OSMANLI BATILILAŞMA HAREKETLERİ VE ATATÜRK
İNKILÂPLARI
R IF A T Ö N S O Y *
Batılılaşma (muasırlaşma, m odernleşme, yenileşm e, çağdaşlaşm a), çe
şitli tanım lan olan bir kavramdır. Bunlar içerisinde yaygın olanı “ bilim,
kültür, sanat ve ekonom i alanında çağdaş bir toplum olabilm ek am acıyla
girişilen teşebbüsler” şeklinde yapılan tariftir.
Yaklaşık 150 senelik bir geçmişe sahip olan Batılılaşm a hareketleri in
celendiğinde aşağıdaki safhaları tesbit etm ek m üm kündür:
1 — 18. yüzyıla tekabül eden birinci safha; O sm anlı İm paratorluğu ile
A vrupa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ilk kültür alış verişinin
başlaması;
2 — 1783 yılında K ırım ’ın elden çıkm asından, 1826 yılında Yeniçeri
O ca ğ ı’nın kaldırılm asına kadar uzanan 50 yıllık geçiş dönem i,
3 — 1826’dan 1876 I. M eşrutiyet’in ilânına kadar uzanan üçüncü saf
ha. Batı müesseselerinin zorunlu olarak alındığı, Batı fikirlerinin
yanında Batı hukuk sisteminin de ülkem ize girdiği dönem ,
4 — Anayasalı sisteme geçiş, 1876 ve 1908 denemeleri,
5 — Cum huriyetin ilânı. Batının bilim , teknik ve yaşayış biçim inin
(din hariç) alınması.
16. asır boyunca yükselm esini sürdüren ve gücünün zirvesine ulaşan
O sm anlı İm paratorluğu, bu yüzyılın sonundan itibaren değişen şartlara
ayak uyduram ayarak tedricî bir duraklam a, daha sonra da gerilem e ve
dağılm a dönem ine girmiştir. Nitekim , 1606 K asım ’m da Avusturya ile im 
zalanan Zitvatoruk anlaşm asında, o zam ana kadar O sm anlı Sadrazam ına
eşit sayılan Avusturya İm paratoru O sm anlı Padişahına eşit sayılmıştır.
K oçi Bey, 1630’da devrin Padişahı IV. M u rad ’a sunduğu m eşhur ri
salesinde bu durum a dikkati çekerek bazı tedbirler önermiştir. K oçi Bey,
artık padişahların devlet işleriyle yeteri kadar ilgilenm ediklerinden, seçtik
* Prof. Dr., H acettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı.
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leri vezirlerin yetersiz ve beceriksiz olduklarından şikayet ederek, bir za
m anlar A vrupa’ya dehşet saçan o m uazzam O sm anlı O rdusunun, artık
hüküm dar ve sivil halktan başka kimseyi korkutam az olduğunu, sık sık çı
kardıkları isyanlarla, devleti koruyacaklarına, aksine onun başının belâsı
haline geldiklerini ifade etm ektedir.1
G en ç O sm an, IV. M urat ve K öprü lü ler’in yaptıkları reformlarla son
bir kalkınm a hamlesi yapan İm paratorluk, 1683 yılında Avusturya ve
müttefiklerine yenilerek 26 O cak 1699’da Karlofça barışını im zaladı.
Böylece, İm paratorluk ilk defa düşm ana toprak kaptırdı. K aybedilen top
rakları kurtarm ak am acıyla açılan savaşlar ise yeni toprak kayıplarına ne
den oldu.
O sm anlı İm paratorluğu’nda 17. yüzyılda zam an zam an, 18. ve 19.
yüzyıllarda sık sık gündem e gelen ıslahat faaliyetlerine sebep olan bozuk
lukların iç ve dış olm ak üzere birçok sebepleri vardı. Bilindiği gibi İm pa
ratorluk 16. asrın sonunda fiilî genişlemesinin son haddine ulaşmıştı. İran
sınırından Avrupa içlerine; K ırım ’dan Afrika ortalarına kadar yayılm ış b u 
lunan bir devletin topraklannı m uhafaza etmek, son derece güçtü. M er
kezden çok uzakdaki savaş cephelerine ordu sevketmek, her seferinde hâzi
neye büyük m alî yük getirmekte, ülkenin insan ve m alî kaynaklarını ku
rutmakta, ekonom iyi menfi yönde etkilemekteydi.
Diğer taraftan, O sm anlı ordusunun eğitim ve donatım standartları,
gittikçe gelişen ve m odernleşen A vrupa ordusunun gerisinde kalmış, gele
neksel O sm anlı eğitim müesseseleri çağdaş gelişmelere ayak uyduram az
olmuş, dünya ticaret dengesi değişmiş, A kdeniz doğu—batı ticaretindeki
önemini kaybetmişti. Batı, yeni keşifler neticesinde geniş bir koloni ağı
kurmuş, bu sayede yeni ham m adde kaynakları bulm uş, geniş pazarlar el
de etmiştir. Bu kaynaklar sayesinde ilim, teknik ve sanatta önemli ilerle
meler kaydedilmiştir. O sm anlı İm paratorluğu, bu gelişmelerin dışında kal
dığı gibi, bir süre sonra da A vrupa em peryalizm inin başlıca hedeflerinden
birisi haline gelmiştir.
