattı’nın yeni bir devrin başlangıcı olduğunun anlaşılması için çaba harcanmıştır. Fermanın uygulamaya 
geçirilmesi sırsında din farkı gözetilmeksizin bazı vergi düzenlemelerinin yapılması toplumda tepki gör-
müştür. Bu bahanelerle isyanlar da çıkmıştır.

Fermanın ilanından sonraki ilk yıllarda devlet getirilen yenilikleri halka anlatmaya gayret etti. Bu 
amaçla görevlendirilenler Müslim ve gayrimüslim bütün tebaanın mal, can, ırz ve namusunun kanunların 
teminatı altında bulunduğunu, vezirden çobana kadar herkesin kanun önünde eşit olduğunu anlatıyor 
kanuni bir hüküm verilmedikçe ve padişahın fermanı olmadıkça hiçbir kimsenin idam cezasına çarptırı-
lamayacağını, bunun aksine hareket edenlerin şiddetle cezalandırılacağını belirtiyordu. 
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ISLAHAT FERMANI 
Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı’nın ikinci aşaması, devamı, Tanzimat’la başlayan sürecin ileri bir 

adımı olarak görülmüştür. Tanzimat Fermanı’ndan 17 yıl sonra, 28 Şubat 1856’da yayımlanan bu fer-
man da Sultan Abdülmecit’e aittir. Babıali’de bütün nazırların, Şeyhülislâm’ın, yüksek rütbeli memurla-
rın, patrik, hahambaşı ve diğer cemaat ileri gelenlerinin önünde okunduktan sonra, Paris Antlaşması’nı 
hazırlamakta olan devletlere bildirildi. Öncelikle Islahat Fermanı’nın açık bir dayatmadan doğduğunu 
belirtmek gerekir. Bunun için önce Islahat Fermanı’nın ilan edilmesini hazırlayan süreç hakkında bilgi 
vermek gerekiyor.

Osmanlı İmparatorluğu Rusya’ya on beş gün içerisinde Eflak-Boğdan’ı boşaltması için bir nota gön-
derdi. Sürenin dolması üzerine de savaşa girdi. Balkanlardaki savaşlarda başarı kazanılmasına rağmen 
Batum’a yardım götüren Osmanlı donanmasının Sinop açıklarında batırılması, İstanbul ve Boğazları 
tehlikeye düşürmüş oldu. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa da Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa gi-
rişti. Rusya önce Tuna hattında geriletildi; ardından da barışa zorlanmak maksadıyla, Osmanlı, İngiltere 
ve Fransız birlikleri Kırım’a çıkarıldı. Bu sırada ölen Rus Çarı I. Nikolay’ın yerine tahta geçen II. Alek-
sandr, barış istemek zorunda kaldı. Müttefik devletler bunun üzerine Rusya’ya bir ültimatom verdiler. 
Dört maddeden oluşan bu ültimatomun son maddesi doğrudan doğruya Osmanlı Devleti’ni ve konumuz 
olan Islahat Fermanı’nı ilgilendiriyordu. 

Bu maddeler şunlardır: 
1. Rusya’nın Eflâk ve Boğdan üzerindeki isteklerinden vazgeçmesi ve buraya Avrupa devletlerinin 

garantisinin getirilmesi, 
2. Tuna Nehrindeki ulaşım konusunda bütün Avrupa devletlerinin katılacağı bir yönetimin oluşturul-

ması, 
3. Karadeniz’in tarafsız bir duruma getirilmesi, 
4. Osmanlı Devleti’nin sınırları içerisindeki bütün Hristiyan ve Müslümanlara Avrupa garantisi altında 

yeni haklar verilmesi.
 Batılıların, savaşı sona erdirecek olan Paris Antlaşması görüşmeleri sırasında müzakere edilen ve 

Antlaşma’nın imzalanmasından önce yayımlanmasını istedikleri ve yukarıdaki ültimatomun son madde-
sindeki din ve millet farkını ortadan kaldıracak iyileştirmeyi içeren Islahat Fermanı, Sadrazam Mehmet 
Emin Ali Paşa tarafından hazırlanarak yürürlüğe sokulmuştur (28 Şubat 1856). Böylece aynı zamanda 
Ferman, yaklaşık bir ay sonra yayımlanan Paris Antlaşması’na (30 Mart 1856) da konu olmuştur.

Islahat Fermanı’nın İçeriği 
Tanzimat Fermanı’nda da bulunan fakat uygulamada başarılı olmayan birçok madde Islahat 

Fermanı’nda tekrarlanmış, daha önce üstü kapalı geçilen kimi konular açıkça belirtilmiştir. Buna göre 
Islahat Fermanı’ndaki belli başlı konular şunlardır:

1. Islahat Fermanı ile Müslüman ve gayrimüslim bütün Osmanlı tebaasının eşitliği açık bir biçimde 
vurgulanıyor; bütün din ve mezheplere verilen hak ve imtiyazlar, bu fermanla bir kez daha tekrarlanıyor 
ve ırk, din, dil ayırımı gözetilmeksizin mezhepler arasında eşitlik imkânlarının oluşturulması için gerekli 
önlemlerin alınacağı; devlet memuriyetine, okullara ve askerlik hizmetine bütün tebaanın eşit olarak 
katılabileceği, imparatorluk içinde bulunan her toplumun kendi okulunu açabileceği belirtiliyor. 

2. Patrikhanede yeni meclislerin kurulacağı ve bu meclislerin aldığı kararların Babıali tarafından 
onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği kabul ediliyor. 

3. Hiç kimse din değiştirmeye zorlanmayacağı ve din değiştiren Müslümanlara ceza uygulanmaya-
cağı belirtiliyor. 

4. Vergilerin eşit alınacağı, iltizam usulünün kaldırılacağı bildiriliyor, 
5. Bütün tebaanın eşit ve serbest bir şekilde ticari faaliyette bulunmasının sağlanacağı açıklanıyor.
 6. Mahkemelerin açık olacağı ve keyfî cezalar verilmeyeceği kabul ediliyor. 
7. Resmî yazışmalarda Hristiyanlar için hakaret anlamına gelebilecek ifadelerin kullanılmayacağı 

bildiriliyor. 
8. Müslüman ve gayrimüslimler arasındaki davaları görmek için mahkemeler kurulacağı belirtiliyor. 
9. Rüşvet ve yolsuzluğun ortadan kaldırılması için çıkarılacak kanunların kesin bir biçimde uygulan-

masının sağlanacağı açıklanıyor.
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Islahat Fermanı’nın Sonuçları 
Islahat Fermanı görünüşte bütün Osmanlı tebaasını din, millet gibi herhangi bir ayırım gözetmeksi-

zin kaynaştırmayı amaçlamış olmasına karşın bu yönde bir sonuç doğurmamıştır. Denilebilir ki Osmanlı 
devlet yöneticileri bakımından tıpkı Tanzimat Fermanı gibi Islahat Fermanı’nın da düşünsel arka planını 
Osmanlılık düşüncesinin yerleşmesi oluşturuyordu. Bu hedef sağlanamamış, aksine ayrılıkçı fikirlerin 
gayriüslimler arasında giderek daha fazla yaygınlaşması önlenememiştir. Ayrıca, Fermanla ifade edilen 
eşit haklar, sağlanacak imtiyazlar sanki daha önceki sistemde gayrimüslimlere haksızlık yapıldığı gibi 
bir yanlış algının oluşmasına sebep olmuştur. Bu da doğal olarak yabancı devletlerin Osmanlı Devleti 
üzerinde baskı yapma bahanelerini artırmış oldu. Islahat Fermanı’nın açıkça Avrupalı devletlerin baskısı 
altında hazırlanması; hatta Batılıların hazırladığı koşulları Osmanlı Devleti’nin ilan etmesi söz konusu-
dur. Paris Antlaşması’nda aksi yönde, yani Ferman’daki maddelerin dış etkiye yol açmayacağı yönünde 
bir ifade bulunmasına rağmen bundan sonraki süreçte Batılıların Osmanlı’nın içişlerine karışmasının 
yolunu açmıştır.

Fermanların Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Olarak Osmanlı Tarihini Etkileyen Özellikleri 
Tanzimat Döneminin karakteristik özelliklerinden birisi olan zihniyet ikiliğini ortaya çıkarmıştır. Devlet 

ile uyruğu arasındaki ilişkiyi yeniden belirleyen ve millet sisteminin terki anlamına gelen din farkı göze-
tilmeksizin bütün vatandaşların devlet karşısında eşit olduğu ilkesi yakın ve hatta orta vadede Osmanlı 
Devleti’nin yararına bir sonuç doğurmamış; tam aksine toplumda tepkilere sebep olmuştur. Başarılması 
halinde devleti iyileştirip, toplumu geliştirebilecek olan birçok yararlı düzenleme bu tür ikincil tartışmalar 
arasında harcanmıştır, denilebilir. Devlet memurları arasında yaygınlaşan modaların masrafları artırma-
sı, rüşvetin önüne geçilememesi, vergilerin toplanmasında başarı sağlanamaması bu dönemde ahlakî 
bir çöküntüye de yol açmıştır. Bununla birlikte ileride emperyalizm adı verilecek olan, başka ülkelerle 
ilişkilerini tamamıyla ekonomik çıkarlar üzerinden sürdüren Batılı devletlerin Osmanlı Devleti karşısın-
daki tutumu da bu süreçteki iyileştirmeler konusunda devlet bürokrasisinin tereddütlü davranmasına yol 
açmıştır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Nizam-ı Cedit hangi padişah tarafından 
kurulmuştur?

A) III. Selim
B) II. Mahmut
C) Yıldırım Beyazıt
D) Fatih Sultan Mehmet
E) Genç Osman

AÇIKLAMA
III. Selim’in (1789-1807) giriştiği Nizam-ı Cedit (ye-
ni düzen) Batılılaşma yönündeki ilk bilinçli ve sis-
temli adımlar olmuştur.

YANIT: A

2. İlk defa politik bir terim olarak “Şark Mese-
lesi” terimi nerede kullanılmıştır?

A) Paris Konferansı
B) Viyana Kongresi
C) Londra Konfreransı
D) Lozan Konferansı
E) Paris Barış Konferansı

AÇIKLAMA
İlk defa 1815 Viyana Kongresinde politik bir terim 
olarak  “Şark Meselesi” kullanılmıştır.

YANIT: B

3. Osmanlı tarihinde ilk defa isyan ederek 
bir başarı kazanmış Hristiyan toplum aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Arnavutlar
B) Bulgarlar
C) Sırplar
D) Yunanlılar
E) Macarlar

AÇIKLAMA
Osmanlı tarihinde ilk defa Hristiyan toplum olarak 
isyan ederek başarı kazanan toplum Sırplardır.

YANIT: C

4. II. Mahmut’un yaptığı yenilikler ve Tanzi-
mat Fermanı’nı hazırlayan süreçlerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla 
yeni bir askerî teşkilat kuruldu.

B) Avrupa’dan uzmanlar getirildi.
C) Yeni kıyafetler hazırlatıldı.
D) Çeşitli bakanlıklar kuruldu.
E) Babıali, özel bir daire haline getirildi.

AÇIKLAMA
Babıali, resmî bir daire haline getirildi. Bab-ı Ali, 
Osmanlı hükümetine verilen isimdir. Sadrazam 
konağını işaret eden Bab-ı Ali II. Mahmut tarafın-
dan 1808’de resmi bir daire haline getirtilmişti.

YANIT: E

5. Takvim-i Vekayi kaç yılında yayımlanma-
ya başlandı?

A) 1884 B) 1836 C) 1831
D) 1850 E) 1832

AÇIKLAMA
Takvim-i Vekayi (1831) yayımlanmaya başlandı. 
II. Mahmut döneminde çıkarılan ilk resmi gazete 
olma özelliği taşır.

YANIT: C

6. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat 
Fermanı’nın sebepleri arasında değildir?

A) Lale Devrinden beri Avrupa devletleri 
modelinde yapılan ıslahatların istikrarlı 
bir biçimde sürdürülmesi.

B) Batıda oluşan medeniyetin sonuçla-
rından yararlanmak ve böylece siya-
si birliğini korumaya, devletin devamını 
sağlamaya çalışmak zorunda olmak.

C) Batıdaki olup bitenler konusunda bilgile-
rin artması.

D) Batılı toplumların  Rönesanstan beri 
yükselmeye devam etmesi

E) Bürokrat Osmanlı yöneticilerinde karar-
lılık oluşması.

AÇIKLAMA
Lale Devrinden beri Avrupa devletleri modelinde 
yapılan ıslahatların istikrarlı bir biçimde sürdürü-
lememiştir.

YANIT: A
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7. Tanzimat Fermanı’nın belli başlı noktaları 
arasında hangisi yoktur?

A) Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisin-
de yaşayan insanlar, hangi din ve mil-
letten olursa olsun can, ırz ve namus 
garantisine sahip olacaklardır. 

B) Herkesin mülkiyet hakkı bulunacak ve 
devlet bu hakkın savunucusu olacaktır. 

C) Vergi yükümlülüğü eşitlik ilkesine göre 
belirli ve adil oranlarda olacaktır. 

D) Askerlik hizmeti her yerin nüfusuna 
oranla belirlenecek ve belli süre için ya-
pılacaktır. 

E) Suç işlediği iddia edilen kimseler, mah-
keme kararı olmadan da cezalandırıla-
bilecek.

AÇIKLAMA
Suç işlediği iddia edilen kimseler, açık bir soruş-
turma ve yargılamadan sonra cezalandırılabile-
cek, mahkeme kararı olmadan kimse cezalandı-
rılamayacaktır.

YANIT: E

8. Tanzimat Fermanı’nın sonuçları arasında 
aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Türk tarihindeki Batılılaşma sürecinin 
resmî başlangıcı olarak kabul edilir.

B) Süreç içerisinde yeni bir aydın-bürokrat 
sınıf oluşmamasına zemin hazırlamıştır.

C) Kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın 
değişiminin başlangıç noktasıdır.

D) İlanından kısa bir süre sonra Ferman 
metni bütün eyaletlere gönderildi.

E) Tanzimat Fermanı II. Mahmut dönemin-
de başlayan yapısal reformların artarak 
devam etmesini sağlamıştır.

AÇIKLAMA
Süreç içerisinde yeni bir aydın-bürokrat sınıf oluş-
masına zemin hazırlamıştır. Tanzimat Fermanı’nı 
hazırlayan süreçte aydın kesim büyük bir rol oy-
namıştır.

YANIT: B

9. Islahat Fermanı kaç yılında yayınlanmış-
tır?

A) 1855
B) 1846
C) 1856
D) 1834
E) 1852

AÇIKLAMA
Tanzimat Fermanı’ndan 17 yıl sonra, 28 Şu-
bat 1856’da yayımlanan bu ferman Sultan 
Abdülmecit’e aittir.

YANIT: C

10. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Ferma-
nı’ndaki belli başlı konulardan biri değil-
dir?

A) Islahat Fermanı ile Müslüman ve gayri-
müslim bütün Osmanlı tebaasının eşitliği 
açık bir biçimde vurgulanacağı,

B) Patrikhanede yeni meclislerin kurulaca-
ğı,

C) Hiç kimse din değiştirmeye zorlanma-
yacağı ve din değiştiren Müslümanlara 
ceza uygulanmayacağı,

D) Vergilerin eşit alınacağı,
E) İltizam usulünün devam edeceği bildiri-

liyor.

AÇIKLAMA
İltizam usulünün kaldırılacağı bildiriliyor. İltizam, 
Osmanlı toprak sisteminde açık artırma usulüyle, 
belirli eyaletleri kiraya vermeye denir. İltizam sahi-
bi kişiye de mültezim denir.

YANIT: E
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11. Tanzimat Fermanı aşağıdakilerden hangi-
si tarafından hazırlanmış ve okunmuştur? 

A) İbrahim Şinasi 
B) Fuat Paşa 
C) Mustafa Reşit Paşa 
D) Cevdet Paşa 
E) II. Mahmut

AÇIKLAMA
Mustafa Reşit Paşa okumuştur. Tanzimat Ferma-
nı 3 Kasım 1839’da Sultan Abdülmecit dönemin-
de Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit tarafından 
okunmuştur. Gülhane Hattı Hümayunu olarak da 
bilinir.

YANIT: C

12. Ayanlar ile devlet arasındaki bir anlaşma-
yı sağlayan hukuki metin aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Islahat Fermanı 
B) Vilayet Nizamnamesi 
C) Nizam-ı Cedit 
D) Sened-i İttifak 
E) Sultan Abdülaziz Fermanı 

AÇIKLAMA
Sened-i İttifak. Sened-i İttifak II. Mahmut dönemin-
de Alemdar Mustafa’nın çabası ile ayanlarla (fe-
odal bey) imzalanmıştır. Bu anlaşma ile padişah 
otoritesi sarsılmış, yetkileri kısıtlanmıştır.

YANIT: D

13. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döne-
mi paşalarından sayılamaz? 

A) Alemdar Mustafa Paşa 
B) Fuat Paşa 
C) Münif Paşa 
D) Mustafa Reşit Paşa 
E) Âli Paşa

AÇIKLAMA
Alemdar Mustafa Paşa bu padişahlardan değildir. 
1755 - 1808 yılları arasında yaşadı. III. Selim dö-
neminde köklü reformlar giderek merkezi otoriteyi 
sağlamaya çalışmış daha sonraki yıllarda halk ve 
yeniçerilerin tepkisini çekmiştir. Tanzimat Dönemi 
ise 1839’da başlar.

YANIT: A

14. Tanzimat sözü aşağıdakilerden hangisi-
nin karşılığıdır? 

A) Devir 
B) Düzenleme 
C) İyileştirme 
D) Rönesans 
E) Devrim

AÇIKLAMA
Düzenleme kelimesinin karşılığıdır. Tanzim, ni-
zam, düzenleme Arapça aynı kökten gelen söz-
cüklerdir.

YANIT: B

15. Tanzimat Fermanı aşağıdakilerden hangi-
sini içermez? 

A) Mal ve can güvenliği 
B) Askerlik süresinin sınırlandırılması 
C) Kadın ve çocuk hakları 
D) Vergi düzenlemelerinin getirilmesi 
E) Eşitlik

AÇIKLAMA
Kadın ve çocuk haklarını içermemektedir. Kadın 
ve çocuk haklarından bahsedilebilmesi için yakla-
şık yüzyıl beklemek gerekecektir. 1930 yılında ço-
cuklar ile Taksim’de çocuk hakları bildirgesi okun-
muştur. 1856’da kadınların köle ve cariye olarak 
alınıp satılmaları yasaklanmıştır.

YANIT: C
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdaki belgelerden hangisinde Islahat 
Fermanı’na atıfta bulunulmuştur? 

A) Boğazlar Antlaşmasında 
B) Berlin Antlaşmasında 
C) Karlofça Antlaşmasında 
D) Paris Antlaşmasında 
E) Kütahya Antlaşmasında

2. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ve Isla-
hat fermanlarının ortak özellikleri arasın-
da sayılamaz? 

A) Can, mal emniyetinin sağlanması 
B) İltizam usulünün kaldırılması 
C) Dış dünya dikkate alınarak hazırlanma-

ları 
D) Müslüman - gayrimüslim ayırımının kal-

dırılması 
E) Eğitim sisteminin tamamen değiştirilme-

si

3. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döne-
miyle ilgilidir?

A) Islahat Fermanı
B) Nizam-ı Cedit
C) Sekban-ı Cedit
D) Sened-i İttifak
E) Vaka-i Hayriye 

4. Vilayet Nizamnamesi ile aşağıdakilerden 
hangisi sağlanmış oldu? 

A) Belediye idari sisteminin kurulması 
B) Büyük şehirlerin oluşması 
C) Adli yargının kurulması 
D) Eyalet sistemine geçiş 
E) Şehirlerin birbirine bağlanması

5. Tanzimat Fermanı ile üye sayısının çoğal-
tılması ön görülen Meclis-i Ahkâm-ı Adli-
ye görev bakımından günümüzdeki hangi 
kurumla benzerlik taşımaktadır? 

A) Büyük Millet Meclisi 
B) Yargıtay 
C) Danıştay 
D) Parti Meclisi 
E) İdare Mahkemesi

6. Nizamı Cedit hangi padişah zamanında 
kurulmuştur?

A) II.Selim
B) II. Mahmut
C) Kanuni Sultan Süleyman
D) III. Selim
E) II. Ahmet

7. Sultan Abdülmecit’e ait bir ferman olan Is-
lahat Fermanı kaç yılında ilan edilmiştir?

A) 1855
B) 1856
C) 1850
D) 1857
E) 1853

8. Islahat Fermanı hangi antlaşmaya konu 
oluşmuştur?

A) Paris Antlaşması
B) Viyana Antlaşması
C) Londra Antlaşması
D) Berlin Antlaşması
E) Moskova Antlaşması
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9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Ferma-
nında yer alan maddelerden biri değildir?

A) İmparatorluk içinde yaşayan herkesin 
can,ırz,namus garantisine sahip olması.

B) Bütün rütbelerin aynı maaşı alması.
C) Din ve millet ayrımının yapılmaması.
D) Rüşveti kaldırmak.
E) Hükümdarın da verilen kurallara uyması.

10. Hangi sadrazam ayanları toplayarak 
Sened-i İttifak anlaşması yapmıştır?

A) Çandarlı Ali Paşa
B) İbrahim Paşa
C) Alemdar Mustafa Paşa
D) Rüstem Paşa
E) Sokollu Mehmet Paşa

11. Islahat fermanında yukarıdaki hangi ko-
nuda gayrimüslim ve Müslümanlar hoş-
nut kalmamıştır?

 Gayrimüslimler  Müslümanlar
A) Askerlik  Eşitlik
B) Ekonomi  Güvenlik
C) Sağlık  Yönetim
D) Adalet  Sosyal
E) Eşitlik  Askerlik

12. Islahat fermanı dan sonra ülke içinde ortaya 
çıkan bazı tepkisel  hareketleri önlemek  ve 
daha merkezi  bir yönetim kurmak  için taş-
ra yönetiminde yeni  düzenlemelere gidildi.

 Aşağıdakilerden  hangisi taşra yönetimin-
de yapılan değişikler içinde yer almaz?

A) Eyaletler  vilayet adını aldı.
B) Kazaların yöntemi  kadılara bırakıldı
C) Her vilayet sancak kaza ve köylere ayrıl-

dı
D) Vilayet idare meclisi  liva idare meclisi  ve 

köylerde ihtiyar heyetleri oluşturuldu
E) Vilayet umum meclisleri kuruldu

13. Tanzimat fermanının ilan edilmesinden son-
ra Avrupalı devletler, fermanın hükümlerinin 
genişleterek uygulanması için baskılarını art-
tırdılar.

 Bu durum karşısında Osmanlı Devletinin 
uygulamaya koyarak gayrimüslimlere ge-
niş haklar tanıdığı gelişme aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tanzimat Fermanı  
B) Islahat Fermanı
C) Senediittifak
D) I. Meşrutiyet’in ilanı
E) Kanuni Esasi’nin ilanı

14. Osmanlı devletinde aşağıdakilerden han-
gisi ile azınlıklar en geniş haklara sahip 
olmuşlardır?

A) Tanzimat Fermanı
B) Islahat Fermanı
C) Sened-i İttifak
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet

15. Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa hu-
kuk kurallarına göre işleyen mahkemeler 
ilk defa hangi devirde kurulmaya başla-
mıştır?

A) III.Selim
B) Lale Devri
C) Tanzimat Devri
D) I. Meşrutiyet
E) II. Mahmut Devri
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. D Paris Antlaşması’nda “Islanat Ferma-
nı’yla güvence altına alınan gayrimüslim 
haklarına hiçbir devlet karışmayacak.” 
maddesi yer almaktadır.

2. E Eğitim sisteminin tamamen değiştirilmesi 
oldukça köklü bir reformdur. Ancak cum-
huriyet devrimleri ile gerçekleşmiştir.

3. C Nizam-ı Cedit III. Selim zamanında girişi-
len Yeni Düzen anlamını taşıyan Osman-
lı Devleti’nin askeri ıslahı ve yenileştiril-
mesine karşılık gelir.

4. A Belediye idari sisteminin kuruluşu Vilayet 
Nizamnamesi ile gerçekleşmiştir. Sultan 
Abdülaziz tarafından 8 Ekim 1864’de ku-
rulmuştur. Bu nizamname ile bütün eya-
letler vilayete dönüştürülmüştür.

5. B Meclis-i Ahkam-ı Adliye günümüzde 
Yargıtay’ın görev bakımından benzerlik 
gösteren kurumdur.

6. D Nizam-ı Cedit III. Selim zamanında kurul-
muştur. Yeniçeri’nin yerini alması planla-
nan modern ordunun adıdır.

7. B Islahat Fermanı, 1956 yılında Kırım 
Harbi’nin son yıllarında hazırlanarak Pa-
ris Antlaşması’nın imzalanmasından al-
tı hafta önce Bab-ı Ali’de okunarak ilan 
edildi.

8. A Islahat Fermanı Paris Antlaşması’na ko-
run olmuştur.

9. B Bütün rütbeliler aynı maaşı alması gibi 
bir madde Tanzimat Fermanı’nda yer al-
mamaktadır.

10. C “Ayan” 18. yüzyıldan itibaren güç kazan-
maya başlayan yerel egemenlerdir. Dev-
letin, asker ve vergi toplam işlerini üst-
lenen bu kişiler zamanla güç kazanır 
ve devlet ayanların varlığını imzalanan 
Sened-i İttifak ile onayladı.

11. A Askerlik hizmetine gayrimüslim tebanın 
kabulü ile sağlanan eşitlik gayri müslim-
lerin; eşitlik ise müslümanların hanut kal-
madıkları maddelerdir.

12. B Kazaların yönetimi Osmanlı’nın kurulu-
şundan bu yana kadılar tarafından ger-
çekleştirilir. Islahat Fermanı ile gündeme 
gelen bir düzenleme değildir.

13. B Islahat Fermanıyla gayrimüslimlere geniş 
haklar tanınmıştır. Amaç Batılı ülkelerin 
iç işlerimize müdahalesini engellemektir.

14. B Azınlıklar en geniş haklara Islahat Fer-
manı ile ulaşmıştır. Islahat Fermanı Os-
manlı tebası içinde yaşayan gayrimüs-
limlere yönelik birtakım haklar verilmesini 
içerir. Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyet-
çilik akımlarından etkilenerek Balkanlar-
da isyanlar çıkarmakta olan azınlıkları ül-
keye bağlamayı amaçlamaktadır.

15. C Mısır meselesinin sona erdirilmesi için 
gereken Avrupa devletlerinin desteğini 
kazanmak maksadıyla Tanzimat devrin-
de kurulmuştur.
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ARA DENEME SINAVI  - 1

1. Aşağıdakilerin hangisi Lale Devri’nde Os-
manlı Devleti ile Avrupa arasındaki kültü-
rel ilişkilerin bir sonucudur? 

A) Avrupa’da Turquerie adı verilen ve Os-
manlı zevkini yansıtan bir moda başlar. 

B) Viyana tababet mektebiyle ilişkiler kuru-
lur ve bazı gençler tahsil için buraya gön-
derilirler. 

C) Fransızlar, İstanbul’da gazete ve bülten-
ler çıkarmaya başlarlar. 

D) Fransız elçisi Vergennes aracılığıyla Pa-
ris İlim Akademisi’nden astronomi kitap-
ları getirtilir. 

E) Padişah, devlet dairlerine Avrupalı hü-
kümdarlar gibi resimlerini astırmaya baş-
lar.

2. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döne-
mindeki Avrupa ile ilişkilere örnektir? 

A) Yirmisekiz Çelebi Mehmet Fransa’nın 
medenileşmesindeki sırları öğrenmek 
için Paris’e gönderilir. 

B) Moralı Seyyid Ali Efendi’ye Fransız Cum-
huriyeti’ndeki ilk Osmanlı elçisi görevi ve-
rilir. 

C) Sadık Rıfat Paşa Viyana’ya elçi olarak 
görevlendirilir. 

D) Mustafa Sami Efendi’ye Paris elçisi göre-
vi verilir. 

E) Mustafa Reşit Paşa, Lord Strafford ile 
görüşmesi için Paris’e gönderilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döne-
minde İstanbul’a gelen Fransız elçilerinin 
amaçlarından birisi değildir? 

A) Fransa’da yeni kurulan rejimi Osmanlı 
Devleti’ne resmen tanıtmak. 

B) Osmanlıları müttefik olarak Fransa’nın 
yanında Rusya’ya karşı savaşa sokmak. 

C) Fransızca gazeteler çıkararak 1789 dev-
riminin cumhuriyetçi fikirlerini Doğu’da 
yaymak. 

D) Navarin Olayı ile ilgili oluşan yanlış kana-
atleri düzeltmek. 

E) Osmanlı sınırları içinde yaşayan Fransız 
vatandaşlarına propaganda yapmak.

4. Batılılaşma, hangi yüzyıl ortalarından iti-
baren artık kendini edebiyat sanatı üze-
rinden açık biçimde hissettirmeye başlar?

A) 18.yy
B) 17.yy
C) 19.yy
D) 20.yy
E) 16.yy

5. 18. yüzyılın başlarından itibaren Osman-
lı İmparatorluğu’nun Batılılaşma sürecini 
yönlendirme çabaları aşağıdaki başlıklar-
dan hangisiyle değerlendirilemez?

A) Tercüme faaliyetleri ve Tercüme Heyeti
B) Avrupa’ya sefirlerin gönderilmesi ve sefa-

retnameler  
C) Mimari
D) Matbaanın kurulması ve basılan ilk kitap-

lar 
E) Askerî ıslahatlar 



YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II

58

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

6. Aşağıdakilerden hangisi sefaretnamelerin 
özelliklerden değildir?

A) Türk edebiyatı sefaretnamelerle 17. yüz-
yılda tanışır.

B) Sefaretnameler, Osmanlı’nın Batı’yla 
karşılaşmaları sırasında doğmuştur.

C) Osmanlı sefaretnameleri içerikleri yüzün-
den çoğu zaman seyahat ya da hatırat 
türü içerisinde değerlendirilir.

D) İdare eden devlet görevlileri tarafından 
kaleme alınmış bir yazı biçimidir.

E) Türk edebiyatı sefaretnamelerle 18. yüz-
yılda tanışır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın 18. 
yüzyılda Avrupa’ya gönderdiği sefirler ve 
onların yazdıkları sefaretnamelere örnek 
verilemez?

A) Nişli Mehmet Ağa, Rusya Sefaretnamesi 
B) Mustafa Efendi, Nemçe Sefaretna-

mesi 
C) Ahmet Ağa, Lehistan Sefaretnamesi 
D) Derviş Mehmet Efendi, Rusya Sefaretna-

mesi 
E) Ahmet Resmi Efendi, Viyana Sefaretna-

mesi

8. Lale Devri hangi tarihler arasındadır? 

A) 1789-1826 
B) 1700-1718 
C) 1718-1730 
D) 1774-1826 
E) 1726-1730

9. Lale Devri’nde Osmanlı’nın sultanı ve 
sadrazamı kimlerdir? 

A) Sultan III. Ahmet / Sadrazam Damat İbra-
him Paşa 

B) Kanuni Sultan Süleyman / Sadrazam Da-
mat İbrahim Paşa 

C) Sultan II. Abdülmecit /Sadrazam Mustafa 
Reşit Paşa 

D) Sultan II. Mahmut / Sadrazam Alemdar 
Mustafa Paşa 

E) Sultan III. Selim / Sadrazam Melek Meh-
met Paşa

10. Osmanlı Devleti ilk daimî sefirini hangi 
Batılı ülkeye göndermiştir? 

A) Almanya 
B) Avusturya 
C) İran 
D) İngiltere 
E) Fransa

11. Aşağıdakilerden Mühendishane-yi Bahri-
yi Hümayun’un kurulmasıyla ilgili sonuç-
lardan değildir? 

A) Osmanlı tersanelerinin ıslahı 
B) Batılı bilimlerin eğitiminin başlaması 
C) Fransızca eğitimin başlaması 
D) Yeni bir ordu anlayışının olgunlaştırılma-

sı 
E) Topçu Ocağının kurulması

12. Fransız İhtilali’nin dünyaya yaydığı hangi 
görüşler Osmanlı Devleti’ni etkiler? 

A) Yeni bir ordu anlayışı 
B) İmparatorluk ve din devleti anlayışı 
C) Taassup ve cehalet 
D) Yeni bir giyim kuşam modası 
E) Milliyetçilik ile insan hak ve hürriyetleri

13. Türk edebiyatı sefaretnamelerle kaçıncı 
yüzyılda tanışır?

A) 19.yy
B) 20.yy
C) 18.yy
D) 17.yy
E) 16.yy
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14. Osmanlı’nın merkez teşkilatı ile ilgili aşa-
ğıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Osmanlı Devleti’nin yapısı merkez ve 
taşra teşkilatı olarak iki kısımdan oluşur.

B) Merkez teşkilatı, padişahın merkezi ko-
numuyla şekillenir.

C) Taşra teşkilatı da yine merkezî yapıya 
benzer bir şekilde örgütlenmiş organi-
zasyon yapısına sahiptir.

D) Merkez teşkilat sadece, padişahın 
merkezi konumuyla şekillenen Divan-ı 
Hümayun’dan oluşur.

E) Merkez ve taşra teşkilatının yapısı idari, 
askerî, mali, ilmî ve adli organizasyonlar 
oluşturur.

15. Osman Bey’den itibaren padişahlık baba-
dan oğula geçmiştir. Bu düzeni hangi pa-
dişah değiştirmiştir?

A) Fatih Sultan Mehmet
B) Yavuz Sultan Selim
C) I. Ahmet
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) II. Mahmut

16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padi-
şahlarının, hükümdarlıklarının işareti ola-
rak kullanılan nesnelerden biri değildir?

A) Taht
B) Yay 
C) Tuğra
D) Mühür
E) Hatt-ı şerifler

17. Orhan Gazi’nin kale dibine yaptırdığı Os-
manlılarda bilinen ilk saray hangi şehirde 
yapılmıştır?

A) İstanbul
B) Bilecik
C) Manisa
D) Konya
E) Bursa

18. Osmanlı Devleti’nin en uzun süre yönetim 
merkezi olarak kullandığı saray aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Topkapı Sarayı
B) Çırağan Saraya
C) Beylerbeyi Sarayı
D) Yıldız Sarayı
E) Beşiktaş Sarayı 

19. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı 
Hümayun’da görev almaz? 

A) Defterdar 
B) Vezir-i azam
C) Kazasker 
D) Çeribaşı 
E) Nişancı

20. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Ferma-
nı’ndaki belli başlı konulardan biri değil-
dir?

A) Islahat Fermanı ile Müslüman ve gayri-
müslim bütün Osmanlı tebaasının eşitliği 
açık bir biçimde vurgulanacağı,

B) Patrikhanede yeni meclislerin kurulaca-
ğı,

C) Hiç kimse din değiştirmeye zorlanma-
yacağı ve din değiştiren Müslümanlara 
ceza uygulanmayacağı,

D) Vergilerin eşit alınacağı,
E) İltizam usulünün devam edeceği bildirili-

yor.

1. A
2. B
3. D
4. C
5. C

6. A
7. C
8. C
9. A

10. D

11. E
12. E
13. C
14. D
15. C

16. B
17. E
18. A
19. D
20. E

YANITLAR
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ARA DENEME SINAVI  - 2

1. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan 
Mehmet zamanındaki Avrupa ile ilişkilere 
örnek değildir? 

A) Michel Angelo ve Leonordo da Vinci’nin 
İstanbul’a getirtilmesi için teşebbüslerde 
bulunulmuştur. 

