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1859 Eylülünde Türk hükümeti, Sultan Abdülmecid'e kar~~~bir
hareket haz~rland~~~n~~haber alm~~t~. Idari makamlar, isyan~~önlemeyi ve buna kat~lanlar~~tutuklamay~~süratle ba~ard~lar. Kuleli ve
Çengelköy (~stanbul semtleri) lu~lalar~nda adli kovu~turma yürütüldü.
Eleba~~lar, sonradan sultan taraf~ndan müebbed hapse çevrilen ölüm
cezas~na çarpt~r~l~rken ayaklanmaya kat~lan di~erleri de çe~itli sürgün
cezalar~na mahküm edilmi~lerdi.
Tarih literatüründe "Kuleli vakas~" ad~n~~alan bu olaylar, son
zamanlara kadar, gere~i gibi incelenmi~~de~ildir. O devir Türkiye
tarihine tahsis edilmi~~eserlerde (yaz~larda) Avrupal~~ve Türk tarihçiler
1859 ayaklanmas~ndan bahsederken, bunun karakterine dair çe~itli
fikirler ileriye sürmü~lerdir. Fakat onlar~n bu fikir yürütmeleri gerçek
vakalarm tahliline dayand~r~lmam~~t~r. 1937 y~l~nda U. ~~demir,
Ar~iv malzemesinin incelenmesine, yani ayaklanmaya kat~lanlar~n
mahkürniyet dosyalar~na dayanarak, "Kuleli vakas~" n~n karakterini
aç~klama~a çal~~m~~t~r 1.
Sovyet tarih literatüründe ise 1859 ayaklanmas~~ V. ~.
~pilkova'n~n çe~itli kaynaklara dayanan makalesinde ilk defa
tafsilâtl~~olarak karakterize edilmi~tir 2. Bu yaz~da ayaklanmamn
zuhuru sebepleri, ba~ar~s~zl~~~~ve buna kat~lanlara dair çok say~da
ve çok k~ymetli gerçeklere dayanan malzeme kullan~lm~~~ve böylece,
1859 ayaklanmas~~sosyal ve siyasi karakterini belirtme yolunda ilk
deneme yap~lm~~t~r. V. ~. ~pil'kova'n~n makalesi, i~te bu yüzden
* "Narod~~Azii i Afriki" (Asya ve Afrika Milletleri) adl~~dergiden al~nm~~t~ r
(Dergi No. 6, Moskova 1960.
Ulu~~~~demir, Kuleli Vakas~~Hakk~nda Bir Ara~t~rma, Ankara 1937.
2 V. I. ~pil'kova, Antimonarhiçeskiy zagovor 1859 goda v Turtsii (Türkiye'de 1859 y~l~~mutlak~yet aleyhtar~~ayaklanmas~). PV, 1959, No. 1, s. 200 - 104.
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bilhassa tarihçilerin büyük ilgisini çekmektedir. Böyle olmakla beraber, bu makalenin baz~~yerlerinin düzeltilmesi de gerekiyor.
V. ~. ~pil'kova, 1859 ayaklanmas~n~, bütünüyle, saltanata kar~~~
bir hareket olarak nitelemektedir. Fakat, kaynaklarda, isyanc~lar~n
saltanat~~kald~ rma niyetinde olduklar~ na dair bilgi yoktur. V. t.
~pil'kova'n~ n makalesinde de, genellikle, isyanc~lar~n - dolayl~~ da
olsa- saltanata kar~~~hareket ettiklerini belirten tek bir olay bile gösterilmemi~tir. V. t. ~pil'kova makalesinde "bu hareketin... sultamn
hükümranl~k haklar~n~n suurland~r~lmas~ m hedef tuttu~u" 3 sonucuna
varmakla, Kuleli Vakas~'n~n, "sultana kar~~~do~rudan do~ruya bir
hareket oldu~u" fikri ile çeli~mekte oldu~unu göstermektedir.
Yazar~n, isyanc~lar~n Osmanl~~devletini me~ruti bir idareye kavu~turmak amac~n~~güttüklerine dair görü~ü de münaka~a edilebilmekten pek uzak
de~ildir. Bu görü~, defalarca, V. I. ~pil'kova'n~ n makalesinde müracaat
etti~i, E. Engelhard'~ n, A. Vamberi'nin, Y. Akçura, A. B. Kuran ve
T. Z. Tunaya'n~n yaz~lar~nda belirtilmi~ tir. Bununla beraber, bu
yazarlardan hiçbirinin, görü~ lerini do~rulamak için, bununla ilgili
herhangi bir yakaya dayanmad~~~ rn da gözönünde bulundurmak
gerekmektedir. E. Engelhard ile A. Vamberi de, N. Yorga 4 ile A.
