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kat bu okul. mali zorluklar sebebiyle bir
kaç yıl sonra Endonezya 'nın Riau adasına 
taşındı ve burada Şeyh Tahir'in katılımı 
olmaksızın eğitim faaliyetlerine bir süre 
daha devam etti. 

lslahçı eğitime sahip diğer bir alim de 
el-İmam dergisinin yazarlarından Seyyid 
Ahmed el-Hadi' dir. Penanglı Arap asıllı bir 
aileden gelen Seyyid Ahmed, Muhammed 
Abduh ile Cemaleddin-i Efgani'ye karşı 
büyük bir hayranlık duymaktaydı. Malaylı 
müslüman kadınların haklarının savunu
culuğunu da yapan Hadi, 1926'da çağdaş 
fikirleri savunan el-İ]]vfın adlı Malayca 
bir dergi çıkarmaya başladı. Bu dergide
ki yazıların bir kısmı İslam birliği, Malay 
birliği ve sömürge aleyhtarlığı gibi konu
ları işlerken bazıları da Arapça'dan Ma
layca'ya çevrilmiş dini muhtevalı maka
lelerdi. 

Bu dergilerin özellikle federal Malay 
eyaletlerinde temsilciler bulundurması 
ve bir kısım din alimlerinin yenilikçi müs
lüman aydınların açtıkları okullara ilgi 
göstermesi sonucunda yeni İslami fikir 
ve görüşler şehirlerin dışında da taraftar 
buldu. Sultanlıkla yönetilen eyaletlerde 
ise daha çok geleneksel dini anlayış güç
lü idi. islam diniyle ilgili bütün işlerden so
rumlu olan sultanlar, yenilikçi fikirterin 
yayılmasını önlemek amacıyla dini muh
tevalı yayınların kendi eya! etlerine girme
sini yasaklıyor, yabancı eğitimcilere zor
luklar çıkarıyorlardı . Bu arada sürekli se
yahat eden tüccartarla memleketlerine 
yeni fikirlerden etkitenmiş olarak dönen 
Malaylı öğrenciler mahalli din görevlileri
ne ve tarikat şeyhlerine karşı bir tavır al
mışlardı. Sumatra adasında olduğu gibi 
Malay yarımadasında da yenilikçi dini 
düşünceteri yaymaya çalışanlar zamanla 
Kaum Muda, muhafazakar kesimler ise 
Ka um Tua olarak adlandırıldı. 

1920'li yılların sonlarına doğru Kaum 
Muda taraftarı aydınlar İslam birliği, Ma
lay birliği gibi siyasi ve milli konuları gün
deme getirerek sömürge aleyhtarlığı fi
kirleri de toplumda işlemeye başladılar. 
1930'lu yıllarda Kaum Muda, sömürge 
yönetimine karşı okumuş kesimterin milli 
ve dini duygularını uyandıran bir muha
lefet hareketini simgelemekteydi. Ancak 
daha sonraki yıllarda Batı eğitimi almış 
Malaylı aydın çevrelerin sayısının artma
sıyla birlikte siyasi ve milli niteliğe sahip 
teşkilatlar kurulmaya başlandı. Yenilikçi 
müslüman aydınların bazıları bu teşkilat
lar içerisinde görev alırken bazıları da ba
ğımsızlık sonrasında modernist eğilimli 
çeşitli dini teşekküller oluşturdular. 
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Özellikle Osmanlılar'da 
çeşitli alanlarda yeniden yapılanma, 

bozulan kurumları 
çağdaş ihtiyaçlara göre 

eski haline getirme ve yenileme 
faaliyet ve düşüncelerini 

ifade eden terim. 

Osmanlı devlet teşkilatı ve kurumların
da yapılan ıstahat (reform) faaliyetlerini iki 
dönemde incelemek mümkündür. Bun
lardan biri yaygın olarak bilinen, XVIII. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve özel
likle XIX. yüzyılda Avrupa ön planda tu
tularak girişilen ıstahat çalışmaları. diğe
ri ise o döneme kadar Osmanlı Devleti'nin 
kendi değer ve dinamikleri çerçevesinde 
genel olarak Türk- islam geleneği çizgi
sindeki faaliyetlerdir. 

Osmanlı Devleti'nin yükselme ve olgun
luk döneminde esas yapısı . eski Türk tö
resiyle İslam devlet ve medeniyet gelene
ğinin terkibi sonucunda oluşmuştur. Bu
rada padişah merkez olmak üzere divan 
teşkilatı ile devletin idare, hukuk, maliye 
ve bürokrasisini teşkil eden dört rükün 
(erkan-ı erbaa) anlayışı esastır. Osmanlı ge
leneğinde bu zümreler "seyfiye, ilmiye, 
kalemiye" terimleriyle ifade edilmiş, ay
rıca bunlar değişik yetki ve sorumluluk
ları açısından "ehl-i örf" ve "ehl-i şer'" ta
birleriyle metinlerde yer almıştır. Ziraat, 
ticaret ve sanatta meşgul reaya karşısın~ 
da yönetici zümreyi ifade eden "askeri" 
terimi, bu dönem Osmanlı teşkilatının 
üzerinde çok d urulan bir kavramı olmuş
tur. Ancak bu temel yapıda zaman za
man birtakım aksamalar görülmüşse de 
esaslı bir ıstahat anlayışı ve düşüncesi 
XVII. yüzyıldan itibaren etkili olmaya baş
lamıştır. Klasik devir olarak adlandırılan 
dönemdeki teşebbüsler belirli kurum ve
ya alanları kapsam ış. genel bir nitelik ka
zanmamıştır. 

