AVRUPA'DA GÖZLENEN NAPOLYON ÇA~I
BUNALIMININ ITALYAN VE TÜRK
KÜLTÜRLERI ÜZERINDEKI ETKILERI
Ara~. Gör. Dr. GeLBENDE KURAY
Italyan Dili ve Ed. Anabilim Dal~~
Avrupa kültüründe Ayd~nlanma ça~~ ndan Romantizm ça~~na geçildi~i dönem, tarihi alanda ise Frans~z Devrimi ile Italyan Birli~i
(Risorgimento) dönemleri aras~nda kalan y~llar tüm Avrupa'n~ n, dolay~s~yla Italya'n~ n f~ rt~ nal~ , kar~~~k ve bunal~ ml~~ dönemlerinden biridir. Bu
bunal~m ayn~~ça~da Osmanl~~Devleti'ne de yans~ m~~~ve bat~~ örnek al~ narak
art~ k baz~~ reformlar yapman~n gere~ine inan~lm~~ t~.
Frans~z Devrimi ba~lang~çta zaman~ n ayd~ n ki~ilerince savunuldu.
Buna kar~~l~k Italya'daki yönetici s~ n~flar devrime kar~~~ç~karak ona sempati
gösteren Italyan ayd~ nlann~~ezmeye çal~~ t~lar. Bunun sonucu olarak Italya'daki baz~~ devletler Fransa'ya kar~~~bir koalisyon kurdular. Fakat bir
süre sonra, ~~ 796'da General Napolyon Bonapart Italyan ordusu kumandanl~~~ na getirildi. Bu olaydan sonra Frans~z birlikleriyle koalisyon devletleri aras~nda çat~~ma ba~lad~. Sonunda Napolyon 1797'de Venedik
Cumhuriyeti'ni ortadan kald~ rarak Cisalpina Cumhuriyeti'ni kurdu ve
Campoformio antla~mas~yla Veneto bölgesini ünlü Avusturya hanedan~~
Habsburg'lara verdi. Bu olay, Napolyon'un Italya'da eski rejimi y~ karak
ulusal özgürlük ça~~n~~ ba~lataca~~n~~ uman ayd~n yurtseverlerde büyük dü~~
k~ r~ kl~~~~yaratt~. Bu ki~iler Frans~zlar~n Italya'da korsanl~ k ve diktatörlükten ba~ka bir ~ey yapmad~~~ na inanm~~lard~~ art~k. Buna kar~~l~k ülkede
büyük ço~unluk ç~karlar~~nedeniyle, Napolyon'u tutarak ona ba~~e~iyordu.
Daha sonra Frans~zlar büyük bir h~zla Italya yar~ madas~na yay~larak
Roma ve Napoli Cumhuriyetlerini kurdular. Bu arada Napolyon'un
giderek Frans~z Devrimi ilkelerinden uzakla~t~~~~ve monar~i düzenini
benimsedi~i gözleniyordu. Nitekim baz~~ devrimci ayd~ nlar görevlerinden
uzakla~t~ r~larak yerlerine liberal soylular getirildi ve ~~804 y~l~nda Cisalpina
Cumhuriyeti, Italya Cumhuriyeti ad~~ alt~ nda yeniden kuruldu, Napolyon
cumhurba~kan~~ oldu 1 .
I Geni~~bilgi çin bkz. Salvatorelli, Sommario deha storia d'Italia, Einaudi, Torino, 1974, S.
387-405.
