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Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü kaybettiğini anlayan padişahlar tahta 

çıktıklarında çeşitli ıslahatlar yaparak devleti eski güçlü dönemine getirmeye 

çalışmışlardır. Islahat yapmaya çalışan padişahlardan biri de II. Mahmud’dur. 

Osmanlı Devleti’nde II. Mahmud Dönemi yenilikleri önceki dönemde 

yapılan ıslahat faaliyetlerinden daha kapsamlı ve daha programlıdır. Önceki 

dönemlerde daha çok askeri ıslahatlara ağırlık verilirken, II. Mahmud devrinde askeri 

alanla birlikte devlet teşkilatında, içtimai ve kültürel sahalarda da ıslahatlar 

yapılmıştır.  

Bu dönemde yapılan ıslahatların öneminden dolayı biz de, çalışmamızda II. 

Mahmud döneminde gerçekleştirilen ıslahatlar ve II. Mahmud’un eğitime verdiği 

önemi ele aldık. 

Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde askeri alanda 

yapılan ıslahatlara değinilerek Sekban-ı Cedit ocağının kurulması, ancak 

yeniçerilerin isyanı sonucu bu askeri ocağın kaldırılarak yerine “Eşkinci” adıyla yeni 
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bir askeri ocağın kurulması ve Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına karar verilmesi 

anlatılmıştır. Bu olayların öncesi ve sonrası yapılacak analizlerle birbirine 

bağlanacaktır. Daha sonra “Asakir-i Mansure-i Muhammediyye” adıyla yeni bir 

askeri ocağın kurulması aktarılmıştır.  

İkinci Bölümde İdari ve Sosyal alanında yapılan ıslahatlara değinilerek, 

divan örgütü kaldırılarak yerine bakanlıkların kurulması, Sadrazamın Başvekil 

unvanını alması, devlet memurlarının dahiliye ve hariciye olarak iki bölüme 

ayrılması, memurlara kıyafet zorunluluğunun getirilmesi, memurların yargılanma 

işlemlerine bakmak üzere “Dar-üş Şura-yı Bab-ı Âli”nin kurulması, müsadere 

usulüne son verilip mülkiyet hakkının tanınması, ayanlıkların kaldırılması, II. 

Mahmud’un resmini yaptırarak, devlet dairelerine astırılması, ilk defa posta ve 

karantina teşkilatlarının kurulması, ilk defa askeri amaçla nüfus sayımının yapılması 

ülke içi gezi ve teftiş yöntemleriyle, yönetimi iyileştirmeye çalışması konuları ele 

alınmıştır.   

Üçüncü bölümde ise ekonomi alanında yapılan ıslahatlardan yol 

yapımlarına verilen önem, devlet memurlarına ve askerlere yerli kumaş kullanma 

zorunluluğu, Çuha fabrikası kurulmasına çalışılması, tüccar ve esnafa, Avrupa 

mallarıyla rekabet edilmesi için gümrük kolaylıkları sağlanması ve son olarak da 

İngiltere ile yapılan Balta Limanı ticaret anlaşması ve bu anlaşmanın Osmanlı 

Devleti’ne etkileri anlatılmıştır. 

Dördüncü bölümde eğitim ve kültür alanlarında yapılan ıslahatlara 

değinilecektir ki bu da bizim asıl üzerinde durduğumuz konudur. Bu bölüm de eğitim 

alanındaki yenilikleri ayrıntıları ile incelemeye çalışacağız. II. Mahmud Döneminde 

eğitim durumu ve II. Mahmud’un kurduğu okulların yanı sıra medreselerin yanına 

yeni okulların açılması, ilköğretimin İstanbul’da zorunlu hale getirilmesi, Rüştiye 

(ortaokul) ve Mektep-i Ulum-u Edebiye adlı yüksek öğretime öğrenci yetiştirme 

amaçlı okulların açılması, ilk kez Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi, devlet memuru 

yetiştirmek amacıyla Mektep-i Maarif-i Adliye’nin kurulması, Mektep-i Harbiye, 

Mektep-i Tıbbiye, Mızıkayı Humayun gibi yüksek okulların açılması ve Takvim-i 

Vekayi adlı ilk resmi gazetenin çıkarılması gibi konular da ele alınarak incelenmiştir. 



 ix

Sonuç bölümünde ise, Saltanatı boyunca devletin ayakta kalması mücadelesi 

veren ve son on üç yıllık dönemini ağır iç ve dış meselelere rağmen yoğun 

reformlarla geçiren II. Mahmud’un devleti ihya etmek adına yaptığı yeniliklere 

kısaca değinilerek II. Mahmud dönemi ıslahatları süreci ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: II. Mahmud, Islahat, Sekban-ı Cedid, Eksinci Ocağı, 

Vak-a-i Hayriye, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye, Meclis, Mektep, Musadere, 

Takvim-i Vekayi, Sekban-ı Cedid, Eskinci 
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The Padishahs who understand that Ottoman Empire lost its power tried to 

strength the state as it is in previous through applying various reforms. One of those 

reformers padishahs is Mahmud II. 

The applied reforms in Mahmud II Period are more comprehensive and 

programmed than previous term reform activities. In the previous reform facilities, 

mostly military reform facilities were given weight, at the Mahmud II period, besides 

military reforms, other reforms in State structure, social and cultural fields were 

applied. 

Because of importance of reforms that were applied in this term, we 

considered the reforms that were applied Mahmud II and Mahmud II’s given 

importance to education reforms in our study. 

Our study composes four sections. At the first section, the military reforms 

have been considered. Establishing ‘Sekban-I Cedit’  military foundation but as the 

result of rebellion of janissaries, this foundation removed and a new military 

foundation in name of “Eşkinci” was established and decision for removing guild of 

janissaries was mentioned in this section. The previous term and next term after 

those events will be bound through applied analyses. Then establishing a new 
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military foundation in name of “Asakir-I Mansure-I Muhammediyye” was 

mentioned. 

At the second section, administrative and social reforms were mentioned. 

The following points have been considered: Council organization was removed and 

establishing ministry council, getting ‘Prime Minister’ Title for Sadrazam, dividing 

the civil servants in two sections as internal and external, uniform mandatory for the 

civil servants, establishing “Dar-üş Şura-yı Bab-Ali” which will deal with 

jurisdiction of Civil servants, ending seizure method and giving right of possession, 

removing squire, providing a proper religion and creed liberty to everybody from 

Ottoman Nationality, making painting of Mahmud II and hanging to all official 

foundations, establishing post and quarantine service for the first time, taking a 

census for the first time for military purpose, rehabilitation of management through 

inland travel and auditing method.   

At the third section, the economic reforms were considered. Wearing 

uniform made of domestic cloth for civil servants, establishing haircloth factory 

studies, providing custom easiness to tradesman and artisans to rival European 

Goods and finally Balta Limanı Contract that was signed with England and the 

affections of this contract to Ottoman Empire were mentioned in this section. 

At the fourth section, the reforms that were applied in education and culture 

were mentioned this is the major point that we emphasized significantly.  In this 

section, we will try to examine the reforms in education field in details. Besides 

situation of education in Mahmud II and established schools by Mahmud II, opening 

new schools next to religious education foundations (medrese), becoming obligatory 

of Primary education in Istanbul, opening schools as “Rushtiya” secondary school to 

grow students for high school/academy in name of “Mektep-i Ulum-u Edebiye”, 

sending students to Europe for the first time, establishing school in name of 

“Mektep-I Maarif-I Adliye” to grow Civil servants, Mektep-I Harbiye (Military 

School), Mektep-I Tıbbiye (Faculty of Medicine), Mızıkayı Humayun (State 

Orchestra); publishing the first official gazette in name of “Takvim-I Vakayi” have 

been examined in this section. 
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At the consequence section, Mahmud II Term reforms that Sultan Mahmud 

II tried to rehabilitate the state have been mentioned briefly. Sultan Mahmud II has 

been struggled to survive the state during his life and he passed his last thirteen years 

period dealing with reforms although heavy internal and foreign problems.  

Key Words: Mahmud II, Reform, Sekban-I Cedid, Eşkinci Foundation, 

Vaka-i Hayriye, Asakir-I Mansure-I Muhammediyye, council, school, seizure, 

Takvim-i Vakayi.   
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GİRİŞ 

Osmanlı Hanedanında reformun ve yenileşmenin ilk işaretleri, XVII. 

yüzyılın başlarından itibaren Sultan III. Ahmed Han (1703–1730) döneminden 

başlayarak, Sultan Mustafa (1757–1774) ve özellikle de III. Selim döneminden 

itibaren görülmeye başlandı. 

Osmanlı’da reform fikri, özellikle askeri alan başta olmak üzere, devletin, 

diğer tüm alanlarda içine düştüğü acziyetin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Eğer 

reform ve yenileşme hareketini dikkatlice izlersek daha başlangıcından itibaren, 

askeri meseleler üzerinde önemle durulduğunu görürüz. Hatırlamak gerekir ki 

Osmanlı devleti her şeyden önce bir askeri devletti ve askeri işleri diğer girişimlerin 

temeli olarak kabul ediyordu. Bunun yanında, kendi silah ve savunma araç-

gereçlerini geliştirmiş olan Avrupa ülkeleri de askeri alanda açık bir şekilde 

Osmanlının önüne geçmişlerdi. Bu olay, Osmanlı Ordusunun girdiği savaşlarda 

yenilgiye uğramasıyla açık bir şekilde ortaya çıkmıştı. Ayrıca Osmanlı Devleti 

kendisine karşı kurulmuş ittifaklara ve yabancıların heveslerine karşı durabilmek için 

ordusunu ıslah edip güçlendirmek zorundaydı. 

Sultan II. Mahmud, 20 Temmuz 1785 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası I. 

Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan’dır. II. Mahmud, rahat bir çocukluk 

devresi geçirdi ve Osmanlı şehzadelerinin veliaht bulundukları sıralarda yaşadıkları 

kafes hayatını tanımadı. Fakat geleneklere uygun olarak eski usullere göre terbiye 

verildi. Dört yaşında iken babası I. Abdülhamid’i kaybeden şehzade Mahmud’un 

terbiyesi ile amcazadesi III. Selim meşgul oldu, ona birçok hocalar tuttu. Ünlü 

hattatlardan güzel yazı dersi alan II. Mahmud un yazdığı levhaların hepsi şaheserdir.  

Şehzadeliğinden beri kullandığı ‘’Adli’’ mahlasıyla şair, ve ayrıca büyük hattattır. 

Mevlevi ve Nakşibendî tarikatları ile de ilgilenmiştir. 

19. yüzyıla III. Selimin reform çabalarının bir ayaklanma sonunda 

başarısızlığa uğramasıyla padişah olan II. Mahmud (1808- 1839), se1efinin “yenilik” 

ve “değişim” çabalarını sürdürmekte kararlıydı ve bunu toplumun bütün alanlarına 

yaymaktan başka çare görmüyordu. Bu sebeple II. Mahmud yenilik çabalarını askeri, 
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idari, siyasi, sosyal, kültürel, eğitim, ekonomik ve sağlık alanlarında yaymaya çalıştı 

ve adeta her alanda toptan ‘değişim” harekâtını başlatmış oldu.  

Islahatcı bir Sultan olan II. Mahmud’un hilafet-saltanat dönemi, ıslahat 

açısından iki dönemde ele alınabilir. Birincisi 1826 yılından önceki dönem; diğeri ise 

1826’ dan  sonraki dönemdir. 

Vak‘a-i Hayriye öncesi ve sonrası olmak üzere iki kısımda değerlendirilen 

saltanat döneminin ilk kısmı hazırlık devresini, ikinci kısım ise reformlar devresini 

teşkil eder. İlk dönemde daima yeniçerilerin tehdidi altında hükümdarlık yapan 

Sultan Mahmud, ikinci dönemde aldığı radikal kararlar, kurulmasına ön ayak olduğu 

kurumlar ile Türk tarihinin en büyük padişahlarından birisi olarak seçkin yerini 

almıştır. Sultan, tahttan indirilen III. Selim ile birlikte olduğu günlerde, onunla 

yaptığı temaslar sonucunda devletin içinde bulunduğu çöküş durumundan 

kurtarabilmesi için ıslahata devam edilmesi gerektiğine inanmıştır. 

 II. Mahmud’un ıslahat yaparken dikkat ettiği bir husus da memleket 

ölçüsünde yapılması gerekli görülen inkılâplara şahsen karar vermeyerek Meşveret-i 

ammeye önem vermesidir. Sadrazam tarafından söz ve fikir birliği ile ıslahat 

yapılması için Anadolu ve Rumeli ayan ve ileri gelenleri İstanbul a davet edildi. Bu 

davet üzerine birçok ayan askerleriyle birlikte İstanbul’a gelmiştir. Devletin ileri 

gelenlerininde katıldığı bir toplantı yapılmıştır. İstanbul da yapılan bu toplantı 

(Meşveret-i Amme) sonunda ileri sürülen düşünceler maddeler halinde sıralanmış ve 

ittifakla kabul edilmiştir. Buna “Sened- İttifak” adı verilmiştir. Toplantının 

yapılmasında önemli rol oynayan Alemdar Mustafa Paşa ile ıslahata girişilmiş ve 

“Sekban-ı Cedid” adıyla yeni bir asker ocağı kurulmuştur. Bu çabalara rağmen, II. 

Mahmud’un saltanat yıllarında da, diğer devletlerle yapılan savaşların ve iç 

huzursuzlukların arkası kesilmemiştir. Alemdar Mustafa Paşa’nın öldürülmesinden 

sonra, Padişah’ın çevresinin, yenilik fikrine olumlu bakmayan kişilerden oluştuğu 

görülmektedir. Sultan Mahmud’un bu kişilerden çekinmesi Mora İsyanı’na kadar 

devam etmiş, Yeniçeri Ocağı nın kaldırılmasıyla rahat bir nefes almıştır. Bundan bir 

süre sonra Bektaşi Tarikatı da yasaklanmıştır. Ayrıca, Padişah, daha önce kendi 

lerine Sened-i ittifakla imtiyazlar tanıdığı ayanların varlığına da son vermiştir. Kendi 

hâkimiyetini bu şekilde daha çok sağlamlaştıran Padişah, girişeceği ıslahatlara 
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ilişkin, devlet adamlarından layihalar almayı ihmal etmemiştir. İlk yenilik hareketi 

orduda yapılmıştır. Kaldırılan Yeniçeri Ocağı’nın yerine “Asakir-i Mansüre-i 

Muhammediyye” adıyla yeni bir ordu kurulmuştur. Daha sonra “Redif-i Asakir-i 

Mansüre’ diye ikinci bir ordunun kurulduğu görülmektedir.” İdari alanda da 

düzenlemeler yapan II. Mahmud, devlet idaresinde ilk meclisler kurmuştur. Ekonomi 

ile ilgili olarak yapılan yenilikler cılız kalmıştır. Çok dağınık ve çapraşık görünümde 

olan vakıflar, “Evkaf-ı Hümayun Nezareti” adı altında birleştirilmiştir. Posta ve 

pasaport sistemi kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. Sağlık alanında karantina 

usulü Osmanlı devletinde ilk kez uygulanmaya başlamıştır. Eğitim içinde tedbirler 

alan padişah, medreseleri olduğu gibi bırakarak, Batının eğitim prensiblerini ve 

kurumlarını kabul etmiş ve uygulamaya çalışmıştır. 

Girişilen bu ıslahatların başarıya ulaşması için yurt dışından hocalar 

getirilmiştir, yurt dışına öğrenciler gönderilmiştir. Sultan Mahmud’un bu 

ıslahatlarında, 1831 de “hanedan değiştirme provası” yapan Mısır Valisi Mehmed Ali 

Paşa’nın etkili olduğu anlaşılmaktadır. 1831 yılında yapılan nüfus sayımı, 1 Kasım 

l831’de “Takvim-i Vekayi’ adlı resmi gazetenin çıkarılması, 1829’da İstanbul’da 

1833 yılında ise bütün mahalle ve köylerde muhtarlık teşkilatının kurulması, 

Sultan’ın, kendi resimlerini devlet dairelerine astırmış olması, bu devirde yapılan 

yeniliklerdendir. Başarılar dönemi olmaktan çok başlangıçlar dönemi olarak 

değerlendirilen bir reform döneminin Padişah’ı 31 senelik saltanat mücadelesi 

sonunda  11 Temmuz gecesi 1839 da 54 yaşında çektiği gailelerin tesiri ile veremden 

ölmüştür. 

II. Mahmud, dağılma aşamasında olan imparatorluğu, şahsiyeti ve 

uyguladığı inkılâpları ile kurtarmaya çalışmıştır. Osmanlı Devleti’ne yeniden bir 

düzen verilmesi amacıyla, bütün işlerinde batı teknik ve kültüründen faydalanma 

yolunu tutmuştur. Bu suretle hızla yıkılmaya başlayan Osmanlı Devleti’ni bir süre 

daha ayakta tutmayı ve ömrünü uzatmayı başarmıştı. Sultan Mahmud, çalışkan, 

cesur, vakarlı, hükümdarlığın geleneksel egemenliğinden fedakârlıkta bulunmak 

istemeyen, ihtişamı, Avrupa usul ve adetlerini bilen, son derece hiddetli ve olaylar 

karşısında çabuk müteessir olan bir padişahtı. Devlet işlerinin inceliğini bilir, verdiği 

görevleri durmadan ve usanmadan takip ederdi. Birçok işlerin başarılmasında bu 
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kovuşturuculuğunun büyük payı vardır. Bu maksatla kıyafet değiştirip, halk arasında 

dolaşarak da tatbikatta bulunurdu. II. Mahmud, kendisinin yetiştirilmesinde büyük 

emek ve gayreti olan amcazadesi III. Selim’in etkisinde kalmıştı. Bu sayede 

memleketin içinde bulunduğu kötü durumdan, ancak batı devletlerinkine benzer yeni 

düzenler kurulmasıyla kurtulabileceğine inanmıştı.  

Çocuğu olmayan III. Selim tarafından öz oğlu gibi büyütülen Sultan 

Mahmud, ondan Osmanlı İmparatorluğunun içinde bulunduğu kötü durumu, 

imparatorluğu kurtarmak için yapılması gereken ıslahatların yapısını ve karakterini 

öğrendi. Asırlardan beri birikmiş bozuklukların, koca bir imparatorluğu yıkılış 

uçurumunun tam kenarına getirdiği sırada hükümdar olan Sultan Mahmud, otuz bir 

sene durmadan, bu yıkılışı durdurmak için didinmiştir. Dışta, bir an evvel Osmanlı 

Devleti’ni yıkmayı gaye edinmiş Rusya’nın saldırışları ve Osmanlı’nın mirasından 

bir şeyler koparmak için diğer Avrupa devletlerinin çevirdikleri entrika, içeride 

hükümet merkezinin zaafından istifade ederek müstakil birer devlet kurma 

hülyalarının meydana getirdiği isyanlar, II. Mahmud’un uğraşmak zorunda olduğu 

tehlikeli ve korkunç olayların başında yer almaktaydı. Buna rağmen II. Mahmud, 

bütün olumsuz gelişmeler karşısında soğukkanlılığını koruyarak, milletin refahı için 

faaliyetlerini aralıksız sürdürmüştür. 
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1. BÖLÜM 

ASKERİ ALANDA YAPILAN ISLAHATLAR 

1.1. II. Mahmud Dönemi Öncesinde Islahat Çalışmaları ve III. Selim 

Islahat Çalışmalarına Genel Bir Bakış  

Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatı döneminden (1520-1566) bu yana pek 

çok Osmanlı yöneticisi, Tuna nehrinin güneyinde yer alan Avrupa topraklarının 

tamamı ile birlikte Orta Doğu’nun çoğunu ve Afrika’nın kuzey kıyılarının büyük bir 

kısmını yöneten devletlerini kuran ve sürdüren siyasal, askeri ve sosyal kurumları 

iyileştirmek suretiyle İmparatorluklarının çöküşüne çare bulmaya çalıştılar. Bunların 

temsil ettiği geleneksel reform (yenileştirme) anlayışı, Osmanlı kurumları ve hayat 

tarzının inançsız Avrupa’da geliştirilebilecek her şeyden daha üstün olduğu varsayımı 

üzerine oturtulmuştu. 16.yüzyılda İmparatorluk zirveye ulaştığı zaman bu anlayış 

büyük ölçüde gerçeği ifade eder nitelikte idi, ancak iki yüzyıl sonra artık gerçek 

durumu yansıtmıyordu. 

 18. yüzyılda, Rusya ve Avusturya Karşısında yenilgilerle sonuçlanan bir 

dizi savaş İmparatorluğu öyle ciddi bir durumla karşı karşıya bıraktı ki, Osmanlı 

yönetici sınıfı, sadece eski kurumları yenileme ve ihlalleri sistemden ayıklamayı 

değil, aynı zamanda Avrupa’daki benzerlerini örnek alan yeni kurumların ve 

Uygulamaların Sisteme eklenmesi sürecini de içeren reformları başlatmaya zorlandı. 

Bu reformlarla ümit edilen, yeni silah ve taktiklerin kullanılması ile birlikte 

Osmanlıların hükümette ve sosyal alanlarda geleneksel hayat tarzlarını başarı ile 

savunmalarını sağlamaktı. Bu anlayışın benimsenmesi, Osmanlıların bütün alanlarda 

geleneksel tarzdaki reformları sürdürmesini ve daha önceki yüzyıllarda uygulanan 

eski metotları iyileştirmesini, yine de bunlara bazı yeni unsurların eklenmesini, 

Avrupa’da geliştirilen yeni askeri kurumlar ve tekniklerin en azından kısmen örnek 

alınmasını mümkün kıldı. Yeni kurumların ortaya çıkışı, Osmanlı reformun da 

geleneksel olarak geçmişin yenilenmesinden yeni bir modern reform sistemine doğru 

bir değişim sürecini başlattı. Bu süreç, hayatın bütün alanlarında sadece askeri alanda 

değil geleneksel kurumların bir tarafa bırakıldığı ve en azından kısmen de olsa 

Batı’daki benzerleri örnek alınarak şekillendirilmiş yeni kurumların eskilerin yerini 
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aldığı 19. yüzyıl Tanzimat hareketinin bir özelliği idi. Osman1ı’nın dış tehlikeye 

karşı cevabının geçmişte büyüklük sağlayan kurumların reformuna yönelik 

geleneksel çabalardan 19. yüzyılın reform çabalarına doğru değiştiği süreç, 18. 

yüzyıl bitmek üzere iken ve 19. yüzyılın başında ülkeyi yöneten iki sultanın saltanatı 

dönemlerinde III. Selim (1789-1807) ve kuzeni II. Mahmud (1808-1839) meydana 

geldi(Shaw,1999:609-610).  

Padişah I. Abdülhamid’in, Özi Kalesi’nin Rusların eline geçmesi üzerine 

pek müteessir olarak 6/7 Nisan 1789 gecesi vefat etmesini müteakip 7 Nisan günü 

Şehzade Selim Osmanlı tahtına çıktı. Bu taht değişikliği memlekette büyük bir 

sevinç meydana getirdi(Eren,1964:12). 1789’da III. Selim tahta geçtiği zaman,18. 

yüzyılda maruz kaldığı bütün yenilgilere rağmen Osmanlı İmparatorluğu hala 

Avrupa’nın en büyük devletlerinden biriydi. Balkan yarımadasının Tuna nehrinin 

güneyinde kalan kısmı, Anadolu ve Irak’tan Kuzey Afrika’ya kadar Arap dünyasının 

tamamı İmparatorluğun sınırları içinde yer almaktaydı (Shaw,1999:610).  

III. Selim, ilgi çekici bir tesadüf eseri olarak Fransız İhtilali’nin 

gerçekleştiği 1789 yılında tahta çıkrnış ve 1807 yılına kadar yak1aşık onsekiz yıl 

Osmanlı Ülkesi’ni yönetmiştir. İç ve dış sorunların alabildiğince ağırlaştığı 18. yüzyıl 

sonlarında III. Selim yirmi sekiz yaşında padişah olduğunda Osmanlı Devleti, Rusya 

ve Avusturya gibi iki büyük düşmanıyla savaş içindedir. Bu ortamda savaştan ve 

rnağlubiyetlerden yorgun düşmüş İmparatorluk için genç padişah adeta taze bir kan 

sağlayarak batılılaşma ve reform çabalarına yeni bir soluk getirmiştir 

(Akyılmaz,1999:660). 

 III. Selim’in ıslahat fikirleri ile yetişmesinde babasının rolü büyüktür. 

Oğlunun küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim görmesine önem veren III. Mustafa, 

kurduğu müesseseleri teftişe giderken onu da yanında götürür, ayrıca onunla devlet 

işleri ve yapılması gereken yenilikler hakkında mütalaalarda bulunurdu 

(Karal,1988:21). 

Büyük bir hizmet aşkı ile tahta çıkan III. Selim, devleti oldukca kötü bir 

durumda buldu. Bir taraftan, çoğu yenilgilerle biten savaşlar ve içerde eksik olmayan 

karışıklıklar, öte yandan askerin disiplinsizliği, merkezi hükümetin gittikçe 
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bozulması, maliyenin sıkıntı içinde olması devleti çöküntüye götüren önemli 

problemlerdi. Bu problemlere çare arayan Sultan Selim, daha önce başlamış olan 

savaşı zaferle neticelendirmek umuduyla üç yıl sürdürmek zorunda kaldığından 

önemli sayılacak reform hareketine girişemedi. Ancak çocukluk arkadaşlarının 

çoğunu mühim mevkilere getirerek reformcu bir ekip kurdu (Shaw,1982:352). 

III. Selim ve dönemi deyince akla gelen ilk kavram kuşkusuz Nizam-ı 

Cedit’tir. Bilindiği üzere Avusturya ve Rusya ile barış yapıldıktan sonra uygulanan 

reform programı “Nizam-ı Cedit” yani “yeni düzen” olarak adlandırılmıştır. Bu 

noktadan hareketle kavramın Osmanlı Devletinde dar ve geniş olmak üzere iki anlam 

içerdiğini görmekteyiz. Dar manada Nizam-ı Cedid, III. Selim devrinde Avrupa 

usulüne göre yetiştirilmek istenen talimli askerin adıdır. Geniş manada Nizam’ı Cedit 

ise, Avrupa’nın ilim, teknik ve tecrübelerinden faydalanmak suretiyle Osmanlı 

Devleti’nde idari, mülki, askeri, sanai, zirai, ilmi vb. alanlarda yapılması gerekli 

görülen bütün ıslahatları ifade ermektedir. Daha açık bir deyimle Nizam-ı Cedit 

ordudan başlamak üzere toplumun ve devletin bütün kesimlerinde ve alanlarında 

yapılacak olan Batılılaşma girişimleri ve reform çabaları demektir(Cevat,1980:445). 

III. Selim bu topyekün reform programı ile merkezi devlet örgütünün gücünü hem 

dış düşmana (özellikle Rusya) hem de iç düşmana (ayanlar) karşı arttırmayı da 

hedeflemiştir (Akyılmaz,1999:661). 

III. Selim, Alman ve Rus savaşlarından sonra ıslahat hareketlerine 

başlamaya karar verdi. Bunun için önce devlet adamlarının bu konudaki fikirlerini 

öğrenmek istedi ve hepsinden birer layiha kaleme almalarını istedi. Bu şekilde hem 

onların devlete ait düşüncelerini ve askeri ıslahat hakkındaki görüşlerini öğrenmek 

imkânı bulacak, hem de istihdam edeceği ekibin bilgi derecesini ve kabiliyetini 

öğrenip onları faydalı olabilecekleri alanlarda çalıştıracaktı.(Çataltepe,1999:241).  

Padişahın emrine uyarak devlet düzeni hakkında layiha sunanlar, başta 

Sadrazam Koca Yusuf Paşa olmak üzere 22 kişidir. Bunlar arasında iki gayrimüslim 

de mevcut olup, biri Türk ordusunda hizmet görmekte olan Bertrand (Brentaflo) adlı 

Fransız subayı, diğeri de İstanbul’daki Isveç elçiliğinin Ermeni tercümanı 

Mouradged’Ohsson’dur(Özcan,1999:672). 
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Bu ıslahat layihalarında bir fikir birliği mevcut olmadığı gibi, layiha 

sahipleri harbin kuvvetli tesiri altında olduklarından ağırlık noktasını askeri alanla 

ilgili konular teşkil etmiştir. Özetlenecek olursa, kanunların ve devlet idaresinin ıslah 

edilmesi, yeni kurulacak ocaklarda gençlerin eğitim ve öğretimi ile ilgilenecek subay 

ve öğretmenlerin temini, Avrupa askeri neşriyatının Türkçeye çevrilmesi, ilmiye 

yolunun, sikkenin, tophane ve tersanenin ıslahı, cizyenin düzenlenmesi gibi hususlar 

yer almaktaydı. Layihalar arasında en geniş malumata ve sağlam muhakemeye 

istinad etmiş olanı devrin önde gelen devlet adamlarından Kazasker Tatarcık 

Abdullah Efendi’ye aitti. O, sadece askeri sahada değil, devletin bütün 

müesseselerinde yeni düzenlemelerin yapılması fikrini savunmuştur. Ele aldığı 

hususları geçmişten geleceğe, sebep-sonuç ilişkileri içinde değerlendirmiş, 

eksikliklerini izah ettiği konulara çözüm önerileri de getirmiştir. Layihalar 

incelendiğinde üç ana görüşün ortaya çıktığı anlaşılır. Buna göre;  

1- Kanuni devrindeki kanun ve nizamlara dönüldüğü takdirde ordunun 

düzeleceğine inanan ve kendilerine rnuhafazakar diyebileceğimiz grup. 

2- Avrupa savaş usullerini ve talimlerini “Eski kanun ve nizamdır” diye 

kabul ettirmek isteyen, kendilerine te’lifçi diyebileceğimiz grup. 

3- Yeniçerilerin asla ıslah edilemeyeceğine inanarak, yeni bır askeri ordu 

kurulmasını savunan ve kendilerine inkılâpçılar diyebileceğimiz grup. 

Bu sınıflandırmaya göre layiha sahipleri askeri ıslahat konusunda iki ana 

düşünceyi savunmuşlardır. Birinci ve ikinci grupta olanlar Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı 

ve genişletilmesini teklif ederlerken, üçüncü grupta yer alan inkılâpçılar ise ıslah 

edilmesinin mümkün olmadığına inandıkları Yeniçeri Ocağı yerine, bunun dışında 

Avrupa usulüne göre yeni bir askeri ocağın kurulmasını savunmuşlardır 

(Çataltepe,1999:242). Bu yapılacak reformlarla ilgili olarak yabancı uzman 

subayların fikirlerinden de istifade edildiği bilinmektedir. Altı ay süreli temel eğitim 

ve silah sistemleri üzerinde önerileri bulunan Brentano yanında, isimleri bilinen 

layiha sahipleri arasına girmemiş başkaca Fransız uzmanlarının da varlığı tesbit 

edilebilmektedir ve bu danışma sürecinin ilerideki senelerde de devam ettiği 

anlaşılmaktadır (Beydilli,1999:177).  
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Layihaların padişaha arz edilmesinden sonra ilk olarak geniş ve etraflı bir 

ıslahat programı hazırlandı(Gökbilgin,1999:309).Fikirlerine müracaat edilen devlet 

adamlarının verdiği raporların mühim bir kısmı, ıslahından ümit kesilen Yeniçeri 

ocağının yanı başında, “Nizam-ı Cedid” adı ile bilinen, yeni bir ordunun te’sisini 

öngörüyordu (Tanpınar,1956:213). Bu nedenle ilk olarak mevcut askeri müesselerin 

ıslahı ile işe başlandı. Nizam-ı Cedid adı altında yeni bir askeri teşkilat kurulması, 

harp sanayinin baştan tanzimi, askeri sahada yapılacak ıslahatın başlıca gayesini 

teşkil ediyordu. Bunun için birçok kanun ve nizamnameler yayınlandı 

(Eren,1970:312). 

Bu nizamnameler sadece askeri düzenlemeleri değil aynı zamanda, eyalet 

yöneticiliği, eyalet vergileri, tahıl ve ticaretin denetimi ve diğer idari, mali bır takım 

yeni düzenlemeleri kapsıyordu (Lewis,1984:59). 

Bu devirde Fransa’dan gelen zabitler askere talim öğretiyorlar, yeni usulde 

toplar dökülüyor ve tersanede gemiler inşa ediliyordu. Üsküdarda, Tophanede, 

Hasköyde Nizam-ı Cedid, kalyoncu ve humbaracılar için kışlalar, tersanede büyük 

havuzlar, Üsküdar sahilinde cesim ambarlar, camiler, mektepler ve hamamlar hep bu 

devrin eseridir. Bu devrin reform çabalarının ağırlık noktasını topçuluk, istihkam, 

denizcilik ve bunlara yardımcı olacak bilimlerde eğitim veren yeni askeri ve 

denizcilik okullarının açılması oluşturuyordu (Lewis,1984:60). Bu girişimler genel 

olarak, askeri sahaya münhasır bir manzume gibi gözükse de, devletin ilmiye, 

kalemiye, adliye ve mülkiye gibi temel müesseselerine şamil, yenileşme gayretlerinin 

bir tezahürü olarak değerlendirmek gerekir (Karal,1988:31; Tanpınar,1956:19-20). 

III. Selim’in yaptığı büyük hizmetlerden biri de Avrupa’da daimi elçilikler 

ihdas etmiş olmasıdır. Başta Londra olmak üzere Viyana, Berlin ve Paris’e sefirler 

gönderilmiştir (Tanpınar,1956:19). O zamana kadar Osmanlı İmparatorluğ’unun 

Avrupa devletleri ve bunların kendi aralarındaki siyasi münasebetleri arasındaki 

görüşleri, ekseriya İstanbul’da bulunan yabancı devletlerin daimi elçilerinden alınan 

malümata dayanmaktaydı. Bunun devlet için pek çok mahsurları olduğunu gören III. 

Selim 1207/1793 senesinde Avrupa’da daimi elçilerin kurulmasına yönelik alt yapıyı 

tamamladı ve ilk elçileri atadı (Lewis,1984:62;Karal,1988:161). Ancak gerek idari ve 

gerekse siyasi ve iktisadi sahada uygulamaya çalışılan Nizam-ı Cedid düşünce ve 



 10

zihniyeti istenilen istikamette tam bir başarı sağlayamadı. Çünkü bu ıslahat şekilde 

ve satıhta kalmış, derine nüfüz edememiş ve bilhassa ileri zihniyette bir nizam 

meydana getirememişti. Esasen çok geçmeden bir Nizam-ı Cedid düşmanlığı başladı. 

Bu programın yürütülmesi için kuvvetli ve aydın bir ıslahtçı sınıfının olmayışının 

yanında, devletı hem içte hem de dışta kaldığı büyük güçlükler ıslahtların başarı 

şansını azaltmıştı (Tanpınar,1956:27-28). Nizam-ı Cedid taraftarlarının harici 

siyasette uğradıkları bazı başarısızlıklar da yapılan ıslahtın değer ve itibarını halk 

nazarında düşürmüştü. Ayrıca bu heyetinin yaşayışlarındaki ihtişam, israf ve sefahat 

da eklenince halkın hoşnutsuzluğu iyice arttı. Bütün bunların yanında bazı iç 

çekişmeler yüzünden, düşünülen yenilikler tahakkuk imkânı bulamamıştı. Halk sık 

değişen dış politikanın akisleri ve birbiri peşinden gelen muharebeler yüzünden 

yorgundu. Üstelik yabancı ve yerli birçok tahrikçiler de serbestçe faaliyette idiler. 

Bütün bunlara Yeniçeri Ocağı’nın isvanları da eklenince durumun vahameti gittikçe 

artmaktaydı (Tanpınar,1956:28). Nihayet Kabakçı Mustafa İsyanı’nın patlak vermesi 

ile III. Selim öldürülmüş, Nizam-ı Cedid hareketi de, devlet hayatından çekilmek 

veya silinmek mecburiyetinde kalmıştır. 1807 ve 1808 yıllarında yaşanan çok mühim 

sosyal olayların neticesinde, cerniyete yeni bir’ şekil vermek isteyen teşebbüsler, tam 

şekillenmeden donduruldu (Öztuna,1969:221-223). 

Bütün bu izahatlardan anlaşılacağı üzere Sultan III. Selim tarafından 

gerçekleştirilen ve adına Nizam-Cedid denilen köklü yeniliklerin temel hedefi, 

devletin sarsılan otorite ve itibarının yeniden kazandırılması için, aksayan 

müesseselerde asra uygun değişiklikler yapılması ve bu suretle devleti Avrupa 

devletleri zümresine dâhil etmekti. Bu uğurda sarf edilen gayret ve fedakârlıklar, 

önemli ilerlernelerin sağlanmasına zemin hazırlamıştır. Bunda şüphesiz III. Selim’in 

rolü çok büyük olmuştur. Ancak bir isyan sonrasında bütün bu emeklerin feda 

edilmesi, III. Selim hakkında değişik yorumların yapılması neticesini doğurmuştur. 

Enver Ziya Karalında ifade ettiği gibi, III. Selim asla korkak ve aciz bir şahıs değildi. 

Öyle olsaydı böylesine köklü ve geniş bir ıslahata girişmezdi. Kaldı ki daha ıslahatın 

başında, yakın azkadaşları ona karşılaşabileceği tehlikeleri hatırlatmışlar, hatta bu 

uğurda tahtını bile kaybedebileceğini ikaz etmişlerdi. Buna rağmen O, büyük bir 

cesaret örneği sergileyerek ıslahatlara başlamış, gördüğü aksaklıkların giderilmesi 
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hakkında hatt-ı hümayunlar yazarak fikrini açıkça izah etmekten çekinmerniştir 

(Özcan,1999:680).  

III. Selim yerli ve yabancı müşahitlerce “zeki, faziletli merhametli ve adil 

bir hükümdar” olarak vasıflandırılmıştır. Bazıları kendisinin o zamana kadar en fazla 

resmi yapılan Osmanlı hükümdarı olduğuna işaret etmekte onun sakin tabiatlı, sabırlı 

ve müteenni bir zat olduğunu, bununla beraber vekarlı fakat az azimli goründüğünü 

söylemektedirler. Bununla beraber Sultan III. Selim emelleri ve gayeleri büyük, 

ecdadın tarihine ve kudretine hayran, gayelerinin gerçekleşmesi için her türlü 

fedakarlığa hazır, çok hassas sanatkar bir tab’a malik, şahsi ve ufak kusurları bulunan 

bir Osmanlı hükümdarı olarak görünmektedir (Aksun,1994:95). 

Toplam olarak 18 yıl, 1 ay, 22 gün padişahlık yapmış olan III. Selim tahttan 

indirildiğinde 46 yaşındaydı. 28 Temmuz 1808’de şehit edildi. Mezarı Laleli Camii 

avlusundaki babası Sultan III. Mustafa Türbesi’ndedir. 

III. Selim, ihtilal sonunda öldürülen ikinci padişah idi. Şair, edip, Avrupa 

kültür ve medeniyetini takdir eden, Batı yönünde devletin yükselmesinde büyük 

gayretler sarf eden bir padişahın ölümü imparatorluğun uzun yıllar bir buhran içinde 

kalmasına yol açtı. Fakat, onun Avrupa kültür ve medeniyetine kavuşmak için açtığı 

yol, Türk milletine hayır ve saadet getiren yolun başı oldu (İlhami,1980:362-363).  

Netice itibariyle, iç ve dış engeller sebebiyle başarısızlığa uğrayan Nizarn-ı 

Cedid ıslahat hareketi sonrasında tahtından indirilen Sultan III. Selim, memleketinde 

uygulamak istediği yenilikler yolunda şehit edilmiş, çalışmaları da akamete 

uğratılmıştır. Ancak yenilik düşünceleri zihinlerden silinememiş ve halefleri onun 

açtığı ıslahat yolunda yürümeye devam etmişlerdir. 

1.2. II. Mahmudun Islahat Hakkındaki Düşünceleri ve Sened-i İttifak 

Osmanlı Hanedanında reformun ve yenileşmenin ilk işaretleri, XVII. 

yüzyılın başlarından itibaren Sultan III. Ahmed (1703-1730) döneminden başlayarak, 

SuItan Mustafa (1757-1774) ve özellikle de III. Selim döneminden itibaren 

görülmeye başlandı. 

Osmanlı’da reform fikri, özellikle askeri alan başta olmak üzere, devletin, 

diğer tüm alanlarda içine düştüğü acziyetin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Eğer 
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reform ve yenileşme hareketini dikkatlice izlersek daha başlangıcından itibaren, 

askeri meseleler üzerinde önemle durulduğunu görürüz. Hatırlamak gerekir ki 

Osmanlı devleti her şeyden önce bir askeri devletti ve askeri işleri diğer tüm 

girişimlerin temeli olarak kabul ediyordu. Bunun yanında, kendi silah ve savunma 

araç-gereçlerini geliştirmiş olan Avrupa ülkeleri de askeri alanda açık bir şekilde 

Osmanlının önüne geçmişlerdi. Bu olay, Osmanlı Ordusunun girdiği savaşlarda 

yenilgiye uğramasıyla açık bir şekilde ortaya çıkmıştı. Ayrıca Osmanlı Devleti 

kendisine karşı kurulmuş ittifaklara ve yabancıların heveslerine karşı durabilmek için 

ordusunu ıslah edip güçlendirmek zorundaydı (Zakıa,1999:251). 

19. yüzyıla III. Selim’in reform çabalarının bir ayaklanma sonunda 

başarısızlığa uğramasıyla giren Osmanlı iktidarının başına gelen II. Mahmud (1808- 

1839), selefinin “yenilik” ve “değişim” çabalarını sürdürmekte kararlıydı ve bunu 

toplumun bütün alanlarına yaymaktan başka çare görmüyordu. Bu sebeple II. 

Mahmud yenilik çabalarını askeri, idari, siyasi, sosyal, kültürel, eğitim, ekonomik ve 

sağlık alanlarının bütününe yaymaya çalıştı ve adeta her alanda toptan “değişim” 

hareketini başlatmış oldu (Dursun,1999:584). 

II. Mahmud, III. Selim’ in niyetlendiği, fakat uygulamaya geçiremediği 

askerlik dışındaki alanlarda da ıslahatçılığa girişmişti. Bu yüzden II. Mahmud’un 

ıslahat alanında yeni bir çığır açtığı kabul edilir (Kunt ve Akşin, 2000:93). Kendi 

görev ve mesleği dışında her işe karışan bir kısım kişilerin padişahları yanıltmaları 

rüşvete ve kayırıcılığa sebebiyet vermelerinde hep devlet zarar görmüştür. Bütün 

bunları düzeltmek, hak ve sorumlulukları eşit olarak dağıtmak isteyen, dış 

düşmanlara karşı ise, dinin ve milletin menfaatine çalışmalar yapmak, eğitilmiş 

ordular ve donanmalar hazırlamak isteyen padişahlar, böylesine aleyhte tutum ve 

gayretlerle yenilgiye uğratılmışlardır. İşte böyle olaylar içerisinde bir saltanat süren 

Sultan II. Mahmud da, devletin kanayan bu yarasına parmak basmak istemiş, nelerin 

yapılması gerektiğini ciddi bir şekilde ortaya koymuştur (Çabuk,1991:40). 

Osmanlı’da reform fikri özellikle askeri alan başta olmak üzere, devletin, diğer tüm 

alanlarda içine düştüğü acziyetın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır 

(Zakia,1999:250).  
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Islahat taraftarı bir Sultan olan II. Mahmud’un Hilafet-saltanat dönemi 

ıslahatlar açısından iki dönemde ele alınabilir. Birincisi 1826 yılından önceki dönem, 

diğeri ise 1826’dan sonraki dönemdir (Okumuş,2006:212).Vak’a-i Hayriye öncesi ve 

sonrası olmak üzere iki kısımda değerlendirilen saltanat döneminin ilk kısmı hazırlık 

devresini, ikinci kısım ise reformlar devresini teşkil eder. İlk dönemde daima 

yeniçerilerin tehdidi altında hükümdarlık yapan Sultan Mahmud, ikinci dönemde 

aldığı radikal kararlar, kurulmasına ön ayak olduğu kurumlar ve köhnemeye başlamış 

zihniyetlerin değişmesine öncülük yapması ile Türk tarihinin en büyük 

padişahlarından birisi olarak seçkin yerini almıştır (Özcan,1995:13).  

Sultan, tahttan indirilen III. Selim ile birlikte olduğu günlerde, onunla 

yaptığı temaslar sonucunda devletin içinde bulunduğu çöküş durumundan 

kurtarılabilmesi için ıslahata devam edilmesi gerektine inanmıştır. Yaptığı 

yeniliklerle, bu inançla işe başladığı kanaatini uyandıran Padişah tahta çıktığında, 

devletin yöneticileri arasındaki kargaşa durulmamıştır. Ancak devletin genel durumu 

da pek sağlıklı değildir. Padişah ve diğer yöneticiler bu kötü durumun içinden 

çıkabilmek için bazı tedbirler a1mışlardır (İnce,1999:314). 

II. Mahmud ıslahata başlamadan önce bunun çok dikkatli bir şekilde 

planlanması ve devlet içinde ona sahip çıkacak yeterli desteğin oluşturulması 

gerektiği kanısındaydı. III. Selim ve Alemdar Mustafa Paşa, askeri ıslahat karşıtları 

tarafından kurdukları ordularla birlikte yok edildikleri için Sultan Mahmud, 1808 ile 

1826 yılları arasında kökten bir ıslahat düzenlemesi teşebbüsünde bulunamadı. O, bu 

yıllar arasını, ileride yapacağı yenililer için bir hazırlık dönemi olarak görmüş ve bu 

doğrultuda çalışmıştır (Yaramış,2002:15). Sultan Mahmud un yenıçeriliğin 

kaldırılmasından sonraki ıslahatları önceki döneme nazaran daha farklıdır. Bu 

dönemde garplılaşmaya yatkın yetişen devlet adamlarının da rolleri olduğu 

muhakkaktır (Karagöz,1995:193). 

II. Mahmud, III. Selim’in isyan ile neticelenen ıslahat hareketlerine 

girişmenin bütün tehlikelerini idrak etmekle beraber imparatorluğu kurtarmak için 

teknelojiyi taklitten başka çare kalmadığını da anlamıştı (Karal,1940:27-28). 

Avrupada olduğu gibi çağdaş bir devlet teşkilatının merkezi otoritenin kuvvetlenmesi 
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ile sağlanabileceği gerçeği, II. Mahmud’un bu sahadaki faaliyetlerinin ana fikrini 

teşkil etmiştir (Beydilli,1999:57). 

II. Mahmud’un ilk olarak, kendine bağlı kimseleri önemli makamların 

başına getirmeye başladığı görülmektedir. Bunu, görevliler arasındaki ast-üst 

ilişkisini göz ardı etmeden yapıyordu. Bunun için, gerektiğinde güven duymadığı ve 

yenilik karşıtı olan kişileri de iş başına getirmeklen kaçınmıyordu. Fakat bunları kısa 

bir zaman sonra azlederek onlardan boşalan yerlere güvenini kazanmış olanları tayin 

ediyordu. Böylelikle devlet kurumları içinde padişahın otoritesi, her yeni bir tayinle 

daha fazla pekişiyordu (Yaramış,2002:15). 