1625 yılında Ö m er T alip adlı bir O sm anlı gözlemcisi gelişen, güçle
nen A vrupa’nın O sm anlı İm paratorluğu için arzettiği tehlikeyi şöyle dile
getiriyordu:
“ Şim di Avrupalılar bütün dünyayı tanımayı öğrendiler, gemilerini her
yere gönderiyorlar. Eskiden H indistan, İndus ve Ç in m am ulleri, Süveyş’e
1 Koçi Bey, Risale-i Koçi Bey, İstanbul 1277.
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gelir ve M üslüm anlar tarafından bütün dünyaya dağıtılırdı. Fakat şimdi
bu m allar Portekiz, Felem enk ve İngiliz gem ileriyle Frengistan’a taşınıyor
ve oradan bütün dünyaya dağılıyor. Kendilerinin ihtiyaç duym adıkları
m allan, İstanbul’a ve diğer İslâm ülkelerine getiriyorlar ve fiyatının beş
katına satıp, çok para kazanıyorlar. Bu sebeple, İslâm ülkelerinde altın ve
güm üş azalm aktadır. O sm anlı İm paratorluğu, Y em en kıyılarını ve oradan
geçen ticareti ele geçirm elidir, aksi halde çok geçm eden Avrupalılar İslâm
ülkelerine hükm edeceklerdir.” 2
N e var ki, O sm anlıların Batının üstünlüğünü kabul etmeleri oldukça
zor olm uş ve uzun bir sürenin geçm esini gerektirmiştir. Zira, büyük bir
m edeniyetin vârisi olan T ürkler, 16. asrın sonuna kadar A sya ve A vru
pa’nın en güçlü ve müreffeh devleti durum undaydı. İm paratorluğun bu
durum u toplum da bir üstünlük ve gurur yarattığından dışarıda vuku bu 
lan gelişm eler asla önem senm em iş, asırlardan beri karşılarında hiçbir var
lık gösterem eyen A vrupa’dan alınabilecek fazla bir şeyin bulunabileceğine
ihtimal verilmemiş, bu bakım dan da savaşlar hariç Batı ile m ünasebetler
kültürel ve bilimsel sahalara intikal ettirilmemiştir. O sm anlıların A vru
pa’ya bu bakış açısı daha uzun süre devam etmiş ve Batı müesseselerinin
alınm asında önem li bir engel olarak kendisini göstermiştir.
Bu bakım dan, 17. yüzyılın sonu ile 18. yüzyılda A vrupa karşısında
alınan yenilgilerin, nizam-ı kadîm in uygulanm ası, yani Fatih ve K anunî
zam anındaki sisteme dönülerek önünün alınabileceği kanaati ağır basm ış
tır. Ancak, bunun netice vermemesi üzerine, 18. asnn başından itibaren
bazı O sm anlı aydınları, İm paratorluğun A vrupa’ya Batının silah ve tekni
ğini alarak karşı koyabileceğini ifade etmişlerdir.
Bu konuda ilk adım lar, 18. yüzyıl başlannda atıldı. 18. yüzyıl, geniş
anlam ıyla doğu—batı arasında bir yum uşam a ve yakınlaşm a asrı olm uştur.
Zira, Avrupa ekonom ik gelişmesi icabı dışa açılm a, yeni ham m adde kay
naklan, yeni pazarlar bulm a gereğini duym uş, ötedenberi papalık tarafın
dan Türklere karşı tahrik edilen haçlı zihniyeti önem ini kaybetm iş, artık
O sm anlılar da Avrupalılar için tehlikeli bir rakip olm aktan çıkmış, Avru
pa’ya tepeden bakm a alışkanlığını terketmiş, hattâ onlar da A vrupa’yı ya
kından tanıma, oradaki gelişmeleri yerinde görm e ihtiyacını hissetmişler
dir. İşte bu karşılıklı tanışm a arzusu gereği elçiler gönderilmiş, devlet ileri
gelenleri ziyaret edilm iş ve hediyeler verilmiştir. Nitekim , Yirm isekiz M eh 
2 Z. Velidi Togan, Bugünkü Türkili ve Yakın Tarihi, cilt 1, İstanbul 1947, s. 126 v.d.
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met Efendi 1720’li yılların sonunda Fransa’ya bir geziye m em ur edilmiştir.
Gezdiği, gördüğü yerleri seyâhat notlannda anlatan Yirm isekiz M ehm et
Efendi’nin seyâhatnam esi, İstanbul’un kibar çevrelerinde oldukça etkili ol
muştur. Zira, İstanbul’un bahçe ve mesire yerleri bu seyâhatnam ede uzun
uzadıya tasvir edilen Versailles bahçelerine göre tanzim edilmiştir. Böylece
Tanzim at ve daha sonraki devirde açıkça görülecek olan Batı ve özellikle
Fransa taklitçiliği başlamış o ld u .3
O sm anlı İm paratorluğu ile A vrupa arasındaki bu yum uşam a dönem i,
tarihim izde Lâle devri olarak bilinm ektedir. Lâle devrinde yenileşm e açı
sından üzerinde durulm ağa değer gelişme, m atbaanın O sm anlı İm parator
luğuna girişidir. M atbaa, Avrupadakinden 300 yıl sonra, bir M acar
dönmesi olan İbrahim M üteferrika ve Said Efendi’nin gayreti ile 1729 yı
lında faaliyete geçmiştir. A ncak, gerek hattatların kalabalık bir sınıf oluş
turması, gerekse teknik yetersizlik ve İm patorlukta okum a yazm a oranının
çok düşük olması sebebiyle faaliyetini sürdürememiştir.
