SENED-~~ITTIFAK VE GÜLHANE HATT-i
HÜMÂYÜNU
HALIL INALCIK
3 Kas~m ~~839'da ilan olunan Gülhane Hatt~'mn devlet anlay~~~ m~zda ve devlet idaresinde modernle~ menin hakiki ba~lang~c~~ve temeli
oldu~una ~üphe yoktur. Sened-i Ittifak'~ n da, Padi~ah'~ n mutlak otoritesini s~n~ rlamak gayesini güden bir vesika olmak haysiyetile modern
Türk devletinin geli~me tarihinde "ilk âmme hukuku kaidesi" say~labilece~i ileri sürülmü~ tür.'
Sened-i Ittifak'~ n düzenlenmesine yol açan hadiseler silsilesi,
III. Selim'in Ariz'dm-~~Cedfd hareketi, istanburda yeniferi oca~~n~n a~a~~~
tabaka halk ve ulemân~n i~birli~i ile yapt~klar~~ihtilal, buna kar~~~ta~ra
ayamm ve hanedanlar~n~~temsil eden Alemdar Mustafa Pa~a'n~n diktatörlük devri oldukça eyi bilinmektedir. Bu geli~meleri, siyasi bak~ mdan
Imparatorluk içinde te~ kilath gerçek kuvvetlerin, yani Ocak, Ulema
ve ta~rada hakim ayan~ n, devletin karar verme yetkilerini fiilen ele
geçirme mücadelesi ~eklinde yorumlamak mümkündür.2 Sened-i Ittifak'in gerçek niteli~ini tesbit için bu noktadan hareket edece~iz. Sonra
diplomat bürokratlar~ n ilan ettikleri Gülhane Hatt~'m ele alacak ve
bu iki hareketin, temsil ettikleri siyasi anlay~~, gelenek ve menfaatler
bak~m~ ndan birbirine ne kadar z~t, fakat tarihi geli~me bak~m~ ndan
birbirine ne derecede s~k~~bir ~ekilde ba~l~~olduklar~n~~gösterme~e çal~~aca~~z. Siyasi tarih bak~m~ndan Sened-i ittifak büyük ayar~m
devlet iktidar~n~~kontrol alt~ na alma te~ebbüsünü ifade eder, Gülhane Hatt~~ ise ona kar~~~Padi~ah'~ n mutlak otoritesini savunarak merkeziyetci devlet idaresinin, ba~ ka deyimle bürokrasinin i~lere mutlak
bir ~ekilde el koymas~n~~ifade eder. Bir ba~ka aç~dan bak~l~ rsa, birincisi gelenekçi, di~eri moderndir. Biri, o zaman eyaletlerde hakim kuvvetlerin menfaatlerinin ve hayat görü~ünün ifadesi ise, di~eri merkezi
S. S. Onar, idare Hukuku, ist. 1945, s. 141.
Political
2 Bak. H. ~nalc~ k, "The Nature of Traditional Society: Turkey",
ed.
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and
D.
A.
Rustow,
Princeton
1964,
Modernization in japan and Turkey,
42-63.
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devleti ve onun o zamanki iç ve d~~~~artlar kar~~s~ nda menfaatlerini en
iyi temsil etti~ine hükm edilen Bat~c~~ idarecilerin idealini ifade eder.
Tarihi olu~~içerisinde bu iki hareket birbirine s~k~~bir ~ekilde ba~l~d~r.
Sened-i ittifak ve Gülhane Hatt~~ siyasi bir mücadelenin birbirini ko~al~yan iki safhas~ndan ba~ ka bir ~ey de~ildir. Bu itibarla, ölü bir vesika
olarak kalm~~~olmakla beraber, Sened-i Ittifak'~n da büyük bir tarihi
manas~~ vard~r.
*
* *
A. Sened-i ittifak ve
Osmanl~~Devleti, Rusya'ya kar~~~ ~ 8o6'dan beri yeni bir harbe girmi~~bulunuyordu. Bu sebepten Alemdar, ihtilâlden sonra imparatorluk
içinde birli~i kurmak, merkezin otoritesini iade etmek ve yeni bir
ordu yaratmak zaruretini anl~yordu. 3 Bu maksatla, imparatorlu~un
bütün valilerini ve ileri gelen ayanlarnu pâyitahtta bir toplant~ya,
me~veret-i âmmeye ça~~rd~ . Tepedelenli Ali Pa~a ve Alemdar~~ luskanan Bulgaristan ayam gelmediler. 4 Fakat Alemdar'~ n otoritesi kar~~s~ nda ço~u bu daveti kabul ettiler. Gelenler aras~nda Cebbar-zade,
Karaosman-o~lu gibi büyük "hanedanlar" vard~ . Bunlar, Istanbul'a,
yanlar~ nda büyük kuvvetlerle geldiler. Bu me~veretten Sened-i ittifak
denilen me~hur vesika do~du (Evas~t-~~ ~aban 1223/18°8 Ekim
ba~lar1)5.
Bu vesikan~n ba~lang~ç k~sm~ nda merkezde devlet büyükleri,
ta~rada "memâlik hanedanlar~" aras~nda ayr~l~ k ve mücadele yüzünden devletin y~k~ lma derecesine geldi~i itiraf olunuyor ve bu senede
devletin kalk~nmas~~için gereken birlik ~artlar~n~ n tesbit olundu~u
belirtiliyordu.
L Sened-i ittifak'~ n esas noktalar~.
Bu vesikay~~ ~öyle özetliyebiliriz : ~ . Padi~ah'~ n otoritesi, devletin
dayand~~~~temeldir. Vüzera, ulemâ, rical, hanedanlar veya askeri
Kad~~Pa.~a'ya davet mektubu, Cevdet, Tdrfh, ~ stanbul 1309, IX, 275-77.
Ça~da~~bir Frans~z, Juchereau de Saint-Deny (Rivolutions de Constantinople, II, Paris
1819, 189) bu vesikay~~meydana getiren toplulu~un, Alemdar Mustafa Pa~a taraf~ndan imparatorlu~u ~slah etmek üzere ilk tedbir olarak Avrupai bir ordu vücuda
getirmek için ça~~nld~~ma i~aret eder.
4 Cevdet, IX, 2-5.
5 S~ket-i Sened-i ittifak, Cevdet, IX, 278-282, eyi bir özeti B. Lewis, Dust:2r,
EP, II, 640-41.
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ocaklar tarafindan ona kar~~~bir hareket vaki olursa, di~erleri elbirli~ile (bi'l-ittifak)onu tenkil edeceklerdir. Padi~ah'~ n emirlerinin korunmas~na ~ah~slar~, evlat ve hânedanlar~~ ad~na hepsi teahhüd ve tekeffülde bulunurlar. 2. Kendimizin ve hânedanlar~m~z~n ya~amas~, devletin ya~amas~na ba~l~~ oldu~undan toplanacak asker "devlet askeri
olarak tahrfr" edilecektir. Ocaklar buna kar~~~korlarsa, hepimiz ittifakla
onlar~n "te'dip ve def' ve ref'ine" çal~~aca~~ z. 3. Devlet hazinesinin
ve gelirinin toplanmas~~ve korunmas~~ve Padi~ah'~n emirlerinin yerine
getirilmesi gerektir, buna kar~~~gelenleri ittifakla te'dip hususunda teahhüd ve tekeffülde bulunuruz. 4. ~imdiye kadar her türlü Padi~ah
emir ve yasaklar~run Sadrâzam'dan ç~kmas~~kanun oldu~u gibi, bundan
sonra da öyle olacak, ve "herkes büyü~ünü bilip" vazifesinden d~~ar~~
i~e kar~~m~yacakt~r. Her i~~Sadrâzam'a arz edilip izni al~nd~ ktan sonra
ona göre hareket olunacakt~r. Bu esasa kar~~~gelenlerden hepimiz dâvac~~olca~~z. Ayn~~suretle sadâret makam~~da kanun d~~~~irtikâp ve irti~âda
bulunursa veya devlete zararl~~ kötü i~lere kalk~~~rsa, ya da mutlak otoritesini kötüye kullanarak ~ahsi gayelerle hareket ederse, bunun önlenmesine de hep beraber çal~~aca~un~z~~teahhüd ederiz. 5. Padi~ah'~n ve
devlet otoritesinin korunmas~na hepimiz kefil oldu~umuz gibi, gerek
"memâlik hânedanlartnin" devlete, gerek merkezdeki devlet büyüklerinin birbirine kar~~~emniyet duymas~~en büyük ~artt~r. Bunun sa~lanmas~~da
hepimizin ittihad ve ittifakile birbirlerine kefil olmas~na ba~l~d~r.