B) İtalya’ya kaçan Grek bilimci ve filozoflar 
İstanbul’a davet edilmiş ve sarayda ağır-
lanmıştır.

C) Batlamyus’un coğrafyası tercüme edil-
miştir. 

D) Gentile Bellini padişahın resmini yapmış-
tır. 

E) Ünlü İtalyan hümanisti Anconalı Ciriaco 
Pizzicolli Padişahın maiyeti içinde yer al-
mıştır.

2. II. Bayezit devrinde Osmanlı Devleti aşa-
ğıdakilerden hangisiyle yoğun ilişkiler 
içindedir? 

A) İngiltere 
B) Fransa 
C) Venedik 
D) Almanya 
E) İtalya

3. Mustafa Sami Efendi’nin Paris seyahatini 
anlattığı eserinin adı nedir? 

A) Avrupa Risalesi 
B) Paris Sefaretnamesi 
C) Avrupa Ahvaline Dair Risale 
D) Prusya Sefaretnamesi 
E) Paris Ahvaline Dair Risale

4. Aşağıdaki dönemlerin hangisinden itiba-
ren batılılaşma kendini edebiyat sanatı 
üzerinde hissettirmeye başlamıştır?

A) 14. yy
B) 15. yy
C) 19. yy
D) 20. yy
E) 17. yy

5. Kitâbü’s-siyâse fî tedbîri’r-riyâse hakkın-
daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sırrü’l-Esrâr adıyla da bilinir.
B) Abdülmecit tarafından çevrilmesi isten-

miştir.
C) Sultan III. Ahmet’in emriyle çevrilmiştir.
D) Muhammet Hamîdî tarafından çevrilmiş-

tir.
E) Arapçadan Türkçeye çevrilmiştir.

6. Yanya doğumlu olan Esat Efendi’nin bildi-
ği dillerden hangisi yanlış verilmiştir? 

A) Arapça
B) Rusça
C) Grekçe
D) Latince 
E) Farsça

7. Aşağıdakilerden hangisi İbrahim 
Müteferrika’nın matbaasında bastığı eser-
lerden değildir?

A) Vankulu Lügati
B) Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar
C) Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l –Ümem
D) Nizamü’l –Ümem
E) Divân- ı Hazân-ı Âsar
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8. Aşağıdakilerden hangisi İbrahim 
Müteferrika’nın matbaasında basılan 
eserlerden değildir? 

A) Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem 
B) Tercüman-ı Ahval gazetesi 
C) Hıtay Sefaretnamesi 
D) Nemçe Tarihi 
E) Vankulu Lügâti

9. Sefaretname nedir? 

A) Sefirlerin yazdıkları gezi yazılarıdır. 
B) Sefirlerin yazdıkları tarih kitaplarıdır. 
C) Sultanların tuttukları günlüklerdir. 
D) Sadrazamların yazdıkları hatıra defterle-

ridir. 
E) Sefirlerin yazdıkları ve diplomatik bilgiler 

içeren yazılardır.

10. Lale Devri’nde Osmanlı’nın sultanı ve 
sadrazamı kimlerdir? 

A) Sultan III. Ahmet / Sadrazam Damat İbra-
him Paşa 

B) Kanuni Sultan Süleyman / Sadrazam Da-
mat İbrahim Paşa 

C) Sultan II. Abdülmecit /Sadrazam Mustafa 
Reşit Paşa 

D) Sultan II. Mahmut / Sadrazam Alemdar 
Mustafa Paşa 

E) Sultan III. Selim / Sadrazam Melek Meh-
met Paşa

11. Osmanlı Devleti ilk daimî sefirini hangi 
Batılı ülkeye göndermiştir? 

A) Almanya 
B) Avusturya 
C) İran 
D) İngiltere 
E) Fransa

12. Fransız İhtilali ne zaman meydana gelmiş-
tir? 

A) 1826 
B) 1730 
C) 1789 
D) 1719 
E) 1807

13. Nemçe Tarihi isimli eserin konusu nedir?

A) Hadis 
B) İslami edeb ve erkan 
C) İran tarihi 
D) Avusturya tarihi ve Osmanlı-Avusturya 

ilişkileri 
E) Fars tarihi



YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II

62

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI

14. İbrahim Müteferrika’nın matbaası kaç yı-
lında kapanmıştır?

A) 1790
B) 1785
C) 1788
D) 1796
E) 1795

15. Aşağıdakilerden hangisi Çandarlı Halil 
için söylenemez?

A) İznik, Bilecik ve Bursa’da kadılık yapmış-
tır.

B) İlk Osmanlı kazaskerliği ünvanını almış-
tır.

C) Osmanlı’da ilk veziriazam olmuştur.
D) Osmanlı’da ilk defterdarlık görevini yap-

mıştır.
E) Devşirme sisteminin onun önerisi kurul-

duğu belirtilmektedir.

16. Aşağıdaki sarayların hangisi Osman-
lı Devleti’nin yönetiminde en uzun süreli 
kullandığı saraydır?

A) Beylerbeyi Sarayı
B) Yıldız Sarayı
C) Beşiktaş Sarayı 
D) Topkapı Sarayı
E) Çırağan Saraya

17. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı 
Hümayun’da söylenemez?

A) Osmanlı Devleti’nin merkez teşkilatında 
devlet yönetimiyle ilgili üç önemli kuru-
luştan biridir.

B) Klasik Osmanlı devlet yönetiminin temel 
organıdır.

C) Divana gelen davalar karara bağlanır.
D) Dış ve iç bürokratik konular görüşülür.
E) Divanda örfi davalara kazasker, şer’i da-

valara sadrazam bakar.

18. Osmanlı devlet teşkilatında hangi kuru-
mun kuruluşu sırasında hükümdar kuv-
vetler ayrılığından ilk defa söz etmiştir? 

A) Banka-i Şahane-yi Osmani 
B) Şura-yı Devlet 
C) Mühendishane-i Bahri-yi Hümayun 
D) Darü’l-Maarif 
E) Asakir-i Nizamiye

19. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döne-
mi Osmanlı ülkesinde açılan Avrupai tarz-
da eğitim veren okullardan birisi değildir? 

A) Galatasaray 
B) Beyrut 
C) Girit 
D) Robert Kolej 
E) Cemiyet-i İlmiye

20. Osmanlılarda ilk matbaa 1727’de İbrahim 
Müteferrika tarafından açıldı. Devrin Şeyhü-
lislamı matbaada dini eserlmerin basılması-
na izin vermemiştir.

 Şeyhülislamın bu tutumu aşağıdaki mes-
leklerden hangisini korumaya yöneliktir?

A) Minyatür
B) Ahilik
C) Hattatlık
D) Nakkaşilik
E) Kakmacılık

1. A
2. C
3. A
4. C
5. B

6. B
7. E
8. B
9. A

10. A

11. D
12. C
13. D
14. E
15. D

16. D
17. E
18. B
19. E
20. C

YANITLAR
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Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Kamuoyu kavra-
mının gelişimiyle demokrasi ile muhalefet ilişkisini açıklayabilecek, Os-
manlı’daki isyanları dile getirebilecek, muhalefet hareketinin batılı kay-
naklarını dile getirebilecek, matbaa ve gazetenin muhalefetin oluşma-
sındaki rolünü ifade edebilecek, V. Murat’ın tahta çıkışının 1876 ana-
yasal sürecindeki işlevini açıklayabilecek, İttihat ve Terakki’nin doğuşu-
nu ve onun muhalefet hareketindeki işlevini dile getirebilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 4

KAMUOYU KAVRAMININ GELİŞİMİ VE DEMOKRASİ İLE 
MUHALEFET İLİŞKİSİ 

Kamuoyu kavramı yönetim mekanizmasındaki işlevi ile her ne kadar modern döneme ait olsa da 
klasik dönemde de kamuoyu oluşturma yollarının bulunduğu bilinmektedir. Camilerde okunan hutbeler, 
vaazlar, halk dersleri, Divan-ı Hümayun ve diğer divanların halka açık olması, buraya gelen Müslüman 
veya gayrimüslim herkesin derdini anlatabilmesi, ferman ve buyrultuların münadilerle sokak ve meydan-
larda okunması, halk şairlerinin şiirleri, kahvehaneler, panayırlar kamuoyu oluşmasını sağlayan mekân 
ve imkânlar arasındadır. Toplumun daha çok dikkatinin çekilmek istenildiği durumlarda, savaş benzeri 
olağanüstü durumlarda “Sancak-ı Şerif” açılır ve ahalinin onun yanında toplanması istenirdi. Nitekim Ye-
niçeri Ocağının kaldırılması sırasında Sultan II. Mahmut, I. Dünya Savaşı başladığında “Cihad-ı Ekber” 
ilan eden İttihatçılar, “Sancak-ı Şerif” çıkarmışlardır.

OSMANLI VERGİ SİSTEMİ VE İSYANLAR 
Osmanlı Devleti’nde uygulanan vergi sisteminin temeli İslam vergi hukukuna dayalı olmakla birlikte 

temelde şer’i ve örfi vergiler olmak üzere ikiye ayrılır ancak uygulamada çok sayıda vergiye rastlanır. 
Şer’i ve örfi vergiler kanunnamelere göre tahsil edilir. Örfi vergilerin bir kısmı ise savaş gibi olağanüs-
tü durumlar gerekçe gösterilerek kanunnamelere dayandırılmaksızın fermanlarla alınmıştır. Vergi mü-
kelleflerinin yükümlülükleri ise sadece vergilerle sınırlı kalmamıştır. Aynı keyfiyet, vergilerin tahsilinde 
yararlanılan “iltizam usulü”nün uygulandığı dönemlerde de devam etmiştir. Mültezimler, sorumlu olduk-
ları bölgenin vergisini kanunnamelerde belirtilen miktarlardan fazla toplamaya, halka baskı yapmaya, 
halktan vergiler dışında da para toplamaya ve kendi ihtiyaçlarını da köylüler aracılığıyla gidermeye 
başlamışlardır. Reayanın ağır ve adaletsiz vergi yükü karşısında çektiği sıkıntılar, Yavuz Sultan Selim 
Dönemi’nin ünlü âlimi İdris-i Bitlisi (15.yy ortaları-1520)’nin Kanun-ı Şehin Şâhî’sinde dile getirilir. Yine 
Kanuni Dönemi’nde Semendire Kadılarına gönderilen halktan alınan haksız vergilere dair hüküm de 
buna işarettir. Osmanlı’da yönetime karşı çıkan en ateşli isyanlardan biri -örgütlü ve sistematik olduğunu 
söylemek pek mümkün olmamakla birlikte- Celali İsyanları’dır. İsyanları merkezî otoriteyi tedirgin eden 
gelişmelerden biri olarak hatırlamak gerekir.. 

Celali İsyanları
16. yüzyılın ortalarından itibaren özellikle tımar sisteminin bozulması ve Osmanlı iktisadi yapısındaki 

aksaklıklar, Anadolu’da sosyal sınıflar arasında uçurumlar oluşmasına ve bu bakımdan da Osmanlı 
yönetme biçiminin sorgulanmasına yol açar. 

Anadolu’da halkın bazı keyfî uygulamalarla karşı karşıya bırakılmasına ve dolayısıyla infialine zemin 
hazırlamıştı. Buna göre XVI. yüzyılda Celaliliği, merkeziyetçi idareye adem-i merkeziyetçi Türkmen top-
luluklarının karşı koyması şeklinde düşünmek mümkündür”. 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Yavuz Selim’in Çaldıran seferi Şah’ın etkisini kırdıysa da Anadolu’da önemli bir Alevi-Türkmen nüfus 
vardır ve 16. ve 17. Yüzyıllarda Bozoklu Şeyh Cemal Tokat çevresinde kimi tarihçilere göre mehdilik 
iddiasıyla kimine göre ise ekonomik nedenlerden dolayı isyan çıkarır (1519). Celali İsyanları içinde le-
vent ve sekban grupları, köylerini terk eden çift bozanlar, kapıkulu süvarileri ve medrese öğrencileri gibi 
halkın çeşitli sınıflarından insanlar vardır ve 1596’dan sonra isyan birden genişleyerek bütün Anadolu’yu 
büyük bir krize sürükleyecek kadar genişlemiştir. Bu tarihten sonra çıkacak Baba Zünnun İsyanı (1525), 
Kalender Çelebi İsyanı (1528), Karayazıcı İsyanı (1598) gibi temelde ekonomik olmakla birlikte çeşitli 
sebepler bahane edilerek çıkarılan isyanlar da Celali isyanları içerisinde değerlendirilecektir. 

Celali isyanları muhtelif zamanlarda ve çoğunlukla kanlı biçimlerde bastırılmışsa da isyancıları ta-
mamen ortadan kaldırmak uzun süre almıştır. Celalilik sonraları hükûmete karşı olan zümreleri de içine 
alarak genişlemiş, mezhep mücadeleleri geri planda kalarak XVII. yüzyılın ilk yarısından itibaren tama-
men idareye karşı bir hareket mahiyetini kazanmıştır. Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’nın Müfettiş 
İsmâil Paşa’ya yaptırttığı teftişlerde binlerce insan Celali oldukları gerekçesiyle katledilmiştir. 

Patrona Halil İsyanı 
III. Ahmed saltanatında ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı sırasında cereyan eden 

Patrona Halil isyanı, Lale Devri’ni sonlandıran isyan olarak bilinir. 28 Eylül 1730’da başlayıp haftalarca 
süren isyana, bir dizi siyasi gelişme sebep olmuştur. İlk sebep Damat İbrahim Paşa’nın sadareti sıra-
sında yaşanan Avusturya yenilgisi ve paşanın barışçıl politikalarının savaş yanlısı yeniçeriler arasında 
huzursuzluk yaratmasıdır. Ardından savaş yanlısı yeniçerileri ve halkı memnun etmek adına oldukça zor 
koşullar altında İran’a savaş açılır ve Osmanlı bu olaydan ağır yaralar alarak çıkar. Savaşın yaralarını 
sarmak içinse daha önce de zaman zaman alınan ama giderek kalıcı hâle gelen “imdadiyye” vergilerine 
başvurulur ve buna bazı başka vergiler de eklenir. Bu durum zaten ağır vergi yükü altında yaşayan 
halkın tahammülünü zorlayacaktır. 

Ancak tüm bunlar yeni finans kaynaklarına ihtiyacı da beraberinde getirir ve bu da yeni vergiler 
demektir. Sonuçta toplumsal ve siyasi gidişattan memnun olmayan kitle ile bazı paşaların siyasi ma-
nevraları birleşince isyan kaçınılmaz hâle gelir. Arnavut asıllı bir yeniçeri olan Patrona Halil liderliğinde 
softalar, manavlar, dilenciler gibi halkın çeşitli kesimlerinden oluşan öfkeli gruba ayak takımı olarak tabir 
edilebilecek serseriler de eklenince isyan genişler. Sancak-ı şerifin açılıp Müslümanlar isyancılara karşı 
koymaya çağrılsa da halktan çağrıya itibar eden pek kimse olmaz ve isyancılar 30 Eylül’de Damat İbra-
him Paşa dâhil birkaç veziri öldürür. III. Ahmed de tahttan indirilir. İsyan sırasında yukarıda bahsedilen 
köşklerin de çoğu yakılıp yıkılır. İsyanının ardından tahta geçen I. Mahmut, Patrona Halil ile belirli bir 
miktar para karşılığında başka bir yere gitmesi için anlaşmak ister. Ancak Halil bu öneriyi kabul etmez ve 
sadece esnaf üzerindeki ezici vergilerin kaldırılmasını ister. Böylelikle Lale Devri de kapanmış olacaktır. 

Atçalı Kel Mehmet İsyanı 
 Filmlere, tiyatrolara, türkülere de konu olan Atçalı’nın isyanı, kendinden öncekilere göre destansı 

niteliği ile biraz farklıdır. Aydın çevresinde mültezimlerin, mütesellimlerin ve ayanların uyguladığı ağır 
vergilerden bunalarak dağa çıkan ve efe olan Mehmet, kendisi gibi vergi ve kötü muameleden bunalan 
köylüleri de yanına alarak başkaldırır (1829). Aydın, Kütahya, Manisa, Denizli havalisinde kendisine çok 
fazla taraftar bulan Kel Mehmet’in buraların insanına eskiye oranla daha müreffeh bir yaşam sağladığı 
söylenebilir. Bu anlamda onun isyanını padişaha karşı bir başkaldırı olarak değil padişah adına göreve 
soyunup haksızlık yapanlara karşı bir hareket olarak değerlendirmek gerekir.

ALEMDAR MUSTAFA PAŞA-ÂYANLAR VE SENED-İ İTTİFAK 
1808 Ekim ayında silahlı askerleri ile birlikte İstanbul’da toplanan ayanlarla, tarihe “Sened-i İttifak” 

olarak geçecek anlaşma yapılır. Bu aynı zamanda yüzlerce yıldır tek otorite olarak devlete ve millete 
hükmeden padişahın otoritesini artık başka güçlerle paylaşacağı anlamına gelmektedir. 

Anlaşmanın belli başlı maddeleri şunlardır: 
1. Vüzerâ, ulemâ, rical veya ocaktan padişaha karşı bir ayaklanma olursa âyanların iş birliği ile 

bastırılacaktır. Böylece âyanlar “hanedanlar” adı altında hukuksal bir sınıf ve güç hâline getirilmişlerdir. 
2. Ocak ayaklanırsa ona karşı birlikte savaşılacaktır. 
3. Vergi toplamada devlete yardımcı olunacaktır. 
4. Sadrazama hep birlikte itaat edilecek, fakat o da doğru yoldan saparsa gene hep birlikte düşü-

nülecektir.
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MATBAA VE GAZETENİN MUHALEFETİN OLUŞMASINDAKİ ROLÜ 
Matbaanın ve süreli yayınların bilgiyi yaygınlaştırarak fikirleriyle yönetimi etkileyecek bir kamuoyu 

oluşturulmasında büyük rol oynadığı bir gerçektir. Osmanlı devlet yöneticileri 18. yüzyılın ortalarından 
beri Avrupa’da basının oynadığı rolden haberdar idiler. Bu yıllarda İzmir’de Fransız tüccarlar tarafından 
çıkarılan iki Fransızca gazetenin Osmanlıyı savunan yayınları, özellikle Alexandre Blacque’in herhangi 
bir menfaat ilişkisi olmaksızın Osmanlı lehine yazılar yazması, bu yazılarda Tanzimat’a giden süreçteki 
reformları övmesi, Avrupa’da yankı bulduğu gibi Osmanlı yönetimi çevrelerinde de karşılık bulmuştur. 
Bu yazılar yöneticilere bir yandan gazetenin etkisi konusunda fikir vermiş, bir yandan da reformların 
gidişatı konusunda cesaretlendirmiştir.

Osmanlı modernleşmesinin başka konularda olduğu gibi gazete konusunda da öncüsü Mısır’da 
Mehmet Ali’nin tecrübeleri olmuştur. Onun çıkardığı Vekayi-i Mısriyye (1828) ilk Türkçe-Arapça gazete-
dir. Bu çerçevede Osmanlı Devleti’nin Batı yöntemleriyle bir kamuoyu oluşturmaya çalıştığı ilk iletişim 
aracı Takvim-i Vekâyi’dir. 1831’de yayımlanan ve 5000 tirajla Fransızca, Rumca, Ermenice, Arapça ve 
Farsça nüshalarla basılmış bu Osmanlıların ilk resmî gazetesi ciddi bir kamuoyu oluşturma aracı olarak 
kullanılmıştır. 

Ceride-i Havadis’le (1840) birlikte 1860’lara kadar yenileşme hareketlerini savunan, merkeziyetçi 
hükûmet politikalarını destekleyen, Batı’yı bilgi kaynağı hâline getiren, yazı dilini sadeleştiren, toplumu 
eğitmeye çalışan, Müslüman-gayrimüslim eşitliğini sağlamaya çalışan yayın politikaları izlemiş olması, 
onların habercilik kadar toplumun eğitilmesi ve yönlendirilmesi konusunda da etkin rol oynadıklarını 
göstermektedir. Sahibi İngiliz olan ve devlet tarafından desteklendiği için yarı-resmi olarak adlandırılan 
Ceride-i Havadis’ten sonra asıl, 1860’ta Tercüme Odası’ndan yetişmiş bir Osmanlı bürokratı olan Agâh 
Efendi’nin (1832-1887) çıkardığı haftalık Tercüman-ı Ahval gazetesi, Türk gazeteciliğinin başlangıcı 
sayılır. İbrahim Şinasi’nin (1826-1871) bu gazetenin ilk başyazısında dile getirdiği fikirler aynı zamanda 
demokratik muhalefet bilincinin de bir göstergesi niteliğindedir. Şinasi de tıpkı II. Mahmut’un Takvim-i 
Vekayi’nin çıkışı sırasında söylediği gibi halkın çoğunluğunun kolayca anlayabileceği bir dil kullanıla-
cağını belirtir. Şinasi’nin gerek bu gazetede ve gerekse daha sonra çıkaracağı Tasvir-i Efkâr (1862) ile 
sadece basın tarihimizde, dil ve edebiyat alanlarında değil, politikada ve basın yoluyla gerçekleştirilen 
muhalefet konusunda da bir öncü olduğunu belirtmek gerekir. Tanzimat Dönemi’nden itibaren İbret, 
Muhbir ve özellikle Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın çıkardıkları ve bir anlamda Jöntürklerin muhalefet 
mahfili olan Hürriyet gazetelerinden itibaren gazeteler, belirli ideolojilerin de savunuculuğuna soyunup 
Osmanlı’da muhalefetin sistemleşmesinde önemli rol oynayacaklardır. Bu tarihten sonra yayımlanacak 
birçok gazete Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar ve hatta Cumhuriyet Dönemi’nde de muhalefetin kalesi 
olacaktır.

Matbuat Nizamnamesi, Basın ve Muhalefet 
1860’tan sonra gazete sayısında artış görülür. Ancak bundan önce 1857’de bir matbaa nizam-

namesi çıkarılmış ve 1858’de bazı yaptırımlarla genişletilen bu nizamname 1908’e kadar yürürlükte 
kalmıştır. Öte yandan Fransız basın kanununu örnek alan Matbuat Nizamnamesi, 1864’te yayımlanır 
(Akşin, 1997, s. 40). Bu nizamname ile gazete çıkarma izni matbuat müdürlüğüne bırakıldığı gibi, kamu 
ilanlarının ücretsiz yayımlanması, sakıncalı yayınlar ve yazılar hakkında hükûmetin kapatma, uyarı gibi 
yaptırımlar uygulayabilmesi hükümleri getirilir. Kısa zaman içerisinde Babıâli, gazetelerin yayınlarından 
rahatsız olacaktır. Özellikle Tasvir-i Efkâr ve Muhbir Sadrazam Âli Paşa’yı rahatsız eder. Bu nizamna-
me, 1867’de geçici bir süre askıya alınacak ve daha sonra 1876’da sansür uygulamasını kapsayacak 
şekilde değiştirilecektir. Basın imkânlarının genişlemesi aynı zamanda muhalefetin çeşitlenmesini ve 
güçlenmesini de beraberinde getirmiştir. Başta Tasvir-i Efkâr ve Muhbir olmak üzere yukarıda da bah-
sedilen Ziya Paşa ile Namık Kemal’in Londra’da çıkardıkları Hürriyet, Mehmet ve Reşat beylerin Paris’te 
çıkardıkları İttihat, Mehmet Beyin Cenevre’de çıkardığı İnkılâp, Paris’te çıkan Ulûm ve Lyon’da yayımla-
nan Muvakkaten Ulûm Müşterilerine adlı gazeteler araştırmacılar tarafından Yeni Osmanlı basını olarak 
adlandırılmaktadırlar. 
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MUHALEFET HAREKETLERİNİN BATILI KAYNAKLARI 
Osmanlı’daki muhalefet hareketlerinin Batılı kaynakları konusunda özellikle Fransız İhtilali’ne özel 

bir yer vermek gerekir. Bahsedilen nedenle bu başlık altında Fransız İhtilali’ne yer verilecektir. Fransız 
İhtilali 

Araştırmacılar, Fransız İhtilali’nin üç ana sebebi bulunduğunda birleşmektedirler: Eski rejimin kötü 
yönetimi, felsefi düşünceler ve basın hürriyeti. Başta kralın keyfî yönetimi olmak üzere, aristokratların 
ve bürokratların yönetimdeki ağırlığının türlü yolsuzluklara yol açması özellikle yoksul geniş kitlelerin 
memnuniyetsizliğini artırmıştır. İhtilal’in asıl dinamiğini bu muhalif kitleler oluşturmuştur. Bu kitlenin 
hoşnutsuzluğu Aydınlanma felsefesinin etkisiyle demokrasi düşüncesinin gelişmesine doğru evrilir. 
Montesquieu’nun (1689-1755) meşruti bir kraliyet anayasası tezini işleyen, yargı, yasama ve yürütme 
erklerinin birbirinden ayrılmasını öneren Kanunların Ruhu (1748); Jean-Jacques Rousseau’nun (1712-
1778) milletin yönetime katıldığı cumhuriyetçi bir yönetimin, ulus-devlet anlayışının temellerini atan Sos-
yal Sözleşme (1762)si, Voltaire’in (1694-1778) yazıları, Diderot (1713-1784), d’Allambert (1717-1783) 
gibi ansiklopedistlerin akıl, bilim, birey ve toplum hakları gibi konularda yazdıkları yazılarda ortaya atılan 
hürriyet, adalet, eşitlik, kardeşlik, milliyetçilik gibi düşünceler, söz konusu geniş kitlelerce benimsenip 
rejimi değiştirecek bir güç hâlini almıştır. Gelişen basın yayın imkânları da yukarıdaki iki ögeyi birleştir-
meye, iktidarın aleyhine olan düşüncelerin yaygınlaşmasına yarar.

Nihayet bütün bu güçlerin birleşmesiyle meydana gelen Fransız İhtilali, Avrupa’nın ve dünyanın geri 
kalan kısımlarında da etkisini göstermiş ve söz konusu kavramların Fransa dışında da hızla yayılmasına 
sebep olmuştur. Dolayısıyla ihtilal, modern dünyanın üzerinde yükseldiği değerlerin kaynağı olduğu gibi, 
aynı zamanda dünyanın diğer kısımlarında da muhalefet hareketlerine ilham vermiştir. Modern Osmanlı 
Devleti içerisindeki muhalefet anlayış ve hareketlerinin de arka planındaki birinci faktör, doğrudan veya 
dolaylı olarak Fransız İhtilali’dir. 

TANZİMAT DÖNEMİ’NDE SİYASAL MUHALEFETİN DOĞUŞU 
Bu başlık altında Kuleli Vakası, Yeni Osmanlılar Cemiyeti ve Talebelerin Siyasi Faaliyetleri ve Kal-

kışmaları konu edinilecektir. 
Kuleli Vakası (1859) 
Osmanlı sultanı Abdülmecid’i tahttan indirerek yerine Abdülaziz’i tahta çıkarmak amacıyla yapılan 

darbe girişimine Osmanlı tarihinde Kuleli Olayı denir.
Olayın davasının görüldüğü yerden adını alan Kuleli Olayı, darbe girişimini gerçekleştiren ekipten bir 

kişinin ihbarı ile ortaya çıkarıldı. 13 Eylül 1859’da Serasker Rıza Paşa, Sultan Abdülmecid’in huzuruna 
çıkar. Cuma selamlığı sırasında Kılıç Ali Paşa camiisinde kendisine suikast düzenleneceğini bildirir. Pa-
dişah, bu durum karşısında suikastı tertipleyen kişileri tutuklatır. Dönemin önemli askeri yetkililerinden 
Şeyh Ahmet, Cafer Dem Paşa, Hüseyin Daim Paşa, muhallebici Erzurumlu Mehmet, Tophane-i Amire 
katiplerinden Arif Bey gibi isimlerin bulunduğu bir çok kişi tevkif edilir (tutuklanır). Tutuklanan askerler 
Seraskerat Dairesi’ne götürülürken diğer sanıklar Kuleli Askeri Lisesi’ne götürülür. Yargılama Kuleli 
Askeri Lisesi’nde yapılır. Olay da adını buradan almıştır.

Tutuklanan 41 civarındaki isim, Şeriatı Tutma Cemiyeti ya da Fedailer Cemiyeti adıyla anılan örgü-
tün üyeleriydi. Dava sonucunda 5 idam cezası ile birlikte bir çok müebbet hapis ve sürgün cezası çıktı. 
Sanıklardan Cafer Dem Paşa, yargılanmaya götürülürken kendini denize atmak suretiyle intihar etmişti. 
Vefatı nedeniyle hakkındaki idam kararı gıyaben verildi.  Sultan Abdülmecit, çıkan idam kararlarını daha 
sonra müebbet hapse çevirmişti.

Darbecilerin amaçları kesin olarak bilinmemekle birlikte ortaya çıkan ortak yorum; 1856 Islahat 
Fermanı ile gayrimüslimlere birçok hak tanınmasına bir tepki hareketi olarak adlandırılmaktaydı.  En 
azından görüntü böyleydi. Dönemin önemli aydınlarından Namık Kemal ve Şinasi, yargılamanın hukuk-
suzluğuna vurgu yapmıştı. Osmanlı›da şaşkınlığa neden olan bu darbe girişimi, başarısızlıkla sonuçlan-
mıştı. Fakat dönemi inceleyen tarihçiler, özellikle yabancı yazarlar (Engelhardt, İngiliz ajanı Vambery) 
Kuleli Olayı›nı ilk meşrutiyet çabaları olarak nitelemiştir.
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Yeni Osmanlılar 
II. Mahmut Dönemi sonrasında olgunlaştığı görülür. Kısaca bunlara Tanzimat nesli denilebilir. Ço-

ğunluğunu Tercüme Odası’nda çalışan gençlerin oluşturduğu üyelerin bazı ortak özellikleri vardır. Ken-
dilerinden önceki nesle göre Batı medeniyeti ile daha yakından tanışmış olmak, birkaç yabancı dil bilmek 
ve hepsinden önemlisi devlet ve toplumun gidişatına dair fikirler ileri sürmek gerektiğinin bilincine varmış 
olmak bunlardan birkaçıdır. Amaçlardan birisi de devleti idare edemediklerini düşündükleri Abdülaziz’i 
tahtından indirmek ve yerine Şehzade Murat’ı geçirmektir. Çünkü onlar, Tanzimat Fermanı’nın ve Isla-
hat Fermanı’nın getirdiği yenilikleri ve bunlara göre yapılan ıslahatları yetersiz görmektelerdir. 

Tarık Zafer Tunaya, Yusuf Akçura’nın Hürriyet Gazetesi koleksiyonundaki makalelerden ce-
miyet programını şu şekilde tespit ettiğini belirtir: 
1. Ümmet-i Osmaniye efradının hukuken müsavatı kabul olunur. 
2. Ümmet-i Osmaniye efradının hukuk ve hürriyetleri taht-ı temine alınır 
3. Ümmet-i Osmaniye zulümden kurtulup ezeli ve beşeri olan adalete mazhar edilir. 
4. Ümmet-i Osmaniye vatan muhabbeti ile birleştirilir. 
5. Bütün bu maksatların husulü için Devlet-i Osmaniyenin idare-i mutlakası, idare-i meşrutaya kal-

bolunur. 
6. Maksadın istihsali yolunda şiddetli vesait kullanılmaz, fitne çıkarılmaz, propaganda ve ikna usulü 

ile çalışılır. 
Talebelerin Siyasi Faaliyetleri ve Kalkışmalar 
Gençliğe göre “tahsil ve tefennün ancak sükûn içinde olabilirdi”, “böyle fitne ve fetret ve cenkü cidal 

zamanında” ise “Talebe-i Ulûm müsellâh bulunmalıydı”, “Binaenaleyh ders okumayacağız, şu felaketle-
re bir çare bulacağız” demektelerdi. Hareketin idarecileri padişaha bir dilekçe sunar ve isteklerinin der-
hal yerine getirilmesini talep ederler. Müsellâh (silahlı) sözcüğünden anladığımız üzere muhalefet artık 
silahlı çatışmaları, ölümü de göze alabilecek bir boyuta ulaşmaktadır. Görünürdeki sebep yukarıdaki 
gibi olsa da asıl sebep gelişen İslamcılık cereyanının da etkisiyle Müslüman tebaa arasında ötelenmiş, 
ilgisiz bırakılmış olmaktan ve kötü yönetilmekten duyulan rahatsızlığın tırmanmasıdır. Bu yapı bir taraf-
tan da “Kanun-ı Esasi” taleplerini dile getirecektir ki olayların hemen ardından ilk meşrutiyet denemesi 
de gerçekleşecektir. Sadrazam ve şeyhülislamın azlinin ardından isyan sona ermiştir. Elbette isyandan 
kârlı çıkan öğrencileri yönlendirdiği bilinen Midhat Paşa ve taraftarları olacaktır. 

1876 ANAYASAL DEVRİMİ SÜRECİNE GİDEN YOL: 
V. MURAT’IN TAHTA ÇIKIŞI 

Talebe-i Ulûm Mitingi’nin ardından Mahmut Nedim Paşa azledilmiştir ve yerine Mehmed Rüştü Paşa 
geçmiştir. Ancak bu kalkışma sırasında ordudan da destek alarak öne çıkan bir isim olan Hüseyin Avni 
Paşa’nın Abdülaziz’e dair planları vardır. O da padişahı bir darbe ile tahttan indirmektir. Midhat Paşa’nın 
Kanun-ı Esasi düşüncesinin önündeki en büyük engel de Abdülaziz olduğu için, her iki paşa da men-
faat birliği yapar ve kendilerince liberal buldukları şehzade Murat’ı tahta çıkarmayı düşünürler. İki isim 
yanlarına Süleyman Paşa ve Şeyhülislam Hasan Hayrullah gibi bazı devlet adamlarının da desteğini 
alarak Abdülaziz’e darbe planlarını fiiliyata dökmek ister. Süleyman Paşa’nın askerleri marifetiyle saray 
kuşatılır. Abdülaziz, hal edilir ve Topkapı Sarayı’na gönderilir. Daha sonra Abdülaziz Feriye Sarayı’nda 
iki bileğinden kesilmiş hâlde bulunacaktır. Bu olay tarihe “Feriye Vak’ası” olarak geçecek, intihar mı 
cinayet mi olduğu sır olarak kalacaktır. Midhat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa’nın bu işte dahli olduğu söy-
lentilerinin çıkması da gecikmez. Zaten olayın ardından Hüseyin Avni Paşa Midhat Paşa’nın konağında 
nazırların toplandığı bir sırada Çerkes bir zabit tarafından vurularak öldürülecektir. Abdülaziz’den sonra 
tahta V. Murat geçer. Halk ve devlet adamları arasında sevinçle karşılanan Murat’ın saltanatı ise uzun 
süreli olamayacaktır. Çünkü saltanata geçtikten bir iki ay sonra psikolojik rahatsızlık belirtileri göster-
meye başlar. Yeni, padişahın başta Balkanlar meselesi olmak üzere ülkenin sorunlarıyla uğraşabilecek 
durumu yoktur. Bir taraftan Midhat Paşa’nın bir an önce yürürlüğe girmesini arzuladığı Kanun-ı Esasi 
meselesi de ortada kalmıştır. Bu defa V. Murat da hal edilir ve Çırağan Sarayı’na hapsedilir. Abdülhamit 
tahta geçer (1876). Tahta geçmesinin hemen ardından, I. Meşrutiyet ilan edilecek ve Kanun-ı Esasi de 
yürürlüğe girecektir. Artık Abdülhamit’in 33 yıllık saltanatı başlamıştır. Abdülhamit saltanata çıktığında 
sadrazam, Mehmet Rüşdü Paşa’dır. Rüşdü Paşa’nın birtakım siyasi başarısızlarının yanında Kanun-ı 
Esasi’yi hazırlayabilecek yetide de olmadığının görülmesinin ardından Abdülhamit sadrazamlığa Midhat 
Paşa’yı getirir. 
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Midhat Paşa ve Meşrutiyet Anayasası 
Aslına bakılırsa Abdülhamit’in Midhat Paşa ile yıldızı hiç barışmamıştır. Aralarında ciddi fikir ay-

rılıkları vardır. Sultanın onu sadarete getirmesinin sebebi, paşanın iç ve dış güçler tarafından sevi-
len ve itibarlı biri oluşudur. İlk fikir ayrılığı da Hattı Humayun metninin tespitiyle ilgili olmuştur. Paşa, 
Abdülhamit’in gönderdiği metne şu ifadeleri ekler: Osmanlı Devleti, Avrupa’nın büyük devletlerindendir; 
onlarla asrın terakkileri yolunda yürümeye ve ahenk içinde yaşamaya mecburdur. 