A vru pa’dan askerî uzm anların gelmesi bu dönem e rastlarsa da bunun
bir plân ve program a bağlı olduğunu söylemek zordur. Bunlar, tesadüfen
İstanbul’a gelerek ordu hizm etine giren kişilerdi. Bunlardan, bir Fransız
subayı iken H um baracı Ahm et adını alan, C om te de Bonneval, H um baracı O ca ğ ı’nı ıslah etti; 1734 yılında hizm ete giren H endesehane’nin açılışın
da katkıda bulundu. Baron de T ott ise O sm anlı Devleti’nin yıkılışına ka
dar yaşayacak olan T o p çu H arbiye M ektebi’nin çekirdeğini oluşturan
M ühendishane’nin kuruluşunda görev aldı.
1768/1774 O sm an lı—R us harbinde uğranılan ağır m ağlûbiyet, bu ça
lışmaların orduda fazla bir şey değiştirm ediğini açıkça ortaya koymuştur.
K ü çü k K ayn arca anlaşmasını m üteakip, 1783 yılında, m üslüm anlarla m es
kûn ilk toprak parçası olan K ırım ’ın elden çıkması, İslâm âlem inde büyük
bir üzüntü ve endişeye sebebiyet verdiği gibi O sm anlı devlet adam larını
ciddi tedbirler aram aya şevketti. I. A bd ü lh am it’in 1789 N isan’ında ölüm ü
üzerine tahta çıkan III. Selim, bu tedbirlerin başında Batı müesseselerinin
alınmasını görüyordu. III. Selim ’e tevarüs eden ıslahat düşüncesi, babası
III. M ustafa’nın en önem li mirası idi. Babasının gönülden arzuladığı, fa
kat başarılm asında m ütereddit ve karam sar olduğu, ıslahat faaliyetlerini
köklü olarak başlatm ak düşüncesi III. Selim ’in başta gelen arzularındandı.
O

daha şehzadeliği zam anında devletin içine düşm üş olduğu kötü duru
3 E. Kuran, “O sm an lı Yenileşm e Hareketleri”, Türk Dünyası E l Kitabı, Ankara 1976,

s. 1003.
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m un farkına varmış ve zam an zam an “ Devlet-i A liyye’ye bu rehavet neden
iktiza ediyor, ben şimdi saltanatta olsam, işler başka türlü o lu rdu ” dem ek
ten geri kalm am ış, çevresindeki bazı kötüm serlere karşı “ölüm den gayri
her hastalığa ilâç m üm kün dür” karşılığını vererek bu konudaki azim ve
kararlılığını göstermek istemişti. Y in e veliahtlığı sırasında Fransa Kralı
X V I. Louis’ye özel elçi olarak gönderdiği İshak B ey’den “A vrupa devletle
rinin birbirleriyle geçim leri, kara ve deniz harplerine dair yeni metotlar,
atölyeler ve tersaneler” hakkında bilgi almasını istem işti.4 III. Selim , selef
lerinden farklı olarak Avrupa devletlerinin her bakım dan üstün oldukları
nın farkında idi. O sm anlı Devleti’ni içine düştüğü zaaftan kurtarm ak için
Avrupa devletlerinin takip ettikleri yolu takip etm eyi, uyguladıkları m eto
du uygulam ayı gerekli görüyordu.
Sultan III. Selim, tahta çıkışını m üteakip A vru pa’yı iyice tanım ak
am acıyla E bu Bekir Ratıp Efendi’yi 179 1’de elçi olarak V iyan a’ya gönder
di. Ratıp Efendi’nin sekiz aylık gözlem lerinin sonunda padişaha sunduğu
Sefaretnam e’sinin, Sultanın uyguladığı reform lar üzerinde bü yük etkisi ol
muştur. E bu Bekir Ratıp Efendi, Sefaretnam e’sinde A vrupa’daki yeni
düzenden Nizâm -ı C ed îd olarak bahsettiği için, III. Selim reform larına da
Nizâm -ı C ed îd adı verilmiştir. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra uygula
malara başlayan Padişah, Nizâm -ı C ed îd adında Fransız örneğine göre
teşkilâtlanmış bir ordu kurdu. M evcut ocakları da ıslah yoluna gitti.