Bu sebeple bu ittifaka girmi~~olan hânedan ve .yan, vükelâ ve ricâl
birbirlerinin zât~na ve hânedamna kefil olmal~d~r. ~öyle ki, hânedanlardan birisine kar~~~bu birlik ~artlar~na ayk~r~~bir hareketi olmadan devlet veya ta~ralardaki vüzera tarafindan "bir taarruz ve ihânet ve sui kasd
vukua gelür ise" hepimiz ittifakla bunun bertaraf edilmesine çal~~aca~~z.
Hânedan mümessillerinin veya kendileri öldükten sonra hânedanlar~n~n korunmas~na vükelâ teahhüdde bulunduklar~~gibi, hânedanlar da
"zfr-i idarelerinde olan 4yânlara ve vüdha zâmin olalar". ~ahsi h~rslar~~ile
bunlara kar~~~hareket etmeyeler, e~er bir âyân~n bir suçu varsa
soru~turmadan ve Sadrâzamm müsaadesini ald~ktan sonra ona kar~~~
o hânedan hareket etsin ve yerine ba~ka bir âyân getirsin. Kimse kendisine havale edilen yerden bir kar~~~öteye tecavüz etmesin. Ederse
hepimiz dâvac~~ olup mani olaca~~z. Bütün hânedan ve âyânlar,
yekvücüd olup karga~al~k ve ayr~l~ k ç~ karanlar~~ ittifakla bertaraf
edeler. Reâyâya zulûm yapanlar~~ ve ~eri'at emirlerinin yerine getirilmesine kar~~~koyanlar~~birlikte te'dip edeler. Keza vükelâya ulemâya
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ve büyük küçük devlet adamlar~na dahi haks~z muamele yap~lmamas~na hânedanlar ve vücüh ( âyân ) kefil ve müteahhid olurlar. Birisinin suçu olursa, tahkikattan sonra sadâret makam~~suçuna göre
cezas~n~~vere. 6. Devlet merkezinde askeri ocaklar veya ba~kalar~~
taraf~ndan her hangi bir karga~al~k ç~kar~l~rsa, bütün hânedanlar
izne hacet olmaks~z~n merkeze yürüyüp o oca~~n kald~r~lmas~na ve bunlar alelâde ~ah~slardan ise, soru~turma sonunda idâm~na bütün hanedan ve vücüh müteahhid ve kefildirler. 7. Reayan~n korunmas~~esas
oldu~una göre, hanedanlar~n ve büyüklerin kendi idareleri alt~nda
olan kazalar~n asayi~ine ve vergilerin mütedil olmas~na dikkat etmeleri gerekir. Bunun için vükerd ile hdnedan lar aras~nda görü~me sonunda haks~z vergilerin kald~r~lmas~~için verilecek kararlar~n korunmas~na
dikkat edilecektir. Hanedanlar, birbirlerinin durumuna nezâret ederek zulüm yapanlar~, garaz gütmeksizin, devlete ihbâr edip ittifalda
zulmün önlenmesine çal~~acaklard~ r.
Bu yedi ~arta görü~meler sonunda karar verilip aksine hareket
edilmemek üzere yemin edilmi~~ve yerninlerin h~fz~~için bu senet yaz~lm~~t~r.
Bu vesikan~n alt~ndaki zeyilde de özetle ~öyle denmektedir: Bu
~artlar~n, yap~lacak i~lerde esas (diistürti'l-`amel) tutulmas~~gerekti~inden
zamanla de~i~mesini önlemek üzere bundan sonra Sadrdzam ve ~eyhülisldm olacaklar bu makama geçiktikleri zaman bu Senedi imzal~yacaklar ve
harfi harfine uygulanmas~na çal~~acaklard~r. Bu senedin bir sureti
Beylikçi kalerninde, bir sureti Padi~ah'~n yan~nda bulunacak ve gereken kimselere oradan kopyeleri verilecektir. Padi~ah, kendisi bu ~artlar~n uygulanmas~na nezâret edecektir.
Bu senedi imza edenler aras~nda bir taraftan en yüksek derecedeki ulemâ (Seyhülislam, Nakibüle~râf ve Kad~askerler), devlet ricâli
(Sadrazam, Defterdar, Reisülküttap, Sadaret kethüdas~~ ve ba~kalar~)
generaller (Yeniçeri a~as~, Sipahiler a~as~ ) öbür taraftan o zaman
pâyitahtta haz~r bulunan belli ba~l~~hânedanlar (Cebbarzade, Karaosmano~lu, Sirozlu Ismail bey ve Çirmen mutasarr~f~) vard~.
II. Sened-i ittifak'~n tahlili.
Bu vesika, ~ekil bak~m~ndan ~er'i bir vesikad~r. Ser'i bir yemin vesikas~, misâlç ~eklinde kaleme al~nm~~t~r. Burada taraflar
birbirlerine kar~~~teahhüdlerini yeminle tekit etmi~lerdir. Mutlak haklar~na riâyeten Padi~ah'~n ~ahsi bu yemin d~~~ nda tutulmakla beraber

GÜLHANE HATT-i HUMAYÜNU

607

devlet veya sadaret makam~n~ n hanedar~lara kar~~~teahhüdleri, neticede, yine Padi~ah'~n teahhüdleri ~eklinde anla~~lmal~d~r. Padi~ah'~n bu
vesika üzerine tu~'ras~m koymas~~onu da ba~layan bir hareket say~lrru~t~r. M'isill.c, süresiz bir zaman için aktedilmi~ tir. Her gelen sadrazamm buna yeminle ba~l~~olmas~ , onu eskisi gibi sadece Padi~ah'~n
mutlak vekili olmaktan ç~ kar~yordu. O zaman bu ~artlar, bizzat Saray
çevresinde saltanat istiklaline ayk~r~, yani Padi~ah'~ n mutlak otoritesini s~n~rlay~c~~mahiyette görülmü~ tü. Fakat fiilen bir diktatör olan
Memdar~n idaresi~ne kar~~~gelme~e kimse cesaret edemedi. Sarayca
~imdilik tasdik edilmesi, sonra kald~r~lmas~~karar~na var~ld~. 6 Nihayet
vergilerin, Padi~ah'~ n vükela'sile hanedanlar aras~ nda müzakere yolu
ile kararla~t~r~laca~~~maddesi, Padi~ah'~n otoritesini s~n~rlay~c~~mahiyeti bak~m~ ndan bilhassa kayda ede~er.
Sened-i ittifak, bir harb ve ihtilal ortam~~içinde iktidar~~ele alan
ayanlar taraf~ndan Padi~ah'~ n mutlak otoritesi kar~~s~nda aç~kca kendilerinin durumlar~n~~garanti alt~ na almak gayesi ile kabul ettirihni~~
bir vesikad~ r. Vesikaya bu ruh hakimdir. Nitekim, daha senet
imzalanmadan önce Alemdar Mustafa Pa~a, Anadolu ve Rumeli'de
hanedanlarm devlete kar~~~güvensizlilderi sebebile Imparatorluk kuvvetleri aras~nda birlik sa~lanarruyaca~~n~~ aç~kca ifade etmi~, birlik
ve ittifalan gerçekle~mesini hânedanlara hukuki garanti verilmesine ba~lam~~iz. Bunlar me~veret-i âmme için Istanbul'a geldikleri zaman da, Ç~rp~c~çay~n, Ka~~thane, Davut Pa~a gibi yerlerde karargâh kurmu~lar ve
askerlerinden ayr~l~p ~ehre girmekten çekinmi~lerdir. Sened-i ittifak'~n ilk dört maddesinde Padi~ah'~n mutlak otoritesi tasdik olunuyor,
emirlerine herkes tarafindan itaat gerekti~i, asker ve vergi toplama yetkilerinin yaln~z kendisine ait oldu~u belirtiliyor, fakat hemen alt~ndaki maddede "~~ar t - i a< z am" olarak hanedan ve ayar~m teessüs
etmi~~haklar~~ve durumlar~n~ n devletin keyfi hareketlerine kar~~~"emniyet" alt~na al~nmas~~isteniyordu. Ayn~~zamanda onlar~n kendilerine
tabi küçük âyân üzerinde hakimiyetleri tasdik olunuyor, her birinin
idare sahas~n~ n tecavüzden masûn bulunmas~~ve bu haklar~n babadan
o~ula irsi olarak intikali garanti alt~na al~n~yordu. Bu son ~artlar,
aç~kca hanedânlar~n fiilen kurulmu~~feodal durumlar~ na daimi hukuki
bir mahiyet kazand~rmak gayesini gütmekte idi. I~te Sened-i ittifak,
e
7

Cevdet, IX, 6-8.
Me~veret'ten önce Kad~~ Pa~a'ya gönderilen mektup, Cevdet, IX, s. 276.
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bu mahiyeti ile modern devlet anlay~~~na ayk~r~~bir cereyarn temsil
eder. Di~er taraftan bu vesikaya tarihimizde istibdad ve mutlalc~yeti
s~n~rlama gayesini güden hareketler içinde bir yer vermek mümkündür.