Bu sebeple, 
1. Meşveret usulü kabul edilecektir. 
2. Sarayın içindeki ve dışındaki memurların sayısı azaltılacak ve hanedanın daire masrafları kısıla-

caktır. 
3. Suçu sabit olmaksızın hiçbir memur yerinden atılmayacaktır. 
4. Başıbozuk asker teşkilatı kaldırılacaktır. 
5. Köle ve cariye ticareti şeriate ve insaniyete aykırı bulunduğundan, saraydaki köleler ve cariyeler 

azat edilecek, hariçten esir getirilmeyecek ve şahısların elinde bulunan esirlerin de muayyen bir müddet 
zarfında hürriyetlerine kavuşturulması temin edilecektir. 

Birinci Meşrutiyet demokratik hayata geçişte bir merhale olarak değerlendirilmelidir. Kanun-ı 
Esasi’nin kaldırılmasının ardından Abdülhamit’in II. Meşrutiyet’e kadar sürecek mutlak hâkimiyeti baş-
layacaktır. İstibdat Dönemi diye de adlandırılan bu evrede Genç Osmanlılar daha örgütlü hâle gelmeye 
başlayacak, evvelki fikrî tartışmalar yerini daha büyük bir iktidar savaşına bırakacaktır. Daha önce bü-
rokratlar üzerinde şekillenen muhalefet, bu defa doğrudan padişaha yönelecektir.

Abdülhamit Dönemi’nin kuşkusuz en büyük muhalif cephesini İttihat ve Terakki ile sonuçlanacak 
İkinci Jön Türk hareketi oluşturur. Ancak bu arada küçük de olsa bir iki muhalefet hareketi daha vardır 
ki onlardan da kısaca bahsetmek gerekir. İlki Üsküdar Cemiyeti olarak bilinen ve sadece Ali Suavi’nin 
liderliği ve heyecanı kadar etkili olabilen bir harekettir. İslamcı düşünceleri ile bildiğimiz bu heyecanlı fikir 
adamı, heyecanının kurbanı olarak birkaç yüz taraftarı ile V. Murat’ı yeniden tahta çıkarmak amacıyla 
Abdülhamit’e darbe girişiminde bulunacak ancak Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın başına sopayla vurması 
üzerine ölecektir. Tarihe Çırağan Vakası (8 Mayıs 1878) olarak geçecek bu darbe girişimi “sopayla bas-
tırılan darbe” olarak hafızalara mizahi bir vaka olarak kazınır. Çoğunluğu V. Murat mensuplarının, saray 
çevresinin ya da memurların oluşturduğu bu gizli grubun planı bir darbe ile artık sağlığının düzeldiğine 
ve saltanatın gerçek sahibi olduğuna inandıkları V. Murat’ı, Abdülhamit’i indirip yerine tahta geçirmektir. 
Bu girişim ilki kadar bile ileri gidemez ve kısa sürede ifşa olurlar. 
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Celali İsyanlarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) İsyanlar zamanla yayılmış ve merkezî 
otoriteyi ciddi biçimde tehdit edecek bir 
hâl almıştır.

B) Yine kadıların halk üzerinde gittikçe bas-
kısını artırması nedenleri arasındadır.

C) Celali İsyanları içinde levent ve sekban 
grupları, köylerini terk eden çift bozanlar 
gibi farklı sınıflar vardır.

D) Kalender Çelebi İsyanı (1528), Karayazı-
cı İsyanı (1598) Celali isyanları içerisin-
de değerlendirilir.

E) XVII. yüzyılın ilk yarısından itibaren ta-
mamen mezheplere karşı bir hareket 
mahiyetini kazanmıştır

AÇIKLAMA
XVII. yüzyılın ilk yarısından itibaren tamamen ida-
reye karşı bir hareket mahiyetini kazanmıştır. Ce-
lali İsyanları ilk olarak Yavuz Sultan Selim döne-
minde binlerce taraftarı ile ayaklanan Yozgatlı Ce-
lal ve taraftarları başlatmıştır. 16. ve 17. yy.’larda 
Osmanlı yönetimindeki Anadolu’da toplumsal ya-
pının bozulmasından kaynaklanan ayaklanmala-
rın tümüne denir.

YANIT: E

2. Sened-i İttifak’ın belli başlı maddeleri ara-
sında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Böylece âyanlar “hanedanlar” adı altın-
da hukuksal bir sınıf ve güç hâline geti-
rilmişlerdir.

B) Ocak ayaklanırsa ona karşı birlikte sa-
vaşılacaktır.

C) Vergi toplamada devlete yardımcı oluna-
caktır.

D) Sadrazama hep birlikte itaat edilecek, 
fakat o da doğru yoldan saparsa gene 
hep birlikte düşünülecektir.

E) Magna Carta ile birebir aynıdır.

AÇIKLAMA
Birebir aynısı değil sadece yapı olarak benzetil-
mektedir.

YANIT: E

3. Patrona Halil isyanı kaç yılında başlamış-
tır?

A) 1730
B) 1732
C) 1680
D) 1755
E) 1735

AÇIKLAMA
28 Eylül 1730’da başlayıp haftalarca sürer. La-
le Devri ile adı anılan olaydır. Damat İbrahim 
Paşa’dan memnun olmayan devlet adamla-
rı ve devlet içinde yapılan ıslahatların Yeniçeri 
Ocağı’ndan da yapılacağını haber alan Yeniçeri-
lerin desteklediği isyandır.

YANIT: A

4. Mehmet Ali Paşa’nın çıkardığı ilk Türk-
çe-Arapça gazetede olan Vekayi-i 
Mısriyye’nin tarihi hangi seçenekte doğ-
ru verilmiştir?

A) 1820
B) 1828
C) 1848
D) 1838
E) 1825

AÇIKLAMA
1828 yılında çıkarılmıştır. Kahire’de yayın yapan 
gazete Mısır’ın Osmanlı Devleti’ne karşı etkin bir 
propaganda aracı olmuştur.

YANIT: B

5. Abdülaziz’den sonra tahta kim geçmiştir?

A) III. Murad
B) III. Mehmet
C) V. Murat
D) I. Ahmed
E) II. Süleyman

AÇIKLAMA
Abdülaziz’den sonra tahta V. Murat geçer. Sultan 
Abdülaziz özellikle ordu ve donanmayı güçlendir-
meye çalışmıştır. Avrupa’ya seyahat eder. İlk Os-
manlı padişahıdır. 14 yıl tahtta kalan Abdülaziz 30 
Mayıs 1876’da tahttan indirilmiştir.

YANIT: C
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6. Kanun-ı Esasi Beyazıt Meydanı’nda kaç 
yılında ilan edilir?

A) 23 Aralık 1876
B) 25 Aralık 1856
C) 20 Aralık 1878
D) 28 Aralık 1888
E) 10 Aralık 1876

AÇIKLAMA
Kanun-ı Esasi 23 Aralık 1876 günü Beyazıt 
Meydanı’nda ilan edilir.

YANIT: A

7. Askerî Tıbbiye mektebinde “İttihad-ı 
Osmanî” adıyla bir yapı teşekkül etmeye 
başlar. Bu cemiyetin içinde aşağıdaki ki-
şilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah Cevdet
B) İshak Sükûti 
C) Mehmet Reşid 
D) Hüseyinzade Ali 
E) Hüseyin Siret

AÇIKLAMA
Cemiyetin kurucuları hepsi de tıbbiye öğrencisi 
olan İbrahim Temo (İbrahim Ethem, 1865-1939), 
Abdullah Cevdet (1869-1932), İshak Sükûti (1868-
1902), Mehmet Reşid (1873-1919) ve Hüseyinza-
de Ali (Turan,1864-1941)’dir.

YANIT: E

8. Meclis-i Mebusan’nın açılma tarihi hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?

A) 19 Mart 1877
B) 20 Nisan 1878
C) 19 Mayıs 1879
D) 16 Mart 1876
E) 17 Nisan 1877

AÇIKLAMA
19 Mart 1877’de ise anayasa gereği Meclis-i Me-
busan açılır. İlk Türk parlamentosudur.

YANIT: A

9. 3 Aralık 1895 tarihli Meşveret’te derginin 
İttihat ve Terakki’nin yayın organı olduğu 
hatırlatıldıktan sonra cemiyetinin amaçla-
rı maddeler hâlinde sıralanır.Aşağıdaki-
lerden hangisi bu amaçlardan biri değil-
dir?

A) Amacımız barış içinde zafere ulaşması-
nı dilediğimiz ilerleme (terakki) kavramı-
nı aşılamaktır. 

B) Mottomuz (ilkemiz) düzen ve ilerleme 
(intizam ve terakki)dir. 

C) Şiddet yoluyla elde edilen imtiyazlar kar-
şısında dehşet duyarız. 

D) Sadece Müslüman  Osmanlılar için ısla-
hat istiyoruz. 

E) Medeniyet yolunda ilerlemek dileğinde-
yiz.

AÇIKLAMA
“Şu ya da bu eyalet için değil, bütün imparatorluk 
için, tek bir millet için değil, Musevî, Hristiyan ve 
Müslüman bütün Osmanlılar için ıslahat istiyoruz.” 
maddesi vardır.

YANIT: D

10. Birinci Meşrutiyet’e ne ileri sürülerek son 
verilmiştir?

A) Halkın huzursuz olması.
B) İç karışıklar.
C) Birinci Meşrutiyet, 1877-1878 Osman-

lı Rus Savaşı (93 Harbi) bahane edi-
lerek 1878’de Abdülhamit’in Meclis-i 
Mebusan’ı kapatmasıyla.

D) Abdülhamit’le Midhat Paşa’nın birlikte 
düzeni sağlama isteği.

E) Halkın daha güvenli bir ortamda yaşa-
masını sağlamak.

AÇIKLAMA
Birinci Meşrutiyet, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı 
(93 Harbi) bahane edilerek 1878’de Abdülhamit’in 
Meclis-i Mebusan’ı kapatmasıyla son bulur.

YANIT: C
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11. Aşağıdakilerden hangisi Fransız 
Devrimi’nin düşünsel zeminini hazırlayan 
yazar ve düşünürlerden biri değildir? 

A) Voltaire 
B) Montesquieu 
C) Jean-Jacques Rousseau 
D) Honore de Balzac 
E) Diderot

AÇIKLAMA
Honore de Balzac bu isimler arasında yer almaz. 
1799 Mayısı’nda Fransa’da doğan Balzac Fransız 
devriminin - 1789 - hazırlayıcısı olma durumu kro-
nolojik olarak mümkün olamaz.

YANIT: D

12. Osmanlı sınırları içerisindeki ilk gazete-
lerden biri olup, Kavalalı Mehmet Ali Pa-
şa Dönemi’nde Mısır’da çıkan gazete aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) İbret 
B) Takvim-i Mısır 
C) Mısır Postası 
D) Takvim-i Vekayi 
E) Vaka-i Mısriyye

AÇIKLAMA
Mısır’da çıkan gazetenin adı E şıkkında doğru ve-
rilmiştir. Vakayi Mısıriyye Türkçe ve Arapça olmak 
üzere Mısır’da çıkarılan ilk özel gazetedir.

YANIT: E

13. Alemdar Mustafa Paşa’nın Anadolu’daki 
ve özellikle Rumeli’deki ayanlarla imzala-
dığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İttifak-ı Osmanî 
B) İttifak-ı Ayan 
C) Sened-i İttifak 
D) İttifak-ı Hamiyet 
E) İttihad-ı Ayan

AÇIKLAMA
Bu anlaşma Sened-i İttifak’tır. Devlet, mültezimle-
rin, reayayı ezmesi sonunda vergi toplama işinim 
mahalli eşrafa devretme siyaseti gütmez ve bunun 
sonucunda ayanların ortaya çıkmasına sebep ol-
muştur.

YANIT: C

14. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Osmanlı 
Dönemi’nde gayrimüslimlerin Müslüman-
lardan farklı yönlerinden biri değildir? 

A) Mahkemelerde şahitliklerinin kabul edil-
memesi 

B) Savaşlarda ilk olarak askere alınmaları 
C) Müslüman okullarında (mektep) okuya-

mamaları 
D) Ticaret, sanat ve bilimde daha ileride ol-

maları 
E) Müslümanlara tanınan bazı siyasi hak-

lardan mahrum olmaları

AÇIKLAMA
Gayrimüslümlerin bu tarz bir ayrımı bulunmamak-
tadır.

YANIT: B

15. Aşağıdakilerden hangisi Celali 
İsyanları’nın çıkış sebeplerinden biridir? 

A) Tımar sisteminin bozulması 
B) Monarşik yapıyı yıkıp meşruti bir idare 

kurma niyeti 
C) Osmanlı iktisadi yapısındaki iyileşmeler-

den rahatsız olmak 
D) Anadolu’da sosyal sınıflar arasında eko-

nomik fark olmayışı 
E) Bir padişahı tahttan indirip diğerini çıkar-

mak isteyiş

AÇIKLAMA
Tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte ekonominin 
bozulması da bu isyanlara sebep olmuştur.

YANIT: A
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Süleymaniyeli Şeyh Ahmed, Çerkes Hü-
seyin Daim Paşa, Arif Bey, Hoca Nasuh 
Efendi gibi isimlerin oluşturduğu Osman-
lı’daki ilk muhalif hareketlerden biri sayı-
lan olay aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kuleli Vakası 
B) Vaka-i Hayriye 
C) Alemdar Vakası 
D) Vaka-i Vakvakiye 
E) İttifak-ı Hamiyet

2. Abdülaziz Dönemi’nin Batı ile tanışmış 
gençlerinin ağır ağır memleketin durumu-
na dair şikâyetlerini dile getirmeye başla-
dığı bilinir. Bu şikâyetler aşağıdaki paşa-
lardan hangi ikisi üzerinde yoğunlaşmış-
tır? 

A) Yusuf Kâmil ve Sait Paşalar 
B) Mustafa Reşid ve Ali Paşalar 
C) Ali ve Fuat Paşalar 
D) Mahmut Nedim ve Sait Paşalar 
E) Alemdar Mustafa ve Mustafa Fazıl Pa-

şalar

3. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlı 
Cemiyeti’nin üyeleri arasındadır? 

A) Mustafa Reşid Paşa 
B) Namık Kemal 
C) Ali Paşa 
D) Fuat Paşa 
E) Mustafa Fazıl Paşa

4. Aşağıdaki isimlerden hangisi Genç Os-
manlıların faaliyetlerinin bir müddet finan-
sal kaynağını oluşturur? 

A) Fuat Paşa 
B) Kavalalı Mehmet Ali Paşa 
C) Hıdiv İsmail Paşa 
D) Ali Paşa 
E) Mustafa Fazıl Paşa

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Birinci 
Meşrutiyet’le ilgili geçerli bir görüş değil-
dir? 

A) Pratikte padişahın bütün yetkileri elin-
den alınmıştır. 

B) Kanun-ı Esasi uyarınca iki cepheli bir 
parlamento oluşturulur 

C) Teoride icrayı meclis yürütmektedir 
D) 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı 

(93 Harbi) bahane edilerek 1878’de 
Abdülhamit’in Meclis-i Mebusan’ı kapat-
masıyla son bulur. 

E) Kanun-ı Esasi 23 Aralık 1876 günü Be-
yazıt Meydanında ilan edilir.

6. Kuleli Vakası kaç yılında gerçekleşmiştir?

A) 1850
B) 1859
C) 1856
D) 1855
E) 1860

7. Hürriyet gazetesini kimler çıkarmıştır?

A) Namık Kemal ve Ziya Paşa
B) Namık Kemal ve Şinasi
C) Ziya Paşa ve Şinasi
D) Ziya Paşa ve Recaizade Mahmut Ekrem
E) Ali Paşa ve Namık Kemal
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8. İstibdat Dönemi hangi padişah zamanın-
da gerçekleşmiştir?

A) II.Mahmut
B) II.Abdülhamit
C) Abdülmecit
D) III. Selim
E) II.Selim

9. Aşağıdakilerden hangi gelişme İstibdat 
Döneminde yaşanmamıştır?

A) Kanuni Esasi ilan edilmiştir.
B) II. Meşrutiyet ilan edilmiştir.
C) Kanuni Esaside anayasa değişikliği ol-

muştur.
D) 93 Harbi yaşanmıştır.
E) Jurnaller bu dönemdedir.

10. İttihatçıların siyasi etkisi neyin ilanıyla gü-
cünü hissettirmiştir?

A) I. Meşrutiyet
B) II.  Meşrutiyet
C) Tanzimatın ilanı
D) Islahatın ilanı
E) Kanuni Esasinin ilanı

11. İlk Türk matbaası hangi devirde açılmış-
tır?

A) I. Meşrutiyet Devri
B) Lale Devri
C) II. Meşrutiyet Devri
D) Tanzimat Devri
E) Cumhuriyet Devri

12. Osmanlı mimarisi, kaçıncı yüzyıldan iti-
baren batının etkisiyle değişmeye ve ken-
dine özgü niteliklerini kaybetmeye başla-
mıştır?

A) XV.
B) XVI.
C) XVII.
D) XVIII.
E) XIX.

13. Nizam-ı Cedit kavramı,
 I. Askerlik
 II. Yönetim
 III. Sanat
 alanlarından hangilerinde yapılan yenilik-

leri öncelikle içerir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

14. Osmanlı Devleti, XVIII yüzyıldan itibaren,

 I. Tarım,
 II. Askerlik,
 III. Teknik,
 IV. Yönetim
 alanlarının hangilerinde Avrupa’nın üs-

tünlüğünü kabul etmiş ve Avrupalılardan 
yararlanmaya başlamıştır?

A) I ve III
B) II ve III
C) I ve II
D) I ve IV
E) II ve IV

15. Aşağıdakilerden   hangisi,   Lale Devri’nin 
özelliklerinden biridir?

A) Batı kurumlarının örnek alınması
B) Avrupa’da elçiliklerin açılması
C) Türkçülük akımının başlaması
D) İlk kez bütçe yapılması
E) Şehzadelerin sancak beyliğine atanması
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. A Kuleli Vakası Abdülmecid’e yönelik bir 
suikast girişimidir. Abdülmecid’i devirip 
sosyo ekonomik sorunlara yol açtığını 
düşündükleri Tanzimat’ı ortadan kaldır-
mak istemektedirler.

2. C Ali ve Fuat Paşalar Tanzimat döneminin 
önemli isimleridir. Dolayısıyla şikayetlerin 
yoğunlaştığı isimler olmuştur bu iki isim.

3. B Namık Kemal Yeni Osmanlı Cemiyeti’nin 
üyeleri arasındadır. Ziya Paşa, Ali Suru-
ri, Ebuz Ziya Tevfik, Refik ve Agah Efen-
diler de üyeler arasındadır.

4. E Dünyanın en zengin adamlarından olan 
Mustafa Fazıl Paşa Genç Osmanlılar’ı 
Paris’teyken mali kaynaklarla destekle-
miştir.

5. A Birinci Meşrutiyet ile padişah yetkilerin-
den tümüyle değil kısmen ödün vermiştir. 

6. B Abdülmecid’e karşı yapılan ihtilal girişi-
mi 1859’da gerçekleşmiştir. İlk modern 
darbe girişimi denebilir. Tanzimat döne-
mi uygulamalarından rahatsız kesimler 
tarafından Kırım Savaşı’ndan sonra dev-
letin mali durumunun bozulması gibi se-
beplerle düzenlenmiş bir isyan ve suikast 
girişimidir.

7. A Hürriyet gazetesi Londra’dan -yurtdışın-
da- çıkarılan ilk gazetedir. Namık Kemal 
ve Ziya Paşa tarafından çıkarılmıştır.

8. B İstibdat Dönemi II. Abdülhamit adıyla öz-
deşleşmiştir. Osmanlı Devleti’nin yaşa-
dığı toprak kayıpları gerileme. Rusya ile 
savaş paranoya biçiminde sert tedbirler-
le ülke yönetimine de baskıyı getirmiştir.

9. A Kanuni Esasi 1876 yılında ilan edilmiş-
tir. İstibdat dönemi ise 1877 - 1908 yılları 
arasını kapsar.

10. B II. Meşrutiyet’in ilanı İttihat ve Terakki 
Partisi’nin tazyiki ile gerçekleşmiştir.

11. B Lale Devri ilk Türk matbaasının açıldığı 
devirdir. 1727’de İbrahim Müteferrika ta-
rafından kurulmuştur.

12. D XVIII. yy. Batı’nınk etkisinin kendisini his-
settirmeye başladığı dönemdir. Batı si-
yasi, askeri, kültürel vs. pek çok alan-
da Osmanlı’yı etkilemiştir. Mimari de bu 
alanlar arasındadır.

13. A Nizam-ı Cedid askerin ıslahı ve yenileş-
tirilmesi anlamına geldiğinden cevap as-
kerlik olmalıdır.

14. B XVIII. yüzyıldan itibaren askeri ve tek-
nik alanlarda Avrupa’dan yararlanılma-
ya başlanır. Yönetimsel alanda 19. yy’da 
değişimler başlar. Tarım ise daha sonra-
dır.

15. B Avrupa’da elçiliklerin geçici de olsa Lale 
Devri’nde açıldığını görürüz.
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Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Meşrutiyet’in ne 
olduğunu ifade edebilecek, Osmanlı’da Meşrutiyet fikrinin nasıl doğdu-
ğunu açıklayabilecek, Meşrutiyet fikrinin oluşmasında Tanzimat ve Is-
lahat fermanlarının işlevini yorumlayabilecek, Fransız İhtilali ile Meşru-
tiyet değerleri arasındaki ilişkiyi dile getirebilecek, Yeni Osmanlılar’ın 
Meşrutiyet’in ilan edilmesindeki rolünü ifade edebilecek, Meşrutiyet’in 
ilan edilme sürecini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 4

MEŞRUTİYET NEDİR? 
Meşrutiyet, bir rejim anlayışı, başka bir söyleyişle bir devlet yönetim sistemidir. Bu sistemde hüküm-

dar/sultan/padişah/şah/imparator, devlet yönetimi konusundaki yetkilerini bir meclisle paylaşır. Osmanlı 
Türkçesinde kavram bulunup yaygınlaşıncaya kadar “anayasal monarşi” anlamında “nizam-ı serbesta-
ne” [serbest düzen] tabiri kullanılır. İlk olarak sultanın yetkilerinin anayasa ve meclisle sınırlanması ge-
rektiğine inanan Yeni Osmanlılar tarafından kullanılan “usul-i meşveret”, şeriata uygun anayasal monar-
şi anlamını taşımaktadır. Meşrutiyet fikri, aslında Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlayan “düzenleme/
yenileme” çalışmasının bir aşamasıdır. Ancak sistemin hayata geçmesi, aynı yüzyılın ikinci yarısında 
mümkün olabilir. 

Taşıdığı özellikler dolayısıyla meşrutiyetin ilanı, monarşi ile yönetilmekte olan Osmanlı ülkesi için bir 
rejim değişikliği ve halkın esas alındığı yeni bir devlet anlayışına geçiş anlamına gelmektedir. Monarşi, 
devlet yönetimini, kanun yapma ve yürütme yetkisini bir sultanın, genellikle ömrü boyunca sürdürdüğü 
rejimdir. Bu sistemde devleti yönetecek kişinin belirlenmesi için seçim yapılmaz. İktidarın babadan oğula 
geçmesi gibi, soya bağlı bir devamlılık esas alınır. Monarşilerde ayrıca, gücünü tanrıdan aldığı kabul 
edilen, bunun için de kendini sadece tanrıya karşı sorumlu gören sultanın müracaat ettiği yazılı bir 
anayasa da yoktur. Sultanın sonsuz hak ve yetkilerle donatıldığı, buna karşılık onun tebası konumunda 
olan halka ve halkın haklarına yer vermeyen bu “keyfî” yönetim biçimi, bütün dünyada çağlar boyunca 
geçerliliğini sürdürmüştür.

Meşrutiyetin fonksiyon olarak monarşi ile cumhuriyet arasında yer aldığı ve monarşiden ideal yönetim 
biçimi olan cumhuriyete geçişte bir “ara rejim” anlayışı olduğu söylenebilir. Bu noktadan değerlendirildi-
ğinde meşrutiyet, ne monarşi ne de cumhuriyettir. Bir aileden devam eden hükümranlık anlayışı korun-
duğu, sınırlanmış olmasına rağmen kanun yapma ve yürütme yetkisi sultan tarafından kullanıldığı için 
“monarşik” bir anlam dünyasını içerir. Öte yandan hükümdarın kendine verilmiş yetkileri, seçilmişlerin 
oluşturduğu bir meclis ile paylaşması, ayrıca hem hükümdarın hem de halkın hak ve görevlerinin yazılı 
kanunlarca belirlenmiş olması bakımından da cumhuriyet rejimine doğru evrilmiştir. Bu sebeple “meşruti 
monarşi”, “parlementer monarşi”, “meclisli monarşi” ya da “anayasal monarşi” olarak da adlandırılır.

OSMANLI’DA MEŞRUTİYET FİKRİNİN DOĞUŞU 
Osmanlı, Tanzimat Fermanı (1839) ile resmen haber verdiği rejim değişikliğini, başka bir söyleyişle 

meşrutiyeti, fermanın daha öncesindeki yıllardan, hemen hemen 19. yüzyılın başlarından itibaren ger-
çekleştirme çabası içerisine girer. Fakat Osmanlı dünyasında monarşi dışındaki devlet yönetim biçimle-
rinden ilk bahis, bu tarihlerden çok daha önce ve Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem (1731) iledir. Usûlü’l 
Hikem fi Nizamü’l-Ümem, İbrahim Müteferrika tarafından yazılmıştır ve III. Ahmet’in fermanı (5 Temmuz 
1727) ile İstanbul’da kurulan Matbaa-i Âmire’de basılan ilk kitaplardandır. İbrahim Müteferrika’nın bu 
kitabı, Osmanlı Devleti’nin bundan sonraki yüzyıllık zamanda gerçekleştireceği hedefleri belirleyen uzak 
görüşlü bir çalışma olarak değerlendirilmelidir. Kitap ilk olarak bir ülke için ordunun ne denli önemli oldu-
ğundan bahsederek Osmanlı ordusunda düzenlemeler yapılması fikrinin kapısını aralamıştır. 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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İbrahim Müteferrika, kendisi için yönetim biçimlerinden dolayısıyla da aristokrasi, monarşi ve demok-
rasiden söz etme fırsatı yaratmıştır. Devlet yönetimindeki yeniliğin, modernleşmenin ilk basamakların-
dan olduğuna vurgu yapan İbrahim Müteferrika, bir rejim değişikliğinin önünü açmıştır. 

Osmanlı’da Meşrutiyet Uygulamaları 
Meşrutiyet Osmanlı insanının kavramlar dünyasına 19. yüzyılda girmiş ve iki kez denenmiştir. Bun-

ların ilki 23 Aralık 1876, ikincisi ise 24 Temmuz 1908 tarihlerindedir. Her ikisinin de ilanı sırasında 
Osmanlı tahtında sultan olarak II. Abdülhamit vardır. Fakat Osmanlı’da meşrutiyet ilanları bütün beklen-
tilere rağmen istenilen sonuçları vermemiş ve devletteki olumsuz gidişin önüne geçilemediği gibi âdeta 
hızlandırılmıştır. Birinci Meşrutiyet II. Abdülhamit tarafından, Osmanlı Rus savaşı sebep gösterilerek 13 
Şubat 1878 tarihinde geri alınır. İkinci Meşrutiyet’in ilanı sonrasında aynı meclisle, aynı Kanun-ı Esasi 
ile ve hatta aynı sultan ile devam edilir.

İki meşrutiyet ilanı arasında Osmanlı ülkesinde “istibdat” adı verilen, şiddeti gittikçe artan, özellikle 
de basın ve düşünce faaliyetleri üzerinde hissedilen bir “baskı” rejimi vardır. Meşrutiyet’in 24 Temmuz 
1908’de ikinci defa ilan edilmesini izleyen zamanda Osmanlı tarihi için daha büyük olumsuzluklar birbi-
rini takip etmeye başlar. 

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hızlandıran Balkan ve Birinci Dünya Savaşı gibi büyük savaşların so-
nuçlarının yaşandığı ve yeni bir devleti müjdeleyen Millî Mücadele’nin devam ettiği günlerde, 11 Nisan 
1920’de, bu defa Sultan Vahdettin eliyle meclis-i mebusan tamamen kapatılarak meşrutiyet rejimine 
son verilmiştir. Sonuç olarak 18. yüzyılın başlarından itibaren aleyhinde gelişmeye başlayan şartlara her 
alanda başlattığı modernleşme çalışmalarıyla direnmeye çalışan Osmanlı için, rejim değişikliğinin yeterli 
gelmediği ve imparatorluğu yıkılışa götüren sürecin durdurulamadığı söylenebilir.

İkinci Meşrutiyet’in ilanını takiben yapılan ve İttihat ve Terakki ile Ahrar fırkaları arasında geçen 
seçimler sonunda yola İttihat ve Terakki ile devam edileceği kararı çıkmıştır. Fakat memnuniyetsizlikler 
üzerine “31 Mart Vak’ası” olarak tarihe geçen ayaklanma meydana gelir. Sultan II. Abdülhamit tahttan 
indirilir. İkinci Meşrutiyet’i Birinci Meşrutiyet’ten ayıran ikinci önemli farklılık ortaya çıkar. Bu da ikinci 
defa meşrutiyet uygulamalarının devam ettiği günlerde hükümdara ait yetkilerin tam anlamıyla sınırlan-
dırılması ve varlığının artık sembolik bir düzeye indirilmesidir. Oysa Birinci Meşrutiyet’te sultanın hak ve 
yetkilerine fazla müdahale edilememiş, kanun yapma ve yürütme yetkisi, bizzat Abdülhamid’in yönlen-
dirmesiyle sultana bırakılmıştır. 

MEŞRUTİYET’E GİDEN YOLDA TANZİMAT VE ISLAHAT FERMANLARI
Her ne kadar kitabın dördüncü ünitesinde Tanzimat ve Islahat Fermanları ele alınmış olsa da, bura-

da söz konusu üniteden farklı olarak Tanzimat ve Islahat Fermanlarının Meşrutiyet’e giden yolda nasıl 
bir işleve sahip olduğu konusu üzerinde durulacaktır. 

Tanzimat Fermanı
3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı, Osmanlı İmparatorluğu için siyasal ve sosyal an-

lamda pek çok değişimin ve yeniliğin başlangıcı sayılmaz. Çünkü neredeyse bir asrı aşkın bir zamandır 
yavaş yavaş birtakım yenilikler hayata geçirilmektedir. Tanzimat Fermanı bütün bunların devlet eliyle 
kabulü ve ilanı anlamını taşır. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen Tanzimat Fermanı, 
gerçekten de Osmanlı dünyası için 18. yüzyıl başlarından itibaren yavaş yavaş uygulamaya konulan 
değişim hareketlerinin nihayet ulaştığı noktadır.

Tanzimat Fermanı’nda yer alan ifadeler, Osmanlı’nın yeni bir devlet anlayışına geçme isteğinin dev-
let tarafından verilmiş ilk işaretleridir. Bu yeni devlet anlayışında öncelikle halka ve halkın içinden seçil-
mişlerin oluşturduğu bir meclise ihtiyaç vardır. Buna ek olarak devletin bireylere, bireylerin de devlete 
karşı hak ve görevlerini belirleyen, eşitliği sağlayan yazılı kanunların olması gerekir. Böylece Tanzimat 
Fermanı’yla Osmanlı dünyası yeni bir kavram olarak “halk” ve içeriği yenilenmiş bir “kanun” anlayışıyla 
da tanışır. Bu vesileyle tebaadan halka, keyfî iradeden kanuni bir sisteme geçilir. “Teba”dan “halk”a ge-
çiş, varlığını devlete borçlu, ona sınırsız ve sorgusuz bir hizmetle yükümlü, itaatkâr bir kitlenin yönetimini 
üstlenmiş devlet anlayışından, varlığını halkına borçlu, halka hizmetle yükümlü ve sorumlu bir devlet an-
layışına geçiş demektir. Buna göre devletin varlığı halka, halkın refah ve huzuruna bağlıdır. Osmanlı’nın 
Müslüman tebaası için ancak 1830’ların başından itibaren resmî bir yayın organı, 1860’tan itibaren de 
özel bir yayın organı olarak faaliyete başlayan gazeteler, meşrutiyet rejiminin temel esaslarından olan 
meclis-i mebusanın sağlam yapılanması için ihtiyaç duyulan “halk”ın ve “millet”in oluşmasına yardımcı 
olurlar.
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‘Kanun’, ‘akıl’, ‘eşitlik’, ‘hak’, ‘adalet’ gibi devrin temel kavramlarının altının çizildiği, yeni alışkanlık-
ların kazandırılmaya çalışıldığı, düşünen-konuşan-yazan, kadere rıza göstermeyerek sorgulayan ve ak-
lıyla kendi kararlarını verebilen bu bağlamda devlet yönetiminde de söz sahibi olan insan tipi, gazeteler 
üzerinden yetiştirilmeye çalışılır. Gazetelerin döneme en büyük katkısı, artık hayatın merkezine yerleşen 
yeni değerlerin eğitimini ve kamuoyunun oluşturulmasını üstlenmiş olmalarıdır. Dönemin süreli yayınla-
rından en az bunun kadar önemli bir diğer beklenti, Osmanlı milletini oluşturmak için dil birliğinin sağla-
masına yardımcı olmalarıdır. Bu sebeple de “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi”nde belirtildiği gibi “umum 
halkın anlayabileceği bir dil” kullanımını seçerler. 1860’lı on yılın sonuna gelindiğinde, 1864’te basını 
sıkı bir takibe alarak sansür ve kapatma cezaları veren “Matbuat Nizamnamesi”ne rağmen topyekûn 
eğitim seferberliğinin bir sonucu olarak yayımlanan gazetelerin sayısı çoğalmış, dergi çalışmaları yay-
gınlaşmış ve hatta kadınlara ve çocuklara yönelik süreli yayın faaliyetleri başlamıştır. 

Islahat Fermanı 
28 Şubat 1856’da ilan edilen Islahat Fermanı, on yedi yıl önce ilan edilmiş olan Tanzimat Fermanı’nın 

ileri planda bir devamıdır. Osmanlı’nın Hristiyan tebaasına Tanzimat’la verdiği hakların tam anlamıyla 
uygulamaya konulmadığı gerekçesiyle Avrupa devletleri tarafından hazırlanmış ve baskılar sonucu ka-
bul edilerek ilan edilmiştir. Fermandan Osmanlı’nın önemli beklentileri vardır: “Öncelikle gayrimüslim 
tebaaya yeni haklar verip, gayrimüslim tebaayı Müslüman tebaa ile eşit seviyeye getirerek batılı dev-
letlerin iç işlerine karışmalarına mani olmak ve Paris’te toplanacak olan barış konferansında Osmanlı 
Devleti lehine kararların alınmasına etkide bulunmaktı.” 