İlk devre ıslahatının mahiyeti hakkında 
fikir vermek açısından Fatih Sultan Meh
med'in uygulamaları örnek olarak göste
rilebilir. Fatih Sultan Mehmed'in. kendi
sinden önceki Osmanlı sultanları tarafın
dan çeşitli sebeplerle ileri gelenlere tern
lik edilerek mülk ve vakfa dönüşen miri 
araziyi, askerin mali kaynak ve gücünün 
zayıftadığı gerekçesiyle yeniden eski ha
line getirtmesi önemli bir ıstahat idi. An
cak vakıf ve mülkleri ellerinden alınan ço
ğu ulema, şeyh menşeli etkili zümre Ba
yezid'in taht mücadelesinde bu hususu 
pazarlık konusu yaparakyeniden eski top
raklarını elde etmişlerdi. Aynı konuda da
ha küçük çaplı olmak üzere Yavuz Sultan 
Selim (ı 5 ı 2- ı 520) ve Kanuni Sultan Süley
man döneminde de (ı 520- ı 566) bazı yeni 
tedbirler alınmıştı. Benzer münferit bir 
uygulama ise ilmiyede olmuş. bu mes
leğin temel ilkesi olan mülazemet siste
minin bozulması ve yanlış uygulanması 
danişmendterin toplu şikayetlerine yol 
açmış. Kanuni, 944'te (1537) çıkardığı 
fermanla o sırada kazasker olan Ebüs
suud Efendi'den sistemi yeniden düze
ne koymasını istemiştir. Bu dönemde bo
zulma olmasa bile yanlış veya eksik bir 
teamütün yerine daha mükemmelinin 
konulması da bir ıstahat kabul edilebilir. 
Nitekim XVI. yüzyıl ortalarında Nevba
harzade defterdar olunca divan teşri
fatma göre defterdarın nişancıya "ta
saddur" etmesi gerekirken o sırada ni
şancı olan hacası Celalzade Mustafa Çe-



lebi'nin önüne teşrifatı çiğnemek paha
sına da olsa oturamayacağını söyleme
si üzerine çıkarılan bir fermanla bundan 
böyle defterdar ve nişancıdan hangisi kı
demli ise onun divan protokolünde önde 
gelmesi ilkesi benimsenmiştir. 

Erken dönemde Osmanlı devlet teşki
latının başka alanlarında da yeni düzen
lemeler yapıldığı bilinmektedir. Özellikle 
XVI. yüzyılda kaza sisteminde Rumeli'de 
dokuz. Anadolu'da on ve Mısır'da altı ol
mak üzere tamamıyla Osmanlılar'a has 
dereceler teşkil edildiği gibi. üç ve beş 
dereceli iken yeni gelişmeler dikkate alı
narak biraz daha sonra on iki dereceli 
medrese teşkilatı geliştirilmiş ve bunlar 
arasında yatay geçişleri de düzene koyan 
entegre bir yapı oluşturulmuştu. 

Diğer taraftan Osmanlı teşkilatında bu 
düzenlemeler yapılırken devletin karşı 
karşıya kaldığı yeni iç ve dış gelişmeler 
dolayısıyla XVII. yüzyıl başlarından itiba
ren idari. iktisadi ve ilmi hayatta bir de
ğişme. yozlaşma farkedilmiştir. Devrin 
ısiahat risalelerinde hep eski özlemi dile 
getirilmiş. XVlll ve XIX. yüzyılların aksine 
ıslah modelleri yine kendi bünyesi içinde 
aranmışsa da bu değişim sebebiyle yeni
den eski seviyeye ulaşma tavsiyeleri ge
çersiz bir bakış açısı halinde kalmıştır. Bu
nunla beraber Selaniki'nin "hasbihal". "ha
vadis-i rüzgar" başlığı altında yaptığı de
ğerlendirmelerde karamsar fıtratı ile bir 
daha eski seviyenin yakalanam ayacağı
nın üzüntüsünü yaşamakta olması da dik
kat çekicidir. Bu dönemde Osmanlı iktisa
di ve içtimal yapısındaki bazı gelişmeler 
geleneksel müesseseleri temelden sars
mıştır. XVI. yüzyıl başlarından itibaren 
hissedilen ve asrın sonunda hızlanan nü
fus artışına karşılık özellikle zirai ekono
minin aynı oranda büyümemesi. Şehza
de Bayezid olayında şehzadenin etrafında 
oluşan saruca ve sekban taifesinin daha 
sonra başı bozuk. işsiz yurtsuz bir duruma 
düşmesi. aslında ilim le alakası olmayan 
bazı gençlerin bir yolunu bularakAnado
lu medreselerine suhte olarak kaydalma
ları gibi Osmanlı geleneğinde daha önce 
bilinmeyen olayların yaşanması büyük ka
rışıklık yaratmıştır. ilmiye mesleğinde ay
rıca dejenerasyona sebep olan hususların 
başında ll. Murad'ın Molla Fenari eviadı
na verdiği, daha sonra bütün ulema ço
cuklarına "mevallzade kanunu" adıyla ta
nınan ayrıcalıkların geldiği bilindiği hal
de cesaretle üzerine gidip kaldırılamamış 
ve bu uygulama ilmiye mesleğinin gide
rek artan bir şekilde kanayan yarası ol
muştur. 

