
MAHMUD! 

dar Kapısı mescidleriyle Rumelihisarı'n
da Hacı Kemaleddin (iskele). Beşiktaş'ta 

Arap iskelesi, Üsküdar'da Sultan Mahmud 
ve Kandilli camileri gibi birçok mabedin 
banisi olan ı. Mahmud, Beyazıt Camii'nin 
kubbesiyle Beylerbeyi'ndeki camiyi tamir 
ettirmiş, günümüzde Yeraltı Camii ola
rak anılan Kurşun! u Mahzen'i mabed ha
line getirip (Vasıf. ı. 12- ı 3) buradaki sa
habe mezarlarını caminin içine aldırmış
tır. ı. Mahmud'un tuğralı kitabesi cami
nin kapısı üstünde bulunmaktadır. istan
bul'un özellikle Galata ve Beyoğlu yaka
sının su meselesine el atmış, yaptırdığı 
bentlerde toplanan suları Tophane'de ta
mamlattı ğı meydan çeşmesiyle (İzzt, s. 
2 ı 3) Azapkapı'daki Saliha Sultan Çeşme
si'ne. Kasımpaşa. Tepebaşı. Galata ve Be
şiktaş semtlerindeki 1 OO'den fazla çeş
meye dağıtmıştır. inşa ettirdiği su mak
seminden dolayı ünlü "Taksim" adı onun 
zamanından beri kullanılmaktadır. Top
hane sahillerinin daldurularak meydanın 
genişletilmesi . Tersane deposu ve yanın

daki çöp mahzeninin yenilenmesi de bu 
padişah zamanında olmuştur. 

ı. Mahmud Ayasofya. Fatih ve Süley
maniye camileriyle Galata Sarayı'nda kü
tüphaneler yaptırarak giderleri için Vidin 
ve Semendire'de köyler vakfetmiş, taşra
dan toplattığı değerli yazmatarla saray
da atıl vaziyette duran eserleri buralara 
koydurmuştur. Galata Sarayı Mektebi'ni 
adeta yeniden kurarak ve dershane açtı
raFak sık sık ziyaret etmiştir. Fatih Camii 
yanında açtığı dershanede özellikle Şa
l)il)-i Bu]Jô.ri okutulmasına özen göster
miştir. istanbul dışında Belgrad ve Vidin'
de kütüphaneler yaptırıp buralara de
ğerli kitaplar göndermiştir. Topkapı Sa
rayı'nda lll. Ahmed'in kurduğu kütüpha
ne içindeRevan Köşkü bölümünü açtır
mış, buraya kitaplar vakfetmiştir. Onun 
bu kültürel faaliyetlerine devrin devlet 
ricali de katılmış. böylece istanbul adeta 
kütüphanelerle süslenmiştir. Bunlardan 
Aşir Efendi ve Relsülküttab Mustafa 
Efendi'nin kütüphaneleri Süleymaniye 
Kütüphanesi içerisinde, Atıf Efendi'ninki 
müstakil binasında faaliyetini sürdür
mektedir (Erünsa l, s. 83 vd.). Bu arada 
Ayasofya Külliyesi'nde sıbyan mektebini 
ve Beşiktaş'ta Bayıldım Kasrı'nı inşa et
tirmiştir. YGşa tepesindeki Tokat Köş
kü'nü Hümayunabad adıyla yeniden yap
tıran Sultan Mahmud Kanlıca'daki Mih
rabad Kasrı'nın da banisidir. Ayasofya Kü
tüphanesi'ne gelir sağlamak amacıyla gü
nümüzde de faaliyetini sürdüren Cağa
loğlu Hamarnı'nı inşa ettiren, civarına va-
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kıf evler yaptırarak iskana açan ve bir ma
halle haline getiren, Sultanahmet'te Ça
talçeşme'deki defterdarlık binasını onar
tan da odur. Topkapı Sarayı'nda Mukad
des Emanetler Dairesi'nde bulunan ka
dem-i şerifi Eyüp Sultan Türbesi'nin kıb
le tarafında mermerden yaptırdığı yirmi 
gözlü bir kemer içine koydurarak halkın 
ziyaretine açmıştır (Şem 'dantzade, ı. 26) . 
Çok sevdiği Kandilli'yi de imar edip N eva
bad adını veren ve iskana açan, Kahire'
de bir külliye yaptıran ı. Mahmud'un is
tanbul dışında daha birçok hayır eseri 
bulunmaktadır. 1736'da Rus tahribatma 
uğrayan Bahçesaray'daki Han Sarayı, ca
misi ve kütüphanesinin tamiri için gerekli 
malzeme onun tarafından gönderilmiş
tir. 
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MAHMUD II 
(ö. 1255/1839) 

Osmanlı padişahı 
(1808-1839). 