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Art~k politika soka~a dökülmü~, ordulararas~~sava~~bitmi~, toplumlararas~~ sava~~ba~lam~~, bu da sonunda karde~~kavgas~na dönü~mü~tü. Öte
yandan halk Frans~zca konu~maya ve ince Toscana dilini tümden unutmaya ba~lam~~t~. Napolyon'un özgürlük ve mutluluk ça~~n~~ ba~latmas~~
beklenirken eski rejim daha da kötü bir biçimde sürüp gidiyordu. Parini,
Alfieri, Foscolo gibi birçok Italyan yurtseverinin dü~ledi~i yüce idealler
Napolyon diktatörlü~ü ve halk~n vurdumduymazl~~~~kar~~s~nda yava~~
yava~~çöküyordu. Ama yine de bu ayd~n ki~iler canla ba~la sava~~yor ve
yaz~lanyla halk~~yüreklendiriyorlard~. Çünkü, onlara göre e~er Italyanlar,
sapland~~~~zorluklarda yurtlar~n~~yürekli bir biçimde ayd~nlatmak ve dü~tü~ü tehlikelerde cömertçe yard~m~na ko~mak için tüm çal~~malar~ n~, dü~üncelerini, al~ n terlerini yurtlar~na yöneltmezlerse, dünyada ne erdem,
huzur ve bar~~~, ne de gerçek e~itli~i asla elde edemezlerdi. Bu ko~ullarda
herkes yurduna sahip ç~kmal~~ve onun için sava~mallyd~. Yurt söz konusu
oldu~unda gerçek yurtsever her ~eyi unutup yurduna dört elle sanlmay~~
bilmeliydi. Bu fikirleriyle halk~~yurt için çal~~maya özendiriyorlard~. Zaman
zaman atalar~n~~övüyor, eski ça~lara özlem duyuyorlar ve son ba~~ms~zl~k
çabas~n~n ard~ndan gelen ~erefsiz çökü~ü an~ msayarak yurdun önüne geçilmez sefil tutsakl~~~na a~l~yorlard~. Fakat yurdun özgürlü~ü için var
güçleri ile sava~t~klar~~ halde, kar~~~koyduklar~~güçlerin sonunda kendilerini
yendi~ini hissediyorlard~. Ba~takilerin bir k~sm~~halk~~özgürlük heyecan~~ile
bir k~sm~~ da ba~naz din ile kand~ rmaktayd~. Oysa Italyan yurtseverler
ya~am~n en büyük amac~n~n özgürlük oldu~unu, gerekirse bu u~urda ölmenin bir görev oldu~unu savunarak Italyan Birli~i hareketinin öncülü~ünü yapt~lar. Halk~~birlik olmaya ça~~rd~lar çünkü, dünyada art~k güç
egemendi; küçük bal~k büyük bal~~a yem olmaktayd~. Bu ko~ullarda ancak
bir ilke alt~ nda toplan~l~ rsa amaç gerçekle~ebilirdi. Art~k güzelli~in ve uyumun egemen oldu~u dü~~ça~~~geride kalm~~, kuvvetin, hakk~n tek hâkimi
oldu~u sava~~ça~~~ba~lam~~t~. Uluslar~n ve imparatorlar~n do~u~~ve çökü~ünden olu~an bir dizi olay gözleniyordu. Bir yanda zafer ç~~l~klar~~at~l~ rken öte yanda köle zincirleri ~ak~rd~yordu. Özgürlü~e olan inanç sars~lm~~t~, y~llard~ r dü~ledikleri yüce do~ruluk ve mutluluk dünyas~~özlemi ise
art~k bo~tu. Yaln~zca hükmedenlerin kurnazl~ klan geçerliydi ve onlara
erdem gözüyle bak~l~yordu. Görevler ve haklar k~l~= ucunda oldu~u sürece güçlü olan yasalar~~ kanla yaz~yordu. Tüm bu kötülüklerin sorumlusu
olarak ise Napolyon'u görüyor ve onu ~iddetle suçluyorlard~. Italyan yurtseverlerinin en önde gelenlerinden biri olan Ugo Foscolo ( ~~778-1827) ölümsüz yap~ t~~ Ortis'te Napolyon ve taraftarlar~n~~ ele~tirerek ~öyle diyordu:
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"Erdem sizin karanl~k ruhlann~zda diye onu ba~ka avuntusu olmayan
mutsuzlar~n yüre~inde de söndürmek ve bu yolla vicdan~n~z~~aldatmak m~~
istiyorsunuz?" 2
Tüm bu olaylar tarihi bir dü~~k~r~kl~~~~yarat~rken, öte yandan Italyan
ayd~nlar~n~n bir gerçe~i anlamalanna da yard~m etti: Napolyon Italya
tarihinde Italyanlar~n ilk kez siyasi birlik ve bütünlü~ün ne demek oldu~unu anlamalar~n~~ sa~lam~~, onlar~~ bilinçlendirerek Italya'da ulusal ve
liberal devrimin temellerini atm~~t~. Nitekim ayd~nlar i~galin çok ac~~olmas~na kar~~n bir yönden gerekli oldu~unu dü~ündüler. Böylece i~gale sözleri
ve eylemleri ile kar~~~ç~karken yurtlar~~için ondan yararlanmaya çal~~ t~lar.