Sultan Mahmud reformların başarılı olabilmesi için sadece askeri alanda 

değil, öteki müesseselerde de yapılması gerektiği kanaatindeydi. Bu düşünceden 

hareketle askeri alanla birlikte idari, mali, sosyal alanda ve eğitim ile sağlık alanında 

ıslahat çalışmaları yapılmıştır (Çabuk,1991:40). 

II Mahmud’un ıslahat yaparken dikkat ettiği bir husus da, memleket 

ölçüsünde yapılması gerekli görülen inkılâplara şahsen karar vermeyerek “meşveret-i 

amme” ye önem vermesidir. Sadrazaın tarafindan söz ve fikir birliği ile ıslahat 

yapılması için Anadolu ve Rumeli ayan ve ileri gelenleri İstanbul’a davet edildi. Bu 

davet üzerine birçok ayan askerleri ile birlikte İstanbul’a geldi. Bu sırada ulema ve 

vükela, padişahın emri üzerine ıslahat projelerini hazırladılar Bütün maddeleri 

1808’de ayanlar ve devletin ileri gelenleri tarafindan ittifakla kabul edilen bu senede 

“Sened-i İttifak” denildi. Bir anayasa olmamakla birlikte Türk anayasacılık tarihinde 

önemli bir siyasi belge olan Sened-i İttifak’a Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın 

çağrısına uyarak İstanbul’a gelen bazı Anadolu ve Rumeli ayan, eşraf ve hanedanının 

valilerin, Ulema’ nın ve Alemdar Paşa’ biraraya gelerek yaptıkları toplantıdan 

meşveret-i arnmeden doğmuş bir belgedir (Evasıt-ı Şaban veya Ekim 1808). Bu 

belgeye merkez adına imza atanlar arasında en yüksek derecede Ulema da 

bulunmaktadır. Sened-i İtifak’ın yaptırımı, ahlaki ve dinidir; taraflar karşılıklı olarak 

vaatlerini Allah’a yemin ederek pekişdirmişlerdir (Okumuş,2006:212). Sened, 

Alemdar’ın teşebbüsüyle ortaya çıkmakla birlikte senedin maddelerinde dini 

hususların, şeriat kurallarırıın ve Ulemanın ağırlıklı olarak yer tuttuğu görülmektedir. 

Bu nedenle Halil İnalcık, belgenin şekli olarak şer’i bir belge özelliği taşıdığını 
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söylemektedir. Ona göre Sened-i İttifak şer’i bir yemin vesikası, rnisak şeklinde 

kaleme alınmıştır. Misak süresiz bir zaman dilimi için geçerli olmak üzere 

aktedilmiştir (İnalcık,1964:606-607). Yedi şart ve bir zeylden oluşan Sened-i 

İttifak’ın en önemli yanlarından biri, giriş kısmında çok açık bir biçimde devlet 

işlerinin kötüleştiği, içte ve dışta nüfuzunun kalmadığı, gerek devlet erkânı ve 

vekilleri arasında ve gerekse Ayan ve hanedanlar arasında ayrılıkların baş gösterdiği, 

Saltanat-ı seniyyenin gücünün dağıldığı ve bütün bunlardan toplumun bütün 

kesimlerinin olumsuz yönde etkilendiği ve yine bunlar sebebiyle saltanatın temelinin 

yıkılmak derecesine geldiği gibi kötü durumların küçük büyük herkes tarafından 

itiraf edildiği ve dolayısıyla olanlardan ders ve ibret alınması gerektiği gibi önemli 

hususlara işaret edildikten sonra “deayim-i nizam-ı din u devleti ikame ve ihya-i 

kelimetullahi’l-ulya niyyet-i hayriyyesiyle” devlet ve toplumdaki bu dağılıp 

çözülmenin ittifaka dönüşmesini ve devletin tam güç elde etme yollarının ortaya 

çıkmasını sağlamanın, uhde-i diyanet ve zimmet-i sadakate farz olduğunun herkese 

malum olduğunun zikredilmesi ve akabinde çeşitli meclisler düzenlenerek herkesin 

yekvücut, ittihadla ihya-i.din ve devlete çok çalışması gerektiğinin vurgu1anmasıdır 

(Okumuş ,2006:215). 

Sosyolojik açıdan merkez-çevre güçlerinin karşılıklı tartılması noktasında 

önemli bır belge olan Sened-i İttifak’ın ilk dört maddesinde Padişah’ın otoritesi 

tasdik edilirken, hemen beşinci maddede çok önemli ve büyük bir şart olarak 

hanedan ve durumlarının, devletin keyfi davranışlarına karşı emniyet altına alınması 

isteniyordu. Bu ise Osmanlı devleti geleneğinde yep yeni bir durumdu 

(İnalcık,1964:607). 

Diyebiliriz ki iki taraflı bir belge, misak ya da sözleşme olan Sened-i İttifak 

ile Padişah Ayana emniyet, Ayan da Padişaha sadakat veriyordu. Konumuz açısından 

bir başka önemli husus, belgede, devletin halkla ilişkilerinin düzenli yürümesi, halka 

zulüm yapılmaması, fakirlere ve reayaya haksızlık içerisine girilmemesi gibi önemli 

hususlar üzerinde durulması, bu tip durumların Şeriat-ı Mütahharaya ve Şeriat-ı 

Ğarraya aykırı olduğunun ve bu şekilde aykırı davrananların devlete haber verilerek 

cezalandırılması gerektiğinin vurgulanmasıdır (Okumuş,2006:214). 
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Alemdar’ın ve devlet merkezinde Ayan hakimiyetinin ortadan kaldırılması 

ile hükumsüz bir vesika haline düşmüş olmakla birlikte Sened-i İttifak’ın başlıca 

önemi, belki de bu türden bir şeyin Osmanlıda ilk kez olmasıdır 

(Gözübüyük,1996:29). Padişah’ın otoritesini yetkilerini bir bakıma sınırlandırması, 

Padişahı Ayan ve eşrafa karşı sorumlu kılması, Padişah tarafından hanedanlara 

emniyet ve hukuki garanti verilmesidir (Başgil,1946:22) . Nitekim bunun bu anlama 

geldigini, II. Mahmud’un Enderun-i Hümayun ricaliyle Sened-i İttifak’ı müzakere 

ederken Eğri Boyun Ömer Ağa II. Mahmud’a ifade etmiştir: “Bu sened, sizin 

istiklalinize dokunur; lakin reddi dahi kabil değildir. Çaresiz tasdik olunubda sonra 

bunun fesh ve ilgası çaresine bakmalıdır.” Sultan Mahmud da bunu bilerek 

imzalamış ve fakat Ayana ve onlara eğilimi olanlara öfke ile dolmuştur 

(Okumuş,2006:213). 

Sultan-halifenin güçlü otoritesini belli ölçülerde sınırlamak gayesini güden 

bir belge olması dolayısıyla Sened-i İttifak’ın, modern Türk devletinin oluşum süreci 

tarihinde ilk amme hukuku kaidesi sayılabileceği ileri sürülmüştür 

(İnalcık,1964:603). Bazı araştırmacılar bu belgeden hükümdar ile ayan arasında 

yazılı bir anayasa denilebilecek bir anlaşma diye söz ederler. Kısacası vergi 

konusunda Padişahın yetkisini sınırlamak, hükümet ile Padişah arasında bir ayırım 

yapmak, sorumluluk ve yükümlülüklerin karşılıklı hükmünü yerine getirmek gibi 

hususlar gerçektende meşruyetçiliğe atılan ilk adım olarak görülmüştür 

(Yalçınkaya,1999:642). 

1.3. Mevcut Askeri Ocakların Durumu  

Osmanlı Devleti kuruluş ve yükselme devrinde dünyanın en azametli 

ordusuna sahipti. Ancak bu büyük ordunun yaşaması hemen hemen devletin bütün 

kurumlarının eksiksiz görevlerini yerine getirmesine bağlıydı. XVI. yüzyılın son 

çeyreğinden itibaren devlet kademelerinde çıkan idari ve mali aksaklıkların orduya 

yansımasıyla birlikte orduda da bozulmalar baş göstermiştir. Osmanlı askeri gücünün 

başında Yeniçeriler ve Tımarlı Sipahiler olmak üzere iki sınıf teşkilatlanma 

gelir(Gölen,1999:4). Yeniçeri ocagının kuruluşundan önce, Osmanlı Devleti’nin 

askeri gücü “yaya ve müsellem’ diye piyade ve süvari olmak üzere, ancak savaş 

zamanında ve gerektiğinde toplanan, sadece Türklerden oluşan bir askeri sınıfa 
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dayanmaktaydı. Bunlar savaş zamanlarında sefere katılırlar, savaş bittikten sonra, 

devletin kendilerine tahsis ettiği çiftliklerde, her türlü vergiden muaf olarak tarımla 

uğraşırlardı. Osmanlıların Rumeli tarafına geçişi (1357) ile beraber, devletin 

toprakları genişlemeye başlamış, merkezden uzak bu bölgelerde tutunmanın ve daha 

da ileriye gitmenin “daimi bir ordu” ile mümkün olabilceği anlaşılmış, yaya ve 

müsellemlerin bu yeni duruma kâfi gelemeyeceği kanaati hâsıl olmuştur. Bu düşünce 

ile, daha Önce, Orhan Bey (1326-1359) devrinde, bizzat Orhan Bey’in emriyle, o 

sıralarda Bilecik Kadısı bulunan Çandarlı Kara Halil’in “yaya ve müsellernler’in 

teşkilindeki gayretine binaen, I.Murad’ın yine bu zata Acemi Ocağı ile Yeniçeri 

Ocağı’nı kurdurduğu bilinmektedir (Uzunçarşılı, 1984:146). Yeniçeri Ocağı’nın 

temel prensibi, savaşlarda esir alınan erkeklerle Osmanlı Devleti’nin sınırları 

dahilindeki Hıristiyan ailelerin çocuklarından devşirilenlerin, Müslüman-Türk 

ailelerin yanında, belli bir süre içinde eğitildikten sonra ocağa kabul edilmesi idi. 

Yeniçeriler devşirme” adı verilen bir sistemle genellikle Arnavut, Sırp, Boşnak, Rum, 

Bulgar ve Ermeni çocukların küçük yaşlarda toplanıp Istanbul’daki okullarda İslami 

prensipler üzerine yetiştirilmesiyle oluşturulan maaşlı askerlerdi (Ubucinı,t.y: 401). 

İlk zamanlarda büyük bir fedakârlık ve feragat sahibi olan yeniçeriler, savaşlarda 

olağanüstü yiğitlik ve kahramanlık göstermekteydiler. Askeri disiplin, itaat, düzen ve 

yasalara son derece bağlıydılar. Ancak kazandıkları zaferlerle gittikçe gururlanmaya 

ve bununla beraber şımarmaya başlamışlardı. Şımarıklıkları ayaklanmalara neden 

olmuş ve bunlar birbirini kovalar duruma gelmişti. Disiplin ve itaatten uzaklaşan 

yeniçeriler, ülke ve ulus için birer tehdit olmaya başlamışlardı. Gâvur icadı olduğunu 

ileri sürerek yeni silahları istemez ve yeni sisteme, eğitime uymaz olmuşlardı. Ocağa 

kanun harici adam alınması, ayrıca makam ve mevki hırsı ile vezirlerin ve ağaların 

kendi arzularına hizmet etmek için yeniçerileri isyana teşvik etmeleri de ocağm 

nizamının bozulmasına neden olmuştu. Bu yüzden de, savaşlardaki başarısızlıklar 

birbirini takip etmişti (Uzunçarşılı,1988:477).  

Sultan Orhan zamanında, Müslüman ve devşirilen Gayr-i Müslim 

çocuklardan oluşturulan ve özel olarak üzerlerine görevliler verilerek, özel kıyafetler 

dikilerek bütün askerlerden vazifece üstün kılınan Yeniçeri Ocağı bir zamanlar 

kanunların aydınlatıcısı iken, zamanla yaptıkları kanunsuzluklarla, kanun tanımaz 



 18

tavırlarıyla hata ve kusurları yaptıkları iyiliklere galip olacak duruma gelmişti (Esad 

Efendi,2005:55). Gerçekten. Yeniçeri Ocağı kuruluşundan XVIII. yüzyılın ilk 

çeyreğine kadar, Osmanlı Devleti’nin askeri gücü olarak, önemli fütühatın 

gerçekleşmesinde ve imparatorluk coğrafyansın genişlemesinde önemli bir rol 

oynamıştı. Yaklaşık iki asır kadar büyük hizmetleri görülen bu ocak, Osmanlı 

Devleti’nin ihtişamlı günlere ulaşmasında, bir dünya devleti, yani güdülen değil, 

güden, dünya siyasetine yön veren bir devlet olmasında önemli bir paya sahiptir 

(Beyhan,1999:259). 

Tımarlı Sipahiler denen Eyalet Askerleri’ ise; kendilerine verilen topraklar 

karşılığında savaşa gitmekle yükümlüydüler. Ordunun temelini oluşturan bu sınıftı. 

Ayrıca bu askerler toprak gelirinin her üçbin akçesi için bir asker yetiştirmek 

zorundaydılar. Askeri araziler ancak sipahi lerin oğullarına verilirdi. Ancak Osmanlı 

Devleti’nin duraklama devrinden itibaren tımarlı sipahilerinsayısı gittikçe azalmaya 

başladı. Askeri araziler alınıp satılan bir eşya durumuna dönüştü (Ubucını, 

T.Y:399;Gölen, 1999:4).  

Her iki askeri sınıfın da çok sert kuralları olup bu kuralların haricinde icraat 

yapmanın cezası idam dahi olabilmekteydi. Mükemmel bir disiplin yapısına sahip 

ordunun özellikle de Yeniçeri Ocağındaki bozulmanın nedeni, ocağa usulsüz adam 

alınması sebebiyle ocak rnevcudunun aşırı şekilde artmasıdır. Ocak mevcudunun 

aşırı artışı karşısında devletin yegane görevi yeniçerilerin maaş ve ulufelerini 

ödemek olmuştur. Devlet, bu masrafları ödemek için her türlü çareye başvuruyor, 

ancak istenilen sonuca bir türlü ulaşamıyordu. Ocaktaki yolsuzlukların bir türlü 

önlenememesi Yeniçeri Ocağı’nda ıslahat düşüncesini de beraberinde getirdi 

(Ubıcını,T.Y.:402-403) 

Ordudaki bozulma sadece Yeniçeri Ocağı’yla sınırlı kalmayıp, devletin 

sınırlarının genişlemesinde esas askeri kitleyi oluşturan tımarlı sipahi denilen eyalet 

askerlerine de yansımıştır. Kanuni döneminde 200.000 kişiye kadar yükselen sipahi 

sayısı XVII. yüzyılın başlarında 7-8 bin kişi seviyesine kadar düşmüştür. XVII. -

XVIII. yüzyıllarda tımarlı sipahiler asil vazifeleri olan savaşmaktan ziyade; sık sık 

ayaklanıyorlar, düşmanın önünde reislerini öldürüyor, siyasi karışıklıklarda silah 

zoruyla taraf tutuyorlardı. Sipahiler askerlik mesleğini yerine getirmedikleri gibi 
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halka eziyet yapıyorlar,’’ salma” adı altında halktan zorla para topluyorlardı 

(Ubucını, T.y:399; Gölen,1999:5). 

Osmanlı ordusundaki başarısızlığın sebeblerini, II. Mahmud Döneminde 

Türkiye’ye gelip dörtyıl hizmet eden Prusyalı Yüzbaşı Van moltke şu şekilde 

özetlemiştir; Birincisi hep şikâyet edile gelen bilgisizlik ve temel eğitim eksikliğidir. 

İleri yaşlarda askeri okullara gelen öğrencilerinin ancak beş altı yı1 sonra askerlik ve 

fen dersleri görebilecek seviyeye gelmekteydiler. Ikincisi, asker alımındaki 

bozukluktur. Osmanlı ordusunu düzenlemek ve modernleştirmek üzere gelen yabancı 

subaylar, asker alma sisteminin bozuk, düzensiz ve haksız olduğu üzerinde 

durmuşlardır (Lewis,1991:84). Üçüncüsü, ordudaki yetişmiş eleman yetersizliğidir. 

Subay ve komutanların çoğunluğu tahsil görmemiş, ancak imzalarını atacak kadar 

yazı bilen kimselerdi. Subay ve komutanlann bu durumu askerlere de sirayet etmekte 

ve disiplinsizliğe neden olmaktaydı (Er,1999:208). 

Askeri bir devlet olan Osmanlı Devleti’nde reform ve yenileşme 

hareketlerinde askeri meseleler üzerinde önemle durulurdu. Çünkü askeri işler diğer 

tüm girişimlerin temeli olarak kabul ediliyordu. Bunun yanında, kendi silah ve 

savunma araç-gereçlerini geliştirmiş olan Avrupa ülkeleri de askeri alanda açık bir 

şekilde Osmanlı’nın önüne geçmişlerdi. Bu olay, Osmanlı ordusunun girdiği 

savaşlarda yenilgiye uğramasıyla açık bir şekilde ortaya çıkmıştı. Ayrıca Osmanlı 

Devleti kendisine karşı kurulmuş ittifaklara ve yabancıların heveslerine karşı 

durabilmek için ordusunu ıslah edip güçlendirmek zorundaydı (Zakia,1999:250). 

1.4. Alemdar Mustafa Paşa Ve Sekban-ı Cedid Ocağı 

Alemdar Mustafa Paşa sadrazam olur olmaz, III. Selim trajedisini 

hazırlayanlanları 1V. Mustafa’nın gözdelerini ve yamakların şeflerini tasfiyeye 

başladı. Birkaç gün içinde üçyüz kişinin başı vuruldu. Kabakçı isyanının çıkmasında 

payı bulunan fesatçılar sürgüne gönderildi. Köse Musa Paşa ve Bostanci başının 

kafaları kestirilerek saray önünde teşhir edildi. Istanbul’da gerekli ortam 

sağlandıktan sonra yenilik taraftarı devlet adamları tekrar iş başına getirildi. 

Salihzade Ahmed Esat Efendi Şeyhülislam olurken. Rusçuk yaranindan Ramiz, 

Kaptan-ı Deryalığa, Tahsin Efendi defterdarliğa, Mustafa Refik Efendi Sadaret 
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kethüdalığına ve Mehmed Seyyid Galip Efendi de Reisülküttaplığa getirilmişti. 

Alemdar Mustafa Paşa, öncelikle İmparatorluğun her yanında büyük boyutlara 

ulaşan asayiş sorununu çözmek istiyordu. Merkezi otoritenin zayıflamasıyla birlikte 

güçlenen ayanlar kendi bölgelerinde neredeyse bağımsız birer derebeyi gibi 

davranmaya başlamışlardı. Arnavutluğun Toska bölümü Yanya Valisi Tepedenli Ali 

Paşa, Kegalık bölümü de İşkodra Valisi Kara Mahmud Paşa idaresindeydi. 

Vahhabiler, Mekke ile Medineyi ele geçirmişler, padişahın ismini hutbeden 

çıkarmışlardı. Mısır’da Mehmed Ali Paşa, Kölemen beylerine karşı sonu belli 

olmayan bir mücadeleye girişmişti. Ayrıca Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 

hanedanlıklar kurulmuştu: Aydın’ da Kara Osmanzadeler, Bozok’ta Cebbarzadeler, 

Bilecik’te-Kalyoncu Mustafa, Bolu’da Hacı Ahmed oğlu İbrahim bunlann en 

önemlileriydi(Karal, 1983:89-90; TSK Tarihi, 1978). Sadrazam Alemdar Mustafa 

Paşa, Rumeli ve Anadoluda bulunan bütün ayanları devlet işlerini görüşmek üzere 

İstanbul’a çağırdı. İstanbul’da büyük bir toplantı yapıldı.  

Tarihimizde “Meşveret-i amme” adıyla anılan bu toplantının sonunda 

“Sened-i İttifak” isimli sözleşme imzalandı. Osmanlı tarihinde bir eşi daha 

görülmeyen bu sözleşmeyle ayanlara, derebeylik sistemine benzeyen bazı haklar 

tanınmıştı. Sadrazam mevcut orduyla bunlarla savaşamayacağının farkında olduğu 

için böyle bir girişime mecbur kalmıştı. Fakat ayanlar ve hanedanların bir kısmı 

zaten bu çağrıya uymayarak Istanbul’a gelmemişti. İttifak senedinin altında devleti 

temsilen 21 imza bulunurken, hanedan temsilcilerinden sadece 4 imza 

(Karaosmanoğlu. Çirmen Mutasarrıfı, Cebbar Zade, Serezli İsmail) bulunmaktadır. 

Ancak burada dikkati çeken nokta, bu sözleşmede padişahın imzasının 

bulunmayışıdır. Bir çeşit anayasaya benzeyen bu sözleşme tamamen Alemdar 

Mustafa Paşa’nın insiyatifiyle hazırlanmış ve bu nedenle de padişah II. Mahmud’un 

daha o zaman içten içe tepkisini çekmiştir(Berkes, 2004:137-145; Karal, 1983:92-

93). Ayanlarin memleketlerine dönmelerinden sonra, Sadrazam Alemdar Mustafa 

Paşa, askeri ıslahatlara girişti. Daha önce gönderdiği bir ön emirle, Nizam-ı Cedit’in 

Anadoluda kurulmasında büyük emegi olan Kadı Abdurrahman paşadan Istanbul’a 

gelirken beraberinde topladığı 5–6.000 kişilik Nizam-ı Cedit askerini de getirmesini 

istemişti. Ancak Alemdar Mustafa Paşa ‘Nizam-ı Cedit’i tekrar ihya ediyorlar” diye 
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bir muhalefetin önüne geçmek için ihtiyatlı davranıyordu. Mevcut yedi ocağın ileri 

gelenlerini toplayan Alemdar, onlarla anlaşarak imzalarını almıştı. Kütahya sancağı 

ile Anadolu Seraskerliği verilen Abdurrahman Paşa yeni bir askeri birlik kurmak 

üzere görevlendirildi. Sekban-ı Cedit ismiyle kurulan yeni ocak aslında Nizam-ı 

Cedit ocağının aynısıydı. Ocak ağalığına da, Nizam-ı Cedit döneminde ocak 

kethüdası olan Süleyman Ağa getirilmişti. Tuğ ve sancak verilerek bağımsız bir ocak 

haline getirilen Sekban-ı Cedit. yeniçerilerin tepkisini fazla çekmesin diye Kapıkulu 

Ocaklarının sekizincisi olarak kurulmuştu (Karal, 1983 :93; TSK Tarihi . 1978:165). 

Böylece 14 Ekim l808’de eski bir kapıkulu ocağı olan sekbanların adı 

benimsenerek Sekban-ı Cedit ocağı kuruldu ve Devlet-i Aliyye askerinin bundan 

böyle sekiz ocaktan ibaret olduğu ilan edildi (Aksun,1994:120). Sekban-ı Cedit 

bağımsız bir ocak halinde mevcut kapıkulu ocaklarının sekizincisi sayılmıştı. Yani 

yeniçeri, cebeci, topçu, top arabacı, humbaracı lağımcı ve kapıkulu süvarisinden 

sonra Sekban-ı Cedit yeni bir ocak olarak meydana gelmişti(Heyet,TSK:166) Bu 

ocağa tuğ, davul ve sancak verilerek bağımsız duruma getirildi. Ocak, Levent Çiftliği 

ile Üsküdar kışlalarında genç askerin Avrupa usulünde eğitim görmesiyle gelişmeye 

başladı. Sekban-ı Cedit erlerine aynı renkte ve biçimde aba, dizlik, tozluk ve kalpak 

giydirildi(Karal,1940:66). 

Bir “Umur-u Cihadiye” (harbiye) nazırlığı kurularak buraya da şıkk-ı evvel 

defterdarı (maliye bakanı) Behiç Efendi tayin edildi.(Danışman,1966:196; Heyet, 

TSK:166). Sekban-ı Cedit ocağının maaş ve tayinatı fazla olduğundan rağbet 

görüyordu. Hatta yeniçerilerle bunların ileri gelenlerinden bile ocağa girenler 

olmuştu. İstanbul’da iki sınıf asker arasında büyük bir fark mevcuttu ve dikkati 

çekiyordu. Birinci sınıf askerler, Alemdar’ın Rumeliden getirdikleriydi. Bunlar, altın, 

gümüş tozluklar, ceviz kadar gümüş düğmeler, halis gümüşten dökme kundaklı 

tabanca, tüfek ve kılıçları ile ihtişam içinde dolaşırlardı. Sekban-ı Cedit de 

şubaralarını sırma şeritlerle, incilerle süsleyerek ve üzerine de bin, bin beşer yüz 

kuruşluk şallar sararak ve yeni rengârenk elbiseler giyerek gezinirlerdi. Yeniçerilere 

gelince, köşe başlarında limon, kömür satarak geçinmekte idiler ve şüphesiz bunlar, 

birincilere büyük bir haset ve kin besliyorlardı (Danışmn,1966:199;Heyet,TSK:166). 
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Sekban-ı Cedid ocağına yazılan askerler Levent Çiftliği ve Üsküdar 

kışlalarında Avrupa usulünde talim görmeye başladılar. Yeni ocağın maaş ve tayinatı 

fazla olduğu için büyük rağbet görüyordu. Hatta yeniçerilerin ileri gelenlerinden bile 

ocağa katılanlar olmuştu. Sekban-ı Cedit’in kuruluşuna paralel olarak yeniçeri 

ocağında olmayanların da esameleri, gümrüklerden yarı fiyatları ödenmek suretiyle 

ellerinden alındı. Kışlalarda oturmaya zorlanmaya başladılar. Alemdar Mustafa Paşa 

bu tedbirlerle Yeniçeri Ocağına da çeki düzen vermek istiyordu Ancak asıl amacı 

Sekban-ı Cedit ordusunu güçlendirerek yaygınlaştırmaktır (Karal,1983: 93;TSK, 

1978:166). 

Yeniçeri Ocağı’nın düzenlenmesine temel olarak Kanuni Sultan Süleyman 

kanunnameleri kabul edildi. Buna göre fiilen askerlik yapmayan rençper ve esnaf 

gibi kimselerin ellerindeki yeniçerilik kâğıtları alınacakdı(Karal,1940:148). Askerlik 

yapana verilen bu esameleri, zamanla, askerlik yerine esnaflık yapan ocaklılar tahvil 

senedi gibi herkese satmaya başlamışlardı(Danışment,1955:95). Ölen yeniçerilerin 

cüzdanları iade edilmediği için, binlercesi şunun bunun elindeydi. Bunlar, Yeniçeri 

hayatta gibi maaş alıyorlardı. Çok defa bu esameler alınıp satılan bir meta haline 

gelmişti(Öztuna,1994:117). Bunlar zaman geçtikçe elden ele dağılmış ve birçok 

aileler için geçim kaynağı haline gelmiş olduğundan padişah birden bire 

toplatılmasını tehlikeli bulmuş ve kırk gün içinde yarı fiatla gümrük gelirleriyle satın 

alınması kararlaştırılmıştı (Danışment,1955:95). Bu birçok tepkilere yol açtığı gibi, 

ulema arasında, aynı şekilde görev yapmadan para alan ulema-i rüsumu çok tedirgin 

etti(Kunt ve Akşin,2000:96). Islahattan memnun olmayanlar, hükümete karşı gizliden 

gizliye çalışmaya başladılar(Danışment,1955:96).  

Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın koyduğu yeni kurallar, İstanbul’daki 

bazı çıkar gruplarını son derece rahatsız etmişti. Alemdar paşanın korkusundan, eski 

sorumsuz ve keyfi hayatlarını yaşayamıyorlardı. Yeniçeriler, esnaflık ve reçberlik 

yapamıyor, başıboş dolaşıyorlardı. Yeniçeri ulüfelerinin alınıp satılması yasaklandığı 

için ocak eskileri ve sermaye sahipleri zarar görmüşlerdi. Bu nedenle bir taraftan 

ıslahat taraftarı gibi görünürken öte yandan, yapılan yeniliklerin en büyük 

düşmanıydılar. Bu maksatla her yerde ve her firsatta hükümetin kötü yönetiminden, 

çeşitli iftiralarla görevlerini kötüye kullanmalarından söz ederek yeni bir ayaklanma 
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ortamı oluşturmaya çalışıyorlardı. Alemdar Mustafa Paşa ise kendisine sadık 16.000 

askeri ile Kadı Abdurrahman’ın emrindeki 3000 askere çok güveniyordu. Onun 

gözünde yeniçerilerin ve halkın yeni bir ayaklanma çıkarmasına imkân 

bulunmuyordu. Aslında İstanbul’da bulunan birçok güç odağı Alemdar’a karşı kin 

beslemekteydi. Padişah, Sened-i ittifakı imzaladığı için yeniçeri ocağı da, Sekban-ı 

Cedit sınıfı kurulduğu için sadrazama kin besliyorlardı 

(Karal,1983:94;HeyetTSK,1978’). İstanbul kahvehanelerinde de bir süredir Alemdar 

Mustafa Paşa aleyhinde propaganda yapılıyordu: ‘Devlet adamlan eski kıyafetleri ni 

bırakacaklar, başlarına şubara denilen Rumeli serpuşu koyacaklar, yeniçerilik 

kaldırılacak, herkesin elinden ekmeği alınacak, gibi. 

 Alemdar, saray ve İstanbul ahlak ve âdetini bilmediğinden etrafında 

dönenlerden haberdar değildi. Cesur ve iyi yürekliydi. Fakat bu hasleti kâfi değildi. 

Ümmi olduğundan usul ve erkân bilmiyordu. Yanında ona akıl hocalıği yapan 

Rusçuk yaranı ise “zorbalar mağlup oldu,’’ İktidarları kalmadı” zannıyla zevk ve 

sefaya dalmışlardı. Sadrazam artık arkadaşlarını lüzumsuz ve düşmanlarını her 

şeyden mahrum görüyordu (Danışman,1966:197-198; Karal,1983:98). 

Yeni sadrazamın keyfi hareketlerinden rahatsızlık duyan Sultan Mahmud 

aynı zamanda tasdik etmek durumunda kaldığı Sened-i İttifak’ın devlet bünyesinde 

meydana getireceği sorunların büyüklüğü karşısında da endişelenmekteydi. 

(Aksun,1994:121).Alemdar devletin merkezi idaresi hakkında hiçbir şey 

bilmediğinden reform hareketinin liderliğini yapacak biri değildi. İstanbul’a yerleşen 

gönüllüleri de, yeniçeriler derecesinde zorbalığa başlamışlardı. Sultan Mahmud, 

bütün bunlan önleyecek nüfuzunu henüz elde edememişti. Bir taraftan kapıkulları, 

Alemdar’ı yok etmek ve padişahı sindirmek için fırsat kollarken diğer taraftan IV. 

Mustafa taraftarları, onu yeniden tahta çıkarmak için kesif bir faaliyete girişmişlerdi. 

Bütün bunlardan haberdar olan II. Mahmud olayların gelişmesini bekliyor, yanlış bir 

adım atmamaya dikkat ediyordu. Ocaktan yetişen Alemdar ise yeniçerilere 

ehemmiyet vermiyor, “manav ve leblebici güruhu” diye kendilerini açıkça 

küçümsüyordu(Öztuna,1994:117). Dostları böyle bir durumun günün birinde 

doğurabileceği tehlikeleri kendisine göstermeye çalıştılar. Fakat Alemdar ehemmiyet 

vermedi (Karal,1983:98). Alemdar ve yaranının halk arasında da itibarı kalmamıştı. 
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Düşmanları bu fırsattan istifade etmeyi, yeniçeriler, IV. Musfa’nın tekrar tahta 

çıkarılmasını kolay başarılır bir hal olarak görmeye başlamışlardı 

(Danışman,1966:199). Uygun bir fırsat kollayan yeniçeri elebaşları, cadı kazanını 

kaynatmaya başladılar (Nuri Paşa,1987:199). İstanbul’da çıkması muhtemel bir 

yeniçeri ayaklanmasına karşı Sekban-ı Cedit askerine güvenilmiş olmasına rağmen, 

askerin gerekli savaş, silah ve gereçleri ikmal edilmediği gibi, Sekban-ı Cedit 

kışlalarına cephane bile verilmemişti. Nitekim bu kayıtsızlık ve ihmal daha sonra da 

çok pahalıya mal olmuştu (Heyet, TSK:166).  

Alemdar, 25 Ramazan’a denk gelen 14 Kasım akşamı, şeyhülislam konağına 

iftara gitmişti. Yollar halk ile dolu olduğundan Alemdar’ın önünde giden sekbanlar, 

değnek ve kamçı ile halkı tazyik ederek ona yol açmak zorunda kalmışlardı. 

Sekbanlar tarafından sopa ile dövülenler cebeci kahvehanelerine giderek söylenmeye 

başladılar. İstanbul bir dedikodu kazanı haline geldi. Yeniçeriler isyana hazırdı. 

Halkın da Alemdar’dan şikâyetçi olması onları büsbütün cesaretlendirdi. Hatta Bab-ı 

Âli duvarlarına: “Rumeli’den geldi bir çıtak, bayram ertesi ya kılıç oynayacak ya 

bıçak” şeklinde yaftalar bile yapıştırılmıştı. İş bu duruma geldiği halde Alemdar 

aldırmamış, hiçbir emniyet tedbiri almamıştı (Danişmend,1955:96; 

Danışman,1966:200). Yine bu sırada, kimin tarafından gönderildiği bilinmeyen bir 

haber ocağı ayağa kaldırdı. Bu haber: Bayram ertesi yeniçerilerin kaldırılması 

kararlaştırıldı” şeklinde idi. Derhal ocak ağaları harekete geçti. O gece yeniçeriler 

“yangın var!” diye haber uçurmaya yangını söndürmeye gelecek olursa Alemdar’ı o 

karışıklıkta öldürmeye karar verdiler. Tam beş defa “yangın var” diye Bab-ı AIi’ye 

haber gönderdilerse de Alemdar dışarı çıkmadı. Bunun üzerine yeniçeriler Bab-ı 

AIi’yi basmaya karar verdiler. Yeniçeriler, aralarında “sabahtır” parolasını kullanarak 

gece yarısı harekete geçtiler. Yangın çıkardıktan sonra tüfek atmaya, han ve 

dükkânlardan çıkan sekbanları katletmeye başladılar (Danışman,1966:200). Sekbanı 

Cedid’in kurulmasından bir ay, Alemdar’ın iş başına gelmesinden üç buçuk ay sonra 

14 Kasım gecesi yeniçeri isyanı patlak verdi (Kunt ve Akşin,2000:96). Bab-ı âliye 

hucum eden asillere karşı sekbanlar dağınık ve komutansız kaldıkları için sadrazama 

yardım edemediler. 
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Ancak Alemdar asilere teslim olmaktansa, sonuna kadar karşı koymaya 

karar verdi. Kahramanca direnerek asilerin birçoğunu öldürmesine rağmen ellerinden 

kurtulmasına imkân yoktu. Tersanede ve Üsküdar kışlasında toplu kuvvetler olduğu 

halde padişahın etrafındaki paşalar Bab-ı AIi yangınını uzaktan seyrettiler. Sadrazamı 

kurtarmaya gitmediler(Karal,1981:282). Asilerin içinde bulundukları mahzenin 

tavanını delmeye çalıştıklarını görünce önce yanındakileri,”Ocağın namusuna tevdi 

ediyorum” diyerek yeniçerilere teslim etmışti. Sonrada savaşa tek başına devam 

etmişti. Artık sonunun geldiğini anlayan Alemdar, yanından ayrılmayı kabul etmeyen 

baş kadını ve cariyesiyle birlikte mahzendeki barutları ateşleyerek konağını havaya 

uçurmuştur. Patlattığı konakta üçyüzden fazla isyancının ölümüne sebep olan 

Alemdar Mustafa Paşa, Osmanlı tarihinde. yenıçerı ocağının ayaklanmasına karşı 

hayatının sonuna kadar  mücadele etmiş tek sadrazamdır (Heyet,TSK 1978:527; 

Haksun. 2OO4:2OO).  

Yeniçeriler, Alemdar’ ı öldürdükten sonra birçok büyük memurun konağını 

yağma ettiler. En nihayet saraya da hücum ettiler. Sekbanlar cesaretle karşı koyunca 

taraftarlarını çoğaltmak için münadiler çıkarttılar. Yeniçerilere yardım etmeyenlerin 

kâfir olduğunu ve bunlardan evlilerin de ‘ nikâhlarının kalmadığını ilan ederek 

taraftarlarını çoğaltmaya çalıştılar(Karal,1988:99). 

Düzenli kuvvetlerle asiler üzerine saldırıya geçilince yeniçeriler yangın 

çıkardılar ve II. Mahmud’u istemediklerini, IV. Mustafa’yı tahta çıkarmaya karar 

verdiklerini ilan ettiler. Aynı gün şeyhülislam, IV. Mustafa’nın idamı için fetva verdi, 

Il. Mahmud ağabeyini öldürmekte tereddüt ediyordu. II. Mahmud devlet adamlarının 

reyi üzerine, IV. Mustafa’yı öldürttü. Artık Osmanlı hanedanından kendisinden başka 

kimse kalmamıştı(Ubucını,ty:405).  

Asiler IV. Mustafa’nın öldürüldüğünü öğrenince Sultan Mahmud’a 

emniyetleri kalmadığını söylemeye başladılar. Padişahtan başka hanedanın hiçbir 

erkek üyesi bulunmamasına rağmen, saraya hücum ettiler ve Padişahı 

öldüreceklerdi(Öztuna,1994:119). İstanbul’da kardeşin kardeşi kıydığı günler 

yaşanmaya başlandı. Yeniçerilerle Sekban-ı Cedit ocağına mensup askerler, yani aynı 

dini aynı kanı taşıyanlar birbirlerine kurşun sıkıyor, kılıç çekiyordu. İki taraftan 

yüzlerce kişi ölmesine rağmen, asiler sarayı ele geçiremediler. Padişahı alt 



 26

edemeyeceklerini anlayınca da ulemanın aracılığını istediler. Bundan sonra 

itaatsizlikte bulunmamak koşuluyla padişah kendilerini bağışladığını bildirdiğinden, 

top tüfek atışları kesildi (Nuri Paşa,1987:233;Öztuna,1994:119). 

Böylece iş bitti sanılırken, ertesi günü yeniçeri ileri gelenlerinden Kandıralı 

diye tanınan birisi isyan bayrağını kaldırarak, Sultan’ın kendini öldürtmesi 

korkusundan dolayı saklananları bir araya topladı. Böylece, fitne ateşi yeniden alev 

saçmaya başladı. Yapılan çarpışmalarda birçok asker öldü. Padişahın sarayında 

aşçılık ve kapıcılık yapan bazı hainler bile sekhanlara düşmanlık etmeye başladılar( 

Nuri Paşa,1987:233). 

Padişah buna bir son vermek için yeni çeri önderlerine isteklerini sordu. 

İstekleri Sekban-ı Cedit ocağının kaldırılması Rusçuk ayanınının iktidardan 

uzaklaştırılmasıydı(Bahadıroğlu,1999:66).Fitne kapısının kapanması Sekban 

Ocağının kaldırılmasına bağlıydı. Padişah bu isteği yerine getirerek Sekban ocağının 

kaldırıldığını bildirdi. Ortaya çıkan Rus tehlikesine karşı ordunun bütünlük içinde 

olması için bu kararı vermek zorundaydı. Sekban-ı Cedit ocağını kaldırılarak Sadaret 

kaymakamı Memiş Paşa’yı sadrazamlığa getirdi. Fakat çok kısa sürede yetersizliğini 

anlayıp değiştirdi ve yerine Yusuf Ziyaüddin Paşayı tayin ettı( Bahadıroğlu,1999:66). 

II. Mahmud 18 Kasım 1808’de Sekban-ı Cedit’i ilga edince ihtilalciler, 

zaten ortada tahta çıkaracak şehzade kalmadığı için, II. Mahmud’un padişahlığına 

razı oldular. Sekban-ı Cedit askeri dağıldı ve yüzlercesi yeniçerilerin eline geçerek 

öldürüldü (Iorga,1948:187; Öztuna1994:119). Ateş kesildi ve korkunç dâhili savaş 

sona erdi. Ne asiler padişahı yenebilmişler, ne de padişah onları temizleyebilmişti. 

Bundan sonra 18 yıla yakın bir müddet, iki taraf kıl kadar ince bir dengeyle 

hayatlarını devam ettirebildiler. Bu dengenin korunması Sultan Mahmud’ un en 

hayati meselesi haline geldi( Öztuna1994:119). İsyan böyle bir hadisenin tekrar 

olmaması için II. Mahmud un yavaş fakat istikrarlı bir biçimde harekete geçrnesine 

neden oldu. Bu hadise ve daha sonra çıkacak benzer durumlarda II. Mahmud 

ıslahatları sürdürmek inancını ve kararlığını asla kaybetmeyecek saltanatının sonuna 

kadar bu azimde kalmayı başarabilecekti. Son yıllardaki ayaklanmalardan çıkarılan 

en önemli ders ise çıkarları tehdit edilen Yeniçeriler ve diğer askeri birliklerin 

ortadan kaldırılmadan yenisinin tesirli bir şekilde tesis edilemeyeceğinin ve 
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ıslahatların sadece askeri değil bütün Osmanlı kurumlarını ve toplumu kapsaması 

gerektiğinin anlaşı1masıydı(Yalçınkaya,1999:642).  

1.5. Eşkinci Ocağının Kurulması 

Osmanlı İmparatorluğu’nun genişlemesinde büyük rol oynamış olan 

Yeniçeri Ocağı, I. Murad zamanında daimi ücretli askerlerden kurulmuştu. Ocak, iki 

yüzyılı aşkın bir süre sorunsuz bir şekilde idare olunmuştur. 16. yiizyılın ikinci 

yarısından itibaren 1 Ocakta, teşkilat nizamının ihlal edilerek, dışarıdan esnaf ve 

köylülerin asker olarak alınmasıyla bozulma başlamıştır. Bu durum ocağın iyi işleyen 

düzeninin hızlı bir şeİkilde bozulmasına sebebiyet vermiştir. İşleri askerlik olan 

yeniçerilerin bundan sonra, askeri talim ve taallum yerine kahvecilik, kayıkçılık, 

tellaklık ve hamallık gibi işlerde çalışmaya, evlenmeleri yasak olduğu halde 

evlenerek “aile hayatı” geçirmeye başladıkları görülür. Ayrıca, yeniçeri esamelerinin, 

yeniçeri ağaları, miitevellileri, ileri gelen devlet görevlileri tarafından satın alınması 

veya ölmüş, firar etmiş yeniçerilerin hazırda görev ya bi suistimalle çok 

yaygınlaşmıştı (Berkes, 1978:74) 

Bu bozulmayı gören padişah ve devlet adamları bozulmayı düzeltmek için 

tedbirler almak istemişlerdir. Fakat yeniçeriler yapılmak istenen düzenlemelere karşı 

çıkarak, bildikleri talim usülünü ve kullanageldikleri sila ve araç_gereçleri yeni 

olanlarıyla değiştirmeye yanaşmamışlardır. Bunun sonucunda Yeniçeri Ocağı; 

bozulmayı düzeltmek, zamanın askeri harp tekniklerini ve araç gereçlerini ocağa 

tanıştırmak için gayret gösteren padişah ve devlet adamlarına karşı muhalefet eden 

ve onlarla zaman zaman silahlı mücadeleye girişen bir fıtne yuvası haline dönmüştür. 

(Berkes,1978:74) 

II. Mahmud uzun zamandır Osmanlı Devleti eğitim görmüş askeri 

kuruluşlar tasarlıyordu. Sultan I. Mahmud buna başlangıç olsun diye Usul-Ül Hikem 

Fi Nizam-İl Ümem adlı risaleyi yazdırarak bastırmış ve yayınlamıştı. İtalyan dilinde 

askerlik sanatı ile ilgili bazı risaleleri bile tercüme ertirmişti. Sonra Sultan III. 

Mustafa, eğitim görmüş askerin tertibiyle ilgili gerekli raporları kaleme aldırmıştı. 

Tophanede bazı yeni düzen tertibine girişmişti. O sırada Rus savaşı çıkmış ve 

tasarladığı işi yapmayı başaramamıştı. Sultan I. Abdulhamid zamanında bile sürat 
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topçularının çoğaltılmasına uğraşıldı ise de asıl amaç olan eğitim görmüş askeri tertip 

işi yerine getirilememişti. Çünkü askerin disiplin altına alınması ve eğitim. Yeniçeri 

subaylarının çıkarlarına dokunuyordu. Yeniçeriler iyiyi kötüyü ayırt edemez 

kimselerdi. Yeni bir askeri düzene girişilirse bir kargaşalık çıkaracakları belliydi.Bu 

yüzden cesaret olunamamıştı(CevdetPaşa,1994:2938).III.Selim dönemine 

gelindiğinde, devlet ricalinin önünde iki seçenek bulunuyordu: Ya askeri ıslahatların 

ya da bu yüzyılda güçlenen mahalli güçlerin, yani ayanlann merkeze bağlanmasına 

öncelik verilecekti. Nitekim askeri ıslahatların aciliyetinden dolayı Nizanı-ı Cedit 

askeri kurulduysa da 1807’de yaşanan Vaka-i Selimiye üzerine Nizam-ı Cedit 

kaldırıldı(Üzülmez,1994:115). 

II. Mahmud devrinin ilk yı1larında Alemdar Mustafa Paşa’ nın yaptığı 

askeri yenilikler yeniçerilerin isyanıyla hedefine ulaşamadan ortadan kaldırılmıştı. 

Padişah tekrar bu konuda ıslahatlar yapmayı planlarken imparatorluğun çeşitli 

‘bölgelerinde ortaya çıkan ayaklanmalar, onun bu düşüncesini ertelemesine neden 

olmuştu. Uzun süredir Arap yarımadasına egemen olmak isteyen Vahabiler, Mekke, 

Medine ve Kerbela’yı ele geçirmişlerdi. Bu sorunu kökünden çözmeye karar veren 

Sultan Mahmud, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’ yı bu işle görevlendirdi. 1812—

1816 yılları arasında Ibrahim Paşa komutasındaki Mısır kuvvetleriyle Vahabiler 

arasında şiddetli çarpışmalar meydana geldi. 1816 yılında Deriye’yi ele geçirerek 

Vahabileri ortadan kaldıran İbrahim paşa, böylece babası Mehmed Ali Paşa’nın da 

konumunu oldukça güçlendirmişti. Bu arada Rize ve Hopa dolaylarında ortaya çıkan 

Tuzcuoğulları isyanı ile Yanya mutasarrıfi Tepedenli Ali Paşa ayaklanması devleti 

çok zor duruma düşürmüştü. Osmanlı ordusu bölgesel kuvvetlere karşı bile üstünlük 

sağlayamıyor ve aciz duruma düşüyordu. Zaten padişah. 1809—1812 yılları arasında 

Rusya ile yapılan savaşta da ordunun durumunu çok açık bir şekilde görmüştü. 