İçteki bunalım yanında doğuda Safevl, 
batıda Habsburg ile yapılan uzun süreli. 
birçok yerde gereksiz savaşlar Osmanlı 
maliyesini büyük sıkıntıya düşürmüş. ay
rıca Osmanlı piyasasına akan ucuz Ame
rikan gümüşü ekonomiyi etkilemiş ve da
ha önce Osmanlı toplumunun asker ve 
reaya olarak bilmediği bir enflasyon pa
niğine sebep olmuş. fiyatlarda büyük ar
tışlar meydana gelmişti. Selanikl'nin bu 
sıralarda 1008'de (1600) görgü şahidi 
olarak belirttiğine göre yiyecek ve giye
ceğe güç yetmez olmuş. halk şiddetli ih
tiyaç içinde kıvranmaya başlamış. ahlak 
bozulmuş. arpanın kilesi 60 akçeye. etin 
okkası 20 akçeye, pa b uç 1 00, çizme 200 
akçeye satılır olmuş. yetkililerin koyduğu 
narh kimse tarafından dinlenmemiştir. 
Hatta daha da kötüsü. akçe tağşlşi sebe
biyle esnaf akçeyi kabul etmeyip ancak 
altın ve kuruş ile alışveriş eder olmuştu 
(Tarih, s. 853). 

Bir taraftan sabit gelirli reaya ve asker 
zümresi aldığı mallara daha fazla para 
öderken devlet masrafları için yeni gelir 
kaynakları aramaya koyulup fevkalade 
dönem vergisi olan avarız türü vergileri 
düzenli hale getirmişti. Bütün bu vergi
leri ödeyemeyen halk kitleleri çiftbozan 
olarak bağlı olduğu toprağı terke başla
mış. böylece etrafta korkunç zararlar ve 
ziyanlar yapan muazzam bir aylaklar züm
resi oluşmuştu. E hi-i örf zümresi masraf
larını karşılamak için kanunname sınırla
rını zorlayarak reayadan cebri paralar al
maya, Anadolu'da Şehzade Bayezid ola
yından beri sayıları giderek artan yeniçe
ri, sipahi. saruca ve sekbanlar daha önce 
tamamen yabancı oldukları ticaret. vergi 
tahsildarlığı. mültezimlik gibi işler yap
maya ve temsil ettikleri gücü kullanarak 
halkı ezmeye başlamışlardı. Reayadan kit
leler halinde gelen şikayetler karşısında 
devlet "adaletname" denilen reayayı ko
ruyucu sert fermanlar çıkarttı. Bu durum 
devlet-sipahi-reaya ahenginin bozulması 
ve temel ilke olan "daire-i adalet" kavra
mının tersine dönmesi olarak yorumlan
mıştır. Her biri başlı başına birer çökün
tü sebebi olarak takdim edilen bu olumc 
suz gelişmeler şeklen aynen devam eden 
devlet müesseselerini de derinden etki
lemişti. 

Diğer taraftan bu dahili sebepler ya
nında dışarıda oluşan siyasi ve iktisadi se
bepler de bulunmaktadır. Gelişmelere Os
manlı-Avrupa mukayesesi penceresinden 
bakıldığında 1566-1593 arasında Avrupa 
ile uzun bir barış dönemine girilmiş. bu 
dönemde Avusturya önemli ölçüde tapar-
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!anma, askerini yeniden düzenleme ve 
ateşli silahlar ve harp teknolojisinde 
kendisini yenileme imkanı bulurken Os
manlı Devleti, İran'la savaş sebebiyle 
toparlanma bir tarafa sosyal ve eko
nomik bakımdan büsbütün yıpranmıştır. 
Bu durum 1593-1606 arasındaki Uzun 
Harp döneminde Osmanlı tarafının ba
riz bir şekilde ateşli silahların kullanı
mında geri kalışı olarak kendini göster
miştir. Bunu bizzat savaş meydanında 
gözlemleyen Hasan Kafi Akhisar! yana 
yakıla bu geri kalmışlığı dile getirmiştir. 
Öte yandan Portekiz, Hollanda ve İngiliz
ler'in okyanuslarda ticareti geliştirmesiy
le Osmanlılar'ın hakim oldukları gelenek
sel ticaret yollarının önemini tedricen 
kaybetmesinin iktisadi ve içtimal hayatı 
etkilediği; ayrıca İran'da Şah Abbas, is
panya'da ll. Philip, İngiltere 'de I. Eliza
beth gibi hükümdarlar ülkelerinde köklü 
reformlar ve kalkınmalar kaydederken 
Osmanlı Devleti 'nde lll. Mehmed'den iti
baren genç. hatta çocuk yaşta hüküm
darların iş başına gelmesiyle devlet oto
ritesinin saray mensubu kadınların. ocak 
ağalarının ve onlarla iş birliği içinde olan 
bazı ulemanın eline geçmesine yol açtığı 
üzerinde de durulur ve bunlar diğer se
beplerle birlikte bozulmanın arnilieri ola
rak öne sürülür. 

Devlet Kanuni'nin saltanatının sonla
rından itibaren farkettiği. ancak teşhis
te zaman zaman yanıldığı türlü olumsuz
lukları gidermek için yeni hukuki ve ida
ri düzenlemelere gitmeye başladı. lll. 
Murad (1574-1595).111. Mehmed (1595-