Napolyon'un 814'te gücünü yitirmesiyle, Frans~ z rejimi çöktü ve Italya'da
ulusal birlik hareketi h~zland~~3, Frans~z Devrimi'nin bildirisi liberalle~ti.
Bu tarihi olaylara paralel olarak, bu alandaki de~i~imlerin etkisiyle
felsefe ve edebiyat alanlar~nda da fikir çat~~malar~~olmas~~do~ald~. Örne~in
18. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Milano'da bir Ayd~nlanma ak~m~~ba~lat~ld~~4.
Bu ak~m toplum ya~am~n~~her yönden etkileyerek tüm dü~ünce ve töreleri
de~i~tirmi~ ti. Özellikle Newton, yer çekimi yasas~n~~bularak o zamana dek
insano~lunu saran karanl~~~~aralad~. Bunu da, yeryüzü ve gökyüzünün tüm
cisim ve varl~klar~n~n ba~l~~oldu~u evrensel ve de~i~mez do~a yasas~n~~aç~~a
ç~karmak için yapt~. Böylece bu ça~da ak~la sonsuz güven duyulmaya
ba~land~. Akl~n görevi halk~~uyand~rmak, onu ayd~nlatmak olacakt~. Ancak
bu yolla halk e~it ve özgür olabilirdi. Bu da bilindi~i gibi Frans~z Devrimi'nin bildirisidir.
Ne var ki Ayd~nlanma ak~m~n~n etkinli~i fazla uzun sürmedi. Tüm
Avrupa'da, k~sa sürede, bu ak~mq kar~~~duygusall~k ve melankoli içeren
ak~mlar ortaya ç~kt~. Çünkü salt ak~l her ~eyi aç~klayam~yordu. Her ~eyi
ak~lc~l~kla çözmeye çal~~~nca insan~n karma~~kl~~~, duygusal yan~~ ikinci
plana b~rak~larak bireysel ki~ilik inkâr ediliyordu. Ve bir süre sonra Ön
Romantizm ak~m~~yava~~yava~~tüm Avrupa'y~~sarmaya ba~lad~~ 5. Ayd~nlanmac~~ de~erlerin yaratt~~~~bu bunal~m~~gerek ya~am~nda, gerek yap~tlannda en ~iddetli olarak ya~ayan yazar Jean-Jacques Rousseau idi 6.
Böylece Voltaire ve Rousseau'nun öncülü~ünde geli~en Ayd~nlanma ak~m~~
Ugo Foscolo, Ultirne Lettere di jacopo Ortis, Po~si~ , a.c. di M. Puppo, Mursia, Milano,
1965, s. 53.