Rasim 5 gibi, kafi derecede do~ru olan herhangi bir kayna~a dayanmamaktad~ rlar. Y. Akçura, yaz~s~ nda (herhangi bir kaynak göstermeden), "isyanc~lar aras~nda me~ruti de~i~ ikliklere tarafdar olanlar~n
da bulunabilece~ine" dair görü~ ünü belirtmektedir 8. A. B. Kuran,
1859 Kuleli Vakas~'run "hürriyet yolunda ilk ad~m" oldu~unu saymak
gerekti~ini kaydederken, ayn~~zamanda, "bu yakaya kat~lanlar~n
baz~lar~nda me~ruti gayeler olabilece~ini" de çok büyük bir ihtiyatla
tahmin etmektedir 7 .
T. Tunaya, 1859 ayaklanmas~na dair çe~itli görü~leri s~ralarken, eserinin hiçbir yerinde 8, V. t. ~pil'kova'n~ n bahsetti~i "saltanata kar~~~gizli bir te~kilattan" söz etmemektedir 8.
Ayn~~makale, s. 104.
N. Jorga. Geschichte des Osmanischen Reiches, Bd. V. Gotha, 1913, S. 517.
5 Ahmed Rasim, Osmanl~~Tarihi (rusça asl~nda bu eserin ismi eski yaz~~ ile
yaz~lm~~t~r), Istanbul, 1331, s. 2102 - 2 107.
8 Bk. U. I~demir, göst. eser, s. 27.
7 Bk. A. B. Kuran, Ink~lap Tarihimiz ve "Jön Türkler", Istanbul 1945, s. 7-8.
8 Bk. T. Z. Tunaya, Türkiye'de Siyasi Partiler, ~stanbul 1952, s. 89 - 90.
9 V. /. ~pil'kova, göst. makale, s. !o°.
3
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Isyanc~lar~n me~ ruti projeleri bulundu~una dair olan görü~ler,
di~er yazarlarca da belirtilmi~tir. Mesela, Islâm dinini kabul edip
Türk ordusunda vazife gören ve ~ahsen 1859 hareketini yönetenlerden
biri olan Hüseyin Dim Pa~a'y~~tan~ yan Ingiliz F. Millingen, isyanc~lar~n amac~n~ n Imparatorluk halk~n~n me~ruti haklar~n~~elde etmek
oldu~unu yazm~~t~r 1°.
1859 hareketine kat~lanlar~n Osmanl~~devletini me~ruti idareye
kavu~turmay~~tasarlad~klanna dair bilgilerin verildi~i biricik kaynak,
Rusya'n~n D~~i~leri Ar~ ivi'ndeki belgelerdir. V. I. ~pil'kova'n~ n makalesinde kaydetti~i, "isyanc~lar~ n Millet Meclisi kurmak niyetinde
olduklar~ na" dair bilgiler bu belgelerde bulunmaktad~r 11.
U. I~demir'in kitab~nda, Türk ar~ iv malzemesinden ve 1859
hareketine dair dava dosyalar~ndan faydalamlm~~ t~r. Yazar, bu malzemeye ve konuya dair yaz~lara dayanarak, isyanc~lar~n me~ruti reformlarla ilgili planlar~n~ n bulundu~u sonucuna varmam~~t~r. V. I. ~pil'kova, Kuleli hareketini yönetenlerin amaçlar~n~n "halk~~ve orduyu
hükümete kar~~~ayakland~ rmak, mevcut idarenin ~eklini de~i~tirmek"
oldu~undan bahsederek olaylar~~ de~erlendirirken, U. I~demir'in
verdi~i belgelere de dayanm~~t~r. Fakat yazar~n görü~ünü dayand~ rmak istedi~i U. I~demir'in eserindeki sayfada geçen ifadede, ancak
genel olarak, "isyanc~ lar~n halk~~sultana kar~~~ayakland~rarak hükümeti de~i~tirmek ve böylece mevcut kanun ve nizam~~y~kmak niyetinde olduklar~ndan" söz edilmektedir 13. Tutanaklar~n bu yeri çe~itli
~ ekilde tefsir edilebilir ve bu da isyanc~lar~n amac~n~n me~rutiyeti ilân
etmek oldu~unu gösteren kesin bir delil de~ildir.