Ayan halk~ n temsilcisi ve koruyucusu rolünü üzerine ald~~~ndan,
bu vesika bir bak~ ma merkezi idarenin ve onu temsil eden valilerin
keyfi hareketlerine kar~~~genel bir direnme te~ ebbüsü ~eklinde de
yorumlanabilir. Bir çok bölgelerde valilerin keyfi vergi toplama te~ebbüslerine kar~~~ayan~n kar~~~koydu~unu ve halk~ n bunda kendilerini
destekledi~ini hat~rlamalipz. g Ziya Gökalp g Türkiye'de derebeylik
devrinin, milletin hiç olmazsa bir k~sm~nda Padi~ah'a kar~~~ rey. ve
kulluk hisleri yerine hürriyet ve asalet duygular~n~~ uyand~rd~ ~' ~n~~ ve
bu zâdeler devrinin halk hakinliyeti devrini haz~rlad~~~n~~iddia eder.
Mubala~al~~görünmelde beraber, bu fikrin bir hakikat pay~~saklad~~~na ~üphe yoktur. Gerçekten, II. Mahmud devrinde belli ba~l~~ayanlar
ortadan kald~r~ld~~~~zaman II. Mahmud'un mutlak ve merkezi otoritesine kar~~~koyabilecek hiç bir kuvvet kalmam~~~ve tam bir istibdad
devri gelmi~tir. 1° Fakat unutulmamal~d~r ki, Sened-i ~t4fak tamamile o
zamanki memleket ~artlar~n~ n bir mahsülü olup ileri bir devlet düzeni
° Bak. Münir Aktepe, Tuzcu okullar~~ isyan~ , Tarih Dergisi, III, 5-6 (1951-52),
s. 21-52; Ç.Uluçay, 18. ve 19. yüzy~llarda Saruhan'da E~kiyal~k ve Halk Hareketleri,
Istanbul 1955. A. Slade (Records of Travels in Turkey...London 1833, I, 219-20)
~u kayd~~yapar: "They (âyâan) were the protectors of rayas as well as Mussulumans, and, for their own sakes, resisted exorbitant imposts... Their crime.. was
being possessed of authority not emanating from the Sultan.„ G. Perrot ise (Souvenirs d'un Voyage, Paris 1867, s. 388-78), Çapan o~ullar~~hakk~nda ~unlar~~yazar:
"Toute cette contree (Yozgad, Amasya, Tokat bölgesi) etait mieux gouvernee, pl~~s
heurueuse et plus riche, sous la dominatian des Tchapan-oghlu, qu'elle ne l'est
aujourdhui (yani 1867 de) sous la main des delegues du pouvoir central. Dejâ d'autres voyageures ont fait le meme remarque pour d'autres contrees de l'empire. Ces
souverain locaux, toujours menaces par des voisins jalous et par la haine du Sultan
et de ses vizirs, devaient bien vite sentir qu'ils avaient tout avantage l~~s'attacher les
populations et â menager la province".
Yeni Mecmua'dan naklen Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Urnür-i Belediyye,
I, Istanbul 1922, s. 1662-63.
10 Perrot, Ibid., 389 ve bilhassa 410-12. Genç Osmanl~lar, Sultan'~n hiç bir
kuvvetin frenliyemedi~i bu istibdad~m görmü~ler, onun için bir taraftan Avrupa'n~n
h~irriyet idealini benimserken di~er taraftan geleneklere ve onlar~~temsil eden s~n~flara dayanmak istemi~lerdir. Kuleli Vak'as~~ (bak. U. I~demir, Kuleli Vak'as~~Hakk~nda bir Ara~t~ rma, Ankara 1937) bu bak~ mdan yorumlanabilir. Kezâ bak. ~erif
Mardin, The Genesis of roung Ottoman Tlwught, Princeton 1962, 283-384. Fakat
Ser~end-i Ittifak üzerinde onun yorum tarz~~(s. 148) bizimkinin temamiyle tersinedir.
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yaratma gayesi gütmüyordu. ~~839'dan sonra Gülhane Hattfndan
ilham alarak istibdad~~s~n~rlama maksad~ m güden hareketler ile bu
hareket aras~nda tam bir mahiyet fark~~vard~r.
Sened-i ittifak, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun içtimal-siyasi yap~s~n~~
de~i~tirecek bir hareketin temeli olabilirdi. ~~g. as~rda nas~l Balkanlar'da Pâdi~aha tâbi h~ristiyan prenslilderi meydana ç~km~~~ise, Anadolu'da da 14. as~rda oldu~u gibi bir tak~ m yerli beylikler kurulabilirdi.
Fakat bu durum, Anadolu'da Türk birli~inin zaranna bir geli~im
olaca~~ndan merkeziyetçi ve mutlak~ yetçi saltanat~n bunu önleyen
çabalar~n~~bugün de olumlu bir hareket olarak görmekteyiz. Bununla beraber ~u da bir hakikattir ki, a~alann ve ayan~n ta~ra hayat~nda
ve siyasi tarihimizde ehemmiyetli rolleri II. Mahmud'dan sonra da
ba~ka ~ekiller alt~nda devam etmi~~ve bu temel içtimai yap~, menfaatleri ve hayat görü~ü ile, ad de~i~ikliklerine ra~men, yak~n zamana
kadar Türk siyasi hayat~n~n alt-yap~s~n~~ te~kil edegelmi~, ön planda
görünmemekle beraber siyasi hayatta kitlelere dayanan a~~rl~~~n~~
daima hissettirmi~tir.
Sened-i ittifak, Alemdar'~ n ve devlet merkezinde âyân hakimiyetinin ortadan kald~r~lmas~~ile ( ~ 8o8) hükümsüz bir vesika haline dü~mü~~
ve unutulmu~tur. Sened-i ittifak'a konan ~artlar~n uygulanmas~, neticede aya= bi'l-ittifak harekete geçmelerine ba~l~~idi. Ayan, bu birli~i
koruyamad~~ve merkezi hükümet onlar~ n ileri gelenlerini zamanla
birer birer ortadan kald~rd~.
* *
Rusya'ya kar~~~ ~ 8o6'da ba~layan harb devam ediyordu. Devlet
için ayan~n getirdi~i askeri birliklere ~iddetle ihtiyaç vard~. II. Mahmud ancak 1812'de harb son bulduktan ve bilhassa ~~8 ~~5'den sonra
âyâna kar~~~ ~iddetle harekete geçti.0 Merkezdeki ba~l~ca kuvvetler
Saray, Ulemâ, merkezi hükümetin daima müm.essili olmu~~bulunan
Bab~ ali bürokrasisi, ayanlann ortadan kald~r~lmas~na, payitaht~n
ta~raya hakim olmas~na, merkeziyetçili~in geri getirilmesine canla
ba~la çal~~acaklard~r. Pahi~ah'~ n emrindeki kuvvetlerin modem
silahlarla donat~lm~~~olmas~~ da bu i~i ba~ar~ya ula~t~ran âmillerin
b a~~ndad~r.12
~l ~lk ihtar Tepedelenli Ali Pa~a'ya yap~ld~~(bk. Cevdet, X, 252-54).

12 Derebeylerin geli~mi~~ate~li silâhlar kar~~s~nda âciz kald~klar~na bir misâl
olarak Rum-Kal'e'ye s~gmm~~~olan bir derebeyinin tenkili için bak. Cevdet, X,
146-47.
Belirten C. XXVIII, 39
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Merkezi hükümet, ayanlar! Padi~ah'~n emirlerine itaats~zl~k, reâyay~~soyma ve bask~~yapma ~eklinde suçland~rarak azil, mukâta'a
çiftliklerini musadere veya Istanbul'a ça~~r~p ikamete memur etmek
ve mukavemet gösterdikleri takdirde güvenilir valilerin ve pa~alar~n(bu
hizmette bilhassa Baba Pa~a, Hüsrev Pa~a ve Hur~id Pa~a kendilerini
gösterdiler) idaresindeki askeri kuvvetlerle te'dip ve idam etmek suretiyle bu i~i ba~ard~." Bu siyasette Mahmud'un ak~l hocas~~olan Hâlet
Efendi, bu devirde büyük bir otorite kazand~; Saray istibdad~n~n bir
senbolü haline geldi. Hâlet'in bir tek sözü, herhangi bir ayamn veya
pa~an~ n hayat ve istikbalini tâyine yeterdi. Selim devrinde oldu~u
gibi, Saray'~n bu istibdad~na kar~~~Bab~ali bürokrasisi de huzursuzluk
içinde idi. II. Mahmud nihayet ayanlar~n en kudretlisi olup o~ullar~~ile
birlikte Arnavutluk'a ve Epir'e hâkim bulunan Tepedelenli Ali Pa~a'ya kar~~ , uzun tereddütlerden sonra, harekete geçme~e karar verdi.