_j 

_j 

13 Ramazan 1199'da (20 Temmuz 1785) 
doğdu. 1. Abdülhamid'in oğludur. Annesi 
Nakşidil Sultan'ın Fransız asıllı olduğu id
diası doğru değildir. Adli mahlası doğu
muyla birlikte verilmiştir. Ayrıca "büyük" 
sıfatıyla da anılır. Amcası lll. Selim'in 
tahttan indirilmesi (29 Mayıs ı 807), ağa

beyi IV. Mustafa'nın cü!Gsu ve bunun da 
Alemdar Mustafa Paşa tarafından hal'i 
üzerine 4 Cemaziyelahir 1223'te (28 Tem
muz 1808) padişah oldu. lll. Selim'in katli 
sırasında ölümden dönmüş olarak darbe
ler ve karşı darbelerle başlayan saltanatı 

Sultan 
n. Mahmud 

(Si/s ilename-i 
Osmaniyye, 
İÜ Ktp. , TY, 

nr. 9366, 
vr. 32") 



aynı yoğunlukta devam etti. Yeniçeri is
yanları. merkezi idareyi zaafa uğratan 
zorba idareciler ve ayanların te'dibi, Sırp 
ve Yunan milliyetçi ayaklanmaları, İran ve 
Rus savaşları ve özellikle Mısır Valisi Meh
med Ali Paşa 'nın isyanı devrini tamamen 
işgal eden önemli gelişmeler arasındadır. 
Bütün bunların içinde devletin yeniden 
yapılanmasıyla ilgili hayati önem ve zaru
ret arzedenköklü ıslahatların sürdürül
mesi saltanat döneminin belirgin özelli
ğini oluşturur. 

Saltanatının Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıl
masına kadar (ı 826) geçen ilk devresi bu 
ocağın adını öne çıkartmış olarak bütün
leşen , menfaatini geleneksel düzenin ko
runmasında gören, ağırlıklı olarak askeri 
ve ilmiye sınıfı tarafından temsil edilen, 
Anadolu ve Rumeli'deki ayanlar tarafın
dan desteklenen ısiahat karşıtı cephenin 
tahakkümü altında geçti. Alemdar Mus
tafa Paşa'nın dört ay kadar süren sadare
tinde meydana getirilen sened-i ittifak 
ayanlık kurumunu meşrulaştırmayı amaç
lamakla beraber bu girişim. merkezi hü
kümet karşısında ayanların yekpare bir 
cephe teşkil etmeleri aşamasına geleme
miş olduğundan sonuçsuz kaldı. Bunlara 
karşı girişilen uzun soluklu mücadele, 
giderek Tepedelenli Ali Paşa gibi güçlü 
ayanların da ortadan kaldırılması aşama
sına ulaştı ve 1832 yılına gelindiğinde 
devletin Avrupa ve Anadolu yakası bun
lardan büyük ölçüde temizlendi. 

İç ve Dış Gelişmeler. ll. Mahmud tahta 
çıktığında Avrupa'da Fransa'ya karşı veri
len mücadele devam etmekteydi ve Os
manlı Devleti. Fransa yanlısı siyasete dö
nülmek zorunda kalın m ış olmasından ötü
rü Rusya ve İngiltere ile savaş halindeydi 
( 1806). İngiltere ile savaş Kal'a-i Sultaniy
ye Antiaşması'yla (9 Ocak ı 809) sona er
miş olmakla birlikte Rus savaşı Bükreş 
Antiaşması'na kadar devam etti (28 Ma
yıs 1812). Bu barışla Besarabya'nın kaybı 
söz konusu olmuş. Ruslar'a önemli bazı 
haklar tanınmış. Memleketeyn tahliye 
edilmiş. Kafkaslar'daki Rus ilerlemesi ta
nınmış ve özellikle Sırplar'a özerklik veril
mesi kaçınılmaz olmuştu. Bununla bera
ber Napolyon'un Moskova seferine çık
ması ( 1812). Avrupa'daki nihai hesaplaş
ma ve Viyana Kongresi'yle başlayan yeni
den yapılanmanın getirdiği meşguliyet. 
bu antlaşmanın Sırplar'la ilgili maddele
rinin bir süre için uygulanmasının askıya 
alınmasına imkan verdi. Ancak Rusya'nın 
daha sonra bu meseleyi tekrar gündeme 
getirmesi Sırplar'a fiilen özerklik veril
mesini zaruri kıldı ( 181 7). 

1821'de başlayan Rum isyanı kısa za
manda bastırılamamış olmasından ötürü 
devletler arası bir mesele haline geldi. İs
yan Avrupa'da Türk aleyhtarlığını aşırı de
recede körükledi. Kavalalı Mehmed Ali 
Paşa'nın kuwetlerinin başarılı harekatı ve 
isyanın bastırılması aşamasına gelinme
si dış müdahaleyi hızlandırdı. Navarin'de 
demir atmış olan Osmanlı-Mısır donan
ması ani bir baskınla yakıldı (20 Ekim 
1827) , Fransızlar Mora'ya asker çıkardı. 
Akkirman Antiaşması'yla (7 Ekim 1826) iki 
devlet arasında sürüncemede kalan me
seleleri kendi isteği doğrultusunda çöz
müş ve önemli haklar elde etmiş olması
na rağmen Rusya. Rum meselesini baha
ne ederek savaş açtı. Rus kuwetleri Edir
ne'ye kadar geldi ve burada yapılan barış 
neticesinde (ı 4 Ağustos ı 829) Mora'yı ve 
bazı adaları içine alan Atina merkezli kü
çük bir Yunan devletinin kurulmasının yo
lu açıldı. Bu krizde ll. Mahmud sert ve 
kararlı bir tutum sergilemiş. büyük dev
letlerin. Mora'daki bütün müslümanları 
katiederek soy kırımına uğratmış olan 
Rumlar lehinde yapmış oldukları müda
haleleri son ana kadar kabul etmeye ya
naşmamıştır. 