Böylece Sultan III. Selim ’in ıslahatları, askerî ağırlıklı kısmî müessese re
formları olm aktan öteye gidem edi. Padişahın karşısında Yeniçeri O cağı,
ulem a ve âyan gibi kuvvetli m uhaliflerin bulunm ası, onu tavizci bir re
form politikası takip etm eye m ecbur etti. Bu iki müessese, yani eskinin
yanında yeni, birbirini inkâr ederek, her fırsatta birisi ötekini ortadan kal
dırm aya çalışarak, Cum huriyetin ilk yıllarına kadar yaşamış, yeni, varlığını
çoğu defa eskiye taviz vererek kabul ettirmek zorunda kalmıştır.
Y in e bu dönem de O sm anlı İm paratorluğu, A vrupa denge siyasetine
girmiş, A vrupa ile bir iletişim kurabilm ek am acıyla büyük A vrupa baş
kentlerinde ikâm et elçilikleri kurm uştur. H er ne kadar, devamlı elçilere
başlangıçta çok az ihtiyaç duyulduysa da buralarda görevlendirilen kimse
ler, Batıyı yakından tanım a fırsatını bulm uş, m em lekete dönüşlerinde ye
nilik hareketlerinin gerçekleşm esinde değerli hizm etler ifa etmişlerdir. N e
var ki, III. Selim ’in başlattığı ıslahatlar hedefine ulaşam adı. Gerek iç ve
dış politikadaki istikrarsızlıklar, gerekse inanm ış bir ıslahat ekibinin kuru
4 E. Z. Karal, Osmanlı Tarihi, cilt 5, Ankara 1970, s.6o.
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lam aması, fakat bunlardan da önem li olarak yeniçeri, ulem a ve âyanlann
başlangıçtan beri ıslahatlara karşı sürdürdükleri düşm anlık ve kışkırtmalar,
Sultan III. Selim ’in hayatına m al olduğu gibi, onun başlattığı reformların
da sonu oldu. Nizâm -ı Cedîd ordusu dağıtıldı, ıslahat taraftarları sürgüne
gönderildi.
Sultan III. Selim ’den sonra tahta çıkan II. M ah m u t iktidarı, İm para
torluğun ayakta kalabilmesi için yegâne çarenin Batı müesseselerinin daha
kapsamlı bir şekilde alınması olduğunun anlaşıldığı bir dönem olmuştur.
Zira, Batılı olm ayan bir toplum un, A vrupa’nın askerî gücüne ulaşabilm esi
için Batının yalnız askerî tekniğini değil, aynı zam anda m odem Batı ordu
larının dayandığı İdarî, m alî teşkilâtla, sağlık politikasını ve ekonom ik ve
rimliliğini de alması gerekirdi. Başka bir deyişle, Batının yaşayış biçim ini
bir bütün olarak benim sem eden, onun askerî tekniğini etkili bir biçim de
elde etm ek m üm kün değildi; çünkü Batı m edeniyeti de diğer uygarlıklar
gibi bölünm ez bir bütündü.
Taşradan m erkeze doğru temizlik hareketine başlayan Sultan II.M ah 
mut, âyanlardan sonra 1826 yılında Yeniçeri O cağ ı’m da kaldırarak re
formlar için yolu açm ış oldu. II. M ahm ut, Yeniçeri ordusu yerine Avrupa
usûlünde yetiştirilmek üzere, Asâkir-i M ansûre-i M uh am m ediyye’yi kur
du. 1827 yılında ordunun tabip ihtiyacını karşılayabilm ek am acıyla
bugünkü Askerî T ıb b iy e ’nin çekirdeği sayılan, İstanbul Şehzadebaşı’nda
Tıbhâne-i A m ire’yi kurdu. Burada geniş ölçüde, yabancı tabiblerden ya
rarlanıldı. Y en i kurulan ordunun subay ihtiyacını karşılayabilm ek am acıy
la, Fransa’daki Sain-Cyr askerî okulu örnek alınarak 1834 yılında İstan
bu l’da M ekteb-i U lûm -ı H arbiye açıldı. Batının bilim ve tekniğinin yerin
de öğrenilmesi am acıyla A vrupa’ya öğrenci gönderildi.
Bu devirde, O sm anlı devletinin idari, kültürel ve İçtimaî hayatı da
esaslı değişikliklere uğramıştır. O zam ana kadar Padişah ve Sadrazam ’da
toplanan yetki ve sorum luluklar, Avrupa örneğine göre tesis edilmiş neza
retlere dağıtıldı. Sadrazam lık başvekâlete çevrilerek, nezaretler arasında iş
birliği ve koordinasyonu sağlayan bir mevki haline getirildi. Böylece, işle
rin daha seri bir şekilde yürütülm esi sağlanırken, belli konularda ihtisas
laşm aya im kân verildi.
Saray ve Babıâli’de ayrıca çeşitli m eclisler m eydana getirilerek ülkenin
çeşitli sorunlarına çözüm arandı. M eclis-i Has, Padişahın hususî danışm a
meclisi oldu.
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1836’da askerî ıslahatlar için gerekli çalışmaları yapm ak üzere, M eclis-i Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî, 1838’de ise Ziraat, Ticaret ve Sanayi M eclisi oluş
turuldu.