Fakat bu karar, ard~~ard~na bir s~ra büyük buhranlara yol açt~~ve devleti uçurumun kenar~na sürükledi. Kayde de~er ki, Tepedelenli Yanya kalesinde Ingiltere'den getirtti~i en modern top ve mühimmatla
uzun zaman mukavemet etmi~tir." Tepedelenli isyan~, Yunan isyan~n~, o da M~s~ r'da Mehmet Ali Pa~a isyannu haz~rlad~. II. Mahmud,
çetin bir mücadeleden sonra Tepedelenli'yi tepelemekle beraber men~ei
ve yükseli~i itibariyle âyân pa~alar aras~na sokabilece~imiz Mehmed
Ali kar~~s~nda tam bir ba~ar~s~zl~~a o~rad~~ve kahr içinde hayata gözlerini yumdu (19 Rebi'ülevvel 1255/2 Haziran 1839). Mehmed Ali,
Avrupa tekni~ini benimsemekte Tepedelenli'den çok ileri gitmi~, metbüu Padi~ah~~geçmi~ti. Selim devri gelene~-ine uygun islahat~n mümessili bir asker olan Hüsrev Pa~a'n~n temsil etti~i siyaset, Nizib'de tam bir
iflâsla neticelenmi~~bulunuyordu. I~aret etmek laz~md~r ki, Mehmed
Ali, sava~tan önce Anadolu'da "gâvur Padi~ah" ve onun ezici hükümetine kar~~~ ~eyhleri ve .yan~~k~~k~rtan propagandalar~n~n semeresini
Nizib'de ald~. Bu ümitsiz durum kar~~s~ndad~r ki, imparatorlu~u kurtarmak için, devletin ba~ka istikamette radikal islâhata giri~mek zorunda bulundu~u hakikati herkes taraf~ndan kabul edildi. O zaman Hüsrev 15 bile geri çekilmek zorunda kald~. Devleti kurtarmak için bir
13 Bu devirde âyân~n te'dibi için bak. Cevdet, X. 117-18, 147-48, 18 1, 194,
197, 209-19, 233 ; XI, 23, 48. Kezâ yukar~da not 8.
14 Cevdet, XI, 49.
~l Seyyidu'l-vuzerâ Hüsrev, Hâlet Efendi gibi Mahmud'un tam itimad~n~~
hâiz olarak Yeniçerilerin kald~r~lmas~ndan sonra imparatorlu~u on üç y~l demir
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zamandan beri, ölen Padi~ah'a sundu~u lay~halarda 16 bütün idar( de
ve kanunlarda radikal bir de~i~iklik zaruretini anlatma~a çal~~ an
Mustafa Re~it Pa~a'n~n temsil etti~i siyaset ~ekli ~imdi yegane ç~kar
yol olarak kabul edildi. Onun haz~rlad~~~~ve Gülhane'de büyük
merasimle okudu~u Hatt ile yeni bir devir aç~llyordu.
B. Gülhane Hatt~~ve tahlili .
Böyle bir hatt~n ilan~~ ilk bak~~ta Osmanl~~gelene~ine tamarrile
uygundu. Uç as~rdan beri tahta ç~kan her Sultan, tebaas~na adil pir
idare vaad eden ve addletniime ad~~verilen benzeri hatt-i hümayûn~ar
ilan etmi~ti. Fakat bu hatt-~~hümâyûnu Sultan ad~na kaleme alan
genç Hariciye Naz~r~~öyle yeni esaslar getirmekte idi ki, bunlar devlet
idaresinde kökten de~i~iklikler yapacak mahiyette idi. Bu tarihi vesikan~n tahliline girmeden bu günkü Türkçemizle sadele~tirerek metn~ ni
özetleyelim.
~. Hatt~'~n içindekiler.
Osmanl~~Devleti do~u~undan beri ~eri'ata son derece ba~l~~ oldu~undan saltanat kuvvetli ve halk refah içinde idi. Fakat ~~5o y~ldanberi birbiri ard~ndan gelen gâileler ve çe~itli sebepler yüzünden ~eri.' ta
ve kanunlara uyulmad~~~ndan eski kuvvet ve zenginlik güçsüzlük ve
fakirli~e dönmü~tür. ~er'i kanunlar alt~nda idare olunm~yan mem ~eketlerin ayakta kalam~yaca~~~aç~k bir gerçek oldu~undan tahta ç~kt~~~m~z günden beri bütün dü~üncemiz s~rf memleketi kalk~nd~rmak
ve halk~~refaha kavu~turmak noktas~nda toplanm~~t~r. Halbuki devletimizin co~rafi mevkii, verimli topra~~~ve halk~n kabiliyeti göz
bir pençe ile tutmakta idi. Otuz y~l Mehmet Ali'nin en büyük rakibi olarak onu ila
mücadele etmi~ti. Hüsrev'in devlet içindeki kudretli mevicii için bak. Hüsrev Pc~a,
~slam Ansiklopedisi, 46. cüz, 6og-16
16 Bak. Cavit Baysun, "Mustafa Re~it Pa~a", Tanzimat, I, ~st. ~ g4o, 728-32,
R. Kaynar, Mustafa Re~it Pa~a ve Tanzimat, Ankara 1954, S. 115..120. 1838'de Re~it
Pa~a'n~n tesirile ba~l~ca vergi islahat~n~~öngören Tanzimat-i Hayriyye Gülhane Haitina esas olmu~tur. 16 Cemaziyelevvel 1254/7 A~ustos 1838 tarihli Takvim-i Ve*.âyi'de yay~ nlanan "Tahrir-i emlak ve nüfûsile ta`yin-i vergi"ye ait niza~nnar
verginin servet esas~na göre al~nmas~~ve vergide e~itlik, angaryan~n kald~r~lm~ s~,
ölenlerin mallar~na hükümetce el konma~nas~~gibi mühim esaslar~~ihtiva ediyordu
ve ilkin Hüdavendigar ve Gelibolu sancaklar~nda uygulanmas~~ dü~ünülüyorclu.
Fakat vergi tahsili içinvaktin gecikmi~~olmas~~ du~üncesile bu islahat tecrübesinin
ertesi seneye b~rak~ld~~~~ilan olundu.
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önüne al~n~rsa, gereken i~lere giri~ildi~i taktirde be~~on y~l içinde Allah'~n yard~rnile diledi~irniz ~eylerin gerçekle~ece~i meydandad~r.
Bu sebeple Tanr~'n~n yard~m~na ve Peygamber'in ruhâniyetine güvenerek bundan böyle:
. Devletin ve memleketin idaresi için baz~~yeni kanunlar konulmas~~lüzumlu görülmü~tür. Bu kanunlar~n esaslar~~ise, can emniyeti,
~rz ve namusun ve mülkiyetin korunmas~, verginin tayini ve gereken
askerin toplanmas~~ve hizmet süresi noktalar~nda toplan~r . ~öyle ki:
a) Dünyada candan ve ~rz ve namustan daha aziz bir ~ey yoktur. Bir
insan onlar~~tehlikede gördükçe kendi yarad~l~~~nda hiyanete meyil
olmasa bile can ve narnusunu korumak için muhakkak bir harekete
kallu~~r. Bunun ise devlet ve memlekete ne kadar zararl~~olaca~~~meydandad~r. Buna kar~~l~k ~u da bir gerçektir ki, insan carundan ve namusundan emin olursa do~ruluktan ayr~lmaz. ~~i ile gücü ile u~-ra~arak
yaln~z devlet ve milletine faideli olur. b) Mal emniyetin.e gelince,
bu olmazsa kimse devletine ve milletine ~s~namaz 17; ve memleketin
kallunmas~na ilgi göstermeyip daimi bir kaygu içinde ya~ar. Halbuki
~u da bir gerçektir ki, mal~ndan emin olan kimse kendi i~ile o~ra~~r,
geçim çevresini geni~letme~e çabalar ve kendinde hergün devlet ve
millet gayreti ve vatan sevgisi artar. c) Vergilerin belirli olmas~~noktas~na gelince, bir devlet ülkesini korumak için elbette askere muhtaçt~r ve bunun için gereken masrafi yapmak zorundad~r. Bu masraf ise
tebaan~n vergisiyle meydana gelece~inden bunun daha iyi bir hale
getirilmesi yollar~n~~ aramak önemlidir. Eskiden bir gelir kayna~~~
say~lnu~~olan tekel belas~ndan yak~nda kurtulduk. Fakat ~imdiye
kadar asla bir faidesi görülmeyen y~k~c~~iltizam usülü bugün de yürürlüktedir. Bu us-al bir memleketin siyasi ve mali i~lerini bir adam~n keyfine ve hatta bask~s~~alt~na teslim etmek demektir. E~er bir de o adam~n eyi bir karakteri yoksa yaln~z kendi ç~kar~na bak~p her i~i zulümden ibaret olacakt~r. ~~te bu sebeple bundan sonra herkesin emlakine
ve kudretine uygun bir vergi tayin olunarak kimseden fazla bir ~ey
al~nmayacak ve devletin kara ve deniz askeri masraflar~~ile di~er
giderlerini gerekli kanunlarla s~n~rland~r~p belli ederek masraflar
ona göre yap~lacakt~r. d) Asker meselesi dahi söyledi~imiz gibi önemli
17 Daha 1789'de Eton (A Survey of the Turkish Empire, London 1789) diyordu ki:
"The insecurity of property in T~~rkey is one very powerful cause of the ignorance
and vices of its inhabitants."