Osmanlı ordusu artık manasız bir insan kalabalığı halini almıştı. Harpten anlayan 

yoktu. Ayanlar, işe yarar askerlerini yanlarında alıkoyarak, esnaf ve çiftçileri kırık 

tüfek ve süngülerle asker diye harp meydanına gönderiyorlardı. Bu nedenle üç yıl 

süren savaşta Ruslara karşı sadece savunma yapılmış, ancak herhangi bir başarı 

kazanı1amamıştı. (Karal,1983:90).  
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Osmanlı Ordusunun iyice zayıfladığını gören Yunanlılar, 1821 yılının Mart 

ayında ayaklanma çıkarttılar. Aslında uzun süredir hem Rusya, hem de Avrupa 

devletleri Yunanlıları ayaklandırmak için uğrasıyordu. Tam bu ayaklanma 

bastırılırken bu defa da Mora’daki Rumlar ayaklandılar. Kısa sürede genişleyen 

ayaklanma adalara kadar yayılmıştı. Ayaklanmaları mevcut orduyla 

bastıramayacağını anlayan II. Mahmud, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’ dan 

yararlanmaya karar verdi. Mehmed Ali Paşa’nın ordusu, Avrupa usulüne göre 

kurulmuş eğitimli ve disiplinli bir orduydu. Bu ordu, gerek ‘‘ Vahhabi gerekse Kıbrıs 

ve Girit isyanlarının bastırılmasında ne kadar başarılı olduğunu ispat etmişti. 

Mehmed Ali Paşa Padişah II. Mahmud’a Girit ve Mora valiliklerinin kendisine 

verilmesi şartıyla ordusunu Yunanlıların üstüne göndermeyi kabul edeceğini bildirdi. 

Mehmed Ali Paşa teklifinin kabul edilmesiyle, oğlu İbrahim Paşa’yı ordusuyla 

birlikte Mora’ya gönderdi. İbrahim Paşa ve düzenli ordusu hükümetin dört yılda 

bastıramadığı isyanı kısa sürede bastırdı. Ancak İngiltere, Rusya ve Fransa’nın 

kışkırımasıyla Yunanlılar tekrar isyan etti. Navarin limanında demirlemiş bulunan 

Mısır kuvvetlerine ait donanmanın İngilizler tarafindan batırılmasıyla da Yunan 

isyanı başarıya ulaşmış oldu. Bunun üzerine 1822 yılında Yunanistan bağımsızlığını 

ilan etti (TSK Tarihi, 1978:107-122).  

Padişah II. Mahmud iç isyanların bastırılmasında ordunun ne kadar yetersiz 

kaldığını bır kez daha görmüştü. Zaten 1768 yılından beri yapılan savaşların hiç 

birınde başarılı olamayan Osmanlı ordusu. Eğitimsiz ve disiplinsiz bir yığın haline 

gelmişti.Yeniçeriler zorbalıklarını arttırdılar. Kadın ve erkeklere sarkıntılık, 

birbirleriyle kavga, odaları arasında savaş, tüccar esnaf ve ameleyi kesime bağlama 

veya kazançlarına ortak olma, tüccar gemilerine balta asma gibi hareketlerine harpten 

kaçma ağalarını öldürme, reayaya her türlü zulüm ve işkence yapma gibi zorbalıklar 

ekleniyordu. Oysa disiplinli, eğitim görmüş muntazam askeri kuruluşlar 

yetiştirilmedikçe serhadlerin muhafazası şöyle dursun içte güvenliğin sağlanması 

imkânının olmadığı açıkça ortaya çıkmıştı.(Cevdet Paşa,1994:2938) 

Osmanlı Devleti’nin talimli ve muvazzaf askerlerinin en seçkinleri olan 

yeniçerilerin düzeni artık toptan bozulmuş olduğu gibi, bunların sefer araç ve 
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gereçlerı de dönemin ihtiyaçlarını karşılayamayacak derecede çığırından çıkmış ve 

çöküntüye düşmüştü. 

II. Mahmud, Sekban-ı Cedit’i lağvettikten sonra devam eden Osmanlı - Rus 

savaşındaki mağlubiyet yüzünden l8l2de Bükreş Anlaşmasını imzalamış, ardından 

1821’de başlayan Mora ve Adalar isyanının beş senede bastırılamaması askerin 

talim- terbiye ve askerlikle ilgisinin olmamasından dolayı meydana 

gelmişti(Ünlü,1994:51).Böylelikle düşman saldırılarına karşı muntazam olamayan ve 

iyi eğitim görmemiş bulunan bir askerle karşı konulamayacağını son savaşlar daha 

iyi öğretmişti(HeyetTSK,1978:166).Devlete ve millete düşmanın bile yapamayacağı 

hainlikleri yapan ve ancak kendi çıkarlarını düşünen bu kanun bilmez, hiçbir değer 

tanımayan çeteleşmiş ocağın akıbeti üzerinde durma sırası gelmişti. Halk artık 

kendilerinden yaka silkmeye başlamıştı Başta padişah olmak üzere devlet adamları. 

Yunan isyanlarındaki başarısızlıklarını görerek bundan böyle imparatorluğun 

geleceği için kendilerine güvenilemeyeceğini anlamış bulunuyorlardı 

(Karal,1988:149).Eğer askerlerin durumu ve savaş işleri düzenlenip yoluna 

konmazsa, buna önem verilip işe girişilemezse devletin yaşantısını sürdürmesinin 

tehlikede olduğu artık açık seçik görülen bir durumdu(Nuri Paşa,1987:251). 

 Devlet adamları gibi halk da her savaşta yenilen veya harp etmek 

istemeyen, toplumda hiçbir sorumluluk kabul etmeyen, her yenilik ve gelişmeye 

karşı çıkan, kendi menfaat ve serbestliklerinden başka bir şey bilmiyen, devletin en 

zararlı unsurunu içinde besleyen bu başıboş kuruluş devamiyetini sürdürdüğü 

müddetçe Devlet-i Aliyye’nin kurtulması mümkün olmayacağı 

anlaşılmıştır(Er,1999:206). 

Padişah ilk iş olarak ulemayı kazanma mecburiyetini hissetti. Çünkü yapılan 

gizli görüşmelerde memleketin geçirmekte olduğu buhranlar izah edildi ve düşmana 

ancak muntazam ordularla karşı konulabileceği anlatıldı. Ulemanın ileri gelenleri bu 

gerekçeyi tasvip etmiş, yeni ordu kurulması zaruretine katılmışlardı 

(Heyet,1982:735). İşe III. Selim gibi modem bir ordunun çekirdeğini hazırlamakla 

işe girişmek gerekiyordu. III. Selim tahttan indirildikten sonra, o zaman veliaht 

şehzade olan Sultan Mahmud’a, devletin geleceğinin bu noktada düğümlenip 

kaldığını iyice telkin etmişti. II. Mahmud bütün kilit noktalarına, hatta yeniçeri 
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generalliklerine, yeni bir ordu kurulması gerektiğine içten inanmış kimseleri getirdi. 

Bütün bunları yaparken her an tetikte bekleyen ve kendi durumlarını padişah 

derecesinde bilen yeniçerileri ürkütmemek için, çok dolambaçlı yollar icap 

etti.(Engelhardt,1999:21;Uzunçarşılı,1988:522).Padişah önce tersane ve topçu 

sınıflarının modernleşmesine ve gemi inşa işlerine başladı. Bu sınıfları 

kuvvetlendirip kendisine bağlayarak asıl hedefi olan Avrupa modelinde bir ordu 

kurmanın hazırlığına girişti (Turan,1978: 590). 

Eğitim görmüş asker tertibine karar verildikten sonra, kararın yeniçerilere 

uygulatılması nasıl sağlanacak diye görüşülmeye başlandı. Ağa Hüseyin Paşa büyük 

ve küçük askerlerin ikna edilebileceğini söyledi. Ancak bu iki sınıfın ortasında 

bulunan ve esame akçesinden faydalanmaya alışkın mütevelli, aşçı, usta ve haseki 

ortağı denilen çıkar sağlayan kişilerin harekete geçip isyana teşvik edebileceğini, bu 

yüzden de bu gibi karışıklık çıkarabilecek olanları önce ve birden idam etmek 

gerektiğini belitti. Hüseyin Paşa’nın söylediği en kestirme yol ise de birçok kimseyi 

idam etmek hak ve adalete uygun görülmedi. Kendilerine yol gösterilir de kabul 

ederlerse güzel karşılanır, yok eğer karşı gelirlerse haklarında gerekli işlem yerine 

getirilir diye karar alındı.(Cevdet Paşa,1994 :29-39) 

 Önce yeniçeri ağası Celaleddin Ağa aracılığı ile daha önce ocak 

çavuşluğundan atılıp da o günlerde kul kethüdası olan Hasan Ağa ve ustalıktan gelme 

ve ocakta ilk başvurulacak kimse olan Canbaz Kürt Yusuf ve birkaç sözü geçerli 

kimseler birer birer çağırıldı. Gizlice para ve rütbe vaad edilerek kendilerine 

askerliğin kanuni ve akla uygun gerekleri anlatılıp bu bakımdan uyarıldılar. Yeni bir 

düzen ve askeri eğitim için kendilerinden söz alındı.( Cevdet Paşa,1994:29–39) 

Ayrıca II. Mahmud, yeniçerilerin “talim gâvur icadıdır” diyememeleri için 

şeyhülislamdan “harp fenninin askere öğretilmesinin şer’an vacip olduğuna” dair bir 

fetva aIdı.(Iorga,1948 :137;Koçu,1981:386) 

Padişah yeniçerilerden talimli bir ordu çıkarmak istiyordu. Yeniçeri ağası 

Celalettin Ağa vasıtasıyla ocak erkanından ve neferler üzerinde nüfuz sahibi bazı 

ocaklıdan yeniçerilerin talimi kabul edeceklerine dair söz aldı.(Uzunçarşılı,1988  

:532).Önündeki engelleri ortadan kaldırdıktan sonra II. Mahmud 25-28 Mayıs 1826 

tarihleri arasında hazırlamış olduğu ordu reformuyla ilgili projesini sunup tartışmak 
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için bir meclis topladı. Bu toplantıya Sadrazam Selim Paşa, Rumeli Beylerbeyi, 

Sultan’ın doktoru, İstanbul Kadısı, Defterdar, Yeniçeri Ağası. Ulema ve bazı üst 

düzey devlet görevlileri vb., gibi dönemin belli başlı isimleri katılmıştı.Sadrazam. 

Yeniçeri Ordusu’nun çürümüş ve itaatsiz haline işaret ederek, gelmiş oldukları kötü 

duruma değinen bir konuşma yaptı. O kadar ileri gitti ki, Bir zamanlar 

İmparatorluğun gücü olan Yeniçerilerin artık Osmanlı’nın geri kalmasının 

arkasındaki en önemli neden olduğunu söyledi. Ayrıca Sadrazam bu konuşmasında 

ordunun Avrupa’daki ordu modellerini örnek alarak yeniden örgütlenmesınin çok 

önemlı olduğu konususunda ısrar etti (Zakıa,1999:251). 

Toplantıya katılanlar Sadrazamın değindiği konulara muvafakatlarını 

bildirdiler. Bunu fırsat bilen Sadrazam ordu reformunu konu alan 46 maddelik bir 

projeyi içlerinde Yeniçeri Ağasının ve Ulemanın de bulunduğu bu gruba sundu ve 

oybirliğiyle onanmasını sağladı toplantının sonunda müftü ordu reformu projesinin 

uygulanması ve buna karşı çıkanların cezalandırılmaları hususunda bir fetva verdi. 

Bu reform projesinin ordu ve Ulema tarafından kabul edilmesi reformcu kanadın 

silahlı muhalefete karşı kazandıkları başarıların başlangıcı olarak düşünülmektedir 

(Zakıa,1999:251). 

“Eşkinci” adıyla kurulacak ocağın açılması için Ulemadan da fetva 

alındıktan sonra, vezirler, ulema ve ocağın ileri gelenleri Ağa kapısında toplanarak 

verilen kararları içeren bir yazıyı topluca imzaladılar. Buna göre; 

a.İstanbul’da bulunan 51 yeniçeri ortasından herbiri asker olmaya elverişli 

yüzelli kişi çıkaracak, 

 b.Eşkinci sınıfinın her odasında, yeniçeri odasındaki kadar subay 

bulunacak. “Bir çorbacı. bir odabaşı, bir vekilharç, bir bayraktar. bir usta bir baş 

karakollukçu, bir saka’ 

 c. Subaylar tayinlerinde yeniçeri ağasına cizye vermeyecekler. 

 ç. Yeniçeri ağası vazifesine başlarken sadrazama hiçbir para vermeyecek.  

d.Eşkincilerin eğitimlerine itina edilecek, talim, Et meydanında subayların 

nezareti altında yapılacak, atış talimi Kağıthane’de veya Davutpaşa’da yapılacaktı 

(Karal, 1983:146).  
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Hazırlanan hüccet. Fetvalar ve Eşkinci Ocağı nizamnamesi, Ağa Kapısı’na 

gidilerek askerin yüzüne karşı okundu.(Heyet,1978:735).Yeniçeriler arasından 

eşkinci yazılanlar 500 neferi bulduktan sonra tayin edildi, ocaklıyı ürkütmemek için 

Nizam-ı Cedit ve Sekban-ı Cedit esvaplarından kaçınılarak ayaklarına sıkı potur ve 

başlarına yeşil renkli laz kalpak giydirildi. III. Selim ve Alemdar Paşa’nın talimli 

askere verdiği süngülü tüfekler yerine tokmak kundaklı birer tüfekle kılıç verildi. 

(Lütfi Efendi,  97)  

Yeni askere Avrupa tarzında üniforma giydirildikten sonra, ilk talime 11 

Haziran 1826 tarihinde Aksaray’da büyük yeniçeri kışlasının önündeki Et 

Meydanı’nda başlandı (Öztuna,1969 :131). Talimleri yalnız Osmanlı Muallimleri 

yaptıracaklardı. Önce duası okundu, sonra saf saf dizilmiş eşkinciler, halkın meraklı 

ve diğer ocaklı yoldaşların istihfaf ile bakan gözleri önünde, uygun adımla sekiz-on 

adım attılar. (Kunt ve Akşin, :108) İki gün sonra birlik için personel kayıtları başladı. 

Bu kez ne yapıldığı kamuoyundan saklanmadı Nizam-ı Cedid ve Sekban-ı Cedid 

kurulurken sultanlar, bu birlikler kendilerini savunabilecek güce ulaşana kadar 

Yeniçerilerden saklamayı ummuşlardı. Fakat bu kez kayıtlar At Meydanı’nda 

(Hipodrum) Topkapı Sarayını Ayasofya ve Sultan Ahmed camilerinden ayıran büyük 

meydanda yapıldı ki burası Yeniçerilerin ne yapıldığını kesinlikle bilecekleri bir 

yerdi. 

 Yeniçeri zabitleri, bu yeni talimli askerin, ocağın lağvı için atılmış bir adım 

olduğunu biliyorlardı(Danışman,1966:248).Yeniçeri Ağası ve Yeniçeri Ocağı ileri 

gelenlerinin huzurunda talimler başlatılmıştı. Fakat yeniçeriler, verdikleri sözden 

hemen caymakta beis görmediler. Talim meselesini anlayamadan evet demeye 

zorlandıklarını iddia ediyor, fetva ve hüccet yazanları, bütün başı kavukluları ve 

kendilerine karşı gelenleri kahredeceklerini söylüyorlardı (Iorga,1948:318 ) 

 Kerpiç Han’ında toplananların çoğunluğu eşkinci merasimi esnasında 

ayaklandırmaya karar vermişlerdi (Koçu,1981:324) . Devlete sadakatle bağlı Mustafa 

Ağa ve Kürt Yusuf ve diğer söz sahibi arabozucu kişiler önce Ağa kapısı’nda talim 

için sözleştikleri gün sözlerinden dönerek Et Meydanında talim yapıldığı sırada 

niyetlerini uygulamaya koyarak isyana girişmişlerdi(Uzunçarşılı,1988:539). Fakat 

içlerinden bazıları: “Kazanlar çıkmadan isyan etmek durumu Bektaşiyanın kanununa 
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aykırıdır!” diyerek mani oldular. Bir kısmı: “Eşkinciler çoğalsın, eşkinci olan 

yoldaşlar gereği kadar top ve tüfek alsın, sonra kıyam ederiz!” demişlerdi. Bazıları 

da:“Eşkinciler padişahın, devletin iltifatlarına nail olacaklardır. Çoğalınca bizden 

büsbütün korkmayıp bizlere itaat etmezler, bilakis ocağımıza düşman olurlar” 

demişti(Uzunçarşılı,1988:546). 

Ulemanın fetvasıyla, İslam askerine talimin amacının dini galip kılarak 

dünyayı selamete kavuşturmak olduğu, Bunun da düşmanın silahı ile silahlanarak 

savaşla mümkün olacağı söylendi. Ulema talimin gerekliliğini açıklayarak durumu 

izah etmişlerse de yeniçeriler “Bu bizlere teklif olunan suret gâvur talimidir, 

etmeyiz” diyerek dedikodu çıkarmaktaydılar. (Esat Efendi,2005:57). Yeniçeriler 

taahhütlerıne rağmen zorbalıklarına devam ediyor, isyana hazırlanıyorlardı. 

Yeniçerilerin nizam yerine nizamsızlık amili olmaları, ilmiye sınıfını da kendilerine 

düşman etmişti. Topçu ve tersane ocakları da yeniçerilere karşı padişahı tutuyor; 

Sultan Selim’e karşı isyana katılmakta ve nankörlük yapmakla kendilerini lekeli 

sayan bu gruplar artık şereflerini kurtarmak için padişaha taahhütle bağlanıyorlardı 

(Turan,1978 :590) 

Eşkinci Ocağı, Nizam-ı Cedit veya Sekban-ı Cedit gibi bağımsız bir 

görünümdeyse de Yeniçeri Ocağı’na bağlıydı ve sürekli olarak yeniçerilerin hedefi 

durumundaydı. Nitekim daha talime başlandığı gün, istanbul kahvehanelerinde yeni 

askerler aleyhinde büyük bir propaganda başlamıştı. Nizam-ı Cedit’in yeniden 

kurulduğu, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılacağı ve yeniçeri esamelerine devletçe el 

konulacağı yolunda sözler yayıldı. Yeniçeriler talime başladıktan üç gün sonra 15 

Haziran 1826’da ayaklandılar. Yeniçerilerin kazan kaldırıp ayaklanmalarına sebep 

Mısırlı bir talim mualliminin bir askeri dövmesidir. Fakat bu onların son isyanı oldu. 

Yeniçeri kışlaları yerle bir edilerek Yeniçeri Ocağı fiilen, bir süre sonra da resmen 

kaldırıldı. Ömrü çok kısa olan Eşkinci Ocağı’nın yerine de Asakir-i Mansure-i 

Muhammediyye adıyla yeni bir ordu kuruldu(Yıldırım,2006:36). 

1.6. Yeniçeri Ocağının Kaldırılması 

Yeniçeri Ocağı Sultan I. Murat ve vezir-i azamı Candarlı Hayrettin Paşa 

tarafından kurulmuş, fakat temelleri Sultan Orhan tarafından atılmıştı. Bu sistemde 
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devlet kendi Hıristiyan tebaasını ve harp esirlerinin çocuklarını ocağın çekirdek gücü 

olarak yetiştirmeye başlıyordu. Acemi oğlanları olarak yetişmeye başlayan bu askeri 

güç şiddetli disiplin altında eğitiliyor, açlığa ve zorluklara tahammül, emre kesin itaat 

gibi askerliğin temel eğitimini aldıktan sonra şehir dışındaki kışlalarında devirlerinin 

en ileri askeri bilgilerini öğeniyorlardı. Emekli oluncaya kadar evlenemezlerdi. 

Aralarından yetenekleri fark edilenler ‘Mekteb-i Enderun” denilen saray 

akademisinde yetiştirilir ve daha sonra devletin çeşitli kademelerinde hizmet 

verirlerdi. Yeniçeri Ocağı’nın yapısında bulunan bu yüksek vasıflardan dolayı devlet, 

Asya’da ve Avrupa’da birçok zaferler kazanmış, kısa sürede topraklarını her iki 

kıtada da birkaç misli genişletmiştir. Yeniçeriler Bektaşi tarikatına mensuplar ve isim 

babaları da Hacı Bektaş-ı Veli idi(Özden,1996:34). Bu ocağın kurulması, şüphesiz, 

Osmanlı Devleti’nin yayılma, gelişme döneminin ortaya çıkardığı “daimi ve 

muvazzaf’ bir gücün mevcudiyetinin gereksinimine dayanmaktadır (Beyhan, 1999: 

261). 

Yeniçeri Ocağı, kurulduğu günlerden itibaren XVIII. yüzyılın ilk çeyreğine 

kadar Osmanlı Devleti’nin askeri gücü olarak, genel bir ifade ile üzerine düşeni 

yapmış, imparatorluk coğrafyasının genişlemesinde ve devletin yükselmesinde 

önemli bir rol oynamıştır.  

Fakat tarihi süreç içinde ocak, fonksiyonunu yitirmiş ve asli görevini yerine 

getiremez olmuş; sahip olduğu gücü, mensuplarinı “imriyazlı bir zümre” haline 

getirme yolunda kullanmıştır. Bu haliyle ocak, hem hükümranlık erki için ve hem 

güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu ülke ile halkı için bir tehlike olmuştur. 

 Yeniliklere ve gelişen dünya şartlarına ayak uydurma girişimlerine, her 

defasında “şeriat elden gidiyor” söylemiyle karşı çıkan yeniçeriler bu kavramın 

arkasına sığınarak halkı yanlarına çekebilmişler ve uzun süre “menfaat çarklarını” 

çevirmişlerdir. Hâlbuki arkasına sığındıkları kavramın içareği ile ters düşen eylemleri 

de pervasızca gerçekleştirmişlerdir. Osmanlı-Rus Savaşı’nda (1809-1812), Şumnu 

civarında vefat eden bir orta aşçısının terekesinden kırkbin kuruş değerinden fazla 

altını çıkmıştır. Bir yeniçerinin, terekesinden bu kadar nakdi çıkması, diğer taraftan 

ocağın savaşlarda düşmana karşı bir varlık gösterememesi, yeniçerilerin, sadece 

servet edinmekten başka bir işe yaramadıklarını gündeme getirmiştir. Bu paranın, 
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yeniçerilerin kahır ekseriyetinden her birinin, “sekizer-onar esamiye sahip 

olmalarıyla biriktirildiği, Sultan III. Selim ve Sultan IV. Mustafa vakalarında 

bunların sebep oldukları zarar ve ziyan tartışılmaya başlanmıştır. Bu dönemde, 

manav, küfeci dellak gibi ne kadar liyakatsiz ve yeniçerilikle alakası olmayan kişi 

varsa ocağa sızmış olduğu dile getirilmiştir. 

Bu suçlamalar karşısında, yeniçeriler; ‘’padişhımız yine Nizm-ı Cedid 

askeri tanzim edecekmiş. Bizler haber aldık, bundan fariğ olsun.Yohsa bizler gayri 

padişah buluruz” sözleriyle, kendilerine yönelik suçlamaları bastırmaya 

çalışmışlardır. Halkın içine korku salarak; “bakalım padişah yine Nizm-ı Cedid 

askeri yapacak olursa, silahlarımızı çıkarmayüp, İstanbul’a bir ateş edüp, ricali ve 

ulemayı öldürüp mallarını alup vilayetlerimizde zevkü safi ederiz” sözleriyle halka 

baskı uygulamışlardır(Beyhan,1999:263). Bu yetersizlikleriyle beraber, halka 

zulmetmeleri halk üzerinde baskı kurmaları; cana, mala ve hatta ırza tecavüzleri 

toplumda büük bir infiale sebep olmuş, zaman içinde bu infial toplumsal bir nefrete 

dönüşmüştür. Zaten ocağın kaldırılması olayının, “Vaka-yı Hayriyye” veya “Vaka-yı 

Hasene” olarak adlandırılmasının altında, devletin ve milletin “bir bela”dan 

kurtulusunun psikolojisi yatmaktadır. (Beyhan,1999:263). 

Osmanlı Devleti’nin vazifeli askerlerinin en seçkinleri olan yeniçerilerin 

nizam ve intizamı tamamıyla kaybolmuştu. İstanbulda devlet işlerine karışıp, 

sokaklarda kaldırım kabadayılığı yapmaktan ve savaşlarda düşmana ateş etmeksizin 

firara yeltenmekle, Orduy-u Hümayunu yağma ve perişan etmekten başka iş ve 

hünerleri kalmamıştı. Ocagın tanzim ve ıslahına Sultan I. Mahmud Han zamanında 

Rusya ve İran savaşları üzerine teşebbüs edilmiş ve Sultan III. Selim ve Alemdar 

Mustafa Paşa Nizam-ı Cedit ve Sekban bölükleri tertip ederek yenilikte 

bulunmuşlardı. Ancak “Pir duası almıştır, dem-i kıyamete kadar bakidir” inancıyla 

ocaklarına laf söyletmeyen yeniçeriler: Biz testiye kurşun atar, keçeye kılıç çalarız 

nağmelerini isyan dillerine getirerek yeni usul üzere talim yapmaya razı olmayarak, 

olaylar çıkarmışlar, bu yüzden memleket çapında büyük kötülüklere sebep 

olmuşlardır. (Şeref,2005:387). 

Memleketi dış düşmanlara karşı korumaktan çok uzak olan bu teşkilat iç 

güvenliği de bozmakta idi. Eğitim yerine kendilerine gelir sağlayan işlerle 
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uğraşıyorlardı. Maddi ve manevi her türlü varlığı sönen bu ocak, kendi çıkarlarına 

zarar vereceği kuşkusuyla yenilik hareketlerinin düşmanı ve atılan her adıma 

karşıydı. Ocağın bu durumu, memleket içerisinde birçok yeni ayaklanmaların 

çıkabilmesi nedenlerinin başlıcasını teşkil ediyordu (HeyetTSK,1978:69). 

Mora olayında devlet üç-dört sene uğraştığı halde Mısır valisinin sevk ettiği 

üç-dört düzenli cihat alayı askerleriyle az bir müddet içinde Moranın baştanbaşa 

fethedilmesi askeri düzenlemenin gerekliliğini basit bir akıl sahibinin bile anlayacağı 

açıklık mertebesine ulaştırdı. Devletin bir eyaletinde ortaya çıkan fıtneyi bastırmaya 

gücü yetmeyen böyle düzensiz bir askerle ileride büyük bir devletle savaşa 

girişilecek olursa durumun neye varacağını aklı başında kimseler düşünmekteydiler 

(Şeref, 2005:387). 

Yeniçerilerin bütün zorbalıklarına rağmen tümden kaldırılması tehlikeli 

olacağından bir daha kendilerine nasihat edilmesi, dinlemezlerse, o zaman tediblerine 

gidilmesine ve yeni bir odunun ihdasına karar verildi ve Eşkinci Ocağı kuruldu. 

Ancak aradan bir ay geçmeden, Eşkincinin teşkilini ocağın ilgasına başlangıç 

addeden bazı yeniçeri zabitleri, menfi propagandalarla yeniçerileri kendi taraflarına 

çektiler (Ünal,1997:194-195). İstenen bütün mühürlere fermanın bizzat Yeniçeri 

Ağası tarafından kıtaların önünde okunmasına ve askerlerin kendi kanlarıyla 

mühürlemek istediklerine dair verdikleri söze rağmen, yeni fermanın neşri 

dolayısıyla zarar gören unsurların buna karşı mukavemet edecekleri 

ekleniyordu(Beyhan,1992:272).  

Her yönüyle bozulan Yeniçeri Ocağı’nın varlığı, artık yokluğundan daha 

tehlikeli ve zararlı hale gelmişti. Eğitim, disiplin, itaat kalmamış, bozgunculuk ve 

zorbalık dayanılmaz bir hal almıştı. Bektaşilik kisvesi altında çeşitli ahlaksızlıkları da 

hoş gören bu bilinçsiz topluluğun ordu denecek hali kalmamıştı(Beyhan,1992:272). 

II. Mahmud’un yemçerilerle tanışması hayatında acı izler bırakan olaylarla 

olmuştur. Bu olaylardan en önemlisi ve ilki, 1807 deki Boğaz Yamakları isyanı ile 

amcası III. Selim’in hal edilmesidir. Bu olaydan bir yı1 kadar sonra, tahta çıkışı 

esnasında amcasının yeniçerilerin dahliyle uğradığı acı akıbetini gördüğü gibi 

nerdeyse bunların eliyle hayatını da kaybediyordu. Saltanatının ilk aylarında, henüz 
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bu acı olayların izleri sılinmemişken, yine yeniçerilerin eliyle, bir bakıma saltanatını 

ve hayatını borçlu olduğu sadık veziri Alemdar’ın ölümünü; Nizam-ı Cedid taraftarı 

iki devlet adamının kaybını yaşayarak, yeniçeriler hakkındaki düşünceleri netleşmiş 

oluyordu(Beyhan,1992:272).  

II Mahmud’un, hayatında acı izler bırakan, şüphesiz sadece kendi hayatıyla 

sınırlı olmayan yeniçerilerin bu menfi geçmişi, denilebilirki yeni hükümdar için 

tarihi bir birikim idi. Bu tarihi birikimin ışığında, Yeniçeri Ocağı’nın ıslah 

edilemiyeceğini görmekteydi. Ancak o, saltanatının ilk yıllarında ocak hakkında 

vermiş olduğu kat’i kararının alt yapısını hazırlamaya başladı(Beyhan,1992:272).   

Bununla beraber, yeniçerilerin düşmana karşı ve genel olarak savaş 

hususundaki düşünceleri, II. Mahmud’u derinden etkilemiş ve Sadrazam Alemdar 

Mustafa Paşa’nın delaletiyle yeniçerilerden bu hususta kesin bir söz almak istemiştir. 

Sadrazam’ın Eylül 1808’de, ölümünden yaklaşık iki ay kadar önce, ocak ileri 

gelenlerini huzuruna çağırarark, bu ocağın amacının savaş esnasında düşmana karşı 

devletin topraklarını savunmak olduğu ifade edilmiş; Rusya’nın Tuna Nehri’ni sınır 

ittihaz etmek istediğini, Osmanlı Devleti’nin bunu kabul etmediği takdirde savaş 

açacağını söylemesi üzerine ocak mensuplarının “Allah kerimdir”den başka bir 

cevapları olmamıştır. Bunun üzerine Alemdar ın, ocaktan başka devletin askerinin 

olmadığını, şayet savaş hususunda, “düşmen-i din”den “ahz-ı intikam’ için bir sözleri 

yoksa, Padişah’ın sekban askeri tertib etmek istediğini ve bu durumun doğuracağı 

sonuçlara da yeniçerilerin razı olmak zorunda kalacaklarını ifade ermiştir 

(Beyhan,1992:272-273). 

Ancak bundan bir netice alınamıyacağını bilen Alemdar, el altından, Nizam-

ı Cedid tabirinden kaçınarak, yeniçerileri ürkütmemek için, yeniçerilerin de, ocağın 

kadim tabirlerinden olması hasebiyle hoş karşılayacağı “segban” ismini kullanarak 

“Segban-ı Cedid” namıyla yeni bir askeri birlik oluşturmaya çalışmıştır. II. 

Mahmud’un Sultan Selim Cami’indeki selamlık merasiminden sonra Fatih Sultan 

Mehmed’in türbesini ziyareti esnasında, Yeniçeri Ağası, segban-ı cedid maddesini 

Padişaha açmış ve padişahın bundan haberi olmadığını söylemesi üzerine, Sadrazam 

tarafindan segban tahriri yapıldığı arz edilmiştir. Bunun üzerine Sultan Mahmud’un, 

“bu güne asker ucundan iki tane padişah kazaya uğradı. Biri ammim ve biri 
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karındaşım, sizin benim kadar ciğeriniz mi yandı, helak oldular” diye biraz da 

sitemle karışık infial gösterdiği ve Sadrazam’a buna son vermesi için hatt-ı humayun 

yazdığı bi1inmektedir (Beyhan,1992:243). 

Mülki ve askeri sahada, devletin yapmak istediği ıslahatlara karşı umumun 

mu’teriz tutumu, özellike askeri alanlardaki düzenlemelere karşı yeniçerilerin 

düşmanca davranmaları, II. Mahmud’u bazı tedbirler almaya sevketmiştir. 

Birinci tedbir olarak, ilim ve fazilet noktasında toplum nezdinde itibar sahibi 

olan ulemanın işbaşına getirilmesi gerekiyordu. Bunun için de Kadı-zade Tahir 

Efendi’nin Şeyhülislamlık makamına getirildiğini görüyoruz. Mevaliden bazılarına 

payeler verilmiş, müderrislerin ileri gelenleri terfi ettirilmiştir. İstanbul Kadısı Sadık 

Efendi’nin hizmet süresi Mayıs 1826 (1241 Şevval sonları) tarihinde vak’adan bir ay 

kadar önce bitmiş olacak iken, bu süre üç ay uzatılarak vak’a sırasında görevde 

kalması sağlanmıştır (Beyhan,1999:263). 

İkinci tedbir, yeniçerilere karşı silahlı bir güç tedarikidir. Özellikle topçu 

sınıfı önplana çıkarılarak, gerektiğinde bunları kullanmak için lazım gelen önlemler 

alınmıştır. Yeniçeriler gibi, süvari sınıfina mensup olan askeri birlikler de çığırından 

çıktıkları için, Rumeli ve Anadolu’da bulunan süvariler, Ocak 1826 tarihinde 

humbaracı ve lağımcı ocaklarına ilhak edilerek disiplin altına alınmışlardır. Bu 

çerçevede, yeniçeri ileri gelenlerinden bu kısmı, birer vesile ile muhtelif yerlere 

sürülerek İsranbul’dan uzaklaşrırılmış, bir kısmı da görevlerinden alınarak yerlerine 

sadık kişiler atanmıştır (Beyhan,1999:263). 

II. Mahmud döneminin en önemli hadisesi hiç şüphe yoktur ki yeniçeriliğin 

kaldırılmasıdır. Devletin kuruluşunda önemli hizmetler yapmış ocak devletin 

yıkılmasında da adeta diğer sebeplerle yarışmıştır. Eşkincilerin talime başladığı gün 

yeni ocağın teşkilinden rahatsız olduklarını Istanbul kahvehanelerinde açıkça 

söylemeye başlayan yeniçeriler ve hazırlanan hüccet-i şeriyye’yi mühürlemiş olan 

Yeniçeri Kethüdayeri Mustafa Ağa ile Cambaz Kürt Yusuf, kışkırtıcıların başını 

çekiyorlardı. Onlar yapılan işin kâfirleri taklit olduğunu ve Yeniçeri Ocağı’nın yok 

edilmesinin amaçlandığını söylüyorlardı. Daha önce padişaha yeniçeri efradının yeni 

düzende eğitim görmesi gerektiğini söyleyen bu ocak ileri gelenleri gizli bir toplantı 
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yapıp, bu yeni eğitim düzeninden vazgeçilmesi hakkında bir karar aldılar. İlk fırsatta 

kazanlar çıkacak ve isyan başlayacaktı (Beyhan,1999:263). 

Yeniçerilerin ayaklanma için uygun bir ortam oluşturma çabalarından 

haberdar olan II. Mahmud, çıkarılan söylentilerin asılsız olduğunu ilan ederek isyan 

çıkarılmasını önlemeye çalıştı. Sadrazam Selim Paşa, topçu, humbaracı, lağımcı, 

tersane Ocakları’na, Ağa Hüseyin Paşa ve İzzet Mehmed Paşa’ya yeniçerilerin isyan 

hazırlığı içinde olduklarını haber vererek, Topkapı Sarayı’na acilen gelmelerini 

emretti. İsyan bahanesi tez zuhur etti, talimde bir neferin yediği iki tokat 15 Haziran 

1826 sabahı son yeniçeri isyanının başlamasına sebep oldu. Zaten ulemanın sözünü 

batıl kelam olarak kabul edip, Et Meydanı’na talim için çıkarıldıklarında inat ederek 

uyguladıkları yürüyüş üslubuna devam etmeleri ve verilen emirleri kabul etmemeleri 

ulemayı huzursuz edip bezdirmişti(Esad Efendi,2005 :58). Eşkinci Ocağı aleyhinde 

yapılan propaganda çalışmaları etkisini gösterdi ve yeniçeriler, akşamüstü 

kazanlarını Et Meydanı’na çıkararak isyan başlattılar. 14 Haziran akşamı saat altı 

sularında iken bu iyilikbilmezler Et Meydanı’ndan içeri girip ‘su uyur, düşman 

uyumaz” diyerek, Yeniçeri Ağa’sının canına kıymaya hazırlandılar. Celalettin Ağa 

gizlendiğinden öldürülmekten kurtuldu. Ertesi günü mücadeleye hazır bir vaziyette 

olan yeniçeriler “gâvur usulü talim görmek istemiyoruz” diye bağırıyorlardı. 

(Iorga,1948:318). 

Bu son isyanın elebaşısı olan otuz birinci ortanın odabaşısı Habip Ağa 

ortalara şöyle hitap etti: “Ayaktaşlar fitur getirmeyin, tereddüt göstermeyin, Ocak 

namı kıyamete dek kalkmaz, göreyim sizi Hacı Bektaş ocağını uyandırın”. o sabah 

İstanbul halkı şehre çıkarılan tellalların: ‘Talime fetva verenleri, hüccet yazanları, 

bize muhalefet eden başı kavukluları kahrederiz!” sesleri ile uyandı. İsyan eden 

yeniçeriler türlü aldatmacalar ile bazı kimseleri teşvik ederek büyük bir topluluk 

ortaya çıkardılar. Bir grubu baskın yapmak üzere Babı a1i’ye, bir grubu da Mısır kapı 

kethüdası Necip Efendi’nin konağını yağmalamak üzere gönderdiler. Sadrazam ve 

Necip Efendi konaklarında bulunmadıklarından öldürülmekten kurtuldular (Iorga, 

1948: 318).  

Sadrazam Mehmed Selim Paşa hadiseleri öğrenince Ağa Hüseyin ve 

Mehmed Izzet Paşalara kuvvetleri ile Yalı Köşkü’ne intikal etmelerini emretti ve 
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kendisi de buraya geldi. Beşiktaş padişah sarayında bulunan Sultan Mahmud 

durumdan haberdar edildi. Topkapı Sarayı’na gelerek eşkıyanın bozguna uğratılıp 

bastınlması için sancak-ı şerif in çıkarılmasını istirham etti. Devlet ricaline ve Babb-ı 

âli görevlilerine haber saldı. O sırada asilere ‘’meramları ne ise söylesinler” diye 

sorulunca Biz böyle eğitim yapmayız, bizim eski usulümüz testiye tüfekle kurşun 

atmak, keçeye kılıç çalmaktır. Bu işi ortaya dökenleri isteriz diye Enderun ve Birun 

ricalinden ve padişahın adamlarından bazılarının adlarını söylediler.  

Saray sadrazamın ifadesiyle asilere karşılık verdi: ‘’Yeni talim sistemi 

şeriata, akla ve mantığa uygundur. Herkesin söz birliği ve ulemanın müsaadesiyle 

kabul edildi. İmparatorluğun menfaati ve şerefi bu tahlimin yapılmasını 

emretmektedir. Buna karşı gelmek, devlete isyan etmekten başka bir şey değildir. 

Asileri kahretmeye kadiriz ve hazırız” Bu cevap karşısında, asiler kuvvetlerini 

göstermek için cinayetler işlemeye başladıları(Karal,1947 :151).  

Sultan Mahmud Han Topkapı Sarayı’na gelip, sadrazamı, şeyhülislamı ve 

devlet ricalini huzuruna çağırtıp gelenlere: “Yeniçeri yine isyan edip taşkınlığa 

başladı. Bu hainlerin cezalandırılmaları işinde tedbiriniz nedir?” diye sorunca ulema: 

‘’Bunların öldürülmeleri kanundir” diye fetva verdi(Lütfi Efendi,:102). 

Yapılan konuşmalar sona erince savaşın başlangıcı olmak üzere hemen 

sancak-ı şerifın çıkarılması işi kaldı. Bu ise sakıncalı bir işti. Zira sancak çıktığı 

zaman bir ölüm kalım savaşı başlayacaktı. o sırada Abdurrahman Ağa hiddetlenerek 

“Bu din ve devletin ayakta durması Allah’ın taktiri ise yeniçerileri vururuz, değilse 

biz de bu din ve devletle batıp gideriz” dedi. Başkaca da çıkar yol olmadığından 

Sultan Mahmud sancak-ı şerifı çıkardı. Halkı sancak-ı şerif altına davet için her 

semte münadiler gönderildi. Zorbalar: “Yeniçeri olanlar kazanlar yanına gitsin” diye 

çağrıştıkları sırada her köşede münadiler “Müslüman olan sancak-ı şerif altına 

gelsin” diye bağırmaya başladılar. Toplanan kalabalık SultanAhmed Camii’ni hareket 

merkezi kabul etti. Eşkıyanın şeriat hükümlerine ve padişahın emirlerine itaatten yüz 

çevirdikleri için cezalandırılmaları kararlaştırıldı. Her yönden din ve devlet için 

uğraşanlar sancak-ı şerif altına koşup gidiyorlardı. Silahı olmayanlara silah dağıtıldı. 

Halk, hareketleri ve sarkıntılıklarıyla çekilmez bir hal almış olan yeniçerilerin 

ortadan kaldırılması işine bütün gayretleriyle iştirak etti(Şeref,2005 :388).  
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Sadrazam tarafından verilen emir üzerine Ağa Hüseyin Paşa ve İzzet 

Mehmed Paşa kendi sekbanları, topçu, humbaracı, lağımcı ve kalyoncu askerleri ile 

Et Meydanı’nda toplanan yeniçerilerin üzerine yürüdüler. Toplanan askerlere 

medrese talebeleri de katıldı (Özcan,1999:42).  

Yeniçeriler halkın sancağın altına doğru ilerlemelerini durdurmak 

istediyseler de bunu başaramadılar. Hüseyin ve Izzet Paşalar top atılması için emir 

verince toplarla ateş edildi. Meydan kapısının bir kanadı kırıldı. Arkasında yığılmış 

yeniçerilerden birçoğu telef oldu. Şimdiye kadar hiçbir yeniçeri ayaklanmasında 

asilere karşı top ateşi açılmamıştı. Et Meydanı nda bulunan yeniçeriler askerin 

hücumuna dayanamayıp dağıldı. Kimi meydanda tekke dedikleri kötülük işledikleri 

yerlere, kimi kışlalarına girdi. Atılan toplarla yeniçerilerin bir kısmı ölmüş, geri 

kalanı perişan olmuştu. Kışlaları da yanıp eseri kalmamıştı. 

Yeniçeriler şimdiye kadar bunun gibi nice olaylar görüp geçirmişler ve 

hepsinde galip gelmişlerken, bu defa kolayca dağılmaları herkesi şaşırtmıştı. Beş yüz 

yıldır süregelen ve kararlı olarak temelleşmiş ve birçok büyük olayların üstesinden 

gelmiş olan Yeniçeri Ocağı, bu defa 4–5 saat içinde batıp gitmişti. Bu da 

yeniçerilerden nefret edilmesinden ve kanun müesseselerinin işlemez hale gelişinden 

doğmuştur (Lewis,1991:80).  

Hüseyin ve İzzet Paşalar böylece zafer kazandıktan sonra Et Meydanı’ndan 

kaçanlardan yakalanan yeniçerilerin çoğunluğu idam edildi. İdam edilen yeniçerilerin 

cesetleri “şecere-i vakvak” ismi ile bilinen çınarın dibine atıldı. İdam edilmeyenler 

ise hapis, kürek veya sürgün ile cezalandırıldılar. İdam edilenler arasında Eşkinci 

Ocağı’nın kuruluşuna taraftar gibi gözükmüş; fakat sinsice onun aleyhinde 

propaganda yapmış olan Sekbanbaşı Mustafa Ağa, Kethüdayeri Mustafa Ağa ve 

Cambaz Kürt Yusuf da bulunuyordu(Yaramış,2002:23). O gün altı bin yeniçeri 

öldürüldü veya yakalanıp idam olundu, padişah kuvvetinden ise yirmi beş kişi 

yaralandı. Yeniçeriler ülkenin her yerinde fermanlı oldu, iki ay içinde meydana 

çıkartılıp idam edilen yeniçeriler yirmibini aştı (Koçu,1981:388). 

Hadisenin ertesinde devlet ricali meseleyi görüşmek üzere toplandı, genel 

eğilim bu ocağın yeniden ıslahı yönünde idi. Ancak reis-ül küttap Seyda Efendi’nin 
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ocağın tekrar ıslahının sakıncaları ile ilgili yaptığı konuşmadan sonra diğerleri de onu 

tasdik ettiler. 

Yeniçeri isyanından bir gün sonra yani 16 Haziran’da kurulan bu Meclis-i 

Meşverette Yeniçeri Ocağının ılgasına karar verildi. Bunun üzerine II. Mahmud 

tarafından ilan edilen ferman, SultanAhmed Camii’nde Vakanüvis Esad Efendi 

tarafından okundu. Daha sonra da her yere birer suret gönderildi(Yıldırım,2006:38). 

Yeniçeri Ocağının İlga Fermanı muhteva iribariyle üç bölümden meydana 

gelmiştir. Fermanın birinci bölümünde Yeniçeri Ocağı’nın ve yeniçerilerin içinde 

bulunduğu durum dile getirilerek örneklerle bu ocağın fonksiyonunu yitirdiği ortaya 

konulmuş, bu haliyle ocağın doğuracağı sonuçların tehlikelerine işaret edilmiştir. 

Yüz seneden beri yeniçeriler görevlerini yapmamakla, düşman karşısmda “fırar 

ani’z-za’flarıyİa” direnmeden kaçmışlar, İslam topraklarının düşman eline geçmesine 

ve Müslümanların esaret altına girmesine sebeb olmuşlardır. Yeniçerilerin içinde 

bulunduğu bu durum, gittikçe büyük bir tehlike olarak bütün islam beldelerinin 

düşman hâkimiyetine girmesine kadar varabilecek bir noktaya ulaşmıştır. Ayrıca 

fermanda; yeniçerilerin tarihi süreç içinde sebeb oldukları isyan1ara değinilmiş, bu 

isyanlar neticesinde tahttan indirilen padişahlarla devlet zaafiyete uğratılmış, bazı 

padişahların canına kıyılarak cinayet işlenmiştir. Bu ifadelerle, bir bakıma, 

yeniçerilerin hükümranlık erkine karşı takındıkları asi tavır tel’in edilmiştir.  

Hal böyle iken, yeniçerilere, yine eski ihtişamlı günlerindeki ocak nazarıyla 

bakılmış, şu ana kadar yeniçeriler, canlarının istediği gibi hareket ederek isterlerse 

itaat, isterlerse isyan etmişlerdir. Bu duruma milletçe tahammül edilmişse de, düşman 

bu hali gördükçe fırsat kollamış, yavaş yavaş ülke toprakları elden çıkmış, İslam 

ahali ayaklar altında kalmıştır. 