Sırbistan'ın özerkliğe kavuşmasından 

sonra bağımsız bir Yunan Devleti'nin ku
rulması. Balkanlar'daki diğer hıristiyan 
halklar üzerinde örnek alınacak bir etki 
oluşturdu ve yükselmekte olan milliyet
çilik akımiarına hız kazandırdı. Ayaklan
ma metbü devletle çatışmalara girişme. 
Avrupa'nın hıristiyan dayanışmasını tah
rik ederek müslüman- Türkler' e karşı du
yulan ön yargıları devreye sokma ve bü
yük devletlerin müdahalesiyle bağımsız
lığa erişme , ileriki yıllarda takip edilecek 
başarı vaad eden bir yol olarak ortaya çık
tı. 1830'da Cezayir'in Fransızlar tarafın
dan işgali ise dağılma ve parçalanmanın 
sömürgeci-emperyalist cepheden gelen 
tehlikesini gözler önüne serdi. 

ll. Mahmud'un Mısır Valisi Mehmed Ali 
Paşa ile giriştiği mücadele. parçalanma 
tehdidinin doğudan ve bir müslüman 
güç tarafından gelmesi açısından ayrı bir 
önem arzeder ve yalnızca saltanatını sars
makla kalmaz, bir hanedan değişikliği 
tehlikesini de ciddi olarak gündeme ge
tirir. Mücadelenin Avrupa devletlerinin 
müdahalesine yol açması Mısır mesele
siyle birlikte Boğazlar meselesinin de or
taya çıkmasına sebep oldu. Mısır kuwet
lerinin muzaffer bir şekilde Konya'ya ka
dar ilerlemesi, burada yapılan savaşta 
Sadrazam Reşid Mehmed Paşa kumanda
sındaki Osmanlı ordusunu yenmesi ( 21 
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Aralık 1832) ve sadrazamı esir almış ola
rak Kütahya'ya kadar gelmesi (2 Şubat 

1833) ll. Mahmud'un karşılaştığı en bü
yük tehlikelerden birini teşkil etti. Os
manlı Devleti'nin Mehmed Ali'nin eline 
geçebileceği ve devletin Mısır'daki re
formlar doğrultusunda yeniden yapılana
rak kuwetlenebileceği ihtimalinden ha
reketle. zayıf bir komşunun varlığını mu
hafaza etmeyi kendi çıkarları açısından 
daha hayırlı gören Rusya'nın yardıma 

koşması için özel bir davette bulunulma
sına pek fazla gerek kalmadı; Rus kara 
ve deniz kuwetleri Beykoz'a geldi (Şubat 
183 3). Neticede Kütahya'da varılan uzlaş
mayla ll. Mahmud, 1 S 16 ve 1 S 17 fetihle
riyle elde edilmiş toprakları Mehmed Ali 
idaresine bırakmak zorunda kaldı. Rusya 
ile de H ün kar iskelesi'nde bir ittifak ant
Iaşması akdederek (8 Temmuz 1833) bu 
devlete Boğazlar üzerinde önemli haklar 
ve diğer Avrupa devletleri karşısında üs
tünlük tanıdı. Rusya'nın işe karışmasıyla 
bir Avrupa meselesi haline gelen Mısır 
krizinin birinci safhası böylece kapanır
ken Boğazlar'daki Rus üstünlüğü Avrupa'
da infiale yol açtı . Münchengratz'de bir 
araya gelen (Eylül 1833) Avusturya ve 
Rus hükümdarlarının. ileride meydana 
gelecek yeni bir mücadelede Mehmed 
Ali'nin tekrar muzaffer olması ihtimalin
den hareketle onun Anadolu'yu da elde 
ederek Osmanlı tahtına geçmesi, ancak 
hakimiyetini Avrupa'daki topraklara teş
mil etmesine izin verilmemesi ve burada 
müstakil hıristiyan devletler kurulması 
hususunda mutabık kalmış olmaları. ge
lişmelerin ll. Mahmud için arzettiği teh
like boyutunu gözler önüne serer. 

Sultan 11. Mahmud'un tuğrası 
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Her iki tarafın giriştiği uzun hazırlıklar
dan sonra 24 Haziran 1839'da Nizip'te 
meydana gelen son hesaplaşma Osmanlı 
kuwetlerinin tekrar yenilmesiyle sonuç
landı ve Anadolu kapıları Mısır kuwetle
rine yeniden açıldı. Mısır ve buna bağlı 
olarak Boğazlar meselesi, bu defa baştan 
beri her yönüyle Fransa tarafından des
teklenmekte olan Mehmed Ali'ye karşı 
Osmanlı Devleti'yle dayanışma içine gire
cek olan ingiltere'nin silahlı müdahalesi 
sayesinde halledildL Mehmed Ali sıkı 
şartlara bağlandı ve verasetle Mısır vali
liği ni elde etmiş olmakla yetinmek zo
runda bı rakıldı (ı 840). Boğazlar meselesi 
devletlerarası bir konuma sokulmuş ola
rak çözüme kavuşturuldu ( ı 84 ı ) . 