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meselelerdendir. Memleketi korumak için asker vermek ahalinin bcynunun borcudur. Fakat ~imdiye kadar bölgelerin nüfus miktar~~göz
önünde tutulm~ yarak kiminden fazla kiminden noksan asker istenmel te
idi. Bu da hem nizams~zl~~a hem de tar~ m ve ticaretin zarar görmesine
sebep olmakta idi. Di~er taraftan askerli~e gelenlerin örnürlerin in
sonuna kadar bu hizmette b~rak~ lmalar~~kendilerinin ümitsizli~e dü~meleri sonucunu vermekte, soy sop sahibi olmalar~n~~önlernekte idi.
Bundan dolay~~ ~imdiden sonra her bölgeden gerekti~i zaman istenec
askerin daha iyi bir usüle göre al~nmas~~ve dört be~~sene müddetle s~ ra
ile hizmet etmelerini sa~layacak bir usül bulunmas~~gerekmektedi~~
Özetle, bu nizami kanunlar meydana getirilmedikçe kuvvetlenme, kalk~nma ve huzur mümkün olmay~ p hepsinin esas~~ da yukar~da
aç~ klanan noktalardan ibarettir. Bundan sonra suçlular~ n davalar~~~er'i
kanunlara göre herkesin önünde incelenip hüküm verilmedikçe hiç
kimse hakk~nda gizli aç~k idam ve zehirleme gibi i~lemler yap~lm~yaca k,
hiç kimse ba~kas~n~n ~rz ve namusuna el uzatam~ yacak ve herkes mal
ve mülküne tam bir serbestlik ile mâlik ve mutasarr~f olacak ve ki~me
kimsenin i~ine kar~~am~yacakt~ r. Farazâ biri bir suç i~lemi~~olsun, on t n
mirasc~lar~~onun suçu ile suçland~nlamayaca~~ndan suçlunun mal~n n
devlet taraf~ndan müsaderesile rnirasc~lar haklar~ndan mahrum birak~lm~yacakt~r.
Tebaam~zdan olan Müslümanlar~n ve di~er milletlerin (dini
cemaatler) bu müsaadelerden istisnas~ z faydalanmalar~~için can, ~rz
ve namus ve mülkiyet maddelerinde, ~eri'at hükmü gere~ince, bütün
memleket halk~na taraf~m~zdan tam garanti verilmi~tir.
Ba~ka hususlara dahi oybirli~iyle karar verilmesi gerekti~inden Meclis-i Ahkâm-i Adliyye üyeleri lüzumu kadar ço~alt~lacak N e
vükelâ, devlet ricali belirli günlerde orada toplanacak ve herkes dü~ üncelerini hiç çekinmeden serbestce söyliyerek can ve mal emniyeti
ve vergilerin tayini hususlar~na dair gereken kanunlar~~ karar alt~na
alacaklar, di~er taraftan askeri tanzimat ( tanzimât-i askeriyye ) da
Bâb-i Seraskeri Dr-i ~ûra's~nda söyle~ilip gereken kanunlar kara~~la~t~nlacakt~ r. Her kanun karara ba~land~ kça hatt-i hürn5ytinumu2 la tasdik edilmek için taraf~m~ za arzolunacakt~r.
~erl'ata uygun olan bu kanunlar, ancak din ve devlet, mül k
ve milleti kalk~nd~ rmak için konulaca~~ndan taraf~m~zdan buna ayk~r~~
hareket vuku bulm~yaca~ma ahd ve misal( olunup H~rka-i ~erffe odas~nda bütün ulerna ve vükela huzurunda Tanr~~ad~~ile aynca yemin
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edilecektir. Ulemâ ve vükelâdan dahi yemin al~nacakt~r. Bu sebeple
ukmadan vüzeradan kim olursa olsun, bundan sonra bu ~er'i kanunlara ayk~r~~hareket edenlerin, meydana ç~kan kabahatlerine göre rütbeye, hat~r ve gönüle bak~lmaks~z~n lay~k olduklar~~ cezaya çarpt~r~lmalar~~için özel bir ceza kanunnâmesi düzenlenecektir. Bütün
memurlar~n ~imdiki halde yeter maa~lar~~ vard~r. Olnuyanlar~n da
durumu ayarlanacakt~r. Onun için ~er'en pek kötü say~lan ve memleketin y~k~nuna en büyük sebep olan rü~vetin bundan sonra olmamas~n~n da bir kanun ile sa~lam bir ~ekilde terninine bak~lacakt~r.
6. Aç~klanan bu hususlar, eski idare usûlünü tamarnile de~i~tirip yenile~tirme demek olaca~~ndan bu irâde-i ~ahanemiz Istanbul
halk~na ve bütün imparatorluk ahalisine ilan edilip duyurulaca~~~
gibi, dost devletlerin bu usülün in~allah ebediyete kadar bekas~na
~ahit olmak üzere Istanbul'da oturan sefirlerine de resmen bildirilecektir.
Yüce Tanr~~hepimizi muvaffak buyursun, konulacak kanunlara
ayk~r~~hareket edenler yüce Tanr~'n~n lânetine u~ras~nlar ve ebediyyen
felâh bulmas~nlar, âmin. 1255 y~l~n~n ~aban ay~n~n 26. Pazar günü
(3 Kas~m 1839)
IL Hat* haz~rliyan grup.
Islahat bir hatt-i hümâylin, yani Pati~ah'~n do~rudan do~ruya
ç~kard~~~~bir ferman ~eklinde ilan edilmi~tir. 1256 y~l~~ ba~~nda (1840
Mart 5) Padi~ah, Meclis-i Vala'da okuttu~u nutukta bu hattan
"ihsan-i hümayis~numuz olan hukük ve in~tiyazat" ~eklinde bahsetmi~tir." Prof. Y. Abadan", Gülhane Hatt~'n~~mahiyeti bak~m~ndan Avrupa devletler hukukunda charte lcharter lcarta adiyle adland~r~lan vesikalar gurubu içine sokmaktad~r. Bir bak~ma, Gülhane Hatt~'m Padi~ah
ad~na yazan ve ilan eden Re~it Pa~a, Osmanl~~devletinde bürokrasinin (kalemiyye) görü~lerine ve dileklerine tercüman olmakta idi. Re~ it,
kendisi Babi'ali katip s~n~findan, kalimiyyeden gelmekte idi. Küttâp
s~n~f~ndan yeti~en büyük selefleri Sadrazam Rami, Rag~p ve Halil
Hamid Pa~alar gibi islahatta siyasi ve idari tedbirlere öncelik
vermekte, devletin kurtulu~ unu bilhassa kuvvetli ve merkezi bir idarede görmekte, onlar gibi devletin menfaatini ve "hikmet-i hükü18
19

Lûtfi, Târth, VI, 93.
"Tanzimat Ferman~n~n Tahlili", Tanzimat, I, s. 31-58.
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meti" her ~eyin ba~~na almakta idi. Ancak onun dü~ündü~ü pn.tik
tedbirler farkl~~idi. O, Avrupa'da uzun elçilik y~llar~~esnas~nda Lal'
devlet anlay~~~n~~ ve idaresini tan~m~~~ve Imparatorlu~un milletleraras~~ durumunu yak~ndan ö~renmi~~garpc~~bir bürokrat grupt nu
temsil etmekte idi (Bu gurupun seçkin bir mümessili de Viyana da
Büyükelçi bulunan Sad~k Rifat Pa~a idi, ve Gülhane Hatt~'na hakim
fikirler ile onun fikirleri aras~ndaki yak~nl~k dikkati çeker)20.