Ferman, İngiliz ve Fransız elçileriyle birlikte hareket eden devrin Âli Paşa gibi önde gelen devlet 
adamları tarafından hazırlanmış olduğundan, bundan sonraki birtakım tavizler için kapı aralanmıştır. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Hristiyan tebâasının refahını düşünmek ve bu hususta gereken kararları 
almak Avrupa’nın büyük devletlerinin eline geçmişti. Daha sonraları için Avrupa müdahalesinin hukuki 
dayanağı olarak gösterilecek ferman, Müslümanlar tarafından ‘imtiyaz fermanı’ olarak nitelendirilmiştir.”

FRANSIZ İHTİLALİ VE MEŞRUTİYET’İN DEĞERLERİ 
1789’da gerçekleşen ve bütün Avrupa’nın yeniden yapılanmasına sebep olan Fransız İhtilali, baş-

langıçta sadece Avrupa ülkelerini ilgilendiren bir durum gibi görünürken giderek Osmanlı’yı da etkisi 
altına alır. 

Meşrutiyet İçin İlk Gereksinimler: Yeni İnsan ve Yeni Devlet Anlayışı 
Teokratik yapının baskılarına karşı bir direniş olan Fransız İhtilali’nin dünyaya yaydığı en önemli 

anlayış, insan hak ve hürriyetleri düşüncesidir. Bundan sonra insan merkezli bir dünya görüşüne ve bu 
paralelde de yeni bir devlet anlayışına geçilir. İnsan hak ve hürriyetleri anlayışının benimsenmesi, itaat 
kültürünün sona ermesi ve aktif insanın yetişerek hayata katılması demektir. Yeni dünya düzeninde bire-
yin devlet karşısındaki durumu yazılı kanunlarla belirlenmiştir. “Yeni insan” devletin yönetimi konusunda 
görüş sahibidir. Hak ve özgürlükleri, bu görüşlerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmesine izin verir. Oysa 
monarşi, bireyin söz sahibi olduğu, bireye önem veren bir devlet anlayışı değildir. Bu sebeple merkeze 
insanı yerleştiren yeni bir devlet anlayışına yönelme zorunluluğu ortaya çıkar. Osmanlı için bu “meşru-
tiyet” demektir.

Şinasi, fermandan 20 yıl sonra Tercüman-ı Ahval, 22 yıl sonra da Tasvir-i Efkâr ile halkın devlet 
karşısındaki konumunun belirlenmesi meselesini, halka daha yakın ve tarafsız duran “özel gazete” ile 
ele almayı, daha da önemlisi adım adım öğretmeyi üstlenir. Gazetelerden sonra yaptığı Durub-ı Emsal-i 
Osmaniyye adlı çalışmasının kısacık ön sözünde de “Durub-ı emsal ki hikmetü’l-avamdır, lisanından 
sadır olduğu bir milletin mahiyyet-i efkârına delalet eder.” (Atasözleri, halkın felsefesidir. Hangi milletin 
dilinden çıktıysa o milletin düşüncelerinin içeriğini gösterir.) derken aynı konuya başka bir tarafından 
dönmüş, halka düşünebildiğinin delili olarak kendi atasözlerini göstermiştir. Şinasi’ye göre atasözleri 
halkın düşünebildiğinin ve fikir/felsefe üretebildiğinin göstergesidirler. 
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MEŞRUTİYET’E GİDEN YOLDA YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ 
Tanzimat Fermanı’nı ilan eden Sultan Abdülmecit’in ölümünden (25 Haziran 1861) sonra tahta ge-

çen bütün sultanlar, meşrutiyetin ilanı sözünü vermişlerdir. Ancak başta Abdülaziz olmak üzere sul-
tanların tahta geçtikten sonra rejim değişikliği ilanı için şartları uygun bulmadıkları ve bu konuda ayak 
sürüdükleri anlaşılmaktadır. Bu durum, Tanzimat Fermanı’yla vaat edilenlerin hayata geçirilmediğini dü-
şünen ve Osmanlı’nın yenilenmesi için rejim değişikliğine inanan aydınların giderek devletten uzaklaş-
malarına ve devletin karşısında yer almalarına sebep olur. Sonuç olarak bir mücadele alanı oluşturmak 
ve güç birliği sağlamak üzere örgütlenerek Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ni kurarlar. 

Yeni Osmanlılar, 1865 Haziranında İstanbul’da gizli bir dernek olarak kurulmuştur ve “Eğitim, ikna 
ve etkileme amacında olan bir liberal yurtsever ve idealistler takımı” olarak bilinir (Lewis, 1984, s. 376). 
Kuruluşunda Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi edebiyat sanatçılarının da içinde bulunduğu bu dernek, 
kısa zamanda üye sayısını artırır. Tanpınar Yeni Osmanlılar Tarihi yazarı Ebuzziya Tevfik’ten nakille 
“Mehmed, Reşad, Nuri, Mustafa Refik -Mir’at Mecmuası sahibi-, Namık Kemal Bey’lerin Belgrat orman-
larında yaptıkları bir tenezzüh esnasında kurulmuştur.” bilgisini verir 

Tanzimat Fermanı’nın getirdiği ilkelerin hayata geçmemiş olması, özellikle de Abdülmecit’ten sonra 
tahta geçen Abdülaziz’in fermana uymayan ve keyfî birtakım uygulamalarda bulunmaya başlaması, 
Genç Osmanlıların bir araya gelerek bu derneği kurmalarına sebep teşkil etmiştir. İlk olarak ‘İttifak-ı 
Vatan Cemiyeti’ veya ‘İttifak-ı Hamiyyet’ adıyla kurulan cemiyet, o yıllarda henüz şehzade olan Murat ve 
Abdülhamit tarafından da desteklenmiştir. Yeni Osmanlılar, önce İstanbul’da sonra da Avrupa’da çıkar-
dıkları gazeteler üzerinden meramlarını anlatmaya çalışırlar. Osmanlı’da sürmekte olan rejim anlayışını 
eleştirirler. Yeni Osmanlılar, 1867 yılından itibaren faaliyetlerini yoğunlaştırırlar. Kararname-i Âli’nin ilanı 
üzerine Agâh Efendi ve Ali Suavi Kastamonu’ya, Namık Kemal Erzurum’a, Ziya Paşa Kıbrıs’a sürülürler. 
Ancak Mustafa Fazıl Paşa’nın daveti üzerine sürgün yerlerine gitmeyerek Paris’e kaçarlar. Orada birlikte 
Muhbir’i çıkarmaya devam ederler. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan bir anlaşmazlık üzerine Namık 
Kemal ve Ziya Paşa Muhbir’den ayrılırlar ve Hürriyet (1868) gazetesini çıkarmaya başlarlar. Muhbir’in 
yayımı bundan sonra Ali Suavi tarafından sürdürülür. Hürriyet’in yanında yayına başlayan bir başka 
gazete Ulûm da bu cemiyetin Avrupa’daki yayın organıdır. 

Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati esnasında onunla görüşerek ilgisine mazhar olan Mustafa Fazıl 
Paşa’nın Yeni Osmanlılar’dan maddi ve manevi bütün desteğini keserek İstanbul’a dönmesi, ayrıca 
onların yapacakları muhalefete sınırlar getirmeye çalışması cemiyette sıkıntı yaratır. Bundan sonra da 
cemiyet içinde kırılmalar baş gösterir. Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin teşkilat yapısı zayıftır. Bir siyasal 
liderleri olmadığı gibi merkez ve şubeleri de yoktur. Daha çok bir basın hareketi olarak özellikle de 
Avrupa’da faaliyet gösterdikleri söylenebilir. 

MEŞRUTİYET HAZIRLIKLARI 
Abdülaziz’in Tahttan İndirilmesi ve Abdülhamit Dönemi 
Yeni Osmanlılar, kuruluşlarından 1875’e kadar bazen Avrupa’da bazen de İstanbul’da yayımladık-

ları gazetelerle durmadan meşrutiyet fikrini anlatırlar. Ancak Abdülaziz’i tahttan indirerek iktidara geçme 
konusunda bir girişimde bulunmazlar. Hedeflerine daha çok ikna yoluyla varmayı tercih ederler. 11 
Mayıs 1876 tarihinde Sadrazam Mahmut Nedim Paşa’nın teşvikiyle Fatih, Süleymaniye ve Beyazıt med-
reselerindeki öğrencilerin ayaklanması ve halktan da bazı kişilerin katılımıyla büyüyen ve Bab-ı Âliye yü-
rüyen kalabalık, “Müslümanlar, Hristiyanların tahriklerine ve eziyetlerine zebun oluyor. Buna sebep olan 
büyükleri ortadan kaldırmak şer’an cümlemize vazife borcudur.” demektedirler (Kızıltan, 2006, s. 257). 
Kalabalık Sadrazam Mahmut Nedim Paşa ile Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi’nin azlini isterler. Geliş-
melerden korkan Abdülaziz, onların bu teklifleri kabul eder ve Mahmut Nedim ve Hasan Fehmi paşaları 
azleder. Bu olay tarihe, medrese öğrencilerinin ayaklanmasıyla başladığı için “softalar kıyımı” olarak 
geçmiştir. Abdülaziz, vükela heyetine yeni atadığı Mithat Paşa’dan, bir daha böyle bir durum meydana 
gelmemesi için bir layiha hazırlamasını ister. Mithat Paşa bu layihasında “ülkenin içinde bulunduğu buh-
ranı ve ülkenin başına gelen felaketlerin sebeplerini açıkladıktan sonra tek çözüm yolunun bütün halkın 
hürriyet ve eşitliğine dayanan bir anayasanın derhal ilanında olduğu…” görüşünü vurgulamasına rağ-
men Sultan Abdülaziz bu layihayı dikkate almaz. Eskisi gibi keyfî harekete devam eder (Kızıltan, 2006, 
s. 257). Bunun üzerine Şeyhülislam Hayrullah Efendi’nin verdiği fetvaya dayanarak 30 Mayıs 1876’da 
tahttan indirilir ve yerine V. Murat sultan olarak tahta çıkarılır. V. Murat ruh sağlığı yerinde olmadığı ve 
gergin durumdan etkilenerek daha da bozulduğu için üç ay sonra tahttan indirilir. Yerine 31 Ağustos 
1876 günü Meşrutiyet’i ve Kanun-ı Esasi’yi ilan etme konusunda söz verdirilerek Abdülhamit getirilir. 
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Ancak Abdülhamit tahta çıktıktan sonra verdiği bu sözleri hemen yerine getirmeyi istemez. Oysa ülkenin 
içindeki ve dışındaki şartlar Meşrutiyet’in ilanını yegâne kurtuluş yolu gibi göstermektedir. Aydınlara gö-
re Meşrutiyet ile “hilafet ve saltanat makamlarının hakları korunacak, Osmanlı vatandaşlarının hürriyet 
ve eşitliği sağlanacak”, ayrıca yetersiz idari yapı yeni bir düzene kavuşturularak Osmanlı Devleti kötü gi-
dişinden kurtarılacaktır (Eraslan-Olgun, 2006, s. 33-34). II. Abdülhamit ile yavaş yavaş meşruti sisteme 
geçiş konusunda çalışmalar başlar. Kaynaklar bu geçişe iki grubun karşı çıktığından söz ederler. “Birin-
cisi ulemâ arasında meşrutî rejimin şeriata aykırı bir bid’at olduğunu savunanlar, ikicisi de meşrutiyetin 
siyaseten devlete zarar vereceğini iddia eden devlet adamlarıdır.” (Hanioğlu, 2004, s. 390). Meşrutiyet 
aleyhindeki tartışmalar ve eleştiriler özellikle Basiret gazetesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılır.

Kanun-ı Esasi’nin İlanı ve Bazı Temel Özellikler 
Osmanlı Devleti Tanzimat’ın ilanından itibaren Kanun-ı Esasi’nin yazılması konusunda bir başlangıç 

yapmıştır. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında hazırlanan Mecelle ile bu eksiklik giderilmeye çalışılmış-
tır. Mecelle’de İslam’a dayalı bir hukuk anlayışı benimsenmiştir. Kanun-ı Esasi hazırlıklarına ise ancak 
Abdülhamit tahta geçtikten sonra, 7 Ekim 1876 tarihli bir irade ile başlanır. Birçok ülkenin anayasa-
sını inceleyerek işe başlayan Mithat Paşa başkanlığında “Cemiyet-i Mahsusa Komisyonu” oluşturu-
lur. Cemiyet-i Mahsusa Komisyonu 28 kişidir ve “tanzimat-ı cedideyi, ahkâm-ı şer’iyye ve zarûriyyât-ı 
meşrûa-i zamâniyye ile tatbike kadir olacak ulema ile diğer devletlerdeki anayasal nizam hakkında bilgi 
sahibi devlet memurlarından” oluşmaktadır. 

Cemiyet-i Mahsusa Komisyonu yirmi kadar müsvedde metin üzerinde çalıştıktan sonra, Sul-
tan Abdülhamit’e sunulmak üzere 140 maddelik bir anayasa taslağı hazırlar. Bu taslak metin Heyet-i 
Vükela’nın yaptığı tartışmalarla 119 maddeye indirildikten sonra 20 Kasım 1876 tarihinde Abdülhamit’e 
sunulur. Sultan Abdülhamit, Kanun-ı Esasi taslağında birtakım değiştirmeler yaptıktan sonra ilanına 
izin verir. Kanun-ı Esasi, birçok anayasa incelenerek oluşturulmuş, fakat tamamen Osmanlı’ya özgü 
bir anayasa olarak kaleme alınmıştır. “Üslup ve ifade bakımından sade ve açık olan 1876 Anayasası 
şekli itibarı ile modern anayasa tekniğine uygun bulunmuştur. (…) Millet egemenliği açısından günümüz 
anayasalarına göre oldukça geride kalan bir anayasadır. Kanun-ı Esasi’ye göre egemenlik padişaha 
aittir. (…) Padişahın üstün gücünü sınırlayan hiçbir hüküm yoktur. (…) Padişah aynı zamanda yürüt-
me kuvvetinin de başıdır. (…) Hükümet meclise karşı değil, padişaha karşı sorumludur. (…) Padişah 
bakanlar kurulunu tamamen kendisine bağlı olarak çalıştırma imkânına sahiptir. (…) Kanun teklif hakkı 
hükümete tanınmıştır. Ancak teklifin kanunlaşması padişahın tasdikine bağlıdır. (…) Meclisler irade-i 
seniye ile açılır. Padişah meclisleri vaktinden evvel açabilir, kapatabilir veya süreyi uzatabilir. (…) Gere-
kirse yeniden seçimler yapılmak şartıyla Heyet-i mebusanı fesh edebilir. Anayasaya göre meclis, adına 
Meclis-i umumi denilen Heyet-i âyan ve Heyet-i mebusan ismini taşıyan iki ayrı meclisten oluşur. Heyet-i 
mebusan üyeleri Osmanlı vatandaşı elli bin erkek nüfusa bir mebus düşecek şekilde halk tarafından 
gizli oyla seçilir. (…) Heyet-i âyan üyeleri ise, mebusan üyesinin üçte birini geçmeyecek şekilde padişah 
tarafından atanır. (…) Meclis-i umumi üyeleri, meclisin açılışı sırasında yemin ederler. (…) Meclis üye-
leri görüş ve oylarında serbesttirler. (…) Meclis görüşmeleri Türkçe yapılacaktır. (…) Seçilen mebuslar, 
kendi bölgelerinin değil, tüm Osmanlı ülkesinin vekilidirler. (…) Mebusların dokunulmazlığı vardır. (…) 
Padişah kanun yapma konusunda tek yetkili güçtür. Her ne kadar anayasaya göre kanun yapma yetkisi 
hükümet ve belli şartlarla meclislere tanınan hak ise de, yine de ilk ve son söz padişahındır.” 

Meclis-i Mebusanın Oluşturulması ve Osmanlı’da Seçimler 
Kanun-ı Esasi’nin ilanından sonra sıra, meşrutiyet için gerekli olan meclis-i mebusanın oluşturul-

masına gelir. Ancak Osmanlı’nın bir seçim kanunu yoktur. Bu sorun bir “talimat-ı muvakkate” ile çözü-
lür ve seçimlere gidilir. Talimat-ı muvakkateye göre 130 mebus/milletvekili seçilecektir. Bunlardan 80’i 
Müslüman 50’si ise gayrimüslim olacaktır. Ayrıca seçilmek için 25 yaşını geçmiş ve taşınmaz mal sahibi 
olma şartı aranmaktadır. Ancak zamanın kısalığı dolayısıyla bütün bölgelerde seçim yapılamaz. Bunun 
için de Osmanlı’nın ilk meclis-i mebusanında bazı bölgelerin hiç temsilcisi yoktur. İlk seçimler sonunda 
İstanbul’a 69’u Müslüman 46’sı gayrimüslim olmak üzere 115 mebus gelebilir. Meclisin ikinci toplantı 
döneminde ise 56’sı Müslüman 40’ı gayrimüslim olmak üzere 96 mebus, meclisin çalışmalarına katılır. 
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Osmanlı Rus Savaşı ve Meclis-i Mebusanın Kapatılması 
Osmanlı’nın ilk meclis-i mebusanı birinci çalışma dönemini 20 Mart 1877 - 28 Haziran 1877 tarihleri 

arasında gerçekleştirir. Meclisin ikinci çalışma devresi ise 13 Aralık 1877 - 13 Şubat 1878 tarihleri ara-
sındadır. Osmanlı Rus savaşı, meclisin ikinci çalışma devresinde başlar.

Meclisin kapatılması büyük itirazlara yol açmaz. Çünkü “Genç Osmanlılar dağılmış, Mithat Paşa 
sürgüne gönderilmiş, ordu savaş nedeniyle meşrutiyete sahip çıkacak bir durumda değildi. Batılı ülkeler 
ise meclisi zaten kendi menfaatlerine uygun bulmamaktadırlar, bunun için de kapanmasına itiraz etmez-
ler. Bütün iyi niyetli çabalara ve büyük beklentilere rağmen meclis uzun ömürlü olamamıştır. Meclisin 
ikinci dönem çalışmaları birinci dönem çalışmalarına göre daha sert geçmiştir. “14 Şubat 1878 tarihin-
de Meclis-i Mebusan toplantı halinde iken Sultan II. Abdülhamid’in meclisi kapattığını bildiren iradesi 
okundu. Okunan iradede ‘işlerin daha seri yapılabilmesi için’ meclisin tatil edildiği belirtiliyordu. (…) 
Zaten beklenen karar çıkmış, hiç kimse itiraz etmemişti. Osmanlı ülkesinde 30 yıl sürecek monarşiye 
dönülür. Bu süre içinde Kanun-ı Esasi “şeklen” yürürlükte kalır. Ama Osmanlı ülkesinde bundan sonraki 
meşrutiyet ve meclis deneyimi için 1908 Meşrutiyeti’ni beklemek gerekir. Ancak Abdülhamit, meşru-
tiyetin başarısız olmasının sebepleri üzerinden giderek Osmanlı ülkesinin geleceğinin, İttihad-ı İslam 
anlayışında olduğunu düşünmeye başlar. Fakat bu arada 1889’da kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti 
gizlice çalışmalar yapmaya ve devlet üzerinde bir baskı oluşturmaya başlamıştır. “1895’ten itibaren hız 
kazanan Jöntürk hareketi esas olarak Kanun-ı Esâsi’nin yeniden uygulamaya konmasını talep etmiş, 
Jöntürk hareketine destek veren ulema da meşrutî idarenin şeriata uygunluğunu savunmuştur.” Meşru-
tiyet yanlılarının bu baskısı 20. yüzyıl başında kendini açık olarak hissettirecektir. İttihat ve Terakki, Yeni 
Osmanlılar’ın Sultan II. Abdülhamit’in karşısına yeniden ve başka bir isimle ancak aynı hedeflerle çıkış-
ları demektir. Onlar da Yeni Osmanlılar gibi çoğunlukla yurt dışında sürdürdükleri çalışmalarıyla meşru-
tiyeti yeniden ilan etmeyi, Kanun-ı Esasi’yi yürürlüğe koymayı ve Abdülhamid’i tahttan indirmeyi isterler.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem kimin 
eseridir?

A) İbrahim Müteferrika 
B) Ziya Paşa
C) Baki
D) Namık Kemal
E) Münif Paşa

AÇIKLAMA
Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem, İbrahim Mütefer-
rika tarafından yazılmıştır. Milletlerin Düzeni Hak-
kındaki Bilgelik Kaideleri eserin günümüz Türkçe 
karşılığıdır.

YANIT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Ferma-
nı içinde yer almaz?

A) Emniyet-i can ve mahfûziyyet-i şeref ve 
namus ve mal ve tâyin-i vergi ve âsakir-i 
mukteziyyenin suret-i celb ve müddet-i 
istihdâm” imkânları sunması

B) Heterojen (çok parçalı) devlet yapısının 
homojen (tek parçalı) devlet yapısına dö-
nüştürülmesi

C) Ayrıca herkesin can, mal, ırz ve namusu-
nun devlet tarafından korunacağı

D) Vergi tayini ve askerlik uygulaması konu-
sunda düzen ve eşitliği sağlayan kanun-
ların hazırlanacağı

E) Sadece Müslüman halk için düzenleme 
yapılacağı

AÇIKLAMA
Bu şekilde bir madde yer almamaktadır. Toplum-
cu bir anlayış güden dönem aydınlarının, impara-
torluğun etnik unsurları arasından ayrımcılık içe-
ren maddeler içeren bir ferman hazırlamaları dü-
şünülemez.

YANIT: E

3. Aşağıdakilerden hangisi 19. yy’da 
Osmanlı’da yetişen aydın hareketinin ger-
çekleştirmiş olduğu ilk yeniliktir?

A) Sened-i İttifak
B) I. Meşrutiyet
C) Tanzimat Fermanı
D) Islahat Fermanı
E) II. Meşrutiyet

AÇIKLAMA
I. Meşrutiyet 1876, Sened-i İttifak 1808, Tanzimat 
Fermanı 1839, Islahat Fermanı 1856, II. Meşruti-
yet 1908

YANIT: B

4. 19. yy’da Osmanlı Devleti’nde uygulanan 
aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle azın-
lıklara haklar verilmemiştir?

A) Halefa Fermanı
B) Sened-i İttifak
C) Tanzimat Fermanı
D) Islahat Fermanı
E) Kanun-i Esasi

AÇIKLAMA
Sened-i İttifak II. Mahmut döneminde devletin 
ayanlarla yaptığı anlaşmadır.
                 YANIT: B
 

5. Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkâr ile hal-
kın devlet karşısındaki konumunun belir-
lenmesi meselesini, halka daha yakın ve 
tarafsız duran “özel gazete” ile ele almayı 
amaçlayan kişi kimdir?

A) Namık Kemal
B) Şinasi
C) Ziya Paşa
D) Münif Paşa 
E) Cevdet Paşa

AÇIKLAMA
Şinasi, fermandan 20 yıl sonra Tercüman-ı Ah-
val, 22 yıl sonra da Tasvir-i Efkâr ile halkın dev-
let karşısındaki konumunun belirlenmesi mesele-
sini, halka daha yakın ve tarafsız duran “özel ga-
zete” ile ele almayı, daha da önemlisi adım adım 
öğretmeyi üstlenir.

YANIT: B
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6. “Ben tebaamın müslümanını camide, hıris-
tiyanını kilisede, musevisini de havrada fark 
ederim, aralarında başka bir fark yoktur.” Sö-
zü hangi padişaha aittir?

A) Kanuni Sultan Süleyman
B) Yavuz Sultan Selim
C) Yıldırım Beyazıt
D) Osman Bey
E) II. Mahmut

AÇIKLAMA
II. Mahmut’un söylemiş olduğu bir sözdür. Osman-
lıcılık düşüncesinin yansımadır. İmparatorluk siya-
si yapısı gereği etnik, dinsel unsurları bir arada bu-
lundurur.

YANIT: E

7. Muhbir ilk hangi şehirde çıkarılmaya baş-
lanmıştır?

A) Paris
B) Viyana
C) Selanik
D) Ankara
E) İstanbul

AÇIKLAMA
Paris’te çıkarılmaya başlanmıştır. 1867’de Ali Su-
avi tarafından çıkarılmıştır. Hükümeti sert bir dille 
eleştirdiği için 1868’de kapanmıştır.

YANIT: A

8. Yabancıların Osmanlı ülkesinin her yerin-
de bedelini ödeyerek mülk sahibi olabile-
cekleri hükmü aşağıdakilerden hangisine 
aittir?

A) III. Selim
B) Tanzimat Fermanı
C) Abdülaziz
D) Sened-i İttifak
E) Islahat Fermanı

AÇIKLAMA
Islahat Fermanı ile bu hak kazanılmıştır. Yabancı-
lar bedelini ödemek koşuluyla mülk edinebilecek-
lerdi.

YANIT: D

9. Kanun-ı Esasi ile ilgili verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Üslup ve ifade bakımından sade ve açık-
tır.

B)  1876 Anayasası şekli itibarı ile modern 
anayasa tekniğine uygun bulunmuştur.

C)  Millet egemenliği açısından günümüz 
anayasalarına göre oldukça geride ka-
lan bir anayasadır. 

D) Kanun-ı Esasi’ye göre egemenlik halka 
aittir. 

E) Padişahın üstün gücünü sınırlayan hiçbir 
hüküm yoktur. 

AÇIKLAMA
Kanun-ı Esasi’ye göre egemenlik padişaha aittir.

YANIT: D

10. Tanzimat Dönemi’nde hazırlanıp, I. Meş-
rutiyet Dönemi’nde uygulanmasına baş-
lanan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medenî  Kanun
B) Kanûn-i  Esâsî
C) Mecelle
D) Azınlıkların il genel meclislerine üye ola-

bilmeleri
E) Karantina Usulleri Hakkında Kanun

AÇIKLAMA
Mecelle’den bahsedilmektedir. 1868-1887 yılla-
rı arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki 
bir komisyon tarafından derlenen İslami özel hu-
kuk kodeksidir.

YANIT: C
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11. I. Meşrutiyet hangi yıl ilan edilmiştir? 

A) 1859 
B) 1876
C) 1839 
D) 1826
E) 1856

AÇIKLAMA
1876 yılında ilan edilmiştir. Tanzimat döneminde 
Batıyı yakından tanıyan Avrupa’da eğitim görmüş, 
Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerden etkilenen Jön 
Türkler (Genç Osmanlı) Osmanlıyı dağılmaktan 
kurtarmak için yeni bir anayasa hazırlayarak par-
lamento kurmalıydı.

YANIT: B

12. Birinci Meşrutiyet hangi Osmanlı sultanı 
zamanında ilan edilmiştir? 

A) II. Mahmut 
B) Abdülaziz 
C) V. Murat 
D) II. Abdülhamit 
E) I. Abdülmecit

AÇIKLAMA
Abdülaziz döneminde ilan edilmiştir. Meşrutiye-
ti ilan etmek istemeyen Abdülaziz tahttan indirilir, 
akıl sağlığı yerinde olmayan V. Murat padişah ya-
pılır. Meşrutiyet’i ilan edeceğini söyleyen II. Abdül-
hamit padişap yapılır.

YANIT: D

13. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı 
hakkında doğru bilgileri içerir? 

A) 1856- I. Abdülmecit 
B) 1876-II. Abdülhamit 
C) 1839- I. Abdülmecit 
D) 1826-II. Mahmut 
E) 1908- II. Abdülhamit

AÇIKLAMA
Osmanlı Devleti, toprak bütünlüğünün bozulması-
nı ve topraklarının dağılmasını engellemek ama-
cıyla 1856’dan I. Abdülmecit döneminde Islahat 
Fermanı ilan edilmiştir.

YANIT: A

14. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kanun-ı esasi, Osmanlı’nın ilk yazılı ana-
yasasıdır. 

B) Meşrutiyet için Kanun-ı Esasi ve Meclis-i 
Mebusan vazgeçilmez iki önemli olu-
şumdur. 

C) Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı’nın 
daha geliştirilmiş ve ayrıntılandırılmış bi-
çimidir. 

D) Tanzimat Fermanı’nda bazı haklarından 
vazgeçtiğini belirten Sultan meşrutiyeti 
müjdeler. 

E) Meşrutiyet’i hazırlayan süreçte en önem-
li yardım, Avrupa ülkelerinden alınır.

AÇIKLAMA
En önemli yardım Avrupadan alınmamıştır. Dü-
şünsel alanda Osmanlı aydınlarının Avrupa’dan 
-Fransa- etkilendikleri söylenebilir ancak Avrupa 
ülkelerinin Osmanlı’nın demokratikleşmesi gibi ul-
vi bir amaçları söz konusu değildir.

YANIT: E

15. Yeni Osmanlılar ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) 1865’te kurulmuş bir dernektir. 
B) Osmanlı Devleti’nin devam etmesini an-

cak rejiminin değişmesini isterler. 
C) Faaliyetlerini çoğunlukla yurt dışında 

sürdürürler. 
D) Osmanlı Devleti için meşrutiyeti sakın-

calı bulurlar. 
E) Avrupa’daki faaliyetlerinin maddi destek-

çisi Mustafa Fazıl Paşa’dır.

AÇIKLAMA
Sakıncalı bulmamaktadırlar. Meşrutiyet Yeni Os-
manlılar Cemiyeti’nin savunduğu siyasal sistem-
dir. 1865 - 1876 yılları arasında Osmanlı aydın-
larının idareye karşı oluşturdukları muhalif bir top-
luluktur.

YANIT: D
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi ‘Meşrutiyet Os-
manlı için neden gereklidir?’ sorusunun 
cevabı olamaz? 

A) İmparatorluk anlayışı artık eskimiştir, 
devlet anlayışını yenilemek gerekir. 

B) İnsanın önemsendiği bir sistemi getiren 
Fransız ihtilali, devletin de bu doğrultuda 
değişimini başlatır. 

C) Yeni insan anlayışı, devlet yönetiminde 
insana söz hakkı tanır. 

D) Ulema, meşrutiyetin daha İslamî bir yö-
netim olduğunu söyler. 

E) Batılılaşma devletin de modernizasyo-
nunu gerektirir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Meclis-i 
Mebusan’ının kapatılma sebebidir? 

A) Osmanlı ulemasının baskısı 
B) Osmanlı Rus Savaşının başlaması 
C) Halkın meşrutiyeti beğenmemesi 
D) Aydınların meşrutiyete karşı çıkması 
E) Meclis-i Mebusan için seçimlerin yapıla-

maması

3. Osmanlı’nın gelirlerini denetlemek ve 
borçlarının ödenmesini düzenlemek üze-
re kurulan ve devletin ekonomik bağım-
sızlığının başka devletlerin eline verilmesi 
anlamına gelen kuruluş aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Meclis-i Mebusan 
B) Encümen-i Dâniş 
C) Yeni Osmanlılar Cemiyeti 
D) Meclis-i Ahkâm-ı Adliye 
E) Duyun-ı Umumiye

4. Birinci Meşrutiyet’le Osmanlı milliyetçi-
liğinin başarılı olamadığının anlaşılması 
üzerine benimsenen devlet ideolojisi aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) İttihad-ı İslamcılık 
B) Adem-i merkeziyetçilik 
C) Osmanlıcılık 
D) Batıcılık 
E) Türk milliyetçiliği

5. Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin kuruluş se-
bebi nedir? 

A) Türk tiyatrosunun kurulmasını sağlamak 
B) Edebiyatın Batılılaşmasını sağlamak 
C) Basını kontrol etmek 
D) Osmanlı Devleti’ni Batı ülkelerinde tem-

sil etmek 
E) Osmanlı Devleti’nde rejim değişikliğini 

gerçekleştirmek

6. Mecelleden kimin başkanlığında yararla-
nılmıştır?

A) Ahmet Cevdet Paşa
B) Münif Paşa
C) Ali Paşa
D) Ziya Paşa
E) Kemal Paşa

7. Kanuni Esaside aşağıdaki maddelerden 
hangisi yoktur?

A) Üslup ve ifade bakımından süslü bir dille 
yazılmıştır.

B) Egemenlik padişaha aittir.
C) Kanun teklif etme hakkı hükümete tanın-

mıştır.
D) Meclis görüşmeleri Türkçe yapılacaktır.
E) Mebusların dokunulmazlığı vardır.



85

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

8. Kararname-i Ali’nin ilanıyla sürgüne gön-
derilen yazar ve şehirler hangisinde yan-
lış verilmiştir?

A) Agah Efendi-Kastamonu
B) Ali Suavi- Kastamonu
C) Namık Kemal- Erzurum
D) Ziya Paşa-Kıbrıs
E) Ziya Paşa- Rodos

9. Durub-ı Emsal-i Osmaniye kimin eseridir?

A) Şinasi
B) Ziya Paşa
C) Namık Kemal
D) Münif Paşa
E) Cevdet Paşa

10. Tanzimat Fermanının devamı olan Islahat 
Fermanı kaç yılında ilan edilmiştir?

A) 1857
B) 1859
C) 1853
D) 1852
E) 1856

11. Osmanlı Devleti’nde I.Meşrutiyetin ilanın-
da;

 I. Genç Osmanlılar Cemiyeti
 II. İttihat Terakki cemiyeti
 III. Azınlık isyanları
 hangilerinin etkisinden söz edilemez?

A) I –II
B) II-III
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) I –II –III

12. Osmanlı devletini yıkılmaktan kurtarmak için;
 I. II.Mahmut döneminden I.Meşrutiyet dö-

nemine kadar “Osmanlıcılık”
 II. II. Abdülhamit döneminde “İslamcılık”
 III. XX.Yüzyıl başlarında ittihat terakki döne-

minde Türkçülük
 Anlayışı egemen olmuştur. Bu düşünce 

akımlarının ortaya çıkmasında hangisinin 
etkisi olmamıştır ?

A) Azınlık isyanlarının
B) Jöntürklerin çabalarının
C) Halkın İsteklerinin
D) Avrupalı devletlerin
E) Fransız ihtilalinin

13. Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa hu-
kuk kurallarına göre işleyen mahkemeler 
ilk defa hangi devirde kurulmaya başla-
mıştır?

A) III.Selim
B) Lale Devri
C) Tanzimat Devri
D) I.Meşrutiyet
E) II.Mahmut Devri

14. I. Meşrutiyeti Tanzimat ve Islahat ferman-
larından ayıran en önemli özellik aşağıda-
kilerden hangisidir ?

A) Halktan gelirine göre vergi alınması
B) Azınlıklara geniş haklar tanınması
C) Halka temsil hakkının tanınması
D) Avrupa’nın etkisiyle ilan edilmiş olması
E) Padişah’ın isteği üzere kabul edilmiş ol-

ması

15. Osmanlılarda aşağıdaki yeniliklerden 
hangisinin yapılmasına halk da yardım et-
miştir ?

A) Divan Teşkilatı’nın kaldırılması
B) I. Meşrutiyet’in ilanı
C) Kanun-i Esasi’nin kabulü
D) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
E) Sened-i İttifak’ın imzalanması
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. D Meşrutiyet daha İslami bir yönetim değil-
dir. Meşrutiyette hükümdarın yetkilerinin 
anayasa ve de meclis tarafından kısıtlan-
dığı yönetim biçimidir.