Devletin dış ülkelerle olan resmî yazışm alarını yürütm ek, yabancı dil
özellikle, Fransızca bilen elem anlar yetiştirmek am acıyla 1833’de T ercü m e
O dası K u ru ld u. T anzim at hareketi öncülerinin çoğu bu odadan yetişmiş
tir.5
Batıda olduğu gibi kam uoyu oluşturm ak, ülkede olup bitenlerden
halkı haberdar etm ek am acıyla 1831 yılında ilk T ü rk resmî gazetesi olan,
Takvîm -i V ekayî çıkarıldı. Bunu posta yolunun hizm ete girmesi izledi.
K ılık kıyafet konusunu da ele alan Padişah, ordu m ensuplarına fes
giym e zorunluluğu getirdikten sonra, devlet m em urlarının da Batılı tarzda
giyinm elerini istedi. Böylece, A vrupaî tarzda yaşayış, saray başta olm ak
üzere bütün m em urlar arasında gittikçe yaygınlaştı ve halka sirayet etti.
Sultan II. M ah m u t 1 T em m u z

1839’da ölünce, yerine 16 yaşında

olan A bdülm ecit geçti. 3 Kasım 1839’da ilân edilen Tanzim at Fermanı’nda tebaaya can ve m al güvenliği, kanun önünde eşitlik, vergilerin tarh
ve tahsilinde adalet, askerlik hizm etinin herkese teşmili ve m ülkî ıslahat
vaat edilm ekteydi. Böylece Batıda 17. yüzyıl filozofları tarafından ortaya
atılıp Fransız ihtilâlinden sonra gerçekleştirilen vatandaşların eşitliği pren
sibi O sm anlı İm paratorluğu’nda da devletçe benim senm iş oluyordu. Fer
m anda ön görülen m üslim ve gayri m üslim tebaanın kanun önünde eşitli
ği doğrultusunda bütün tebaaya uygulanm ak üzere Fransız C eza K anun u ’ndan esinlenerek 1840 yılında Kânun-u C erâim çıkarıldı. Bunu
1850’de Ticaret K a n u n u ’nun alınması takip etti. Bu kanunların uygulan
dığı, N izam iye m ahkem elerinde Batı yargı usûlleri tatbik edildi ki böylece
eğitimin yanında hukuk sahasında da ikili bir uygulam aya geçildi. N e var
ki ferm anda öngörülen reform lardan çoğu uygulanam adı. Askerlik bütün
tebaaya teşmil edilm edi, vergi reformu gerçekleştirilemedi, İdarî ıslahat
sözden ibaret kaldı.
Tanzim atm gerek m üslüm anlar için fazla birşey getirmemesi, gerekse
gayri m üslim lerin uygulam alardan m em nun kalm am aları, um um i bir
m em nuniyetsizliğe sebep oldu. Ü stelik O sm anlı azınlıklarının sözcüsü d u 
rum unda olan A vrupa devletleri de T anzim atla gayri m üslim lere vaat edi
5 E. Kuran, a.g.m.
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len reformları yeterli bulm adılar. Bunun üzerine, 18 Şubat 1856 tarihinde
Islahat Ferm anı ilân edildi ve 30 M art 1856 tarihli Paris anlaşm asının 9.
m addesinde bu fermana atıfta bulunulm asıyla padişahın ıslahat taahhüdü
devletlerarası bir m ahiyet kazandı. Islahat Ferm anı’nda Tanzim at Fermanı’nda öngörülen ıslahatlar teyid edilerek, din, kültür, askerlik, idare ve
m aliye alanlarında yapılacak ıslahatlar teferruatlı bir şekilde belirlendi.
1839/1856 arası dönem

ıslahatları M ustafa

Reşit Paşa

tarafından

yürütülürken, 1856’dan sonraki ıslahatlarda büyük ölçüde Ali ve Fuat Pa
şalar söz sahibi oldular ve kuvvetli bir Fransız etkisi görüldü. Bu dönem in
en önemli olayı Fransa’daki Conseil d ’Etat’ın benzeri olan Şûrâ-yı Devlet’in kurulm asıdır. K ü çü k çapta bir parlem entoya benzetilen böyle bir
müessese O sm anlı tarihinde ilk defa görülüyordu. N e var ki Şûrâ-yı Dev
let kısa zam anda önem ini kaybederek “Şûrâ-yı Evet” haline gelm iştir.6
Y in e bu dönem de Batı örneklerine göre 1864 Vilâyet Kanunnam esi
çıkarılarak valilerin yetkisi artırıldı. 1858’de yürürlüğe konulan Arazi K a 
nunu ile köylülerin toprak üzerindeki tasarruf hakları tem inat altına alın
m ak istendiyse de beklenilen netice hasıl olmadı.
M edeni hukuk alanında Ahm et Cevdet Paşa başkanlığındaki bir ko
misyon tarafından M ecelle’nin hazırlanması Tanzim at dönem inin diğer
önemli çalışm alarından birisidir.
Eğitim sahasında da kayda değer gelişmeler olm uştur. Devlet teşkilâtı
na ehliyetli idareciler yetiştirmek am acıyla 1859’da M ülkiye-yi Şâhâne ku
ruldu. Bunu 1868 yılında Osm anlı-Fransız işbirliği ile kurulan Galatasaray
Sultânîsi’nin hizm ete girmesi izledi.