XIX. yüzy~l~ n 60-70. y~llar~ndaki me~ rutiyetçi hareketlerin tan~nm~~~öncülerinden N. Kemal ile Ebuzziya Tevfik gibi Kuleli Vakas~~
ile ilgili olaylar~n ça~da~~~bulunan ki~ilerin, en iyi bilgilere sahip
10 Bk. F. Millingen (Osman-Seify - Bey). La Turquie sous le regne l'AbdulAziz (1862 - 1867). Paris, 1868, p. 159.
11 V. I. ~pirkova, göst. yaz~, s. 102. V. t. ~pil'kova, maalesef A. V. P. R. deki
malzemeden hangisine dayand~~~n~~zikretmemektedir.
12 Ayn~~yer.
Seniyye
12 "Bu cem'iyyet-i fesâdiyye, Hüdânekerde, halk~~ve askeri Saltanat~~
aleyhine kald~rarak heye' t-i devleti (aral~kl~~ yaz~~Y. Petrosyan'~nd~r) ta~yir
ile usül ve kavânini bozmak ve sefk-i dima.' etmek misillü enva-~~fezâhat ve ~enaat~~
mü~temil olan bir fesad~ n esbab ve tedabirine karar vermi~...", U. I~clemir. Göst.
eser, s. 44.
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olarak, bu hareketin karakterine dair yapt~klar~~aç~ klamalar önemlidir.
V. ~. ~pil'kova, N. Kemal'in "Hürriyet" 14 gazetesinde aç~klanan ve
güya isyanc~lar~n me~rutiyetin Han~ m hedef tutmad~klar~na dair olan
görü~ ünün, 1859 isyan~n~ n bast~r~lmas~ ndan sonra bas~ t olan bask~~
havas~n~n yaratt~~~~"ölçülü tutum" un bir sonucu oldu~unu yaz~yor 15. Bu durumda, "Hürriyet" gazetesinin, 1869'da Londra'da
"Yeni Osmanl~ lar Cemiyeti" nin yay~n organ~~olarak bas~lmakta
oldu~u dikkate al~nmam~~~oluyor. Halbuki bu gazetede, Türkiye'nin
me~ruti bir sultanl~ k idaresine kavu~ turulmas~~konusu defalarca ve
aç~kça ortaya at~lm~~t~ r. Tabiatiyle, bu gazetenin ba~yazar~~ olan N.
Kemal'in, 1859 Kuleli Vakas~'n~~ de~erlenidrirken, "ölçülü bir tutum"da olmas~~için hiçbir sebep yoktu.
Ebuzziya Tevfik de N. Kemal gibi, "Kuleli vakas~" n~n memleketteki nizam~~ de~i~ tirecek bir vasfi olmad~~~~kanaatindedir
Bütün bu söylenenlere ilave olarak olaylara iyice vak~f olan ça~da~~
yazar A. Midhat'~ n 1850-1870 y~llar~~aras~ ndaki Türkiye tarihini
konu olarak ele alan eserinde de, isyanc~lar~n me~rutiyetle ilgili bir
projeleri bulundu~una dair hiçbir bilgi verilmemektedir ".
Anla~~lan, isyanc~lar~n aç~ k ve belirli bir siyasi program~~yoktu.
Ancak, A. V. P. R. den elde edilen malzemeye dayanarak V. ~. ~pil'kova'n~ n makalesinde k~smen nakletti~i baz~~bilgiler, bir k~s~ m isyancinin, me~ ruti projeleri oldu~unu tahmine imkân vermektedir. ~syana
kat~lanlar~ n aras~nda çok say~da kurmay subay~n bulunmas~, dolayl~~
olarak, bunu do~rulamaktad~r. Me~ ruti idare fikri ise, kurmay subaylar
aras~nda, daha K~r~ m Sava~~~ s~ras~nda, sava~~ n cereyan etti~i sahalarda, Türk subaylar~n~ n uzun zaman müttefik Frans~z ve ~ngiliz
subaylar~~ile münasebette bulunduklar~~s~rada uyanma~a ba~lam~~t~ r.
1870 y~l~~ortalar~ nda Türkiye'de bulunan E. A. Ragozina, bu yabanc~~
subaylarla münasebet sonucu, Türkler aras~ nda "parlamentarizm
cereyanlar~" n~n ortaya ç~kt~~~ n~~kaydetmektedir ". Fakat, me~ruti
14

Bk. "Hürriyet", No. 30, 18 Ocak 1869.
Bk. V. I. ~pil'kova, ayn~~ yaz~, s. ~ oo.