1603), I. Ahmed ( 1603-1617) dönemlerin
de peşpeşe çıkarılan. çok ayrıntılı bir şe
kilde konuları ele alan adaletnameler dev
letin bu ısiahat girişiminin sonucu idi. 
Devlet şer'-i şerif ve kanun hakimiyetini 
sağlama. askerin sayısını ve yetki dışı fa
aliyetlerini sınırlandırma , sadrazarnın oto
ritesini güçlendirme ve bilhassa reayayı 
koruma hedefini güdüyordu. Bunun ya
nında devlet ilmiyeyi. seyfiyeyi nizarn al
tına almak için başka ferman ve kanun
lar da çıkarıyordu. ilmiyede mülazemet 
sistemini ve mevallzacte kanununu yeni 
baştan düzenleme gayretleri. artan talep 
karşısında memuriyet sürelerinin sınır
landırılması. paye sisteminin kapsamının 
genişletilerek daha yaygın kullanılması 
ve bürokraside yeni kalem ve bürolar ih
dası gibi düzenlemeler yapıyordu. Başlı 
başına bir muamma olan vakıf sistemin
de yeni nezaretler i h das ederek denetimi 
daha etkin hale getirmeye çalışıyordu . 
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Osmanlı sisteminde çok önemli yeri 
olup bu kargaşadan en çok etkilenen ti
mar ve toprak düzeninin ıslahı için sık sık 
yoklamalar yapılıyor, defterler kontrolden 
geçiriliyordu. Sadrazam Kuyucu Murad 
Paşa, devlet teşkilatında uzun yıllar çalış
mış Ayn Ali Efendi'yi defter eminliği gö
revine getirmiş, Ayn Ali, toprak ve tirnar 
sistemiyle ilgili ünlü eseri Kavô.nin-i Al-i 
Osmô.n der Hulô.sa-i Mezô.min-i Def
ter-i Divô.n'ı yazarak 1. Ahmed'e takdim 
etmişti. Bu eserdeki teklif ve çareler dik
kate alınarak tirnar sisteminde ıslahata 
girişildL Bundan bir süre sonra Osmanlı . 
toprak sistemi ve problemleriyle ilgili ola
rak Avni Ömer Efendi Kanun-ı Osmô.ni 
Methum-ı Defter-i Hakani adlı eserini 
yazarak devrin padişahı IV. Murad'a tak
dim etmiştir. Osmanlı toprak sistemini 
yirmi beş ayrı statüde inceleyen ve muh
temelen Sultan Murad'ın isteği üzerine 
yazılan eser hükümdarın toprak ve ti
marla ilgili düzenlemelerinde yardımcı 
olmuştur. Devlet yetkilileri yanında dev
rin bazı ilim ve fikir adamları, kalem er
babı da bu olumsuzlukları tesbit, ıslah 
ve ortadan kaldırmak için irili ufaklı birçok 
risale kaleme alıyorlardı. Esasen bunlar 
birbirinden ayrı olmayıp devletin ısiahat 
teşebbüslerinde Ayn Ali, Ko çi Bey ve Avni 
Ömer Efendi örneklerinde olduğu gibi ka
lem erbabının yazdıkları çok defa devle
tin ısiahat girişimlerine temel teşkil edi
yordu. 

Erken dönemdeki ıslahatta ilgili fer
manlarda mutlaka birtakım gerekçeler 
belirtilmiş olmakla birlikte bu dönemde 
geleneksel anlamda ısiahat risalesi yazıl
ması adeti henüzyerleşmemiş, ancak XVI. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren ısiahat 
risaleleri kaleme alınmaya başlanmıştır. 
Bu dönemde Lutfı Paşa'nın Asatnô.me'
si, en yetkili kalemden çıkmış muhtasar 
fakat gerçekçi bir ısiahat risalesidir. Pa
şa risalenin yazılı ş sebebini, " ... bu haki
re veiiriazamlık mansıbın ferman buyur
duklarında zamanede bazı adab u erkan 
ve kanün-ı divaniyi ewel gördüklerime 
muhalif ve perişan gördüğüm için ... bu 
risaleyi telif edip ... " ifadesiyle bunun bir 
ısiahat risalesi olduğunu ifade etmiştir. 
Eser bir giriş ve dört bölüm halinde dü
zenlenmiş, bölümler içerisinde veziriaza
mın yetki, sorumluluk ve münasebetleri, 
daha sonra kara ve deniz seferleri, hazi
ne ve maliye meseleleri, reaya ve seyyid
şerif gibi bazı imtiyazlı zümreterin duru
mu vakıfane değerlendirilmiştir. Burada
ki tesbitler. çare ve teklifler daha sonra 
Nahifı'nin Nasihatü '1-vüzerô.'sı, Defter-

172 

dar Sarı Mehmed Paşa'nın Nesô.yihu'l
vüzerô. ve'l-ümerô.'sı gibi eseriere önem
li ölçüde malzeme teşkil etmiştir. Sarı Ab
dullah Efendi de IV. Mehmed adına Na
sihatü'l-mülUk tergiben li-hüsni's-sü
Wk adıyla bir risale yazmış. iki bölümden 
oluşan eser daha sonra Osmanzade Ah
med Taib tarafından Telhisü'n-nesô.yih 
adıyla ihtisar edilerek basılmıştır (İstan
bul I 283) 

Gelibolulu Mustafa Ali'nin 1581 yılında 
kaleme aldığı Nushatü 's-selô.tin ise si
yasetname türünün bu dönemde gerçek 
bir örneğini teşkil etmektedir. Oldukça 
kapsamlı olan eser, Osmanlı hanedam ve 
padişahlarından bahseden girişten son
ra dört bölüm ve bir sonuç olarak düzen
lenmiş. ilk üç bölümde sultanların yetki 
sorumlulukları, kanuna aykırı ortaya çı
kan konular, devlete zarar veren hususlar 
ele alınmış. son bölümde kendi hayatı ve 
olaylar karşısındaki hissiyat ve müşahe
deleri dile getirilmiştir. Sonuç kısmı tav
siye ve temennileri ihtiva etmektedir. 
Ali'nin Mevô.idü'n-nefô.is fi kavô.idi'l
mecô.lis'i de benzer türden bir deneme 
olmakla birlikte ele aldığı konular itiba
riyle toplumsal ağırlıklı bir muhtevaya sa
hiptir. Nitekim sosyal konulara. toplum
sal gelişmelere çok önem veren müellif 
Kahire'de bulunduğu sırada oraların örf 
ve adetlerini, halkını Hô.lô.tü'l-Kahire 
mine '1-ô.dô.ti'z-zô.hire adlı çalışmasında 
tahlil ve tasvir etmiştir. 