1861 yılında da Cem iyet-i İlmiye-i O sm an iye’nin, Royal Society of
England örneğinde kurulm asıyla da Batı m üsbet bilimleri O sm anlı aydın
çevrelerinde revaç bulm uştur. Cem iyetin çıkardığı M ecm ûa-i F ü nû n’da
felsefe, coğrafya ve jeoloji gibi konular akılcı düşünceyi O sm anlı toplum una yaymıştır.
Y in e bu dönem de basın hayatında önem li gelişmeler kaydedilmiştir.
Takvîm -i V ek ayî’den yaklaşık on yıl sonra 1840’h yılların başında, Cerîde-i Havâdis yayın hayatına başlamış; 1860’da A gâh Efendi, Tercüm an-ı
6
T . Z. Tunaya, “T ürkiye’nin Siyasî Hayatında Batılılaşma Hareketleri” , Teni Türkiye,
Ankara 1959, s. 157.
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A h vâl’i, 1867’de de Şinasi, Tasvîr-i Efkâr’ı yayın hayatım ıza soktular. Bu
gazeteler sayesinde bir kam uoyu oluşurken, N am ık K em al ve Ziya Paşa
gibi düşünürlerin siyasî ve kültürel fikirleri yayılarak, m uhalif bir aydın
züm resinin m eydana gelm esine sebep olm uştur.
19. yüzyıl, özellikle T anzim at devri Batı düşüncesi yanında Batı tekni
ğinin de alındığı
Fabrikası, Beykoz
ğu bugün m evcut
rupa devletlerinin

Feshane, İzmit Ç u h a, Z eytin bu m u fabrikaları, Hereke
Deri ve K u nd u ra Fabrikası, T o p h an e Fabrikası gibi ço
tesislerin ülkeye kazandırıldığı bir dönem olm uştur. A v
O sm anlı pazarlannı ele geçirm ek için m ücadele verdik

leri bir sırada karşı tedbir olarak düşünülm üştür. A ncak bu teşebbüs, A v
rupa rekabeti, serm aye yokluğu, tecrübe yetersizliği yüzünden başanlı ola
mamıştır. 1840/1860 yılları arasında irili ufaklı 160 tesis vücuda getirildiği
halde bunlardan ancak birkaçı, onlar da devlet desteğiyle ayakta kalabil
mişlerdir. Y in e Tanzim at dönem inde, 1860’h yılların başında A vrupa’daki
örneklerine göre İstanbul Uluslararası Sergisi açılm ış, Islah-ı Sanayi K o 
m isyonu kurulm uş ve sanayi m ektepleri açılmıştır. N e var ki bunlar da
ekonom iye beklenilen canlılığı getirem em işlerdir.7

rın

Tanzim at, geniş tabanlı bir uygulam a sağlayam am ıştı. T anzim atçıla
başarısızlığı üzerine ilk defa 1860’larda m eşrutî reform program ı

gündem e geldi. Y en i O sm anlılar adı verilen rejim m uhaliflerine göre dev
leti kurtarm ak için şahsî egem enlik ilkesinden vazgeçilm eli, halkın haklan
padişahların üstünde bulunm alı, T anzim at ilkeleri geniş hürriyetlerle des
teklenmeli ve m erkezî yönetim bu yolda denetlenm eliydi. Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren aydınlar, bu düşüncelerini kabul ettirebilm ek
am acıyla yoğun bir m ücadeleye giriştiler. Bu çalışm a sonunda A bdülaziz
tahttan uzaklaştırıldı. Y en i Padişah II. A bdülham it, 23 Aralık 1876 tari
hinde İlk O sm anlı K anûn-u Esasî’sini ilân etti. Böylece O sm anlı İm para
torluğu anayasalı bir monarşi oldu. A rtık devlet, anayasa esaslarına göre
yönetilecekti. H alk tarafından serbestçe ve özgürce seçilen meclis, kanunlan yapacak ve hüküm eti denetleyecekti. Fertler eşit ve özgür olacak, yargı
organları her türlü baskıdan uzak bulunacaktı. A n cak Sultan II. A b d ü lh a
mit, K anûn-u Esasî’de geleneksel hüküm ranlık haklarının bir tahdîdini
gördüğünden, kısa bir süre sonra meclisi kapattı ve anayasayı askıya aldı.
Buna rağm en, 1876 denemesi ülkem izde dem okratik rejimin yerleşmesi
bakım ından önem li bir deneyim olmuştur.
7 R. Önsoy, Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, Ankara 1988.
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Böylece, Sultan II. A bd ü lh am it’in T em m u z 1908 yılm a kadar sürecek
istibdadı başladı.
Sultan II. A bdülham it dönem i, ulaşım , haberleşm e ve eğitim alanında
önemli gelişmelere sahne oldu.
Ç o ğu yabancı m üteşebbisler tarafından mem leketin önem li m erkezle
rini birbirlerine veya A vrupa’ya bağlayan yaklaşık 4000 mil uzunlukta de
miryolları inşa edildi, lim anların kapasitesi genişletildi, karayolları ulaşım a
daha elverişli hale getirildi. İlk hatlan Kırım savaşı sırasında döşenen tel
graf sayesinde, daha yüzyılın sonuna varm adan taşrayla m erkez arasında
iyi bir haberleşm e ağı kuruldu.