O, otoriteyi tam bir emniyet içinde ~slahatc~~bürokratlar elir.de
tutmak amac~nda idi. Hatt-~~ Hümy~2n'da müdsaereye kar~~, mul~akemesiz idam ve zehirleme hükümlerine kar~~~garantiler koyarken
her ~erden evvel idare ba~~ndaki sorumlular~~ dü~ünmekte idi. Hatt~n ilân~ndan üç ay kadar önce yazd~~~~özel bir mektupta ken lisini vaktiyle çok üzmü~~olan hâmisi Reisülküttâb Pertev Efendi'nin
idamm~~ hat~rlat~yor ve II. Mahmud'un keyfi idaresine ve Saray
istibdad~na ~iddetle çat~yordu 21. Re~it Pa~a, gerçekte Padi~ah'~n
otoritesini ve karar verme yetkisini fiilen bürokrasiye devr ~tmek emelinde idi. Kanunlar~~ haz~rlayan ve islâhata nezaret eden
Meclis-i Valâ devletin eski ve yeni en yüksek memurlanndan mürekkep
bir meclisti. Sultana bu kanunlar~~ yaln~z tasdik etme görevi b~rak~lmak isteniyordu. Bu Sebepten saray idaresinin devam~n~~isteyen
Enderem'dan yeti~me eski Padi~ah'~n damatlar~~ Ali R~za ve Sait
Pa~alar, Re~it Pa~a'ya kar~~~cephe alacaklard~~22 .
Re~it Pa~a, Babiâli'nin idarede tam hakimiyetini sa~lamak için
ayan~n ve ulemân~n nüfuz ve tahakkümünden kurtulmu~, merkezin
emirlerine ba~l~~ emniyetli bir memur kadrosu meydana get~ rmek için de büyük gayret sarfedecektir. Zira Tanzimat'~n uygulanmas~na kar~~~ en büyük engeli, bu yeni siyaset kar~~s~nda ni:diz
ve menfaatleri tehlikeye dü~en ba~l~ca iki s~n~f, ulemâ ve ayan ç~karacaklard~. Ulema, Tanzimat'~~~eri'at'a ve Islam devleti esaslar~na
ayk~r~~gösterme~e çal~~acak; ta~radaki âyana gelince, eyaletlerde idare
hala fiilen onlar~n elinde olu~u için, halk~~Tanzimat'a kar~~~türlü
yollarla tahrik edecek; al~nan tedbirleri köstekliyecek; iyi niyet sahibi
olanlar da islahat~n as~l manas~m anlay~p uygulamaktan âciz bul
° Bak. ~. Mardin, Ibid., s. 175-189.
Mektubun metni için bak. F. E. Bailey, British Policy and the Turkish Reform
Movement, Cambridge, Mass., 1942, S. 275.
22 Bak. Cevdet Pa~a, Teziihir, I-12, yay~nlayan C. Bayst~n, Ankara 1953, S.
6-8.
2
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nacaklard~r. ~~te Re~it Pa~a, ~er'i makamlardan ba~~ms~z olarak te~kil etti~i Meclis-i Maanj:i Umumiyye ve Rü~diye mcktepleri 23 sayesinde
bilhassa merkezin emirlerine ve Tanzimat'a ba~l~~yeni bir memur
kadrosu vücuda getirmek gayesini güdüyordu. Meclis-i Maarif e
bürokratlar hakim idi. Mekâtib-i Umumiyye Naz~r~~Kemal Efendi,
Re~it gibi kalemiyye'den yeti~mi~~idi. Yeni mekteplerin programlar~~ve imtihanlar~~ Bab~ali'nin ihtiyaçlar~na göre düzenleniyor ve
mezunlar~~ Bab~ali kalemlerine al~n~yordu. Bu mektepler~n ilk talebeleri, Bab~ali'deki genç kâtipler, ~akirdler, pa~azade ve beyzade
gibi payitahttaki rical çocuklar~~ve bu arada esnaf çocuklar~~ aras~ndan seçiliyordu. Re~it Pa~a'n~n rü~veti önlemek, memura emin bir
hayat sa~lamak gayesiyle memur maa~lar~n~~yüksek tutma politikas~n~~güttü~ünü de biliyoruz 24 .
Özetle, Re~it Pa~a, devlet otoritesini islahat~~uygulayacak bir
bürokrasinin elinde toplamak suretiyle devleti modernle~tirece~ine
inan~yordu. Gerçekten, Tanzimat devri bürokrasinin devri olacakt~r.
Bu durum, ileride yeni Osmanl~lar tarafindan bu bürokrasinin mümessillerine kar~~~aç~lan mücadeleye bir hürriyet mücadelesi rengini
vermi~tir 23 . imparatorluk devrinin son bir as~rl~k tarihinde memleketi
ileri götürmek isteyen islahatc~lar kar~~lar~na dikilen engelleri yenmek
için her~eyden evvel fazlasile merkeziyetci bir idare ve ona hizmet
eden bir bürokrasi yaratma~a çal~~m~~lard~r. Bir as~rdan beri modernle~me çabalar~n~n ba~ar~lar~~kadar bir çok a~~r problemleri de
belki bu özelli~e ba~lanabilir.
III. Hatem Osmanl~~gelene~ine ba~l~~özellikleri.
Osmanl~~devletinde Padi~ah, mutlak icra otoritesine dayanarak
devlet ihtiyaçlar~~ için ~errattan müstakil bir nizam koyma yetkisine sahipti. Bu kanun ve nizamlar ~er'i kaide ve usullere tabi de~ildi,
s~rf Padi~ah'~n iradesine dayanan fermanlar ~eklinde ç~kar~llyordu. 24
23 Bu mekteplerin mahiyeti hakk~nda bak. Osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif
Tarihi, II, 1940, s. 321-72.
24 Cevdet, ibid., 18; Abdülmecid'in mektubu bak. L~ltf i, VI, 92.
" Yeni Osmanl~lar~n Tanzimat kar~~s~ndaki tutumlar~~ hakk~nda bak. ~. Mardin, The Genesis of Toung Ottoman Thought, a Study in the Modernization of Turkish Political Ideas, Princeton, 1962, s. 283-359.
22 Orli kanunlar hakk~nda bak. H. Inalc~k, Osmanl~~Hukukuna Giri~, Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi, XIII-2, 1958, 102-26.
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Bununla beraber bu örfi kanunlar~ n, Tanr~'mn emirlerine daya.lan
~errata ayk~r~~olmamas~, ~sla.m cemaatinin hayr~~ve menfaati icab~~
bulunmas~~ ~artt~~27 .
Gülhane Hatt~~ayn~~esaslara dayamlarak ç~kar~lm~~t~. Yani ~s: âm
devletinin ve cemaatinin hayr~~gayesile ola~anüstü bir durumu kar~~ lamak için ~errat yarunda bir tak~ m yeni düzenler, nizamlamala~~ ve
tanzimiyye" meydana getirilrnesine karar verilmi~ti.28 Bu ni2 am
ve tanzim fikri Osmanl~~devletinde örfi hukuka ba~l~~eski bir fikir dir.
Yeni kanunlar ve idarede islâhat, ayn~~kökten kelimelerle ifade
olunurdu 29. ~u halde Gülhane Hatt~, Osmanl~~ Padi~ahlarm~n eskiden beri ba~~vurduklar~~bir usülün yeni bir uygulanmas~ndan ibarettir. Fatih Sultan Mehmed de kanunnâmesini ayr~l ~ekilde bir
Hatt~~Hümaye~n forrnu içinde ilan etmi~~ve ~er`-i ~erife uygunlu~~~nu
belirtmi~ti. Bu hareketler ~errat~~bozma, yahut tamamlama de~il,
müslümanlar~n eyili~i için devletin pratik gayelerle giri~ti~i bir
tandm i~inden ibaretti. Kayda de~er bir nokta da, bu nizam~~ve kanunlar~~ulemâ de~il, do~rudan do~ruya idare ba~~ nda olan ve pratik
devlet ihtiyaçlar~n~~kar~~ lamak zorunda bulunan bürokratlar ha urlard~.
Gelenekci Osmanl~~devlet anlay~~~nda hükümdar~ n nefsi~~de
toplanan devlet otoritesi, devletin özünü te~kil eder, ve bir gayedir.
Gülhane Hatt~'nda da devletin emniyeti askere, asker paraya, para da
reaya. için adil bir idare kurulmas~na ba~l~~görülmü~tür. Devlet ve
onun kalk~nmas~, bütün islahat~ n esas gayesi olarak gösterilmi~tir.
Bu noktada Hat ~üphesiz Do~u'nun gelenekci devlet anlay~~~na tâbi
olmaktad~r. Devletin gayesini, hükümdar~n kudret ve otoritesi olarak anlayan do~ulu görü~, eski ça~~imparatorluklar~ na kadar götüIbid., s. 104.
Abdülmecid, sonradan, Tanzimat'~n baz~~maddelerini de~i~tirmek için
gönderdi~i bir fermanda (evâil-i Receb 1258, Mühimme Defteri, No. 255) yap~lan
islâhat~, "tanzimat usülü" ve "usül-i tanzimiyye" yani idareyi düzene koyma için
ana kaideler ~eklinde anlamaktad~r.