Bu dönemdeki ısiahat çalışmalarını sa
dece müstakil olarakyazılmış risalelerden 
ibaret saymak yanlış olacaktır. Aynı dö
nemlerde yazılmış Osmanlı tarihlerinde 
siyasi, askeri ve içtimai olaylar anlatılırken 
münasebet düştükçe her tarihçi kendi 
düşünce ve anlayışı çerçevesinde geliş 

meleri teşhis edip bozuklukları gidermek 
için önerilerde bulunmuştur. Ali'nin Kün
hü'l-ahbô.r'daki dikkate değer gözlemle
ri yanında çağ d aşı Sel an iki Mustafa Efen
di, XVI. yüzyılın ikinci yarısına ait tarihin
de bir risale hacmini hayli aşacak ölçüde 
oldukça sıhhatli tesbitlerde bulunmuş
tur. Selaniki, ulemanın asli görevi olan 
emir bi'l-ma'rGf nehiy ani'l-münker gö
revini yapmadığını, protokol ve israfa 
düşkün hale geldiğini, ümeranın gayre
tini yitirip mal toplama hırsına düştüğü
nü, hediye. caizeve bahşiş adıyla rüşvet 
aldıklarını, mansıpların para ile alınıp sa
tılır olduğunu anlatır. Bu nevi ahlaki de
ğerlendirmeler yanında Selani ki saltanat 
ve hilafet telakkilerinde değişim, vezaret 
ve beylerbeyilik sayısındaki artışın kötü 
sonuçları. devlet erkanı arasındaki reka-

betin i da red e açtığı yaralar, kardeş katli
nin nasıl yozlaştırıldığı, birtakım şahsi he
saplarla lüzumsuz yere ve hazırlıksız ola
rak girilen İran savaşlarının sonuçları. re
ayanın ihmali gibi konuları yalın ifadeler
le yana yakıla anlatmakta, bunların ıslahı 
için bazı teklifler sunmakla birlikte gele
cek için pek ümitli olmadığı intibaını ver
mektedir. Selaniki tenkitlerinde insafı el
den bırakmamış, nitekim bozuklukların 
ortaya çıkışında dönüm noktası kabul et
tiği lll. M ur ad dönemini şiddetle eleştirir
ken padişahın "kaht- ı rica!" ve diğer konu
lardaki çaresizliğini ve samimi yakınma
sını etraflıca vermiştir (Tarih, s. 425-432). 

Daha sınırlı olmakla birlikte Peçuylu 
İbrahim, Hasanbeyzade Ahmed Paşa ve 
Topçular Katibi Abdülkadir Efendi'nin 
XVII. yüzyıl ortalarına kadar gelen tarih
lerinde de aksaklıklar ve alınacak tedbir
lerle ilgili benzer pasajlar bulmak müm
kündür. Bu açıdan, Katib Çelebi'nin daha 
sonra temas edilecek ısiahat risaleleri dı
şında Fezleke'si ve bilhassa Naima'n ın 

tarihi çok keskin gözlemler. değerlendir

meler içermektedir. 

Isiahat risaleleri arasında haklı bir şöh
reti olan Koçi Bey Risô.lesi, muhtevası

nın zenginliği yanında eserin önemini art
tıran asıl nokta buradaki fikir ve önerile
rin arzlar halinde IV. Murad ve Sultan İb
rahim'e sunulmuş olması ve bizzat pa
dişah tarafından uygulanmasıdır. Eserin 
muhtevası başlıca yönleriyle rüşvet, sad
razarnın bağımsızlığı, saray nüfuzunun 
kaldırılması veya asgariye indirilmesi, ule
manın sadece liyakat esas alınarak yük
seltilmesi, haksız ve sık azlin önlenmesi. 
tirnar tevcihlerinin liyakate göre yapıl
ması, tirnar topraklarının her ne şekilde 
olursa olsun vakıf, mülk. paşmaklık hali
ne getirilmemesi, beylerbeyilerin yokla
malarını düzenli yaparak tirnarları layık 
olanlara vermeleri, cebelü sayısının art
tırılarak merkez ve eyalet birlikleri ara
sında denge sağlanması. kapıkulu konu
sunda "kanun-ı kadim"e aykırı bid'at uy
gulamaların lağvedilmesi, saraydan çık
maların yedi yılda bir düzenli yapılması 
gibi müşahhas ve gerçekçi önerilerdir. 

Diğer taraftan geleneksel teşhisin öte
sinde konuya gerçekçi yaklaşan yazarlar 
da bulunmaktadır. ilmiye mesleğinden 
gelen Hasan Kafi Akhisari ( ö. ı 02411615) 
çeşitli medreselerde müderrisliklerde bu
lunmuş, birçok eser telif etmiştir. Devlet 
düzenine dair önce Arapça yazdığı, daha 
sonra çok beğenilmesi üzerine lll. Meh
med'in buyruğu ile Türkçe'ye tercüme 
ettiği Usulü '1-hikem fi nizô.mi'l-ô.lem'i 



girişten sonra bir mukaddime, dört bö
lüm ve sonuç halinde düzenlemiş, girişte 
geleneksel tasnife uyarak toplumu üme
ra. u lema. ziraat erbabı (reaya) ve ticaret
sanat erbabı olarak dört sınıfa ayırmıştır. 