15 Bk. U. I~demir, ad~~ geçen eser, s. 33.
11 Bk. Ahmed Midhat üss-i ink~lâb... (rusça asl~ nda eski yaz~~ ile yaz~lm~~t~r),
C. I. ~stanbul 1294, s. 70 - 74.
15 E. A. Ragozina. Iz dnevnika russkoy v Turtsii pered voynoy 1877 - 1878
gg. (1877 - 1878 Sava~~ 'ndan önce Türkiye'deki bir Rus kad~n~n~n hât~rât~ndan)
SPb., ~ g~~o, s. 134.
15
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projelerin bâriz bir vasf~~yoktur ve bu projelere bütün isyanc~ lar~n
ba~l~~oldu~u da ~ üphelidir. Hattâ, yeni uyanmakta olan Türk burjuvazisinin menfaatlerini aç~ kça temsil eden ve nüvesini genç Türk
münevverlerinin te~kil etti~i "Genç Osmanl~lar" aras~nda bile bu fikirler
birdenbire te~ekkül etmemi~tir.
Böylece, 1859 isyan~~ ile ilgili bütün bilinenleri bir arada ele
al~rsak, bu hareketin, karakteri bak~m~ndan, ne saltanata kar~~~ve ne
de me~ruti bir idare taraftar~~oldu~una hükmedilemez.
1859 "Kuleli Vakas~" n~~de~erlendirirken ve bu hareketin Türk
tarihindeki yerini tayin ederken, Osmanl~~ devletinin XIX. yüzy~l
ortalar~ ndaki siyasi ve iktisadi durumunun en önemli faktörlerini de
hesaba katmak gerekir. K~r~m Sava~~'ndan sonra zay~flayan ve yabanc~~
sermaye tâbiiyeti a~~na gittikçe dü~mekte olan Osmanl~~delveti, art~k,
tamamen yar~~müstemleke olma yolunu tutmu~tur. Yabanc~~sermayenin memleket iktisadiyat~ndaki nüfuzu, bütün ~ekilleriyle ve bâriz
olarak, bilhassa o devirde artm~~t~r ".
Bu durum kar~~s~ nda ve memleketin süratle kötüle~ en mali vaziyeti yan~ nda, Sultan Abdülaziz (Abdülmecid:l'in ve saray mensuplar~n~n önüne geçilmeyen ba~~bo~lu~u ve ölçüye s~~mayan israflar~,
tamamen, tahammül edilmez bir hâl alm~~t~ r. Sultana ve onun hükümetinin idaresine kar~~~olan memnuniyetsizlik, halk~n bütün tabakalar~na s~zmaya ba~lam~~t~r. F. Millingen bu y~llarda, "~rk ve din
fark~~gözetilmeksizin, devletin kendilerini idareye muktedir olmad~~~n~~
itiraf eden bütün Türkiye halk~n~n, sabr~~tükenmi~~olup idarenin
boyunduru~undan kurtulma çabas~ndad~ r... ~üphesiz ki, Anadolu'daki Müslümanlar bile ayaklanmaya haz~rd~r...." diyor 2°. A. Midhat
da 1859 isyan~n~ n zuhuruna, "Sultan Abdülmecid'in ölçüsüz müsrifsaray mensuplar~n~n suiistimallerinin sebep oldu~unu" söyler 21 .
li~i
Bunu, di~er ça~da~~yazarlar da te'yid etmi~lerdir. 186o y~l~~
haziran~ nda Istanbul'daki Rus askeri ata~esi, Yüzba~~~Frankin,
"memleket maliyesinin tam bir ç~kmazda oldu~unu, ba~l~ca gelirlerin
art~k sarfedilmi~~bulundu~unu, askerin yedi, subaylar~n ise on dört
19 Buna dair geni~~bilgi için Bk. A. D. Noviçev. Oçerki ekonomiki Turtsii
do mirovoy voyn~~ (I. Dünya Sava~~'ndan önceki Türk iktisadiyât~~tarihçesi) M. L., 1937.
2° F. Millingen, göst. eser, s. 364.