Islahatlar. iç ve dış tehditler girişilen 
ısiahatlar için önemli bir tahrik unsuru 
olmuştur. Dönemin çağdaş devletleri için 
kaçınılmaz bir zaruret olan merkez! ida
renin üstün otoritesinin sağlanması hu
susu. memleket içindeki çeşitli isimlerle 
anılan zorba idarecilerin ortadan kaldırıl

ması mücadelesini gerekli kıldı. Mehmed 
Ali örneği bu girişimin başarısız kalan tek 
istisnası olmakla beraber ll. Mahmud, 
kendinden önceki dönemlerde olmayacak 
derecelerde Osmanlı toprakları üzerinde 
merkezi otoritenin ağırlığını hissettirmeyi 
başardı. Avrupa! anlamda çağdaş bir dev
let yapısını meydana getirmekle ilgili ola
rak girişilen ıslahatların dönüm noktasını, 
geleneksel yapının taraftarlığının ve ye
nilenmenin karşısında olmanın genel sim
gesi haline gelmiş olan yeniçeril ik zihniye
tinin ve bunun müşahhas varlığını teşkil 
eden Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırıl
ması oluşturdu . Tahta çıktığı andan itiba
ren düşündüğü bu konuyu ll. Mahmud, 
ince hesapların yapılmasını ve dengelerin 
gözetilmesini gerektiren hassas bir me
sele olarak ele aldı. lll. Selim dönemi ge
lişmelerin den gerekli dersleri çıkarmış. 
özellikle asker ve ulema ittifakının berta
raf edilmesini hedefleyen tedbirleri almış 
olarak faaliyete geçti. Önde gelen ulema 
ıslahatın gerekliliğine inandırıldı. Başta 

şeyhülislamlık makamı olmak üzere bu 
inanış içinde olanları çevresinde topladı, 
daha alt düzeydeki ulemanın taltifine ve 
hoş tutulmasına çalıştı, böylece bu önem
li kesim kontrol altına alınmış oldu. Mat
baada basılan kitapların sözlüklerden. 
Arapça dil bilgisinden , din! eserlerden, 
dönemin önemli ve İslam! safiyete dönüş 
ve her türlü kötü uygulamanın karşısın

da olarak adil bir sistem söyleminde bu
lunan ve teceddüt istikametinin etkili bir 
akımı olan Nakşibend! tarikatıyla ilgili 
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eseriere !~adar çeşitlilik arzetmesi ll. Mah
mud'un amacı açısından dikkat çekicidir 
(Beydilli, Türk Bilim ue Matbaacılık Tari
hindeMühendishane, s. 256, 258). Ordu
nun önde gelen makamiarına yaptığı ta
yinlerde de bu anlamda özen gösterdi ve 
önlemlerini almış olarak son darbeyi vur
mak üzere uygun fırsatın çıkmasını bek
ledi. 

Yunan ayaklanmasının ve bununla bağ
lantılı olarak dış tehditierin had safhada 
olduğu bir sırada Yeniçeri Ocağı'nın Im
hasına kalkışılmış olması zamansız ve iza
ha muhtaç bir girişim olarak görünmekle 
beraber bu karar, ll. Mahmud'un geliş
meleri ne kadar iyi takip ettiğinin ve en 
uygun zamanı ne kadar isabetle seçmiş 
bulunduğunun bir göstergesidir. Çağdaş 
usullere göre eğitilmiş nizamlı Mısır kuv
vetlerinin her türlü disiplin ve eğitimden 
yoksun Osmanlı güçlerinin yıllardır bas
tıramadığı isyanı kısa bir zaman içinde 
kontrol altına alması, özellikle İstanbul'
daki kamuoyu üzerinde önemli bir psiko
lojik etki yaratmıştı. Eğitimli Mısır kuv
vetlerinin başarısı, lll. Selim'in i tibarını 

iade ve reformlar konusundaki haklılığını 
teslim eden bir gelişme olarak algılandı 
ve tedbirlerini almış olarak bekleyen ll. 
Mahmud böylece senelerdir kolladığı fır
satı yakalamış oldu. Onun, vaktiyle Alem
dar Mustafa Paşa zamanında denenen ve 
yeniçerilerin hışmına uğrayan Sekban- ı 

Ced!d uygulaması örneğinde olduğu gibi, 
yine aynı tepkinin gösterileceğini bile bile 
Eşkinci Ocağı adı altında çağdaş usullerle 
eğitilecek yeni bir asker! teşkilat kurma 
denemesi (29 May ı s 1826) tasarladığı tu
zağın sadece bir parçasını teşkil etti. Hat
ta bazı tertiplerle, bu arada mesela eş
kinci askerlerinin 11 Haziran'da Avrupa 
tarzında üniformalar giymiş olarak ta
limlere başlayacaklarının ilanıyla bunları 
adeta açıkça ayaklanmaya yöneltti (Ros
en, ı . ı ı) İmhalarına yol açacak olan son 
yeniçeri isyanının ( 15 Haziran ı 826) tesa
düfi bir ayaklanma olmad ığı ve artık vak
tin geldiğine inanan ll. Mahmud'un bir 
eseri olduğuna şüphe yoktur. 

Yeniçeri Ocağı'nın ilgası, ll. Mahmud 
devrin in on üç yıl süren son dönemine 
damgasını vuran reformların önünü açtı . 