Dört bölüm içerisinde ise devlet nizamıy
la ve yöneticilikle ilgili vasıflar, istişare ve 
re'yin önemi, harp aletlerinin kullanılma
sının I üz um ve önemi, zafer ve hezimetin 
sebepleriyle ilgili konular işlenmiş , sonuç
ta ise barış ve antlaşma konusu değer
lendirilmiştir. Yazıldığı dönemden itiba
ren ilgi çeken ve daha sonraları çeşitli 
Batı ve Balkan dillerine tercüme edilmiş 
olan eserde ateşli silahlar ve harp tekno
lojisiyle ilgili gözlemler çok dikkat çekici
dir. Hasan Kafi. düşmanların yeni silahla
rı yapıp kullanmakta çok ileri gittiklerini 
ve bu yeni toplar, tüfeklerle savaştıkları
nı, Osmanlı ordusunun ise o tür yeni silah
ları, hatta geleneksel harp aletlerini bile 
kullanınada çok ihmalkar olduğunu ve bu
nun sonucu olarak cenge dayanarnayıp 
savaştankaçtığını anlatmaktadır (ipşir

li, TED, sy. ıo-ııı 1981 ı. s. 268). Hasan Ka
fi. asker ve silah adedinin zaman zaman 
yoklanmasının önemli olduğunu söyle
mekte, çok defa ibret verici örneklerini 
Osmanlı öncesi İslam dünyasından ver
mektedir. 

XVII. yüzyılın ilkyarısında kaleme alı
nan ve muhtemelen Kemankeş Mustafa 
Paşa'ya sunulan anonim Kitabü Mesali
hi'l-müslimin ve menafii'l-mü'minin, 
şekil ve muhteva özellikleriyle geleneksel 
ısiahat risalelerinden ayrılmaktadır. Elli 
iki başlık altında düzenlenmiş olan eseri 
başlıca ilmiye, seyfiye ve kalemiye ile ilgi
li konular, mali, içtimal-iktisadi mevzu
lar ve bunlara dair yorumlar olmak üzere 
birkaç ana konuda toplamak mümkün
dür. Çağdaşı diğer risalelerin aksine bura
da eski özlemi olmadığı gibi kanun-ı ka
dim yerine yeni düzenlemeler önerilmek
tedir (Osmanlı Devlet Teşkilatma Dair 
Kaynaklar, s. 93-94, ı ı ı). Birçok konuda 
farklı yaklaşımıyla dikkat çeken eserde, 
özellikle ilim erbabına dini ve hukuki gö
rev imkanı olmadığında bunların taşra
da timarlı sipahi zümresine ilhak edilme
lerinin hem kendilerine iş imkanı olması, 
hem de asker ve tirnar erbabının eğitim 
seviyesinin yükselmesine yardımcı olaca
ğı gibi Osmanlı sistemini temelden etki
leyebilecek bir görüş de yer almaktadır. 
Aslında bu geleneksel tirnar sisteminin 
tasfiyesi anlamına gelmektedir. 

XVII. yüzyıl ortalarında Katib Çelebi, il
ml çalışmaları ve eserleri yanında çok 
yönlü ıslahatçı kişiliğiyle de dikkati çek-

mektedir. Onun değişik alanlardaki ısia
hat önerilerini ayrı ayrı kitap ve risaleler 
halinde toplamış olması, o devri bir görgü 
şahidi ve yarumcunun kaleminden tanı
maya vesile olmuştur. Katib Çelebi'nin, 
Mfzdnü 'I-hak ii ihtiyari'l-ehakk'ı ağır
lıklı olarak sosyal içerikli bir eserdir. XVII . 
yüzyıl Osmanlı toplumunda çatışmalara 
kadar varan, büyük sosyal çalkantılara se
bep olan yirmi bir konu ele alınmış, bizzat 
görgü şahidi olarak tahlil edilmiştir. Di
ğer taraftan Kati b Çelebi, ilmiye ve med
rese eğitimi konusunda gözlenen gerile
me ve bozulmanın sebepleri konusunda 
daha önceki tesbitlerden oldukça farklı 
bir yorum yapmaktadır. Ona göre "felse
fiyattır" gerekçesiyle mevakıf derslerinin 
ve akli ilimterin kaldırılması medreseleri 
büyük bir gerilemenin içine sokmuştur. 
Katib Çelebi kendi dönemindeki dirıl ve 
içtimal karışıklık ve tartışmalara şahit ol
muş. çok sathl ve basit bilgilerle toplu
mun yaşadığı kargaşayı ve medrese me
zunlarının bunlar karşısında çok yeter
siz kaldığını. çözüm getiremediğini gör
müş, bumin üzerinde düşünmüş , med
resenin bir çözüm üretememesini tahlil 
etmiş ve düşünceye, yoruma. felsefeye 
ağırlıklı olarak yer veren bir programın 
eskiden bulunduğu halde artık uygulan
mamasının buna sebep olduğunu tesbit 
etmiş ve bunu etraflı bir şekilde örnek
lerle ispat etmeye çalışmıştır. Fikri plan
daki gerileme ve ısiahat ihtiyacı Mizdn'
da müşahhas olarak tasvir edilmiştir. Ka
tib Çelebi'nin burada Osmanlı ilim hayatı 
için yaptığı tahliller çok realist görünmek
tedir. Eser kendi çağında değişik yorum
lara yol açmış. bunun üzerine Şeyhülislam 
Hoca Abdürrahim Efendi'den mütalaa 
sorulmuş, o da bu kitapta ilgili fetvasında, 
"Allah müellifine en güzel mükatatı ver
sin, bu risalede halkın ahvali için uzlaştır
ma. irşad ve itidal vardır" şeklinde kana
atini ifade etmiştir. 