29 Ibrahim Müteferrika (Usülu'l-hikem fi Nizâmi'l-ümem, yaprak 17-18,
35a) "nizâm-~~cedid ile acibu'l-esâs bedicu-l'bünyân ihdâs eyledikleri nizâm-1 ceclicl-i cey~iyye" den bahseder. Sultan'~ n iradesine dayanan kanunlar~n nizâmât ve bu
i~in tanzim ~eklinde anla~~lmas~~ Fatih Kanunundaki ~u ifadede aç~klanm~~ t~r: ''Bu
kadar ahvâl-i saltanata nizâm verildi." (Kanunnâme-i Al-i Osman, M. Arif ne~ri,
TOEM zeyil, Istanbul 1330, s. 23).
27
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rülebilir 30. Osmanl~~ devletinde bu anlay~~~daima idarenin temel
ta~~~olmu~~ve devlet adamlar~n~n siyasi felsefesini te~kil etmi~tir.
Koçi Bey ve Kâtip Çelebi gibi Re~it Pa~a da, devleti kalkmd~rmak
için, bu dü~ünce tarz~n~~ Tanzimat'~n mant~ki esas~~olarak tekrarlam~~t~r. Reayarun korunmas~~ hakk~nda dü~ünceleri onlar~nkine
yak~nd~r.
Halife, ~eri'at~n uygulanmas~~göreviyle Tanr~~taraf~ndan vazifelendirilmi~~bir ~ah~s olarak tebaa üzerinde mutlak bir otoriteye sahipti.
Osmanl~~Padi~ah'~~her~eyden evvel ~slam halifesi idi. Padi~ah, Halife
s~ fatiyle müminleri öteki dünyada ebedi selâmete eri~tirmek üzere
bu dünyada her türlü amellerini ~errata göre düzenlemek vazife
ve yetkisini haizdi.
Gülhane Hatt~'ndan dört ay önce yay~ nlanan cülüs ferman~nda 3° Abdülmecid teokratik ~slam devleti telâkkisini bütün aç~kl~~lyle ~öyle ifade etmekteydi: Allah beni "Emirül -Mü'rninin ve
Halife-i rüy-i zemin" tayin eylemi~tir. "Uhde-i Hilafet" ime teslim
edilen halk~~korumak vazifemdir. Farz-i `ayn olan "be~~vakit namaz~~
k~ lnuyan... o makûle umü'r-i Din'de kay~ ts~zl~ k" gösterenlere müsamaha edil~niyecektir. Memurlar "sokaklarda camie gitmemi~~adamlar gördükleri halde sebebini sual ile" ~eri'ate göre gereken cezay~~
vereceklerdir.
Bununla beraber Gülhane Hatt~ 'nda kanunlar~n ~eri'ata uygunlu~u lüzumunun daima belirtilmi~~olmas~~sadece ~ekil bak~m~ndan
bir gelenekçiliktir. Padi~ah'~ n halife s~fat~n~~ ve ba~ta ulema olarak
bu gelene~e ba~l~~muhafazakar halk küdelerini gözetmek amaciyle
böyle bir takdim ~eklinin tercih olundu~una ~üphe yoktur.
IV . Hatt'~n getirdi~i devrimci modern prensipler.
Re~it Pa~a, Hatt-~~Hümâyün'da devlet otoritesi ve hükümdarm
durumu hakk~nda gelenekçi görü~lere ba~l~~görünmekle beraber
Bat~~devlet ve kanun anlay~~~ na uygun baz~~devrimci kavramlar getirmi~tir. Evvela, halk~n can, mal ve ~erefinin korunmas~~de~i~mez
bir prensip olarak ilan edilmi~~ve kanunlar~n idarecilerden mürekkep
3° Bak. H. A. R. Gibb, "Gonstitutional Organization", Law in the Middle
East, ed. M. Khadduri and H. J. Liebesny, Washington, 1955, s. 21-27; ~. Mardin,
I bid 94-106.
IAtfi, V, 90.
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bir mecliste bu prensipler gözönünde tutularak düzenlenece~i Padi~ah taraf~ ndan yeminle garanti edilmi~tir. Hükümdar~ n yeminle ba~land~~~~ana haklar kavram~, ~üphesiz 1830-1840 Avrupa's~nda yayg~n
me~ rutiyetci fikirlerin tesiri alt~ nda benimsenmi~~bir esast~r. Saniy2n,
halk~n refah~~ ve emniyeti noktas~~ üzerinde, devletin esas vazi:esi
olarak, israrla durulmu~tur.
Hatt'~n giri~~ k~sm~ nda Sultan, bütün dü~üncesinin memleketi
kalk~nd~rma ve halk~~refaha kavu~ turma oldu~unu ilan ediyor, cliala
a~a~~da Tanzimat'~ n gayesi yaln~z din ve devlet de~il, "mülk ve
milleti ihya" oldu~unu söylüyordu (burada millet imparatorluk tebaas~n~n toplam~~anlam~ na kullan~lmaktad~r). Böylece Re~it Pz.~a,
halka devlet içinde merkezi bir mevki vermekte, modern Bat~~devletinin esas prensipini, yâni halk~n devlet için de~il, devletin halk için
var oldu~u dü~üncesini getirmekte idi.
Bu esas, kanunun mahiyeti ve uygulanmas~~ hakk~nda grü~~
ile daha da aç~ k bir hal almaktad~ r. Gülhane Hatt~ 'nda kanun, halk~n
refah~~ve emniyeti gibi dünyevi gayelerin gerçekle~mesi için bir vas~tad~r. Kanun, yaln~z Padi~ah'~ n keyif ve iradesine veya Serrata ba~l~~
bir ~ey de~ildir. Kanun, halk~ n iyi idaresi için yap~lmal~~ ve bir
tak~m de~i~mez prensiplere uy~un olmal~d~r.
Nihayet, Hat'ta kanun önünde e~itlik prensipi (tabii müslin- ve
gayri müslim aras~ nda fark gözeten dini kanun, Seri'at burada bir
tarafa b~rak~lm~~t~ r) kuvvetle ifade olunuyor, bundan yaln~z devlet
büyüklerle tebaa aras~ nda de~il, müslümanlarla gayri müsliriler
aras~ nda fark gözetilmeksizin bütün tebaan~n kanun önünde
anla~~llyordu 32 . Re~it Pa~a'n~ n üzerinde en ziyade titizlikle durdu~u bir nokta, kanun hakirniyeti prensipi idi. O, kendisi ~ 849'da
bir arz tezkeresinde bu esas~~"mevadd-i hukt~ kiyyede herkes yelcsan
ve seyyan olarak kendi huld~ kunu bilip ondan vaz geçmemek" ~eklinde belirtiyordu. Ona göre bu prensip, bütün islahat~n temel ta~~~
idi. Böylece, herkesin kanun dairesinde hareketi, istibdad~, keyfi
Tanzimat zamanla taassubu yumu~atm~~t~r. Türkiye'ye Tanzimat'~n ilan~~
s~ras~nda gelerek otuz y~ ldan fazla kalm~~~olan Robert Kolej'in kurucusu Cyrus
Hamlin (Arnong the Turks, N. Y. 1878, s. 320, 354)' e göre: "Every new law is an
you can anywhere coninnovation.... Laws once held sacred, have passed away
yerse with Mohammedans on religious matters, with a freedom impossible thirty
years ago.... the Moslems treat Christians with a respect he never did before."
33
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hareketleri, suiistimalleri, zulmü, kötü idareyi bertaraf edecek,
herkese hayat~, mal~, ~ erefi için emniyet getirecekti. Kanunu
çi~neyenler de kanun dairesinde cezaland~nlmahyd~~ki, keyfi tecziyelere yol aç~lmas~n. Idarede s~~iistimallerin cezaland~r~ lmas~~keyfi
kararlara göre de~il, bir ceza kanunnâmesinin hükümleri dairesinde
cereyan edecekti. Bu kanunnâme ile idare disiplin alt~na al~naca~~~
gibi, ayn~~zamanda bizzat idareciler kayfi i~lemlerden korunacakt~.
Gerçekten Re~it Pa~a'n~n Hatt'~n ilarundan sonra ilk i~lerinden biri
idareyi ilgilendiren bu ceza kanunnâmesinin ne~ri olmu~tur."
Kanunun, ~ah~s ve zümrelerin, idarecilerin ve hattâ hükümdar~n
üstünde, herkese e~it olarak uygulanan genel kaide vasfi keza Bat~'dan
al~nm~~~bir yeni kavramd~ r. Nihayet idarenin suiistimallerden korunmas~~ dü~üncesile, o zaman anayasalara girmi~~olan mahkemelerin alenili~i, vergi mükellefiyetinin ve askerlik hizmetinin adil kanunlar dairesinde yerine getirilmesi gibi Hatt'~n özünü te~kil eden
esaslar keza Bat~~etkilerini belirten noktalard~r.
Hatt~n sonunda, bu islahat~ n "usill-i atikay~~bütün bütün ta'~yir
ve tecdid" demek oldu~u, yani devrimci karakteri belirtilmi~tir.