Eskiyi ve yeniyi yan yana yaşatmak zorun
da kalan Nizam-ı Cedid devri reformları

nın aksine bu yeni dönemde eski düzene 
ve kurumlarına herhangi bir hayat hakkı 
tanınmadı. Çağdaş bir ordunun teşkili 
öncelikli bir mesele olarak ele alınd ı. Or
dunun finansmanı özellikle vakıf zengin-

liklerinin rasyonel bir tarzda kullanımı ile 
gerçekleştirilmeye çalışıldı ve bu amaçla 
Evkaf-ı Hümayun Nezareti kuruldu ( 1826). 

bütün vakıf zenginlikleri bu nezaretin ida
resinde toplandı. Böylece mevcut kötü 
uygulama ve istismara bir son verilmek 
istendi. ll. Mahmud uygulamayı oldukça 
katı bir şekilde sürdürdü. Birçok caminin 
el konulmuş olan mevcut vakıf gelirlerine 
rağmen t amirleri geciktirildi ve hizmet
lileri yetersiz maaşlara bağlandı . Yeniçe
rilik zihniyetini temsil etmelerinden ötü
rü Bektaş! tarikatının kavuşturulması , 

özellikle İstanbu l'da kadim olmayan tek
kelerinin yıkilması ve önde gelen tarikat 
mensuplarının idamı veya sürgüne gön
derilmesi, mevcut tekkelerin rejimin ya
nında yer alan Nakşibendl tarikatına dev
redilmesi gibi sert uygulamalar yanında 
yeni düzeni desteklemeleri beklentisiyle 
bazı tarikat şeyhlerine para yardımında 
bulunuldu (Beydilli, OsmanlıDöneminde 
İmamlar, s. 39 vd.). Bu anlamda ll. Mah
mud, kamuoyunu yanına çekmeyi önem
seyen bir siyaset takip eden ve bu amaç
la basından istifade eden ilk padişah ol
muştur. 1831 'de İstanbul'da çıkmaya 
başlayan ve imparatorlukta geçerli diğer 
başlıca dillerde de nüshalar yayımiayan 
Takvim-i Vekayi' gazetesinde reform
larla ilgili haberlere yer verilerek kamu 
oyunun kazanılmasına çalışı ldı . Padişahın 

kendisini halkla kaynaştıran seyahatleri
nin, huzur ve güvenin sağlanmasını te
min etmek üzere alınan inzibat! tedbir
lerin, yiyecek fiyatlarının sabit tutulması 
ve belirlenmesiyle ilgili fiyat listelerinin 
neşrinin veya mesela cami imaıniarına 
yapılan maaş zammının gazetede duyu
rulması yanında Yeniçeri Ocağı'nın kaldı
rılmasındaki haklılığı ve zarureti dile ge
tiren, başta Üss-i Zafer olmak üzere Ne
ticetü'l-vekiiyi', Gülzar-ı FütCıhat gibi 
eserlerin kaleme alınmış olması ll. Mah
mud'un bu anlamda propaganda amacı 
taşıyan yaklaşımlarındandır, 

Örnek alınan Avrupa'nın dışında kalan 
başka bir medeniyet ve kült ür dünyasına 
mensup olan milletler gibi -mesela Bü
yük Petro devri Rusya'sında olduğu üzere
reformların ilk izlenirnde geniş halk kit
leleri üzerinde psikolojik etki sağlayan 
şekli tedbirlere ll. Mahmud da başvurdu . 

Kendisinin kılık kıyafetle ilgili düzenleme
leri bu anlamdadır. Etek ve saka! boyut
larını belir leyen ve şehirlerin giriş kapıla
rına. talep edilen ölçüleri gösteren suret
ler asm ı ş olarak uygulamayı kapılarda 
beklemekte olan makasçılara havaleeden 
Petro örneğinde olmasa bile, bıyıkların 



uzunluğunun kaş genişliğini aşmaması 

ve sakalların çeneden aşağıya ancak iki 
parmak kadar sarkınası gerektiği tesbit 
edildi. Din alimi ve din görevlileri özel kı
yafetlerini muhafaza etmekle beraber 
devlet hizmetinde yer alacak mülki idare 
elemanları için Avrupa! bir kıyafet olarak 
ceket ve pantolon öngörüldü ve fes giyil
mesi kabul edilerek geleneksel kıyafet
lerden vazgeçildi. Askerler için benimse
nen ve lll. Selim zamanından beri bilinen 
üniformanın kabulünün ise müslüman 
Mısır'daki uygulamanın da gösterdiği gibi 
askeri anlamda görülen çağdaş hizmet ve 
alınan silahlı eğitimle ilgili teknik bir zo
runluluk olduğu açıktır. Çağdaş eğitimin 
ve savaşların eski geleneksel kıyafetler 
içinde yapılması söz konusu olamayacağı 
gibi, yeni orduların haberleşme ve savaş 
taktik ve hilelerinin uyarma vasıtası olan 
tr am pet ve borazanın da yerleşmesi ka
çınılmaz olduğundan ( Beydi li i . ilmi Araş
tırmalar; sy. 8 11999 1. s. 36) eski dönemi 
hatırlatması sakıncası yanında mehter
haneye bu bağlamda da artık yer kalma
mıştı. Böylece bu müessese ortadan kal
dırıldı. Babıali mehterhanları odacı. meh
terbaşı başodacı yapılarak bunların mağ

dur olmaları önlendi. Avrupa! kıyafeti için
de Rus çarından , Avusturya imparatoru 
veya Prusya kralından görünüş itibariyle 
başındaki fes istisna edilirse artık hiçbir 
farkı kalmayan, resimlerini devlet daire
lerine, yurt dışındaki elçiliklerine astıran· 

ve mehter müziği yerine acemice çalınan 
opera parçalarının bozuk tonlarıyla cuma 
selamiıkiarında dehşet saçan IL Mah
mud'a Petro'ya "deli" diyen halkı gibi "ga
vur padişah" denilmiş olması, milletierin 
mukadderatını değiştiren büyük müced
ditlerin ortak kaderi olsa gerektir. 