Bu haliyle Yeniçeri Ocağı artık bir eşkiya gürühu olmuştur. Serkeşlikleriyle 

devleti zaafiyete uğrattıkları gibi, imparatorluk topraklarının ve Müslüman ahalinin 

düşman ayakları altında kalmasına sebeb olmuşlardır. Bu ise, bu ocağın tamamen 

lağvedilmesini, ocağı ifsad edenlerin idamlarını gerektirdiği için, bundan böyle 

yeniçerilik nam ve nişanları ortadan kaldırılmış, ocağı ifsad edenler idam 

edilmişlerdir. İdam edilenler arasında, kolunda Yetmişbeş Nişanı işareti ve üzerinde 
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“kefere haçı” bulunanlar çıkmıştır. Bu da gösteriyor ki yeniceri Ocağında İslam 

kıyafetinde daima casuslar bulunmuştur (Beyhan,1999:264).  

Ferman ikinci bölümünde, düşman ordularının galibiyet sebebleri üzerinde 

durulmuştur. Bu sebeblerin başında, “küffarın kolaylıkla nail olduğu galebe, 

mücerred ve muallem asker i malinden neş’et eylediği tebeyyün eylemiş” olması 

gelmektedir. Bu açık durum karşısında, bilhassa binikiyüz iki (1787-1788) seferinin 

bitiminde ve daha sonraları, iki defa böyle bir askeri sınıfın tertibine teşebbüs 

olunmuşken, yeniçerilerin kendileri işe yaramadıkları gibi, böyle bir askeri de 

istememişler ve isyan etmek suretiyle, ülke için hayırlı neticeler verecek olan bu 

teşebbüsleri akim bırakmışlardır(Beyhan,1999:264). 

Fermanın üçüncü bölümünde, olayın, “Vak’a-i Hayriyye”nin tafsilatı 

üzerinde durulmuştur: Devletin zayıf kalması ve kendini savunamaması tehlikesi 

karşısında, Şeyhulislamlıkta yapılan toplantıda, bütün devlet erkânı” ilmiyye sınıfı 

mensupları, Ocağın bütün yönetici subayları hazır bulundukları halde, konu 

müzakere edilmiş ve herkesin ittifikıy1a, düzenli bir askeri sınıfın oluşturulmas ve 

düşmana karşı çıkılmasi kararlaştırılmıştır.  

Bu düzenli asker, bir defa dinin gereklerini yerine getirecek ve devlete itaat 

edecektir. Ondan sonra, düşman ordularinın başarısını intaç eden ta’lim ve savaş 

tekniklerini öğrenmeyi gaye edinecekti. Bunlar olursa bu askerin başaramaması için 

bir neden yoktur. Bu maksatla, Yeniçeri Ocağının eski usul ve kanunlarının hiç birine 

halel gelmemek üzere, her Yeniçeri Ortası’ndan yüzellişer kişinin ulüfeli, ta’lim 

edecek “Eşkinci” asker yazı1masina yine ittifakla karar verilmiş ve her kim bu karara 

karşı gelir, muhalefet ederse tecziye edileceği ilan edilmiştır. 

Bu hayırlı işe teşebbüsle Eşkinci yazılan neferlere yeni elbiseleri dağıtilarak 

dualarla ve nasihatlerle talime başlanmış fakat yeniçerilere bu nasihatletin hiçbiri 

fayda etmemiş, tekrar ayaklanmışlardır. Önce Ağa Kapısı’na, sonra Bab-ı a1i ve sair 

mahalleri basarak yağma etmişler, ele geçirdikleri Kur’an-ı Kerim’i bıçakla 

parçalayarak devletin kendilerine vermiş olduğu silahlarla devlete baş kaldırmışlar 

dır. Fermanın sonunda da, bundan böyle yeniçeriliğin kadırıldığı, bu adın artık 

anılmayacağı, Yeniçeri Ocağı yerine yeni bir kanun ve nizamla “Asakir-i Mansure’i 
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Muhammediyye” ünvanıyla yeni bir askeri sınıf oluşturulacağı ifade edilmiştir 

(Beyhan,1999:264).  

Yüzyıllarca Osmanlı’nın şan ve şevketini sağlamış olan, fakat sonunda bir 

çete şekline girerek devleti çıkmaza sokan Yeniçeri Ocağı bu suretle hatalarının ve 

kabahatlerinin ağırlığı altında birkaç saat içinde ezilmiş oldu(Karal,1947:153). 1329 

yılında Orhan Gazi’nin eliyle kurulan Yeniçeri Ocağı 497 yıl yaşadıktan sonra, 1826 

yılı Haziran ayının on beşinci gününde tarihe karışmış oluyordu. 

Yeniçerilerin ortadan kaldırılması, devlet mekanizmasında gerekli bir 

düzenlemeye gidilmesinin ilk adımını oluşturdu. II. Mahmud’un 1826 yılında 

Yeniçeri Ocağı’nı kaldırması, sadece bir askeri reform teşebbüsü değil, aynı zamanda 

klasik Osmanlı sistemini oluşturan siyasi-idari, sosyo-ekonomik, adli-hukuki, eğitim 

ve benzeri tüm kurumlardaki köklü değişimin de başlangıç tarihi olarak da kabul 

edilebilir (Cihan,1999:9). 

 Onlara ne olursa olsun, Osmanlı tarihine Vaka-I Hayriye olarak geçen bu 

olayın Osmanlı İmparatorluğu’nda modern reformun asıl başlangıcını teşkil ettiği bir 

gerçekti. Sultan II. Mahmud’un önderliğinde gerçekleşen bu olay, bundan sonra nasıl 

bir yol izleneceğini belirledi. Artık geleneksel Osmanlı kurumları, iyileştirılmiş bile 

olsalar, korunmadı ve onların yeni kurumların oluşturulmasını engelleyecek ve hatta 

eski kurumlarda yapılacak yeniliklerin boyutlarını sınırlayacak bir konumda 

olmalarına izin verilmedi. Artık, 1808’de III. Selim’in tahtan indirilmesi ve Nizam-ı 

Cedid’in yok edilmesinde gerçekleştiği gibi, işlerin eski usulde yapılışı ve eski 

teknikler üzerindeki tekelleri sayesinde yüksek mevkılere gelen eski Yönetici Sınıf 

mensupları kendi pozisyonları tehdit edildiği zaman reformcuları yok etmek için 

Yeniçerileri çağıramıyorlardı. Artık reformcular, çabalarını Yönetici Sınıfın askeri 

kesimini modernleştirmek ile sınırlı tutmuyor; diğer Osmanlı kurumlarının oldukları 

gibi bir kalıp, reformlar ciddi boyutlara ulaştığında bunların gerçekleşmesini 

engelleyecek ve yok edecek bir konumda olmalarına izin verilmiyordu. Artık 

reformcular, şiddete dayalı tepki ve ölüm korkusuyla programlarının kapsamını 

sınırlı tutmak zorunda değildi. Bu nedenlerle Vaka-i Hayriye, önceki yüzyılda 

yapılan reform çabalarının genellikle gerçekleşmesini engelleyen ve reformcuları 

yerlerinden eden kısıtlamalar olmaksızın büyük ölçüde Mehmed Ali Paşa’nın 
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Mısır’da ilerleme sağladığı gibi- Istanbul’da ve İmparatorluğun diğer yerlerinde hızlı 

modernleşmenin yolunu açtı(Yalçınkaya,1999:642). 

 Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından bir müddet sonra Bektaşi tarikatı da 

yasaklandı. Bektaşilik ile Yeniçeri Ocağı arasında yakınlık, ocağın kuruluşunda Hacı 

Bektaş-ı Veli tarafından asker için dua edilmesiyle başlar. O günden itibaren Yeniçeri 

Ocağı Bektaşi tarikatına bağlıydı. Ancak Bektaşi tarikatına mensup ocakta zamanla 

İslam dinine ters tavırlar görülmeye başlandı. Bu durumdan ötürü Bektaşi tarikatı 

kaldırılmadığı müddetçe Yeniçerilik kaldırılmamış gibi görünecekti. Bektaşiler, 

yeniçeriler gibi, her türlü yeniliğe düşmandılar. Kendilerine,Bektaşi diyen bu 

insanların Hacı Bektaşi Veli Hazretleriyle bir ilgileri kalmamıştı.Bu itibarla. Yeniçeri 

isyanlarında her zaman onlarla fikir ve işbirliği yaparlardı. Dine aykırı tören 

yapmakla suçlu tutularak takip edildiler. Tarikatları yasak edildi. Altmış yıldan önce 

yapılmış tekkeler bırakılarak gerisi yıktırıldı. Tarikat mensuplarından yeniçeri 

isyanına katılmış olanlar idam edildi(Uzunçarşılı,1988: 555-556;Karal,1947:153-

154). 

 Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Sultan Mahmud’un 18 yıl süren birinci 

devresi kapandı. 13 yıl sürecek olan ikinci saltanat devresi başladı. Yeniçeri ve diğer 

Kapıkulu ocaklarının ilgası, Türkiye tarihinin büyük dönüm noktalarından biridir. 

Ocağın kaldırılmasına tarihimizde Vak’a-i Hayriye” adı verilmiştir(Kunt ve Akşin, 

2000:109).  

Osmanlı Devletinde batılılaşma süreci Vak’a-i Hayriye ile hızlanmıştır. Bu 

olay Türkiye tarihinin büyük dönüm noktalarından biri, hatta modem devrin gerçek 

başlangıcı oldu. Vak’a-i Hayriye Türkiye’de modern devri açmış, batıya dönüşün en 

radikal ve mühim noktası olmuştur. Türkiye’de batı medeniyeti ile serbest diyalog bu 

tarihte başlar(Yalçınkaya,1999:645).  

İşte bu nedenle 1826, II. Mahmud’un reformlar konusunda hızlandığı, 

otorite ve iktidarını güçlendirdiği ve sultanlığının ikinci dönemine başladığı tarih 

oldu(Yıldırım,2006:40).  

Divan teşkilatı kaldırılarak bakanlıkların kuruldu. Sadrazam Başvekil 

Ünvanını aldı.19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde siyasi alanda meydana gelen 
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değişmelerden biri de hem ulusal, hem de yerel düzeyde çeşitli alanlarda kurulların, 

danışma meclislerinin ve temsil sisteminin gelişip yerleşmesi olmuştur. Aslında 

klasik Osmanlı devlet yapısı kurullardan ve danışma geleneğinden habersiz değildi. 

Devletin kuruluşuadan beri mevcut olan, yapısı ve bileşimi zamanla farklılaşan 

Divan-ı Hürnayun sistemin en etkin kurumlarından biri olarak önemli roller 

oynamıştır. Devlet işlerinin padişah adına görüşülüp kararların alındığı, siyasi ve 

idari faaliyetlerin yürütüldüğü bir kurul-organ olan Divan-ı Hümayun, 17. yüzyılın 

ortalarından itibaren etkinliğini kaybetmişti. Divan-ı Hümayun’daki üyeler sivil halk 

kesimlerinin temsilcisi değil bürokrasinin farklı kanatlarının temsilcileriydi ve 

Padişah adına hareket ediyorlardı. Yasama, yürütme ve yargı yetkisine sahip Divan-ı 

Humayunun etkinliğinin azalmasından sonra idari otorite giderek Bab-ı âli’nin eline 

geçmiştir(Yalçınkaya,1999:648).  

Divan-ı Hümayun dışında sadrazam başkanlığında toplanan İkindi, 

Çarşamba ve Cuma divanlarını da anmak gerekir.  

18. yüzyıl sonlarına doğru III. Selim önemli kamusal sorunları görüşmek 

üzere. Meşveret Meclislerini toplantıya çağırmıştır. Devlet idaresinin üst tabakasına 

mensup yetkililerin katıldığı bu meclisler reform programlarının hazırlanmasında 

önemli rol oynamışlardır. II. Mahmud da bu yöntemi sürdürmüştür. Ne var ki Meclis-

i Meşveret “ihtiyaca göre toplanan bir meclisti ve sürekli bir yapı arz ermemekteydi. 

Gündemi yalnızca tek ve belirli bir konu ile sınırlıydı ve kendine bağlı bir bürokratik 

örgütü bulunmuyordu(Kunt ve Akşin,2000:109). 

İkridarını güçlendirmeyi, düşündüğü reformları gerçekleştırmenin ön şartı 

olarak gören II. Mahmud, önce taşradaki feodal güçleri ve merkezdeki her türlü 

yeniliğin önüne dikilen kurumları etkisiz hale getirmek mecburiyetinde olduğunu 

biliyordu. Onun için önce merkezi yönetimle bir sözleşme imzalayacak kadar 

güçlenen ve Sened-i İttifak ile çeşitli imtiyazlar elde eden taşra ayamnı ortadan 

kaldırma yoluna gitti. Ardından kendi kontrolü önündeki en önemli engeli oluşturan 

yeniçeri ordusunu ortadan kaldırdı.(1826) Bu süreçte ulema, mali ve idari özerkliğini 

kaybetti. İdari reformlar çerçevesinde oluşturulan Maarif Nazırlığı, Adliye Nazırlığı 

gibi kurumlar ulemanın yetkilerinin bir kısmını devralarak siyasi iktidarın denetimine 

geçti. II. Mahmud iktidarı önündeki engelleri tek tek kaldırıp otoritesini genişletirken 
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hem sistemi merkezileştiriyor hem de kendisine bağlı yeni bir bürokrasi sınıfı 

oluşruruyordu. 19. yüzyıl Osmanlı bürokrasisi hem bileşimi, hem konumu hem de 

sistem içerisindeki işlevleri açısından öncekilerden bütün yönleriyle farklı bir 

görüntü vermektedir (Zakıa,1999:252). 

II. Mahmud Han’ın idaredeki hedefi otoritesini artırmak ve bütün iktidarı 

kendi elinde merkezileştirmekti. Hem İstanbul’da hem de taşrada bütün aracı 

otoriteleri devreden çıkarmak istiyordu. Bu amaçla veraset, gelenek veya halk 

desteğinden gelen bütün iktidarları kaldırarak sistemi merkezileştirdi. Merkezi 

hükümetin yetkisini genişletti. Müsadere sistemini kaldırdı. Haberleşme sistemine 

önem vererek posta sistemini kurdurdu. Takvim-i Vekayi (1831) adındaki gazeteyi 

yayınlattı(Yıldırım,2006:42). 

1.7. Asakir-i Mansure-i Muhammediyye Ordusunun Kurulması 

II. Mahmud, XVI. Yüzyıl sonlarında bozulmaya başlayan, XVIII. Ve XIX. 

Yüzyıllarda artık disiplin ve düzenin kalmadığı bir isyan yuvası haline gelen Yeniçeri 

Ocağı’nı ortadan kaldırmak için uzunca bir süre beklemişti. Yeniçeriler Eşkinci adı 

ile teşkil edilen askeri de çekememeye başlamışlar ve kendilerinin de eğitim 

yapmaları istendiğinde kabule yanaşmamışlardı. Sultan Mahmud, ocağı içerden elde 

etmek amacıyla iş başına daima kendi fikrindeki adamları gitirmiş ve 1826’da Ağa 

Hüseyin Paşa’nın da desteğiyle, yüzyıllardır devletin merkezinin en önemlisi olan 

Yeniçeri Ocağı’nı lağvetmiştir (Heyet, 1978:189). 

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, imparatorluğun buhranlı zamanına 

rastlamıştı. Yunan isyanı heniz sona ermemişti. Rusya’nın düşmanca hareketleri 

sürüp gidiyordu. Bu durum, yeni bir ordunun süretle kurulmasını gerekli 

kılıyordu(Karal,1947:156). 

II. Mahmud, yeniçerilerin bozguna uğratılmasından sonra, devlet ileri 

gelenleri ile 16 Haziran 1826 tarihinde, Sultah Ahmed Camii’nde meşveret meclisini 

topladı. Meşverette, amcası III. Selim’in başlattığı refermların devam ettirilmesini, 

Yeniçeri ce Sipahi birliklerinin kesin kes bastırılmasını ve Asakir-i Mansure-i 

Muhammediyye adı altında yeni bir ordunun teşkilatlendırılmasını öngören bir Hattı 

şerif yayınladı (Zakıa,1999:252, 253). 
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Yeniçeri Ocağı’nın yerine kurulan bu orduya Hz. Peygamber’in ismine 

izafetle Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adı verildi. Yeniçerilerin mevcut olduğu 

dönemde onlara rağmen kurulmaya çalışılan Sekban-ı Cedit gibi bir ocağın, yeniçeri 

tarafından nasıl engellendiği bilinmektedir. Ancak Asakir-i Mansure-i 

Muhammediyye için böyle bir engel ortadan kalktığından, padişah çalışmalarını 

serbestçe sürdürmüştür (Çabuk,1991:41). 

Yeni ordu kurulduğu sırada yeniçerilikle ilgili her türlü isim, unvan ve 

işaretler kaldırılırken Ağa Kapısı’nın adı da Serasker Kapısı olarak değiştirilmiş ve 

bu sıfatla başa getirilen ilk kişi Ağa Hüseyin Paşa olmuştur. Bu suretle seraskerlik 

(Milli Savunma Bakanlığı) makamı da kurulmuştu (Heyet,1978:189). Bu yeni 

ordunun kumanda heyeti, yine yeniçeri subaylarından oluşuyordu. Fakat yanlarında 

Mısırlı, İngiliz ve bilhassa Prusyalı ve küçük rütbeli subaylar vardı. Bu askerlerin 

nezareti 7500 kuruş maaş ve tayinatla Saip Efendi’ye verildi. Hüseyin Paşa, Saip 

Efiendi ile birlikte Süleymaniye’deki çadırına gidip asakir-i mualleme yazılmasını 

başlattı. Yeni asker için henüz bir kışla tedarik ve tahsis edilmediğinden askere 

alınanlar, gündüzleri kendilerine ayrılan meydanlarda eğitim yapmışlar, geceleri 

serbest bırakılmışlardı. Hatta henüz resmi bir üniforma da kabul edilmediğinden bu 

yeni askerlerin kıyafetleri ilk günlerde karmakarışıktı. Yalnız asker olduklarını belli 

etmek üzere, başlarına birer beyaz yemeni ve çevre saldırılmıştı (Karal, 1947: 154). 

Asakir-i Mansure’ye ilk asker alımı, başkentte çok hızıl olarak 

gerçekleştirildi. Öyle ki, kuruluşunun üçüncü gününde 1.500 kadar asker kaydı 

yapıldı. II. MAhmud, Mısır fesi ve kıyafeti içinde tabancalı ve kılıcını kuşanmış bir 

vaziyette, 20 Haziran 1826 tarihinde yeni oluşturulan tertipleri Topkapı Saray’ında 

kabul etti (Yaramış, 1999: 700). 

İlk teşkilat kanununa göre, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye askerinin 

mevcudu 12. 000 olarak tespit edilmişti. Bunlar “tertip” denilen sekiz alaya 

ayrılacaklardı. Yüz askerden meydana gelen topluluğa “saf” denilecekti. Saf 

kumandanı “yüzbaşı”, alay kumandı “binbaşı” idi. Binbaşılar “Başbinbaşı”ya, o da 

“Saresker”e, yani başkumandana bağlı bulunacaktı. Alaylardan ikisi, şimdiki İstanbul 

Üniversitesi merkez binasının bulunduğu yerdeki Serasker Kapısı’nda üçü 

Davutpaşa, üçü de Üsküdar kışlasında bulunacak, şehrin asayişiyle meşgul 
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olacaklardı. 1828’de yapılan değişiklikle, tertip yerine alay, kol yerine tabur, saf 

yerine bölük tabirleri getirildi. Alay komutanlarına miralay, tabur komutanlarına 

binbaşı dendi. Her alay 500 mevcutlu üç taburdan oluşacaktı (Kunt ve 

Akşin,2000:112). 

Asakir-i Mansure askerleri vakit kaybetmeden üniformasız fakat tüfenkli ve 

süngülü olarak, Bab-ı seraskeri’nin yakınnıdaki talim sahasında nizam ve intizam 

içinde yürüyüş ve talim çalışması yapmaya başladılar. 

29 Haziran 1826 tarihinde II. Mahmud, askerleri denetlemek üzere sarayına 

çağırdı ve onların atış talimini izledi. O askerlerin atış taliminde gösterdikleri 

başarıdan memnun kaldı. Ardından II. Mahmud, beraberindekiler ile birlikte atların 

üstünde, arkalarında askerler olmak üzere seraskerliğie doğru yürüyüşe geçtiler. 

Yürüyüş sırasında ahalinin onlara karşı büyük tezahüratı altında seraskerliğe vardılar. 

II. Mahmud, burada bir defa daha askerlerin atış talimi gösterisini izledi ve ardından 

yeni seraskerlik binasını teftiş etti. Serasker Ağa Hüseyin Paşa ve Nazır İbrahim Saib 

Efendi gayretlerinden dolayı padişah tarafından ödüllendirildiler (Yaramış,1999: 

700). 

Bu arada padişahın yeni asker yazılması ve eğitim ile yakından ilgilenmesi, 

devlet erkânına da büyük bir gayret vermişti. Mansure askerinin miktarı kısa 

zamanda bir hayli yükselmekle beraber bazı olaylar da meydana gelmişti. Yeni 

askerin yazılması sırasında araya karışan bazı ne olduğu belirsizler ve hatta kıyafet 

ve isim değiştiren bazı yeniçeriler kargaşalık çıkarma istediklerinden yakalanmışlar, 

Sakız, Bozcaada ve Midilli’ye sürülmüşlerdi (Heyet, 1978; 190). 

 Kuruluşundan hemen sonra Asakir-i Mansure’ye kaydolmak için gerek 

İstanbul içinden gerekse taşradan pek çok istekli çıkmıştır. Hazırlanan nizamnameye 

göre “kim idüğü belirsiz aylak kimseler” ve “mühtediler” bu teşkilata alınmayacak, 

ancak şartları elverişli, öncelikle yaşları on beş ile otuz arasında olanların kaydı 

yapılacaktı. Ancak kırk yaşına kadar olanlardan gücü kuvvetli yerinde ve dinç 

kimseler de alınabilecekti. Asakir-i Mansure’ye yalızlmakta olan kimseler içnide on 

beş yaşından küçük çocuklar görüldü. Bunların askere yazılması kanuna aykırı ise 

de, üzelerek geri çevrilmeleri de uygun görülmedi. Acemi oğlanları kışlası onlar için 
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eğitim yeri oldu. Askere yazılan on iki yıl hizmet etmek zorundaydı. Yaşlılık ve 

sakatlık yüzünden görevden ayırlanlara emekli maaşı bağlanacaktı (Kunt ve 

Akşin,2000:112). 

Zabitan ve neferate ödenecek maaş belirlenerek aylık olarak ödenmesi kabul 

edildi. Böylelikle üç ayda bir ödene ulufe uygulanmasına son verildi. Yoklama 

defterleri tutulmaya başlandı. İstanbul’da askerlere maaş ödemesi, serasker, nazır, 

asakir kâtibi ve tertibin yüksek rütbeli zabitlerinin hazır bulunduğu bir törenle 

yapılacaktı. 

Asakir-i Mansure askerlerine iki öğün olarak verilecek ta’yınat, sabah çorba, 

ekmek; akşam çorba, yahni olarak belirlendi. Haftanın pazartesi ve Perşembe günleri 

akşam münesüne pilav ilave edildi. Bunlara ilaveten yağ, soğan ve tuz da ayrıca 

yeterli olarak verilmekteydi. Bundan başka yüzbaşı ve üstündeki rütbeli zabitlere 

ilave ta’yınat veriliyordu. 

Zabitan ve neferat her yılın mayıs ayında bir çift ayakkabı ve bir takım 

üniforma elbisesi alacaklardı. Asker üniforması pantolon, kuşak, kısa bir çeket ve bir 

yelekten ibaretti. Yelek ve ceket çuhadan; pantolon ise yünlü kumaştandı. Mayıs 

1827’de ithal edilen çuha kumaşının yerine yerel üretilen yünlü kumaşlar askerlerin 

üniformalarının dikimi için kullanıldı. Yazlık askeri üniformalar pamuktan 

dikiliyordu. Askerlerin başına giyecekleri başlık için geçmişte bostancıların giydiği 

“fes”, yeni başlık olarak kabul edildi. Zabitan üniforması, askerin giydiği ile aynı 

olmasına karşılık daha iyi kalitede idi. Yüzbaşı ve üstü zabitana bir çengelli iğneyle 

boyunun etrafına bağlanan bir uzunca kırmızı saat verildi. Bu saat, şüphesiz zabitanın 

üniformasındaki en iyi aksesuar olarak gözükmekteydi (Yaramış, 1999: 701). 

Kanunnameye göre zabitan, silahların tevziinden ve askerlerin silahları 

uygun olarak kullanmalarını sağlamakla sorumluydular. Bozulan silahlar, yüzbaşı ve 

üstü zabitan ile nazırın birlikte uygun görmeleri ile değiştirilecekti. Kanunname 

kullanılan silahların çeşidini açıkça belirtmemişse de, daha sonra askerlere verilen 

tüfenk, süngü ve bir fişek kutusunu işaret ettiği anlaşılmaktadır. Zabitan ise sadece 

kılıç taşıyacaktı. Kanunname gereğince, askerler kışlalarında veya 

görevlendirildikleri yerlerde hazır bulunacaklar, zamanlarını ta’lim ve taallümler, 
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nöbet tutma ve kendilerine verilecek diğer askeri vazifelerle geçireceklerdi. 

Askerlerin firar etmelerini önlemek için zabitleri kendilerine “kefil yapıldılar”.  

Barış zamanı boyunca her beş neferatten biri dönüşümlü olarak sıla iznine 

gönderilecekti. Sıla izni süresi askerin gideceği yerin uzaklığına göre kısa ya da uzun 

müddet olabilecek fakat sekiz ayı geçmeyecekti. Ayrıca zabitan ve neferat hac 

yapmak için izin alabilirlerdi. Kendilerine verilen izin süresi içnide birliğine geri 

dönen askerlere biriken paralarının hepsi ödecekti. Zabitandan, askerlerin firar 

etmesine engel olmaları hususunda büyük özen göstermeleri, ölçüsüz olarak sıla izni 

vermemeleri, emri altındaki askeri birlikleri daima tam kadro olarak hazır 

bulundurmaları istenmekteydi (Yaramış,1999:701). 

Kısa sürede büyüyüp gelişen Asakir-i Mansure için Üsküdar ve Levent’teki 

kışlalara yenileri ilave edilmiştir. Eski devirden kalma talim görmüş askerle subaylar 

yeni ordunun çekirdeğini teşkil etitler. Askere yazılanlar kısa zamanda Avrupa usulü 

eğitime başladılar(Özcan,1999: 457). 

II. Mahmud hızla askeriyenin yeni modern eğitim düzeni ile yetişmesini ve 

donanımını arzu etmekteydi. Bu iş için ilk önce Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’ya 

müracaat etti. Ancak, Mısır valisi istenilen yetişmiş eleman gönderme işini çeşitli 

bahanelerle reddedince mecburen Avrupa’dan komutan ve teçhizat istemek 

durumunda kalınmıştır. 

Fransa ise Yunan isyancıları ve Mehmed Ali Paşa’yı desteklemesi sebebiyle 

istenilen yardım konusunda mütereddid davranıyordu. İngilizler ise taraftar değildi. 

Ancak Prusya II. Mahmud’un isteğine olumlu cevap vererek Osmanlı ordusunun 

modernizasyonu konusunda yardımcı olmayı kabul etti. Böylece orduda günümüze 

kadar süercek bir Alman geleneği başlamış oldu. Ayrıca, Viyana Harp Okulu’na üç 

subay Harp Okulu öğrencisi İngiltere’de ki Woolwich Harp Akademisini’ne de iki 

öğrenci kabul edildi ve bir yıl sonra üç İngiliz subayı yardım ve tavsiyede bulunmak 

üzere İstanbul’a gönderildi (Er, 1999: 207). 

Fakat istenilen sonuçlar kısa zamanda alınamadı. Devlet bu ocağın 

yetiştirilmesi için büyük çabalar harcarken, bir yandan da Rum isyanı ile uğraşıyor, 

Rusların savaş hazırlıklarına karşı, cepheye sürekli yeni kuvvetler sevk etmeye 
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çalışıyordu. Öte yandan ocağın sürekli eksiklikleri çıkıyor, padişah bu açığı 

kapatmak için yoğun bir çaba harcıyordu.  

Yeni ordunun seraskerlikten sonra gelen en büyük makamı Asakir-i Mansure 

Nezareti idi. Teşkilatın maaş v.b teknik işlerinden nazır sorumluydu. Yeni nizami 

orduda alınan eğitim tedbirleri kısaca şunlardı: Her saf için bir mektep kurulacak, 

buralarda her gün Kur’an-ı Kerim ve ilmihal dersleri verilecekti. Neferler beş vakit 

namazı cemaatle kılacaklardı. Bunun için de her bölüğe birer imam tayin edilecekti 

(Özcan,1999: 457). 

II. Mahmud 1829 yılında yaptırmış olduğu Kuleli Kışlası’nda mansure 

askerleri talim yaparlarken bulunur, geceyi de İcadiye Köşkü’nde geçirirdi. Yeni 

ordunun bölük, tabur, alay gibi askeri birlik adları III. Selim zamanında kurulup kısa 

sürede lağvedilmek zorunda kalınan, Nizam-ı Cedit’inki ile aynıydı. Mansure 

ordusunda terfiler çalışkanlığıa göre olacak, yani bir nefer kabiliyet ve gayreti 

sayesinde binbaşılığa kadar yükselebilecekti (Özcan,1999:457). En yüksek rütbeli 

subaydan ere kadar her neferin maaş ve tayinatı vardı. Maaşlar aydan aya ödecekti. 

Yeni ordunun giderlerinin karşılanması için ayrı bir hazine kurulmuştu. Mansure 

hazinesi adı verilen bu müesseseye yeni gelir kaynakları bulunmuş, böylece devlet 

hazinesine yük olmaktan kaçınılmıştır (Özcan,1999: 457). 

Askeri teşkilat büyüyünce, iki alay biri “liva” sayıldı ve kumandanlıklarına 

“mirliva” denilen paşalar getirildi. İstanbul’daki orduya “Hassa”, Üsküdar’daki 

orduya “Mansure”; bunların kumandanları olan paşalara “Ferik” deniliyordu. 

1832’de Hassa ve Mansure orduları kumandanlıklarına “Müşir” (mareşal) rütbesinde 

olanlar getirilmiş, ferikler iki livadan müteşekkil kuvvetlerin kumandanları 

olmuşlardı. 1832 yalında ihdas edilen müşirrikler rütbesinin silsilesi aşağıdan 

yukarıya doğru şu şekli almıştır. Nefer onbaşı, bölük emini, çavuş, başçavuş, 

mülazım, yüzbaşı, sol kolağası, sağ kolağası, binbaşı, kaymakam, miralay, mirliva, 

ferik, üşir. Ordunun gittikçe artan subay ihtiyacını karşılamak üzere, 1837’de 

Selimiye’de “Sıbyan Bölükleri” teşkil edilmişti. Bu, Harp Okulu’nun çekirdeği idi. 

Aynı yıl, talebeler Maçka Kışlası’na nakledildi. 1837’de ise görülen aksaklıklar 

düzeltilerek, Harbiye daha verimli hale getirildi (Heyet,1978: 737). 
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Yeniçeriliğin ilgası ve Mansure’nin kurulmasıyla savaş meydanlarında 

olumlu sonuçlar hemen alınamadı. 1828-1829 Rus harbi ağır yenilgi ile sonuçlandı. 

Bu yenilgide Mansure’nin daha yeni kuruluş olması kadar, yeniçeriliğin ilgasının ve 

ardından gelen diğer yeniliklerin meydana getirdiği manevi  tedirginliğin de payı 

vardır. Öte yandan Asakir-i Mansure, bir subay kadrosunun oluşması beklenmeden 

kurulmuş bütün birliklere ister istemez oradan buradan subaylar bulunmuştu (Kunt 

ve Akşin, 2000:113). 

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye yeni ve biraz aceleye getirilmiş bir 

kuruluş oludğundan 1829’da Rus ordusuna, 1831 – 1833’de Mısır askerlerine karşı 

yapılan savaşlarda kendisinden umulanı tam olarak verememişse de yeniçerilerin son 

zamanlarına göre üstünlüğünü, düzenli Rus ve Mısır kuvvetlerine karşı iki yıl gibi 

uzunca bir süre karşı koymakla ispatlamıştır. Yeni ordunun desteklenmesi ve ülkenin 

daha iyi savunulabimesi için 1834 yılında Redif-i Asakir-i Mansure adıyla bir yedek 

ordu kurulmuş ve aynı yıl çıkarılan bir kanunname ile taşrada redif birlikleri 

kurulmaya başlanmıştır. Bu birliklerin oluşturulmasından sonra “Asakir-i Mansure” 

ifadesinin yerini “Asakir-i Nizamiyye” almış ve uzun yıllar bu ikinci şekil 

kullanılmıştır. Nizamiye kelimesi bugün de varlığını korumakta, kışla girişleri bu 

isimle adlandırılmaktadır. II. Mahmud’un ölümünde 12.000 Hassa askeri vardı. 

Mansure ordusu ise 74 bin piyade, 15 bin süvari, 4800 topçu, 4800 humbaracı, 4800 

lağımcı ve 3 bin istihkâmcıdan oluşuyordu. Savaş halinde 100 bin redif, ayrıca 

sancaklardan da eski usullere göre bir miktar asker toplanabiliyordu (Heyet,1978: 

737). 
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II. BÖLÜM 

İDARİ ve SOSYAL ALANDA YAPILAN ISLAHATLAR 

A. İDARİ ALANDA YAPILAN ISLAHATLAR  

2.1.1 Divan Örgütünün Kaldırılarak Bakanlıkların Kurulması 

II. Mahmud, memleketin çeşitli bölgelerine hâkimi olarak merkezi idarenin 

otoritesini hiçe indirmiş ayan ve mütegalibeyi bertaraf ederek devletin nüfuzunu 

bütün memlekete hâkim kılmıştı. Bu alanda, yalnız Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa ile 

olan mücadeleyi kazanamamıştır. Memlekete kuvvetli ve hâkim bir merkezi idare 

kurulduktan sonra valilerin gittikleri yerlerde vergi toplayarak bununla geçinmeleri 

usulü kaldırmış ve kendilerine belli maaşlar bağlanmıştır. Böylece eskiden bulunulan 

yerin mutlak hakimi olan, eyaleti keyf ince idare edeni, istediği gibi vergi toplayan, 

istediğini hapis, işkence ve idam eden ve çok zaman halkı sonuna kadar sömüren, 

icabında devlete bile kafa tutup mahiyetindeki “Kapı halkı” denilen özel askeri güce 

dayanarak azli kabul etmeyen valilerin yerini, merkeze tamamen itaatli görev ve 

yetkileri tayin ve tahdit edilmiş memurlar aldı( Er,1999:212-213).  

Merkezi idarede ise büyük bir devrim oldu. Osmanlı Devleti’nin idare 

merkezi, başlangıçta Divan-ı Hümayun’du. Sonraları ve özellikle XVIII. yüzyılın 

ortalarına doğru “Hademe-i Bab-ı Asafi denilen Sadaret Dairesi memurları bu görevi 

üstlendi. Bunların bir kısmi Divan’a, bir kısmı Sadaret Dairesi’ne mensup 

kimselerdi. Divan-ı Hümayun ehemmiyetini kaybetti; ancak hukuken yetkilerini 

muhafaza ediyordu. Birçok büyük memuriyetin devlet idaresinde hiçbir fonksiyonu 

kalmamıştı. Birçoklarının da vazife ve yetkileri iç içeydi. İdari, mali, askeri, mülki 

işler, bu yüzden tam bir kargaşa içinde bulunmaktaydı. Bütün bunlann yanında gayr-i 

resmi yetkiler türemiş, çeşitli müesseselerin zaman zaman devlet üzerindeki nüfuz ve 

tesiri, dalgalanışlar halinde hissedilir olmuştu. Bunun üzerine, meseleyi köklü olarak 

halletmek isteyen II. Mahmud, merkezi hükümet teşkilatını tamamen batı 

devletlerindekine uydurdu ( Er,1999:212-213). 

Sultan Mahmud hükümete yeni bir şekil vermeye çalıştı. Sadrazam ve 

şeyhülislamda toplanmış olan hükümet yetkilerini vekillere dağıttı. Daha önce 
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Divan-ı Hümayun üyesi olmayan şeyhülislamlar, Sultan II. Mahmud tarafından divan 

üyeliğine tayin edildiler(Çabuk,1994:52).  

II. Mahmud en büyük değişikliği merkezi idarede yaptı. Onun zamanında 

Divan-ı Hümayun, bir görev anarşisi, hak ve yetki kargaşası içine sürüklenmişti. 

Büyük memuriyetlerin devlet idaresindeki fonksiyonları iyice yitirilmiş, idari, mali, 

askeri, mülki işler birbirine karışmıştı. Devlet teşkilatında geniş ölçüde bir iş bölümü 

yapıldı. 30 Mart 1838’den itibaren sadrazamlık unvanını başvekilliğe çevirdi. Ancak 

onun ölümünden sonra sadrazam unvanı yeniden kullanılmış, 1882’den sonra 

başvekil unvanı kesin olarak terkedilmiş ve sadrazam unvanı devletin yıkılışına 

kadar sürdürülmüştür. Sadrazam padişahın mutlak vekili olmaktan çıktı. Bu sıfatla 

eskiden kendisine geçmekte olan yetkiler bakanlara (nazırlara) geçti. Mühür, 

yetkilerin alameti kaldı. Sadrazamda olduğu gibi bakanlarda da bulunması uygun 

görüldü. Bundan sonra başvekâlet, bakanlıklar arasında ilişkiyi ve ahengi sağlayan 

bir şeref yeri oldu. Başvekile türlü işlerde yardım etmek için bir de baş vekalet 

yardımcılığı kuruldu. lk defa olarak başvekâlete Rauf Paşa getirildi 

(Karal,1947:156;Çabuk, 1994:42). 

Başvekilin işi, mecilislerin çalışmaları arasında birliği sağlamak ve bunlarla 

padişah arasında bağ kurmaktı. Bu da hükümdara karşı sorumlu bir kabine 

sistemi”ne doğru atılmış bir adımdı (Ünal,2003:103). 

Sadaret kethüdalığını 1835 yılında Umur-ı Mülkiye Nezareti’ne, 1837’de 

Umur-ı Dâhiliye Nezareti’ne çeviren Sultan II. Mahmud, Reisülküttablığı 1836 

yılında Umur-ı Hariciye Nezareti’ne, Başdefterdarlık makamını da Umur-ı Maliye 

Nezareti’ne çevirdi. Çavuşbaşılık ise 1836 yılında Adliye Nezareti oldu. Yeniçeri 

ağalıgı ise, Ocağın kapatılmasından sonra seraskerlik makamına 

çevrilmişti(Çabuk,1994:42).Seraskerlik, aslında daha önceleri ordu komutanlarına 

verilen bir ünvandı. 1835’den sonra yapılan düzenleme ile Genelkurmay 

başkanlığına karşılık gelen bu kurum Sadrazamlık ve Şeyhülislamlıkla eşdeğerde 

kabul edilmiştir. Böylece Şeyhülislamlık, Sadrazamlık ve Seraskerlik, aym düzeye 

getirilmiş oldu. Seraskerlik, daha sonraki dönemlerde ilmiyye’ye karşı bir denge 

unsuru sağlamış ve Klasik dönemdeki gibi ve fakat bu kez merkeziyetçi devlet ve 

hükümeti yanında yer alacak ordunun ortaya çıkmasında amil 
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olmuştur(Okumuş,Cihan ve Avcı,2006:221). Bunlardan başka evkaf ve ticaret 

nezaretleri de kuruldu. Nezaretlerin kurulması memurlar arasında işbirliği 

yapılmasını gerektiriyordu. Bu zamana kadar içişleri ile dışişleri Bab-ı âli’de aynı 

memurlar tarafından görülmekte idi. Hâlbuki karakterleri bakımından bu işler aynı 

değildi. Bu itibarla içişleri ve dışişleri memurları da ayrı birer sınıf ve kariyer halinde 

organlardı (Karal,1947:156).Ayrıca Şehreminilik’i kaldırarak yerine “İhtisap 

Nazırlığı”nı kurdu. İhtisap Nazırı’nın görevi; vilayetlerde ve kentlerde, hatta 

Istanbul’da vergi toplamak ve kolluk görevlerini yerine getirmekti. Bu nezaretin 

kurulması daha önce mülki, beledi ve dini işleri hep birlikte sorumluluğunda 

bulunduran Kadı’nın görev alanlarının daralmasına ve yalnız yargı alanı 

sınırlandırmasına giden yolun ortaya çıkmasına neden oldu(Ünal,2003:105). 

2.1.2. II. Mahmud Döneminde Kurulan Meclisler 

II Mahmudun hilafet ve saltanatı döneminde, tanzimata zemin hazırlayacak 

önemli degişikliklerden biri, bürokratik uzmanlaşma doğrultusunda yapılan 

kurumlaşma ve vapılanmadır. Dahiliye Hariciye Maliye, Evkaf-i Hümayun, Divan-ı 

Hümayun gibi nezaretlerle Meclis-i Hass-ı Vükela Meclisi Ali-i Umumi, Meclisi 

Vala-yı Ahkam-ı Adliyye gibi meclisler bu çerçevede zikredilebilir. 

II. Mahmud döneminde, III. Selim zamanına kadar uygulanan, Meşveret 

Meclisinden farklı olarak kurulan Dar-ı Şüra-yı Bab-ı âli (hükümet şurası), Meclis-i 

Vala-yı Ahkâm-ı Adliyye (24 Mart 1838) Dar-ı Şüra-yı Askeriyye mecilisleri 

Osmanlı Devlet geleneğinde yeni oluşumlardı.  

Bunlardan özellikle Meclis-i Vala-yı Ahkâm-i Adliye, Devlet-i Aliyye’nin 

bütün önemli işlerinin konuşma ve düzenleme merkezi olup gerekli kanun tasarılarını 

ve nizamnmelerini hazırlamak, devlet adamlarıyla ilgili davalara bakmak, devlet ve 

milletin işlerini görüşmek amacıyla kurulmuştur(Er,1999:212-213). 

2.1.2.1. Meclis-i Vala-yı Ahkâm-ı Adliyve 

 Meclis-i Vala-yı Ahkâm-ı Adliye (adalet işlerinden yüksek düzeyde 

sorumlu bir meclisti. 24 Mart 1838’de Gülhane’de kurulmuştur 

(Karal,1947:157;Ünal,2003:103). Memurların muhakemesi, hükümet ile halk 

arasındaki davaların görüşülmesi gibi mühim meseleler ile ilgilenen bu meclis, 
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Danıştay ve Yargıtay yetkilerine sahip en önemli organ olarak kuruldu. Başkanlığına 

eski seraskerlerden Koca Hüsrev Paşa’nın getirildiği meclis beş üyeden oluşmaktaydı 

(Akyıldız,2003:250). Başkan ve üyeleri, vezirler ve yüksek rütbe sahipleri arasından 

seçilirlerdi. Kararlar çoğunluğa göre verilirdi. Oyların eşitliği halinde son söz 

padişahın olurdu (Heyet, 1978:132).  

Meclisin görevi yapılması düşünülen ve “Tanzimat-ı Hayriyye, Tanzimat-ı 

Mülkiyye’ olarak adlandırılan reformların gerçekleştirilmesi amacıyla kanun ve 

nizamları hazırlamak ve Dar-ı Şûra-yı Askeri’nin tanzim ettiği mazbatalara son 

şeklini vermekti. Ayrıca çıkardığı kanun ve nizamnamelerin uygulanıp 

uvgulanmadığını denetleme hakkına da sahipti. Meclisin toplanma şeklini, kurallarını 

ve işleyiş tarzını belirleyen iç tüzüğü, üyelerin düşüncelerini serbestçe açıklamalarını 

ve kararların oy çokluğuyla alınmasını öngörüyordu (Akyıldız,2003:250). 

Meşveret Meclisi dışında kurumsalaşmış meclis uygulaması yaygın 

olmadığından ilk zamanlarda ortaya çıkan yapı ve zihniyete dair bazı sorunlar meclis 

çalışmalarını aksattı. Bunların ilki, üyelerin başlangıçta üyelikle birlikte daha önce 

bulundukları memuriyetleri de sürdürmeleriydi. Bunun meclis çalışmalarını aksattığı 

ortaya çıkınca ikinci memuriyetler üyelerin üzerlerinden alındı. Diğer bir husus da 

üyeler arasındaki rütbe ve statü farklarının görüşmeleri ve oylamayı olumsuz 

etkilemesiydi. Çünkü düşük rütbeli üyeler üstlerinin yanında fikirlerini açıkça 

söyleyemedikleri için görüşmeler yüksek rütbeli üyelerin eğilimlerine göre 

şekilleniyordu. Bu olumsuzluğu gidermek amacıyla üyelerin rütbeleri eşitlendi. 

Ayrıca kendilerine diğer devlet memurlarından farklı nişanlar verilerek  yerleri tespit 

edildi (Akyıldız,2003:250).  

Kuruluşundan itibaren Meclis-i Vala çalışmalarını tam bir reform meclisi 

gibi yürüttü. Faaliyet süresinde ortaya çıkan bütün reformlar bu mecliste ele alındı 

(Akyıldız,2003:251). Bugünkü Danıştay veYargıtay kurullarının yetkilerini 

kendisinde toplayan ve bir başkan ile dokuz üye ve iki sekreterden oluşan Meclisin 

hazırladığı kanun projeleri, Padişah’ın Hatt-ı Humayun ve Şeyhülislam’ın fetvasıyla 

kanun haline gelirdi(Karal,1947:172). Her halükarda bu en üst adalet kurulu, 

Tanzimat’ın oluşum sürecinde önemli bir mevkiye sahiptir. 
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2.1.2.2. Dar-ı Şûra-yı Bab-ı Âli  

Yeniçerilerin kaldırılmasına yani Vak’a-i Hayriye’ye kadar Bab-ı âli de 

devlet işleri iki yönlü yürütülürdü. Dışişleri ile diğer önemli hususlar için sadrazam, 

kaptanpaşa, şeyhülislam, kethüda, defterdar, reis efendi ve kazaskerlerden birisinin 

bulunduğu özel bir meclis toplanırdı. Önemli olmayan davalar ile işler için Rumeli 

ve Anadolu Kazaskerleri ve İstanbul kadısı, sadrazamın huzurunda toplandığı arz 

odalarında görüşülürdü(Heyet 1978:130). 

Bazı bakanlıkların kurulmaya başlanmasıyla Bab-ı âli’de bir değişiklik 

olmuştu. Böylece kanun önerilerini incelemekle görevli bir kurul olan Dar-ı Şûra-yı 

Bab-ı Âli 1838’de kurulmuştur( Heyet,1978:130).  

Dar-ı Şûra-yı Bab-ı âli yürütmenin yüksek bir kurulu mahiyetindedir. 