Katib Çelebi bir mukaddime, üç fasıl 
halinde düzenlediği diğer eseri DüstO.
rü '1-amelli-ıslahi'l-halel'in mukaddi
mesinde tavırlar nazariyesini, bölümler
de ise reayayı, asker ahvalini ve hazineyi 
değerlendirmiş, devlet idaresi ve toplum
sal barışın esası olarak bu tür eserlerde 
daima ön plana çıkarılan "daire-i adalet" 
formülüne vurgu yapmıştır. Katib Çele
bi , derya ahvali ve deniz seferlerine dair 
fikirlerini denizcilik tarihiyle ilgili Tuhte
tü'l-kibdr ii estari'l-bihar adlı eserinde 
dile getirmiş. çeşitli denizlere. sahillere. 
adalara hakim olan Osmanlı Devleti için 
denizin önemini, "Hafı olmaya ki bu Dev-
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let-i Aliyye'de rükn-i a'zam ve şanına ta
kayyüd ü ihtimam elzem olan um ur der
ya ahvalidir" ifadesiyle belirtip bunun ge
rekçelerini saymıştır. Eserin son bölümü 
olan yedinci bölümde kaptan ve korsan
lar için kırk öğüt sıralamıştır. 

Devrin aydınlarının siyaset ve bürokra
si kadrolarının tesbit ve önerilerinin ne 
ölçüde gerçekçi ve isabetli olduğu sorusu 
önemle üzerinde durulması gereken bir 
husustur. Muhteva açısından tahlil yapıl
dığında kendi dönemlerinde aydınların 
her zaman derinlemesine analiz ve sen
tezler yapamadıkları. bozulma sebepleri 
ve bunları gidermek için ileri sürdükleri 
çareterin esas itibariyle geleneksel "siya
setname". "naslhatü'l-mülCık", "naslha
tü'l-vüzera" edebiyatında anlatılanlara 
birçok bakımdan benzediği gözlenmekte
dir. Geleneksel olarak hassasiyetle vurgu
lanan rüşvet ve zulmün yaygınlaşması, 
adalet kavramının sarsılması. müessese
lerin iyi işlememesi. yetki ve sorumluluk 
sahibi kimselerin ihmal veya menfaat se
bebiyle bunun gereğini yerine getirme
meleri, askerin disiplinsizliği ve kalite
sinin düşmesi gibi sebepler müelliflerin 
müştereken saydıkları konulardır. 

Isiahat konusunda yöneticilerin irade
si yanında ulema ve askerin durumu ve 
tutumu. bunların ayrı ayrı tavırları kadar 
ittifak ve ihtilatları da önemlidir. Ulema
nın bu konularda verdiği fetvalar başta 
olmak üzere eğitim ve kaza alanlarındaki 
rolleri ve padişah hacası ve müşavir ola
rak ifa ettikleri hizmetler, müesseselerin 
teşkilinde ve ıslahındaki rolleri önemlidir. 
Isiahat ve yeniliklerdeki öncü konumları 
XIX. yüzyıl da dahil olmak üzere Cumhu
riyet dönemine kadar devam etmiştir. Ye
nilik ve ıslahatın meşruiyet kazanması ve 
kamuoyu oluşturularak halka mal olması 
açısından ulemanın desteğine daima ih
tiyaç duyulmuştur. Ancak muhalefet eden 
ve bu yönde kamuoyu oluşturan ulema 
da daima görülmüştür. 

Askerin durumu ise daha farklıdır. Os
manlı Devleti'nin bir gaza devleti olarak 
kurulmuş olması askerilik vasfını ön plana 
çıkarmış , bu durum ıslahata ilk defa as
keri kurumlardan başlanmasına. gerile
me ve Batılılaşma dönemlerinde yapılan 
ilk ıslahatların da bu alanda olmasına se
bebiyet vermiştir. Ancak bu uygulama
lar çok defa askerin muhalefetine yol aç
mış. bu yüzden ll. Osman meselesi, Pat
rona Halil ve Kabakçı Mustafa ayaklanma
larında olduğu gibi kanlı olaylar yaşan
mıştır. 
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Mühtedl ve yabancı uzmanların ısiahat 
konusundaki katkı ve yardımları üzerin
de de durmak gerekir. Başlangıçtan beri 
Osmanlı Devleti ve toplumunda çok de
ğişik konularda Batılı ve Balkan kökenli 
mühtedllerden yararlanılmıştır. Nitekim 
Katib Çelebi'nin bazı eserlerinin hazırlan
masında Latince ve Yunanca eserlerden, 
Batı ve Hıristiyanlık hakkında bilgi edin
mede Fransız asıllı papaz Şeyh Mehmed 
İhlas] Efendi'den faydalanması, Macar 
asıllı mühtedl İbrahim Müteferrika'nın 
başta matbaa olmak üzere yeni kurum
ların ve bilgilerin Osmanlı'ya aktarılması. 
Humbaracı Ahmed Paşa ve benzeri uz
manların orduya yaptıkları hizmetler ilk 
planda zikredilebilecek hususlardır. 

Sonuç olarak Osmanlı Devleti 'nin yük
selme ve olgunluk dönemlerinde oluşan 
aksaklıkların tesbiti, bunların sebepleri 
ve çareleri konusu ci dönemlerin yazarları 
kadar bugünün aydınlarının da çok farklı 
görüş ve fikir ileri sürdüğü sosyal ve en
telektüel tarihin önemli bir konusudur. 
Risale sahiplerinin realist tesbitleri yanın
da birçok defa geleneksel ifade! erin dışı
na çıkamadıkları. harici gelişmeleri ye
teri kadar değerlendiremedikleri , yaşa

dıkları olayların tesiri altında fazlaca kal
dıkları anlaşılmaktadır. Lutfl Paşa ve Ko
çi Bey'in İstanbul'a geldiklerinde her şe
yin daha iyi olduğunu. aradan geçen bir
kaç yıl zarfında ise değişip bozulduğunu 
söylemeleri bu yanlış algının tipik iki örne
ğidir. Yönetimin ağır sorumluluğunu üst
lenmiş devlet adamı ve idareci kadronun 
ise daha realist ve pragmatik bir yaklaşım 
içinde olduğu, Batı ve Doğu'daki dış ge
lişmelerin bütünüyle değilse de önemli 
ölçüde farkına vardıkları. gerek bu ülkele
re gerekse stratejik konuma sahip sınır 
eyaletlerine gönderilen fermanlardaki 
tesbitlerden ortaya çıkmaktadır. 
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Iii MEHMET İPŞİRLİ 