21 Ahmed Midhat, göst. eser, s. 74 - 75.
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aydan beri maa~~olmad~klar~n~ " yazar. Bunu bildirirken Frankin,
"ba~kentin, maa~~alanlar~ n sayesinde geçinen Müslüman halk~n~n
üçte ikisinin ümitsizli~e dü~tü~ünü, sultan~~ ve naz~rlar~ m alenen
lânetlemekte olduklar~n~" da kaydetmi~tir 22 . Di~er bir mü~ahit ise,
186o y~llar~~ba~~ nda, "Istanbul'da pahal~l~~~n artmas~ndan ç~kan ve
hükümete kar~~~bir ayaklanma tehlikesine varan olaylar cereyan
etti~ini" yazm~~t~r 23. Nihayet, ho~ nutsuzluk orduya da sirayet etmi~tir. Bilhassa gene Frankin, 186o y~l~~ortalar~ nda, hattâ Istanbul garnizonundan iki taburun "kar~~~kl~k vukuunda bunlar~ n önlenmesine
yard~ m etmemeyi kararla~t~rd~klar~m" bildirmektedir 24. Bu deliller,
186o y~l~n~n ba~~ nda da, 1859 y~l~~ayaklanmas~na sebep olan fiili
durumun mevcut oldu~unu gösteriyor. Böylece bu, baz~~tarihçilerin
ve bilhassa A. Midhat ile U. i~demir'in zannettiklerinin aksine, yaln~z
sultan Abdülmecid'in ~ahs~na kar~~~yap~lm~~ , alelâde bir saray ayaklanmas~~ de~ildir. ~üphesiz isyanc~lar, yaln~z Abdülmecid'i indirip
yeni bir sultan~~tahta geçirmeyi de~il, ayn~~zamanda memlekette
mevcut durumu da de~i~tirmeyi tasarlam~~lard~r.
Isyanc~lar~n ba~~~olan ~eyh Ahmed'in, Kuleli vakas~~davalar~n~n
zab~tlar~ ndan görüldü~ü gibi, "~ eriat hükümlerine harfiyyen uyulacak bir cemiyet nizam~n~ n getirilmesini kendine gaye edinmi~~
olmas~" ilgi çekmektedir. O, bilhassa, 1839 ve 1856 y~llar~ndaki tanzimat hatlar~~ile te'minat alt~na al~nan h~ ristiyanlarla müslümanlar~n
e~it haklara sahip olmalar~" hususunu "~eriat" a ayk~r~~saym~~t~r.
Aç~kça görüldü~üne göre, bu programa, geni~~halk kitlelerinin "gâvurlar~n bask~s~ ndan memnuniyetsizlikleri" bilhassa tesir etmi~tir.
Bu memnuniyetsizlik, asl~nda, halk~n yabanc~~bask~ya kar~~~bir fevri,
insiyaki protestosudur 26 . Tatbikatta bu kin, mülki idare ile geleneklerdeki d~~tan avrupal~la~ maya kar~~~yönelmi~tir.
Bk. Ts. G. V. t. A., f. 450, d. 64, ~~. 71.
Bk. "Konstantinopol'skie pis'ma" (~stanbul mektuplar~ ). "Russkiy vestnik"
(Rus gazetesi), C. 69, 1867, S. 41.
24
Ts. G. V. t. A., f. 450, d. 64, 1. 71.
25 Bk. T. Z. Tunaya, göst. eser, s. go.
24 Fakat bu gibi olaylar bile, V. t. ~pil'kova'n~n ileri sürdü~ü gibi, 1859
isyan~n~n, "Türkiye'nin yar~~ müstemleke haline gelmesini önlemek" (s. 204) amac~n~~
güden bir te~ebbüs oldu~unu kesin olarak do~rulamak için kifayetsiz delillerdir.
Üstelik, makale yazar~, genellikle, bu önemli tezi destekleyen hiçbir delil vermemektedir.
22

23
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1859 ayaklanmas~mn alelâde bir saray hareketi olmad~~~n~ n
di~er bir delilini de, bu harekete, çok say~da kimsenin kat~ld~~~na dair
bilgiler te~kil eder. V. ~. ~pirkova'n~n makalesinde verilen bilgilere 27,
mahkümiyet tutanaklar~ndaki, isyanc~lar~n, ~eyhlerine birkaç bin
müridi ile isyana kat~laca~~n~~hesaplad~klar~na dair bilgiler de ilave
edilebilir 28.
"Kuleli Vakas~", Türk tarihinde, memleketin durumunu iyile~tirmek yolunda ve belirli gayeler etraf~nda isyanc~lar~~birle~tiren, bir
siyasi program~~bulunan ilk siyasi harekettir. Bu yüzden, 1859 ayaklanmas~, Türkiye tarihinde önemli bir yer tutmaktad~r ve bununla
ilgili olarak bütün olaylar~n esasl~~ bir ~ekilde incelenmesi tarihçilerin
görevlerinden biridir.

27
28

Bk. ayn~~ yaz~, s. 102 — 103.
Bk. U. ~gclemir, göst. eser, s. 30 - 31.
Belleten C. XXXII!, 38