Devletin idari fonksivonunu icra görevi tamamen bu müesseseye devredildi. Devletin 

yönetim işlerini alakadar eden meselelere bakan bu meclis Bab-ı Âli’de kuruldu 

(Karal,1947:157; Çabuk,1994:42). 

2.1.2.3 Dar-ı Şûra-yı Askeri  

Askeri ıslahatlar için gerekli nizamnameleri hazırlayan meclistir. Her türlü 

askeri işlerin yerine getirilmesinden sorumlu olan bu meclis Yeniçeri Ocağı’nın 

kaldırılması üzerine kurulan ilk mecilistir. Dar-ı Şûra-yı Askeri Meclisi kişilerin 

askeri ödevleriyle ilgili kuralları saptamak, batı devletlerinde yürütülen askerlik 

usullerini incelemek ve Türk ordusunun ilerlemesi yolunda tedbirleri bulup ortaya 

koymakla görevliydi (Karal,1947:157). 1836’da Bab-ı Seraskeri’de kurulmuştur 

(Heyet,1978:132). Meclisin görevleri, personel işleri, levazım işleri ve maliye işleri 

olmak üzere üç gruba ayrılmıştı. Meclisin ayrıca bir tercüme odası vardı. Bir başkan 

bir sekreter ve 15 üyesi arasında bir müftü ile mülkiye ricalinden siyaset işlerinde 

yetkisi olan bir zat bulunurdu. Diğer üyeleri ordunun yüksek rütbeli subayları idi 

(Heyet, 1978:132 ). 

2.1.2.4 MecIis-i Vükela  

II. Mahmud devrinin sonlarında, l838’de bakanlıkların teşkil edilmesiyle 

modem anlamda bir hükümet şekline doğru yönelme olmuştu. Meclis-i Meşveret ve 

Meclis-i Şura’nın yerini, bakanların teşkil ettiği Meclis-i Vükela veya diğer adı ile 
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Meclis-i Has-ı almaya başlamıştı (Heyet,1978:131). Bu meclise Sultan’ın Bakanlar 

Meclisi anlamında ‘‘Meclis-i Has-ı Vükela” da denir. Nazırların toplandığı padişahın 

hususi danışma kurulu olarak faaliyet gösteren meclistir (Zakıa,1999:254).  

Meclis-i Vükela başvekilin veya sadrazamın başkanlığında toplanıp önemli 

devlet işlerini görüşür ve icra işlerinde nezaretler arasında koordinasyonu sağlardı. 

Nazırların her biri nezaretlerinin görev alanına giren işlerden sorumluydu. Meclis, 

gerekli gördüğü veya alt kademedeki diğer meclislerin hazırladığı tasarıları ve 

meseleleri tartışıp gerekli düzeltmeleri yapar, daha sonra sadrazam bunları bir 

tezkireyle padişahın onayına sunardı(Akyıldız,2003:253). 

 Meclis, kuruluşundan 4 Kasım l922’de son sadrazam Ahmed Tevfik 

Paşa’nın istifa etmesine kadar varlığını ve faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü. Osmanlı 

devlet geleneğinde meclis halkla padişahlık makarnı arasında bir perde vazifesi 

görürdü. Diğer bir ifadeyle, yönetimin halkın hoşuna giden icraatları padişaha, 

başarısız uygulamaları ise meclise ve sadrazama hamledilir, böylece başarısız 

icraatlarda vekillerden biri veya birkaçı yahut sadrazam görevden alınarak, padişaha 

gelebilecek tepkiler önlenmiş olurdu.  

2.1.3. İdari Alanda Yapılan Diğer Islahatlar 

II. Mahmud’un saltanatının birinci bölümünde askeri reformlar egemen 

iken, saltanatın ikinci bölümünde sivil reformlar yapılmıştır. Yeniçeri Ocağı yeni 

düzen hareketlerine daima karşı gelmişti; ortadan kaldırılmasıyla yeni düzen 

düşüncelerinin sağlanması için yol açılmış oluyordu. II. Mahmud tahta çıktığı 

günden beri tasarladığı reform programını yürürlülüğe koydu(Karal,1947:155). 

Sultan II. Mahmud, devletin içte ve dışta karşılaştığı son derece ciddi ve 

hayati tehlikelerle karşı karşıya gelmesine rağmen giriştiği ıslahat etkinliklerinde 

yılmadan, usanmadan, cesaretle büyük çabalar gösterdi. Özellikle 1826’da Yeniçeri 

Ocağı’nı kapattıktan sonra kendini daha güçlü hisseden Sultan Mahmud merkezi 

idare ve hükümet teşkilatında büyük düzenlemelere giderek modern bir devlet 

teşkilatı ve bürokrasisi kurmaya çalıştı. Bu doğrultudaki çalışmalarıyla Avrupa 

tarzında bir hükümet teşkilinin ilk örneklerini verdi (Ünal,2003:102). 
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Bundan başka padişah, tebaası arasında din bakımından herhangi bir fark 

gözetmediğini şu satırlarla belirtti: “tebaamdan Müslümanları ancak camide, 

Hıristiyanları kilisede, Musevileri de havrada tanımak isterim. Bu mabetlerin dışında 

hepsi aynı insanlık haklarına sahip bu vatanın evladıdır.” 

(Karal,1947:156;Koçu,1981:391). 

Bütün memurların atanması ve ilerlemeleri sağlam temellere dayandırıldı. 

İlerlemelerde ula, saniye, salise ve rabia olarak memurluklara karşılık teşkil eden 

sınıflar kuruldu. Bu rütbelere nişanlar, resmi elbiseler ve kılıçlar verildi. Memurların 

derecelerine ve işlerinin önemine göre, maaş bağlandı(Karal,1947:156-157). Böylece 

devlet yönetiminde sivilleşme keyfıyeti daha belirgin bir hale geldi(Çabuk,1994:42). 

Sultan II. Mahmud olumlu ilişkilerini yeniden düzenleyici ve uyruklara yeni 

bir takım güvenceler tanıyıcı girişimlerde de bulundu. II. Mahmud döneminde, 

Tanzimat’ın kanunlaştırma hareketlerine zemin hazırlaması bakımından önemli iki 

Ceza Kanunnmesi kabul edilmiştir (1254–1838)(Kaynar,1991:295). Bunlardan biri 

Kadıasker, Kadı ve Nüvvab’a, diğeri ise memurine özgüdür. Memurların 

işleyecekleri suçları ve bunların cezalarını kapsayan ve keyfi cezaların kaldırıldığını 

belirten Memurine mahsus ceza kanununun da Osmanlı Devleti ceza hukukundan 

zulüm suçu ve siyaseten katl gibi cezalann kalkması yolunda bir adım atılması 

yönünde önemli bir metindir (Mumcu,1985:33).  

II. Mahmud döneminde yapılan bir takım değişikliklerle, özellikle 

Yeniceriliğin ilgasından sonra Kadılar, Kadılık görevlerinde yardımcıları olan bir 

takım kişi, kurum ve sosyal gruplar ve dolayısıyla bir takım fonksiyonlannı yavaş 

yavaş kaybetmiş, ellerinden beledi görevleri de alınmıştır. II. Mahmud’un Kadıların 

fonksiyonlarında indirim doğrultusunda yaptığı işlerden biri de mahallelerin 

yönetiminde Imamların görevlerine ortak bir kurum olarak Muhtarlık teşkilatını tesis 

etmesidir (1829). Bilindigi gibi Klasik Dönem Osmanlı taşra yönetiminde İmam, 

Padişah beratı ile tayın ediliyordu; mülki ve beledi amir olan Kadı’nın mahalle 

düzeyindeki temsilcisi gibiydi. Muhtarlık teşkilatının kurulmasıyla vergi salınması ve 

toplanması, mahalle veya köyün güvenlik işleri Muhtarların yetkisi dâhiline verilmiş 

ve İmam da aynı derecede sorumlu tutulmuştur. Dolayısıyla Muhtarlık müessesesı, 

her ne kadar muhtarlar lmamlann kefaletiyle seçilseler de İmamların yetki ve 
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sorumluluklannı almaya başlamış ve böylece İmamların görev ve işlevleri de dini 

alanla sınırlandınlmaya doğru yolalmıştır (Okumuş, Cihan ve Avcı,2006:226). 

II. Mahmud, Mehmed Ali Paşa tehlikesine Rusya’nın yardımı ve İngiltere 

ve Fransa’nın müdahalesi sayesinde karşı koyduğunu dikkate alarak, ancak bir denge 

politika takip etmek suretiyle, Osmanlı Devleti’nin mevcudiyetini devam 

ettirebileceğini anlamıştı. Daha önceki yıllarda Osmanlı’nın devletlerarası siyasi 

münasebetlere yabancı kalmasının mahsurlarını da dikkate alınca, ilk defa III. Selim 

devrinde başlayan ve Kabakçı isyanı neticesinde terk edilen, Avrupa Devletleri ile 

diplomasi münasebetleri kurulması usulüne geri dönmeye karar verdi. 13 yıl aradan 

sonra 1834’te Londra, Paris, Viyana ve Berlin’de yeniden açılan Osmanlı daimi 

elçilikleri sayesinde Bab-ı Âli, Avrupa siyasetini yakından tanıdı. Ayrıca elçiliklerde 

vazife gören memurlar yabancı dil öğrendiler (Ünal,2003:106).  

Avrupa’ya gönderilen elçiler (Paris -Mustafa Reşit Paşa, Londra - Namık 

Paşa, Viyana- Damat Ahmed Fethi Paşa, Berlin- Kamil Paşa) Osmanlı Devleti’nde 

tatbik edilmesi gerekenler hakkında layihalar gönderdiler. Hatta Mustafa Reşit Paşa 

1835 yılı ortalarında II. Mahmud’a takdirn ettiği layihadan üç ay kadar sonra bu defa 

“büyükelçi” rütbesiyle yeniden Paris’e gönderildi (Ünal,2003:106).  

İlk olarak III. Selim saltanatında başlatılan fakat bir süre sonra kaldırılan 

Avrupa’daki daimi elçilikler de II. Mahmud devrinde yeniden ve devamlı olarak 

kurulmuştur. Ayrıca yurt dışına çıkacaklar için pasaport alma usulü konuldu. Bu iş 

Hariciye Nezareti tarafından yerine getirilecekti. Daha evvel yabancı bir memlekete 

gidecek olanlar, o ülkenin Osmanlı devletindeki elçisinden bir belge almak 

zorundaydılar. Pasaport usulü konulunca, yabancı elçilere sadece vize hakkı tanındı. 

(Karal,1947:157).  

II. Mahmud yeni düzen hakkında tedbirler düşünmek ve hükümete 

tekliflerde bulunmak üzere, meclisler ve komisyonlar kurulmasına da çalıştı. Bu 

çalışmalar sonunda önemli devlet meselelerinin görüşülmesi için bir kısım meclisler 

kuruldu. Bu suretle, eskiden Divan-ı Hümayun’da görülmesi gelenek halini almış 

olan devlet işleri, özelliklerine göre bu meclislerde görüşülmeye başlandı 

(Karal,1947:157;Çabuk,1994:42).  
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B. SOSYAL ALANDA YAPILAN ISLAHATLAR 

2.2.1. Kıyafet Kanunu 

II. Mahmud’un yapmış olduğu değişikliklerden biriside Osmanlı 

padişahlarına ait birçok tören ve gelenekleri bırakması ve bu arada hükümdarların 

ananevi giyiniş tarzını terk edip batıdan Mısır’a girmiş olan kıyafeti kabul etmesiydi 

(Er,1999:216) 

Sultan Mahmud 3 Mart 1829’da Türkiye tarihinde mühim bir dönüm noktası 

olan “kıyafet kanunu”nu yayınIadı(Ünal,2003:107). Bu yüzden de II. Mahmud 

döneminin Türk kıyafet tarihinde önemli bir yeri vardır. Önce askeri kıyafetlerde, 

ardından sivil memur kıyafetlerinde geleneksel tarz terk edilerek Avrupa tarzı 

benimsendi. Kıyafet konusunda yapılan bu inkılâplarda devlet adamlarının hepsi 

kendisiyle aynı fikirde değillerdi. Fakat korkularından ses çıkartamıyorlardı. Halk da 

inkılâpların lüzumunu an1ayamamıştı (Öztuna,1989:97). 

Yeni kıyafet konusunda Mehmed Ali Paşa’nın Mısırda uyguladığı kıyafet 

sistemini benimsedi ve halk arasında bu kıyafetle dolaşmaktan çekinmedi. Sakalını 

da kısa kesti. İlmiye sınıfı hariç bütün devlet memurları pantolon ve ceket 

giyeceklerdi Batıda dini sınıf bugün de kıyafetleriyle diğer sınıflardan 

ayrılırlar(Öztuna,1989:97).II. Mahmud, setre ve pantolonu mecburi kıyafet yaptıktan 

sonra serpuş meselesini de ele aldı. Serpuş, Osmanlı İmparatorluğu’nda ırk, din, 

tarikat, sınıf ve meslek alameti idi. Devlet adamları kavuk giyerlerdi. Fakat 

kavukların şekli meslek ve rütbelerine göre değişirdi(Karal,1947:162). 

Sarığın kaldırılıp yerine fes konması, halk arasında oldukça büyük bir 

mukavemetle karşılandıysa da, ciddi bir hadiseye sebep olmadı(Ünal,2003:107). II. 

Mahmud bu kıyafet değişikliğini bütün devlet memurları için mecburi hale getirdi. 

(Er,1999:216). 

2.2.2. Nufus Sayımı ve Mülk Yazımı 

Merkezi hükümete yönelik düzenlemeleri, İmparatorluğunun tebaasını 

doğrudan ilgilendiren reformlar izledi; Osmanlı Devleti’nin tarihinde ilk defa olarak, 

nüfus ve mal sayımı için bir girişim tertiplendi(Zakıa,1999:255). 
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Osmanlı İmparatorluğu’nun gelişme sıralarında nüfus sayımına büyük önem 

verilmiştir. İmparatorluğa katılan her toprak parçasında ilk yapılan işler arasında 

toprak yazımı ve nüfus sayımı vardı. Fetihler Olduğunda ele geçirilen toprakların 

mülk yazımı yapıldığı gibi üzerindeki nüfus da yazılıyordu. Ayrıca her otuz, bazen de 

elli yılda bir genel yazım yapılırdı. Ancak XVII. Yüzyılın ortalarından itibaren, 

yalnızca yeni ele geçirilen topraklar için bu çeşit yazımlar yapılır oldu. Genel arazi 

ve nüfus yazımları giderek tamamıyla unutuldu (Çabuk,1991:41). 

 Rumeli ve Anadolu’da aynı zamanda ve modem anlamda ilk nüfus sayımı 

II. Mahmud devrinde yapıldı. Sultan II. Mahmud döneminin en önemli icraatlarından 

birisi de ülkede gerçekleştirilen bu nüfus sayımıdır (Karal,1947:159;Çabuk,1991:42). 

Rumeli ve Anadolu bölgelerini kapsayan nüfus sayımını gerçekleştirmek 

askeri bir amaca hizmet ediyordu, bu yüzden bu sayım kadınlardan ziyade sadece 

erkekleri kapsıyordu. Ayrıca Yeniçeri Ocağının lağv edilmesinde sonra 

gerçekleştirildi ki, o sıralarda Osmanlı Devleti, ölenlerin yerlerini alacak yeni 

askerlere ihtiyaç duyuyordu(Zakıa,1999:255). 

Hükümet, Yeniçeri Ocağı ‘nın kaldırılmasından sonra, kurulması 

kararlaştırılan yeni asker için insan ve vergi kaynaklarına muhtaçtı. Bu kaynakların 

değeri hakkında bir düşünceye sahip olmak için sayım yapılması 

kararlaştırıldı(Lewis,2000:91). Kendi dönemine gelinceye kadar, pek çok savaşlar 

olmuş, salgın hastalıklarda büyük nüfus kayıpları meydana gelmiş, elden çıkan 

topraklarda yaşayan Müslüman nüfusun göçleri sonucu, demografik değişmeler vuku 

bulmuş, bu yüzden de devlet, adalet sağlama ve vergi tevzi hususunda sıkıntılar 

çekmeye başlamıştı (Çabuk,1991:42). 

Nüfus sayımının ne şekilde yapılacağını tayin etmek için özel bir meclis 

kuruldu. Bu meclis gereken talimatnameleri hazırladı (Karal,1947:159). Rumeli ve 

Anadolu bölgelerini kapsayan nüfus sayımı gerçekleştirmek askeri bir amaca hizmet 

ettiğinden bu sayım kadınlardan ziyade sadece erkekleri kapsıyordu (Lewis,2000:91; 

Zakıa,1999:255). 

İlk defa yapılan bu iş halka çirkin görünmesin diye din adamları araya 

konuldu ve nüfus sayımı için, nüfuz sahibi kişilerle ulemadan bazı kişiler de 
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görevlendirildi (Lewis,2000:91). Memurlar, Anadolu ve Rumeli’de kendilerine 

gösterilmiş olan yerlere hareketlerinden önce, Bab-ı âli’ye gelerek, memuriyetlerine 

dair talimatlar aldılar. Memurların görevlendirildikleri yere hareketlerinden sonra, 

gönderdikleri defterleri derlemek ve genel neticeleri saptamak için Istanbul’da bir 

ceride nezareti kuruldu(Karal,1947:159). 

Erkek nüfusunun sayımı din esasına göre yapıldı. Bu suretle Rumeli ve 

Anadolu’nun İslam ve Hıristiyan erkeklerinin sayısı tespit edildi. İslam nüfusu içinde 

kıptilerle aşiretler de ayrı sayıldı. Reaya adıyla gösterilen Hıristiyanlara gelince, 

genel olarak, ırk ve dil farkı gözetilmeden yapıldı. Sayım neticesi Anadolu ve 

Rumeli’de dört milyona yakın erkek nüfusunun varlığını meydana çıkardı. Bunun 

takriben bir buçuk milyonunun Rumeli’de, iki buçuk milyondan biraz fazlasının da 

Anadoluda Olduğu anlaşıldı. Rumeli’de az sayıda Yahudi ve kıpti bir tarafa 

bırakıldığı takdirde, sekiz yüz bin Hıristiyan karşısında beş yüz bin Müslüman tespit 

edildi. Anadolu’da ise iki milyon islam nüfusuna mukabil dört yüz bin Hıristiyan 

olduğu anlaşıldı (Karal,1947:159-160). 

Nüfus sayımı yapılırken mülk yazımı da yapıldı. Bu yazımın sebebi ise, 

harpler dolayısıyla devletin vergilerle ilgili kanunnamelerin ve hükümlerin 

yürütülmesini gerektiği gibi kontrol edememiş olmasıdır. Bu yüzden de bazı yerlerde 

islam ve Hıristiyan tebaanın devlete verdiği vergilerin esası sarsılmış bulunuyordu 

(Karal,1947:160). 

Böylece her eyaletin nüfusu ve emlaki tespit edilmiş oldu. Her eyalet için 

bunlann ayrı ayrı kütük defterleri hazırlandı. Müslümanlar ve diğer din mensupları 

ayrı ayrı olmak üzere mahalle ve köy ünitelerine göre baba adları ve doğum 

tarihleriyle bunlara geçtiği gibi, bundan sonraki nüfus vukuatının, yani doğum ve 

ölümlerle gerçekleşen yer değiştirmelerin bunlara işlenmesi usülü kabul edildi. Bu 

kayıtlar, ayrıca askeri mükellefiyetler için de esas olacaktı. Bu suretle vatandaşlar 

vermekle yükümlü olduğu vergiler de adil bir esasa bağlanmış oldu. Taşınmaz 

mallarla zirai ve ticari faaliyetlerin sağladığı gelirlerden ve bunların dışında kalan her 

nevi gelirden alınacak vergiler için binde hesabına bağlı nispetler kabul edildi. 

Olağanüstü vergilerin alınış şartı, zaman ve tarzı belli usullere bağlandı. Herkese 

mükellef olduğu vergiyi belirten belgeler verilmesi, vergilerin yılda iki taksitle 
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alınması ve mali yılbaşının Mart ayı olması kabul edildi. Bu suretie devlet, aynı 

zamanda yıllık gelir tahminini yapabilecek imkâna sahip olacaktı(Er,1999:215). 

Sayım sayesinde vatandaşların vermeleri gereken vergiler defterlere 

işlendiğinden, fazladan vergi toplanmasının önüne geçildi. Ayrıca askeri masraflar 

için yeni vergi koyma yolları araştırılıyordu(Ünlü,1994:53;Çabuk,1991:43). 

Vergilerle ilgili hükümler gereği gibi kontrol edilmediğinden, borçlu 

oldukları verginin yarısını veya üçte birini kesenler olduğu gibi, himaye, iltimas 

sebebiyle vergi kudretinde olduğu halde hiç vermeyenler de vardı (Karal,1947:160). 

Bu haksızlıklar ortadan kaldırılarak herkesin gücüne uygun vergi vermesi 

esası kabul edildi. Taşınmaz mallarla, zirai ve ticari faaliyetlerin sağladığı gelirler ile 

bunların dışında kalan vergiler için binde hesabına bağlı nisbetler kabul edildi. 

Herkese, vermesi gereken vergiyi belirten belgeler verildi ve vergilerin yılda iki 

taksit halinde tahsili benimsendi. Bu vergiler haricinde hiçbir kimsenin hiçbir vesile 

ile rencide edilmemesi ve haksız vergi alınmaması için memleketin her tarafına 

yazım memurları gönderilmesi ve örnek olmak üzere önce Hüdavendigar eyaletiyle 

Gelibolu sancağından yazıma başlanması uygun görüldü (Karal,1947:160; 

Çabuk,1991:43). 

2.2.3. Posta Teşkilatının Kurulması 

Daha önceki posta hizmeti, atlı haberciler (ulak teşkilatı) tarafından 

sağlanırdı.Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan beri posta hizmeti ve teşkilatı mevcut 

ise de bu, sadece devlet işlerine ait haberleşmede kullanılmıştı. Gizli ve önemli 

fermanlar, emirler haberler ilgili makama kadar görevlendirilen kimse tarafından 

götürülürdü (Heyet,1978:318-319). 

Batı memleketlerinde uzun zamandan beri tatbik edilen umuma mahsus 

modern posta usülü, II. Mahmud tarafından Osmanlı memleketleri için de kabul 

edilmiştir. Böylece, vatandaşların haberleşme hizmetini devlet üzerine almış 

bulunuyordu. Bundan sonra her nevi posta teşkilatı ilga olundu(Er,1999:215). 

II. Mahmud şu hatt-ı hümayun ile Türkiye’ye posta usulünün alınması 

gereğini anlattı: “Nizam-ı mülk-ü hümayunumun istihsali emniyeti ve irat tedariki 

vacibeden olduğuna ve Dersaadetimden taşraya gönderilen ve taşradan Dersaadetime 
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gelen mekatip kimden kime gidip geldiği malum olmamak münasebetiyle tahrirat 

maddesinde fesat tekevvün ve zuhur ettiğine binaen bu madde dahi yoluna konulmak 

üzere hattır-ı hümayunuma şu veçhile hutur eder ki memalik-i sairede cari olduğu 

misillü tarik-i devlet-i aliyyemde kargüzar bir kimesne hüsnü tabir ile bu lıususu 

nazır-ı nasp ve bir münasip mahal tahsis olunarak tarafından Anadolu ve Rumeli’nin 

münasip mahallerine adamlar ikame edüp fimabaat hiç kimesne hodbehod mektup 

göndermeyüp gerek ehl-i İslam ve gerek reaye ve efrenç taifeleri gönderecekleri 

mektup ve emanetlerini nazıra götürüp sebt-i defter olunarak her bir mahalle 

muvakkaten tatar ihraciyle mahallerine gönderüp adamlar marfetiyle ihsaniye verilse 

ilh… (Karal,1947:160-161). 

Posta hizmetinin, vatandaş hizmetinde de kullanılmasına karar verildikten 

sonra 1834 yılında İstanbul ile İzmit arasında bir posta yolu yapıldı. Yer yere 

postahaneler inşa edildi. Yolun Üsküdar’dan Kartal’a kadar olan kısmı sona erince, 

Padişah’ın bizzat bulunduğu bir törenle işletmeye açıldı. Daha sonraları, posta yolu 

ihdas edilmiş ve posta ile haberleşme daha pratik bir duruma getirilmişti. İkinci yol 

Üsküdar ile Edirne arasını birbirine bağladı. Resmi posta teşkilatının kurulmasından 

sonra, her türlü özel posta teşkilatı ortadan kaldırıldı(Zakıa,1999:255). 

Posta hizmeti bakımından ülke çeşitli kollara ayrılmıştı. Her kolun uygun 

yerlerine postaneler kurulmuş ve haftanın belli günlerinde belirli yönlerde postalar 

yola çıkarılmaya başlanmıştı. Bu şekilde muntazam çalışmaya başlayan posta 

hizmetinin önceleri Rumeli’de daha önemle uygulandığı görülmektedir.Askeri posta 

hizmetleri de, genel olarak bu teşkilattan yararlanılarak yapılırdı.Özel hizmetler için 

yine ulaklar çıkarıldığı olurdu (Heyet,1978:318). 

Sultan II. Mahmud’un iletişim sahasında ki uğraşları, halefleri tarafından 

geliştirilerek yürütüldü.1855 yılında İmparatorluk telgraf ile tanıştı ve ilk demir yolu 

1860 yılında döşendi(Zakıa,1999:255). 

2.2.4. İlk Osmanlı Pasaportu 

Hariciye Nezareti (Dışişleri Bakanlığı)’nin kurulması ve düzenli olarak 

Osmanlı Devleti’nin sınırları dışına seyahatler yapan bakanlığın diplomatik 

heyetlerin faaliyetlerinin organizasyonunun gerçekleştirilmesi pasaportun ihdas 
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edilmesini gerekli kıldı (Zakıa,1999:255).Memleket içinde ve memleket dışında 

yapılacak geziler için iki usul kabul edildi. Memleket içinde yapılan geziler için 

kişilerin mürur tezkeresi taşımaları, memleket dışına gideceklerin ise her devlette 

Olduğu gibi, hariciye nezaretinden pasaport almaları şart koşuldu(Karal,1947:167).  

II. Mahmud döneminden önce, bir yabancı ülkeye giden yolcu özel bir 

pasaport alabilmek için gideceği ülkenin elçiliğine başvurmak zorundaydı; hatta 

Osmanlı diplomatik heyetlerinin üyeleri bile aynı prosedürü izlemek 

zorundaydı(Zakıa,1999:255). Bu itibarla yabancı memleketlere gidecek Müslüman 

tebaaya ve reayaya hariciye nezaretinden pasaport verilmesi ve Avrupa’da olduğu 

gibi, gidilecek memleketin sefiri tarafından bu pasaportun imza ettirilmesi usulü 

Türkiye’de de kabul edildi (Karal,1947:161). 

Yabancı elçilikler bu imtiyazdan. Osmanlı pasaportunun Hariciye Nezareti 

tarafından kullanıma sokulması ile birlikte mahrum kaldı (Zakıa,1999:255). Pasaport 

usulü konulunca, yabancı elçiliklere sadece vize hakkı tanındı. Bundan başka, yurt 

içinde seyahat edecekler için de ‘Mürür Tezkiresi’ adı altında bir cins dâhili pasaport 

zorunluluğu konuldu. Aslında bu, vatandaşların seyahat hürıiyetini sınırlayıcı bir 

uygulama olmakla beraber, İkinci Meşrutiyet devrine kadar devam etmiştir 

(Er,1999:215). 

2.2.5. Müsadere Usulüne Son Verilmesi 

Müsadere Arapça bir kelime olup lügatlerde, suçlu bir kimsenin malının 

hükümetçe padişah adına zapt edilmesi; ya da kanunen yasaklanmış olan eşya ve 

mallara yine kanuna uygun olarak el konulması şeklinde açıklanmaktadır. Hukuk 

literarüründe ise lügat anlamına uygun olarak işlenen bir suçun karşılığı olarak 

suçlunun mal varliğının bütünü veya bir kısmı üstündeki mülkiyetine son verilmesi 

ve bu mülkiyetin kamusal karakter gösteren bir teşekküle devredilmesidir(Meydan 

LarausseIX:154). 

Müsadere yöntemi bir ceza türü olarak doğu ve batı aleminde bütün tarih 

boyunca uygulanmıştır. Bir ceza ya da güvenlik tedbiri olarak bu yöntem, tek başına 

uygulandığı gibi başka cezalarla birlikte de tatbik edilmekteydi. Bazen özel mülkiyet 

sahibi başka bir ceza görmezken, bazen de idam edilerek mallarına el konuluyordu. 
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Cezanın niteliğine göre mal varlığının bir kısmı ya da tamami alınmaktaydı. 

(Öğün,1999:371). 

 Padişahların müsadere uygulamasının temelinde dört önemli sebebin yattığı 

görülmektedir. Güçlü merkezi bir imparatorluk kurmak ve merkezi otoriteye rakip 

olabilecek güçlerin oluşumunu engellemek, ekonomik bunalım ve savaş 

zamanlarında hazineye gelir sağlamak, üst düzey devlet görevlilerinin öldükten sonra 

mirasçılarına bir şey bırakamayacaklarını düşünerek dürüst davranmalarını 

sağlamak, devlet adamları ve nüfuz sahibi kişilerin çeşitli gayri kanuni metodlarla 

devlete ait malları ele geçirme ihtimallerine karşı önlem almak (Akyılmaz,2008:391). 

Müsadere mekanizmasının işleyişinin mahiyeti yolsuzluklara son derece 

müsait idi. Müsderede malları yazmakla görevlendirilen memur ile ilgili tek teminat 

onun dürüst olup olmamasıydı. Bu memurlar bazen malları kendi aralarmda bölüşüp 

üçte birini bile hazineye göndermedikleri oluyordu. Ve bu memurların bu hali ihbar 

dışında bilinemiyordu. Müsadere uygulamalarinın bu kadar yaygın hale gelmesi 

kendi mal varlıkları da her an tehdit altında bulunan dönemin devlet adamları 

tarafından eleştirilmekteydi(Mumcu,1985:159). 

Tanzimat döneminin seçkin bilim adamlarından olan Ahmed Cevdet Paşa’da 

madde-i müstekreh (iğrenç) olarak nitelendirdiği müsdere yönteminin İslami 

kurallara uymadığı düşüncesindedir. Devlet hizmetinde elde edilen mal varlığının 

kamuya ait sayılması görüşüne dayanılarak asırlarca tatbik edilmiş olan bu yöntemin, 

devlete pek çok zararlar verdiğini ifade eden Paşa, bu görüşüne gerekçe olarak şu 

hususları belirtmektedir: 

 1. Müsadere yöntemi yalnız devlet memurları hakkında uygulanmayıp 

tüccar ve benzeri kesimlerden az çok ekonomik güce sahip olduğu hissedilen herkese 

uygulanmıştır. 

2. Devlet memurlarının tümü mallarını devlet veya mülkten çalıp gasp etmiş 

olmadıklarından mevcut olan mallarından evlat ve vereselerini mahrum etmek 

Allah’ın rızasına, peygamberimizin şeriat-ı mutahharasına ve insaf ve insaniyete 

uymamaktadır. 
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 Osmanlı tarihinin buhranlı bir devrinde tahta çıkan III. Seim (1789-1807) 

döneminde müsadere yönteminin ıslah edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Rusya ve 

Avusturya ile iki yıldan beri devam etmekte olan savaş Osmanlı maliyesini alt üst 

etmişti. Padişah bu krizi aşabilmek amacıyla devlet adamlarının da reyine başvurarak 

bır takım çareler aradıysa da başarılı olamadı. Sonunda bizzat işe girişerek para 

tedarik etmek istedi. Aklına gelen ilk tedbir ise müsadere oldu. Ancak bu uygulama 

itirazlara uğrayınca. itirazlara cevap olmak üzere neşrettiği bir hatt-ı hümayunda; 

niyetinin yetim malı ve kendi emeğiyle servet edinmiş kimselerin malına dokunmak 

olmadığını, ancak sadece devlet kapısında zengin olmuş kimseler den ölenlere ait 

malların ne ölenin varislerine ne de sultanın kendisine ait oldıığunu, bu malların din 

ve devlet uğrunda sarf edilmek üzere tamamen hazineye alınacağını belirterek, 

uygulamanın kendinden önceki padişahlar zamanında da bundan farklı olmadığını 

vurgulamıştı (Karal,1946:81-83). 

 Özellikle II. Mahmud (1808-1839) zamanında müsadere yönteminde öyle 

bir döneme girilecekti ki zengin ve varlıklı herhangi bir kimsenin öldüğünün ihbar 

edilmesi, terekenin devlet tarafından müsadere edilmesi için yeterli olacaktır. İhbar 

etme ve bunun karşılığında elde edilen ihbariye ücreti müsadere olayında 

mekanizmanın işlemesinde kolaylık sağlamaktaydı. Bu uygulamanın muhatapları 

genellikle ayanlardı. 17. yüzyılın sonlarından itibaren güç kazanmaya başlayan 18. 

ve 19. yüzyıllarda tüm olumsuzluklarına karşılık faydalı yönleri de olduğundan 

devletin bir türlü vazgeçemediği ayanlar (Mert,DİA,III:195-198), merkezi otorite 

karşısında kazandıkları siyasi ve ekonomik güçlerinın de etkisiyle işledikleri 

suçlardan dolayı genellikle cezalandırılamıyor; ya da hafıf cezalara çarptırılıyorlardı. 

Merkezden gönderilen valiler, kolaylıkla idam edilip malları müsdere edilirken, 

ayanlar en fazla azil ve sürgün cezalarına çarptırılmaktaydılar. Bu ise merkezi 

otoriteniniyice zayıflamasına neden oluyordu. 

Merkezi otoriteyi yeniden tesis etmek azminde olan Sultan II. Mahmud, bu 

amacına ulaşabilmek için müsadere yöntemini etkili bir şekilde kullanmıştı. Rusçuk  

ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın bir yeniçeri isyanı sonucunda öldürülmesini (16 

Kasım 1808) fırsat bilerek, ayanların nüfuzunu kırmak amacıyla, çoğunu idam ettirip 

mallarını müsdere ettirdi (Mert,DİA,III:195-197). Eceliyle ölen ayanların ise varisleri 
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olup olmadığına bakılmaksızın terekeleri zapt edilmekteydi. Böylece merkezi 

yönetimin, gerektiğinde mahalli otoritelerinden askeri, idari ve başka alanlarda 

faydalandığı ve sağlıklarında cezalandıramadığı ayanların öldüklerinde ayanlıklarını 

bir tür suç sayarak, servetlerine el koyup cezayı infaz etme anlayışı içinde olduğu 

görüImektedir. 

Bu şekilde Anadolu ve Rumeli deki ayanların nüfuzunu büyük ölçüde kıran 

II. Mahmud(Nagata,1997:191-193), yapmak istediği ıslahat karşısındaki en büyük 

engel olarak gördüğü Yeniçeri ocağını kaldırırken de müsadere yöntemine başvurdu. 

1826 tarihinde top güleleriyle dağıtılan bu ocağın izlerini tamamen silmek ve 

yeniden toparlanmasına fırsat vermemek üzere sağa sola dağılan yeniçerilerin sığınak 

yeri haline gelmiş olan Bektaşi vakıflarına ait malvarlıkları müsdere edildi. Bu 

vakıflar 14. yüzyılın ikinci yarısında Yeniçeri teşkilatının Bektaşi tarikatına 

bağlanmasının ardından tarikatın hoşa gitmeyen tutumlara girmesini engellemek ve 

Anadolu’da Safevi propagandasının etkisini azaltmak amacıyla özellikle II. Bayezid 

zamanında bir hayli zengileştiri1mişti(Ocak, DİA V:378).  

Her ekonomik buhran sırasında müsadere yöntemine başvurulması, toplum 

ve devlet ileri gelenleri arasında eskiden beri mevcut olan müsadere karşıtı görüşlerin 

iyice güç kazanmasına neden olduğ Ayrıca 16. ve 17. yüzyılların hukuk anlayışı 19. 

yüzyılda doğal olarak değişmeye başlamış, dünya hukukundaki gelişmelerin 

paralelinde daha yumuşak bir anlayış yerleşmeye başlamıştı.19. Yüzyılın değerli 

aydınlarından Ahmed Cevdet Paşa; devlete düşen görevin memurlara ait mal 

varlığının kaynağını şüpheli görerek müsadere yoluna başvurmak değil, onların 

haksızlık yapmasına fırsat vermemek olduğunu ifade ederek bu yeni anlayışı tebarüz 

ettirmektedir. Osmanlı sultanları da bu gerçeği kabul ettiklerinden II. Mahmud 

(kendisi de pek çok ayanın malını müsadere etmiş olmasına rağmen) döneminde bu 

yöntemin ıslah edilmesine teşebbüs edildi(Mumcu,1985:259). Musadere meselesinin 

çözüme kavuşturulması bir zarüret halini almıştı. Yeniçeri Ocağının kaldırılması 

üzerine 17 Haziran 1826 günü, ümera ve ulema toplantısından sonra tamim olunan 

fermanda Yeniçeri Ocağı’nın kaldırıldığı belirtildiği gibi müsderenin de kaldırıldığı 

ilan edilmiştir. II. Mahmud söz konusu fermanında “bundan böyle saltarıatın millet 

ıçin bir dehşet, bir korku kaynağı değil bir destek olmasını istiyorum. Bunun için 
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kişinin malına devletçe el konulması ge1eneğini kaldırıyorum” demesine ve 

müsaderenin ancak kamu malı olduğu mahkeme kararıyla saptanan servetlere 

uygulanması kuralını getirmesine rağmen müsadere tamamen kalkmış olmuyordu.  

Bu ferman, müsadere usulünü tamamen ortadan kaldırmamış, devlet 

memurları dışında çeşitli yollardan servet sahibi olmuş kimselere ait malların bundan 

böyle müsadere edılemeyeceği hükmunü koymakla yetinmiştir. 

Nihayet 3 Kasım 1839 tarihli Tanzimat Fermanıyla mahkeme kararı 

olmaksızın hiç kimsenin mallarına el konularnayacağı esası kabul edilmiş ve böylece 

keyfi müsadere uygulamalarına son verilmiştir. Bütün Osmanli tebasına can, ırz, 

namus ve mal güvenliği vadeden fermanda, müsadere uygulamlarının sakıncalarına 

da temas edilerek özel mülkiyeti sürekli olarak tehdit altında bulunduran bu 

yöntemin insanların çalışıp üretme azmini kırmak suretiyle ülkenin kalkınmasını 

engellediği önemle belirtilmişti (Ögün, Osmanlı, VI:374). 

2.2.6. Ayanlarla Mücadele 

Ayanlık dönemi, Osmanlı Devleti tarihinin önemli dönemlerinden biridir. 

Esas konuya girmeden önce ayanın tanımı ve ayanlar üzerinde durmak yararlı 

olacaktır. 

Ayan; bir şehir, kasaba, zümre ve dönem içindeki ileri gelen kimseler 

anlamındadır(Köprülü, İA, II:40). XVI. Ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı memleketinin 

bir yerleşim merkezindeki ulema ve kapıkullarının mensup, mazul ve emeklileri ile 

esnaf ve tüccarın önde gelenleri ayandan sayılır ve hepsine birden ayan-ı belde, ayan-

ı memleket, ayan-ı vilayet veya ayan ve eşraf denirdi. XVIII. yüzyılda halk ile devlet 

arasındaki işleri yürüten, merkezi hükümete karşı halkın ve halka karşı da merkezi 

hükümetin temsilcisi konumundaki ve vilayet ayanlarının da reisi durumundaki 

ayana ise resmi ayan ve reis-i ayan adları verilirdi (Özkaya,1977:23-24). 

 Osmanlı klasik döneminde kurumlar, görevlerini gereği gibi yaptıklarından 

ayanların toplum içindeki nüfuzu oturduğu yerleşim merkezinin sınırları dışına 

taşmazdı. ayanlar, XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren memleketin idaresinde ve 

düzeninde aksaklıkların belirmesiyle önem kazanmaya başladı. Bu devirde halk ile 

devlet arasındaki işlerde aracı ve iş takipçisi olarak faaliyet gösteren ayanların, 
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bulunduğu yerin çeşitli ihtiyaçlarını temin etmek, vakıfların tevliyet ve nezaret 

işlerini yürütmek, satılan malların fiatlarını tesbit etmek, bilirkişilik yapmak, bazı 

vergilerin tahsil zamanını belirlemek, kötü idarecilerin görevlerinden alınmaları ve 

yerlerine iyi yöneticılerin tayin edilmeleri yolunda şehir sakinlerinin isteklerini 

İstanbul’a arzetmek gibi bir fonksiyonları vardı. 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında ayanlar, iltizama katılmak ve çiftçiye borç 

para vermek suretiyle servetlerini çoğaltıp topraklarını genişlettiler.(Özkaya,1977:23-

24).Bunun yanı sıra bazen bozulan işlerini düzeltip devam ettirebilmek ve bazen de 

nakdi vergilerini ödeyebilmek amacıyla borç alan halkı kendilerine daha bağımlı hale 

getirdiler. Bu şekilde ayanlar, mali ve içtimai bakımdan giderek güçlendiler. 

II. Mahmud tahta çıktığı zaman Osmanlı imparatorluğunun bazı 

eyaletlerinde yarı bağımsız ayanlar türemişti. Sadrazam Alemdar Mustafa onları 

başkente getirerek padişahın otoritesine dokunamayacak şekilde hareketlerini 

sağlamak için bir ittifak senedi imzalatmıştı. II. Mahmud, saltanatına gölge düşüren 

Sened-i İttifak’ın hazırlanmasında ayanların rollerini çok iyi bildiği gibi Nizam-ı 

Cedite son verilmesinde onların faaliyetlerini de unutmamıştı. Bu bakımdan o, hem 

Sened-i İttifak’a benzer belgelerle bir daha karşılaşmamak, hem de yenileşme 

hareketleri karşısında muhalif bir kuvvet olarak gördüğü ayanları her bakımdan 

kendisine bağlamak ve onların taşradaki üstünlüklerine son vermek üzere 

merkeziyetçilik siyasetine yöneldi(Mert,1999:174).  

Saltanatın ilk günlerindeki hadiseler, onun merkezi iradeyi güçlendirmeyi 

zorunlu kılmak hususunda, kendisini iyice kamçılamış bulunuyordu. Nitekim tahta 

geçer geçmez imzalamak zorunda kaldığı Sened-i tttifak’ı, daha sonra da devlete 

başkaldıran asileri tepelemek hususunda bir delil kabul etti. Bu doğrultuda yaptığı 

çalışmalarla da ayan ve mütegallibeleri ortadan kaldırdı ve devlet otoritesini hemen 

her yerde hakim kıldı (Çabuk,1994:41).  

Taşrada ayanların merkezi yönetimin otoritesini ele geçirerek askeri ve mali 

konulardaki emirlere itaat etmemeleri, halkın sörnürülmesine ve memleketin 

çöküşüne sebep olmaktaydı. Bütün bu olumsuz gelişmeleri önlemek üzere padişah, 

1812 Bükreş Andlaşması sonrasında merkeziyetçi politikayı uygulamak üzere 
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harekete geçti(Mert,1982:42-45). Onun bu siyasetini başta Halet Efendi olmak üzere 

saray, ulema ve Bab-ı âli bürokrasisi de destekledi. Çünkü bu siyasetin başarısı, 

merkezin vilayetlere hâkim olması ve adı geçen zümre mensuplarının nüfuzlarının 

taşrada artarak geçerli olmaması demekti. II. Mahmud, itaatkâr ve güçlü olan 

ayanlara karşı kuvvet kullanmayıp onların ölümlerini bekledi. Ölümleri üzerine 

yerlerine varislerini değil de Bab-ı âlinin temsilcilerini tayin ederek taşradaki 

etkilerini azalttı. Padişah asi ayanlar üzerine ordu göndermek ve bazen da onları 

birbirine düşürmek suretiyle merkezi otoriteyi hâkim kılmayı başardı. Mesela 

Tepedelenli Ali Paşa ve Tekelioğullarının üzerine ordu yollarken Tuzcuoğullarına 

karşı Hazinedaroğullarını kullandı. Asi ayanların çoğunu idam ve malları ile emlakini 

de müsadere ettirdi (Mert,1982:46–47). 

II. Mahmud, bazı ayanları kendi bölgelerinden uzak yerlere sürgün ederek 

veya İstanbul’da görevlendirip gözetim altına alarak büyük ölçüde pasif duruma 

düşürdü. Uygulanan merkezileştirme politikası sonunda ayan1ar; genel olarak siyasi, 

askeri ve idari güçlerini kaybetmiş görünmektedirler. Ancak II. Mahmudun 1829–

1830 yıllarında Aydın’da ayaklanan Atçalı Kel Mehmed’e karşı Karaosmanoğulları 

ve İlyaszadeler ile Tavaslı Osman Ağayı kullanması bazı ayanların askeri ve idari 

gücünü kaybetmedigini ortaya koymaktadır(Uluçay,1968:5-6) askeri ve idari yönden 

güçlerini kaybeden ayanlar ise taşradaki sosyal ve iktisadi nüfüzlarını devam etrirme 

imkanını ellerinden bırakmadılar. Bu bakımdan pek çok ayan, iltizam işlerini yine 

sürdürdü. 

Hükümet, otoritesini imparatorluğun her tarafında geçirmek için bu ayanlara 

karşı esaslı bir harekete geçti. Ayanlardan bir kısmı öldürüldü. Bazıları da sürüldü. 

Fakat Tepedelenli Ali Paşa ve Mısır valisi Mehmed Ali Paşa gibileri devlete kafa 

tuttular. Neticede iç harpler doğdu. Tepedelenli Ali Paşa öldürüldü ise de, devlete 

karşı isyanı, Yunan isyanlarının başlamasına ve gelişmesine sebep oldu. Mısır valisi 

Mehmed Ali Paşa, Şam ve Suriye’yi ele geçirdikten sonra, Anadolu içerlerine kadar 

girmeye ve Manisa’ya kadar ilerlemeye muvaffak oldu. Bu esnada, paşanın 

fitneleriyle Anadolu’da birçok isyanlar oldu. Bütün bu ayaklanmalara ve iç harplere 

rağmen Rumeli’de ve Anadolu’da devlet otoritesini kurmak mümkün oldu 

(Karal,1947:158). Ancak bu isyanları bastırmak devlete pek pahalıya mal oldu 
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(Ünlü,1994:53). İsyanlar bastırıldıktan sonra hükümet, memleket idaresinde yeni bir 

düzen kurmaya teşebbüs etti.(Karal,1947:158).  

1833’ten itibaren memleketin bazı yerlerinde ayanlık seçimi yerine 

muhtarlık seçimine geçilerek “halkı ayanın zulmünden kurtarmak amacı ıle Ayanlık 

teşkilatı yerine muhtarlık örgütü kuruldu. Ardından 1837’de bir çeşit ayanlık 

sayılabilen Bosna’daki kaptanlık kaldırıldı(Eren,1965:24). Daha sonra da ayanlığın 

güçlenmesinde etkileri büyük olan malikane sistemi ile mütesellimliğe Tanzimat 

devrinde son venildi(Pakalın,1971-1972:628). 