3 Bkz. A. Dall'Oglio, 11 nost~o Risorgimento, Le Monnier, Firenze, 1870.
4 Bkz. L. Actis, Gli Illuninisti Italiam, Loescher, Torino, 1969.
5 Bkz. W. Binni, Romanticismo Italian°, Laterza, Napoli, 1974.
6 Bkz. G. Di Napoli, Il pensiro di Gian Gia~omo Rousseau, La Scuola, Erescia, 1953.
2
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ve ön Romantizm, 18. yüzy~l~n ikinci yar~s~n~n iki z~ t, fakat birbirini
tamamlayan yönleri olmu~~ve o ça~da ya~ayan birçok Italyan yazarda da
bir arada görülmü~ tür. Dolay~s~yla o ça~~n edebiyat~nda iki de~i~ik kavram
ve üslup türü vard~ r. Voltaire'de k~ sa, kuru, kesin ve tutkulu, belirli bir
kültür birikimiyle bezenmi~~cümleler görülür, Rousseau'da ise geni~, uzun
betimlemeler, kültür vermekten çok duygulara yönelik ve insan~~ ruhen
belirsiz bir melankoli ve rüya ortam~ na götüren ögeler göze çarpar. Bunlar
Italyan yazarlar~n~~da büyük ölçüde etkilemi~tir.
O ça~larda, yukar~da sözü edilen h~zl~~de~i~imlerin sonucu olarak gerek
halk, gerek burjuva s~n~f~, gerekse ayd~ nlar yeni bir ulusal ki~ilik ve s~n~f
aray~~~~içindeydiler. Avrupa kültürünü altüst eden bu bunal~ ml~~ dönemde
ya~ayan Italyan ayd~nlar~~da tüm bu ak~ mlardan do~al olarak etkilendiler.
Önce kendi kendilerine, sonra topluma kar~~~büyük bir sava~~verdiler.
Yaln~zca Avrupa'n~ n politik düzenini bozmakla kalmay~ p tüm geleneksel
de~erleri de tehlikeye atan bu olaylar dizisini günü gününe ya~ad~lar.
Ya~amlar~~boyunca onlarla yo~ruldular.
Politik deneyimler, özellikle Campoformio deneyimi, Italyan kültüründe ve o ça~~n ayd~ nlar~n~ n ruhsal geli~ iminde önemli yer tutar. Yurt, ona
özgürlük vaat eden ki~i taraf~ndan sat~lm~~t~ r. Cumhuriyet art~ k onlara
özgürlü~ün temeli gibi görünmez. Klasikçili~e olan inanç o romantik ortam
içinde bo~ulur. Avrupa'y~~ felsefi yenilenme (Restaurazione) ad~~ alt~nda
saran mistik ak~m~n etkisinde kal~ narak maddecilik bir kenara itilir. Böylece
ortaya yepyeni çeli~kiler ve ku~kular ç~ kar.
K~sacas~, Ayd~ nlanma ça~~~ve Romantizm, Frans~ z Devrimi ve Italyan
Birli~i dönemleri aras~ nda kalarak, ya~ad~klar~~ ça~~n sorunlar~n~~ tümüyle
ruhlar~ nda ve yap~tlar~ nda yans~ tan bu ça~~ayd~nlar~, iktidar~ n s~ k s~k el
de~i~tirdi~i, ki~ilerin ç~kar pe~inde ko~tu~u ve birbirine dü~tü~ü bir b~ kk~nl~k döneminin canl~~ tan~~~~ve temsilcisidirler, yap~ tlar~~ise tarihi belgeler
niteli~indedir.
Do~al olarak Avrupa'da gözlenen tüm bu kaynamalar, bu derin de~i~imler Osmanl~~Devleti'ni de etkiledi. O s~rada Osmanl~~ Devleti'nin siyasal durumu da pek iç aç~ c~~ de~ildi. 18. yüzy~l~n ilk yar~s~ nda Rusya,
Venedik ve Avusturya ile yap~ lan sava~larda Osmanl~ lar daha önce kaybettikleri yerlerin bir k~sm~n~~geri ald~lar. örne~in Mora, Belgrad ve Azak
kalesi gibi. Fakat Rusya ile I768'de ba~layan ve 1774'e dek süren sava~lar
Osmanl~~ ordular~n~ n kesin yenilgisiyle sonuçland~. Bu sava~lar~ n sonucunda
Küçük Kaynarca Antla~mas~~ imzaland~~ ve bu antla~ma ile K~ r~m ba~~ms~zl~~~ n~~ kazanarak bir süre sonra Ruslar~n eline geçti.