2. B II. Abdülhamit 1877 - 1878 yıllarında ya-
şanan Osmanlı Rus savaşları Meclis-i 
Mebusan’ın kapatılmasına sebep olmuş-
tur.

3. E Duyun-u Umumiye 1881-1939 yıllarında 
Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlarını 
denetleyen kurumdur. II. Abdülhamit dö-
neminde kurulmuştur.

4. A Fransız İhtilali’nin gündeme getirdiği mil-
liyetçilik akımı Osmanlıcılık akımının ba-
şarılı olamadığını gösterir. Sırada İslam-
cılık ideolojisi vardır.

5. E 1865 - 1876 yılları arasında Osmanlı ay-
dınlarının idareye karşı oluşturdukları 
muhalif topluluktur.

6. A Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki 
1868 - 1876 yılları arasında bir komis-
yon tarafından derlenen İslami özel hu-
kuk kuralları kodeksidir.

7. A Üslup bakımından bir anayasanın sahip 
olması gereken sade bir dille yazılmıştır.

8. E Ziya Paşa Kıbrıs’a sürgüne gönderilmiş-
tir. Rodos’a gönderilmemiştir. Ali Paşa 
sadrazam olunca saraydan uzaklaştırıl-
mıştır.

9. A Durub-ı Emsal-i Osmaniye Sinasi tarafın-
dan yazılan ilk atasözleri derlemesidir.

10. E Islahat Fermanı’nın ilanı 1856’dır. 
1856’da I. Abdülmecid döneminde ilan 
edilmiştir.

11. C I. Meşrutiyet’in ilanında İttihat ve 
Terakki’nin dahlinden söz edilemez. 
Çünkü 1908 - 1918 yıllarında devlet yö-
netiminde egemen olmuştur.

12. C Bu düşünce akımları dönemin aydın ve 
siyasetçileri tarafından ortaya atılmışlar-
dır, halk tarafından değil.

13. C Tanzimat dönemi, Avrupa hukuk kuralla-
rına göre izleyen mahkemelerin kuruldu-
ğu dönemdir.

14. C Halkın temsil hakkının tanındığını  
I. Meşrutiyet’te görürüz. Meşrutiyet yöne-
timde tek otorite olan padişahın tek ka-
rar organı olduğu bir sistemde halka da 
söz hakkı veren bir yapıyı temsil eder. 
Meclis-i Mebusan üyelerini halk seçer.

15. D Yeniçeri Ocağı askere yakışmayan dav-
ranışlarıyla da halkın tepkisini toplamış-
tır. 1324 yılında kurulan Yeniçeri Ocağı 
1658 yılından itibaren önemini kaybet-
miş bir ayaklanma yuvası haline gelmiş-
tir. Askerlere yakışmayan davranışlar içi-
ne giren Yeniçeriler, zaman zaman hal-
kın canına ve malına zarar vermeye baş-
lamışlardır.
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Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Osmanlıcılık fi-
kir akımının özelliklerini ve temsilcilerini sıralayabilecek, İslamcılık fi-
kir akımının nasıl doğduğunu ve belli başlı niteliklerini açıklayabilecek,
Türkçülük akımının gelişimini ve Türk düşünce dünyasındaki yerini ifa-
de edilecek, Batıcılık düşüncesinin temsilcilerini değerlendirebilecek 
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 4

OSMANLICILIK 
Osmanlıcılık, 1699 Karlofça Antlaşması’ndan itibaren, önce yavaş sonra hızla toprak kaybetmekte 

olan Osmanlı Devleti’nin çözülme ve çökmesini önleme yanında devletin yönetim şeklinde birtakım de-
ğişikliler yapmayı hedefleyen bir fikrî ve siyasi akımdır. Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün siyasi, etnik, 
dinî yapıları din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin yasalar karşısında eşit kabul eden, adalet ve hürriyet 
içinde bir arada yaşamayı prensip edinen bir anlayıştır. Bu fikir Tanzimat Dönemi’nde “İttihat-ı Anasır” 
ifadesiyle anlamını bulur. Tanzimat’ın temsil ettiği değerler bir bütün olarak “Osmanlılık” ifadesinde top-
lanır. Osmanlılık bilinci Tanzimat’a kadar Osmanlı devlet sınırları dâhilinde yaşayanlarca belli belirsiz 
hissedilen bir duygu iken Tanzimat’la birlikte dönemin bürokratları ve aydınlarının gayretleriyle siyasi bir 
ideal hâlini alır. Bu seçkin bürokratların ortak özelliği henüz yirmili yaşlarında Avrupa ülkelerine gitmiş, 
Batı medeniyetinin ve bu medeniyetin dinamiklerinden biri olan siyasi yapının farkına varmış olmalarıdır. 
Devletin iç ve dış problemleri karşısında ne yapılması gerektiği hakkında, hemen hemen hepsi aynı 
fikirde buluşur. Bu devlet adamlarından bazıları şunlardır: Mustafa Reşid Paşa (1800-1858), Sadık Rıfat 
Paşa (1807-1858), Mustafa Sami Efendi (ö.1851), Âli Paşa (18151871), Fuat Paşa (1815-1869), Münif 
Paşa (1828-1910), Safvet Paşa (1814-1883), Sadullah Paşa (1838-1891), Mustafa Fazıl Paşa (1838-
1875), Halil Şerif Paşa (1832-1879), Mahmut Nedim Paşa (1818-1883), Mithat Paşa (1822-1884). 

Tanzimat Fermanı’nın Ardından 
Tanzimat’taki kural ve haklara yeni haklar eklenerek Tanzimat’tan 17 yıl sonra, 1856’da -Tanzimat’a 

göre daha kapsamlı olan- Islahat Fermanı yayımlanır. Tanzimat’la getirilen yeniliklerin uygulanmaya ko-
nulmasını hedefleyen bu fermanda -farklı olarak- bir bütçe yapılması ve ekonomik kalkınmaya dair ifa-
deler vardır. Hepsinden öte Müslüman ve Hristiyanlar artık askerlik ödevi başta olmak üzere her konuda 
eşittir. Hristiyanlara dininden dolayı hakaret edilemeyecek ve mahkemelerde tanıklıkları kabul edilecektir. 
Tanıklar kendi dinlerinin kitabı üzerine yemin edebilecektir. “Osmanlılık” mevhumu da bu fermanla birlikte 
dile getirilir. Fermanın başında tebaa için ilk kez “vatandaş” ifadesi kullanılır. “1839 bildirisini Müslümanlar 
için çıkarılmış olarak nitelersek 1856 Bildirisini Hıristiyanlar için yayınlanmış bir belge sayabiliriz”.

Osmanlılık Düşüncesinin Kurucu ve Temsilcileri 
 Tanzimat’ın üç büyük mimarından Mustafa Reşid Paşa 1834’te Paris’e ve sonra Londra’ya; Âli Pa-

şa 1836’da Viyana’ya; Fuat Paşa 1840’ta Londra’ya gitmiştir. Onların seçkin çalışma arkadaşlarından 
Sadık Rifat Paşa 1837’de Viyana’da orta elçidir. Mehmet Şekip de 1841’de oradadır. İbrahim Sarım 
Paşa 1834’te Londra’da hizmet görmüştür. Avrupa’ya giden gençlerle devam eden Avrupa medeniyeti 
ile temas, Tanzimat Dönemi’nin fikrî çerçevesini çizen üç büyük Osmanlı paşasının yetişmesinde büyük 
rol oynamıştır. Yirmili yaşlarında kazandıkları Avrupa tecrübesi onların zihin dünyasını değiştirmiştir.

Mustafa Reşid Paşa 
Tanzimat Fermanı denilince akla gelen ilk isim kuşkusuz Mustafa Reşid Paşa’dır. Osmanlı’da mo-

dernleşme ve Batılılaşma çabalarının kendisinden çok daha önceye götürülebilmesine rağmen Reşid 
Paşa âdeta değişimin sembolüdür. Osmanlı sınırları içinde çeşitli görevler ifa ettikten sonra Fransızca 
öğrenmesinin ardından Paris orta elçiliği (1834), Londra büyükelçiliği (1836), hariciye nazırlığı (1837) 
gibi çeşitli görevler yapan Reşid Paşa, 1838’de İngiltere ile bir ticaret anlaşması imzalar. 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Elçilik görevi sırasında Avrupa ülkelerini yakından tanıma fırsatı bulur. Gerilemeden kurtarmak iste-
diği Osmanlı için II. Mahmut’a ıslahatlar yapılması gerektiğini telkin eder. Ancak ıslahatların çıkarlarına 
uymadığı bazı çevreler padişahı kışkırtarak onun görevden azline neden olur. Yeniden Londra büyü-
kelçiliğine atanır. 1839’da II. Mahmut’un yerine Abdülmecit tahta çıkar. Yeni padişahı tebrik etmek için 
İstanbul’a döner ve Abdülmecit’i ıslahatın gerekliliğine inandırır. 3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda, 
Gülhane Hatt-ı Humayun’unu okuyarak Tanzimat Dönemi’ni başlatır. 23 Ekim 1857’de altıncı kez sad-
razamlığa atandıktan iki ay sonra vefat eder. 

Mustafa Reşid Paşa parlak zekâsı ve kuvvetli şahsiyetiyle vazgeçilmez bir devlet adamıdır. Ancak 
onun bir İngiliz hayranı ve taraftarı oluşu, Tanzimat ideallerine sıkı bağlılığı bazı çevrelerin hoşuna 
gitmez. Sık sık görevlerinden azledilip yeniden atanmasının arkasında yatan sebep bu olabilir. Paşa 
görevleri sırasında kutsal yerler problemi, Rusya ve azınlıklar meselesi gibi sorunları hâlletmeye ça-
lışmış; Karma Ticaret Mahkemelerinin kurulması, Rüşdiye mektebinin açılması, Hazine-i Evrak tesisi, 
Encümen-i Daniş, Şirket-i Hayriye’nin, Meclis-i Âli Tanzimat’ın kurulması ve esirliğin yasaklanması gibi 
birçok yeniliğin öncüsü olmuştur. 

Mustafa Reşid Paşa’nın hizmetlerini en çok takdir eden, yine bu dönemin fikir öncülerinden biri olan 
Şinasi’dir. Paşa’yı ve Tanzimat değerlerini anlattığı kasidelerinde Reşid Paşa’yı destansı özelliklerle 
çizer. Onu manzumelerinde hep “akıl”ın temsilcisi olarak mitleştirir –ki aklının tecellisi Tanzimat’ı ilan 
etmiş olasıdır- ve “medeniyet resulü” olarak değerlendirir. 

Âli Paşa 
Henüz 15 yaşında Divan-ı Hümayun kalemine girecek kadar parlak bir zekâya sahip olan Âli Paşa’nın 

asıl adı Mehmet Emin’dir. Âli adını Hümayun’da alır. Reşid Paşa’nın Fuat Paşa ile birlikte fikir ve eylem-
lerinin devam ettiricisidir. 1850’ye kadar Londra maslahat güzarlığı, dışişleri bakanlığı müsteşarlığı ve 
bakanlığı gibi çeşitli görevler ifa ettikten sonra, bu tarihte Reşid Paşa’nın azliyle sadrazamlığa getirilir.

1856’da Paris Kongresi’nde Osmanlı Hükûmeti’ni temsil eder. Kongrede kapitülasyonların kaldırıl-
masını gündeme getirir. Islahat Fermanı’nı dış elçilerle birlikte hazırlar. 1867 Girit isyanı sırasında bilfiil 
Girit’e de giderek mahallî idareye birtakım tavizler verip isyanı hafifletmesi, muhaliflerinin tarizlerini ar-
tırır. Bahsedilen muhaliflerden biri de Ziya Paşa’dır. Türk şiirinin Tanzimat Dönemi’ndeki mizahi alanda 
en etkili şairlerinden biri olan Ziya Paşa, Zafername’sinde Fuat Paşa gibi dönemin diğer birkaç paşası 
ile birlikte Âli Paşa’yı da över gibi görünerek alaya alır. Âli Paşa’nın Girit meselesini hallediş biçiminden, 
yapmacık kibarlığına kadar pek çok şeyiyle dalga geçer. Zafername Tanzimat bürokratlarının üzerinde 
odaklanıp yavaş yavaş etkisini artırmaya başlayan muhalif sesin de bir göstergesidir. Ağır söylemiyle 
Ziya Paşa hicvinin de en keskin örneğidir denilebilir. 

Mustafa Reşid Paşa’nın İngiliz taraftarlığı söz konusudur. Âli Paşa ise Fransız politikasına yakın 
durur. Osmanlı devlet yönetiminin Avrupa usullerine göre şekillenmesi gerektiği konusunda kararlıdır. 
Mustafa Reşid Paşa kadar ilerleme konusunda net ve tutarlı değildir. Meşrutiyet idaresine de karşıdır. 
Islahat Fermanı onun en çok eleştirildiği siyasi hareket olmuştur. Eleştirenlerin başında da aşırı Batılı-
laşma ve Avrupa devletlerine sıkı bağlılık gibi konulardan dolayı Reşid Paşa vardır. En büyük eleştiriyi 
ise elbette Genç Osmanlılar yapacaktır.

Fuat Paşa 
Şair Keçecizade İzzet’in oğlu olan Mehmet Fuat Paşa (1814-1868), askerî tıp okulundan mezun 

olur. Fransızcayla ilgili ilk bilgilerini, eğitim dili Fransızca olan bu okulda alır. Daha sonra Fransızcasını 
mükemmel derecede ilerletir. Reşid Paşa’nın teşvikiyle 1837’de “Tercüme Odası”na girer. Londra Se-
fareti Başkatipliği, Madrid ve Lizbon elçilikleri gibi görevlerde bulunduktan sonra 1852’de Âli Paşa’nın 
sadrazamlığı sırasında Hariciye Nazırı olur. Geniş görüşlü bir devlet adamı olan Fuat Paşa, önüne çıkan 
meseleleri süratle halledip karar verme yeteneğine sahiptir. Taassup ve cehalet düşmanıdır. Fuat Paşa, 
muhaliflerinden en çok alafrangalığından dolayı tepki almıştır. Fuat Paşa’nın görüşleri büyük ölçüde Âli 
Paşa ile paraleldir.

Mithat Paşa 
Tanzimat Dönemi’nin en önemli devlet adamlarından birisi, asıl adı Ahmet Şefik olan Mithat Paşa 

(1822-1884)dır. 1834’te Divan-ı Humayun Kalemi’ne girer. Asıl adı Mehmed Emin olan Âli Paşa’nın “Âli” 
ismini aldığı gibi o da Mithat mahlasını Humayun’da alır. 1849’da Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye Maz-
bata Odası’na geçer, burada başkâtipliğe kadar yükselir. Mustafa Reşid Paşa ile Âli ve Fuat Paşaların 
dikkatini çekerek daha üst görevlere gelir. 
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Çocukluğunda öğrendiği Arapça ve Farsçaya Avrupa’nın başta Paris ve Viyana gibi şehirlerinde 
öğrendiği Fransızcayı ekler. Zaten devlet adamlığı süresince Batılı devletlerle ilişkileri hep iyi olacaktır. 
1864’te Tuna valiliğine, 1868’de Şurâ-yı Devlet başkanlığına gelir. Mithat Paşa’nın tarih sahnesinde-
ki en büyük rolü siyasi ve mali çöküşten sorumlu tuttuğu Sadrazam Mahmut Nedim Paşa’yı protesto 
için istifa edip köşesine çekilmesiyle başlayan muhalif tutumudur. Süreç Abdülaziz’in tahttan indirilip II. 
Abdülhamit’in tahta geçirilmesi ve Kanun-ı Esasi’nin hazırlanmasıyla devam eder. Daha henüz Abdüla-
ziz Dönemi’nde Abdülaziz’in keyfî yönetim tarzına eleştiriler getirmeye başlayan Mithat Paşa, bir millet 
meclisi teklifi de dâhil olmak üzere çeşitli görüşler ileri sürer. Konuyla ilgili bir de layiha hazırlamakta 
olduğunun saray tarafından duyulmasının ardından şimşekleri üzerine çeker. Çekildiği köşesinde bürok-
rat, asker ve dönemin ileri gelenlerinden bazı kişilerle yeni anayasa fikrini tartışır.

1876’da azledilen Mahmut Nedim Paşa (1818-1883)nın ardından yeni kabinede yer alır. Sadrazam 
Mütercim Rüşdi Paşa (1811-1882), Hüseyin Avni Paşa (1819-1876) ve Şeyhülislam Hayrullah Efendi 
(1834-1898) ile birlikte yeni anayasanın, bir başka deyişle meşrutiyetin önündeki en büyük engel olan 
Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde dahli olduğu düşünülür. Yerine V. Murat getirilir. O da birkaç 
ay sonra delirme belirtileri gösterir. Bunun üzerine devrin en kudretli paşası hâline gelen Mithat Paşa, 
saltanata geçmeden önce “Kanun-ı Esasi” pazarlığı da yaptığı II. Abdülhamit’in tahta çıkmasına ön ayak 
olur. II. Abdülhamit tahta çıktıktan hemen sonra Mithat Paşa ve muhafazakâr Cevdet Paşa (1822-1895)
nın şiddetli tartışmalar ve ayrılıklarına rağmen yeni anayasa, Kanun-i Esasî 23 Aralık 1876’da yürürlü-
ğe girer. Bu I. Meşrutiyet’tir. Mithat Paşa tıpkı diğer Tanzimat aydınları gibi devletin ve milletin içinde 
bulunduğu siyasi, sosyal ve ekonomik buhrandan çıkış yollarını arar. Devlet yönetiminin bir an önce 
kanunsuzluktan ve keyfilikten kurtulması gerektiğine inanır. 

Başta gayrimüslim ayrılıkçılığı olmak üzere ekonomik ve idari meselelerin çözüm yolu ise hiç kuş-
kusuz “meşrutiyet”ten geçmektedir. Meşrutiyet ideali Mithat Paşa’nın kişiliğinde sembolleşmiştir. O her 
zaman Kanun-ı Esasi denildiğinde akla gelen ilk isimdir ve pek çoklarınca cumhuriyetin imarı için ilk taş 
atanlardan biri olarak kabul edilir. İlericiliğin, aydınlığın, modernliğin simgesi kabul edilir. Mithat Paşa’nın 
siyasi düşüncesi üç ayaklı bir temel üzerine oturur: Osmanlıcılık, meşveret/meşrutiyet ve genişletilmiş 
bir adem-i merkeziyet (yerinden yönetim). Mithat Paşa medeniyet ve terakki, ulûm ve fünûn, kanun ve 
hürriyet gibi hususlarda tipik bir Tanzimat adamıdır. İslamiyet’le barışıktır. Osmanlıcılık (İttihat-ı Osmani) 
siyasetine ve müsavat (eşitlik) prensibine yürekten bağlıdır; bu bağlılığını icraatıyla da ispatlamıştır. Âli 
ve Fuat Paşa’dan farkı bir siyasi rejim olarak Meşrutiyet’in gerekliliği hususundadır.

Şinasi 
Tanzimat ve Osmanlılık zihniyetinin gerek gazetecilik gerek edebî faaliyetleriyle döneme yayılmasını 

sağlayan en önemli isimlerden birisi Şinasi’dir. 1826’da İstanbul’da doğan Şinasi, Tophane’deki Fevziye 
Mektebi’nde eğitim hayatına başlar. Oldukça genç bir yaşta Tophane Kalemi’ne girer. Bu mektepte İb-
rahim Efendi’den şark ilimlerini öğrenir, ardından Reşad Bey’den Fransızca dersleri alır. 1849’da Reşid 
Paşa’nın –ki Reşid Paşa bu dönemde çok fazla genci eğitim için Avrupa’ya göndermiştir- ve Tophane 
Müşiri Fethi Paşa’nın ön ayak olmasıyla maliye eğitimi için Paris’e gönderilir. İstanbul’a döndükten sonra 
Meclis-i Maarif azalığına atanır (1855).

Reşid Paşa tarafından hep korunup kollanan Şinasi’nin, Âli Paşa’yla ise arası iyi olmamıştır. Paris 
dönüşü Batılı yaşam tarzını benimseyen Şinasi’nin tavırları birçok insanı rahatsız ettiği gibi Âli Paşa’yı 
da rahatsız eder. O dönemde devlet memurlarının hepsi sakallıdır ama Şinasi ya bir cilt hastalığından ya 
da alafrangalık etkisiyle sakalını keser. Âli Paşa bunu bahane ederek Şinasi’yi görevden uzaklaştırır. El-
bette asıl sorun Şinasi’nin Âli Paşa’nın hilafa düştüğü Reşid Paşa tarafından kollanmasıdır. Zaten Reşid 
Paşa sadarete yeniden gelince Şinasi de görevine dönecektir. Modern Türk edebiyatının başlangıcı ka-
bul edilen Şinasi, Fransızcadan tercüme ettiği şiirleri Tercüme-i Manzume adı ile bastırır. 1860’ta Agâh 
Efendi (1832-1887) ile birlikte ilk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahvâl’i yayımlar. İlk modern tiyatro 
örneği olan Şair Evlenmesi adlı komediyi de burada aynı yıl tefrika eder. 1862’de Tasvir-i Efkâr gazete-
sini bu defa tek başına yayın hayatına sokar. 1865’te atasözü derleme çalışması olan Durûb-ı Emsâl-
i Osmaniyye’yi bastırır. Adının Âli Paşa’ya karşı düzenlenen bir suikast girişimine karışması üzerine 
korkup 1865’te yeniden Paris’e gider. 1869’da İstanbul’a döndükten sonra Fransa’da Emile Littré’den 
edindiği metotlar çerçevesinde bir Türkçe Sözlük yazmaya girişirse de çalışmayı tamamlamaya ömrü 
yetmez. 1871’de vefat eder. Şinasi’nin medeniyet değişimine etkisi bir başka ünitede değerlendirileceği 
için burada onun siyasi etkisinden bahsedilecektir.

Şinasi, Türk edebiyatında aklın ve akılcılığın Tanzimat Dönemi’ndeki en önemli temsilcisi olarak 
kabul edilir. Şinasi’yi akılcılığa sevk eden amillerin başında hiç kuşkusuz 1848 Devrimi sonrasında 
Fransa’da bulunuşu gelir
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Şinasi’nin Yeni Osmanlı düşüncesinin gelişimine en büyük etkisi yine gazetecilik faaliyetleriyle ol-
muştur. İstanbul’da Âli Paşa tarafından desteklenen La Turquie gazetesine karşı Presse d’Orient adlı 
bir gazete çıkmaktadır. Şinasi, Kuleli Vakası sırasında kapatılan bu gazetede şiirlerini yayımlar. Bu 
gazetenin devamı olarak 1860’ta Courrier d’Orient adında yeni bir gazete çıkmaya başlar ki aynı tarih-
lerde yayımlanmaya başlanan Tasvir-i Efkâr’la birlikte bu iki gazete genç kuşağın, “efkâr-ı serbestâne” 
(serbest düşünce) yanlılarının toplandığı çevre olur.

Osmanlılık Düşüncesinden İslamcılık Düşüncesine 
Tanzimat ve Islahat Fermanları son tahlilde toplumu yeni bir medeniyet dairesinin içine sokmuş-

tur. Özellikle Islahat Fermanı ne misyonerlik vb. faaliyetler için tam özgürlük isteyen Avrupalıları ne de 
kendilerine hiçbir kazanım getirmeyen Müslümanları memnun etmiştir. Ancak gayrimüslimler askerlik 
vazifesinin kendilerine de getirilmiş olmasının dışında fermandan Müslüman halka göre daha hoşnuttur. 
Neticede yavaş yavaş Müslümanlar arasında fermandan duyulan rahatsızlık dillendirilmeye başlanır. 
Ferman, “İmtiyaz Fermanı” olarak nitelendirilir. 

İSLAMCILIK 
İslamcılık, İslam Ansiklopedisi’nde “İslâm’ı inanç, düşünce, ahlâk, siyaset, idare ve hukuk bakımın-

dan hayata hâkim kılmak, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı tesis ederek İslâm ülkelerini Batı 
karşısında geri kalmışlıktan kurtarmak amacına yönelik bir çözüm arayışı” olarak tarif edilir. “19. ve 20. 
yüzyılda İslâmı bir bütün olarak (inanç, ibadet, ahlak, felsefe, siyaset, hukuk, eğitim vb.) yeniden hayata 
hâkim kılmak ve akılcı bir metodla Müslümanları, İslam dünyasını Batı sömürüsünden, zalim ve müstebit 
yöneticilerden, esaretten, taklitten, hurafelerden kurtarmak, medenileştirmek, birleştirmek ve kalkındır-
mak uğruna yapılan aktivist ve eklektik yönleri baskın siyasi, fikri ve ilmi çalışmaların, arayışların, teklif 
ve çözümlerin bütününü ihtiva eden bir hareket”.

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı aydınları tarafından ve ilk defa “Yeni Osmanlılar” 
arasında dile getirilmeye ve tartışılmaya başlanmış bir ideolojidir. İslamcılık düşüncesi “asr-ı saadet” 
düşüncesine dayanır. Bozulan devlet düzeninin İslam’ın altın çağı olan Hz. Muhammed ve dört halife 
dönemlerinin nizam anlayışına yeniden döndürülmesini hedefler. Çünkü “asr-ı saadet”, bedevi, çökmüş 
bir toplumdan ilmi, mimarisi, edebiyatı ve sanatıyla bir medeniyet çıkarmayı başarabilmiştir. Bu nedenle 
İslam dünyası içtimai bütünlüğünü sağlayan hasletlere, Kur’an ve sünnete, Selef-i Salih yoluna dön-
melidir. Osmanlıcılar ve ileride kuvvetlenecek Türkçüler gibi İslamcılar da imparatorluğun iktisadi ve 
ahlaki yönden çöküntü içinde olduğuna inanır ve diğer ideolojiler gibi İslamcılık da temelde modernist 
bir akımdır. İlerlemek şarttır. Bu nedenle ilk dönem İslamcıları dinin mistik yönüne, tasavvufa, hadis ve 
sünnete karşı mesafelidir. Bilim ve fenni gelişmeleri de göz ardı etmeyen akılcı bir anlayışları vardır. 
Osmanlı nüfusunun büyük çoğunluğunun Müslüman oluşu İslamcılık akımının imparatorluğun bekasını 
kendi varlığında gören diğer akımlardan daha kuvvetli bir yapıya sahip olmasına sebep olur. İslamcılı-
ğın ortaya çıkmasını sağlayan temel dürtü başlangıçta kendini Batı’ya karşı savunmadır. Savunmadan 
sonra Müslümanlar arasında birliğin sağlanması aşamasına geçilebilecektir. Yeniden “güçlü ve bir” hâle 
gelmenin hayalleri kurulacaktır. Kısa vadede ise Müslümanların en yoğun biçimde yaşadığı ve en güçlü 
görünen Osmanlı, Müslümanların ittihat alanı olmalıdır.

Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu ve Gelişimi 
Tanzimat’ın temel gayesi eşitlik ve hürriyet ortamı yaratmaktır. İyi niyetli ve ilerici bir hamle olsa da 

dünyayı saran ve giderek yükselen milliyetçilik karşısında dayanması zor olmuştur. Özellikle Islahat 
Fermanı’ndan sonra Hristiyan ve Müslüman unsurların giderek ayrışmaya, Hristiyanlara tanınan im-
tiyazlara karşı Müslümanların seslerini çıkarmaya başladıkları görülür. Halk Abdülmecid Dönemi’nin 
siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel genel havasından hoşnut değildir. Bu ortamda Tanzimat’a karşı 
ilk siyasal tepki olarak Kuleli Vakası (1859) ve onu takiben daha örgütlü bir kimlikle Yeni Osmanlılar 
Cemiyeti ortaya çıkar. 

Yeni Osmanlılar İmparatorluğu yekpare tutma noktasında savundukları şeylerin geçersizliğini gör-
dükten sonra Jöntürk evresiyle birlikte Türkçülüğe uzanacaktır. Yeni Osmanlılar içinde her ne kadar 
fikirlerini sistemleştirmese de görece tutarlı isim Namık Kemal’dir. Onun için Yeni Osmanlı düşüncesinin 
timsali denilebilir. Padişahın ve sadaretin keyfi idaresinin kırılması yolunda en çetin savaşçı Namık 
Kemal’dir. Terakki için hürriyeti ön şart kabul eden Kemal’in fikirlerinin özünü devletin çöküşünün neden-
leri üzerinde durmak, kurumların yenileşmesini ve iyileşmesini sağlamak ve kuvvetle savunduğu meşruti 
rejime ulaşmak idealleri oluşturur. 
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İslamcılığın Doğuşu 
Osmanlıcılık fikri Balkan ve Arap milliyetçiliği karşısında çok uzun süre yaşayamaz. Bunu gören Os-

manlı aydını imparatorluğu İslam şemsiyesi altında toplamayı daha pratik bulur. Çünkü imparatorluğun 
büyük çoğunluğu İslam dinine mensuptur ve bunun da ötesinde kültürel birliktelik, yaşam benzerliği, 
dava kardeşliği durumu vardır. 

İslamcılık akımının doğuşunu ve gelişimini hızlandıran iki olay Tanzimat Fermanı ve Islahat 
Fermanı’dır. Osmanlı düşünce ve sosyal hayatında ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahvâl’den itiba-
ren önemli bir toplumsal işlevi yerine getirmeye başlayan gazeteler, İslamcılık düşüncesinin de dile 
getirilmeye başlandığı yerler olacaktır. Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi imparatorluğun istikbalini bu 
düşüncede gören isimler, özellikle gazetelerde yayımladıkları makalelerle fikirlerinin halka ulaşmasına 
çalışır. Vatan Piyesi gibi İslamcılık düşüncesinden izler taşıyan sanatsal ürünler de gazetelerde tefrika 
edilir. Hürriyet’i çıkarırlarken iki yakın dost olan Ziya Paşa ve Namık Kemal, dönemin diğer önemli gaze-
telerinden olan İbret, Hadika, Muhbir vb. gazetelerde yayımladıkları çeşitli yazılarda Islahat Fermanı’nın 
Müslümanlar arasında hoş karşılanmadığından ve eşitsizliği daha da derinleştirdiğinden bahsederler. 
Müslüman halkın hâline tercüman olurlar. Osmanlı topraklarını kanlarıyla alan Müslümanlardır: ama 
üzerinde ayrıcalıklı yaşayanlar gayrimüslimlerdir. Ancak zaman zaman Ali Suavi ve Ziya Paşa’nın gay-
rimüslimlere öfkeyle yaklaşan satırları olsa da esas istekleri müsavat, yani eşitliktir. Yeni Osmanlılar 
her ne kadar Tanzimat’ı çok zaman hayırla yâd etse de devletin din ve devlet işlerini ayırmaktan yana 
–bugünkü manada laiklik- meylini müspet karşılamazlar. Hatta Ali Suavi, Tanzimat’ın getirdiği Batı ka-
nunlarının bırakılıp şeriata dönülmesi gerektiğini düşünür. 

Tanzimat Dönemi’nde hemen her aydının edebiyatın en az bir koluyla meşgul oluşu, İslamcılık akı-
mının da daha çok edebiyatçılar arasında teşekkül etmesine ve dolayısıyla edebiyat ürünlerine yansı-
masına yol açmıştır. Bu bakımdan İslamcılık akımının kurucusu olarak değerlendirilen Namık Kemal, 
Ziya Paşa, Ali Suavi ve Mizancı Murat’ın bu konudaki düşünce ve eserlerine bakmak gerekir. Namık Ke-
mal çok zaman “vatan, millet, hürriyet” gibi kavramları Türk düşüncesinin içine sokan meşrutiyet yanlısı, 
modernleşmeci, ahlakçı bir vatan şairi olarak değerlendirilir. Bu kadarıyla da yetinilir. Oysa Namık Kemal 
arayışlar devri olarak nitelenen Tanzimat’ın belki de en çok arayış içinde olan yazarıdır. Yeni Osmanlılar 
içinde Osmanlıcılık düşüncesiyle başlayan arayış yolculuğu Batıcılık, modernizm duraklarına uğrasa da 
hepsinin buluştuğu kavşak aslında İslamcılıktır. 

Ali Suavi Yeni Osmanlılar içinde en radikal düşüncelere sahip İslamcı yazarlardan biri olarak düşü-
nülür. Daha Muhbir’in ilk sayısında fıkıh ve fetvayı Müslümanların kanunu olarak sabitler. İslamiyet’in 
siyasete dair ortaya koyduğu değerlerden kendisine referanslar bulmaya çalışır. Ona göre “Hâkimiyet 
Allah’ındır”, iktidarın kaynağı da ilahidir ama siyasetin ve hükûmetin teşkili akli olmalıdır. Görüldüğü 
üzere Suavi’nin de Namık Kemal gibi düşünceleri aslında olgun değildir. Her türden düşüncenin dile 
getirildiği, denendiği bir kafa yapıları vardır.

II. Abdülhamit İstanbul’daki Jöntürkleri Trablusgarp’a sürgüne gönderir. Avrupa’dakileri de Ahmet 
Celaleddin Paşa aracılığıyla İstanbul’a çağırır. Sıkı bir Jöntürk olmasına rağmen İstanbul’a dönenlerin 
arasında Mizancı başı çeker. Bu tutumu İtttihad ve Terakki cephesinde şaşkınlıkla karşılanır. Kendisi 
de Avrupa’dan dönerken II. Abdülhamit’in vaat ettiği özgürlük taleplerinin karşılanmadığını görüp sükût-ı 
hayale uğrar. 1908’den sonra İslamcı söylemini artıran yazar, yeniden çıkarmaya başladığı Mizan’da 
bu defa güçlenen İttihat ve Terakki’yi eleştirir. İttihat ve Terakki ve onun Türkçü ideolojisine muhalif 
olan Mizancı’nın 31 Mart’ta isyancılarla iş birliğine girdiğinin düşünülmesi siyasi hayatının sonu olur. 
1912’ye kadar Rodos ve Midilli’ye sürülür, sonra genel afla İstanbul’a döner. Kısacası Yeni Osmanlıların 
hemen hepsinin içinde bulundukları zihnî tahdidin dışına çıkıp yeni fikirler geliştirebildiklerini söylemek 
pek mümkün değildir. Hepsi de arayış içerisinde bir fikirden diğerine savrulurlar. Yeni Osmanlıların 
parlamenter sisteme geçiş, yani Meşrutiyet idealinde bile İslam düşüncesinden referans arayışları, on-
ların yeni dünyanın siyaset mekanizmasını anlamakta ne kadar zorlandıklarına delil olabilir. Balkan 
Savaşları’ndan Cumhuriyet’e kadar yeniden teorik olarak tartışılır olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın 
ardından Osmanlı topraklarının küçülerek bugünkü sınırlarına kadar gerilemesi İslamcılık düşüncesi-
nin Müslümanları tek bayrak altında toplama gayretini de kendiliğinden bertaraf etmiştir. Meşrutiyet’ten 
Cumhuriyet’e kadar bu düşüncenin edebiyattaki en büyük savunucusu Mehmet Akif Ersoy olacaktır. 
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TÜRKÇÜLÜK 
Tanzimat, bütün etnik ve dinî yapıları Osmanlılık kimliği altında toplamaya çalışmıştır. Yunanistan’ın 

bağımsızlığını kazanmasının ardından Balkanlar’ın da yavaş yavaş elden çıkmaya başlaması ile Os-
manlılık geçerliğini yitirir. Bu defa pragmatik Osmanlı, sosyokültürel olarak kendine daha yakın olan ve 
din şemsiyesi altında toplayabileceğini düşündüğü Müslümanları İslamcılıkla bir arada tutmaya çalışır. 
Zaten Osmanlı, Türk ya da Arap olmaya önem vermeksizin Müslüman kimliği önceler (Aynı durum Er-
meni, Sırp, Rum vs. ayırt etmeden hepsini gayrimüslim kabul etmesinde de görülür.). Çok geçmeden 
bunun da pratikte imkânı olmadığı anlaşılır. Son çare -her ne kadar bir Oğuz boyu olan Osmanlı, devleti 
Türk etnik kimliği üzerinde kurmasa ve idame ettirmese de- aslî unsur olan bu kimliğe sarılmaktır. “Yusuf 
Akçura 1903’ten sonra artık Osmanlı birliğinin çözülme hâlinde olduğu, içindeki milletlerin ulusal amaç-
larına ulaşmalarının önlenemeyeceği kanısına varmıştır” (Berkes, 1973, s. 352). Osmanlı, Kutsal İttifak 
Devletleri (Avusturya, Venedik, Lehistan) ile imzaladığı Karlofça Antlaşması (1699) ile ilk toprak kaybını 
yaşar. Gerileme Dönemi de böyle başlar ve yavaş yavaş başka topraklar da kaybedilir. Ancak bunların 
hiçbiri Osmanlı için 1829’da Yunanistan’ın bağımsızlığını elde etmesi kadar dramatik olmamıştır. Çünkü 
yüzlerce yıl tebaası konumunda olan bir halk artık bağımsızlığını ilan etmiş ve kendi devletini kurmuştur. 
Bu aynı zamanda Osmanlı’nın milliyetçilikle tanışması olur.