Eğer Sened-i İttifak devem etmiş olsa, ayan ve derebeyleri Anadoluda geniş 

bölgelerde hâkimiyetlerini sürdürseler ve gitgide büyük bir kuvvet kazansalar idi, 

merkezi otoritenin gücü zayıflamiş olacak ve belki de Osmanlı Devleti beylikler 

devrinde olduğu gibi parçalara bölünecekti buda hiç iyibir durum 

olmayacaktı(İnalcık,1964:682). 

2.2.7. Eyalet Yönetiminde Düzenleme 

Sultan Mahmud eyaletlerin yönetiminde de değişiklikler yaptı. Daha önce, 

eyaleti yöneten vali vergileri toplamakta bu yüzden de zaman zaman halka ağır 

vergiler, salmalar konmakta idi. Düzenin ağırlık noktası, vilayetlerin, başkente 

bağlılığını sağlamak suretiyle kuvvetli bir merkeziyetçilik oluşturmaktı (Karal, 1947: 

158; Çabuk,1994:41). 

Padişah valilerin vergi toplama işine son verdi ve onlara maaş tahsis ederek 

valileri merkeze bağladı. Valilerin kapı halkı bulundurmaları kaldırıldı. Bu sistem ile, 

her yönüyle merkeze bağlı, görev ve yetkileri belirlenmiş, azli sırasında isyan 

etmeyen itaatkar valiler iş başına getirildi( Çabuk,1994:41). 

Memlekette kuvvetli ve etkin bir merkezi idare kurulduktan sonra, valilerin 

gittikleri yerlerde vergi toplayarak bununla geçinmeleri usulü kaldırılmış ve 

kendilerine belli maaşlar bağlanmıştır.  

Böylece eskiden bulundukları yerin mutlak hakimi olan, eyaleti istediği gibi 

idare eden, vergi toplayan, Çoğu zaman halkı canından bezdiren uygulamalara imza 

atan, icabında merkezi idareye kafa tutup maiyetlerindeki özel askeri güce dayanarak 

azli kabul etmeyen valilerinyerini merkeze bağlı, görev ve yetkileri tayin ve tahdid 
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edilmiş memurlar aldı (Lütfi,III:149). Örneğin Valilerin, mutasarrıfların canları 

istediğince adam öldürmeye girişmeleri yasaklanmış, Kısas gereği işledikleri büyük 

suçlar dolayısıyla öldürülmeleri gerekli olanların bile kadılar kararı onaylamadıkça 

uygulanmaması istenmiştir(Nuri Paşa,1987:284) 

Valilere redif adı altında Avrupa usulü asker yetiştirme görevi verildi. Daha 

sonra bunun için müşirlikler kuruldu. Müşirlikler bulundukları yerlerin askeri, mülk 

ve mali işleri ile de uğraşmışlardır.(Ünlü,1994:52) 

Bundan başka, İstanbul vilayetinden başlanmak üzere, bütün vilayetlerde 

halkın hükümetle olan münasebetlerinde aracılık yapmak üzere muhtarlıklar kuruldu 

(Karal,1947:159) 

2.2.8. Sosyal ve Kültürel Alanda Yapılan Diğer Islahatlar 

Sultan II. Mahmud’un Avrupa devlet adamlarının Türkiye’de yapılan ıslahat 

hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istemesi. Avrupa umumi efkârının ve resmi 

şahsiyetlerinin ıslahat hareketlerini telkin ve tesir devrini başlattı. (Karal,1947:159). 

II. Mahmud ihtiyar ve düşkünler için hastaneler yapılmasına, ilim ve 

maarifin yayılmasına, her yerde mektepler yapılarak çocukların cahillikten 

kurtulmasına, yolcuların ve ticaret adamlarının emniyetinin sağlanmasına gayret 

etmiş, memleketin asayişinin temini için polis teşkilatı kurulmasına ve daha faydalı 

birçok işin yapılmasına ön ayak oldu Devlet erkânının evlerine masa, iskemle girdi, 

sofralarda çatal ve bıçak kullanıldı. (Ünal,2003:107). 

O zamana kadar Bab-ı aİi’de memurlar için hafta tatili yoktu. Bab-ıali her 

gün açıktı. 1836’dan itibaren Bab-ı âli’nin Perşembe günleri tatil edilmesine karar 

verildi. 

İlk vapur da yine II. Mahmud devrinde satın alınmış, buharla işlediği için 

‘‘buğu gemisi” denilmiş ve bu yeni keşfe göre kaptan ve tayfa yetiştirilmesi hakkında 

bir irade neşredilmiştir. ‘Sürat” ismi verilen bu ilk vapurla II. Mahmud Rodos’a gidip 

gelmiştir(Danişmet,1955:112). 5 Eylül 1836 da İstanbul’da II. Mahmud dönemi 

paşalarından Kaptan Ahmed Paşa tarafından denize ağaç kazıklar çakılmak suretiyle 

Galat köprüsü yapılmıştır.  
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Sultan Mahmud Avrupa hükümdarlarının memleketlerini tanımak için 

zaman zaman yaptıkları seyahat fikrini benimsedi. II. Mahmud, ilk seyahatini 

Rumeli’ye yaptı. İlkin kalyonu ile Varna’ya gitti. Oradan Rusçuk ve Tırnova yolu ile 

Edirne’ye kadar uzandı (Karal,1947:162). 

2.2.9. Saglık Alanında Yapılan Çalışmalar 

Osmanlı ülkesinde hekimler, dışarıdan gelenler hariç, tamamen 

medreselerden yetişmekteydi. Batının tıp metotları, yurda ancak XVIII. yüzyılda 

girmiş ve bir kısim prensipleri yerli tabiplerce kabul edilmişti. Yeniçeri ocağının 

ilgasıyla girişilen geniş reform hareketleri başında bu iş de ele alınarak barışta ve 

savaşta hekim ve cerrah yetiştirecek bir müessese kurulmasına karar verildi. Bunun 

üzerine Şehzadebaşı’nda bulunan eski Yeniçeri odalarının karşı tarafında, Tulumbacı 

başı konağında dört yıl sürekli olarak kurulan Tıbhane ve Cerrahhane 14 Mart 1826 

günü öğrenime açıldı. Cerrahhane 1831 yılında Topkapı Sarayı’nın deniz taraf ındaki 

Hastalar Odası’na nakil edildi. 1836 tarihinde ise Tıbhane ve Cerrahhane tekrar 

birleştirilip yine saray sahasında bulunan Otlukçu Kışlasında derslere başladı. İki yıl 

sonra bu okul Galatasaray’a nakledilip süresi altı yıla çıkarıldı ve öğreni dili olarak 

Fransızca kabul edildi(Er,1999:216). 

Yakın yüzyıllara kadar iki salgın hastalık önü alınmaz bir afet olarak ülkeleri 

tehdit etmekte idi. Kolera ve veba. Bu hastalıklar, Osmanlı ülkesine daha çok hac 

sırasında Hindistan ve Afganistan hacıları vasıtasıyla girer, çok sayıda insan kaybına 

sebebiyet verirdi. Karantina usulü uvgulanmadığı için de, salgının yurda girmesi bir 

türlü önIenemezdi (Çabuk,1994:44). 

Osmanlı Devleti’nde ilk karantina uygulaması 1831 yılındaki büyük kolera 

salgını sırasında olmuştur. Rusya’daki hastalık üzerine İngiltere, Fransa, Nemçe 

sefaret tercümanları Rusya’dan Osmanlı limanlarına gelecek gemilere karantina 

tatbik edilmesini istediler. Bunun üzerine II. Mahmud devlet ricalinden karantina 

icrasına başlanmasını emretti. Sadaret kaymakamlığının başkanlığında seraskerin de 

bulunduğu bir meclis karantina işini görüştü. Alınan karara göre Istanbul’a gelen 

bütün gemiler Boğaziçi’nde bekletilecekti. II. Mahmud’un iradesiyle Mustafa Nazif 

Efendi müstakil olarak karantina işiyle görevlendirildi. Karadenizden Istanbul’a 
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gelecek Müslüman gemilerinin Büyük Liman’da diğer devlet gemilerinin Istinye 

Körfezi’nde beş gün karantina altında tutulması kararlaştırıldı. Koleradan korunmak 

için karantina usulüne dair Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin kaleme aldığı 

risale ücretsiz olarak dağıtıldı (Sarıyıldız,2001:463-464). 

Bulaşıcı hastalıklardan korunma çarelerine başvuruldu, ahaliye karantina 

anlatıldı ve bunun aklen ve şeran caiz olduğuna dair fetvalar verildi. Ayrıca Takvim-i 

Vekayi’de bu hususla ilgili bir yazı yayınlandı (Ünlü,1994:53) Bu arada vebalı 

hastalara ve Kızkulesi’nde “usul-i tehaffuz’ uygulandı. Kızkulesi’nde vebalı 

hastaların tedavisiyle uğraşan Antuvan Logo’nun karantina usulünün Avrupa’da 

tatbiki ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hakkında yazdığı risale, daha sonra 

karantina teşkilatının kurulmasında etkili oldu (Sarıyıldız,2001:464).  

Osmanlılarda karantina uygulaması daha esaslı olarak l835’te Çanakkale’de 

tatbik edildi. Akdeniz çevresini etkileyen kolera dolayısıyla Çanakkale’de karantina 

çadırları kuruldu. Marmara ve İstanbul’a gidecek gemiler bir süre bekletildi 

(Sarıyıldız,2001: 464).  

Bulaşıcı hastalıkların memleket dahilinde ve haricinde sık sık zuhur etmesi 

Karantina Teşkilatı”nın kuruluşunu ön plana çıkardı. Bu amaçla II. Mahmud, 

1838’de ‘Meclis-i Umur-i Sıhhiye”yi (Karantina Meclisi) teşkil etti. 

Karantina konusuna önem veren II. Mahmud’un isteğiyle Meclis-i Meşveret 

toplandı. Ulemanın da katıldığı bu mecliste fıkıh ve fetva kitaplarına müracaat 

edilerek bu konu incelendi ve karantinanın caiz olduğu kabul edildi. Ardından bu işin 

mülki yönü de görüşüldü. Konunun incelenerek gerekli nizamların hazırlanması, 

karantina hakkında bilgili kişilerden meydana gelen ve haftada birkaç gün toplanacak 

olan karantina meclisine havale edildi. Meclis başlangıçta Meclis-i Tehaffuz-ı Ula ve 

Meclisi Tehaffuz-ı Sani olmak üzere iki şube halinde teşkilatlandırılmışsa da bu fark 

zamanla ortadan kalkmıştır (Sarıyıldız,2001:464). 

Asırladan beri veba ve kolera gibi salgın hastalıklar, memlekette büyük 

tahribata yol açar, binlerce insanın ölmesine sebep olurdu. Daha önce karantina 

usulünü benimsemiş ülkeler hastalığın yayılmasını engelledikleri için zararlarını 

azaltmayı başarmışlardır. İslam dininin bu konudaki açık hükmüne rağmen toplumun 
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bazı kesimlerinde oluşmuş yanlış kanaatler yüzünden bu usulün benimsenip 

uygulanması zorluklarına rağmen II. Mahmud, 1838 yılında Osmanlı memleketleri 

için karantina usulünü kabul ederek her yerde Tahaffuzhaneler kuruldu ve böylece 

İmparatorluğun değişimi adına bir geleneğin daha yıkılmasını sağladı.  
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III. BÖLÜM 

EKONOMİ ALANINDA YAPILAN ISLAHATLAR 

3.1. Balta Limanı Ticaret Anlaşması ve Gümrük Kolaylıkları 

19. yüzyılda. Avrupa’da gelişen Sanayi Devrimi’nin sonucu, üretim ve 

ulaşım tekniklerinin gelişmesi ile üretimle birlikte uluslararası ekonomik ilişkiler de 

artış göstermişti. Üretimin artması, Avrupalı Devletleri biriken mamul mallanna yeni 

pazarlar ve hammadde ihtiyaçlarına kaynak arayışı içine sokmuştu. Bu çerçevede, 

sömürgecilik faaliyetleri hız kazanmıştı. Bu açıdan, ekonomisinin temelinde tarımsal 

üretim ve el sanatları yatan Osmanlı İmparatorluğu, sömürge arayışındaki Avrupa 

ülkeleri için bir çekim alanı haline gelmişti. Böylece, 18. yüzyılda kapitülasyonlarla 

kazandıkları imtiyazları, 19. yüzyılda daha da genişleten yabancı tüccarlar. Osmanlı 

iç ve dış ticaretini ele geçirmişlerdi. Bu durumun en olumsuz etkileri ise Müslüman 

tüccarlar üzerinde görülmüştü. Avrupalı Devletlerin mamul mallarının istilası, zaten 

yeteri kadar gelişmemiş Osmanlı imalat sektörünün daha da gerilemesine sebep 

olmuş; 19. yüzyıl boyunca ekonomi, giderek daha fazla ticarileşirken, üretimde aynı 

oranda artış yaşanmamıştı. (Kıray,1995:69). İngiltere, 1830’lardan sonra temel 

politikalarını, Osmanlı Devleti’nı Rusya’ya karşı güçlü kılmak yönünde geliştirmişti. 

Özellikle, l833’de Rusya ile imzalanan Hünkâr İskelesi Antlaşmasıyla, Rusya’ya 

verilen imtiyazlar İngiltere’yi etikleyen en önemli nedenlerden 

biriydi(Bailey,2006:203). İngiltere, 1830’lardan itibaren hammadde ve pazar 

ihtiyacından dolayı Hindistan’a gitmek için daha kısa ve ucuz bir yol olan Akdeniz’i 

ve Anadolu’daki ırmakları ticaret yolu olarak kullanmaya başlamıştı. Bu yollar, 

Osmanlı kontrolü altında olduğundan, l833’ten sonra İngiliz Dış İşleri Bakanı Lord 

Palmerston aracılığıyla Osmanlı ile yakın ilişkiler kurulmaya  

çalışılmıştı (Ünal,1981:1369-1370). Dört yıllık (1834-1838) diplomatik ve iki yıllık 

(1836-1838) tarife görüşmeleri sonucunda 16 Ağustos 1838’de Osmanlı-İngiliz 

Ticaret Ve Denizcilik Antlaşması imzalandı(Kütükoğlu,1976:5). Bu antlaşmada 

İngiliz elçisi Ponsonby’nin büyük etkisi söz konusuydu. Ponsonby’nin temel 

düşüncesi, bu antlaşma ile 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı hükümsüz kılmak ve 

Rusya’nın Osmanlı üzerindeki etkisini yok etmekti. Antlaşmanın hazırlık aşamasında 

etkili olan diğer bir İngiliz de Palmerston’un Osmanlı Devleti’nde ticari imkânları 
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araştırması için görevlendirdiği David Urquart’tır. Urquart, Osmanlı’nın sınırsız bir 

pazar olduğu ve Rusya’nın Osmanlı’yı ele geçirmesi halinde tüm dünyaya hâkim 

olabileceği düşüncesindeydi. Urquart, aynı zamanda Tanzimat hareketi üzerinde de 

dolaylı; fakat önemli bir etkiye sahip bir kişilikti.  

1 Mart 1839’da yürürlüğe girmiş olan Balta Limanı Antlaşması, Osmanlı 

iktisadi tarihi açısından bir dönüm noktasıydı. Kapitalist güçler için ilk hedef iç 

gümrüklerin kaldırılması, ikinci hedef ise hammadde yasağını düzenleyen rejimi 

liberalleştirmekti (Gürsel,1985:688).Ticaret serbestliği, Osmanlı larda tam olarak 

hiçbir zaman uygulanmamıştı. İhracat sınırlı ölçüde yapılırken, ihracı yasak olan 

mallar da bulunmaktaydı. Bu bağlamda, 1838 Ticaret Sözleşmesi, 8 Ekim’de Kraliçe 

Vıctoria, kasım başlarında da Sultan II. Mahmud tarafından tasdik edilen muahede 

iki kısımdan meydana geliyordu. Yedi maddeden ibaret birnci kısmın ilk maddesi, 

daha önce verilen ahidnamelerin bu muahedeyle degıştırilmeyen maddelerinin aynen 

yürürlükte bulunduğu ve diğer devletlere verilmiş veya verilecek hakların lngilizler 

için de geçerli olacağına dairdi. İkinci madde Osmanlı iktisadi hayatı bakımından son 

derecede önemli bazı hususları ihtiva etmekteydi. Osmanlı topraklarında öteden beri 

uygulanan ihraç yasakları tamamen kaldırılıyor, yabancı tüccar her istediği malı satın 

alma imknını kazanıyordu. Gerek zirai mahsuller gerekse diğer eşya üzerine konan 

yed-i vahid usulü ile şimdiye kadar satın alınan malların bir yerden başka bir yere 

nakli ıçin alınması gereken tezkireler tamamen kaldırılıyor, bu hususların aksine 

hareket eden Osmanlı memurlarının şddetle cezalandırılacakları ve bundan dolayı 

zarara uğrayacak İngiliz tüccarının zararının da tazmin edileceği garanti ediliyordu. 

Üçüncü madde bir bakıma 1809 Kal’a-i Sultaniye Muahedesi’nin iç ticaretle igili 

maddesinin tekrarı veya geliştirilmiş şekli idi. Ingiliz tüccarı, Osmanlı mahsullerinin 

yerli tüccar gibi alıp satma ve yerli tüccar içinde de en imtiyazlı olanla aynı statüde 

resim ödeme hakkına sahip oluyordu. İngiliz tüccarının ihraç ettiği Osmanlı 

mahsullerinden alınacak resimler dördüncü madde ile tesbit edilmişti. Aslında harici 

gümrük resimleri ihracat ithalat oranlarında bır değışıklik yapılmamıştı. Bu resimler 

eskisi gıbi % 3 olarak alınmakta devam edecekti. Fakat 1826’dan beri çeşitli adlarla 

alinmakta olan resimler kaldırılıyor ve hepsinin yerine geçmek üzere % 9 oranında 

tek bir resim konuyordu. Bu resim, malı yerli veya yabancı tüccardan hangisi 
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memleket dâhilinden iskele şehrine getirilirse ondan alınacaktı. Yani Ingiliz tüccarı 

malı iskelede satın aldığı takdirde sadece % 3 resim üdeyecekti. Beşinci madde 

Boğazlardan geçecek gemilere verilecek “izn-ı sefinelerin süratle verileceğine. 

Altıncı madde ise bu muahedenin Asya ve Afrika daki bütün Osmanlı ülkeleri ve 

Mısır da tatbik edileceğine dairdi. Yedinci madde, yapılacak tarifenin yedi yıl süreyle 

yürürlükte kalcağı müddetin bıtiminde taraflardan birinin müracaatı üzerine 

yenileneceği, aksi halde süresinin yedi yıl daha uzayacaği, muahede 

tasdiknamelerinin dört ay içinde teati edilip 1 Mart 1839’dan itibaren yürürlüğe 

gireceği belirtiliyordu(Kütükoğlu,1992:38-39). 

Bu antlaşma ile gelen en büyük değişiklik, 1839 Mart ayından itibaren 

ihracat üzerindeki sınırlama, yed-i vahit ve satın alınan malların nakli için gerekli 

tezkire usulünün kaldırılması ve yerine ‘umum mukataat ve iltizamat” gibi vergi 

hâsılatının dahi hazine hesabına muhassıllar ve gümrük memurları aracılığıyla, 

emanet usulü ile toplanılarak gönderilmesi sisteminin getirilmesiydi. 

(Sayın,1999:651). Yed-i Vahit usulünün İngilizlerce kaldırılmak istenmesi politik 

nedenlere dayanmaktaydı. Çünkü bu usulün kaldırılması, Mısır’ı tekelinde 

bulunduran Mehmed Ali Paşa’yı zor duruma düşürecek ve böylece Mehmed Ali 

Paşa’nın mali gelir kaynakları kurutularak Mısır’ın sanayileşme sürecine son 

verilmiş olacaktı(Ünal,1981:1374). Yed-i vahit usulü bu antlaşmayla resmiyette 

kaldırılmıştır. Ancak, 1857 yılına kadar bu usul çerçevesinde mukataalar verildiği 

Klasik Osmanlı iktisadi düşüncesine göre, yurt içi mal talebini mümkün olduğu 

kadar yüksek tutma amacına uygun olarak ihracatta, teşvik edilmek ve 

kolaylaştırılmaktan çok, yasaklar ve ihraç vergileriyle sınırlandırılan bır faalıyet alanı 

olarak düzenlenmişti. İthalat ise teşvik edilen ve kolaylaştırılması gereken bır faaliyet 

olarak görülmekteydi. Bu anlayışın temelinde yatan neden ise ülke içinde mal ve 

hizmet arzının mümkün olduğu kadar bol ve ucuz olmasını sağlamak amacıyla 

üretim faaliyetlerini yürütrnekti(Genç,2003:89). Omanlı İmparatorluğu’ nda ihraç 

edilecek mallar, Osmanlı tüccarı tarafından iskeleye getirilirdi. Yabancı tüccarlar ise 

getirilen bu malları satın alıp, gümrük vergisini ödeyerek kendi ülkesine 

götürebilirdi. 18. yüzyıldan sonra ise Avrupalı tüccarlar, daha fazla kar elde etmek 

amacıyla aracıları ortadan kaldırmak ve malın üretildiği yere gidip malları kendileri 



 83

satın almak istemişlerdi(Kütükoğlu,1992:94). Bu aşamadan sonra Avrupalı tüccarlar 

Osmanlı Devleti’ne daha fazla nüfuz etmeye başlamışlardı.1838 Antlaşmasına göre 

ise İngiliz tüccarlar, Osmanlı tüccarları gibi imparator1uğun her yerinde ticaret 

yapabileceklerdi. 1 826’dan beri çeşitli adlarla alınmakta olan bütün dâhili vergiler 

kaldırılarak, yerine %9 oranında (amediyye) dâhili gümrük vergisi konulmuştu. İthal 

mallarında ise yabancı tücccarın getirdiği mali memleket içine götürmesi halinde 

ödeyeceği (reftivye) vergi sadece %2 idi. Bununla birlikte, harici gümrük vergisi 

aynen %3 olarak korunmaktaydı. Vergilerin belirlenmesi ile ilgili süreç, oldukça 

tartışmalı geçmiştir. İngilizlerle yapılan antlaşmanın diğer bir maddesine göre de her 

türlü ticaret ibaresiyle bu vergileri ödeyen tüccar, başka herhangi bir engelle 

karşılaşmaksızın Osmanlı topraklarında, perakende ticaret de dahil olmak üzere her 

türlü ticareti serbestçe yapabilecek duruma gelmiş bulunuvordu 

(Kütükoğlu,1992:94). Aslında bu antlaşma ile imparatorlukla İngiltere arasındaki 

ticaretin şekli değişmiyordu. İmparatorluğun başlıca ithali mamul mallar, ihracı da 

hammaddeydi. 1838 antlaşması ve bunu model alan diğer antlaşmalar yabancı 

tüccarların istedikleri yerlerde iş yapmalarını sağlıyordu. Bu antlaşmayla kabul 

edilen gümrük tarifeleri ile de Osmanh ticaret rejimi dünyadaki en serbest rejimler 

arasında yer aldı. 

İngiltereye Balta Limanı Antlaşması ile tanınan ticari haklar 1838 

sonrasında diğer Avrupa Devletlerine de tanınmıştır. Antlaşmanın ilgi çekici 

sonuçlarından biri ise, isteyen herhangi bir Avrupalı Devlet ile aynı şartları içeren bir 

antlaşma yapılabilmesinin mümkün kılınması idi. Bu kararı takiben ilki Fransa ile 25 

Kasım 1838’de, sonuncusu da Rusya ile 30 Nisan l846’da olmak üzere çeşitli 

antlaşmalar yapılmıştı. Antlaşma yapılan diğer Avrupa Devletleri ise Hansa şehirleri 

(Hamburg, Bremen. Lubeck), Sardunya. Isveç ve Norveç, İspanya, Hollanda. 

Belçika, Zoliverein Hükümetleri (Prusya. Frankfurt, Saksonya, Bavyera. ...) ve 

Danimarka Devleti idi (Kütükoğlu,1992:116). Yapılan bu antlaşmaların yürürlüğe 

girmesiyle Osmanlı Devletinin dış ticaret hacmi artmış; ancak devleti bağımsız bir 

ticaret politikası izleyebilme hakkından da yoksun bırakmıştı. Örneğin, Osmanlı 

Devleti, yerli sanayisini korumak amacıyla, gümrük duvarlarını yükseltme hakkından 

kendi rızasıyla vazgeçmişti(Pamuk,1987:199). 
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Osmanlı Devleti’nin İngiltere’ye sunduğu iktisadi ödünler karşılığında 

beklediği şey İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü korumasıydı. Balta Limanı 

Antlaşması ile Osmanlı pazarlarının ve hammaddelerinin Avrupa ticaretine açılması 

için gerekli hukuksal çerçeve sağlanmıştı(Pamuk,1987:201). Osmanlının gümrük 

egemenliğinden vazgeçmesi yabancıların Osmanlı’daki kapitüler hukuk düzenlerini 

pekiştirmekteydi. 

 Osmanlı gümrük vergi sistemleri ve yasaları da yabancılara Osmanlı 

uyruklarına göre sayısız ayrıcalıklar tanıyan ikili bir yapı kurmuştu. 1828’de 

İngiltere’den yapılan pamuklu ithalatının 1831’e gelindiğinde bu rakam. 105.615 

sterline ulaşmıştı (Sarc,1999:439). İngilizlerle olan tıcaret, 1838 öncesinde artış 

göstermeye başlamış ve 1838’e hazırlık aşaması oluşturmuştu. Ubucini’nin 1852 yılı 

Osmanlı ticareti hakkındaki gözlemlerine göre. Mısır, Eflak, Boğdan ve Sırbistan ile 

yapılan iç ticarette, toplam ithalat ve ihracat tutarı 61.525.000 kuruştu. Ubucini 

ayrıca, büyük şehirlerle iskeleler arasında ulaşımı sağIayan kervanların iç ticarette 

büyük önem taşıdığını belirtmekteydi. Ubucını, yine Osmanlı üzerine 

gözlemlerinden hareketle 1852 yılı Osmanlı dış ticareti getirisinin 450 milyon frank 

olduğunu ifade etmiştir. En fazla ithalat yapılanlar Büyük Britanyaya bağlı ülkeler 

iken en fazla ihracat yapılan ülke Fransaydı. Bunun yanı sıra ticaret, yapılan diğer 

ülkeler İran, Fransa, Avusturya, Rusya, Hollanda, Belçika, Sardunya, Yunanistan, 

İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri olarak sıralanrnıştı(Ubicini,1977:30).Ticarette 

bu duruma gelinmesinde, 1838 ve sonrasında imzalanan serbest ticaret 

antlaşmalarının etkisi olduğu da bir gerçekti. 

Ticaret alanında bu gelişmelerle, 19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde 

Osmanlı Devleti dahiIinde ithalatı tamamlayıcı bir yapıda gayrimüslim burjuvazi 

oluşmaktaydı. (Bağış,2000:270) 

3.2. II. Mahmud Dönemi Para Politikaları 

III. Selim ve II. Mahmud’un dönemlerinde Yunanistan, Mısır, Rusya, 

Avusturya ile yapılan savaşlar ve ülkenin kendi içindeki finansman bunalımları 

sonucu, 1789, 1808, 1810 ve 1827–28 gibi yıllarda akçe sürekli tağşişe uğramıştır 
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Sultan II. Mahmud (1808–1839), çok karışık ve problemli bir dönemde sultan 

olarak tahtta bulunmuştur. Tahta geçmesiyle birlikte Osmanlı-Rus harbini (1809- 

1812), devleti yaklaşık on üç yıl meşgul den Sırp isyanlarını (1804–1817), 

bağımsızlıkla neticelenen Yunan isyanlarını (1821- 1830), (1829–1230) Osmanlı-Rus 

savaşını Sultan olarak yaşamıştır. Ayrıca Fransızların Cezayir’i işgali, Mehmed Ali 

Paşanın isyanı ve devletin varlığını tehdit eden Mısır meselesi, devlet içerisinde 

devlet hüviyetini kazanmaya başlamış olan Ayanların tasfiyesi, Vaka-i Hayriye olarak 

tarihe geçmiş olan Yeniçeri Teşkilatının kaldırılması ve Askir-i Mansure’nin 

kurulması onun iradeleri ile gerçekleşmiştir.  

Bu kadar etkili siyasi, sosyal ve ekonomik olayların meydana gelmiş Olduğu 

bu saltanat süresi, aynı zamanda Osmanlı tarihinde sikkelerin, yani tedavüldeki 

paraların ayarlarıyla en çok oynandığı (tağşiş edildiği) dönem olmuştur. 1808-1830 

yılları arasında altın sikke 35 ve gümüş sikke 37 kere tağşiş edilmiştir (Akyıldız, 

1995: 27). 

Eldeki bilgilere göre 1788 yılında 1 gram saf gümüş içerirken, 1844 yılında 

1 kuruş içinde sadece 1 gram saf gümüş bulunur hale gelmiştir. Bunun sonucu, 55 

yıllık dönemde fiyatlar toplam 10–15 kat, yıllık ortalama %10–15 oranında artarak, 

yıllık enflasyon o zamana kadar görülmemiş bir orana yükselmiştir.(Tarlan,1992:78-

79) 

II. Mahmud tahta çıktığında Osmanlı kuruşunun içinde 5,9 gram gümüş 

vardı. 30 yıllık saltanat içerisinde ise gümüş miktarı 0,5 gram ile en düşük değere 

indikten sonra 1832 de 0,94 gram ve 1844 ‘te 1,00 grama çıktı. Bu durumda gümüs 

para 1844 yıllarında arasında %83 değer kaybetmiş oldu(Pamuk,1999:210). Altın 

sikkelerdeki tağşiş oranları ise gümüşe göre daha sınırlı kaldı. Otuz yılda altın sikke 

içersindeki değerli maden miktarı %20 kadar azaldı. Bunun nedeni ise devletin 

maaşlar dahil yükümlü olduğu tüm ödemeleri sadece gümüş kuruşlarla 

karşılamasıydı (Pamuk,1999:211). 

Sık sık başvurulan tağşişler nedeniyle II. Mahmud Osmanlı tarihinin en 

fazla (3.500 çeşit) para basan padişahı olmuştur ve enflasyonun en yüksek olduğu 

dönemler onun saltanatı sırasında yaşamıştır. Bu dönemde paranın iç değeri kadar dış 
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değeri de düşmüş; enflasyonla birlikte devalüasyon olayları da yaşanmıştır. 1814 

yılında 1 İngiliz Sterlini 23 Osmanlı kuruşuna eşit iken, tağşişler yüzünde 1839 

yılında 1 Sterlin 104 kuruşa eşit duruma gelmiştir.  

Kısaca belirtmek gerekirse Osmanlı Devleti’nin tağşiş yöntemiyle kamu 

açıklarını kapama yöntemi başarısızlıkla sonuçlandıği gibi, sosyal, siyasal 

huzursuzluk ların artmasına da yol açmıştır. 

3.3. Çuha Fabrikası Kurulması Çalışmaları 

Napolyon Savaşları sona erince İngiltere’nin sanayi üretimi yükselmiş ve 

Doğu Akdeniz’e olan ihracatında artış görülmüştü. Böylece, Avrupa mamul 

mallarının doğuya akışı hızlanmış, Osmanlı toprakları, kısa sürede birçok Avrupalı 

imalatçı için önemli pazarlar haline gelmişti(Quataert,2004:1002). Avrupa’a sanayi 

devrimi ile gelişen makine endüstrisi giderek yaygınlaşmakta iken, Osmanlı 

İmparatorluğu’ nda sanayi, kapitalizm öncesi küçük meta üretimi ile sınırlı kalmıştı. 

Yerel sanayi girişimciliğinin temelinde kol gücünün hâkim olduğu küçük 

imalathaneler yeralmaktaydı. Bunların birçoğu evlerde kurulan imalathanelerdi. 

Üretim faaliyetlerinin temel amacı, ülke içinde mal ve hizmet arzının mümkün 

olduğu kadar bol ve ucuz olmasını sağlamaktı(Genç,2005:88). 19. yüzyılla birlikte 

Osmanlının geIeneksel zanaat yapısı da giderek çözülmeye başladı. Devletin talep 

çeşitliliği zanaat ölçeğinden fabrikaya geçişi zorunlu kılmıştı. 1826 sonrası çağdaş, 

donanımlı bir ordu oluşturma gereği, devlet öncülüğünde fabrika üretimine 

geçilmesini sağlamıştı. Osmanlı sanayi atılımının 19. yüzyıldaki ilk örnekleri, bu 

sebeple pazar göstergelerinden uzak, kar amacı olmayan ve devletin ihtiyaçlarını 

gidermeye yönelik fabrikalardan oluşmaktaydı (Toprak,2000:237). 

Bu sırada Osmanlı imparatorluğu pazarları Avrupa mallarının istilasına 

uğramış bulunuyordu. Bu istilanın korkunç bir şekil almasına devlet de yardım 

etmişti. Çünkü yeni kurulan ordunun elbisesi için gereken çuha Nemçe ve 

Fransa’dan getirilmekteydi. Bu yüzden de her yıl kırk-elli bin kese memleket dışına 

çıkmaktaydı(Karal,1947:166). Fabrika mallarının Osmanlı şehirlerini istila etmesi, el 

tezgâhları ile yerli sanayiyi öldürmüştü (Ünlü,1994:54). 
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Sultan Mahmud, bu alanda da eksikleri görmezlikten gelmedi. Dışarıdan 

getirilen yabancı mallara karşı yerli malı üretimi düşünüldü. Hatta padişah bir ferman 

yayınlayarak, yabancı devlet kumaşından elbise yapılmasını yasakladı. Bunun 

üzerine yerli kumaş üreticilerinin spekülasyona başlamaları sonucu, kumaş fiyatları 

yükseldi. On veya on bir kuruşa satılan Ankara sofu yirmi beş kuruşa çıkartıldı. 

Kumaş darlığının önüne geçilmesi için memlekette yapılan çuha yapımının 

arttırılması ve sof kumaşı satışının kontrol edilmesi düşünüldü. Çuha yapımının 

arttırılması için Evans adlı bir mütehassıs evvelce görmüş Olduğu İngiliz kumaş 

fabrikalarında inceleme yapmaya memur edildi. Evans dönüşünde bir İngiliz 

fabrikatörünün Türkiye’de kumaş fabrikası yapmak hususunda projesini getirdiyse 

de bu işten bir sonuç alınamadı. Osmanlı tüccarlarının karşı koyması sonucu, bu 

planlar uygulamaya konulamadı. Osmanlı ıüccarları için sağlanan imkânlar da bunlar 

tarafından kullanılamadı ve Türk sanayisi iIerleyemedi. 

Dönemin genel iktisadi düşüncedeki değişmeleri çerçevesinde 19. yüzyılın 

ilk yarısında başlayan fabrika üretimi sanayileşme adına olmaktan çok ordunun 

ihtiyaçlarını gidermeye yönelik atılmış bir adım olarak değerlendirilebilir. İstanbul 

Eyüp’te 1827 yılında on beş çarklı bir iplikhane ve 1834’te bir Feshane Fabrikası 

kurulmuşu. Tanzimat döneminde, sanayileşmeye yönelik bir girişim olarak görülen 

Feshane’nin yanı sıra İzmit, Çuha, Hereke ve Bakırköy’de basmahane fabrikaları ve 

Zeytinburnu’nda bir dokuma fabrikası kurulmuştu (Karal,2000:242). 

Ancak, Avrupa mamul mallarının ucuzlaması yerel sanayi ile Avrupa 

sanayisini rekabet edemez hale getirmişti. Kurulan bu fabrikaların tümü görünüşte 

bir canlılık gösterseler de 1838 sonrası ticaret sözleşmelerinin etkisiyle, yerli sanayi, 

çökmeye başlamış ve Avrupa’dan gelen mamul malların ithalatının artması ile 

canlılık uzun süreli o1amamıştı. 
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IV. BÖLÜM 

EĞİTİM ALANINDA YAPILAN ISLAHATLAR 

4.1. II. Mahmud Döneminde Eğitim 

Osmanlı devletinde batılılaşma ve yenilik hareketleri daha ziyade askeri, 

siyasi, idari ve bir dereceye kadar da içtimai alanlarda, yani padişah ve sadrazamların 

doğrudan doğruya yetkisi ve denetimi altında bulunan rnüesseselerde başlatılmış ve 

devam ettirilmiştir. Çünkü söz konusu müesseselerdeki yenilikler gerek 

muhafazakârları, gerek halkın dikkatini çekmediği gibi onların düşünce ve 

anlayışlarına da ters düşmüyordu (Kodaman, 1991: 3) 

Marif alanında yapılacak yeniliklere en büyük engel, şüphesiz medreselerdi. 

Osmanlı devletinin kuruluşundan Tanzimat’ın ilanına kadar memleketin eğitim-

öğretim ve adalet hayatına doğrudan doğruya; idaresine de kısmen hâkim olan 

medreselerin, devletin istediği sivil, askeri ve adli memur ve idarecileri yetiştirmek 

suretiyle faydalı işler gördüğü muhakkaktır. (Kodoman,1991:3-4).  

Sultan II. Mahmud’un yaptığı ıslahatın bir önemli bölümü de eğitim 

alanında yapılanlardır. Devletin kuruluş ve yükseliş dönemlerinde, çok yaygın olan 

eğitim, medreselerde yapılmakta ve ülkenin hemen her tarafına yayılmış bir durumda 

idi. Özellikle İs1am dininin kız-erkek bütün çocukların yedi yaşından itibaren Kur’an 

okumayı öğrenmeleri ve dini vecibeleri yerine getirmek için bir takım dini bilgileri 

almaları, bu eğitim sayesinde gerçekleşmekte idi. İster yeni kurulan yerleşme 

birimlerinde olsun, ister yeni bir cami yapılsın, hemen yanında bir sübyan mektebi 

veya bir medrese yapmak Osmanlı Türklerinin geleneği idi. (Karal,1947:162).  

Sultan Mahmud, yapmakta olduğu ıslahatın teminatını, bu ıslahatın 

manasını kavrayacak ve onu müdafaa edecek nesillerin yetiştirilmesi ile mümkün 

görüyordu. Bunun için de, tek çıkar yol eğitimi devlet için bir amme hizmeti olarak 

kabul etmekti (Ünal,2003:162). 

Din, devletin temelini teşkil ettiği için medresenin tamamen kaldırılarak 

yerine Avrupa usulünde okullar açılmasına imkân yoktu (Karal,1947:162). Gerçi 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Tanzimatın ilanına kadar memleketin eğitim-

öğretim ve adalet hayatına doğrudan doğruya; idaresine de kısmen hâkim olan 
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medreselerin, devletin istediği sivil, askeri ve adli memur ve idareciler yetiştirmek 

suretiyle faydalı işler gördüğü muhakkaktı. Koçi Bey Risalesi’nde eski ve yeni 

âlimleri mukayese ederek ilim yolunun bozulduğundan, devrin âlimlerinin eser 

yazmadığından, şan ve şöhret peşinde koştuklarından, kanunun işlemediğinden 

şikâyet eder. Kâtip Çelebi şimdi medreselerde sadece şer’i ilme yer verilip akli 

ilimlerin okutulmadığını ve hatta yasaklandığını bu yüzden de ilmin azaldığını dile 

getirir (Çelebi,1993:172). 

 Istanbul’da gayret sarfetmeden ve bir eğitim de almadıkları halde bazı 

kimseler diploma alabiliyorlardı. Bununla da yetinmeyip rüşvetle ulema sınıfına 

katılmayı sağlamışlardı. Diploma düzeni bozulunca, buna bağlı olarak öğrenim, 

öğretim ve kadılık düzeni de bozulmuştur (Özkaya,1985:207).  

Devlet medreseleri içyapısı bakımından da geri kaldığından, bünyesinde 

gerekli yenilikleri yapamamıştır. Mevcut programa yeni ilimlerin girmesi gerekirken 

bu yapılamamış, eski usul terk edilmiştir. Eğitim şerh üzerine kurulmuştu. Dersler bu 

kitap üzerine bağlı kaldığından öğrencileri taklite yöneltmiş, aklın önüne naklin 

geçmesine neden olmuştur. Medrese şerh haşiye çemberi içinde fıkhi üretkenlikten 

uzaklaşmış, taklit ve taassup körlüğüne düşmüştü. Medreselerin bir başka sorunu da 

dil problemiydi. Batıda meydana gelen gelişmeleri takip etmek üzere batı dillerinin 

öğretilmesine ihtiyaç vardı. Fakat medrese bu ihtiyacı karşılamak için dönüşümü 

başaramamıştı (Çelebi,1993:174). 

Medreseler olduğu gibi bırakılarak batının eğitim prensipleri ve kurumları 

kabul edildi. Sultan Mahmud, devrinin eğitim durumunu ve medrese sistemini 

yaşayan ilmiye müessesinin hatırını okşayarak yeni düzenlemeler yapmaya karar 

verdi (Çabuk,1994:42). 

Yenileşme döneminde II. Mahmud dönemi eğitiminin temel özelliklerini 

Akyüz (2001) şöyle sıralamaktadır:  

1. Eğitimde yenileşmeye askeri okulların açılmasıyla başlanmıştır. Burada 

yabancı öğretmenlere de görev verilmiş ilk kez Batı dilleri müfredat proğramına 

alınmıştır (İngilizce, Fransızca). 
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2. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Böylece medreseler önemli bir 

destekçisini kaybetmekle beraber gücünü korumaktadır. 

3. İlk kez ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir. 

4. Batı ile ilişkiler artmış ilk kez 1830’larda Batı’ya öğrenci gönderilmiştir.  

5. Türkçe yayınlanan ilk gazete “Takvim-i Vekayi” adı ile 1831 ‘de bu 

dönemde çıkarılmıştır (Yaktı,2008:12).  

4.2.1. Sıbyan Okulları  

Sıbyan mekreplerinin kuruluşu İslam’ın ilk yıllarına kadar uzanır. İslam 

dininin yayılmaya başladığı yıllarda okuma yazma bilenlerin sayısı oldukça azdı, 

İslam dini ve siyasi sistemin birlikte getirdiği birtakım ihtiyaçlar okuma yazmanın 

teşvikinde önemli rol oynamışrır. Mektepler başlangıçta yazı okulları olarak ortaya 

çıkmış, okuma ve yazma öğretimini Müslümanlar ele almaya başlayıncaya kadar 

Kur’an ve dinin öğretildiği başka bir mekteple bir müddet yan yana devam 

etmişlerdir. (Dağ, 1974: 64-65) 

Ketebe sözcüğünden türeyen mektep sözcüğü yazı yazılan yer anlamına 

gelir, mektepler ayrıca Kur’an Öğretilen yer manasında da 

kullanılıyordu(Dağ,1974:64). Sabi denilen beş altı yaşındakı kız ve erkek çocukları 

okutmak amacıyla açılmış olan ilköğretim kurumlarına Osmanlı Devletinde sıbyan 

mektebi denilmiştir(Ergin,1977:82). Bu okullara, mekteb, mekatib, küttab, taş 

mektep, mahalle mektebi gibi isimler de verilmiştir. Mahalle mektebi denilmesınin 

sebebi hemen hemen her mahallede açılması; taş mektep denilmesinin sebebi ise 

binalarının taştan yapılmasıdır. (Bilim, 1998: 1) 

Sıbyan mekteplerinin öğretiminde, kuruluşlarındaki amaca uygun olarak 

dini esasların öğretimi ağırlıklı yer kaplar. Başlangıçtaki temel amacı, Kur’an 

öğretmek olan bu okullar daha sonraki yıllarda okuma yazma ve ilköğretim veren 

okul haline gelmişlerdir.  

Sıbyan mektepleri çocuklara; Kur’an okutmak namaz kılma usullerini, 

namazda okunacak ayetleri ve duaları öğretmek ve biraz da yazı yazdırmak gibi üç 

amaçla kurulmuştur. (Ergin, 1977: 86). 
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Sıbyan mektepleri, Kur’an mektepleri gibi vakıflar tarafından kurulmuş ve 

her türlü masrafı yine vakıflar tarafından üstlenilmiştir. Belli bir teşkilata ve ortak bir 

programa sahip olmayan bu okullar özel vakıfların gelirleri ve bu vakıflarda 

konulmuş şartlara göre idare edilmiş ve öğretime devam etmiştir (Bilim, 1998:2). 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk eğitim ve öğretimin yapıldığı yer “sıbyan 

mektebi” (ilkokul) idi. Kitle öğretimi yapan sıbyan okulları, İmparatorluğun parlak 

devrinde zamanın ihtiyaçlarına cevap verebiliyordu(Kodaman,1991:58). 

Osmanlı devlet adamları, Avrupa’nın üstünlüğünü uzun yıllar askeri alanda 

aramışlar ve yapılan ıslahat hareketlerinde bu yöne ağırlık vermişlerdir. Bu yüzden 

askeri okulların dışındaki maarif müesseselerine dokunulmamış ve bunlar kendi 

haline bırakılmışlardır. 

II. Mahmud devrinde, ilk defa olarak askeri saha ile birlikte mülki sahada da 

ıslahat yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunun bir sonucu olarak, 1824 yılında 

sıbyan okullarının durumu ele alındı. Nitekim II. Mahmud, söz konusu tarihte “Talim 

–i sıbyan” hakkında bir ferman yayınlamıştır. Bu fermanda, cehaletin 

kötülüklerinden ve çocukların okula değil çıraklığa verilmesinin zararlarından söz 

edildikten sonra genç ihtiyar herkesin İslam akidlerini öğrenmesi ve çocuklarını 

ergenlik çağına kadar okullara göndermeleri irade buyrulmuştur (Kodaman,1991:58) 

1824’te İstanbul’da ve 1826 da eyaletlerde yayınladığı fermanlarla halkın 

çocuklarının cahil kalmasındaki kötülüklere dikkati çekerek, herkesin çocuklarını 

mürahik oluncaya kadar günde iki defa mektebe gönderip okutturması mecburiyetini 

ilan ve bunun müeyyidesi olarak da öğrenim çağındaki çocukların esnaf tarafından 

çıraklığa alınmalarını yasak etmiştir (Sevinç, 2007:122). Ayrıca çocukların okula 

devamını sağlamak için dini ve hukuki müeyyideler konmuştur. Fermanın diğer 

özelliklerine gelince: 

1) Fermanın hükümleri sadece İstanbul için geçerlidir.  

2) Sibyan okullarına devam mecburiyeti konmuştur. Fakat bu mecburiyet, 

taşra sıbyan okulları için geçerli olmadığnıdan, genel bir kaide değildir. Bu 

bakımdan, ilköğretim mecburiyetinin bu tarihte konduğunu ileri sürmek imkânsızdır; 

fakat ona doğru atılmış bir adım olarak yorumlanabilir.  
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3) Eğitim ve öğretim hususunda her hangi bir yenilik getirmemiştir. Yine 

geleneksel eğitim devam ettirmiş, ancak ıslahı söz konusu olmuştur (Kodaman, 

1991: 58). 