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1798'e dek Osmanl~-Frans~z ili~kileri çok iyi gitti. Fakat 19 May~s
1798'de Napolyon ülkesinden yola ç~karak Malta'y~~ve iskenderiye'yi i~gal
etti. Daha sonra ise Memluklan bozguna u~ratt~. Bunun üzerine Fransa ile
Osmanl~~ Devleti aras~nda o güne dek süregelen eski dostluk bozuldu. Zaten
Napolyon'un bu sefere ç~kmas~ndaki nedenlerden biri de yak~ n zamanda
y~ k~laca~~n~~ umdu~u Osmanl~~ Devleti'nden toprak koparmakt~.
~~te tüm bu önemli olaylardan sonra, bu ça~da Osmanl~~devlet adamlar~~ da art~k bir dizi reformlar yap~lmas~~gerekti~ine inand~lar. Bu reformlar
önce askeri alanda ba~lat~ld~. Önce III. Selim (1789-1807) Nizam-~~ Cedid
ad~ yla yeni bir ordu kurdu 7 . Ba~lang~çta ba~ar~ya ula~acakm~~~gibi görünen
Nizam-~~ Cedid hareketi, yeniçerilerin ve eski düzenden ç~ kar~~olanlar~n kar~~~koymas~yla sona erdi. Böylece III. Selim tahttan indirildi ve yine eski
düzenin yanda~lar~ ndan biri olan IV. Mustafa (1807-1808) padi~ah oldu.
Ama ilerici görü~~giderek güçlendi~i için IV. Mustafa'n~n saltanat~~ k~sa
sürdü. Ard~ndan yine III. Selim'i destekleyenler yenilik yanl~s~~ padi~ah II.
Mahmut'u (1808-1839) ba~a geçirdiler. II. Mahmut uzun bir çal~~ma
döneminden sonra yeniliklerin en büyük köstekleyicisi olan Yeniçeri Oca~~n~~ kald~ rmay~~ ba~ard~. Böylece yeni ve modern bir ordu kuruldu. Bundan
sonra devlet bünyesi içinde bir dizi yenilik ba~lad~. Bu yeniliklerin amac~~
Osmanl~~ Devleti'ne bat~~ anlam~ nda bir biçim vermek ve özellikle Frans~z
Devrimi ile ortaya ç~ kan insan haklar~~ilkelerini Osmanl~~ ülkelerinde ya~ayan halka da tan~ tmak ve uygulamakt~. Böylece Gülhane meydan~ nda 3
Kas~ m 1839'da Tanzimat devrini ba~latan ferman, yani Gülhane Hatt~~
Hümayunu okundu 8 . Bu olaydan sonra Osmanl~~ Devleti'nde büyük bir
devrim hareketine giri~ildi. II. Mahmut'un Yeniçeri Oca~~n~ n kald~ r~lmas~ ndan sonra giri~ti~i ~slahat hareketlerinin hedefi de yine Osmanl~~ Devleti kurumlar~n~~ bat~~ metotlarma göre modern bir duruma getirmekti.
Abdülmecit (1839-1861) Osmanl~~ taht~na geçti~i zaman kendisini çok
güç bir i~in bekledi~ini, yani Osmanl~~ devlet yönetimine yeni bir düzen
verme gere~ini biliyordu. Devlet yönetimindeki kilit noktalara getirdi~i
adamlar~~ da hep Avrupa'da bulunmu~~ve bu ülkelerdeki yenilikleri yak~ ndan izlemi~~ki~ilerdi. Bu nedenle Osmanl~~Devleti'nin güçlenmesi için yönetimde bat~~ modeline yakla~man~n gereklili~ine bu ki~iler de inan~yordu.