Edebiyat, politikadan men edilen O sm anlı aydınlarının başlıca iştigal
sahası oldu. Bu alanda Batıyı konu alan veya Batıdan tercüm e edilen
eserler sayesinde O sm anlı okurlarının Avrupa toplum hayatını daha ya
kından tanımaları m üm kün oldu. Sultan II. A bd ü lh am it’in daha başarılı
olduğu alan eğitim olm uştur. Eğitim kurum lan bütün ülkeye yayılırken,
kalite yükseltildi ve program lar m odem konulan kapsayacak şekilde yeni
den gözden geçirildi. T ü rkçe tedrisata ağırlık verildi, eğitim de fırsat eşitli
ğini sağlam ak am acıyla fakir öğrencilere burs tahsis edildi; taşradan gelen
ler için yatılı okullar açıldı. Eğitim çalışm alarının hepsi bundan ibaret de
ğildi; m evcut okullara yeni yüksek ve meslek okulları eklendi. Bunlar ara
sında hukuk, güzel sanatlar, • ticaret, m ülkî m ühendis, baytar, polis,
güm rük ve geliştirilmiş yeni bir top okulu bulunm aktaydı. D arülfünun da
yeniden düzenlenerek 1900 yılında eğitime başladı.
Sultan II. A bdülham it istibdadına ilk örgütlü m uhalefet çoğu öğrenci
ve subay olan aydınlardan geldi. 1889 da gizli bir cem iyet kuran m uhalif
ler kısa zam anda büyük bir taraftar topladı. Tarihim izde G enç Türkler ola
rak bilinen m uhalifler, Y en i O sm anlıların hürriyet, meşrutiyet ve O sm an 
lılık fikirlerini paylaşıyor, K anûn-u Esasî’nin tekrar yürürlüğe konmasını
istiyorlardı. İsmi daha sonra İttihat ve T erakki’ye çevrilen cemiyet, yurtiçi
ve yurtdışında örgütlenerek etkili bir m uhalefet yaptı. A yaklanm aya kadar
varan bu baskı sonunda Sultan II. A bdülham it, 24 T em m u z 1908’de
M eşrutiyeti tekrar ilân etti. 1918 yılına kadar süren II. M eşrutiyet yenileş
m e açısından yoğun bir uygulam a dönem i olm uştur. Y ap ılan reformlar ve
yaratılan hürriyet ortamı itibanyla adeta Cum huriyetin laboratuvan mesâbesinde idi.
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Y apılan ıslahatlar cüm lesinden olarak şehirlerde belediye teşkilatı ku
rulm uş, İstanbul’da m evcut olan Şehrem aneti yeniden düzenlenerek şeh
rin temizlik, asayiş ve itfaiye işleri Batı usûlünde tanzim edilmiştir. İktisadî
kalkınm ada bankacılığın önem i idrak edildiğinden, 1917 yılında O sm anlı
İtibari Bankası kurulm uş, T ü rk Ticaret Bankası da 1914 başında “ A d apa
zarı İslâm Ticaret Bankası” adıyla bir şirket olarak teşekkül etm iştir.8
Y in e bu dönem de T ü rk kadını erkeklerin haklarına eşit haklar kazan
m ağa başlamış, m em ur olm a hakkını elde etmiş, İstanbul’da İnas
D arülfünunu açılarak, kızlara yüksek tahsil yapm a im kânı verilmiştir. A y 
dın din adam ı yetiştirm ek am acıyla, önem li bir adım olarak medreselerin
program lan yeniden düzenlenm iş, Latin harflerinin alınması konusunda
ciddi çalışm alar yapılmıştır.
O sm anlı dönem i ıslahat çalışm alannın bir değerlendirm esini yapacak
olursak, ıslahat hareketleri farklı kültüre sahip, birbirleriyle asırlarca
m ücadele etmiş iki toplum un kültür etkileşimi şeklinde tezâhür etmiştir.
U zu n süre A vrupa’ya üstünlük sağlamış, onu adeta hor görm üş O sm anlı
toplum unun zam anla hristiyan A vrupa’nın üstünlüğünü kabul etmek,
onun müesseselerini alm ak zorunda kalması bazı ciddi sorunları da bera
berinde getirmiştir. İslâm î bir yapıya sahip olan O sm anlı topluluğu, bunu
kabul etm em ekte uzun süre direnmiştir. Bu bakım dan, ıslahat hareketleri
tepeden inm e olarak toplum a zorla em poze edilmiş, bu durum toplum un
tepkisiyle karşılanmış, hattâ isyanlara sebep olm uştur. Bu sebeple O sm anlı
reform lan sık sık kesintiye uğramıştır.