İfade biçiminden yalnızca İstanbul için ilköğretimi zorunlu gördüğü 

anlaşılan bu ferman eğitim tarihinde büyük önem taşır. 

Çocuklar, 4–5 yaşlarında Âmin alayı (tören) ile okula başlardı. Okula kayıt 

– kabul gibi her hangi bir işlem söz konusu değildi. Müslüman olan herkesin çocuğu 

okula giderdi. Öğretmen – öğrenci münasebetleri, okul içinde ve dışında kesin itaat 

ve saygıya dayanıyordu (Kodaman, 1991: 58). 

Sıbyan mekteplerine 4–7 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklar devam 

ederlerdi. Kız ve erkek çocukların ayrı ayrı devam ettikleri sıbyan mektepleri olduğu 

gibi kız ve erkek çocukların beraber eğitildikleri sıbyan mektepleri de mevcuttu. Bu 

mekteplerde kız ve erkek öğrencileri yan yana, bazılarında ise ayrı ayrı 

oturuyorlardı(Berker,1945:3). 

Sıbyan mekteplerine başlama yaşı kesin olarak belli değildi, Anadolu’da 4 

yaşındaki çocukları sıbyan mekteplerine başlatmak adetti. İsranbulda ise bu yaş sınırı 

5-6 yaş arasında değişmekte idi. II. Mahmud tarafından ilan edilen 1824/25 tarihli 

Talim-i Sıbyan hakkındaki ferman henüz gençlik çağına varmamış çocukların sıbyan 

mekteplerine devamını mecbur kılan hükümler taşıyordu. Ancak bu hükümlerin 

uygulanması ülke genelinde bir zorunluluk değil, sadece İstanbul ve Bilad-ı Selâse 

için alınmıştır. (Berker, 1945:3). 

Sıbyan mekteplerinde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ile ilgili 

uygulamalar yapılmış ve özellikle hayır işlemek amacıyla açılan bu okullarda fakir 

ve yetimlerin hakkı göz önünde tutulmuştur. Fatih Sultan Mehmed, kurduğu sıbyan 

mektebine ancak yetim çocukların, yetim çocuk bulunamazsa fakirlerin çocuklarının 

alınmasını şart koşmuştur. Mektepteki çocuklara ayrıca hem gündelik harçlık 

verilmiş hem de elbiseler alınmıştır, ayrıca yılda bir kere bu çocuklar gezintiye de 

götürülmüşlerdir. (Ergin, 1977: 83 – 88). 

Sıbyan mekteplerinin özelliklerinden biri de öğrencilerin öğretime başlama 

şeklidir. Çocuk okuma çağına gelince mektebe tören ile başlatılırdı, bu törene “bed-i 
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besmele cemiyeti” halk arasında “âmin alayı” da denilirdi. Mektebe başlatma için 

senenin belli bir zamanı olmazdı; genellikle kandil günlerine rastlatılır, eğer mevsim 

gereği kandil yok ise mektebe başlama Pazartesi ya da Perşembe günü olurdu. Tören 

ailelerin ekonomik durumuna göre değişirdi. Tören, özellikle varlıklı ailelerin sünnet 

gibi belli başlı gösterilerinden, düğünlerinden biri olurdu. (Gelişli, 1999:41) 

Fakir aileleri en yakın mektebe gelerek çocuğa hocanın elini öptürür, 

hocadan çocuğun okutulmasına itina gösterilmesine rica ederlerdi. Orta halli ailelerin 

çocukları giydirilip kuşatılır, boynuna sırmalı cüz kesesi takılır, akrabaları ile 

mektebe götürülür, hocanın eli öptürüldükten sonra mektepteki çocuklara birer ikişer 

kuruş hoca ve kalfaya da uçlarına birer mecidiye (yirmi kuruşluk küçük para) bağlı 

yağlık (mendil) hediye edilirdi.  

Zengin ailelerin çocuklarının mektebe başlatılması ise bir düğün havası 

içinde geçerdi. Sabahleyin mektebe başlayacak olan çocuklar giydirilir, genellikle bir 

midilli atına ya da arabaya bindirilerek, davetliler ve mektepten gelen ilahi söyleyen 

ve âmin diyenlerle birlikte sokağa çıkarlardı. Alayın önünde bir kişi atlastan yapılmış 

yastık üstüne konmuş sırmalı cüz kesesi ile elifbayı götürür, onun ardı sıra da bir 

başkası başının üstünde çocuğun mektepte oruracağı atlas minder ile sedef ve bağa 

kakmalı rahliye taşırdı. (Gelişli, 1999:41) 

Alay devrini tamamladıktan sonra çocuğun evinin kapısının önünde gelir, 

burada da ilahi ve gülbenk denilen dua okunduktan sonra alay son bulur ve alaya 

katılanlar hep birden eve girerlerdi. Çocuk evin sofrasına oturan hocanın karşısındaki 

seccadeye veyav mindere oturur, boynundaki cüz kesesinden elifbayı çıkarır,    

rahlesinin üstüne koyar, ilk sayfasını açar hilalini eline alıp hocanın vereceği işarete 

söyleyeceği söze dikkat ederdi. Hocada başlangıç olmak üzere bir iki harf okuyup 

ona tekrarlatırır ya da besmele çektirirdi. Daha sonra çocuk hocasının ve 

büyüklerinin elini öper ve bu şekilde derse başlanmış olurdu. Bu iş bittikten sonra 

çocuklara ikişer üçer kuruş dağıtılır ve bunlar arasında ilahi söyleyenlere biraz fazla 

para verilirdi, hoca efendi ile kalfaya da hallerine göre paradan başka cübbelik çuha 

yahut mintanlık kumaş verilirdi. Törenin bir başka şekli de mektepte yapılan 

törenlerdir. Bu törende at yahut arabayla öğrenciler mahalleleri gezdikten sonra 

mektebin önüne gelinir, çocuk mektepte hoca efendinin önünde besmele çeker, 
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çocuğun ailesi ile davetliler gelir ve daha önce gönderilmiş olan lokmayı da çocuklar 

mektepte yerlerdi. Usûl-i cedîd hareketiyle sıbyan mekteplerinin yanında yeniliklerin 

uygulandığı iptidai mektepleri kurulmuştur. Bu okulların öğretim biçimi ve 

programları sıbyan mekteplerinden farklı olmuştur. (Gelişli, 1999:42) 

Sıbyan mekteplerinde eğitim ve öğretim işleri belli bir yönetmeliği ve 

programı olmadığı için geleneklere ve göreneklere göre yürütülürdü. (Berker, 

1945:5)Sıbyan mekteplerinde eğitim de öğretim gibi çok zor ve çocuğun 

özelliklerine pek uygun değildir. Sabahleyin erken başlayan eğitim ara verilmeden 

öğleye kadar ve öğle paydosundan ikindi vaktine kadar devam ederdi. Çocuklar bu 

süre içinde yerde hareketsiz bir şekilde otururlardı. Sıbyan mekteplerinin ilk 

programları sayılan, okulların vakfiyelerinde, dersler Kur’an okutulmakla 

başlatılmıştır. Elifba, Kur’an, Tecvit ve İlm-i hal okutulur ve dualar öğretilirdi(Ergin, 

1977:83) 

Bu mekteplerin en büyük özelliği öğrencileri birbirine sevgi, büyüklerine 

saygı ve devrinde toplum düzeni demek olan dini kurallar disiplini içinde çocukları 

yetiştirmiş olmalarıdır. Her çocuk hocanın önüne gider dersini okur, yerine döner ve 

birçok defa tekrar ederdi. (Akyüz, 1999:74) 

1824/25 tarihınde II. Mahmud tarafından yayınlanan “talim-i sıbyan” 

hakkındaki fermanla sıbyan mekteplerinin programları düzene sokulmak istenmiş. 

Fermanda, öncelikle dini eğitimi şart koşulmakta ve okuma programı şu şekilde 

tespit edilmektedir; mektep hocaları mekteplerde bulunan çocukları bir güzel 

okuyup, sonra da her bir çocuğun haysiyet ve kabiliyetine göre Tecvit, İlm-i hal gibi 

risaleler okutmak suretiyle, İslam’ın şartlarını ve din akidelerini öğreteceklerdi. Bu 

fermanda dikkati çeken şey güzel okumak ve dini bilgileri kazanmaktır. Tanzimat 

Dönemi’nde gerekse daha önceki dönemlerde sıbyan mekteplerinin öğretimine dini 

eğitim hâkimdi, okunan dersler esas itibarıyla Elif-ba ile Kur’an eğitiminden ibaretti, 

ancak sıbyan mekteplerinin öğretim dili Tükçeydi. (Kodoman, 1991: 57). 

Tanzimat’ın ilanından bir süre önce Umur-u Nafia Meclisi’nce mevcut 

mektepleri bir düzene koymak için hazırlanan bir layiha (1838) sıbyan mekteplerini;  

1. Mahalleler arasındaki küçük mektepler.  



 95

2. Sultanların ve sairlerin büyük mektepleri,  

Olmak üzere iki gruba ayırmış ve programlarını belirlemiştir. Bu layihaya göre 

küçük mektepler hece ve bir iki hatim indirmek suretiyle, Kur’an öğretimine 

münhasır kalacak; camilerin yanındaki daha büyük mekteplerde ise (Sınıf-ı Sanî) ise 

Türkçe İnşa, Tuhfa, Nuhfa, Subha-i Sıbyan gibi sözlükler; Birgivî Risalesi gibi ahlak 

kitapları, Hat ve Kitabet okutulacağı, hükümler arasında yer 

almıştır(Kodaman,1991:57). 

Sıbyan mekteplerinin hocaları başka kaynak olmadığı için genellikle 

medresede okumuş, okuma yazma bilen, çok zaman cami veya mescidde imamlık ya 

da müezzinlik yapan kimselerdi. Hocalar seçilirken kendilerinin “Nefsi enfes sahibi, 

rızay-ı hak talibi ve bir salih hafız-ı kelamullah ve namazın erkânın ve şeraitin bilir 

ve sıbyan talimine münasib ve muktedir kimse” olmasına dikkat edilirdi. Kız 

çocuklarına ait mekteplerin hocaları da ekseriya ancak Kur’an Subha-i Sıbyanı, 

Tuhfa-i Vehbi gibi risaleleri okuyabilen yaşlı kadınlardı. Öğrencileri çok olan büyük 

mekteplerde birkaç hatim indirmiş kabiliyetli öğrenciler arasından seçilen kalfalar 

bulunurdu. (Berker, 1945:5)  

II. Mahmud Han zamanında sıbyan mektepleri hocalarının yeterlikleri 

üzerinde durulmaya başlamış, 1838 tarihli layiha ile hocaların umumi durumları ile 

bilgi derecelerinin yoklanarak bilgisiz ve ehliyetsizlerin görevlerine son verileceği 

bildirilmiştir. II. Mahmud zamanında sıbyan mektebi hocaları medrese teşkilatı 

içinde özel bir eğitime tabi tutulmuşlardır. Sıbyan okulları eğitim ve öğretim araçları 

bakımından da yetersiz idiler. Kitap haricinde yazı tahtası, harita, küre, sıra gibi 

vasıtaların hiç biri yoktu. (Kodaman, 1991:57) 

Sıbyan mekteplerinde ahlak ve disiplin, suçun türü ve derecesine göre, 

örneğin tembellik ve yaramazlık gibi hallerde, çocuğun minderinin hocadan 

uzaklaştırılması, azarlama ve bazı cezalar verilirdi. Talimat, ayrıca çocuklara 

uygulanacak cezaları kararın özelliğine göre sınıflandırmakta hafif şiddette kulak 

çekme, hocanın yanından uzlaştırma hakaret niteliği taşımayan acı söz söyleme, 

ayakta durdurmak, dersleri kalfalar tarafından tekrar tekrar okutturmak olarak 

belirlemektedir.(Berker, 1945: 30 – 31)  
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Sıbyan mektepleri; ekseriyetle üstü kubbeli, altı hasır döşeli geniş bir oda, 

hocaya ait tahta bir kürsü ile bunun yanı başında hoca ile kalfanın oturdukları küçük 

bir odadan ibaret taş binalardır. Öğrenciler yerde minder üzerinde diz çökerek 

otururlardı, hoca ve öğrencinin önünde rahle bulunurdu.  

 Sıbyan okulları kuruluşları bakımından, ya bir “külliyet” içinde yer 

alıyorlar yahut da ayrı olarak mahalle ve köylerde bulunuyorlardı(Kodoman, 1991: 

57) Külliye içindeki binalar hemen sokağa açılan girişlere, kendi içlerine dönük avlu 

ve oyun bahçelerine sahiptir. İstanbul’da inşa edilan mektepler çocukların kolayca 

ulaşabileceği bir sıklıkta ve köşe başlarında yapılmıştır. Binalar iki katlı tavanları 

kubbeli ya da düz, bir ya da iki dersliklidir. İstanbul dışındaki vakıf tarafından 

kurulamayan mahalle ya da köy halkının katkıları ile kurulan sıbyan mektepleri 

genellikle camiye bitişik binalardır. (Akyüz, 1999: 188)  

II. Mahmud’un 1838 yılında, ilköğretim alanında yeni bir teşebbüse daha 

giriştiğini görüyoruz. Bu tarihte, Meclis-i Ümûr-U Nâfia, ilköğretimin ıslahı üzerinde 

bir rapor hazırlandı. Bu rapor, bazı değişikliklere uğratılarak padişahın tasdikine 

sunulmuştur ve iradesi temin edilmiştir. 

Bu raporda genel maarif sistemi ve bu arada sıbyan okullarının önemi ve 

ıslahı üzerinde durulmuştur. Bu rapor hâkim olan güçler, ana çizgileriyle şöyle 

özetlenebilir: Maarifin gayesi, insanı ahrete olduğu kadar, hayata da hazırlamaktır. 

Dini bilgiler insanı ahirette kurtuluşa harızladığı halde, fen ve ilim insanın dünyada 

mutlu ve müreffeh olmasını sağlar. Halkı cahil olan memleketlerde ne sanayi ilerler, 

ne de devlet zengin olabilir. Maarif sistemin bir bütündür, bu bakımdan ilk, orta, 

yüksek dereceli okullar arasında bir uyum sağlanmalıdır. (Kodoman, 1991: 59) 

Meclis-i Umûr-u Nâfia hazırladığı rapoda şu tavsiyelerde bulunmuştur:  

1) Hocaların teftişi ve yetenekli olmaları, 

2) Çocukların okula devamı mecbur tutulması ve gerekli bilgileri  

öğrenmeden bırakılmaması, 

3) Çocukların bilgi seviyesine göre sınıflara ayrılması, 

4) Fakir ve kimsesiz çocuklar için yatılı okulların açılması, 
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5) Mahallelerdeki küçük okulların yalnız hece ve Kur’an öğretimine tahsis 

edilmesi.(Kodoman, 1991: 60) 

4.2.2. Rüşdiye Okulları 

Sultan II. Mahmud, devlet ve toplum hayatı ile ilgili her konuda başlatmış 

olduğu büyük reform hareketinde eğitimin yenilenmesini de ihmal etmemiştir. Sultan 

II. Mahmud, Mısır Bunalımı gibi ağır bir problemle bir taraftan uğraşırken diğer 

taraftan artık İmparatorluğun tek kurtuluş çaresi olarak gördüğü eğitim konusunda 

reforma girişmiştir. Eski eğitim kurumlarının etkisinde ve yeni bir eğitim kurumu 

oluşturmak üzere kendine bağlı bir kurum olarak Nafla Nezareti’ne bağlı olarak 

kurmayı tasarladığı eğitim kurumları için Meclisi Umur-ı Nafia’ya eğitim kurumları 

hakkında bir layiha hazırlatmıştır. Bu raporda sıbyan veya mahalle mektebi denilen 

mekteplarin düzeltilmesi ve onlara bağlı olarak yeni ve onların ikinci sınıfı olacak 

mekteplerinin açılması ele alınmıştır(Demirel,1999:44). 

Meclis-i Umûr-u Nâfia, Nafta tarafından 5 Şubat 1839 (21 Zilkade 1254) 

tarihinde hazırlanan layihada eğitimde reform yapılmasının zaruret olduğu ve hatta 

memleketin kurtuluşunun buna bağlı olduğu vurgulanmıştır. Bu layihada ilk 

mekteplerin ıslah edilmesi geniş bir şekilde ele alınmış ve öncelikle İstanbul’da daha 

önce Padişahlar tarafından büyük camilerin yanına yapılmış olan, Selâtin-i İzam 

mekatibi olarak anılan sıbyan mekteplerinin devamı ve ikinci kademesi olarak Sınıf-ı 

Sani adıyla yeni tarzda mekteplerin açılması öngörülmüştür. Ancak Padişah II. 

Mahmud, bu sınf-ı Sani ismini beğenmeyerek bu yeni açılacak okullara Mekatib-i 

Rüşdiye adını vermiştir. Layihanın, Meclis-i Umur-ı Nafia tarafından, mahalle 

mekteplerinin yeniden düzenlenmesi ve ıslah edilmesi şeklinde adlandırılması da 

Padişah tarafından beğenilmeyerek Rüşdiyelerin kurulması olarak değiştirildiği 

anlaşılıyor. Çünkü bu, layihanın Takvim-i Vekayi’de yayınlanması için çıkarılan hatt-

ı hümayünda da Rüşdiye mekteplerinin düzenlenmesi ile ilgili nizamnamenin 

yayınlanması şeklinde ifade edilmiştir. (Demirel, 1999: 44). 

Meclis-i Umûr-ı Nfiâ tarafından hazırlanan layiha da, öncelikle eğitimin 

önemi vurgulanarak iyi bir eğitim sonucunda ülke kalkınmasının sağlanacağı 

açıklanmıştır. Buna göre, eğitim ve ilim mutluluk sermayesi, övünülecek şey, 
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zenginlik servetinin kaynağıdır. Böylece ilm-i fennin gelişmesi sanayi ve ticaretin 

gelişmesini sağlar. Bu arada nakli ilimlere daha çok önem verip dine uyulunca ahiret 

kurtuluşu da sağlayacaktır. Fen ilimlerini geliştiren eğitimin insanlığın ilerlemesine 

sebep olacağı açıktır. Kısaca eğitim ilmi geliştirince ticaret gelişip yaygınlaşacak, 

matematik ilimleri harp tekniklerini ve askeri idarenin gelişmesine sebep olacaktır. 

Böylece mevcut ilimlerin gelişmesi yolu ile fennin yeniden ilerlemesinden sanayi ve 

iş üretimi artacaktır. Burada sanayinin artmasını daha anlaşılır yoldan anlatmak için 

üretimde makine kullanılması ile yüz adamın işini bir adamın görebileceği örneği de 

verilmiştir. Eğitimin gelişmesinin, savaş ve askerlik teknikleri ile harp gücünün 

arttırılmasına sebep olacağı konusuda burada vurgulanmıştır. Bu yapılırken özellikle 

Mısır Meselesi’nin devam ettiği, Mısır valisi ordularının, İmparatorluk orduları 

karşısında üstün geldiği bir sırada devlet adamları ve toplum üzerinde daha ilgi 

uyandırıcı bir etki yapması da hesap edilmiş olması ihtimal dâhilindedir(Demirel, 

1999:45). 

Layiha da Osmanlı Devleti’nin yükselme devrinde eğitimin ve ilmin çok 

yüksek olduğu, ancak daha sonra çeşitli nedenlerle teknolojinin takib edilemediği ve 

devletin bu açığını kapatmak için harbiye, bahriye, mühendislik ve tıp ile ilgili yeni 

okulların açılacağı belirtilmiştir. İlkokullar bunlardan daha önemlidir ve eğer onların 

eksikleri düzeltilip bir yoluna koyulamazsa yüksek okullar da amacına 

ulaşamayacaktır. Çünkü yüksek okullara giden öğrenciler temel bilgilere, okuduğunu 

anlayacak kadar Türkçeye sahip olmadıklarından Arapça, Farsça, Fransızca ve 

okudukları okulun fen derslerine ait temel bilgilerde başarısız olmaktadırlar. 

İlköğretimin mecburi olması, ilköğretimde ferdi eğitimden toplu eğitime geçilmesi 

ve mekteplerdeki talebelerin sınıflara ayrılması öngörülmektedir. Öğretmenlerin de 

kendi bildikleri ve istedikleri şekilde yaptıkları eğitim anlayışının terk edilmesi, 

öğretmenlere tayin edilecek müfettişler vasıtasıyla sıkı bir denetim ve bu denetim 

sonucunda, ancak yeterli olanların hocalıklara tayin edilmesi ilkeleri getirilmiştir. 

Kimsesiz, yetim ve sokak çocukları için iki yatılı okulun açılması da layihada 

belirtilmiştir(Demirel, 1999:45). 

Layihanın esas konularından birini teşkil eden ve Sınıf-ı sâni olarak 

adlandırılan Rüşdiye mekteplerine, bir iki defa Kur’an-ı Kerimi hatmetmiş ve ilm-i 
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hal okumuş olan öğrencilerin alınmasını öngörülmektedir. Bu mektepte okunacak 

dersler ise Türkçe, Tuhfe ve Nuhbe, Sübha-ı Sıbyan gibi dil. Birgivi Risalesi ve diğer 

ahlak kitapları, hat ve kitabet dersleri olarak programlanmıştır. Bu mektebi bitiren 

öğrenciler kabiliyet ve başarısına göre, kurulmuş olan yüksek okullardan istedikleri 

birine alınacaklardır (Demirel, 1999:46). 

Mekâtib-i Rüşdiye Nazırlığı’na tayin edilen Es’ad Efendi, İstanbul ve 

taşrada açılması lahihada öngörülen “bu mekteplerin ilkinin açılması için hemen 

harekete geçmiş ve bu ilk mektebin nizamnamesini hazırlamıştır. Nizamname, 

Padişah’ın iradesi ile 27 Zilkade 1254 (11 Şubat 1839) tarihinde yayınlanmıştır 

Nizamname’de belirtildiğine göre açılacak bu ilk rüşdiyeye Padişah II. Mahmud un 

emri ile Mekteb-i Maarif-i Adliye adı verilmişti. Bu ad 1923 yılına kadar kullanılmış 

ancak o tarihten sonra ilk mektebe çevrilmiştir. (Ergin, 1977: 384; Akyüz, 1997:129) 

Rüşdiye okullarının genel öğretimdeki yeri sık sık tereddütlere ve 

karışıklıklara sebep olmaktadır. Çünkü maarif tarihçilerinin bir kısmı rüşdiyeleri, ilk, 

öğretime; diğer bir kısmı ise orta öğretime dahil etmektedir. Gerçekte ise rüşdiyeleri, 

ilk zamanlarda ilkokul üstü hazırlık okulu, daha sonraları ise ortaokul karakterine 

sahip bir öğrenim derecesi olarak görmek mümkündür(Kodaman,1991:91).  

1773’ten itibaren açılan askeri okullarda öğrencilere önce Türkçe okuma-

yazma öğretilmesi, öğretimi geciktiriyor düzeyi düşürüyordu. Fakat sıbyan 

mekteplerinden böyle bir eksikle gelen öğrenciler için bu gerekli idi. Sıbyan 

mektepleri ile askeri okullar arasında yer alan bu okullar kuruldu. Süresi iki yıl olan 

bu okullara sıbyan mektebini bitiren ve tanınmış ya da devlet hizmetinde 

bulunanların çocukları seçilerek alınacaktı. Çocukların sıralarda oturup sıbyan 

mekteplerindeki gibi teker teker değil, sınıf sınıf ders yapmaları öngörülmüştü. 

(Ergin, 1977:383,384; Akyüz, 1997:129). 

Derslerin isimleri, okutulacak kitaplar ve nasıl okutulacakları da 

belirlenmiştir. Arapça dersleri Emsile’den başlanarak Kafiye’ye kadar, Farsca 

dersleri Vehbi Tuhfisinden başlayarak Gülistan’a kadar okunacaktır. Bunların 

yanında yazı derslerinden sülüs, divan-ı rika ve siyakat yazıları ile matematik ve 

geometri dersleri okutulacaktır. Ayrıca yetenekli olanlara mantık, maâni ve Farsçada 
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Hafız ve Şevket divanları, Arapçada kafiyeden sonra Mizanü’l kitabı okutulacaktır. 

Mantık ilminden Risale-i Esiri’ye, maâni ilminden Telhis veya Mülabbasü’t-telbis 

gibi metin kitapları ve akaidden bazı risaleler seçmeli olarak isteklilere okutulacaktır. 

Fransızca okutulması da kararlaştırılmıştır. Diğer derslerin okutulma gerekçeleri 

zikredilmezken Fransızca için matematik, geometri ve coğrafya kitaplarının 

okunabilmesinde gerekli olduğu belirtilmiştir. Fransızcanın öğretilmesine, 

gramerlerinin benzer olmasından dolayı Arapça öğretildikten sonra başlanılması 

uygun görülmüştür. Fransızcanın öğretimi hususu da açıklanmıştır: Harfler 

öğretildikten sonra hikâye kitapları ile vakit geçirilmeyerek gramerin öğretilmesini 

müteakip geometri, ufak coğrafya, tarih ve politika kitaplarının okutulması uygun 

görülmüştür. Tarih, coğrafya ve siyasetle ilgili dersler konulmamış olmakla birlikte 

Fransızca dersinin içinde, dar kapsamlı da olsa bu derslerin verilmesi hedeflenmiştir 

(Demirel, 1999:46). 

Bu okullara alınacak öğrencilerin öncelikle meşhur ve devlet memuru 

olanların çocuklarından seçilmesi ve alınacak öğrencilerde kabiliyet ve liyakatin esas 

alınması kararlaştırılmıştır. Okula, Bâb-i Âli ve Bâb-i Defteri kaleminde bulunan 

stajer memurların (şakirdan)  ve çalışkan memurların çocukları öğrenci olarak 

alınacaktır. Bu öğrenci alımında istekliler dilekçe ile Mekâttib-i Rüşdiye Nazırı’na 

müracaat edecek durumları araştırıldıktan sonra uygun görülenler alınacaktır 

(Demirel, 1999:47). 

100 yatılı ve 100 gündüzlü öğrenci alınacaktır. Yatılı olarak fakir ve 

kimsesiz olanlar ile durumu iyi olup evleri uzak olduğu için gelip gitmekte zorluğu 

olan öğrenciler alınacaktır. 18 yaşından küçükler ancak öğrenci olarak 

alınacaktır(Demirel, 1999:47) 

Mezun olanlar memur olarak atandıklarından kısa zamanda büyük bir rağbet 

ve katılım olmuş olan okulun mevcudu planlananın çok üstüne çıkmıştır. Öyle ki yüz 

yatılı yüz de gündüzlü olmak üzere iki yüz öğrencinin eğitimi hedeflenmesine 

rağmen 8 Eylül 1839 (28 Cemaziyelâhir 1255) tarihinde okulun öğrenci mevcudu 

600’u aşmıştır (Demirel, 1999:47) 
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Kalemlerden öğrenci olanların maaşları aynen devam edecektir. Bundan 

böyle memur olarak yalnız bu mektep mezunları alınacaktır. Ancak öğrenciler 

öncelikle kendi hocalarının imtihanlarından ‘‘başarılı olduktan sonra memur 

olacakları dairelerin amirlerinin de katıldığı bir komisyon tarafından imtihana tabi 

tutulacaklardı ve ancak başarılı olanlar memur olarak alınacaktı (Demirel, 1999:48)  

Okulda okuyan öğrenciler her sene düzenli olarak sınava alınacaklardır. 

Vezirler, vekiller, âlimler, Meclis-i Ahkâm-i Adliye ve Dar-ı Şura-i Bâb-i Âli’de 

görevli olanların huzurunda, öğrenciler okudukları derslerden imtihan olacaklardır. 

Birinci olan öğrencilere iftihar nişanı olarak altından bir madalya ve beş yüz kuruş, 

ikinci olanlara daha düşük madalya ile dört yüz kuruş, üçüncü olanlara daha düşük 

nişan ile üç yüz kuruş ve bundan sonra başarılı olan öğrencilere sınıflarına göre 

birinci sınıfdaki öğrencilere yüz elli, ikici sınıftakilere yüz ve üçüncü sınıftakilere elli 

kuruş verilmesi teşvik olarak uygun görülmüştür. İmtihanlarda hiç bir şekilde 

kayrılma, hatır ve gönül ile hareket edilmesinin yasak Olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 

Fransızca imtihanına okul hocalarından başka hariciyede çalışıp dil bilen 

memurlardan ve diğer yüksek okullardaki Fransızca hocalarının da çağrılması uygun 

görülmüştür (Demirel, 1999:48) 

Okulda disipline ve dini terbiye ile ibadetlere de önem verilmiştir. Okula 

devamda düzenli yoklama esası getirilmiştir. Mazeretsiz yere okula gelmeyenlere 

ceza verilmesi ve bunda ısrar edenlerin okuldan uzaklaştırılması uygun görülmüştür 

(Demirel, 1999:48) 

Mesai saatleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Cuma günleri tatil edilmişti ve 

diğer altı gün derslere devam edilecekti. Mesai güneşin doğuşundan bir saat sonra 

başlayacak ve akşam saat on buçuğa kadar devam edecektir(Demirel, 1999:48). 

Bu okul içinde namaz kılmak için mescit şeklinde bir yer, Arapça, Farsça ve 

ilerde Fransızca derslerinin okutulacağı altı adet dershane, kütüphane, depo, yaklaşık 

olarak yüz öğrencinin yatabileceği kadar koğuş şeklinde bir yer, Arapça, Farsça ve 

Fransızca hocaları ile müdürün oturup istirahat edebilecekleri birer oda, sülüs, divani. 

rik’a ve siyakat hocalarına yazı yazdırmak ıçin uygun yer, talebeler için tenefüs 

yapabilecekleri ve kahve içebilecekleri oda ve mutfak yapılacaktır. Dershanelerde 
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hocalar için döşemeli yüksek bir yer ve öğrenciler için de bir birinden takriben yarım 

metre aralıklı oturaklar ve önlerinde çekmeceli rahleler yapılacaktır(Demirel, 

1999:47). 

Bu okul üç sınıf olacak ve alınacak öğrenciler eğitim seviyelerine göre 

seçilecektir.  Okul müdürlüğüne ikinci rütbeden tayin edilecek şahsa dört bin kuruş 

maaş verilecek, Arapça ve Farsça hocalarına ve sülüs, divani, rik’a, siyakat ve iyi 

yazı yazabilen bir hocaya ikişer bin kuruş maaş verilecektir. Yatılı öğrencilerin 

geceleyin nöbetini tutmak ve Müdüre yardımcı olmak üzere iki kişi ve bir kahvecinin 

beşer yüz kuruş maaşla istihdam edilmeleri, iki yüz elli kuruş maaşla bir kapıcı, 

temizlik ve hocalar ile öğrencilerin alış verişlerini yapmak üzere yedi kişi yüzer 

kuruş maaşla, yüz elli kuruş maaşla bir aşçıbaşı, yüz kuruş maaş ile bir kalfa ve 

altmışar kuruş maaş ile iki çırak istihdam edilecektir. Ayrıca kütüphaneye hocaların 

uygun görecekleri yeteri kadar kitap satın alınacaktır(Demirel, 1999:47). 

Okuldaki müdürün, hocaların, öğrencilerin ve diğer çalışanların maaşları ile 

tüm diğer masrafların karşılanması için bazı gelirler Mansure Hazine-i Celilesi’ne 

bağlanmıştır. Çünkü bütün bu giderler Mansure Hazinesi tarafından ödenecektir 

(Demirel, 1999:47).  

Giderlere karşılık bir hayali gelir bağlanmıştır: Vefat etmiş Kadızade Tahir 

Efendi’nin geçimi için elinde bulunan Dimetoka ve Lefkoşe kazalarının gelirleri, 

Dimetoka kazasının aylık 2500 kuruş ve altı ayda bir defa alınan 10.000 kuruş geliri 

ve Lefkoşe kazasının aylık 2500 kuruş ve altı ayda bir defa alına gelmekte olan 

13.500 kuruş geliri, Çelebi Mustafa Paşazade müteveffa Bekir Bey’in elinde bulunan 

ve geliri 1255 senesi Receb’ine kadar çok olan borçlarına gidecek olan evlatlarına 

bırakılmış Pıravişte kazası geliri, 800 kuruş ile altı ayda bir defa alınmakta olan 800 

kuruş, toplam senelik 11.200 kuruş gelir Mansure Hazinesine bağlanmıştır 

(Demirel,1999:47). 

Yatılı kalan öğrencilerin yiyecekleri, giyecekleri ve kırtasiye masraflarının 

da devlet tarafından karşılanması esası getirilmiştir. Nizamname’de senelik verilecek 

elbiseleri tek tek sayılmıştır. Kişinin senelik ihtiyacı doğrultusunda iç çamaşırdan 

paltoya kadar yeterli miktarda elbise, ayakkabı ve temizlik için havlu verilmişti. 
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Kırtasiye olarak yeterli miktarda kalem, kağıt, mürekkep ve lazım olursa firenk 

(Avrupa) mürekkebi verilecektir. Yiyecek ekmekten başlayarak et, sebze, meyve, 

tatlının çeşitleri sayılarak miktarları de belirtilmek suretiyle yazılmıştır. Ayrıca 

öğrencilere maaş da verilmiştir. Bu maaş Asakir-i Mansure erlerininki kadardır. 

(Demirel, 1999:47) 

Daha önce açılan Sıbyan mekteplerini bitirenlerin gidebileceği, Rüşdiye 

düzeyinde olan ve gerek halk gerek memur olacaklara yanlışsız yazı yazabilme, bir 

konuyu kaleme alabilme öğretimi yapmak amacıyla “Mekteb-i Ulum-i Edebiyye” 

kuruldu. İlk açılan ve kendine özgü yönleri bulunan rüştiye mektepleri. Mekteb-i 

Maarif ve Mekteb-i Ulum-i Edebiye’dir. Genel rüştiyeler ise, Şubat 1839’da 

kurulmaları kararlaştırıldığı halde 1846’dan sonra açılmaya başlanmıştır. (Ergin, 

1977:385; Akyüz, 1997: 129 – 130).Sıbyan mektebinden üstün olarak İstanbul’da ilk 

açılan mektep budur. Bu okula, sıbyanı bitiren öğrencilerin alınması ve on sekiz 

yaşına kadar okutulmaları kararlaştırıldı. Öğrencilerin gösterdikleri gayrete göre 

evkaftan maaş bağlanması prensibi de kabul edildi. (Ergin, 1977: 385, 387; Karal, 

1947:163) 

Devlet memurlarının yetiştirilmesi için bir de ‘Mekteb-i Maarif-i Adli” 

kuruldu. Adli kelimesi, okulun Mahmud-u Adli zamanında kurulduğunu anlatmak 

için verilmiştir ve hukuki bilgilerle ilişkisi yoktur. (Akyüz, 1997: 129)  

Mekteb-i Maarifte, o günkü rüşdiyelerden daha ileri seviyede bir öğretim 

metodu ve müfredat programı uygulanması amaçlanmıştır. Burada ehliyetli memur 

yetiştirilmesi yanında ileride açılması düşünülen Darülfünuna da öğrenci hazırlamak 

maksadıyla Osmanlı eğitim kurumlarında uygulana gelen klasik müfredata ilaveten 

aritmetik. Geometri, felsefe, astronomi, coğrafya gibi bir kısmı o dönemin 

rüşdiyelerinde okutulmayan dersler de konulmuştur.(Karal,1947:163) 

 4.2.3. Mekteb-İ Tibbiye: Tıp Fakültesi  

Osmanlılarda hekimlik yapan kişiler usta çırak ilişkileriyle ustalarından 

bilgi ve deneyim kazananlar, bu konudaki çeşitli kitapları okuyanlar, Darülsıhha, 

Bimaristan, Duruşşifa, Darülafiye v.s. gibi sağlık kurumlarınca çalışan elemanlardı. 

(Bilim, 1999: 240).Gerek bu medreselerden mezun olanlar kendi kendilerini 
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yetiştirecekler, hastanelerde, orduda veya serbest olarak doktorluk veya cerrahlık 

yaparlardı (Yolalıcı, 1999:283) 

Tıp öğretimi yapan ilk kurum ise Süleymaniye Medresesi içerisinde açılan 

“Tıb Medresesi”dir. Bu medresenin kadrosunda yirmi akçeli bir müderris sekiz 

danışment ile birkaç hizmetli vardı (Bilim, 1999: 240) 

Her ne kadar Fatih ve Süleymaniye Tıp Medreseleri belli bir süre devrine 

göre çağdaş hekim yetiştirmişse de, zamanla bu okullar da bu özelliklerini 

kaybetmişlerdir (Yolalıcı,1999:283) 

III. Selim Devrinde Tersane’de donanma için bazı sağlık kuruluşları ve 

bunlardan olarak bir tıp bölümü kurulmuşsa da meydana gelen bir yangınla bunlar 

yanmıştı. Aynı dönemde 1805’de Osmanlı İmparatorluğu’nun Rum yurttaşları 

tarafından İstanbul’da Kuruçeşme de kurulan Rum okulunun içerisinde bir de tıp 

bölümü açılmıştı. Padişah bu okula bir takım imkânlar yanında, arazisine, binalarına 

ve hocalarına dokunulmazlık sağlamıştı (Bilim, 1999:240) 

Çağdaş anlamda ilk tıp eğitim kurumu II. Mahmud devrinde açılan Tıbbi 

ye’dir. Daha sonra sağlıkla ilgili diğer eğitim kurumları da açılmıştır. Yeniçeri Ocağı 

kaldırılıp yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adlı bir ordu kurulunca bu 

ordunun sağlık hizmetlerinin karşılanması için modern bir tıp okulunun açılması 

kararlaştırıldı(Bilim, 1999:240).  

Tıp okulunun açılmasında ön planda askerlik zaruretleri vardır. Yeniçeri 

ordusunun yerine kurulan mansure kadrolarında askerlerin sağlık durumu ile 

uğraşmak için doktorlar ‘konmuştu. Bu doktorları Türkiye’de mevcut müesseselerde 

yetiştirmek imkânı yoktu. Medreselere yaslanan darüşşifa ve tımarhanelerde bir 

dereceye kadar tıp bilimleri öğretilmekte idi. Bu itibarla tıp öğretiminde modern 

anlamda mektep kurmaktan başka çare yoktu (Ergin, 1977:336, Karal, 1947:164) 

Öneri II. Mahmud’un hekimbaşısı Behçet Efendi’den gelmişti. Tıp okulu da 

bu zaruret ile Hekimbaşı Behçet Musa Efendi’nin. Asakir-i Mansure-i 

Muhammediyyeye hizmet edecek tabip ve cerrahlarını yetiştirilmesi için II. Mahmud 

nezdinde yaptığı girişim sonucunda kuruldu (Lewis,2000:85; Ergin,1977:336; Sarı, 

2001:2). 
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Bu mektebin ilk programını hazırlayan Behçet Efendi. Türkiye’de modern 

tıp mektebinin, de kurucusu oldu. Bu çağdaş tıp okulu 1827 yılında Vezneciler’de 

Tulumbacıbaşı Konağı’nda açılmıştır. Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane veya Tıbhâne-i 

Âmire adı ile açılan bu okula kısaca Tıbhâne de denmiştir (Yolalıcı, 1999:283). 

Okulun müdürü Behçet Efendi, hocaları ise Abdülhak Molla, Osman Saip 

Ahmed Hilmi, Vasıf, Hüseyin Stefan ve Bogos Efendilerdi. Okula öğrencileri 

özendirmek için giriş ve yıl içi imtihanları konmamış ayrıca öğrencilere okulda öğle 

yemeği ve ayda yirmi kuruş burs sağlanmıştı (Bilim, 1999:240). 

Behçet Efendi’nin önerisine göre okulun sınıfları 4., 3., 2., 1., şeklinde 

sıralanarak dört sınıf şeklinde planlanacak ancak başlangıç olarak ilk iki sınıfı 

açılacak, başarı sağlanırsa sırasıyla diğer sınıflar açılacaktı (Bilim, 1999: 240). 

Birinci bölüm hazırlık ikincisi ise doktorluk bölümü idi. Hazırlık 

bölümünde öğrencilere Arapça, din dersleri ve Fransızca öğretilmekte idi. Doktorluk 

bölümünde ise, Arapça’ya devam edilmekle beraber, doktorluğun türlü özel dersleri 

gösterildi (Akyüz, 1994: 126, 127). Anatomi dersi resimler ve modeller üzerinde 

yapılıyordu. Öğrenciler imtihan olmadığı için bir üst sınıfa hocalarının kanaati ile 

yükselmekte idiler. Okuldan mezun olanlar “Tıp Muavini” olarak gereken yerlere 

atanmaktaydılar. (Bilim, 1999: 240) 

Tıbbıyenin öğrenim dili Fransızca olduğundan bu dile çok önem 

veriliyordu. Bu nedenle ilk sınıf olan dördüncü sınıf programında Osmanlıca, Arapça 

Fizik ve kimyanın yanında Fransızca gramer, Fransızca kompozisyon ve Fransızca 

örnek metinler okutuluyordu. Üçüncü sınıfta ise bu derslerin yanında anatomi ve 

botanik dersleri yer alıyordu. Öğrenciler dördüncü ve üçüncü sınıfları okuyunca 

ikinci ve birinci sınıflar açıldı. İkinci sınıfın programında sağlık koruma, tıp bilgileri, 

organlar, askeri cerrahlık, birinci sınıfta ise iç ve dış hastalıkları, doğum gibi dersler 

vardı. Okulun öğrenci mevcudu ilk başlarda 80 kişi idi, ancak bu sayı giderek arttı 

(Bilim, 1999:241). 

Padişah II. Mahmud okulla ilgileniyor, okulun eğitim öğretiminin 

yükselmesine önem veriyordu. Nitekim okula yaptığı bir ziyarette imtihamlarda 

başarı gösteren öğrencilere yarım kese akçe ödül verdi. Yine onun isteği ile 4 Mart 
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1831’ de Topkapı Sarayı içerisinde bir de Cerrahhane açıldı ve bu kurumun başına da 

Fransız Cerrah Sade de Clare atandı (Bilim, 1999:241). 

 Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’nin öğretim müddeti altı yıla çıkarıldı. 

Öğretim dili Fransızca olarak kaldı. Arapça ve din dersleri programdan kaldırıldı. Tıp 

kütüphanelerimizin gelişmesine de önem verildi. Asakir-i Mansure’nin tüzüğünde 

her bölüğe bir cerrah verilmesi ön görüldüğünden bu alanda da eleman yetiştirmek 

amacıyla daha kuruluş yıllarında ayrı bir cerrah sınıfı açıldı. İstanbul cerrahlarından 

yirmi kişi seçilip eğitilerek mansure bölüklerine dağıtıldı (Ergin,1977:348; Karal, 

1947:165). 

Cerrahhanenin öğrenim dili Türkçe idi ve programında da Osmanlıca, 

kompozisyon, genel anatomi, cerrahlık, hastalıkların nedenleri, tıp bilgileri ve kimya 

gibi dersler vardı. Yatılı olan okulda dersler, teneffüsler, davranışlar öğrencilerin 

giysileri v.s. çok düzenli idi (Bilim, 1999:241). Bu öğrencilere her gün kurşun 

çıkarma, damar bağlama, kemik kesme, kırık çıkık tedavisi gibi savaş cerrahisi 

ağırlıklı eğitim ve uygulamalar yaptırılması, yetişenlerin ordu cerrahlarının yanına 

gönderilmesi kararlaştırıldı. 1933 yılında Mekteb-i Tıbbiye’nin ve cerrahhenenin son 

sınıf öğrencilerinden imtihanla seçilen altmış üç kişi hastanelerde görevlendirildi. 

(Sarı, 2004: 3) 

Eğitim süresi 3 yıl olan bu okulun esas adı Cerrahhâne-i Ma’müre idi. 

Eğitim dili de Türkçe olarak kabul edilmiştir. Cerrâhhane 1836 yılında Askerî 

Tıbbiye bünyesine alınmıştır (Yolalıcı,1999:283). 

Tıbbiye ve Cerrahane’nin ayni amaca yönelik öğretim yapan okullar 

olduğunu düşünülerek iki okul 1836’da Topkapı sarayı’ndaki Otlukçu Kışlası’nda 

birleştirilerek Mekteb-i Tıbbiye adını aldı (Bilim, 1999:241). 

Ancak Tıbbiye’ye bu kadar önem verilmesine rağmen okul bir türlü 

istenilen düzeye gelemedi. II. Mahmud okulun Avrupa düzeyinde olmasını istiyordu. 

Bu nedenle okul Topkapı’dan Galatasaray’a taşındı. Tıbbiye hocaları Padişah’a 

Avrupa’dan ünlü bir hoca getirilmesini önerdiler. Padişah bu öneriyi kabul ederek 

Avusturya Başbakanı Metternich aracılığıyla Viyana Tıp Fakültesi hocalarından ünlü 

Karl Ambros Bernard davet edildi. Bernard serbestçe çalışması koşulu ile daveti 
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kabul ederek İstanbul’a geldi ve Tıbbiye’de baş hoca olarak göreve başladı (Bilim, 

1999: 241). 

Bernard, Tıbbiye’nin gelişmesine ve Avrupa tıbbiyeleri düzeylerine 

erişmesine çok çalıştı. Tıbbiye’deki tüm öğrencileri bir imtihan yaparak Fransızca 

bilmeyenleri alt sınıfa aldı ve bunları Fransızca öğretime başlattı. Fransızca bilenleri 

ve diğer derslerde başarılı olanları üst sınıfa aldı ve bunların öğrenimlerini sürdürdü 

(Bilim, 1999: 241).  

II. Mahmud Tıbbiyedeki gelişmelerden çok memnundu. Nitekim okulu 

ziyaret etti, okula “Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane” adını verdi. Öğrencilere çocuklar 

diye başlayan “.. Şu anda Türkçe yazılmış tıp kitapları olmamasından ve bu dersleri 

okutacak hoca yokluğundan dolayı Fransızca olarak yaptıkları öğrenim yerine ileride 

Türkçe öğrenim yapacaklarını’ belirten bir konuşma yaptı ve “istemek sizden, 

vermek benden” diyerek öğrencilere her istediklerini vereceğini söyledi. Padişah bu 

şekilde okula verdiği önemi ve memnuniyetini belirtiyordu (Bilim, 1999: 241). 

Padişah okula hiç bir din ve mezhep ayırımı yapılmadan öğrenci alınmasını 

irade etmişti. Galatasaray’da öğrenci bursları 25 kuruş olmuştu ve bu miktar bir üst 

sınıfa yükseldikçe 15 kuruş artıyordu (Bilim, 1999: 241).  

Okulda dersler güneş doğduktan iki saat sonra başlıyor ve güneş 

batmasından iki saat önceye kadar sürüyordu. Tıbbiye aynı zamanda askeri bir okul 

olduğundan yatıp kalkma, yemekhaneye ve dersliklere giriş çıkışlar trampetle 

yapılıyordu. Öğrencilerin giysileri padişahın isteği üzerine yaptırılmış kolları ve 

yakaları kadifeli ve yakalarında yılan motifi olan pantolon ve ceketten oluşuyordu 

(Bilim, 1999: 241). 