Özellikle Hariciye Naz~n Mustafa Re~id Pa~a bu dü~üncenin Tanzimat-1
Hayriye ile gerçekle~ece~ini savunuyordu. Böylece ~~ 8. yüzy~l~ n ilk yar~s~nda
Bkz. Enver Ziya Karal, Ormanli Tarihi, V. Cilt, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, Ankara,
1 983, s• 55-73.
8 Bkz. a.g.y. s. 169-192.
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ba~lat~lm~~~olan yenilik hareketi de tamamlanacakt~. Görüldü~ü gibi bu
fermamn amac~~ Frans~z Devrimi ilkelerini Osmanl~lara benimsetmekti.
Bu tarihi olaya paralel olarak, Türk edebiyat~n~ n bat~~ uygarl~~~~etkisi
alt~ nda geli~en ilk dönemi, Tanzimat edebiyat~~ ba~lad~. Bu edebi dönem
siyasi Tanzimat'~n ilan~ndan 20 y~l kadar sonra Tercüman-~~ Ahval Gazetesinin bas~lmas~yla geli~ti. Bu edebiyat geni~~ölçüde siyasi ve sosyal
reformlar~~ savundu; eski dü~ünce ve kurumlar aç~ktan aç~~a ele~tirilmeye
ba~land~. Modern edebiyat~n yan~~ s~ra matbaa, gazetecilik ve tiyatro da
h~zla geli~ ti. Tanzimat edebiyat~ n~n en önde gelen temsilcileri ~inasi, Nam~ k
Kemal, Ziya Pa~a, Ali Suavi ve Ahmet Mithat Efendi idi. Bu ki~iler zaman
zaman gazetecilik ve tiyatro ile de u~ra~t~lar. Genellikle halk~n anlayabilece~i sade bir dil kulland~lar. Bu ça~~n tüm yazarlar~nda halka dönük bir
e~ilim göze çarpar. Bu nedenle Tanzimat edebiyat~~ saraya ba~l~~yüksek
tabakaya seslenen ve saray dilini kullanan eski edebiyattan çok farkl~d~ r.
K~sacas~~ Avrupa'daki h~zl~~ de~i~imlerin etkisiyle, Osmanl~~Devleti'nde
de, edebiyat alan~nda bat~l~~fikirler savunulmaya ve tarihe yeni bir gözle
bak~lmaya ba~land~. Eskinin kapal~~ anlay~~~na kar~~l~ k özgürlük kavram~~ve
sürekli de~i~en dinamik bir ya~am görü~ü savunuldu. Bu nedenle diyebiliriz
ki Tanzimat, her alanda bir d~~a dönü~~hareketidir. Bat~~ dü~üncesinin
etkisiyle yeniden biliçlenmenin belirtileri gerek tarih gerek edebiyat alan~nda aç~ k seçik ortadad~r. Bu dünyaya aç~l~~~Ahmet Mithat Efendi'nin
yap~tlar~nda en güzel anlat~m~ n~~ bulur. Eski Türk toplumunda ve edebiyat~nda, insan~n ya~am kar~~s~ndaki davran~~~~genellikle içe dönüktü.
Oysa bir kültür ve uygarl~k de~i~imi gere~inden do~an Tanzimat ça~~, bat~~
modelini izleyerek kendine özgü siyasal, sosyal ve kültürel reformlar yapan
yeni bir insan tipi ortaya ç~kard~. Bu yeni insan tipi aktif, atak, özgür, kendine güvenen ve dünyay~~istedi~i yönde de~i~tirebilece~ine inanan siyasal ve
sosyal bir kahramand~r. Bu insan tipine Nam~k Kemal'in yap~ tlar~nda s~k s~k
rastlan~ r. Tanzimat ça~~~edebiyatç~lar~~ bat~~ yöntemini uygulayarak Türklerin de bu uygarl~k düzeyine ula~abilece~ini kan~tlam~~lard~r.