Ancak ~unu da ilave etmek gerektir ki, Re~it Pa~a bu prensipleri ileri
sürerken nazariyâta kaç~n~ yor, bir siyasi felsefeden, tabii haklar nazariyesinden hareket etmiyor, bunlar~~ancak belirli gayelere eri~mek
için pratik tedbirler olarak ele al~yordu. Ona göre, ancak bu kanunlar
sayesindedir ki, imparatorluk tebaas~~devlete ~s~nacak, ba~lanacak, isyan yoluna sapm~ yacak, iktisadi hayat canlanarak halk zenginle~ecek,
devletin gelir ve kudret kaynaklar~~artacakt~. Özetle, Tanzimat'tan
gaye, devletin kuvvetlenmesi, memleketin kalk~nmas~~ve huzurun yerle~ mesidir. Müslim ve gayrimüslim bütün tebaanm ayn~~haklardan
istifade etmesi prensipi, islahattan beklenen pratik gayeyi ortaya
koymaktayd~.
S~rbistan'~ n muhtariyetinden sonra (1804-1815) Yunan isyan~~ve
ba~~ms~z Yunan devletinin ortaya ç~kmas~~(1830), Rusya'n~n Balkan
milletlerini tahriki, o zaman Osmanl~~devlet adamlar~n~~en çok
dü~ündüren olaylard~ r. II. Mahmut daha 1837'de Bulgaristan'da
yapt~~~~bir seyahatte "k'dffe-i ehl-i islâm ve re4ydn~ n vik4yeleri ile... 6.44
ve istirlihatleri" en büyük arzusu oldu~unu ifade etmi~ti 34. Impara83 Ceza karnmnâmesi hakk~nda bak. H~fz~~Veldet, "Kammla~t~rma Hareketleri ve Tanzimat", Tanzimat, I, s. 176-80.
34 Takvim-i VekAyi', sene 1252, No. 149.
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torluk tebaas~n~n hukuk e~itli~ine dayanan Osmanl~~ birli~i siyaseti
Tanzimat devrinin en önemli bir cephesini ortaya koymaktad~r. Bu
siyaset, Gülhane Hatt~'ndan sonra 1856 Islâhat Ferman~'n~n a~~rl~k
noktas~n~~ te~kil edecek ve nihayet 1876 Kanûn-i Esâsi'sinde "Devlet-i
Osmaniyye tâbiiyetinde bulunan efrâd~n cümlesine her hangi din ve mezhepten
olurlarsa olsunlar bilâ istisna Osmanl~~tâbir olunur" maddesinde kesin ifadesini bulacakt~r. Hatt'~n ilân~ndan üç y~l sonra Rus tahrikât~~kar~~s~nda muhafazakâr yeni hükümet dahi valilere gönderdi~i bir genelgede
tebaa ve raiyyetle
bu siyaseti tasdik ederek "icrâ-i adâlet ve celb-i
idâre-i hükumet olunmas~ . . . reâyân~n mümkün mertebe ho~~tutulup elden
geldi~i ve ~er`-i ~erifin mesa~~oldu~u derece her s~n~f tebaa-i devlet-i aliyyeni~~~
huk~lk-i nefsiyye ve maliyye ve ~rziyyelerinden dolay~~hüsn-i himâyet ve siyânet"
olunmalar~n~~bikliriyordu. Gayr~müslimlere "~erc-i ~erifin mesa~~oldu~u
derece" de e~itlik verilmesi Re~it Pa~a'dan sonra gelen muhafazakâr
hükümetin siyaseti idi. Re~it Pa~a, 184.1'de istifas~n~~vermi~~ve ancak
1845'de tekrar hükümete dahil olmu~tur. Bu arada R~za Pa~a'n~n
hâkim oldu~u hükümet, muhafazkâr politikaya dönmü~~ve eski islâhatc~lar gibi askeri reformlar~~birinci plâna alm~~t~~35. Bununla
beraber Gülhane Hatt~~esaslar~, yani her s~n~f halk~n ~ahsi, mal~~ ve
~rz~n~n korunmas~~ de~i~mez esaslar olarak yerle~mi~~bulunuyordu.
~imdi muhafazakârlar bu esaslar~n zaten ~erratta mevcut oldu~unu ve Osmanl~~devletinin bu esaslar üzerinde yükseldi~ini
iddia ediyorlard~. Bu politika eski tarihi Osmanhl~k politikas~~ idi
ve ~errata dayan~yordu. Fakat Re~it Pa~a, Osmanl~l~~~~yeni bir
ruhla canland~rmak azrninde idi. Yeni Osmanl~l~k eskisinden yaln~z bir derece fark~~ ile ayr~lm~yordu. Bat~~milli devletlerinde e~itlik
prensipi içtimai s~n~flar~n, vatanda~lar~n e~itli~i yönünde geli~irken
Osmanl~~Imparatorlu~u'nda bu prensip tabi kavimlerin, gayrimüslirnlerin e~itli~i ~eklinde kendini göstermekte idi ve hiç ~üphesiz yine
kayna~~n~~Batrdan almakta idi. Böylece Tanzimatc~ lar devleti laikle~tirme, dini devletten ay~ rma hareketinde ilk ad~m~~ atm~~~bulunuyorlard~. Onlar evvelce yaln~z ~errat~n idare ve kontrolü alt~nda olan
birçok kamu hizmetlerini gittikçe lâik Bat~~kanun ve nizamlar~na tabi
tutmu~lar, ulemân~n faaliyet alan~n~~ gittikçe daraltm~~lar, gayrimüslim
cemaatler için oldu~u gibi dini hukuku, miras, evlenme gibi ~ahsi hukuk
sahas~na inhisar ettirme~e çal~~m~~lard~ r (hatta Cevdet Pa~a'ya göre
35

Cevdet, Tezâkir,

I-12,

s. 8-1o.
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Ali Pa~a Napoleon Code Civile'ni de almak istiyordu). ~üphesiz, Engelhardt'in belirtti~i gibi, Devlet müesseselerinin lâikle~tirilmesi Tanzimat'~n en önemli bir cephesidir.
Tanzimatc~ lar mülki idarede, mahkemelerde, ticaret hukukunda
Bat~~kanunlar~ n' al~ p uygulamakta tereddüt göstermediler. Bunun
içindir ki, ulemâ ile Tanzimatc~lar aras~nda çat~~ma kendini göstermekte gecikmedi. Ulemâ onlar~~dinsizlikle suçland~rmakta idi.
Nam~k Kemal, Ziya Pa~a, Suavi Efendi gibi vatanc~-milliyetci gelenekçiler ise, Tanzinr~atc~lar~~frenkle~erek içtimai benli~i kaybetmek,
gayrimüslim tebaa lehine Türk müsliman hakimiyetini kundaklamakla suçlarn~~lar, Tanzimat'~~büyük devletlerin bask~s~~ile memlekete
sokduklar~n~~ileri sürmü~lerdir 36 . Pratik bir devlet adam~~ olan Re~it
Pa~a'n~n, Bat~'ya ait prensiplerin imparatorluk için nas~l felaketli sonuçlar getirece~ini takdir edemedi~i iddia edilemez. Tanzimatc~lar,
kanun önünde e~itlik ve devlet nr~üesseselerini laikle~tirme hareketini, iç ve d~~~bask~lar neticesinde siyasi bir zaruret olarak duymu~~ve uygularru~lard~r. 184.8 ihtilâlinden sonraki kar~~~k devrede
hüldimetin ba~~nda bulunan Re~it Pa~a'n~n tutumu ve davran~~~~
onun gerçekçi siyasetini daha eyi ortaya koymaktad~r 37.
Özetle, Gülhane Hatt~, gelenekci kal~plar alt~nda ~erl'ata ve
gelenekçi devlet anlay~~~ na sayg~~ göstermekle beraber, kanun ve
devlet telâkkisinde ve idare prensiplerinde modern kavramlar getirmekte, belirli pratik gayelerle idareyi yeni ba~ tan düzenleme amac~m
gütmekte idi. Sonralar~~bu prensipler, tamamiyle geli~erek modern
Türk tarihinin ana geli~ me istikametleri halini alm~~t~r. Türkiye'de
anayasa rejimi, lâilde~me alumlar~~gibi devrimci ak~mlar kaynak bak~m~ndan hiç ~üphesiz Gülhane Hatt~'na ba~lanabilir. Re~it Pa~a'n~ n,
Hatt'~n ilân~ndan sonra ald~~~~tedbirler onun samimiyetini ve bu
yorum tarz~ n~n do~rulu~unu apaç~k ortaya koymu~tur. Bu konuyu
ikinci makalemizde ele almaktay~z.

36 Ihsan Sungu, "Tanzimat ve Yeni Osmanl~lar", Tanzimat, I, S. 781-796.
a7 H. Inalc~k, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Ankara 1943, s. 12-16.