Bernard başarı gösteremeyen öğrenciler için; bunlar okuldan atılacağına 

üçer sınıflı cerrahlık ve eczacılık bölümlerini açtı. Bunlardan birincisinde anatomi, 

cerrahlık, zooloji, botanik tıp ve hastalıklar hakkında genel bilgiler, eczacılık 

bölümünde ise fizik, kimya, botanik, tıp bilgileri ve ilaç yapımı gibi dersler vardı 

(Bilim, 1999:241). 

Tıbbiye gittikçe gelişti. Nitekim okul dördü idadi ve beşi yüksek kısım 

olmak üzere dokuz sınıflı hale getirildi. İdadi kısmında Türkçe, resim, coğrafya, 
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Osmanlıca, geometri, genel tarih, cebir, Fransızca, yüksek kısımda ise fizik, kimya, 

anatomi, botanik, eczacılık, zooloji, organlar, cerrahlık, sağlık koruma, tıb bilgileri, 

genel hastalıklar ve Fransızca gibi dersler okutuluyordu. Bu program akli ilimleri 

içermekteydi ve gerçekten çağdaş düzeydeydi (Bilim, 1999:241). 

 Askeri Tıbbiye, Türk tıp tarihi açısından önemli bir sağlık eğitim 

kurumudur. Çağdaş anlamda açılan ilk tıp yüksek okulu olması yanında, sürekli 

kendisini geliştirmesi ve kalıcı olması yönünden de ayrı bir yeri vardır. Bugüne kadar 

gelen askeri tıp eğitiminin temelini oluşturmuştur. Ayrıca Tıbbiye’ye ait açılan 

hastanelerde zamanla dâhiliye, hariciye, göz, diş, kulak-boğaz gibi klinikler 

oluşması, aşıevi, doğumevi gibi yan kuruluşlar açılması ile tıp bilimi Türkiye’de 

önemli bir gelişme göstermiştir. Buradan yetişen hekimler Türk toplumuna hem 

sağlık açısından, hem de kültür, sanat, sosyal yaşantı açısından örnek olmuşlardır. 

(Yolalıcı,1999:283) 

4.2.4. Mekteb-i Harbiye 

Savaş alanlarında uğranılan yenilgi, Osmanlı devlet adamlarını orduda yeni 

düzenlemelere itmiştir. Daha önce açılan askeri mühendislik okulları ile ordunun 

deniz, istihkâm ve topçu subayları yetiştirilmeye başlanmıştır. Ancak hem bu 

okulların azlığı ve yeterli subay yetiştirilmemesi, hem de piyade ve süvari sınıflarının 

subay ihtiyacını karşılamak istenmesi Harbiye’nin açılmasını gerektirmiştir 

(Yolalıcı,1999:284). 

Yeniçeri ordusunun kaldırılmasından sonra kurulması kararlaştırılan Asakir-

i Mansure için çok sayıda subaya ihtiyaç vardı. Bu subayların hepsini Avrupa’dan 

getirtmeye imkan yoktu. Bu itibarla Avrupa’da subayların yetiştirilmesinden 

faydalanılan okullar gibi bir okulun İstanbul’da açılmasından başka çare yoktu. 

(Ergin, 1977: 354; Karal, 1947:163; Akyüz, 1999:127) 

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adı altında yeni kurulan ordunun çağın 

gereklerine göre yetiştirilme isteği de 19 Harbiyenin kurulmasında etken olmuştur.  

Osmanlı eyaleti olan Mısır’da böyle bir okulun kuruluşu ile Mehmed Ali 

Paşa modern bir ordu oluşturmuş. Hatta II. Mahmud validen bir kaç subay istemişse 

de, Mehmed Mi Paşa bunu reddetmişti. Daha sonra isyan eden Paşa, teknolojik ve 
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çağdaş gelişmelere uygun ordusu ile II. Mahmud kuvvetlerini yenilgiye uğratmıştır 

(Yolalıcı,1999:284). 

Ayrıca Osmanlı Devletinin yaşamasını şimdilik menfaatleri açısından uygun 

bulan Fransa, İngiltere ve Rusya gibi devletlerin yeni ve modern askeri ve sivil 

kurumların açılması yönündeki telkinleri modern eğitim veren İstanbul’daki yabancı 

okulların yeni ve değişik aletlerle dersleri yapmaları ve devlet adamlarından 

bazılarının bunları görerek örnek alma istekleri de Harbiye ve benzeri kurumların 

açılmasında önemli bir etken olmuştur (Yolalıcı,1999:284).  

Harbiye’nin kuruluşu konusunda en önemli teşebbüs 1831 ‘de 

gerçekleşmiştir. Hassa ordusu müşiri Ahmed Fevzi Paşa, Selimiye’deki Mansure 

askerleri arasından birkaç yüz kişiyi seçerek bunları bölükler halinde teşkilatlandırdı. 

Yaşları on dokuz- yirmi bir arasında değişen erlere “sıbyan bölükleri” adı verildi. 

Bunlara diğer erlerden farklı olarak okuma-yazma da öğretiliyordu. Başarılı olanlar 

onbaşı, çavuş ve mülazım rütbelerini alarak kıtalara katılıyordu. Sıbyan bölükleri 

Harbiye’ nin temelini oluşturduğu gibi bölük erleri de ilk Harbiyeliler sayıldı 

(Ergin,1977:354–355;Özcan,1999:115). 

Sıbyan bölükleri kurulurken Avrupa’daki gibi askeri okulların açılması da 

düşünüldü. Hüsrev Paşa, Il. Mahmud’a yazdığı bir tezkirede Fransa’daki Ecole 

Militaire tarzında bir askeri mektebin açılmasının ve Avrupa’dan askeri öğretmen 

getirilmesinin lüzumunu dile getiriyordu (Engin, 1977:355; Karal, 1947:163; Özcan,          

:115).  

II. Mahmud Londra Büyükelçiliği yapmış. Batı’yı iyi tanıyan Namık Paşa’yı 

saraya çağırarak modern bir askeri okul kurma fikrini ona söylemişti. Namık Paşa bu 

istek üzerine çalışmalara başladı. Beşiktaş’taki Maçka kışlasını onartıp, buna hamam 

mutfak, yemekhane, kitaplık vs. gibi binalar ekletti. Daha önce oluşturulmuş olan 

“Metep Bölükerini buraya getirdi. Avrupa’dan gereken araç-gereç satın alındı. 

Fransız Saintcyr Askeri Akademisi örnek alınarak planlanan okul sekiz sınıflıydı. 

İstanbul’da Okulun müdürlüğüne 1834de Mazhar Bey atandı. Okulun öğrenci 

mevcudu bir tabur kadardı. Öğretim kadrosu ise büyük çoğunluğu mühendislerden 

olmak üzere Türk, bir kısmı Moltke başta olmak üzere Prusyalı, Fransız, İspanyol 
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gibi yabancı hocalardı. Padişah II. Mahmud çok önem verdiği bu okulun 1 Temmuz 

1835de büyük bir törenle açılışını yaptı (Bilim, 1999: 243).  

 Harbiye’nin açılması düşünüldüğü yıllardan açıldığı tarihe kadar resmi 

kayıtlarda adı ‘Mekteb-i Ulûm-i Harbiye” veya “Mekteb-i Fünun-ı Harbiye” diye 

geçmektedir. Fakat Takvim-i Vakayi’de Mekteb-i Harbiye ifadesi vardır. Padişah II. 

Mahmud da açılış yaptığı sırada bu okula Mekteb-i Harbiye adını vermiştir.   

Okulun açılışı sırasında, düzenlenen nizamnamesi altı bölümden 

oluşuyordu. Bunlar dersler, etüdler, persofuzi gibi okulun düzeni ile ilgiliydi. 

Okuldaki tüm hizmetler öğrenciler tarafından yapılıyordu (Bilim, 1999: 243).  

Okulun programı ise geometri, cebir, analitik geometri, konik şekiller, 

mekanik, ahlak, cisimlerin bileşenleri, astronomi ve Faransızca gibi genel kültür 

derslerinin yanında uygulamalı olarak istihkam, dubalı köprü yapımı, harita çizimi, 

şiş, top ve tüfek talimleri, piyade ve süvari talimleri, yüzme gibi askeri derslerden 

oluşuyordu (Bilim, 1999: 243). 

Okulun önemi ilk anlarda halk tarafından anlaşılmadı. Zenginler çocuklarını 

Harbiyeye vermekten çekindiler. Hükümet sokakta dolaşan kimsesiz ve garip 

çocukları Harbiye’ye alarak subay yetiştirmek zorunda kaldı. Başlangıçta öğrenci 

sıkıntısı çekildiği gibi öğretmen sıkıntısı da çekildi. Harbiye’nin II. Mahmud 

devrinde en değerli öğretmeni Elhac Hafız İshak Efendi oldu. Ishak Efendi Divan-ı 

Hümayun tercümanlığında bulunmuştu. İyi Fransızca biliyordu. Harp okuluna 

gerekli kitapları batı dillerinden Türkçe’ye çevirmeye ve aynı dünyanın 

kaynaklarından faydalanarak kitaplar yazmaya başladı (Karal, 1947: 164). Okulun 

eğitim sistemi giderek daha iyi hale getirildi (Çabuk, 1994: 41).  

Mekteb-i Harbiye’nin en büyük amiri mektep nazırı idi. Ondan sonra ders 

nazırı geliyordu. Harbiye’nin ilk nazırı olan Mustafa Mazhar Bey zamanında okul 

modern bir eğitim kurumu özelliklerine sahip değildi. Öğrenciler hiçbir eğitim 

almadan geldikleri için Harbiye’de ilk, orta ve lise birinci sınıf seviyesinde eğitim 

yapılıyordu. Dokuz yıl süreli olan eğitimin ilk sekiz yılına “birinci mektep”, 

dokuzuncu yılına da “ikinci mektep’’ , birinci okulu başarıyla bitirenler ikinci okulda 
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okumaya hak kazanıyorlardı. Burada hendese, fizik, astronomi gibi fen dersleriyle 

askerliğe dair uygulamalı bilgiler veriliyordu (Özcan,1991:116). 

1837’de harbiye öğrencilerine “nefer” denilmesi bırakılarak “talebe” 

denildi. En yüksek başarıyı gösteren talebeler, her yıl üçer beşer Avrupa’daki askeri 

akademilere gönderilmeye başlandı(Sakaoğlu,2003:57).  

Gerek Harbiye’de ders veren öğretmenler, gerekse öğrenci ve subaylar, 

zamanla Avrupa’ya öğrenim, staj, kurs gibi amaçlara gönderilmişlerdir. Bu suretle 

Harbiye’nin öğretim kadrosu daha seçkin, modern, çağdaş, bilgili bir seviyeye 

çıkarılmıştır(Yolalıcı,1999:284). 

Harbiye 1837’de okul nazırlığına atanan Selim Satı Paşa zamanında gelişim 

gösterdi. Okulun eğitim kadrosu genişletildi, 1.,2..3.,4. mektep adıyla dört bölüme 

ayrıld ve her bölümün başına bir hoca atandı. Ayrıca her bir sınıfın bir sınıf başısı 

vardı. Öğrencileri teşvik için başarıl öğrencilere gümüşten yapılmış nişan verilme 

usulü benimsendi, Bunlar onbaşı, çavuş ve baş çavuş nişanları şeklindeydi. Okulda 

öğrencilerin hizmet etmesi kaldırılarak bu işler getirilen bir bölük askere verildi. 

(Bilim, 1999: 243) 

Harbiye’de her öğretim yılında sınavlar okul hocaları ile Seraskerlik 

makamından gönderilen subaylar huzurunda yapılıyordu. Harbiye’den de 1838’de 

başarılı on öğrenci öğrenim için Viyana’ya gönderildi(Bilim, 1999: 243) 

Harbiye’de 1835’de yapılan sınavlarda seksen öğrenci başarılı olunca 

okulun düzeyini yükseltmek için Fransızca dersi konuldu. Bu dersi Tıbbiye 

hocalarından Arkinos verecekti (Bilim, 1999: 243) 

Selim Satı Paşa’dan sonra okul nazırı olan Emin Paşa zamanında 

Harbiye’nin gelişmesi sürdü. Londra’da öğrenim yapmış olan Emin Paşa okula 

gelmiş Batı bilgi ve teknolojisini yerleştirmek istiyordu. Bu amaçla yüksek 

matematik, cebir, logaritma, trigonometri, haritacılık vs. dersler koyarak okulun 

programını genişletti. En çalışkan öğrencilerden biri seçkin sınıf oluşturdu ve başarılı 

öğrencileri “Mülazımlık” rütbesi ile ödüllendirildi (Bilim, 1999: 243). 

Harbiye’nin öğrenim süresi önceleri 4 yıl iken, sonra 3 yıla 

indiri1mişMekan olarak da çok değişikliğe uğramıştır. Selimiye Kışlasında başlayan 
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eğitim, Maçka Kışlasında devam etmiştir. 1863’ten 1914’e kadar ise özel olarak 

Pangaltıda yapılan Harbiye binasında eğitim sürmüştür. 1913 sonrası ise yine değişik 

yerlerde öğretim devam etmiştir.25 Cumhuriyet devrinde ise Kara Harp Okulu adı ile 

Harbiye Ankara’ya taşınmıştır. (Yolalıcı,1999:285).  

Harbiye’ye öğrenci yetiştirmek amacı ile 1843 yılında bir İdadi kısmı, 1848 

yılında da bünyesinde bir Baytar sınıfı açılmıştır. Ayrıca 1905 yılında 5 ordu 

merkezinde (Edirne, Manastır, Erzincan, Şam ve Bağdat) de birer Harp Okulu tesis 

edilmiştir (Yolalıcı,1999:285).  

Harbiye, tarihimizde önemli sonuçlara imzasını atan bir kurum olmuştur. 

Buradan, bu çağdaş askeri yüksek okuldan yetişen bilgili, eğitimli, milli şuura sahip 

subaylar, devleti yepyeni bir görünüm ve ruha getirmişlerdir. Bu subaylar içinde 

degişik dallarda yetişenler olmuştur. İlk resim sanatçılarımız Harbiye’den çıkmıştır. 

Pek çok subay gerek Osmanlılar devrinde, gerekse Cumhuriyet devrinde yazıları, 

makaleleri, romanları, fikir kitapları ile kültür hayatımızı zenginleştirmişlerdir. Yine 

sporun her türlüsü Harbiye’de yapılmış, çeşitli dallarda ödüller alınmıştır 

(Yolalıcı,1999:285).  

Harbiye ve Harbiyeliler, Türk siyasi hayatında da önemli roller 

oynamışlardır. II. Meşrutiyetin ilanını sağlayanlar, İttihat ve Terakki Partisini ele 

geçirip, bu partiyi iktidar yapanlar onlardır. Hatta Balkan Harbinden I. Dünya Savaşı 

sonuna kadar ülkede Harbiyeliler sözsahibi olmuştur(Yolalıcı,1999:285).  

Mekteb-i Harbiye, Türk milletine on binlerce değerli komutan, subay ve 

hatta memleket ve düna çapında devlet adamı yetiştirmiş ve kurulduğu günden beri 

Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinin bekçiliğini yapmış olan önemlibir meslek 

okuludur (Heyet, TSK: 164).  

4.2.5. Muzıka-i Hümayun: Müzik Okulu 

Ordunun musiki takımı mehter ve buna eleman sağlayan yer ise mehterhane 

idi. Ancak 1826’da Yeniçeri Ocağı ile birlikte bunlar da kaldırılmıştır (Bilim, 1999: 

242).  

Yeniçeri Ocağının yerine kurulan Mensure ordusuna bir bando takımı 

gerekiyordu. II. Mahmud bu ordu için bir bando takımı kurulmasını 25 Aralık 1831 
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tarihli bir irade ile istemişti. Kurulacak bando modern bir orduya yakışacak modern 

bir takım olacaktı. Doğu musikisi kadar Batı musikisine de yer verecekti (Bilim, 

1999: 242).  

Eski mehterhane, asker bir milletin kahramanlık duygularını ve ordu 

ihtiyacını nasıl karşılıyorduysa, Avrupai askeri teşkilatın da bu ihtiyacını karşılamak 

üzere “Mızıka-i Hümayun Mektebi” kuruldu (Ergin, 1977: 369, Akyüz, 1999:128).  

Fransız bestecisi M. Mangel ile ünlü İtalyan bestecisi Guiseppe Donizetti 

Türkiye’ye davet edildi ve Avrupa’dan musiki enstrümanları getirildi. İstanbul’da 

Beşiktaş’ta, Dolmabahçe’deki köşklerden biri tahsis edilerek 1831’de “Muzıka-i 

Hümayun” adıyla bir musiki okulu açıldı. Okulun hepsi Enderunlu olan 

elemanlarının sayısı elli kişi civarındaydı (Bilim, 1999: 242).  

Müzika-ı Hümayun’da Arapça ve Farsçanın yanında uygulamalı musiki 

dersleri, notalar, besteler okutulmaktaydı. Okulda Mengel ve Donizetti hocalık 

yapmakta idiler. Donizetti padişah II. Mahmud’un davetini kabul ederek İstanbul’a 

gelmişti. Donizetti Mehterhanenin yerine bir bando orkestrası ve musukisi okulu olan 

Muzika-ı Hümayunu kurarak bunun başına getirildi. Kendisine paşalık rütbesi 

verilerek de “Donizetti” Paşa oldu. Donizetti musiki okulunun hocalığı yanında ilk 

marş olan “Mahmudiye” ve daha sonra da Padişah Abdülmecid (1839-1861) adına 

“Mecidiye Marşlarını” besteledi. Ayrıca “ŞevkEfza Peşrevi” de onun besteleri 

arasındadır (Bilim, 1999: 242).   

Muzika-i Hümayun’a hoca olarak Donizetti’den sonra Guatelli adında yine 

bir İtalyan besteci atandı. Padişah Abdülmecid, Guatelli’yi İtalyan Elçiliğinin 

İstanbul’da verdiği bir resitalde izlemiş onu beğenerek okula aldırmış ve ona da 

paşalık rütbesi vermişti(Bilim, 1999: 242).  

4.3. Avrupa’ya Öğrenci Gönderilmesi  

Rusya ile Edirne Antlaşması’nın imzalanmasından sonra yabancılarla 

görüşmek, Avrupa usulünü öğrenmek ve zamanın zaruri ihtiyaçlarını daha bu 

dönemde bellemek ve aynı zamanda bilgi sahibi insanlar yetiştirmek maksadıyla 

ilim, bilgi ve yeni teknikler ve gereken bilgileri öğrenmeleri için Müslüman ailelerin 
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çocuklarının Avrupa memleketlerine gönderilmesine padişah iradesi sadır oldu 

(Ünlü,1994:51).  

II. Mahmud devrine gelinceye kadar Avrupa’ya öğrenci gönderilmemişti. 

III. Selim büyük Avrupa başkentlerinde kurduğu devamlı elçiliklere gönderdiği 

elçilik memurlarına boş durmayarak, bilim ve yabancı dil öğrenmelerini emretmiş, 

fakat planlı bir şekilde öğrenci göndermemişti(Karal,1947:166). 

II. Mahmud düzene başladığı sıralarda Müslüman halkın Hıristiyanlar 

hakkındaki duygu ve düşüncelerini göz önünde tutarak, Müslüman öğrenciler yerine 

Hıristiyan reayadan öğrenci göndermeyi düşündü. Fakat Harp Okulu ve Tıp Okulu 

kurulduktan sonra öğretmen ve memur yetiştirmek için bu okullarla Enderun 

ağalarından yüz elli kişilik bir kafile Avrupa’nın türlü memleketlerine gönderildi 

(Karal,1947:166). Daha sonra Harbiye ve hendeshane öğrencilerinden de Avrupa’ya 

gönderilenler olmuştu. Hatta Avusturya’dan numune olarak elbise istenmiş, 

imparator on altı sandık elbise göndermişse de o zaman saklanmış ortaya 

çıkarılamamıştır (Ünlü,1994:51). 

Sonuç olarak XIX. yüzyıl başlarında Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi 

hareketleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Osmanlı Devleti tebaasından Avrupa’ya 

tahsil için-öğrenci gönderilmesi konusunda Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın Paris’e 

yolladığı öğrenciler, Fransa’ya ilk gönderilenleri teşkil etmektedir. Osmanlı 

Hükümeti ise 1830 yılında Paris’e burslu olarak öğrenci yollamaya başlamıştır. 

Fransa’da tahsil görenlerden bazıları memlekete dönüşlerinde önemli vazifelere 

getirilmişler ve bazı sahalarda da öncü olmuşlardır. Fransaya gönderilen ilk Osmanlı 

öğrencilerinin tamamına yakını askeri tahsil yapmışlardır (Bilim, 1999: 248).  

4.4. Takvim-i Vekayi  

II. Mahmud devrinde yayıma da önem verildi. O vakte kadar devleti 

ilgilendiren olaylardan halkı haberdar etmek için resmi bir gazete çıkmamıştı. 

Hâlbuki Avrupa memleketlerinde uzun zamandan beri böyle gazeteler çıkmakta idi. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda beliren ilk gazeteler Fransızca olarak çıktılar. Bu yayın 

organları ilk etapta Fransız okurları hedeflemek amacını gütmüşlerdir 

(Zakıa,1999:254).  
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Türk elçileri türlü vesilelerle Bab-ı âliye ve padişaha bu gazeteler hakkında 

raporlar göndermişti. II. Mahmud ’’Şer’i şerife ve nizama asla dokunur yani 

olmadığından maada mülküme pek çok menafii olacaktır” ifadesiyle Takvim-i 

Vekayi” adını taşıyan resmi bir gazetenin Türkçe ve Fransızca olarak 

yayımlanmasına izin verdi(Karal,1947:166). Sultan II. Mahmud tüm Osmanlı 

vatandaşlarının yurtta ve dünyada olanları, yabancıların da Osmanlı yönetiminin 

resmi görüşünü öğrenmesi yanlış haberlerin yayılmasını engelleyerek asayişini 

sağlanması, fen, sanat, sanayi ve ticarete dair bilgileri yaygınlaştırılıp halk yararına 

sunulması ve devlet icraatını herkesçe bilinip buna uygun olması sayesinde devlette 

birliğin sağlanması amacıyla yayın faaliyetlerine başladı (Ünal,1981:111).  

1 Kasım 1831 tarihinde Osmanlının ilk resmi gazetesi “Takvim-i Vekayi” 

çıkarıldı. Gazetenin ilk sayısında çıkan önsöz, Osmanlı basınının ilk gördüğü 

biçimsel durumu olarak siyasal tarihimizde önemli bir sayfa oluşturmaktadır. 

Takvim-i Vekayi böylece neşir hayatına giren yabancı dilli bir takım gazeteler 

yanında yerini almış ve Üsküdar Matbaasının Takvim-i Vekayi’nin basılacağı matbaa 

ile birleştirilerek geliştirilmesiyle gazete dışında çeşitli eserlerin basılması da yeniden 

önem kazanmıştır. Bu gelişmeler dilimizin gelişip değişmesinde de çok önemli rol 

oynamıştır. Bu gazete, İngiliz William Churchill’in Ceride-i Havadis isimli ilk Türk 

gazetesini kurana kadar, yani 1840 yılına kadar tek Türk gazetesi konumundaydı 

(Zakıa,1991:254).  

Gazete Bayezidde Takvim-i Vekayihane-i Amire adı ile kurulan matbaada 

haftada bir, beş bin adet basılarak piyasaya çıkarılmış, yurdun her tarafına 

dağıtılmıştır. Vakanüvis Esad Efendi’nin yönetiminde neşredilen bu gazete, devlet iç 

işlerine dair bilgi ve haberler ile yabancı ilkelere dair haberleri ağırlıkla verrnekteydi. 

Takvim-i Vekayi’nin Türkçe nüshasından başka bir Fransızca nüshası, zaman zaman 

da Ermenice. Rumca ve Arapça nüshaları çıkmıştır. Ayrıca ticari, sınaî ve benzeri 

konularda da bilgi veren gazete, üst kademedeki memurlara dağıtıldığı gibi, abone 

sistemini de uygulamaya başlamıştı. Bu gazete devletin yıkılmasına kadar yayınına 

devam etmiş ve son sayısı 4. 608’e ulaşmıştır(Çabuk,1991:43).  
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4.5. Tercüme Odası  

Sultan Mahmud tercüme faaliyetine önem vererek 1833 yılında Bâb-ı âli’de 

bir “Tercüme Odası” açtı. Gaye devletin dış ülkelerle olan resmi yazışmalarını 

yürütmek yanında yabancı dil, özellikle Fransızca bilen memurlar yetiştirmekti. 

Modern devlet anlayışına en yatkın, batı hakkında fikir sahibi olan bürokratlar bu 

odadan yetişmiştir(Ünal,1981:112). 

Bu dönemde, gerek tercüme ve telif eserlerle olsun veya gerekse bizzat 

öğretimle olsun, reform hareketinde önemli roller oynamış bazı şahsiyetler vardır ki 

onlardan biri hekim ve tarihçi olup tercüme yapan Şanizade Ataullah Efendi’dir. 

Onun kitabı Osmanlı’da Avrupa tarzı tıp uygulamalarına kapıyı açtığı için geleneksel 

tıp dönemini açan kitap olarak kabul edilmiştir. Buna benzer bir başka kişi de 

Tercüme Odası’nda bir tercüman ve Matematik Mektebinde de hoca olarak çalışan 

İshak Efendi’dir. İshak Efendi değişik bilim dallarında birçok kitap yazıp birçoğunu 

da Türkçe’ye tercüme etmiştir. Bir hekim ve ayrıca Mekteb-i Tıbbiye’nin de ilk 

başhekimi Mustafa Behçet Efendi birçok ilmi eseri Türkçe’ye çevirmişti 

(Zakıa,1991:253).  

Tercüme Odası’nda öğrenilen Fransızca ile Fransız edebiyat ve düşüncesiyle 

ilk tanışma başlamıştır. Divan Edebiyatından Tanzimat Edebiyatına geçiş bu Tercüme 

Odası yoluyla olmuştur(Ünal,1981:112). 

Tercüme odası, sadece diplomatik düzeyde değil, hemen hemen her 

kademede etkili roller üstlenen memurların yetişmesine yardımcı oldu 

(Zakıa,1991:255). 
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SONUÇ 

III. Selim askeri, idari, iktisadi, siyasi ve diplomatik reformları “Nizam-ı 

Cedit” ilk yıllarından itibaren uygulamaya koymaya çalışmıştır. Genç padişah 

savaşın ve bütün gücünü cephede yoğunlaştıran bir devletin böylesine geniş kapsamlı 

bir reformu başarıya ulaştırmasının imkânsız olduğunu da anlamıştır. 

III. Selim’in ıslahat teşebbüsünün başarısını sınırlayan iki önemli faktör 

vardır. Bunlardan birincisi kaldırmaya cesaret edememesi, onları muhafaza ederken 

aynı alanda faaliyet gösterecek, Batılı usullerle çalışan yeni kurumları Osmanlı 

toplumuna tanıştırmasıdır. Böylelikle aynı alanda faaliyet gösteren eski ve yeni 

müesseseler kaçınılmaz bir rekabet içine girmişler, bu da reformların başarısının, 

toplum ve devlet hayatına yeterince nüfuz etmesini önlemiştir. 

III. Selim’in programının başarısını sınırlayan ikinci nokta ise reformlarına 

halkın desteğini sağlayamaması ve ıslahat teşebbüsünün dar bir elit azınlık tarafından 

desteklenmesidir. 

Netice itibariyle, iç ve dış engeller sebebiyle başarısızlığa uğrayan Nizam-ı 

Cedid ıslahat hareketi sonrasında tahtından indirilen Sultan III. Selim, memleketinde 

uygulamak istediği yenilikler yolunda şehit edilmiş, çalışmaları da akamete 

uğratılmıştır. Ancak yenilik düşünceleri zihinlerden silinememiş ve halefleri onun 

açtığı ıslahat yolunda yüremeye devam etmişlerdir. 

19. yüzyıla, III. Selim’in reform çabalarının bir ayaklanma sonucunda 

başarısızlığa uğramasıyla giren Osmanlı Devleti’nin başına gelen II. Mahmud, 

selefinin yenilik ve değişim çabalarını sündürmekte kararlıydı ve bunu toplumun 

bütün alanlarına yaymaktan başka çare görmüyordu. Bu sebeple II. Mahmud yenilik 

çabalarını askeri, idari, siyasi, sosyal, kültürel, eğitim, ekonomik ve sağlık alanlarının 

bütününe yaymaya çalıştı ve adeta her alanda toptan değişim hareketini başlatmış 

oldu. 

III. Mahmud’un ıslahat yaparken dikkat ettiği bir hususta memleket için 

yapılması gereken inkılâplara şahsen karar vermeyerek “meşveret-i amme”ye önem 

vermesidir. Sadrazam tarafından, söz ve fikir birliğiyle ıslahat yapılması için 

Anadolu ve Rumeli Ayan ve ileri gelenleri İstanbul’a davet edildi. Bu davet üzerine 
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birçok ayan askerleri ile birlikte İstanbul’a geldi. Bu sıarda ulema ve vükela 

padişahın emri üzerine ıslahat projelerini hazırladılar. Bütün maddeleri 1808’de 

ayanlar ve devletin ileri gelenleri tarafından ittifakla kabul edilen bu senede “Sened-i 

İttifak denildi. Bazı araştırmalarda bu belgeden Osmanlılar’ın Magna Carta’sı 

hükümdar ile ayan arasında yazılı bir anayasa denebilecek bir antlaşma diye söz 

edilmiştir. Kısacası vergi konusunda padişahın yetikisini sınırlamak, hükümet ile 

Padişah arasında bir ayırım yapmak, sorumluluk ve yükümlülüklerin karşılıklı 

hükmünü yerine getirmek gibi hususları içeriyordu. 

Askeri bir devlet olan Osmanlı Devletinde reform ve yenileşme 

hareketlerinde askeri meseleler üzerinde önemle duruldu. Güçlü ve çağdaş bir devlet 

yapısını meydana getirmekle ilgili olarak girişilen ıslahatların dönüm noktasını, 

yenilenmenin karşısında olmanın genel simgesi haline gelmiş olan Yeniçeri Ocağının 

ortadan kaldırılması oluşturdu. Sekban – ı Cedid’in kurulmasından 1 ay, Alemdar’ın 

işbaşına gelmesinden 3,5 ay sonra, 14 Kasım gecesi yeniçeri isyanı patlak verdi. Bu 

isyan ile İstanbul’da kardeşin kandeşi kıydığı günler yaşandı. Alemdar Mustafa Paşa 

isyancılar tarafından öldürüldü. Osmanlı tarihinde, yeniçeri ocağının ayaklanmasına 

karşı hayatının sonuna kadar mücadale etmiş tek sadrazam olan Alemdar kendisiyle 

birlikte 300 isyancıyı da havaya uçurdu.  

Düzenli kuvvetlerle asiler üzerine saldırıya geçince yeniçeriler yangın 

çıkardılar ve II. Mahmud’u istemediklerini IV. Mustafa’yı tahta çıkarmaya karar 

verdiklerini ilan ettiler. Aynı gün şeyhülislam IV. Mustafa’nın ölümü için fetva 

verdi. II. Mahmud ise ağabeyini öldürmekte tereddüt etmedi. Artık Osmanlı 

hanedanından kendisinden başka kimse kalmamıştı.  

II. Mahmud yeniçerilerin ortadan kaldırılmasının, yapacağı yenileşme 

hareketinin ilk adımı olduğunun farkındaydı. Yeniçeri isyanından bir gün sonra, yani 

16 Haziran’da kurulan Meclis-i Meşveretle Yeniçeri Ocağının ilgasına karar 

verilmiştir. II. Mahmud’un 1826 yılında Yeniçeri Ocağını kaldırması, sadece bir 

askeri reform teşebbüsü değil, aynı zamanda siyasi – idari, sosyo – ekonomik, adli – 

hukuki, eğitim ve benzeri tüm kurumlardaki köklü değişimin de başlangıç tarihi 

olarakta kabul edilmiştir. 
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Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla Sultan Mahmud’un 18 yıl süren birinci 

devresi kapanmış, 13 yıl süren ikinci saltanat devresi başlamıştır. Yeniçeri ve diğer 

kapıkulu ocaklarının ilgası, Türkiye tarihinin büyük dönüm noktalarından biridir. 

Vak’a-i Hayriye adı verilmiştir.  

Yeniçeri ordusunun kaldırılmasıyla birlikte yerine Hazreti Peygamber’in 

ismine izafetle Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adı altında yeni bir ordu 

kurulmuştur. Yeni ordu kurulduğu sırada yeniçerilikle ilgili her türlü isim, unvan ve 

işaretler kaldırılırken Ağa Kapısının adı da Serasker kapısı olarak değiştirilmiştir ve 

bu sıfatla başa getirilen ilk kişi Ağa Hüseyin Paşa olmuştur.  

19. yüzyılda Osmanlı Devletinde siyasi alanda meydana gelen 

değişmelerden biri de hem ulusal, hem de yerel düzeyde çeşitli alanlarda kurulan, 

danışma meclislerinin ve temsil sisteminin gelişip yerleşmesi olmuştur. II. Mahmud 

en büyük değişikliklerden birini merkezi idarede yapmıştır. Devlet teşkilatında geniş 

ölçüde bir iş bölümü yapılmıştır. 30 Mart 1838’den itibaren sadrazamlık ünvanı 

başvekilliğe çevrilmiştir. Bu sıfatla eskiden kendisine geçmekte olan yetkiler 

bakanlara (nazırlara) geçmiştir. Başvekile türlü işlerde yardım etmek için bir de 

başvekâlet yardımcılığı kurulmuştur. Saderet Kethüdalığını 1835 yılında Umur-i 

Mülkiye Nezaretine, 1837’de Umur-ı Dahiliye Nezaretine çeviren Sultan Mahmud, 

Reisülküttablığı 1836 yılında Umur-ı Hariciye Nezaretine Başdeftardarlık makamını 

da Umur-ı Maliye Nezaretine çevirmiştir. Çavuşbaşılık ise 1836 yılında Delavi 

(Adliye) Nezareti olmuştur. Yeniçeri ağalığı ise, ocağın kapatılmasından sonra 

seraskerlik mekamına çevrilmiştir. Bunlardan başka evkaf ve ticaret nezaretleri 

kurulmuştur. İç işleri ve dış işleri memurlarıda ayrı birer sınıf ve kariyer halini 

almıştır. Ayrıca Şehreminlik’i kaldırarak yerine ihtişap Nazırlığını kurmuştur. 

II. Mahmud döneminde, önemli değişikliklerden biri de, bürokratik 

uzmanlaşma doğrultusunda yapılan kurumsallaşma ve yapılanma olmuştur. 

Dahiliyye, Hariciyye, maliye, Evkaf-i Hümayun, Divan-ı Deavi gibi nezaretlerle 

Meclis-i Hass-ı Vükela, Meclis-i Ali-i Umumi, Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye gibi 

meclisler bu çerçevede kurulmuştur. 
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Bunlardan başka padişah, tebaası arasında din bakımından herhangi bir fark 

gözetmediğini şu satırlarla belirtmiştir. “Tebaamdan Müslümanları ancak camide, 

Hıristiyanları kilisede, Musevileri’de Havra’da tanımak isterim. Bu mabetlerin 

dışında hepsi aynı insanlık haklarına sahip bu vatanın evladıdır.” Bu sözler islam 

hukuku ölçülerinde gayr-ı müslümlere baskı yapılmadığını açıkca göstermektedir. 

Sultan II. Mahmud, devlet – toplum ilişkilerini yeniden düzenleyici ve uyruklara yeni 

bir takım güvenceler tanıyıcı girişimlerde de bulunmuştur. 

II. Mahmud’un yapmış olduğu değişikliklerden birisi de Osmanlı 

Padişahlarına ait birçok tören ve gelenekleri bırakması ve bu arada hükümdarların 

ananevi giyiniş tarzını terk edip batıdan Mısır’a girmiş olan kıyafeti kabul etmesidir. 

Sultan Mahmud 3 Mart 1829’da Türkiye tarihinde mühim bir dönüm noktası olan 

kıyafet kanununu yayınlamıştır. Önce askeri kıyafetlerde, ardından sivil memur 

kıyafetlerinde yeni bir tarz benimsenmiştir. 

Sultan Mahmud’un reformlarından biri de Osmanlı Devleti’nin tarihinde ilk 

defa olarak nüfus ve mal sayımını yapılmasıdır. Ayrıca batı memleketlerinde uzun 

zamandan beri tatbik edilen umuma mahsus modern posta usulü, II. Mahmud 

tarafından Osmanlı memleketleri içinde kabul edilmiştir. Bunlardan başka yabancı 

memleketlere gidecek Müslüman tebaaya ve reayaya hariciye nezaretinden pasaport 

verilmesi ve Avrupa’da olduğu gibi, gidilecek memleketin sefiri tarafından bu 

pasaportun imza ettirilmesi usulü Omanlı’da da kabul edilmiştir.  

II. Mahmud hedefine ulaşabilmek için Müsadere usulünü etkili bir şekilde 

kullanmış, yayınladığı fermanla, müsadere usulünü tamamen ortadan kaldırmamış, 

devlet memurları dışında çeşitli yollardan servet sahibi olmuş kimselere ait malların 

bundan böyle müsadere edilmeyeceği hükmünü vermiştir. 

Padişah, itaatkâr ve güçlü olan ayanlara karşı kuvvet kullanmayıp onların 

ölümlerini beklemiştir. Ölümleri üzerine yerlerine varislerini değil de Bab-ı Âli’nin 

temsilcilerini tayin eterek taşradaki etkilerini azaltmıştır. II. Mahmud asi ayanlar 

üzerlerine ordu göndermek ve bazende onları birbirine düşürmek suretiyle merkezi 

otoriteyi hâkim kılmayı başarmıştır. Asi ayanların çoğunu idam ve malları ile 

emlakini de müsadere ettirmiştir. 1933’ten itibaren memleketin bazı yerlerinde 
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ayanlık seçimi yerine muhtarlık seçimine geçilerek, halkı ayanın zulmünden 

kurtarmak amacı ile Ayanlık teşkilatının yerine muhtarlık örgütünü kurmuştur.  

Osmanlı Devletinde ilk karantina uygulması 1831 yılındaki büyük kolera 

salgını sırasında olmuştur. II. Mahmud devlet ricalinden karantina icrasına 

başlamasını emretmiştir. Koleradan korunmak için karantina usülüne dair Hekimbaşı 

Mesfata Behçet Efendi’nin kaleme aldığı risale ücretsiz olarak dağıtılmıştır. II. 

Mahmud, 1838 yılında Osmanlı Memleketleri için karantina usulünü kabul ederek 

her yerde “Tahaffüzhane” ler kurmuştur. 

Bu dönem Osmanlı tarihinde sikkelerin, yani tedavüldeki paraların 

ayarlarıyla en çok oynandığı (tağşiş edildiği) dönem olmuştur. Osmanlı Devleti’nin 

tağşiş yöntemiyle kamu açıklarını kapama yöntemi başarısızlıkla sonuçlandığı gibi, 

sosyal siyasal huzursuzlukların artmasına da yol açmıştır. 

Sultan II. Mahmud’un yaptığı ıslahatın bir önemli bölümüde eğitim alanında 

yapılanlardır. Sultan Mahmud yapmakta olduğu ıslahatların teminatını, bu ıslahatın 

manasını kavrayacak ve onu müdafa edecek nesillerin yetiştirilmesi ile mümkün 

görmüştür. Bunun içinde, tek çıkar yol eğitimi devlet için bir amme hizmeti olarak 

kabul etmiştir. Sultan Mahmud, devrinin eğitim durumunu ve medrese sistemini 

yaşayan ilmiye müessesesinin hatırını okşayarak yeni düzenlemeler yapmaya karar 

vermiştir.  

Yenileşme döneminde II. Mahmud dönemi eğitiminin temel özellikleri 

şöyle sıralanabilir: 

1. Eğitimde yenileşmeye askeri okulların açılmasıyla başlanmıştır. Burada 

yabancı öğretmenlere de görev verilmiş ilk kez Batı dilleri müfredat programına 

alınmıştır (İngilizce, Fransızca) 

2. İlk kez ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir.  

3. Batı ile ilişkiler artmış ilk kez 1830’larda Batı’ya öğrenci gönderilmiştir. 

4. Türkçe yayınlanan ilk gazete “Takvim - Vekayı” adı ile 1831’de bu 

dönemde çıkarılmıştır. 
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II. Mahmud devrinde ilk defa olarak askeri saha ile birlikte mülki sahada da 

ıslahat yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunun bir sonucu olarak, 1824 yılında 

sıbyan okullarının durumu ele alındı. Nitekim II. Mahmud, söz konusu tarihte 

“Talim-i sıbyan” hakkında bir ferman yayınlamıştır. Bu fermanda cehaletin 

kötülüklerinden ve çocukların okula değil çıraklığa verilmesinin zararlarından söz 

edildikten sonra genç – ihtiyar herkesin İslam akidelerini öğrenmesi ve çocuklarını 

ergenlik çağına kadar okullara gödermeleri irade buyrulmuştur. 

Meclis-i Umur-ı Nafia tarafından 5 Şubat 1839 tarihinde hazırlanan layihada 

eğitimde reform yapılmasının zaruret olduğu savunulmuş, hatta ilk mekteplerin ıslah 

edilmesi geniş bir şekilde ele alınmış ve sıbyan mekteplerinin devamı ve ikinci 

kademesi olarak Sınıf-ı Sani adıyla yeni tarzda mekteplerin açılması öngörülmüştür. 

Ancak padişah II. Mahmud, bu sınıf-ı sani ismini beğenmeyerek bu yeni açılacak 

okullara, Mekatib-i Rüştiye adını vermiştir. 1839 yılında kurulan Mekatip-i Rüşdiye 

idaresine bağlı olarak açılan ilk rüştiyeler Mekteb-i Maarif-i Adliye ve Mektep-i 

Ulum-ı Ebediye-i Adliye okulları modern okullar olarak tasarlanmışlar ise de dersler 

pek fazla yenilenememiştir. Fakat her şeye rağmen yeni bir hareket başlatılmış ve 

ıslahat süreci işlemeye başlamıştır.  

Çağdaş anlamda ilk tıp eğitim kurumu II. Mahmud devrinde açılan 

tıbbiye’dir. Daha sonra sağlıkla ilgili diğer eğitim kurumları da açılmıştır. Yeniçeri 

Ocağı kaldırılıp, yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adlı bir ordu kurulunca 

bu ordunun sağlık hizmetlerinin karşılanması için modern tıp okulunun açılması 

kararlaştırılmıştır. Tıp okulunun açılmasında ön planda askeri zaruret vardır. Ancak 

tıbbiye ye verilen öneme Avrupa düzeyinde olmasını istediği için Avrupa’dan ünlü 

tıp uzmanlarını davet etmiştir.  

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adı altında yeni kurulan ordunun çağın 

gereklerine göre yetiştirilmesi için çok sayıda subaya ihtiyaç vardı. Bu itibarla 

Avrupa’da subayların yetiştirilmesinden faydalanılan okullar gibi bir okulun 

İstanbul’da açılması kararlaştırılmıştır. Padişah II. Mahmud açılışını yaptığı bu okula 

Mekteb-i Harbiye adını vermiştir. Mekteb-i Harbiye, Türk milletine onbinlerce 

değerli komutan, subay ve hatta memleket ve dünya çapında devlet adamı yetiştirmiş 
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ve kurulduğu günden beri Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinin bekçiliğini 

yapmış olan önemli bir meslek okulu olmuştur. 

II. Mahmud, kamuoyunu yanına çekmeyi önemseyen bir siyaset takip eden 

ve bu amaçla basından istifade eden ilk padişah olmuştur. 1831’de bu maksatla 

basından istifade eden ilk padişah gazetesi olan Takvim-i Vekayi gazetesinde 

reformlarla ilgili haberlere yer verilerek kamuoyunun kazanılmasına çalışılmıştır. 

Böylece devlet ile millet arasında bağların güçlenmesinin zemini oluşturulmuştur. 

Sultan Mahmud tercüme faaliyetine de önem vererek, 1833 yılında Bab-ı 

Âli’de bir tercüme odası açmıştır. Gayesi devletin dış ülkelerle olan resmi 

yazışmalarını yürütmek yanında yabancı dil, özellikle Fransızca bilen memurlar 

yetiştirmektedir. Bunlardan başka Osmanlı Hükümeti 1830 yılında Paris’e burslu 

olarak öğrenci yollamaya başlamıştır. Fransa’ya gönderilen ilk Osmanlı 

öğrencilerinin tamamına yakını askeri tahsil yapmışlardır. 

Sonuç olarak II. Mahmud saltanatı boyunca devletin devamı ve milletin 

rahatı için mücadele etmiştir. II. Mahmud dönemi (1808-1839) elbette başarılar 

dönemidir. 
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ÖNERİLER 

1. Osmanlı Devlet Adamları XVIII. yy’da ve XIX. yy’ın başlarında 

ıslahatları niçin askeriyeden başlatmışlardır? Niçin ilk defa olarak askeri eğitim 

kurumları ile çağdaşlaşmaya yönelmişlerdir? Bu soruların cevabını devamlı 

kaybedilen savaşlar ve toprak kayıplarında aramak gerekir. Bunun için biz bundan 

sonraki yapılacak çalışmalarda Osmanlı dış siyasetinin ayrıntılarıyla incelenerek 

Osmanlı yenileşme sürecine etkilerinin araştırılmasını öneriyoruz.  

2. Reformların Osmanlı Toplumundaki etkisini görmezden gelmek 

imkânsızdır. Reformların etkilerinin Osmanlı toplumu üzerindeki derinliği ve 

toplumun nasıl ve hangi oranda bu batılı reformlara olumlu ya da olumsuz tepkiler 

verdiği konusu önemli bir sorun olmasına rağmen tarihçiler tarafından çok yüzeysel 

ele alınmıştır. Biz burada Osmanlı reformlerının sebep ve sonuçlarının sosyal ve 

ekonomik verilerde aranması gerektiğini, teklif ediyor, modernleşmenin Osmanlı 

toplum ve devlet yapısını nasıl etkilediğinin araştırılmasını öneriyoruz. 

3. Yeni bilgi ve görüşlerin geniş kitlelere yaygınlaştırılmasında tek başına 

eğitim kurumlarının gelişmesi yeterli olmamakta, gazete ve dergilerin 

yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu en az eğitim kadar etkili bir kanal 

oluşturmaktadır. Osmanlı gazetelerinin iç ve dış kamuoyu oluşturmadaki etkisinin 

araştırılmasını öneriyoruz. 

4. Nizam-ı Cedid döneminden, yıkılışa kadar tahta çıkan dokuz padişahtan 

altısı darbe sayılabilecek adımlarla tahtından indirildi. Eyaletlerdeki isyanlar, 

bağımsızlık hareketleri bir yana, merkezde taht değişikliğine, hatta padişahların bile 

ölümüne neden olan isyanlar patlak verdi. Bizim önerimiz toplumdaki bu 

karışıklıkların olmasında modernleşme hareketinin payının araştırılmasıdır.  
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