IL Mahmud'un eski Türk süvariliğini 
zayıflattığı, bu bağlamda Türk eyerlerin i 
ortadan kaldırarak yerlerine İngiliz tarzın
da düz Avrupa eyerlerini aldığı ve Türk 
süvarilerinin bunların üstünde eski ma
haretlerini gösteremedikleriyle ilgili ten
kitler ise anlamsızdır. Avrupa süvari bir
liklerinin örnek alınması. bunların eğitim
leri ve uzun çizmeli donanımianna uygun 
sarkık üzengileri ve düz eyerlerinin, do
layısıyla eğri Türk kılıçları yerine düz ve 
uzun Avrupa kılıçlarının kabulü söz ko
nusu olduğundan bu yönde yapılan eleş
tiriler (Siade, ll. 2ıo-2ı 1). işin teknikza
ruretini kavramaktan uzakyüzeysel göz
lemlerin ve duygusal yaklaşımların bir 
sonucudur. 

IL Mahmud, saray ve hükümet teşki

lat ve teşrifat usullerinde de önemli de-

ğişiklikler yapmıştır. Uzun zamandır sü
rekli oturulmayan Topkapı Sarayı'ndaki 
vazifeliler dağıtıldı. Eski teşrifat büyük 
ölçüde terkedildL Padişah ağırlıklı olarak 
Beşiktaş'taki ahşap sahilsarayda kaldı. 
Gözlemcilerin tesbitleri doğrultusunda 
buradaki teşrifat ve gündelik hayatı sade 
ve gösterişten uzaktı. Burada huzura alı
nan Moltke veya Beylerbeyi sahilsarayın
da huzura çıkan Mülbach gibi Prusya za
bitlerinin ifadesiyle Hamburglu zengin bir 
tacirin malikanesi buralardan daha gös
terişli bir şekilde döşenmişti. Bu ise Rus
lar'ın Edirne'ye kadar ilerleyecekleri 1828-
1829 savaşı esnasında, bir yıldan fazla bir 
zaman için sade bir al bay rütbesini almış 
olarak askeri üniformasıyla Ram i Kışla
sı'nda yatıp kalkan ll. Mahmud'un sağ
lam ve sert karakterine uygun bir yaşam 
biçimiydi. 

Hükümet işlerinin yeniden düzenlen
mesi ve merkezlleşmenin ihtiyaçları için 
yeni idari organlar ihdas edildi. Divan iş
levini kaybetmiş olduğundan bağımsız iş 
görebilecek nazıriıkiarın kurulması ve bir
takım meclisierin oluşturulması gereği 
ortaya çıktı. IL Mahmud, Avrupa kabine 
usulüne yaklaşacak bir sistemi denedi. 
Hariciye, Dahiliye, Maliye, Evkaf nezaret
leri ve nazıriıkiarı gibi yeni isimleriyle 
mülki idareyi çağdaş bir işieve büründür
dü. Nazıriardan birinin başvekil unvanıyla 
hükümet işlerini organize etmesiyle sad
razamlık makamı devrinin sonunda bir 
süre için tarihe karıştı (ı 838). Dağılan di
van ve mutlak salahiyeti haiz sadrazam
lık makamının giderek ikinci plana atıl
ması Il. Mahmud'un reformları bizzat 
takip etmek istemesindeki azmini ifade 
eder. Bu anlamda reformların icrasını ge
nelde Nizam-ı Cedld ricaline havale etmiş 
olan amcasının hatasını tekrarlamamış 
olduğu açıktır. Üyeleri mülki ve askeri ri
cal ve ulemanın önde gelenlerinden olu
şan çeşitli meclisler (Dar-ı ŞOra-yı Babı all . 

Dar-ı ŞOra-yı Askeri, Meclis- i Va l a-y ı Ah
karn-ı Adliyye, Meclis-i Has. Meclis-i Vü
kela, Mecl is-i U mOr-ı Sıhhiyye) . matbuat. 
takvimhane, karantina, posta gibi nazır
lıklar (müdürlükler). örneklemesi Avru
pa'da olan ve gittikçe yoğunlaşan devlet 
işlerinin üstesinden gelinmesinin çağdaş 
bir çaresinden başka bir şey olmayan. an
cak ll. Mahmud devri uygulamalarına has 
kurumlardır. 