Türkçülük ve Türk milliyetçiliği de aslında tıpkı İslamcılık gibi tepkiseldir. Avrupalıların fetih döne-
minde Türkleri barbar ve ahlaksız olarak niteledikleri bilinen bir şeydir. Bu sıfatları milliyetçilik ortamında 
yeniden gündeme getirirler. Suçlamalar karşısında tıpkı İslam’a yöneltilen tarizlere Namık Kemal’in, Ah-
met Mithat’ın savunma hâlini alması gibi bu dönemde de Türklere yönelen tarizleri savunacak bir cephe 
oluşmaya başlar. Bunlar da Türkçüler olacaktır. Elbette Avrupa topyekûn Türkleri karalamaz. Hatta 18. 
ve 19. asırda Türklerin köklerini araştıran ve erdemli yanlarını anlatan bazı Avrupalı Türkologların çalış-
maları, savaşlarla bunalmış Türk halkına motivasyon kaynağı olur. Köklerini merak duygusu uyandırır. 
Türklük bilincini oluşturması sebebiyle Türkçülük cereyanının gelişmesinde Avrupalı Türkologların bu 
bakımdan önemi büyüktür. 

Oryantalistlerin Asya Kültürüne Karşı İlgisi 
Avrupalı bilim adamlarının Asya kültürüne ilgisi bir anlamda kendi kültürüne yıllarca bigâne kalmış 

Türklerin uyanışını sağlar. Fransız Türkolog Joseph de Guignes (1721-1800)in her ne kadar tutarsız-
lıkları olsa da henüz 1756-58 tarihinde yayımladığı Hunlar, Moğollar, Türkler ve Diğer Batı Tatarlarının 
Genel Tarihi adlı çalışması ilgileri bu sahaya çeker. Eser Türklerin İslamiyet’i kabulünden önceki siyasi 
ve kültürel yapısı hakkındadır. 1832 yılına gelindiğinde ise karşımıza bu defa bir İngiliz, Arthur Lumley 
Davids (1811-1832)in Grammar of the Turkish Language çalışması çıkar. Eser Türkçenin ilk sistematik 
grameri olmasının yanında, Türk kültürü, tarihi, Türkçenin lehçeleri, Osmanlı kültürü ve edebiyatı hak-
kında da bilgi verir. 

II. Abdülhamit’in dostu olan Macar bilim adamı, Türkolog Arminius Vambery (18321913) ise Çağatay 
dillerinden Uygur diline, Kutadgu Bilig’e ve Türk kültürüne dair onlarca eserle Türk kültürünü değer-
lendirmiştir. Vambery Türkler, Çinliler ve Macarları “Turan grubu” altında bir düşünür. En önemli etkiyi 
yapanlardan birisinin Jön Türklerle yakın ilişkileri olan tarihçi Léon Cahun (1841-1900) olduğu söylene-
bilir. Onun Asya Tarihine Giriş Türkler ve Moğollar (1896) kitabında Avrupa’ya medeniyeti getirenlerin 
Turan ırkı olduğu ortaya atılır. Alman asıllı Rus Türkolog Friedrich Wilhelm Radloff (1837-1918) dünyada 
örneğine az rastlanır şekilde Türkçenin geniş bir yayılma alanı olduğuna işaret eder. Bunun yanında 
İslam dairesine girdikten sonra Türklerin bu dile ve edebiyata Arap ve Fars’tan kelimeler devşirerek dili 
anlaşılmaz bir hâle soktuklarını iddia etmesi, Türkçeyi savunan aydınların üzerinde kuşkusuz büyük etki 
yapmıştır. 

Hiç Türkiye’ye gelmese de Ahmet Mithat Efendi, Mehmet Emin Yurdakul, Rıza Tevfik, Abdülhak 
Hâmit Tarhan ve Samipaşazade Sezai gibi isimlerle mektuplaşarak fikir alışverişinde bulunur. 

Dış Türklerin Türkçülüğün Gelişiminde Yeri
Batılı bilim adamlarının, Türkologların bu çalışmaları çökmekte olan imparatorluğun içinde duygusal 

bir motivasyona ihtiyacı olan Türk aydını için bir çıkış olmuştur. Oryantalist bilim adamlarının açtığı yol 
ve metotlarla bu defa Türk aydınlarının kendi öz kültürünü keşif yolculuğu başlar. Türklerin yönünü Orta 
Asya’ya çevirmesinin sebeplerinden birisi de Orta Asya ile yeni yeni gelişmekte olan yakın siyasi ilişki-
lerdir. Rusya duhulündeki yerlerden Osmanlı’ya dâhil olan Türkçü aydınlar, Türkçülüğün gelişmesinin 
en önemli amili olacaktır. İsmail Gaspıralı (1851-1914), Ağaoğlu Ahmet (1869-1939) ve Yusuf Akçura 
(1876-1935)nın başı çektiği Türkçülüğün bu sembol isimleri, Ziya Gökalp (18761924) ve Cumhuriyet’e 
giden süreçte Türk milliyetçiliğinin sistematik bir hâl alması noktasında yapı taşlarıdır. 
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Kırım Tatarı olan İsmail Gaspıralı 1873’te yayımlamaya başladığı Tercümân gazetesinde Orta As-
ya’daki Türklerin kaderini belirleyecek şeyin dil ve manevi yönden birliğin sağlanması olduğuna inanır. 
“Dilde, işte, fikirde birlik” ifadesi ile formülleştirdiği teziyle tüm Türkleri ortak bir çatı altında toplama 
gayretindedir. İttihat ve Terakki’nin kurucularından Ahmed Rıza ve Jön Türklerle yakın ilişkileri olan 
Azerbaycanlı Ağaoğlu Ahmet ve bir diğer Azerbaycanlı, Azerbaycan’da ilk Türkçe piyesi yayımlayan 
Mirza Fethali Ahundov (1812-1878)un da Türkçülük akımına katkıları yabana atılmaz. Ahundov’un Türk 
alfabesinin ıslahına dair yazıları vardır. Ahundov gibi Rusya’da yetişmiş Hüseyinzâde Ali (1864-1941) 
Bey de İttihat ve Terakki’nin kuruluşunda payı olan, Jön Türklere Türkçü fikirleri aşılayan kişilerden 
biridir. Rusya’dan Osmanlı’ya gelen bu isimlerin içinde Türkçü fikirlerin gelişimi adına en etkili isim kuş-
kusuz Yusuf Akçura’dır. 

Türkçülük Dil Alanındaki Çalışmalarla Başlar 
İlk çevirilerden bazılarına imza atan ve ilk Türkçe sözlüklerden birisi olan Lehçe-i Osmanî’nin yazarı 

olan Ahmet Vefik Paşa (1823-1891)nın dilde sadeleşme çabaları da bu yönde değerlendirilebilir. Böyle-
likle halkın konuştuğu ve yazdığı dil arasındaki ikilik ortadan kalkar

II. Abdülhamit devrinde dil çalışmalarının üç dalda geliştiği görülmektedir. Bunlar Türkçeyi öz kök-
lerine bağlamak, halkın millî şuuruna hitap edecek hâle getirerek Türk edebiyatını, Arap ve Fars kökle-
rinden koparıp Batılı fikir köklerine ulamaktır. Abdülhamit’in Orta Asya’daki Türk boyları hakkında araş-
tırma yapması için görevlendirdiği ve Macaristan’da toplanan 1. Turan Kongresi’ne gönderdiği Buharalı 
Şeyh Süleyman Efendi’nin Lugat-ı Çağatay ve Türkî-i Osmanî (Mihran Matbaası 1298/1881) eseri Türk-
çeyi öz köklerine bağlama çabasının bir ürünüdür. Süleyman Efendi bu eserde Osmanlı’nın konuştuğu 
Türkçenin Çağatayca köklere dayandığını ileri sürer. Kitapta Çağatay atasözü ve deyimleri de vardır. 
Şemsettin Sami (1850-1904)nin Kamus-ı Türkî (1901) ve Kamus-ül Âlâm (1889) ı da Türk milliyetçiliği-
nin dil sahasında geliştiğinin göstergelerinden biri kabul edilir. 

Osmanî: Osmaniyye. 1. Müe’essis-i devlet Osman Han Gazi bin Ertuğrul hazretlerine mensup ve 
müteallik: Hânedân-ı Osânî, Devlet-i Osmâniyye. 2. Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye’ye mensup veya ait 
olan: Târîh-i Osmânî, asâki-i Osmâniyye; memalik-i Osmâniyye. 3 Osmanlı yani garp Türkleri kavim 
ve cinsiyetine ve lisân-ı Türkî-i garbîye mensup ve müteallik: Lisân-ı Osmânî; lügat-i Osmâniyye; sarf-ı 
Osmânî. (Türkî ve Türkiyye demek daha doğrudur).

Şemsettin Sami Bey “Türk” ve “Türkçe” maddelerinde de Türkleri överek benzer ifadeler kullanır:
Türk: Ar. etrâk. Esasen Asya kıt’asının şimâl-i garbî cihetinde münteşir bir büyük ümmet ki oradan 

tevârîh-i muhtelifede cihangirlikle ve kişver-küşâlıkla cenup ve garba doğru yayılarak Avrupa’nın dahi 
şark-ı cenûbî cihetlerine sokulmuşlardır. Şu’ubât-ı muhtelifeye münkasım olup, kable’l-islâm (Uygur) ve 
el-yevm (Çağatay) ve (Osmanlı) şubeleri lisân-ı edebîye nail olmuşlardır. (Şemsettin Sami, 1998, s.299) 

Türkçe: Türk ümmetine mensup ve bunların tarz ve usulüne muvafık: Türkçe tavır ve hareket, Türk-
çe lisan. Türk lisanı, lisân-ı Türkî: Türkçe güzel bir lisandır; Türkçeyi unuttu… 

Sonradan yolundan dönse de Jön Türklerin öncü isimlerinden olan Mizancı Murat’ın Tarih-i Umumi 
(1880-1882) eserini de unutmamak gerekir. Türkler, Hintliler ve Çinlileri Asya’nın üç büyük milleti olarak 
gören Mizancı, bu eserinde İslamiyet öncesi Türkler hakkında bilgi verir. 

İkdam dışında dilin sadeleştirilmesi gereğine dair bu dönemde ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahvâl 
başta olmak üzere, Tasvir-i Efkâr, Muhbir, Mecmua-i Fünûn, Sabah gibi pek çok gazetede yazı bulmak 
mümkündür. 

Şiirde sadece Arapça ve Farsçaya karşı değil, yeni yeni etkisi görülmeye başlanan Batı dillerinden 
giren kelimelere de bir tepki vardır. Osmanlı dilinin, Türkçenin köklerini arayış çabaları beraberinde 
dilin Arapça ve Farsçadan ve doğal olarak da edebiyatın Arap ve Fars edebiyatlarının etkisinden kur-
tarılarak bağımsız ve millî olması tartışmalarını getirmiştir. Ancak gelenekçi ve eski edebiyat yanlıları 
Arap ve Fars edebiyatlarıyla birer kaynak olarak ilişki kesildiğinde geriye bir şey kalmayacağını iddia 
ederler. Namık Kemal ve Ziya Paşa arasında gelişen Harabat tartışması bunlardan biridir. 19. asrın bu 
gayretleri millî edebiyatın yapısını oluşturacak Genç Kalemler hareketinin “Yeni Lisan” anlayışına temel 
oluşturacaktır. 

Dilin sadeleşme serüvenini geniş olarak düşünürsek kültürel manada bir öze dönüş olarak değer-
lendirmek gerekir. Dilin Arap ve Fars etkisinden kurtarılması kültürün de bu etkiden kurtulması anlamına 
gelmektedir. Dolayısıyla Tanzimat Dönemi’nden itibaren özellikle roman sahasında konuların yerlileştiği 
ve kendi kültürel kodlarından ilham aldığı görülecektir. 

Türkçülük, Meşrutiyet öncesinde hâkimiyetini biraz daha artırır. 1906’dan 31 Mart Vakası’na kadar 
Türk üyeler gittikçe milliyetçi bir çizgiye gelir. 
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Meşrutiyet’ten sonra İbrahim Temo ve Abdullah Cevdet gibi Türk olmayanlar tasfiye olacak ve bunlar 
daha sonra kendi etnik kimliklerinin çıkarları doğrultusunda birtakım siyasi faaliyetlerde bulunacaklardır. 
Ahmet Rıza, hatıralarında İttihat ve Terakki’nin yıkılış sebebinin 31 Mart Vakası olduğunu, toplumsal 
yapıyı iyi okuyamadıkları için zor ve şiddet kullanmak zorunda kaldıklarını söyleyecektir. Meşrutiyet’ten 
sonra milliyetçilik akımı İTC’nin içinde ve dışında kuvvetini artırır. Esasen Yusuf Akçura’nın faaliyetleriyle 
II. Meşrutiyet’ten sonra hâkimiyet alanını genişletir. Sonuç olarak 19. asrın ikinci yarısından itibaren dil ve 
kültür alanında başlayan millîleşme hareketinin, kısa bir süre sonra aydınlar ve onlardan sonra halk ara-
sında bir uyanışa yol açtığı ve hareketin siyasallaşarak bir ideoloji hâlini aldığını söylemek mümkündür. 

BATICILIK 
Osmanlı yenilgileri sadece Batı’nın askerî üstünlüğüne hamleder ve medeniyet olarak hâlâ kendi 

üstünlüğü noktasında kararlıdır. Bunun için de ilk yenileşme hareketleri askerî alanda olur. Dolayısıyla 
Osmanlı modernleşmesinin pragmatik bir yapısı vardır ve zaruretten ortaya çıkmıştır. Diğer cepheden 
bakıldığında ise uzun süren Osmanlı ve Doğu hegemonyasının bitmekte olduğunu gören Avrupa, artık 
kendi üstünlüğüne inanmaktadır. Avrupa Rönesans’tan beri yaşamın değiştiğinin farkındadır. 1745’te 
Paris Akademisi, “Avrupa’nın devamlı değişmiş ve hâlen değişmekte olan bir kıta olduğunu” açıklar. 

Osmanlı, savaşlardaki yenilgilerin devam etmesi üzerine durumun salt askerî üstünlükten kaynak-
lanmadığı düşüncesiyle ikinci aşamada Batı medeniyetinin mevcut hâlini sağlayan dinamikler üzerine 
eğilmeye başlar. Onların önce teknik üstünlüğü kabul edilir. Tanzimat Dönemi’yle artık taammüden 
Batılılar gibi olmaya başlamak istediğimizin resmî bir göstergesidir. Onun için her ne kadar Batı kurum 
ve kuruluşlarına benzer yapılar daha önce şekillenmeye başlasa ve modernleşmenin tarihi daha gerilere 
götürülebilse de devletin resmî politikası olması itibarıyla Tanzimat Dönemi, Batılılaşmanın miladı olarak 
kabul edilir. Bu anlamda Osmanlı ve Türkler için modernleşme hep Batılılaşma olarak düşünülmüştür. 

Devlet karşısında bireyin hak ve özgürlüklerinin varlığını ortaya koymak gibi Tanzimat Dönemi’yle 
başlatılan ıslahat çalışmaları Batılılaşmanın en önemli göstergeleridir. Osmanlı aydınlarının genel ön-
görüsü Batı’yı mevcut teknik, ilmi ve kültürel üstünlük aşamasına çıkaran felsefenin rasyonalizm ve po-
zitivizm olduğudur. Tanzimat ve sonrasında Meşrutiyet Dönemi Batıcılarının ortak Batı imgesi şöyledir: 
Batı Asya’ya nazaran fevkalade muazzam ekonomik ve sosyal ileriliklere sahiptir… 

Batı’nın pozitif bilimlerdeki ve siyasetteki üstünlüğünü bilir ve devleti oluşturan kurumları Batı tarzında 
ıslaha çalışır. Ahmet Cevdet Paşa bu özellikleriyle Batıcı düşüncenin gelişmesinde önemli bir okuldur.

Münif Paşa ise Cevdet Paşa’dan biraz farklı olarak siyasetin içindeki değil kültürel ve ilmî sahadaki 
faaliyetleri ile Batıcı düşüncenin gelişiminde rol oynamıştır. Arapça ve Farsçayı küçükken öğrenen Münif 
Paşa’yı değiştiren ve dönüştüren Mısır yılları olur. Batılılaşmaya Osmanlı’dan biraz daha önce başlayan 
Mısır’da hem Fransızca öğrenir hem de Avrupa kültürü ile tanışır. Başta Tercüme Odası’ndaki Arapça 
ve Farsça mütercimliği olmak üzere çok çeşitli görevler ifa eder. 1855’te Berlin’de sefaret ikinci kâtipliği 
ve ardından başkâtip olması onun Batı’yı daha yakından tanımasına vesile olur. Burada Aydınlanma dü-
şünürlerinin eserlerini okur. Üniversitede halka açık felsefe, hukuk, siyaset derslerini takip eder. 1857’de 
döndükten sonra Tahran elçiliği dâhil yine çeşitli görevlerde bulunur. Fikrî hayatı siyasi hayatından daha 
önemli olan Münif Paşa’nın en önemli hizmetlerinden biri “Cemiyyet-i İlmiyye-yi Osmaniyye”yi ve ilk 
popüler bilim dergisi olan Mecmua-i Fünûn’u kurmasıdır. Bu dergideki “insanın çevreyi meydana getiren 
aktif varlıklar olduğu”, “insanın toplumun unsuru olmaya mecbur olduğu” gibi fikirler Batı sosyologlarının 
görüşlerinden mülhemdir. Burada yayımlanan “Ehemmiyet-i Terbiye-yi Sıbyan” (Çocukları eğitmenin 
önemi) adlı yazısı ilk pedogoji yazısı olarak kabul edilir. Düşüncede ilerlemeci, hürriyetçi ve medeni-
yetçi olan Münif Paşa’nın bu konularda örnek aldığı Batı düşünürleri John Stuart Mill (18061873) ve 
Montesquieu’dur. Yine Münif Paşa’nın Türk düşünce tarihine büyük hizmetlerinden birisi de Fenelon, 
Fontenelle ve Voltaire’den seçilmiş metinleri topladığı Muhâverât-ı Hikemiyye’sidir. Ülkeye millî bir kü-
tüphane kazandırma girişimi gibi Batılılaşma yolunda daha pek çok hizmeti vardır. Ahmet Cevdet ve 
Münif Paşaların yanına Batılılaşma yolunda gayretleriyle elbette Ziya Paşa, Namık Kemal, Recaizade 
Mahmut Ekrem gibi isimler eklenebilir. 

Şinasi 
Türk düşünce hayatının ve edebiyatının Tanzimat’tan sonra Batı dairesinde şekillenmesinde en 

önemli isimlerden biri kuşkusuz Şinasi’dir. Şinasi’nin Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi gibi Tanzimat’ın 
diğer fikir adamlarından ayrılan çok önemli özellikleri vardır. Bunların başında da realizm ve rasyona-
lizme kendini vakfetmiş olması gelir. Şinasi’nin edebî ürün verme adına nicelik ve nitelik bakımından 
yeterli olduğunu söylemek zordur. Ancak eserlerinin ve görüşlerinin yarattığı etki, eserlerinin estetik 
değerinin çok ötesindedir.
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Şinasi 1860 yılında Tercüman-ı Ahvâl’de tefrika edilmeye başlanan Şair Evlenmesi oyununda ak-
lı temsil eden Hikmet karakterini yaratıp evlenme usulüne dair birtakım eleştiriler getirirken de Reşid 
Paşa’ya kasideler düzerken de aklı merkeze alır. 

Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde Şinasi’nin nesrin kurucusu olduğunu önemle vurgular. 
Öyle ki Doğu edebiyatının şiir ağırlıklı olduğunu hatırlarsak nesir, Batılı ve ilmi olanı simgelemektedir. 
Tanpınar Şinasi’nin bir diğer önemli yanını ise onun Nef’i’ye yaptığı küçük nazire ile insanımızı şark 
fatalizminin dışına çekmesi olarak belirler. 

Sadullah Paşa 
Şinasi ile duygudan akla, dinden bilime evrilen ve medeniyet ve bilimi insanlığın yol göstericisi olarak 

sabitlemeye başlayan zihniyet, Sadullah Paşa (1838-1891) ile bir adım öteye geçer. Onu Servet-i Fünûn 
şiirinin iki büyük temsilcisinden biri olan Tevfik Fikret ile Şinasi arasında bir köprü olarak görebiliriz. 
Kendisi gibi bir paşa olan babası Esad Muhlis Paşa’nın Sivas valiliği sırasında dünyaya gelen Sadullah 
Paşa, çocukluktan itibaren istidadıyla dikkat çeker. Babası ile birlikte birçok yer gezme ve deneyimleme 
şansı bulan Sadullah Paşa, Tercüme Odası’na girer. Burada Fransızca öğrenir. İlim ve siyaset alanında 
kendini geliştiren Sadullah Paşa, Şura-yı Devlet Maarif Dairesi’nde aza olarak bulunur. Birkaç arkada-
şıyla beraber hazırladığı Maarif Nizamnamesi ile eğitimde nelerin yapılması gerektiğine dair görüşler 
ileri sürer. 

Sadullah Paşa’ya göre Avrupa görülmedikçe medeniyetin ne demek olduğu anlaşılmaz. Burada ilim 
ve fen son derece ilerlemiştir. Sadullah Paşa’nın en dikkate değer noktalarından birisi Lamartine’den 
yapmış olduğu “Le Lac” (Göl) çevirisidir ki bu çeviri Türk edebiyatında en başarılı şiir tercümelerinin 
başında gelir. Sadullah Paşa’yı Batıcılık dairesi içinde değerlendirmemizi sağlayan en önemli eseri ise 
yukarıdaki düşüncelerinin bir serimi olan “19. Asır Manzumesi”dir. Manzumenin adındaki tarihin miladi 
(Batı sistemi) oluşu bile dikkat çeker. Bu manzumede Paşa, 19. yüzyıldaki kimya, fizik vb. alanlardaki 
bilimsel gelişmelerin, icatların âdeta bir dökümünü yapar. Şiir, fenni ve aklı merkez almış bir zihniyetin 
övgüsüdür.

Sadullah Paşa 1891’de Viyana’da elçi iken hava gazı ile intihar ederek yaşamına son verir. İntihar 
etmesine sebep olarak pek çok şey söylenmektedir. 

Beşir Fuad 
İlk Türk pozitivist ve natüralisti olarak karşımıza çıkan Beşir Fuad (1852-1887) döneminin en ente-

lektüel isimleri arasında gösterilir. Fatih Rüşdiye Mektebi ve Suriye’de Cizvit Mektebi’nde tahsile baş-
layan Beşir Fuad, sonrasında Askerî İdadî ve Mekteb-i Harbiye’de okur. 1875-76 Sırp ve 1877-78 Rus 
savaşlarına fiilen girmiş ve Girit İsyanı sırasında da görevlendirilmiştir.

Beşir Fuad edebiyat sahnesine ilk olarak Envâr-ı Zekâ dergisinde 1883 yılında çıkar. “Lewes’ten ter-
cüme edilmiş olan bu yazı filozof, Heraklitos, Sokrates’in nutku, Anaksogoras adlarını taşıyan dört küçük 
parçadan ibarettir”. Henüz ilk yazısında bile dönemin genel ilgi alanının dışında konulara meylettiğinin 
izlerini görürüz. Beşir Fuad bu dergide Fransızca ve Almancadan çeviriler yapmaya devam edecektir. 
Hatta Almancadan tercüme ettiği “Kalb” isimli makale, onun romantizmin duygu dünyasını yıkmaya baş-
layıp natüralizme yelken açtığı milat olarak düşünülür. Kendisi gibi edebiyat ve fen meraklılarına hitap 
edecek Hâver adlı uzun soluklu olmayacak bir dergi kurar. Bu dergiden sonra fen konusunda daha ağır-
lık kazanan ve “Mesail-i Siyasiyyeden maada (başka) her şeyden bahseder” ibaresiyle on beş günde bir 
çıkan Güneş Dergisi’ni yayımlamaya başlar. 

Natüralizmin kurucusu Emile Zola “deneysel roman” fikrini fizyolojist Claude Bernart’ın müspet bi-
limlerde uyguladığı yöntemlerden ilham alarak oluşturmuştur. Türk edebiyatına bu iki ismi tanıtmak ve 
Zola’nın öncüsü olduğu natüralizmi savunmak da Beşir Fuad’a düşmüştür. 

Edebiyat tarihine “hayaliyyun-hakikuyyûn tartışması” olarak geçecek romantizm ve realizm tartış-
masının içinde de Beşir Fuad vardır. Felsefi temellerini Darwinizm ve determinizme ve salt bilime da-
yandıran natüralizmin savunucusu da tahmin edilebileceği gibi Beşir Fuad’dır. Tartışmanın diğer kişi-
leri Ahmet Mithat, İsmail Hakkı ve Nabizâde Nâzım’dır. Natüralizm taraftarı Beşir Fuad’ın görüşlerinin 
Servet-i Fünûn edebiyatında psikolojik realizmi ve natüralizmi benimseyen özellikle Halit Ziya üzerinde 
etkisi olduğunu bilmek gerekir.

Bebekken bir oğlunu kaybetmesi, annesinin ölümü, geçim sıkıntısı gibi dertler onun mutlak pozi-
tivizmi ile birleşince Beşir Fuad’ın psikolojisi bozulur. 5 Şubat 1887’de bileklerini keserek intihar eder. 
İntiharı sırasında eline kalem alarak vücudunda ve hissiyatındaki gelişmeleri son nefesine kadar yazdığı 
bilinmektedir. 
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. I. Balkanlardaki milletlerin Osmanlı 
Devleti›nden ayrılmaları

 II. I. Dünya Savaşında Arapların İngilizlerle 
işbirliği yapmaları

 Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdaki fikir 
akımlarından hangilerinin önemini kay-
betmelerinde etkili olmuştur?

A) Osmanlıcılık - İslamcılık
B) Türkçülük - Batıcılık
C) Batıcılık - Turancılık
D) Ümmetçilik - Batıcılık
E) Türkçülük - Ümmetçilik

AÇIKLAMA
Osmanlıcılık ve İslamcılık sırasıyla I. ve II. mad-
delerde gerçekleşen olayların etkisiyle önemleri-
ni kaybettiler.

YANIT: A

2. Balkan Savaşı, hangi devletin Osman 
Devleti›ne saldırmasıyla başlamıştır?

A) Karadağ
B) Yunanistan
C) Sırbistan
D) Bulgaristan
E) Romanya

AÇIKLAMA
Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik ve özgür-
lük ateşi ilkin Balkan topraklarından Karadağ’ın 
Rusya’nın desteğiyle Osmanlı Devleti’ne saldır-
masıyla başlamıştır.

YANIT: A

3. Balkan savaşları sonunda Bulgaristan›da ka-
lan Türklere azınlık statüsünün verilmesi;

 I. İstanbul
 II. Atina
 III. Bükreş
 antlaşmalarından hangilerinin şartları 

arasında yer almıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

AÇIKLAMA
Yalnız İstanbul’daki azınlıklar bu statü kapsamın-
da yer almaz.

YANIT: A

4. Osmanlı tarihinde ilk defa bazı aydınlar ta-
rafından Genç Osmanlılar adıyla hükümetin 
çalışmalarını destekleyecek bir cemiyet ku-
rulmuştur. Bu cemiyetin üyesi olan aydınlar 
Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıkların ay-
rılma isteklerine ve isyanlarına son vermek 
için çalışmalar yapmışlardır. Azınlık ulusları 
kazanmak ve onları Osmanlı birliğine çağır-
mak amacıyla Osmanlıcılık fikri doğmuştur. 

 Bu parçada Osmanlıcılık akımının aşağı-
daki amaçlarından hangisi belirtilmiştir?

A) Azınlıklara devlet sınırları içinde aynı 
hak ve yetkiye sahip oldukları düşünce-
sini yaymak

B) Osmanlıcılık fikrinin toplum tarafından 
istendiği fikrini kanıtlamak

C) Osmanlıda yaşayan azınlıkları ve Müslü-
manları bir araya getirmek

D) Milliyetçilik akımının azınlıklar üzerinde-
ki etkisini azaltmak

E) Azınlıkların Osmanlı kültürünü tanıması-
nı sağlamak

AÇIKLAMA
Osmanlı’da yaşayan azınlık ve müslümanları bir 
araya getirmek Osmanlıcılık akımınınk amaçların-
dandır.

YANIT: C
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5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıcılık akı-
mının temsilcilerinden değildir?

A) M. Şamsettin Günaltay
B) Şeyhülislam Kazım Efendi
C) Eşref Edip
D) Said Halim Paşa
E) Abdullah Cevdet

AÇIKLAMA
Abdullah Cevdet ilk türk pozitivistidir, denebilir. 
Batılılaşma akımının ateşli savunucusudur.

YANIT: E

6. II. Mahmutʼun  “Ben tebamdaki din farkını 
ancak camilerine, havralarına ve kiliselerine 
gittikleri zaman görmek isterim!”  sözü aşa-
ğıdaki fikir akımlarından hangisinin doğu-
şuna işaret etmektedir?

A) İslamcılık
B) Türkçülük 
C) Milliyetçilik
D) Osmanlıcılık
E) Batıcılık

AÇIKLAMA
Din farkının günlük yaşamında bir belirleyen olma-
ması gerekliliğini vurgulayan ideoloji Osmanlıcılık-
tır.

YANIT: D

7. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı sırasın-
da, Türk aydınlarının büyük bir bölümü, üm-
metçiliğe bağlı Osmanlıcığın terk edilerek 
milliyetçiliğin benimsenmesinin,memleketin 
geleceği için gerekli olduğuna inanıyorlardı. 
Bu inanç sonucunda Türkçülük ve milliyetçi-
lik akımları doğmuş, her sahada millî kimlik 
arayışı başlamıştır. Türk vezniyle kültürü ile 
millî konuları, millî ülküleri işleyen Türk ede-
biyatı ihtiyacı ve özlemi sonunda 1911-1923 
yılları arasında --- etkili olmuştur. 

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?

A) Milli Edebiyat
B) Tanzimat Edebiyatı
C) Fecri Ati 
D) Servet-i Fünun 
E) Saf Şiir Akımı

AÇIKLAMA
Tanımı yapılan edebiyat Millî Edebiyat’tır.

YANIT: A

8. Mustafa Reşit Paşa ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Osmanlı’da modernleşme ve Batılılaşma 
çabalarının kendisinden çok daha ön-
ceye götürülebilmesine rağmen Reşid 
Paşa âdeta değişimin sembolüdür. 

B) Osmanlı sınırları içinde çeşitli görevler 
ifa ettikten sonra Fransızca öğrenmiştir.

C) Paris orta elçiliği (1834)
D) Londra büyükelçiliği (1836)
E) Hariciye nazırlığı (1837) gibi çeşitli gö-

revler yapan Reşid Paşa, 1838’de Fran-
sa ile bir ticaret anlaşması imzalar. 

AÇIKLAMA
Hariciye nazırlığı Paris ve Londra elçiliği görevle-
rinde bulunan Mustafa Reşit Paşa Fransa ile bir ti-
caret antlaşması yapmamıştır.

YANIT: E
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9. Ali Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Henüz 15 yaşında Divan-ı Hümayun ka-
lemine girmiştir.

B) Âli Paşa’nın asıl adı Mehmet Emin’dir. 
C) Âli adını Hümayun’da alır. 
D) Reşid Paşa’nın Fuat Paşa ile birlikte fikir 

ve eylemlerinin devam ettiricisidir. 
E) 1860’ye kadar Londra maslahat güzar-

lığı, dışişleri bakanlığı müsteşarlığı ve 
bakanlığı gibi çeşitli görevler ifa ettikten 
sonra, bu tarihte Reşid Paşa’nın azliyle 
sadrazamlığa getirilir.

AÇIKLAMA
1850’ye kadar olması gerekti. Ali Paşa 1850’ye 
kadar Londra’da maslahakgüzârlık yapmıştır.

YANIT: E

10. Fuat Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır?

A) Şair Keçecizade İzzet’in oğludur.
B) Askerî tıp okulundan mezun olur. 
C) Fransızcayla ilgili ilk bilgilerini, eğitim dili 

Fransızca olan bu okulda alır. 
D) Fransızcasını ilerletemez.
E) 1837’de “Tercüme Odası”na girer.

AÇIKLAMA
Fransızcasını mükemmel derecede ilerletir

YANIT: D

11. Batılılaşmanın miladı olarak kabul edilen 
siyasi gelişme aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) I. Meşrutiyet 
B) Tanzimat Fermanı 
C) II. Meşrutiyet 
D) İlk nüfus sayımının yapılması 
E) Yeniçeri Ocağının kaldırılması

AÇIKLAMA
Batılılaşmanın miladı 1839 Tanzimat Fermanı’dır. 
Fransız İhtilali, Osmanlı’nın gerilemesi sebebiyle 
yurt dışına eğitim için gönderilen gençlerin yurda  
Avrupa’dan getirdikleri özgürlük, eşitlik gibi kav-
ramlar Tanzimat Fermanı’nın ilanına zemin hazır-
lamıştır.

YANIT: B

12. Ahmet Cevdet Paşa ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır? 

A) Mecmua-i Fünûn’un kurucusudur. 
B) Mecelleyi kaleme almıştır. 
C) Kanun-ı Esasi’nin hazırlanmasında payı 

vardır. 
D) Türkçenin bilim dili olabileceğine inanır. 
E) Metotta yenilikçidir.

AÇIKLAMA
Mecmua-i Fünûn, Cemiyet-i İlmiyye’nin kurucula-
rı arasında Ahmet Cevdet Paşa yer almamaktadır. 
Münif Mehmed Paşa’nın ön ayak olmasıyla yayım-
lanmıştır.

YANIT: A
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13. Natüralizm taraftarı Beşir Fuad’ın aşağı-
daki sanatçılardan hangisi üzerinde etki-
si olduğu söylenebilir? 

A) Ziya Paşa 
B) Ahmet Mithat 
C) Namık Kemal 
D) Şemsettin Sami 
E) Halit Ziya

AÇIKLAMA
Halit ziya Uşaklıgil edebiyatımızda naturalizmin et-
kilerinin görüldüğü eserler vermiştir. Daha önceler 
ise romantizmin ve realizmin kısmi etkilerini taşı-
yan eserler yazmışlardır.