Reform lar, baştan beri O sm anlı toplum unun çağdaşlaşm ası için bir
vasıta olarak düşünülm em iş, çoğu defa İm paratorluğun zayıf zam anlannda gündem e gelmiş veya dış ülkelerin yardım ını sağlam ak am acıyla yapıl
mıştır. Nitekim , T an zim at Ferm anı bir bakım a M ısırlı M ehm et A li Paşa’ya karşı kritik anlar yaşandığı bir sırada İngiltere’nin desteğini sağla
m ak am acıyla ilân edilmiş; 1856 Islahat Ferm anı, aynı şekilde İngiltere ve
Fransa’nın K ın m savaşındaki katkılarına karşılık gayri m üslim ler lehine
taviz olarak alınm ış ve devletin iç işlerine yabancı m üdahalesine açık kapı
bırakmıştır. 1876 M eşrutiyeti de, yine bilindiği üzere Tersane Konferansı
sırasında ilgili devletlere O sm anlı İm paratorluğu’nda ıslahatlara başlandı
ğını göstermek am acıyla hiçbir ciddi hazırlık yapılm adan alelacele ilân
edilmiştir.
8 E. Kuran, a.g.m .
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O sm anlı ıslahatlarında dikkati çeken diğer bir husus, ciddi bir araştır
m a yapılm aksızın Batı müesseselerinin doğrudan doğruya alınması ve
böylece eski ile yeni arasında bir çatışm aya sebebiyet verilmesidir. Başka
bir ifadeyle, eski ile yeni arasında bir senteze gidilem em iş olmasıdır.
A n cak hem en şunu da belirtm ek gerekir ki, O sm anlı reformları C u m 
huriyet devrinde gerçekleştirilecek olan inkılâplar için bir tecrübe, bir biri
kim olm uştur. Nitekim C um huriyeti kuranların çoğu bu reformlar gereği
kurulan okullarda yetişmişlerdir.
Batılılaşm a hareketleri içerisinde Atatürk inkılâplarına gelince, U lu
Ö nder, 24 T em m u z 1923 tarihinde im zalanan Lozan Anlaşm asını m ütea
kip toplum um uzu m uassır m edeniyet seviyesine çıkarm ak am acıyla bir ta
kım köklü reformlara girişmiştir. O n u n onbeş yıl zarfında gerçekleştirdiği
reformların esası m edeniyetçilik, laiklik, kadın erkek eşitliği, eğitim de çağ
daşlaşma ve İktisadî kalkınm aya dayanm aktadır. Atatürk inkılâpları daha
önce Batılılaşma hareketlerinin bir devamı olm akla beraber kesinlikle bir
taklitçilik değildir. Atatürk, çağdaşlaşm ayı T ü rk toplum unun öz değerlerini
kaybetm eden çağdaş bilim ve tekniğin alınması olarak algılam aktaydı. N i
tekim, 29 Ekim 1930 tarihinde Am erikalı gazeteci M iss Ring, T ü rk iye’nin
hangi
bakım dan
Am erikanlaşm asının
düşünüldüğünü
sorduğunda
Atatürk: “T ü rkiye m aym un değildir ve hiç bir milleti taklit etmeyecektir.
Türkiye, ne Am erikanlaşacak ne de Batılılaşacaktır. O sadece özleşecektir”
cevabını verm iştir.9 Atatürk inkılâpları, M illî m ücadele kazanıldıktan son
ra, hiçbir dış baskı olm aksızın ülkeyi m uassır m edeniyet seviyesine çıkar
mak am acıyla gerçekleştirilmiştir.
Atatürk inkılâplarını daha önceki Batılılaşma hareketlerinden ayırt
eden ikinci vasıf, inkılâpların radikal bir hüviyet taşımasıdır. 1926 yılında
çıkartılan M edeni kanun ile kadınlara eşit haklar tanınm ası inkılâpların
radikallik vasfının bir tezahürüdür.
Atatürk inkılâplarının diğer bir vasfı da, inkılâplann zor ile değil ikna
yolu ile gerçekleştirilmiş olmasıdır. M esalâ, şapka inkılâbını yaparken
Atatürk önce başında şapka ile K astam onu’ya giderek şapka giym enin
lüzum ve faydalarını anlatmıştır. Şapka kanunu, ancak bu geziden üç ay
sonra, şapkanın halk tarafından benim senm esi üzerine çıkarılmıştır.
9 E. Kuran, Atatürkçülük Üzerine Denemeler, Ankara 1981, s. 20.
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Atatürk inkılâplarının öncekilerden başka bir farkı da, denem e yanıl
m a ile doğruyu bulm a usûlünün uygulanm asıdır. Nitekim , Atatürk, dil
inkılâbında 1935 sıralarında aşırılığa gidilince daha m utedil bir davranışı
ben im sem iştir.
Netice olarak, Atatürk m illî m evcudiyeti m uhafaza edebilm ek am acıy
la çağdaş m edeniyete ulaşm ayı asıl hedef olarak almış, kendinden önceki
ler gibi, Batı m edeniyetini sınırlı olarak değil, fakat, bir bütün olarak be
nim semek gerektiğine inanmış, dolayısıyla bütün gücünü T ü rk toplum u
nun sosyal ve kültürel yapısını tem elden değiştirm eye sarfetmiştir. Ç ağd aş
laşmayı isabetle yürütebilm ek için, Batı m edeniyetinin en belirli unsuru
olan ilmi rehber edinmiştir.