Eğitim. bilhassa çağdaş devlete hizmet 
verebilecek düzeyde eğitilmiş insan kay
nağındaki zafiyet, ll. Mahmud'un eksikli
ğini en fazla duyduğu ve acilen giderme
ye çalıştığı bir konu olmuştur. 1821 Rum 

MAHMUD ll 

isyanında idam edilen veya görevlerine 
son verilen Divan-ı Hümayun ve donan
madaki Rum tercümanların yerine müs
lümanlardan !isan bilenlerin tedarikinde 
yaşanan zorluk, XIX. yüzyılın ilk çeyreği 
sonunda üç kıtada hala geniş toprakları 
bulunan bir imparatorluk için fevkalade 
acı bir tecrübe olmuş olmalıdır. Il. Mah
mud dönemin hakim dili olan Fransızca'

nın öğrenilmesini Mustafa Reşid Paşa ör
neğinde olduğu gibi bizzat teşvik etti ve 
bunun için Babtali'de bir tercüme odası 
açtırdı. Yurt dışına ilk defa olmak üzere 
öğrenci gönderdi ve bunların içinde ya
bancı dili ilerletenleri takip ederek ödül
lendirdi. Kendisi yabancı dil bilmemekle 
beraber bu eksikliğin çocuklarında devam 
etmesini istemediği kesindir. Mühendis
hane, Harbiye ve yeni açılan Tıphane gibi 
kurumlarda Fransızca eğitim dili olarak 
ağırlık kazandı. 1820'1erden itibaren ih
mal edilmiş olarak gayri müslim katipler 
elinde muattal kalan yurt dışındaki elçi
likler yeniden işlerlik kazandı ve müslü
man elçiler tayiniyle dil öğrenmek üzere 
gençlerin yetişmesine vesile olundu. Ya
bancı dil bilenlere karşı duyduğu hayran
lığına, huzurunda imparatorun itimat
namesini takdim ederek (ı 5 Ekim ı 822) 
güzel bir Türkçe ile nutkunu irat eden 
Avusturya elçisi Baran von Ottenfels'ten 
bunu özellikle rica etmiş olması ve proto
kol dışına çıkarak onunla Türkçe konuş
ması bir delildir (Krauter. s. 88-89). 1838'
de rüşdiye mekteplerinin açılması plan
Iandıysa da hayata geçirilemedi. Mekteb-i 
Maarif-i Adliyye ve Mekteb-i Ulum-i Ede
biyye adlarıyla açılan iki okul genelde me
mur ihtiyacını karşılayacak eğitim kurum
ları olarak düşünüldü, ancak geleneksel 
ders programlarıyla fazla başarı kaydet
meleri mümkün olmadı. 

IL Mahmud mülki idarede hizmet ver
mekte olan memurların yeni bir düzene 
sokulmasını. hiyerarşik yapılarının , haiz 
oldukları rütbe ve kademelerinin belirlen
mesini sağladı; kötü bir uygulama olarak 
eskiden beri şikayet konusu olan müsacte
re usulünü kaldırdı. Müsaderat ve Mah
IQlat kalemlerinin kapatılması. sürülmüş 
veya idam edilmiş kimselerin maliarına el 
konulması uygulamasından vazgeçildiği

nin ilanı, hazinenin aleyhine olmakla be
raber devlet hizmetlerinin hayat ve mal 
güvenliği içinde görülebilme ümidini ver
mesi bakımından faydalı bir girişim ol
muştur. Uzun zamandan beri çökmüş 
olan tirnar sisteminin kaldırılması (ı 83 1) 
ve ilgililerin maaşa bağlanması. giderek 
sistemin değişmesine yol açacak olan 
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önemli ve yeni kurulan askeri düzen için
de gerekli bir düzenlemedir. 

ll. Mahmud, müslüman ve gayri müs
lim farkı gözetmeden bütün halkın ku
caklanması ve devlete ısındırılmasını özel
likle Ruslar'ın Edirne'ye, Mısır kuwetle
rinin Kütahya'ya kadar geldikleri son sa
vaşların ortaya çıkardığı gerçekler karşı
sında hayati bir zorunluluk olarak gör
müştür. Balkanlar'ı geçen Ruslar'ın Bul
gar halkı ve işgal ettikleri Doğu Anado
lu'daki Ermeniler üzerindeki etkileri, bu 
savaşta ayrıca İstanbul halkının gayret
sizliğini bizzat gözlemleyen ve şikayetini 
dile getiren padişah için önemli bir uyarı 
oldu. Ancak kendisini endişeye düşüren 
ve yaralayan daha önemli bir gelişme. 
Mısır kuwetlerinin Anadolu'daki ilerleyi
şine müslüman halkın gösterdiği sıcak 
yaklaşım olmuştur. İdarenin süratle iyi
leştirilmesi, halkın hoşnutsuzluğunun 

giderilmesinin çarelerine bakılması ve 
özellikle gayri müslimlerin devlete ısın
dırılması üzerinde hassasiyetle durmak 
zorunda kaldı. Aksaklıkların "ehl-i ırzın 
kendi kazanlarını kapılarının önüne koy
maları" halinde giderileceği, dolayısıyla 
halkı da inisiyatif almaya davet eden söz
leri, müslüman ve gayri müslim halk ara
sında bir hükümdar olarak fark gözet
mediğini ifade etmesi bu anlamdadır. Il . 
Mahmud. daha önceki devirlerde görül
meyen bir yoğunlukta sayıları binlerle ifa
de edilecek derecede kilisenin tamir edil
mesine izin verdi. Ortaya çıkan Katalik 
Ermeniler'in müstakil bir cemaat olarak 
resmen tanınmasını ( 1830) ve bunlar için 
yeni kiliseler inşa edilmesini sağladı. Son 
savaşta Ruslar'la iş birliği içine giren Er
meni ve Bulgarlar'a karşı bağışlayıcı bir 
tutum sergiledi. Mali imkanlar ölçüsünde 
cami ve tekkelerin tamirine el attı. Uzun 
yıllardan beri ihmal edilmiş devlet binala
rının onarımına, Rusya'ya ödenen ve dev
letin bir yıllık toplam gelirlerinin çok üs
tünde olan (400 milyon kuruş) ağır savaş 
tazminatının ve karşılanmasında zorluk 