YANIT: E

14. Osmanlı Devleti’nin 1699’daki ilk toprak 
kaybını yaşadığı antlaşma aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Paris 
B) Prut 
C) Pasarofça 
D) Karlofça
E) Edirne

AÇIKLAMA
Osmanlı Devleti’nin ilk toprak kaybı yaşadığı 1699 
Karlofça Antlaşmasıdır.

YANIT: D

15. Osmanlılık bilincinin uyandırılıp Osmanlı 
şemsiyesi altında imparatorluğu bir arada 
tutma gayreti Tanzimat Dönemi’nde hangi 
ifade ile karşılanır? 

A) İttihat ve Terakki 
B) İttihat-ı İslam 
C) İttihat-ı Anasır 
D) Terakkiperver 
E) İtilaf

AÇIKLAMA
İttihat-ı Anasır, Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
yüz yılına damgasını vuran fakat esas olarak II. 
Abdülhamit ve meşrutiyet döneminde kullanılan 
kimlik politikasıdır.

YANIT: C
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat 
Fermanı’nın getirdiği yeniliklerden biri de-
ğildir? 

A) Padişahın yetki alanının genişletilmesi 
B) Halkın can ve mal güvenliğinin sağlan-

ması 
C) Din, dil, ırk farkı gözetilmeksizin herke-

sin eşit olması 
D) Yönetimin uygulamalarının yasalara da-

yanması 
E) Devlet yönetiminin yeni kanunlara göre 

şekilleneceği

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük cere-
yanın doğmasının nedenlerinden biri de-
ğildir? 

A) Osmanlı’nın Orta Asya ile yeni yeni geli-
şen siyasi yakınlaşmaları 

B) Dilde sadeleşme hareketleri ve dil şuu-
runun oluşması 

C) Rusya’dan yurda gelen Türkçülerin faa-
liyetleri 

D) Bazı Tanzimat yazarlarının natüralizme 
olan ilgisi 

E) Oryantalist Batılıların dil ve kültür alanın-
daki çalışmaları

3. Türkleri, Çinliler ve Macarları “Turan gru-
bu” altında bir düşünen, Çağatay dillerin-
den Uygur diline, Kutadgu Bilig’e kadar 
Türk kültürüne kadar dair onlarca eser ve-
ren Macar bilim adamı, Türkolog aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Cahun 
B) Vambery 
C) Guignes 
D) Gibb 
E) Radloff

4. Türkçülüğün gelişiminde etkili olan dış 
Türklerden biri aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) Ahmet Haşim 
B) Mehmet Akif 
C) İsmail Gaspıralı 
D) Ziya Gökalp 
E) Mehmet Emin

5. 1860 yılında Şinasi tarafından yayımlan-
maya başlanan ilk özel Türk gazetesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Tercüman-ı Ahval 
B) Tasvir-i Efkâr 
C) Hürriyet 
D) Ceride-i Havadis 
E) Muhbir

6. Tersane Konferansının açılış tarihi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) 23 Aralık 1876
B) 24 Aralık 1876
C) 23 Aralık 1879
D) 25 Aralık 1870
E) 26 Aralık 1876

7. Sultan Abdülaziz’den sonra yerine hangi 
padişah geçmiştir?

A) II. Mahmut
B) III.Selim
C) II.Abdülhamit
D) II.Selim
E) II.Murat
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8. Yeni Osmanlılar Tarihi kimin eseridir?

A) Ebuzziya Tevfik
B) Münif Paşa
C) Cevdet Paşa
D) Ziya Paşa
E) Şinasi

9. Meclis-i Mebusan hangi tarihte kapatıl-
mıştır?

A) 1875
B) 1876
C) 1878
D) 1868
E) 1873

10. Meclis-i Mebusanı hangi padişah kapat-
mıştır?

A) II. Abdülhamit
B) Abdülaziz
C) III.Selim
D) II. Beyazıt
E) I. Abdülhamit

11. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde dağılmayı 
önlemek amacıyla birtakım düşünce akımla-
rı ortaya çıkmıştır.

 Bu düşünce akımlarından Osmanlıcılık dü-
şüncesinin önemini kaybetmesinde,

 I. Avrupa’da ulus devletlerin ortaya çıkma-
sı,

 II. Meşrutiyet’in ilanına rağmen azınlıkların 
ayrılıkçı hareketlerini sürdürmesi,

 III. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
 durumlarından hangilerinin etkili olduğu 

savunulabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

12. Aşağıdakilerden hangisi 19. Yy’da meyda-
na gelen olaylardan değildir?

A) Mısır Valisi Kavalalı mehmet Ali Paşa’nın 
İsyanı

B) Küçük Kaynarca Antlaşması
C) Kırım Savaşı
D) 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Sava-

şı)
E) Yunan İsyanı – Navarin Olayı

13. Osmanlı Devleti’nden bağımsızlık için 
ayaklanan ilk azınlık hangisidir?

A) Sırplar   
B) Yunanlılar   
C) Ermeniler   
D) Rumlar    
E) Bulgarlar

14. Osmanlı Devleti’nde ayaklanarak bağım-
sızlığına kavuşan ilk azınlık hangisidir?

A) Rumlar   
B) Bulgarlar   
C) Sırplar   
D) Yunanlılar   
E) Ermeniler

15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı 
Devleti’nde padişah yetkilerinin sınırlan-
dırılması aşamalarından değildir?

A) Sened-i İttifak           
B) Tanzimat Fermanı
C) Lale Devri                    
D) Islahat Fermanı
E) Meşrutiyet
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. A Tanzimat Fermanı’nda padişahın yetkile-
ri genişletilmemiştir.

2. D Bazı Tanzimat yazarlarının naturalizme 
olan ilgisi edebî bir etkinlik iken Türklük 
cereyanı ideolojik bir durumdur.

3. B Bu bilim adamı Vambery’dir.

4. C İsmail Gaspralı, Kırım Tatarı fikir adamı-
dır. Rus İmparatorluğu’nda Türk ve İslam 
toplumlarının eğitim, kültür, reformu ve 
modernleşme ihtiyacını dile getiren müs-
lüman aydındır. 

5. A Tercüman-ı Ahval Şinasi tarafından ya-
yımlanan ilk özel Türk gazetesidir.

6. A Tersane Konferansı 23 Aralık 1876’da 
açılmıştır. Osmanlı Deleti’nin Bal-
kanlar’daki eyaletlerinin yönetimi ko-
şullarını düzenlemek amacıyla Haliç 
Tersaneleri’nde toplanmıştır.

7. C Sultan Abdülazizden sonra yerine II. Ab-
dülhamit gelmiştir.

8. A Ebuzziya Tevfik’in Genç Türkler’i anlatan 
eseridir.

9. C 1878’de 93 Savaşı’nın getirdiği sorunlar 
sebebiyle kapatılmıştır.

10. A II. Abdülhamit 1878’de Osmanlı-Rus 
Savaşı’nı (93 Harbi) bahane ederek ka-
patmıştır.

11. D Avrupa’da ulus devletlerin ortaya çıkışı 
ve etnik ayrılıkçı hareketler Osmanlıcılık 
akımının önemini yitirmesine sebeptir.

12. B Küçük Kaynarca Antlaşması 1774 yılın-
da yani 18. yy’da imzalanmıştır.

13. A Bağımsızlık için ilk savaşan etnik azınlık 
Sırplardır.

14. D Etnik unsurlardan ayaklananlardan ilk 
bağımsızlığına kavuşan Yunanlılardır.

15. C Lale Devri’nde pek çok yenilik gerçekleş-
tirildi. Ancak padişahın yetkilerinin sınır-
landırılması söz konusu değildir.
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Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Osmanlı’yı mo-
dernleşmeye zorlayan şartları sıralayabilecek, toplumsal ve siyasi de-
ğişiminin boyutlarını değerlendirebilecek, medeniyet değişiminin neti-
celerini kavrayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 4

MEDENİYET DEĞİŞİMİ İÇİN ZİHNİYET DEĞİŞİMİ GEREKLİDİR
Osmanlı zaruri olduğu müddetçe Avrupa’dan değer ithal etmiştir. Ancak III. Selim ve II. Mahmut de-

virlerine kadar Batı medeniyetiyle kurulan ilişkilerin yüzeysel ve münferit kaldığı da iddia edilebilir. İlginç 
bir örnek olarak Avrupa’daki sanat hareketlerini uzaktan da olsa takip eden II. Bayezid’in bazı sanatçı-
larla temas kurması verilebilir. Rönesans’ın öncü isimlerinden Leonardo da Vinci (1452-1519), Haliç ve 
Galata üzerine birer köprü çizimi yapmış ve bunu padişaha bildirmiştir. Rönesans’ın bir diğer ismi Micha-
langelo (1475-1564)nun da köprü yapımıyla ilgili olarak İstanbul’a gelmeye niyetlendiği bilinir. Fakat bu 
girişimler sonuçsuz kalmıştır. Yine Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde At Meydanı’na (Sultan Ahmed) 
Herkül ve Apollon gibi mitolojik heykeller dikilmiştir ki İslam düşüncesinin heykele yaklaşımı malumdur. 

Hilafetin Yavuz Selim’le Osmanlı’ya geçişinin ardından, Tanzimat’a kadar geçen süreçte şeriatın 
giderek padişahın önüne geçtiği de görülür. Her türlü devlet işinde şeyhülislamdan fetva alınması bu-
nun kanıtıdır. Hatta Abdülaziz’den II. Abdülhamit’e kadar geçen süreç hatırlanırsa şeyhülislamdan fetva 
alınarak padişah bile devrilir, yerine yenisi getirilir. Şeriatın padişahı denetim altına alması, devletin dinî 
bir karakteri olduğunu düşündürmemelidir. Osmanlı üç büyük dinin dışında pek çok mezhebi de içinde 
barındırdığı için zaten ülkeyi şeriatla yönetebilmesine imkân yoktur. Adalet öncelikli olarak örfi hukuka 
dayanır. Örfi hukukla şer’i hukukun uyumundan oluşur. İşte bu noktada her türlü yasanın dinden refe-
ranslarla çıkarılması, zihniyetin çözümlenmesi noktasında ipucu olarak görülebilir.

Osmanlı’yı Medeniyet Değişimine Zorlayan Toplumsal ve Siyasi Gelişmeler
Karlofça Anlaşması (1699) ile başlayan toprak kayıplarının, Kırım’ın bağımsızlığını elde ettiği Küçük 

Kaynarca (1774) ile devam etmesi, ardından Edirne Antlaşması (1829)yla Yunanistan’ın bağımsızlık 
kazanması, Osmanlı’nın dikkatini kendine karşı bir süredir galibiyet almakta ve üstünlük kurmakta olan 
Avrupa’ya çevirmiştir. 

Osmanlı’nın tutukluğunda ve atılımlarının bir türlü cılız kıpırdanışların ötesine geçememesinde dış 
sebepleri de dikkate almak gerekir. Coğrafi keşiflerle dünya kat kat büyümüş, farklı yerler ve iklimler-
le yepyeni şartlar ortaya çıkmıştır. Belki de tarihin akış yönü değişmiştir. 1492’de Cristophe Colom-
be Hindistan’ı ararken yeni bir kıta bulmuş, 1502’de Macellan, Pasifik’i dolaşmıştır. Büyük denizlerin 
Avrupa’nın kontrolüne geçmesiyle Akdeniz-Hindistan yolu körleşmiş, bu yol üzerindeki ülkeler, başta 
Türkiye ve tabileri olmak üzere ekonomik önemlerini giderek kaybetmişlerdir.

Batı ile giderek açılmakta olan ara kapatılmak istenir. Batı ile aranın açılmasını hızlandıran dinamik, 
Batı ilerlerken Osmanlı’nın durmasıdır. Öyle ki Avrupa modern düzene geçiş sürecinde siyasal ve top-
lumsal pek çok deneyim yaşamıştır. Rönesans, Reform, hümanizm, coğrafi keşifler, aydınlanma felse-
fesi, Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali vb. gelişmeler hem bir birikimin sonucudur hem de yeni değişimlere 
katalizör olur. Oysa Osmanlı ne bu milatların temelini oluşturan sebeplere ne de sonuçlarına fazla kafa 
yormuştur. Osmanlı’nın yeni girdiği medeniyet dairesi ile ilişkiye pragmatik öngörüsüyle askerî alan gibi 
işine öncelikli yarayanlarla başladığı bilinir. Yeni medeniyetle ilişkiyi bilmek, Tanzimat Dönemi edebi-
yatının mevcut tematik ve biçimsel hâlini sağlayan dinamikleri, yazar ve şairlerin zihniyetlerinin nasıl 
şekillendiğini anlamak noktasında çok önemlidir. 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.



YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II

104

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

MEDENİYET DEĞİŞİMİ ASKERÎ ALANDA BAŞLAR 
Osmanlı’nın özellikle Ruslar karşısında almış olduğu yenilgi bir uyanış yaratır. Öncelikle askeriyeye 

kendi içinde nizam verme arayışının içine girilir. Kifayet etmeyince daha radikal kararlar almak zorun-
da kalan ilk padişah III. Selim olur. 1787-1792 arasındaki mücadeleden mağlup ayrılmak, III. Selim’i 
Batı’yı daha yakından takip etmeye sevk etmiştir. Nizam-ı Cedit her ne kadar bir yeni askerî teşkilat gibi 
değerlendirilse de aynı zamanda bir ıslahat çalışmasıdır. III. Selim’in yarıda bırakmak zorunda kaldığı 
askerî ıslahatları IV. Mustafa ve II. Mahmut devam ettirir. Mühendishâne-yi Bahrî-i Hümâyûn (1773) ve 
Mühendishâne-yi Berrî-i Hümâyûn (1795)’un kurulması, Nizam-ı Cedit Ordusunun kurulması (1793), 
Yeniçeri Ocağının kaldırılması (1826) ve Âsakir-i Mansure-yi Muhammediye’nin kurulması (1826) gibi 
girişimler hep askerî alandaki gerilemeyi önlemek içindir.

Bu anlamda 1826’da Yeniçeri Ocağının kaldırılışı geçmiş askerî anlayışın terk edilip yeni, teknik ve 
Batı sistemine yakın bir orduya geçişin müjdesidir. Bu aynı zamanda Batı ile ilişkilerin ve Batılılaşma 
unsurlarının mecburen askerî alanın dışına da çıkmasını sağlayacaktır ve Batılılaşma yolunda zaman 
zaman engel teşkil eden bir kurumun ortadan kaldırılması yolun daha hızlı kat edilebilmesinin de önünü 
açar. 

ASKERÎ ALAN DIŞINDAKİ YENİLEŞME HAREKETLERİ 
Batı medeniyeti ile önce zaruretten doğan etkileşim, doğal olarak akabinde siyasi ve kültürel etkilen-

meyi getirir. III. Selim’in askerî alandaki iyileştirme hareketi, II. Mahmut’la birlikte siyasi ve kültürel yapıyı 
da içine alan daha kapsamlı bir hâl alır. II. Mahmut Dönemi’ni Osmanlı’da “medeniyet” düşüncesinin 
doğduğu dönem olarak ele almak gerekir. Memurlara ve valilere maaş bağlanması, köy ve mahalleler 
için muhtarlıklar kurulması, erkekleri kapsayan bir nüfus sayımının yapılması, Posta Teşkilatı’nın ku-
rulması, nazırlıkların kurulması, karantina sisteminin getirilmesi, pasaport alma usulünün konulması, 
mülkiyet hakkının tanınması vb. pek çok ıslahat II. Mahmut Devri’nde yönün Batı’ya çevrildiğinin gös-
tergesidir. Mekteb-i Tıbbiyye gibi Avrupa tarzı okulların açılması, Batı müziği dinlemenin serbestleşmesi 
ve ilk gazete Takvim-i Vekayi’nin yayın hayatına girmesi ise kültürel manada Batı’ya yönelişi ifade eder. 
II. Mahmut Devri’nde Batılılaşmanın hız kazanmasının nedenlerinden biri Avrupa’ya tahsil için giden 
öğrencilerin Batı medeniyetini yakından tanıma fırsatı bulmalarıdır. 

MATBAANIN OSMANLI’YA GELİŞİ VE ETKİLERİ 
Osmanlı’ya matbaa Gutenberg’den neredeyse üç asır sonra İbrahim Müteferrika (1674-1745) ile ge-

lecektir. Müteferrika’dan önce de Osmanlı toprakları içinde matbaacılık faaliyetleri vardır ama ilk Türkçe 
kitap için 1726’yı beklemek gerekecektir. “Matbaanın Avrupa’da ilk kullanılmaya başlandığı anlardan 
itibaren Türkler tarafından bilindiği, olumsuz bir karar vesilesiyle de olsa, Sultan II. Bayezid’in bunu 
yasaklayan 1485 tarihli bir fermanı dolayısıyla, anlaşılmaktadır” (Saydam, 2014, s. 500). Yahudilerin 
1494’te İstanbul’da Tevrat ve yorumunu bastıkları bilinir. Avrupa engizisyonundan kaçan özellikle İspan-
ya Yahudileri (Sefarat), Selanik, İzmir, Edirne gibi şehirlerde matbaa faaliyetleri yapar. Bu matbaalarda 
Türkçe ve Arapça yasak olduğu için Yahudiler, Latin, Yunan, İspanyol ve İbrani dillerinde eserler yayım-
layabilir. Yine bir diğer azınlık Ermenilerin ve Cizvitlerin de bu alanda faaliyetleri bulunmaktadır. 1726 
yılında ilk Türk matbaası kuruluncaya kadar Türkçe kitap basılmamıştır. İlk Türkçe kitap ancak Lale 
Devri’nde Sultan III. Ahmet zamanında basılabilecektir. Babası 28 Çelebi Mehmet ile birlikte Fransa’ya 
gidip matbaanın önemini gören Said Mehmet Efendi’nin dönüşte Müteferrika ile tanışması ve dostluk 
kurmaları bu yönde bir dönüm noktası olur. Sait Mehmet, matbaa ile ilgili düşüncelerini Müteferrika ile 
paylaşır. İki arkadaş ilk olarak matbaanın gereklerini devlet adamlarına anlatmak üzere Vesîle el Tıbâ’yı 
yazar. Uzun uzadıya matbaanın öneminin ikna edici biçimde ele alındığı gerekçenin ardından III. Ahmet 
“tefsir, fıkıh, kelam” gibi kitapları basmamak şartıyla 1726 yılında Hatt-ı Humayun’u imzalar. 

Müteferrika matbaasında basılan ilk kitap 1729 yılında iki ciltlik Arapça-Türkçe bir sözlük olan Van-
kulu Lügati’dir. Daha sonra Kâtip Çelebi’nin Tuhfetü’l-Kibâr fî Esfâri’lBihâr (Deniz Savaşları Hakkında 
Büyüklere Armağan) basılır. 
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İlk Gazeteler 
Fransız Büyükelçiliğinin 1795’te çıkardığı Bulletin des Nouvelles ve 1796’da çıkardığı Gazette Fran-

coise de Constantinople gibi gazeteler, Osmanlı sınırları içinde çıkarılan ilk gazeteler olsa da Osmanlı 
halkına doğrudan etkileri olmamaları sebebiyle önemli kabul edilmezler. Bu bakımdan Charles Tricon 
tarafından İzmir’de çıkarılan İzmirli anlamına gelen Smyrneen’i ilk girişim olarak değerlendirmek daha 
doğrudur. İzmir ticaret dünyasında önemli bir yeri olan Fransızlar, yaşadıkları ülke olan Osmanlı’ya 
yönelen saldırılar karşısında bir vefa borcu olarak Osmanlı çıkarlarını savunmak adına böyle bir gazete 
çıkarırlar. Elbette Fransız hükûmeti aslen Fransız olan tüccarların, Fransız çıkarlarını değil de Osmanlı 
çıkarlarını savunmalarına tepki gösterir. Baskılara dayanamayan Tricon, gazeteyi başkasına satar. Bu 
defa gazetenin ismi Le Spectature Oriental olur. 1827’ye kadar da yayın hayatını sürdürür. Aynı tarihte 
benzer baskılar sonucunda kapanır. Le Spectature Oriental’i çıkaran Alexander Black 1828’de bu kez 
haftalık Courrier de Smyrne gazetesini çıkarmaya başlar. Türk dostu olarak bilinen Black’in bu girişimi 
de aynı kadere maruz kalır. II. Mahmut, Osmanlı menfaatleri doğrultusundaki gayretkeş yayınlarından 
dolayı onu taltif eder. Nişan ve rütbe verir ve aynı doğrultuda yayın yapacak Le Moniteur Ottoman adıyla 
Fransızca bir gazete çıkarmakla vazifelendirir. Bu gazete diğerlerine oranla daha uzun soluklu olacak-
tır. Fransızca çıkan bu Osmanlı yanlısı gazetelerin karşısında yine Fransızca çıkan bu defa aleyhte 
gazeteler de vardır. Okuyucuları kendi yanlarına çekmeye çalışan aleyhteki gazeteler Türklerin içinde 
gazetecilik gelişemediği için toplum üzerinde hâkimiyet kurmaya başlar. Bunu engellemek için Sultan II. 
Mahmut, Takvim-i Vekâyi adıyla bir gazete kurulması için bizzat kendisi emir verir. Her ne kadar Mehmet 
Ali Paşa’nın Mısır’da 1828’de Arapça ve Türkçe olarak yayımlattığı Vekâyi-i Mısriyye adlı bir gazetesi 
olsa da ilk Türkçe gazete Takvim-i Vekâyi olur (1831). 

Takvim-i Vekâyi 
Yukarıda anılan gazeteler de dâhil olmak üzere Osmanlı tebaası içinde epeyce gazete neşredilmek-

tedir. Ancak Türkçe ilk gazete 11 Kasım 1831’de yayımlanmaya başlanan Takvim-i Vekâyi’dir. Resmî 
bir gazete olan Takvim-i Vekâyi bizzat II. Mahmut’un teşvik ve önerisi ile yayım hayatına başlar. Resmî 
de olsa bir gazetenin siyasi, askerî, toplumsal gelişmelerden halkı haberdar etmesinin halkın yararına 
olacağına dair kanaatini belirten sultan, böylelikle bir zihniyet değişiminin içinde olduğunu da gösterir. 
Gazetenin en büyük yararı ıslahat çalışmalarından halkı haberdar edip yayılmasını hızlandırmaktır. He-
def halk olduğu için II. Mahmut gazeteyi yayımlayacaklara gazetede kullanılacak dilin sade ve halk tara-
fından anlaşılır olmasını salık verir. Bu bakımdan Takvim-i Vekâyi dilin sadeleşmesi serüveninde ayrı bir 
öneme sahiptir. Takvim-i Vekâyi’nin yayımlanabilmesi için önce bir nezaret kurulur ve nezaretin başına 
Vakanüvis Esad Efendi getirilir. Takvimhâne-i Âmire isimli matbaada beş bin baskı yapılmaya başlanır. 
Kısa süre sonra gazete Osmanlı tebaasına daha iyi ulaşmak için düzenli olmasa da Arapça, Farsça, Er-
menice, Fransızca, Bulgarca da yayımlanır. Fransızca nüsha olan Moniteur Ottoman Babıâli’nin Batı’ya 
kendisini duyurduğu bir organdır. Takvim-i Vekâyi’nin özellikle memurlar tarafından okunması istenir. 
Sultanın politikasının ve amaçlarının hizmetkârlarınca daha iyi anlaşılmasını sağlama aracı olarak etkisi 
1834’te posta sisteminin kurulmasıyla daha da artar. Başlangıçta gazetenin muhteviyatı, sadece resmî 
atamaların tekrarı, mahkeme kararlarından iktibaslar, devlet işleri üzerinde Sultanın sağladığı gelişme-
lerin tantanalı anlatımları ile sınırlanmıştır.

Ceride-i Havâdis 
İstanbul’da William Churchill adlı bir İngiliz’in devlet teşvikiyle 1840 yılında çıkarmaya başladığı bu 

gazete ikinci Türkçe gazetedir. 
Ceride-i Havâdis’in Türk düşün tarihinde gerçekleştirdiği yenilikler şunlardır: 

 ➣ İlk Türkçe -yarı resmî- özel gazetedir. 
 ➣ Yaşanılan günlük siyasi ve sosyal hayata ait olayların yer aldığı ilk Türkçe gazetedir. 
 ➣ İlk kez bir muhabir kadrosu kurulur. 
 ➣ Devlet desteği alan ilk özel gazetedir. 
 ➣ İlk yazar kadrosuna sahip gazetedir. 
 ➣ İlk kez ilan yayımlayan ve gelir elde eden gazetedir. 
 ➣ Ölüm ilanlarına yer veren ilk gazetedir.
 ➣ Edebî konuların kaleme alındığı ve edebiyatçılara kapılarını açan ilk gazetedir.
 ➣ Sermuharrirlik (baş muhabirlik) sistemini kuran ve sütunlarında yer veren gazetedir.
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Tercümân-ı Ahvâl 
İlk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahvâl, “gazeteciliğin pîri” unvanıyla anılan İstanbul Telgraf 

Müdürü Agâh Efendi (1832-1887) ve Şinasi (1826-1871) tarafından çıkarılır. 1860 Ekim’inde yayın ha-
yatına başlayan gazetenin ilk 24 sayısı pazar günleri çıkmak üzere haftalık neşredilir. Daha sonra hafta-
nın dört beş gününde çıkarak altı yıl faaliyetini sürdürür. Maddi desteği Agâh Efendi’den alan gazetenin 
fikrî desteğini ise Şinasi karşılar. Birinci sayısında Şinasi’nin kaleminden çıkan “Mukaddime” (ön söz) 
Türk düşünce ve gazetecilik tarihinin miladı kabul edilir

Şinasi’nin kendi kaleminden çıkan, ilk modern tiyatro oyunu olarak edebiyat tarihine geçen Şair 
Evlenmesi (1860) de gazetenin yayın hayatına başlamasının hemen ardından burada tefrika edilmeye 
başlanmıştır. Bu aynı zamanda edebiyat ürünlerinin gazetelerde yayımlanıp okunmasının, tefrika gele-
neğinin de ilk adımıdır. Tanzimat modernleşmesinin Ahmet Vefik Paşa (1823-1891) gibi öncü isimlerinin 
yazı ve çevirilerini yayımlayan Tercüman-ı Ahvâl, 25. sayıdan itibaren yoluna Şinasisiz devam eder. 

Tasvir-i Efkâr 
Agâh Efendi ile birlikte çıkardığı Tercümân-ı Ahvâl, Şinasi’nin gazetecilik mesleğinde tecrübe kazan-

masını sağlar. Tercümân-ı Ahvâl’den sonra kendi başına çıkardığı Tasvîr-i Efkâr, bu yoldaki birikiminin 
bir neticesidir. Tasvir-i Efkâr’ın ilk sayısı 28 Haziran 1862’de yayımlanır. Başta haftada iki kez çıkan ga-
zete, daha sonra haftada üç dört kez çıkarak yayın aralığını sıklaştırır. Tercümân-ı Ahvâl, ilk tecrübe ol-
ması sebebiyle teknik yönden epey kusurları olan bir gazete iken Tasvir-i Efkâr’la birlikte Şinasi, evvelki 
hatalardan sıyrılır. Teknikle birlikte içerikte ve gazetenin mizanpajında daha estetik bir hava hâkim olur. 
Gazetenin başlığından makalelerin adlarına kadar çeşitli puntolar ve süslü klişeler kullanarak gazetenin 
cazibesini artırmıştır. “Havadis-i Dâhiliye” ve “Havadis-i Hariciye” şeklinde iç ve dış siyasi gelişmeler ayrı 
bölümlerde haber edilmiştir.

Şinasi 1965’te Paris’e giderken gazetesini 260. sayıdan sonra Namık Kemal’e emanet eder. He-
nüz 25 yaşında olan Namık Kemal, Tasvîr-i Efkâr’ı 469. sayıya kadar aynı zamanda başyazarlık da 
yaparak idame ettirir. Namık Kemal’in Babıâli’nin öfkesini çeken ateşli siyasi yazıları, onun gazetecilik 
yapmasının yasaklanması ile son bulur. O da Avrupa’ya giderken idareyi Recaizade Mahmut Ekrem’e 
teslim eder. Bu durum bizi edebiyatın da gazeteciliğin de Tanzimat Dönemi’nde usta çırak ilişkisi içinde 
geliştiği sonucuna götürür. Tasvir-i Efkâr, 1949’a kadar çeşitli sebeplerle yayın hayatına ara vererek ve 
değişik isimlerle yayımlanır. 

İbret 
İbret, 1 Şubat 1869’da Aleksan Sarrafyan Efendi tarafından kurulur. İlgi yetersizliğinden satılamayan 

gazete, çok geçmeden maddi sıkıntılar yüzünden kapanır. Sarrafyan, gazeteyi yeni bir teşebbüsle hafta-
lık mizah gazetesi formunda adını da İbretnâme-yi Âlem yaparak yayımlar. İbretnâme’nin de kaderi farklı 
olmaz. Bu defa 8 Şubat 1872’de Ahmet Midhat gazeteyi devralır. Dönemin bir geleneği olarak aleyhte 
siyasi yazılar yayımlandığı gerekçesiyle çok geçmeden iki ay süreyle kapatılır. 13 Haziran 1872’den iti-
baren Namık Kemal’in başyazarlığında yeniden yayımlanmaya başlar. Kadrosunda Ebüzziya Tevfik gibi 
önemli yazarları bulunduran İbret’in Türk siyasi tarihinde en önemli özelliklerinden birisi Namık Kemal’in 
en olgun ve ateşli yazılarının yayımlandığı yer olmasıdır. Namık Kemal gazetenin hacmini de genişlete-
rek gazeteyi haber ağırlıklı olmaktan çıkarıp fikir ağırlıklı bir hâle getirir. 

Namık Kemal’in Gazi Musa Paşa’nın Silistre’de Ruslara karşı direnişini konu alan Vatan Yahut Si-
listre piyesinin Gedikpaşa Osmanlı Tiyatrosu’nda 1 Nisan 1873 gecesi temsilinin ardından coşan halk, 
“Yaşasın Kemal” nidalarıyla İbret gazetesinin önünde toplanır. Bu durum zaten tereddütlü olan hükûmeti 
iyice huzursuz eder ve İbret, 5 Nisan 1873’te tamamen kapatılır. Toplam 132 sayı yayımlanmıştır. Na-
mık Kemal de bu kez Magosa’ya gönderilir.

Muhbir 
İslamcılık akımının öncülerinden Ali Suavi’nin 1866’da çıkarmaya başladığı Muhbir de İbret gibi bir 

fikir gazetesidir. Düşüncelerini dile getirmekte Namık Kemal’den bile zaman zaman daha ateşli olduğu-
nu bildiğimiz Ali Suavi, Muhbir’de Osmanlıcılıktan İslamcılığa oradan milliyetçiliğe uzanan düşüncelerini 
dile getirmiş ve gazete âdeta bu düşüncelerin yankılandığı bir merkez olmuştur. En büyük özelliği ise 
Sadrazam Âli Paşa’ya yönelen muhalif cephenin sesi olmasıdır. Ali Suavi’nin Sırp meselesindeki yanlış-
lardan dolayı hükûmeti suçlayan ağır bir yazı kaleme alması, Muhbir’in İstanbul’daki macerasının sonu 
olur.
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Hürriyet 
Ziya Paşa ve Namık Kemal’in dostluk ve yoldaşlığının sembollerinden biri olan Hürriyet, bu ikilinin 

Londra’da çıkarmaya başladığı ve edebiyat tarihine “ihtilal gazetesi” namıyla ün salan gazetedir. 29 Ha-
ziran 1868 tarihli ilk sayısı ile yayın hayatına atılan Hürriyet, 63. sayıya kadar Namık Kemal ve Ziya Paşa 
tarafından Londra’da çıkarılır. Namık Kemal’in ayrılmasının ardından Ziya Paşa gazeteyi yayımlamayı 
sürdürür. Ali Suavi’nin 20 Ocak 1869 tarihli bir yazısının Âli Paşa’nın öldürülmesini teşvik edici bulun-
ması, İngiltere macerasının sonu olur. Ziya Paşa, Cenevre’ye kaçar. Gazeteyi de 89. sayıdan itibaren 
burada çıkarır. Tam yüz sayıyı geride bıraktıktan sonra yayın faaliyetine son verir. Ziya Paşa da Namık 
Kemal de İstanbul’a dönerler. Hürriyet gazetesinin Türk düşünce dünyasındaki önemi, Meşrutiyet reji-
minin getirilmesini hedefleyen makaleleriyle haberden çok fikir ağırlıklı bir gazete olmasıdır. Tanzimat 
Dönemi’nde yukarıda anılan gazetelerin dışında pek çok gazete ve dergi yayımlanır. 

Bunlardan bazıları şunlardır: Hadîka, Mümeyyiz, Sabah, Muhib, Terakkî, Basîret, Diyojen, Medeni-
yet, Vakit, İstikbâl, Tercümân-ı Hakikat, Tercüman-ı Şark, İttihat, Sadakat vb. Bu dönem gazetelerinin 
ortak özelliği anayasal sorunlara eğilmiş olmalarıdır. II. Abdülhamit Dönemi’nden II. Meşrutiyet’e kadar 
devam edecek süreçte bu gazetelerin çoğunluğu kapanacaktır. Yeni gazeteler ise daha çok Abdülhamit 
muhalefetinde ittifak edecektir. Tanzimat Dönemi gazeteciliğinin anayasal sorunları dile getirmek ve Ba-
tı medeniyetini yakalama adına bir rejim değişikliği arzulamak yanında, roman ve tiyatro tefrikalarına ek 
olarak Batı’dan yaptıkları çevirileri yayımlamaları ve Batı medeniyetine dair unsurları haber yapmaları, 
Batılılaşma ve medeniyet değişimini ivmelendirmiştir diyebiliriz.

TERCÜME ODASI VE FAALİYETLERİ
Medeniyet değişimine zorlanan Osmanlı’nın değişimi hızlandırmak ve muasır seviyeye ulaşmak 

adına önem verdiği kurumlardan birisi de Tercüme Odasıdır. Geçmişte Avrupa ile ilişkilerde çok za-
man askerî güçle elini sağlam tutmayı başaran Osmanlı, bu denge bozulduktan sonra Avrupa’yı daha 
yakından tanıma gayretinin içine girer. Bu da özellikle Hariciye içerisinde Türk ve Müslüman bir memur-
bürokrat sınıfının ihtiyacını beraberinde getirir. Bu vesileyle 1821 yılında Tercüme Odası kurulur. Temel 
görevi resmî yazışmaları tercüme etmek olan kurum, zamanla bir diplomasi okulu hâlini alır. Devrin baş-
ta Âli ve Fuat Paşalar olmak üzere birçok devlet adamı kurumun tedrisinden geçmiştir. Namık Kemal de 
bunlardan biridir. Osmanlı Devleti’nde Tercüme Odasına kadar bu görevi çeşitli kurumlar yerine getirir. 
Örneğin halkın çoğunluğunun Türk olmadığı bölgelerde “Orhunlu eyalet tercümanları” ve “mahkeme 
tercümanları” olarak ayrılan “Eyalet Divan Tercümanları” vardır. Bu tercümanlar Osmanlı belgelerinde 
“Trablus Sancakbeyinin Tercümanı”, “Kudüs Subaşısı yanında tercüman”, “Kudüsi Şerif’te Rum Ter-
cümanı”, “Arap Tercümanı”, “Girit Adası Tercümanlığı”, “Kıbrıs Divan Tercümanı”, “Mora Tercümanı”, 
“Sakız Tercümanı”, “Kandiye reaya Tercümanı”, “Halep Tercümanı” vb. şekillerde tasnif edilmiştir. Ter-
cüme Odasının kurulmasından önce ise odanın görevini Divan-ı Humayun tercümanları görmektedir. 
1821 Yunan İsyanı sırasında Divandaki tercümanların önemli bir kısmı Rum’dur. Rum tercümanlardan 
bazısının isyancılarla iş birliği içinde olduğu ifşa edilir. Birkaçı da idam edilir. Bundan sonra Rumlar 
devlet hizmetinde kullanılmaz. Tercüman ihtiyacını karşılamak için gayrimüslim tebaaya güvenmeyen 
Osmanlı, işi kendi bünyesi içinde kotarmak adına Tercüme Odasını kurar. 1852 yılı itibarıyla Tercüme 
Odasındaki çevirmen sayısı 30’dur ve bunlardan sadece 6’sı gayrimüslimdir.