XVIII. Yüzyıldan Tanzimat'a Kadar. 

XVIII. yüzyıldan itibaren Tanzimat devri
ne kadar gelecek yenilenme ve yeniden 
yapılanma girişimlerinin itici gücünün , 
savaşın reformlarının motoru olduğu söy
lenen Büyük Petro örneğinde olduğu gi
bi öncelikli olarak savaşlardaki başarısız
lıklarda ve toprak kayıplarında yattığını 
ileri sürmekyanlış değildir. Yenilenme za
ruretinin bu noktada yoğunluk kazanma
sı. yapılmak istenilenlerin genelde askeri 
sahaya inhisar etmesini kaçınılmaz kılmış 
olmakla beraber giderek yenilenmenin 
genel bir yeniden yapılanma safhasına 
intikal ettiği dikkati çeker. 

Köprülüler devrinde veya Halil Hamld 
Paşa örneklerinde olduğu gibi askeri sa
ha dışında da genel bir iyileştirme düşün
cesi sıkça görülmektedir. Savaşın başarılı 
bir şekilde sürdürülmesi için özellikle mali 
durumun ıslahına ağırlık veren ve devlet 
gelirlerini!'~ arttırılm~sına çalışan Fazı! 

Mustafa Paşa reayanın durumunu iyileş
tirici tedbirler almış, genel af ve vergi 
muafiyetiyle Sırbista,n ve Bosna'da yerin
den kaçan reayanın geri dönmesini temin 
etmiştir. Nizam-ı cedld tabiri genel icra
atını niteleyen bir tanımlama olarak ilk 
defa ortaya çıkar. Ordunun ve özellikle 
yeni bir kanunname ile donanmanın ıs-

lahına Amcazade Hüseyin Paşa zamanın
da başarı ile devam edilmiştir. Şehid Ali 
Paşa'nın kapitülasyonların kaldırılmasını 

düşündüğü ise bilinmektedir. Halil Hamld 
Paşa genel bir değişimi arzular: Ziraata 
önem verilerek milli gelirin arttırılması, 
idaredeki her türlü kötü uygulamaların 
önlenmesi. yeniçerilerin disiplin altına 
alınması, Fransızlar'ın yardımı ile ordu
nun, İsveç'in desteğiyle donanmanın çağ
daş bir yapıya kavuşturulması. Karade
niz'in bütün devletlere açılarak Rusya'nın 
yeni elde ettiği geniş ticari imtiyaziarına 
bir darbe vurulması düşünülür. 

1768'de başlayarak Küçük Kaynarca ile 
(ı 77 4) sona eren ve kısa fasılalar la araya 
giren. ancakmütareke olarak algılanan 
barış dönemlerine rağmen savaş hazırlığı 
ve özellikle Kırım krizi ve ilhakının baskısı 
altında geçen. nihayet 1787-1788'de baş
layarak 1791-1 792 Ziştovi ve Yaş antlaş
maları ile yirmi dört yıl sürmüş olarak so
na eren büyük Rus ve Avusturya savaşla
rı devri, devletin bütün müesseseleriyle 
yeniden yapılanma zaruretini açıkça göz
ler önüne serer. 1699 Karlofça Antlaşma
sı ile başlatılması yaygın hale gelen genel 
zafiyetin bir doruk ve dönüm noktası ol
duğu yargısı muhakkak ki gözden geçiril
meye muhtaçtır ve bu anlamda yeni bir 
devri n ve idrakin tam bir teslimiyetle ka
bul edildiği dönemeç Küçük Kaynarca ile 
başiatıl maiıdır. 

Kırım'ın Osmanlı Devleti'nden ayrılma
sı ve nihayet Rusya tarafından il hak edil
mesi ( 1783), 2 milyona varan bir müslü
man nüfus barındırması açısından genel 
amme vicdanında kolayca sineye çeki
lecek bir kayıp olarak algılanmamış ve 
özellikle bu mesele ile ilgili olarak ağırlı
ğı kuwetli bir şekilde hissedilmeye başla
nan ve Kırım'ın Rusya'ya terkedilmesine 
karşı devlet ricalini genel bir ayaklanma 
ve padişahın tahttan indirilmesiyle tehdit 
eden ulemanın -bu konuda sadrazamla 
tartışan ve takip ettiği yumuşak siyase
tini tekdir derecelerinde sert bir şekilde 
tenkit eden Şeyhülislam İ vazpaşazade İb
rahim örneğinde olduğu gibi (Vasıf, Tarih 
[İigürell. s. 234)- şiddetli tepkisiyle karşı
laşılmıştı. Böyle olmakla beraber Rusya'
y~ karşı savaş hazırlıklarının sürdürülme
si için girişilen reform teşebbüslerinin 
mali kaynaklarının temini hususunda, 
bilhassa Halil Hamld Paşa'nın icraatının 
bu çevrelerce desteklendiğini ve ulema
nın devletin yenilenme zaruretini id rak 
ve gerekenierin yapılması istikametinde 
belirli bir programa sahip olduğunu ileri 
sürmek de mümkün değildir. Kırım ile il-