Tercüme Odasının kültürel katkılarından bir diğeri ise kurum bünyesinde bir kütüphane kurulması-
dır. İlk Türkçe-İngilizce sözlüğün yazarı olan dil bilim ve sözlük bilimci James William Redhouse (1811-
1892)un Tercüme Odasında faaliyet göstermesi ve kütüphane oluşumuna katkıda bulunması, kurumun 
ne denli işlevsel ve önemli olduğunu göstermeye yeter. Kütüphanede toplanan kitaplar, geleneksel Do-
ğu düşün dünyasının yanında yeni medeniyetin de eserlerinden oluşur. 

Voltaire, Charles Dickens, Racine, Machiavelli, Walter Scott gibi isimlerle kütüphane aracılığıyla 
tanışılır. Bu eserlerden bazıları Tercüme Odasının yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Ahmet Vefik 
Paşa tarafından çevrilecektir. Ahmet Vefik Paşa’nın Türk edebiyatı ve tiyatrosuna büyük hizmetlerinden 
birisi Moliére’in on altı eserini çeviri ya da adapte yoluyla sanat dünyasına tanıtmasıdır. Çeviri, ister iste-
mez Osmanlı aydınını kısa ve sade cümleler kurmaya zorlamıştır. Yine çevirilerin gazetelerde yayımlan-
ması da sade yazılmasını zorunlu kılar. Tercüme Odasının bu anlamda dilin sadeleşme serüveninde ve 
nesir dilinin gelişmesinde doğrudan bir katkısı vardır. Vefik Paşa yanında Sadullah Paşa (1838-1891), 
Münif Paşa (1830-1910), Teodor Kasap (1835-1897) vb. gibi Tanzimat zihniyetinin mimarlarının hep 
Tercüme Odasına yolunun düştüğü görülür.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Büyük Pedro devrinde Rusya’ya elçi ola-
rak giden ilk Osmanlı elçisi yurda dön-
dükten sonra, Çarın yaptığı geçit töreni 
ve yeni protokol düzeninden, “Çarın Mas-
karalıkları” diye söz eden elçi aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Mehmed Ağa 
B) Çelebi Mehmet 
C) İbrahim Paşa 
D) Sait Mehmet Efendi 
E) Hayrullah Bey

AÇIKLAMA
Mehmet Ağa Sefaratname-i Rusya adlı eserinde 
Moskova’ya gidip dönünceye kadar şahit olduğu 
olayları detaylı bir şekilde anlatmıştır.

YANIT: A

2. Osmanlı’yı medeniyet değişimine zor-
layan siyasi ve sosyal gelişmeler için-
de aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer 
alır? 

A) Coğrafi keşiflerde geri kalma 
B) Tiyatronun geri kalması 
C) Savaşlardaki mağlubiyetler 
D) Rönesans zihniyetini yakalama düşün-

cesi 
E) Reform isteği

AÇIKLAMA
Osmanlı Devleti’ni medeniyet değişimine zorlayan 
sebeplerin başında savaşlardaki mağlubiyetler 
gelir. Toprak kayıpları ve kazanılamayan savaş-
lar ekonomiyi de olumsuz etkilemiş bu durumda 
her alandaki sıkıntıları beraberinde getirmiştir. İs-
yanlar, başıbozukluluklar, itaatsizlikler vs. devletin 
otoritesini sarsmış, zayıflamasına sebep olmuştur.

YANIT: C

3. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim ve II. 
Mahmut Dönemlerindeki ıslahat çalışma-
larından biri değildir? 

A) Mühendishâne-yi Bahrî-i Hümâyûn’un 
kurulması 

B) Nizam-ı Cedit Ordusunun kaldırılması 
C) Mühendishâne-yi Berrî-i Hümâyûn’un 

kurulması 
D) Âsakir-i Mansure-yi Muhammediye’nin 

kurulması 
E) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması 

AÇIKLAMA
Nizam-I Cedit III. Selim’in tahttan indirilmesiyle or-
tadan kaldırılmıştır.

YANIT: B

4. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat 
Fermanı’nın hazırlayıcısı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Celâl Paşa 
B) Âli Paşa 
C) Fuat Paşa 
D) Mithat Paşa 
E) Mustafa Reşid Paşa

AÇIKLAMA
Dönemin Hariciye nazırı Mustafa Reşit Paşa Tan-
zimat Fermanı’nı hazırlamış, Sultan Abdülmecid 
fermanı imzalamıştır.

YANIT: E

5. İlk resmî Türk gazetesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tercümân-ı Ahvâl 
B) Ceride-i Havadis 
C) Hürriyet 
D) Takvim-i Vekâyi 
E) İbret

AÇIKLAMA
Takvim-i Vekâyı II. Mahmut döneminde çıkarılan 
ilk resmi gazetemizdir.

YANIT: D
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6. Medeniyet değişimine zorlanan 
Osmanlı’nın değişimi hızlandırmak ve 
muasır seviyeye ulaşmak adına çeşitli gi-
rişimleri olmuştur. Aşağıdakilerden han-
gisi yabancı dillerden çeviriler yaparak 
önemli eserlerin Türkçeye kazandırılma-
sını sağlayan ve aynı zamanda bürokrat-
ların yetiştiği bir okul işlevi de gören bir 
kurumdur? 

A) Tercüme Odası 
B) Divan-ı Humayun 
C) Divan-ı Kebir 
D) Tercüme Dairesi 
E) Bâbıâli

AÇIKLAMA
Tercüme Odası 1821 yılında o döneme kadar gay-
rimüslim tercümanlar tarafından yaşanan politik si-
yasi olumsuzluklar sebebiyle devlete bağlı müslü-
manların yetiştirildiği, görev yaptığı kurumdur.

YANIT: A

7. Takvim-i Vekâyi ile aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Türkçe ilk gazete 11 Kasım 1831’de ya-
yımlanmaya başlar.

B) Yarı-resmî bir gazetedir.
C) II. Mahmut’un teşvik ve önerisi ile yayım 

hayatına başlar. 
D) Resmî de olsa bir gazetenin siyasi, 

askerî, toplumsal gelişmelerden hal-
kı haberdar etmesinin halkın yararına 
olacağına dair kanaatini belirten sultan, 
böylelikle bir zihniyet değişiminin içinde 
olduğunu da gösterir. 

E) Gazetenin en büyük yararı ıslahat çalış-
malarından halkı haberdar edip yayılma-
sını hızlandırmaktır. 

AÇIKLAMA
Resmi bir gazetedir. Yarı resmi gazete Ceride-i 
Havadis’tir.

YANIT: B

8. Lale Devri’nde Batılı tarzda köşkler, kasır-
lar yaptırarak mimari değişimin öncülerin-
den olan, devrin zevk ve safa âlemleriyle 
âdeta özdeşleşmiş sadrazamı aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Sokullu Mehmet Paşa 
B) Enver Paşa
C)  Mahmut Nedim Paşa 
D) Sait Paşa 
E) Damat İbrahim Paşa

AÇIKLAMA
Damat İbrahim Paşa bu dönemin Batılı mimari an-
layışının öncüsüdür.

YANIT: E

9. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından han-
gisinin Matteo de Pasti ve Constanza da 
Ferrera tarafından madalyonları, Bellini 
tarafında da portresi yapılmıştır? 

A) II. Murat 
B) Yavuz Sultan Selim 
C) Kanuni Sultan Süleyman 
D) Fatih Sultan Mehmet 
E) III. Ahmed

AÇIKLAMA
Fatih Sultan Mehmet Bellini tarafından resmi ya-
pılan padişahtır.

YANIT: D

10. Osmanlı askerleri yıllarca Müslüman Türk 
geleneği içinde üniformalar giyerken han-
gi iki padişahtan sonra Batılı üniformalar 
giymeye başlarlar? 

A) III. Selim- II. Mahmut 
B) III. Ahmed- Abdülmecid 
C) II. Abdülhamit- Abdülaziz 
D) Abdülmecid- Abdülaziz 
E) Sultan Reşad- Vahdettin

AÇIKLAMA
III. Selim zamanında oluşturulan yeni ordu Nizam-
ı Cedit için askeri üniformalar değiştirilmek isten-
miştir. II. Mahmut ise gerçekleştirmiştir.

YANIT: A
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11. Ceride-i Havadis ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) İstanbul’da William Churchill adlı bir 
İngiliz’in devlet teşvikiyle başlar.

B) 1848 yılında çıkarmaya başlar.
C) İkinci Türkçe gazetedir. 
D) Devlet teşvikiyle yayımlandığı için yarı 

resmî bir yayındır. 
E) İlk iki üç yıl neredeyse hiç satılmayan ga-

zete elden dağıtılır.

AÇIKLAMA
1840 yılında çıkarılmıştır. Ceride-i Havadis, 
1848’de değil 1840’ta çıkarılmıştır.

YANIT: B

12. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi 
Osmanlı’da minyatür sanatının en büyük 
temsilcilerinden biri olup Surname-i Veh-
bi adlı 137 minyatürden oluşan albümde 
III. Ahmed Dönemi’nin saray hayatından 
görüntüler sunmuştur? 

A) Nedim  B) Levni 
C) Baki  D) Veysi 
E) Vehbi

AÇIKLAMA
Osmanlı’da minyatür derince bilinmesi gereken 
isim Levni’dir.

YANIT: B

13. Hangisi Ceride-i Havâdis’in Türk düşün 
tarihinde gerçekleştirdiği yeniliklerden bi-
ri değildir?

A) Türkçe-yarı resmî-özel gazetedir.
B) Yaşanılan günlük siyasi ve sosyal haya-

ta ait olayların yer aldığı ilk Türkçe ga-
zetedir.

C) İkinci kez bir muhabir kadrosu kurulur.
D) Devlet desteği alan ilk özel gazetedir.
E) İlk yazar kadrosuna sahip gazetedir.

AÇIKLAMA
Ceride-i Havadis ikinci kez değil ilk kez muhabir 
gönderen gazetedir. Pek çok yeniliği gerçekleşti-
ren gazetedir.

YANIT: C

14. Tercümanı Ahval ile ilgili bilgilerden han-
gisi yanlıştır?

A) İlk özel Türk gazetedir.
B) Tercüman-ı Ahvâl, “gazeteciliğin pîri” 

unvanıyla anılan İstanbul Telgraf Mü-
dürü Agâh Efendi (1832-1887) ve Şinasi 
(1826-1871) tarafından çıkarılır. 

C) 1860 Ekim’inde yayın hayatına başlayan 
gazetenin ilk 24 sayısı pazar günleri çık-
mak üzere haftalık neşredilir. 

D) Daha sonra haftanın dört beş gününde 
çıkarak on yıl faaliyetini sürdürür. 

E) Maddi desteği Agâh Efendi’den alan ga-
zetenin fikrî desteğini ise Şinasi karşılar. 

AÇIKLAMA
Tercüman-ı Ahval yayın hayatına altı yıl devam et-
miştir.

YANIT: D

15. Tasvir- Efkar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Şinasi Agah Efendi ile çıkarmıştır. 
B) Tasvir-i Efkâr’ın ilk sayısı 28 Haziran 

1862’de yayımlanır. 
C) Başta haftada iki kez çıkan gazete, daha 

sonra haftada üç dört kez çıkarak yayın 
aralığını sıklaştırır. 

D) Tercümân-ı Ahvâl, ilk tecrübe olması 
sebebiyle teknik yönden epey kusurları 
olan bir gazete iken Tasvir-i Efkâr’la bir-
likte Şinasi, evvelki hatalardan sıyrılır. 

E) Teknikle birlikte içerikte ve gazetenin mi-
zanpajında daha estetik bir hava hâkim 
olur. 

AÇIKLAMA
Tasvir-i Efkâr’ı Şinasi yalnız çıkarmıştır. Agah 
efendi ile Tercüman-ı Ahval’i çıkarmıştır.

YANIT: A



111

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Modern anlamda yazılan ilk tiyatro eseri 
hangisidir?

A) Şair Evlenmesi
B) İntibah
C) Celalettin Harzemşah
D) Gülnihal
E) Kara Bela

2. Aşağıdakilerden hangisi Karlofça antlaş-
masını imzalayan devletlerden biri değil-
dir?

A) Avusturya
B) Rusya
C) Venedik
D) Lehistan
E) Malta

3. Yunanistan hangi anlaşmayla bağımsızlı-
ğını kazanmıştır?

A) İstanbul Anlaşması
B) Berlin Anlaşması
C) Edirne Anlaşması
D) Mondros Anlaşması
E) Kasr-ı Şirin Anlaşması

4. Sahnelenen ilk tiyatro eseri hangisidir?

A) Vatan yahut Silistre
B) Cezmi
C) Şair Evlenmesi
D) Celalettin Harzemşah
E) Vatan Şarkısı

5. Hatt-ı Hümayun’u imzalayan padişah aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) II. Ahmet
B) III.Selim
C) III. Ahmet
D) II.Selim
E) II.Mahmut

6. Tercüman-ı Ahval gazetesini kimler çıkar-
mıştır?

A) Şinasi ve Agah Efendi
B) Şinasi ve Ziya Paşa
C) Namık Kemal ve Agah Efendi
D) Namık Kemal ve Ziya Paşa
E) Münif Paşa ve Ziya Paşa

7. Muhbir gazetesini ilk çıkaran kimdir?

A) Ziya Paşa
B) Agah Efendi
C) Namık Kemal
D) Ali Suavi
E) Mahmut Nedim Paşa

8. Hürriyet gazetesinin ilk sayısı hangi yılda 
çıkmıştır?

A) 1869
B) 1879
C) 1868
D) 1858
E) 1875
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9. Ceride-i Havadis kaç yılında çıkarılmıştır?

A) 1847
B) 1850
C) 1858
D) 1840
E) 1846

10. İlk Osmanlı müzesini kim açmıştır?

A) Osman Hamdi Bey
B) Namık Kemal
C) Şeker Ahmet Paşa
D) Cevdet Paşa
E) Mithat Paşa

11. II. Abdülhamit aşağıdakilerden hangisi-
ni gerekçe göstererek Osmanlı Mebusan 
Meclisi’ni kapatmıştır?

A) 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşını (93 
harbi)

B) Mısır’ın 1882’de İngilizler tarafından iş-
galini

C) 1881’de Duyun-u Umumiye İdaresi’nin 
kurulmasını

D) 1881’de Fransa’nın Tunus’u işgal etme-
sini

E) 1911 yılında Trablusgarp Savaşı’nın 
başlamasını

12. Krallık yada padişahlıkla yönetilen ülke-
lerde kralın yanında bir meclisin (parla-
mento)  bulunmasına ne denir?

A) Monarşi                       
B) Meşruti Monarşi (Meşrutiyet)
C) Oligarşi                         
D) Aristokrasi
E) Teokrasi

13. İlk Osmanlı Anayasası aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kanun-i Esasi                             
B) Mecelle
C) Kanunname-i Al-i Osman     
D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
E) Nizam-ı Cedit

14. Aşağıdakilerden hangisi I. Ve II. Meşruti-
yet dönemlerinde Osmanlı Devleti’ni da-
ğılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fi-
kir akımları arasında yer almaz?

A) Osmanlıcılık                
B) İslamcılık (Panislamizm)
C) Türkçülük                                    
D) Panslavizm
E) Batıcılık

15. “Tanzimat gazeteciliği” için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı 
olduğu

B) Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı
C) Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sa-

natla ilgilenmediği
D) Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi 

gibi yazı türlerini tanıttığı
E) Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını 

kamuoyuna yansıttığı
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. A Töre komedisi türünde yazılmış eser Tan-
zimat döneminde 1860 yılında Tercüme-i 
Ahval’da tefrika edilmiştir.

2. B Karlofça Antlaşması 26 Ocak 1699 tari-
hinde II. Viyana Kuşatması’nın başarısız 
olması sonucu toplanan haçlı kuvvetleri-
nin Osmanlı’yı bozguna uğratması sonu-
cu Avusturya, Venedik, Lehistan ve Mal-
ta ile imzalanmıştır.

3. C 14 Eylül 1826 tarihinde Osmanlı İmpara-
torluğu ile Rus İmparatorluğu arasında 
imzalanan Edirne şehrinde imzalanmış-
tır. Edirne Antlaşması ile Yunanistan ba-
ğımsızlığını kazandı.

4. A Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Namık 
Kemal’in yazdığı Vatan yahut Silistre’dir. 
1872’de yazılan dört perdelik tiyatro ya-
pıtı romantik tiyatronun tipik örneğidir.

5. C Sait Paşa ve İbrahim Müteferrika matba-
anın önemini III. Ahmet’e anlatırlar ve ar-
dından III. Ahmet “tefsir, fıkıh, kelam” gibi 
kitapları basmamak şartıyla 1726’da Hat-
tı Hümayun’u imzalar.

6. A Tercüman-ı Ahval’i Agah Efendi ile Şina-
si 22 Ekim 1860’ta İstanbul’da çıkarmış-
lardır. İlk özel gazetemiz olma yönüyle 
önemlidir.

7. D Kurucusu Ali Suavi olan gazete yurt dı-
şında çıkarılmıştır. Türkçe olmakla bera-
ber Fransızca, Arapça, Almanca ve İb-
ranice olarak yayın yapıyordu. Gazete 
Ali Suavi’nin hükümeti sert eleştirilerin-
den dolayı 50 sayı kadar çıktıktan sonra 
1868’de kapatılmıştır.

8. C Muhbir’den sonra Avrupa’da yayımla-
nan ikinci gazete olan Hürriyet Yeni Os-
manlılar Cemiyeti mensuplarınca 1868’te 
Londra ve Cenevre’de çıkarılmıştır.

9. D İlk yarı resmi gazete ünvanına sahip 
Ceride-i Havadis İngiliz tüccar William 
Churchill tarafından 1840’ta çıkarılmıştır.

10. A Osman Hamdi Bey Batı terbiyesiyle ye-
tişmiş dönemin ünlü ressamlarından-
dır. Türkiye sınırları içindeki ilk müzeyi 
1891’de açmıştır.

11. A II. Abdülhamit 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı’nın (93 Harbi) getirdiği sonuçları 
bahane ederek kapatmıştır.

12. B Bahsi geçen sistem Meşruti Monarşi’dir. 
Hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk 
oyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlan-
dığı yönetim biçimidir.

13. A Kanuni Esasi Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ilk ve son anayasasıdır. İmparatorluk 
mutlak monarşi ile yönetilirken önderliği-
ni Namık Kemal’in yaptığı Genç Osman-
lılar, ülkenin parçalanma sürecini durdur-
mak için ülkeyi parlamenter ile yönetilme-
meyi amaçladılar.

14. D Panslavizm, Rusya’nın özellikle Çarlık 
döneminde uyguladığı varsayımsal Slav 
ırkından olanları kendi hakimiyeti altında 
bir devlet halinde toplama siyasetidir.

15. C Tanzimat gazeteciliğinin en önemli 
amaçlarından biri de toplumu edebi eser-
ler ile bilinçlendirmektir. Toplum için sa-
nat kaygısıyla oluşturulan eserler gaze-
telerde tefrika edilmek suretiyle yayım-
lanmışlardır.
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DÖNEM SONU
DENEME SINAVI - 1

1. Aralık 1895 tarihli Meşveret’te derginin İt-
tihat ve Terakki’nin yayın organı olduğu 
hatırlatıldıktan sonra cemiyetinin amaç-
ları maddeler hâlinde sıralanır.Aşağıdaki-
lerden hangisi bu amaçlardan biri değil-
dir?

A) Amacımız barış içinde zafere ulaşmasını 
dilediğimiz ilerleme (terakki) kavramını 
aşılamaktır. 

B) Mottomuz (ilkemiz) düzen ve ilerleme (in-
tizam ve terakki)dir. 

C) Şiddet yoluyla elde edilen imtiyazlar kar-
şısında dehşet duyarız. 

D) Sadece Müslüman  Osmanlılar için ısla-
hat istiyoruz. 

E) Medeniyet yolunda ilerlemek dileğinde-
yiz.

2. Aşağıdakilerden hangisi Celali 
İsyanları’nın çıkış sebeplerinden biridir? 

A) Tımar sisteminin bozulması 
B) Monarşik yapıyı yıkıp meşruti bir idare 

kurma niyeti 
C) Osmanlı iktisadi yapısındaki iyileşmeler-

den rahatsız olmak 
D) Anadolu’da sosyal sınıflar arasında eko-

nomik fark olmayışı 
E) Bir padişahı tahttan indirip diğerini çıkar-

mak isteyiş

3. Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem kimin 
eseridir?

A)  İbrahim Müteferrika 
B) Ziya Paşa
C) Baki
D) Namık Kemal
E) Münif Paşa

4. Yabancıların Osmanlı ülkesinin her yerin-
de bedelini ödeyerek mülk sahibi olabile-
cekleri hükmü aşağıdakilerden hangisine 
aittir?

A) III. Selim 
B) Sened-i İttifak
C) Tanzimat Fermanı
D) Islahat Fermanı
E) Abdülaziz

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kanun-ı esasi, Osmanlı’nın ilk yazılı ana-
yasasıdır. 

B) Meşrutiyet için Kanun-ı Esasi ve Meclis-i 
Mebusan vazgeçilmez iki önemli oluşum-
dur. 

C) Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı’nın 
daha geliştirilmiş ve ayrıntılandırılmış bi-
çimidir. 

D) Tanzimat Fermanı’nda bazı haklarından 
vazgeçtiğini belirten Sultan meşrutiyeti 
müjdeler. 

E) Meşrutiyet’i hazırlayan süreçte en önemli 
yardım, Avrupa ülkelerinden alınır.

6. Yeni Osmanlılar ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) 1865’te kurulmuş bir dernektir. 
B) Osmanlı Devleti’nin devam etmesini an-

cak rejiminin değişmesini isterler. 
C) Faaliyetlerini çoğunlukla yurt dışında sür-

dürürler. 
D) Osmanlı Devleti için meşrutiyeti sakıncalı 

bulurlar. 
E) Avrupa’daki faaliyetlerinin maddi destek-

çisi Mustafa Fazıl Paşa’dır.
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7. Mustafa Reşit Paşa ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Osmanlı’da modernleşme ve Batılılaş-
ma çabalarının kendisinden çok daha 
önceye götürülebilmesine rağmen Reşid 
Paşa âdeta değişimin sembolüdür. 

B) Osmanlı sınırları içinde çeşitli görevler ifa 
ettikten sonra Fransızca öğrenmiştir.

C)  Paris orta elçiliği (1834)
D)  Londra büyükelçiliği (1836)
E) Hariciye nazırlığı (1837) gibi çeşitli gö-

revler yapan Reşid Paşa, 1838’de Fran-
sa ile bir ticaret anlaşması imzalar. 

8. Ali Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Henüz 15 yaşında Divan-ı Hümayun ka-
lemine girmiştir.

B)  Âli Paşa’nın asıl adı Mehmet Emin’dir. 
C) Âli adını Hümayun’da alır. 
D) Reşid Paşa’nın Fuat Paşa ile birlikte fikir 

ve eylemlerinin devam ettiricisidir. 
E) 1860’ye kadar Londra maslahat güzar-

lığı, dışişleri bakanlığı müsteşarlığı ve 
bakanlığı gibi çeşitli görevler ifa ettikten 
sonra, bu tarihte Reşid Paşa’nın azliyle 
sadrazamlığa getirilir.

9. Mehmet Ali Paşa’nın çıkardığı ilk Türk-
çe-Arapça gazete de olan Vekayi-i 
Mısriyye’nin tarihi hangi seçenekte doğ-
ru verilmiştir?

A) 1820
B) 1828
C) 1848
D) 1838
E) 1825

10. Abdülaziz’den sonra tahta kim geçmiştir?

A) III. Murad
B) III. Mehmet
C) V. Murat
D) I. Ahmed
E) II. Süleyman

11. Kanun-ı Esasi Beyazıt Meydanı’nda kaç 
yılında ilan edilir?

A) 23 Aralık 1876
B) 25 Aralık 1856
C) 20 Aralık 1878
D) 28 Aralık 1888
E) 10 Aralık 1876

12. Meclis-i Mebusan’nın açılma tarihi hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?

A) 19 Mart 1877
B) 20 Nisan 1878
C) 19 Mayıs 1879
D) 16 Mart 1876
E) 17 Nisan 1877

13. Alemdar Mustafa Paşa’nın Anadolu’daki 
ve özellikle Rumeli’deki ayanlarla imzala-
dığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İttifak-ı Osmanî 
B) İttifak-ı Ayan 
C) Sened-i İttifak 
D) İttifak-ı Hamiyet 
E) İttihad-ı Ayan
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14. Osmanlı sınırları içerisindeki ilk gazete-
lerden biri olup, Kavalalı Mehmet Ali Pa-
şa Dönemi’nde Mısır’da çıkan gazete aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) İbret 
B) Takvim-i Mısır 
C) Mısır Postası 
D) Takvim-i Vekayi 
E) Vaka-i Mısriyye

15. Abdülaziz Dönemi’nin Batı ile tanışmış 
gençlerinin ağır ağır memleketin durumu-
na dair şikâyetlerini dile getirmeye başla-
dığı bilinir. Bu şikâyetler aşağıdaki paşa-
lardan hangi ikisi üzerinde yoğunlaşmış-
tır? 

A) Yusuf Kâmil ve Sait Paşalar 
B) Mustafa Reşid ve Ali Paşalar 
C) Ali ve Fuat Paşalar 
D) Mahmut Nedim ve Sait Paşalar 
E) Alemdar Mustafa ve Mustafa Fazıl Paşa-

lar

16. Aşağıdaki isimlerden hangisi Genç Os-
manlıların faaliyetlerinin bir müddet finan-
sal kaynağını oluşturur? 

A) Fuat Paşa 
B) Kavalalı Mehmet Ali Paşa 
C) Hıdiv İsmail Paşa 
D) Ali Paşa 
E) Mustafa Fazıl Paşa

17. Hürriyet gazetesini kimler çıkarmıştır?

A) Namık Kemal ve Ziya Paşa
B) Namık Kemal ve Şinasi
C) Ziya Paşa ve Şinasi
D) Ziya Paşa ve Recaizade Mahmut Ekrem
E) Ali Paşa ve Namık Kemal

18. Aşağıdakilerden hangi gelişme İstibdat 
Döneminde yaşanmamıştır?

A) Kanuni Esasi ilan edilmiştir.
B) II. Meşrutiyet ilan edilmiştir.
C) Kanuni Esaside anayasa değişikliği ol-

muştur.
D) 93 Harbi yaşanmıştır.
E) Jurnaller bu dönemdedir.

19. Tanzimat Dönemi’nde hazırlanıp, I. Meş-
rutiyet Dönemi’nde uygulanmasına baş-
lanan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medenî  Kanun
B) Kanûn-i  Esâsî
C) Mecelle
D) Azınlıkların il genel meclislerine üye ola-

bilmeleri
E) Karantina Usulleri Hakkında Kanun

20. Aşağıdaki Batılı sanatçılardan hangisi-
nin Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın oluşu-
munda etkili olduğu söylenemez?

A) V. Hugo
B) Voltaire
C) Marinetti
D) Montesgue
E) J.J. Rousau

1. D
2. A
3. A
4. D
5. E

6. D
7. E
8. E
9. B

10. C

11. A
12. A
13. C
14. E
15. C

16. E
17. A
18. A
19. C
20. C

YANITLAR
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DÖNEM SONU
DENEME SINAVI - 2

1. Osmanlı Devleti’nin XVIII.yy’da pek çok 
savaştan yenik çıktığı halde, fazla top-
rak kaybına uğramamasının temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuksal ve sosyal alanlarda ıslahatlar 
yapması

B) Denge politikası izlemesi
C) Avrupa usulü eğitim yapan okullar aç-

ması
D) Avrupa’ya ilk elçilerin gönderilmesi
E) Fetih politikasından vazgeçilmesi

2. Osmanlı Devleti gerileme dönemi aşağı-
dakilerden hangisiyle başlar?

A) Karlofça Antlaşması
B) Pasarofça Antlaşması
C) Yaş Antlaşması
D) Sokullu’nun ölümü
E) Küçük Kaynarca Antlaşması

3. Osmanlı’da yenileşme hareketleri ilk ola-
rak hangi alanda gerçekleşmiştir?

A) Yargı
B) Eğitim
C) Askeri
D) Yönetim
E) Tarım

4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Ferma-
nı ile gündeme gelen yeniliklerden değil-
dir?

A) Din ve mezhep değiştirme konusunda 
herhangi bir zorlama yasaklanmıştır.

B) Herkesin mülkiyet hakkı bulunacak ve 
devlet bu hakkın savunucusu olacaktır.

C) Vergi yükümlülüğü eşitlik ilkesine göre 
belirli ve adil oranlarda olacaktır.

D) Rüşvet kesin olarak kalkacak.
E) Suçu işlediği iddia edilenler açık bir so-

ruşturma almaksızın yargılanamayacak.

5. Osmanlı Devleti duraklama döneminde çı-
kan Celali isyanlarının sebebi nedir?

A) Tahta kavgaları
B) Vergilerin adaletsiz bir şekilde toplan-

ması
C) Rüşvet ve torpil gibi olayların artması
D) Yöneticilerinin bir düzen olmadan atan-

ması
E) Kadınlara karşı adaletsiz bir yönetim an-

layışının olması

6. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ısla-
hatlarının özellikleri arasında gösterile-
mez?

A) Devlet politikasına dönüştürülememiştir.
B) Yüzeyseldir.
C) Baskı ve şiddete dayalıdır.
D) Avrupa’dan yararlanılmıştır.
E) Kişilere bağlı kalınmıştır.

7. Aşağıdaki Osmanlı devlet adamlarından 
hangisi I. Meşrutiyet’in ilanında en çok et-
kili olan kişidir?

A) Ahmet İzzet Paşa
B) Ahmet Kamil Paşa
C) Ali Rıza Paşa
D) Prens Sabahattin
E) Ahmet Mithat

8. Türk siyasi hayatının ilk muhalefet parti-
si ve ilk iktidar partisi hangi şıkta doğru 
verilmiştir?

A) Genç Osmanlılar - İttihat ve Terakki
B) Jön Türkler - Hürriyet ve İtilaf Fırkası
C) Ahrar - Hürriyet ve İtilaf Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası - 

Cumhuriyet Halk Fırkası
E) Ahrar Fırkası - İttihat ve Terakki Fırkası
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9. Aşağıdaki ikililerden hangisi arasında bir 
ilişki yoktur?

A) Sened-i İttifak - Alemdar Mustafa Paşa
B) Tanzimat Fermanı - Mustafa Reşit Paşa
C) Islahat Fermanı - Ahmet Cevdet Paşa
D) Kanun-u Esasi - Mithat Paşa
E) II. Meşrutiyet - İttihat ve Terakki Cemiyeti

10. Osmanlı Devletinde görülen;
 I. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
 II. Lale devrinin sona erdirilmesi
 III. 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılması
 gelişmelerinden hangileri ilk yenilik taraf-

tarlarının güç kazandığı söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

11. – Padişah’ın otoritesi kısmen sınırlandırıl-
mıştır.

    – Mahalli otoritelerin varlığı yasallaşmıştır.
 Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden 

hangisinin etkisiyle ortaya çıkmıştır?

A) Kanunname-i Ali Osman
B) Halepa Fermanı
C) Muharrem Kararnamesi
D) Sened-i İttifak Sözleşmesi
E) Matbuat Nizamnamesi

12. Osmanlı Devleti’nde 1867’de tüm ülke-
de uygulanmaya başlayan Vilayet Nizam-
namesi ile sancaklar aşağıdaki adlardan 
hangisini almıştır?

A) Liva
B) Vilayet
C) Nahiye
D) Paze Sancağı
E) Kaza

13. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat 
Fermanı’nın getirdiği yeniliklerden değil-
dir?

A) Herkesin mal ve mülküne sahip olması
B) Herkesten gelirine göre vergi alınması
C) Mahkemelerin herkese açık olması
D) Askerlik için nakdi bedelin kabul edilme-

si
E) Rüşvet ve iltimasa karşı önlem alınması

14. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döne-
mi içerisinde yer alan bir gelişme değil-
dir?

A) Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’nin kurularak 
yargının bağımsız duruma getirilmesi

B) İl genel meclisleri açılması
C) Eyalet yerine sancak, kaza yerine nahi-

ye örgütlenmesine gidilmesi
D) Anadolu’da ilk demiryolları açılması
E) Türk tarihinde ilk kez anayasanın yürür-

lüğe girmesi
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15. II. Meşrutiyet döneminde yönetimde söz 
sahibi olan İttihat ve Terakki Cemiyeti iç 
politikada aşağıdaki fikir akımlarından 
hangisine ağırlık vermiştir?

A) Eşitlik
B) Osmanlıcılık
C) Türkçülük
D) İslamcılık
E) Batıcılık

16. “Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu bir karak-
tere sahiptir.”

 Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki 
düşüncelerden hangisinin geç gelişmesi-
ne neden olmuştur?

A) Osmanlıcılık
B) Milliyetçilik
C) Batıcılık
D) Ümmetçilik
E) Çağdaşlaşma

17. Osmanlılarda, aşağıdaki devirlerin hangi-
sinde batılılaşma çabaları yoktur?

A) Lale Devri
B) I. Meşrutiyet
C) Tanzimat Devri
D) II. Meşrutiyet
E) Fetret Devri

18. Aşağıdakilerden hangisi Ceride-i 
Havadis’i Türk düşün tarihinde gerçekleş-
tirdiği yeniliklerden değildir?

A) İlk kez bir muhabir kadrosu gazetedir.
B) Ölüm ilanlarına yer veren ilk gazetedir.
C) 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel 

gazetedir.
D) Devlet desteği alan ilk gazetedir.
E) Edebi konuların kaleme alındığı ve ede-

biyatçılara kapılarını açan ilk gazetedir.

19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’yı me-
deniyet değişimine zorlayan toplumsal ve 
siyasal gelişmelerden değildir?

A) Fransa’dak ortaya çıkan 1789 ihtilali
B) Aydınlanma felsefesi ışığında yeşeren 

reform ve rönesans 
C) Sanayi Devrimi
D) Karlofça Antlaşması ile başlayan toprak 

kayıpları
E) Ulema sınıfının siyasal reformlar talebi

20. “Türkçülük, Osmanlıcılık, İslamcılık,  
Adem-i Merkeziyetçilik” gibi düşüncele-
rin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
B) Osmanlı Devleti’ni bölmek
C) Meşruti idareyi gerçekleştirmek
D) Yapılması gereken yenilikleri belirlemek
E) Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtar-

mak

1. E
2. B
3. C
4. A
5. B

6. D
7. E
8. E
9. C

10. D

11. D
12. A
13. D
14. E
15. C

16. B
17. E
18. C
19. E
20. E

YANITLAR
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