Sultan ll. Mahmud'un sülüs hattıyla bir levhası (Bursa Ulu
camii) 
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çekilen devlet giderlerinin el verdiği de
recede özen gösterdi. Ancak mali saha
daki zafiyet ll. Mahmud devrinin en zayıf 
tarafıdır. Ağır bir hayat pahalılığı ve pa
ranın değerindeki sürekli düşüş dönemi
nin belirgin özelliğin i teşkil etmiştir. Bil
hassa ödeme birimi olan kuruşun gümüş 
içeriğinin on defa yapılan devalüasyon so
nucunda% 80 oranlarında azalmış olma
sı (Pamuk. s. 210 vd .), küçük maaşlarla 
yetinmek zorunda kalan kesimleri büyük 
bir sıkıntı içine düşürmüştür. 

Kişiliği , Hastalığı ve Ölümü. ll. Mah
mud'un klasik eğitimi dışında devlet bil
gisini ve reform zaruretini, rahat bir şeh
zadelik dönemi geçirmesini de sağlayan 
amcası lll. Selim'den aldığı kabul edilir. 
Müsiki ve hat sanatıyla ilgilenmiştir. Ken
di eliyle yazdığı bir Ievha babası ı. Abdül
hamid'in türbesinde asılıdır. Onu gören
ler sağlam yapılı ve ilk dikkati çeken ta
rafının karşısındakini dikkatle inceleyen. 
uzun kirpikierin çevrelediği iri siyah göz
leriyle küçük ve zarif elleri olduğunu be
lirtirler. 

Tarunu Il. Abdülhamid'de de gözlenen 
mevrus bir hususiyet olarak en küçük ay
rıntıya kadar devlet işlerini bizzat takip 
eder. Siyasi belgeler ve yazışma evrakı
nın anlaşılır dili ve yalın ifadesi üzerinde 
özellikle durur. Babıali'ye verilen notala
rm yapılan tercümelerini anlatım ve sa
tır aralarında gizlenen manalar yönünden 
incelemeye tabi tutar, diplomatik ifade 
yeteneğini geliştirmeye çalışır ve yaban
cı devletlere verilecek bazı önemli resmi 
belgeleri bizzat kaleme alır (Münch, s. 
220). Güzel ifade ve yazma (sellka) konu
sundaki hassasiyetinin, kendisine takdim 
edilmek üzere hazırlanan evrakı kaleme 
alan genç Mustafa Reşid'i keşfetmesin
de önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. 
Kendisi ve yaptıkları hakkında yabancı 
basında çıkanları takip eder, bunlardan 
istifade etmeye çalışır; özellikle Mehmed 
Ali Paşa'nın bol para sarfederk basın yo
luyla oluşturduğu karşı propagandasına 
aynı silahı kullanıp cevap vermeye çalışır. 
Bu anlamda yabancı basını takip edecek 
bir kalem oluşturan babasının yolunu iz
ler; ancak basını ve kamuoyunu siyasi bir 
unsur olarak görmesi ve önemsernesi 
açısından kendinden önceki hükümdar
ların çok üstünde bilinçli bir yer işgal eder. 
ll. Abdülhamid'in de bu konuda büyük öl
çüde dedesini örnek aldığı açıktır. 

Dirayetli. azimli ve çalışkandır; henüz 
daha ölümden yeni dönmüş olarakAlem
dar Mustafa Paşa'ya ilk emirlerini verdi
ği andaki davranışından da anlaşılacağı 

üzere gayet soğukkanlıdır. Şahsi kızgın
lıklarını affedecek kadar alicenap olmak
la beraber devlete karşı işlenen suçları 
asla bağışlamaz. İleride fırsat çıktığında 
ortadan kaldırmak üzere bu gibiler için ilk 
günden itibaren bir liste tutmuş olması 

ve bunu zamanı gelince çıkarıp kullan
ması (Rosen. l, 19) bunun bir göstergesi
dir. Hafızası, birkaç ay önce okuduğu tel
hislerdeki olayı ve bununla ilgili adı ge
çen şahısları daha sonra hatırlayacak ka
dar kuwetliydi (Beydi lli , Il. Mahmud Dev

rinde Katalik Ermeni Cemaati, s. 6). 

Saltanatı boyunca devletin ayakta kal
ması mücadelesi veren ve son on üç yıllık 
dönemini ağır iÇ ve dış meselelere rağ
men yoğun reformlarla geçiren Il. Mah
mud, devleti ihya etmek üzere yüzyılda 
bir gelen bir "müceddit" olarak (ashab-ı 
mie) tebcil edilmiş (Şirvanlı Fatih Efendi, 
s. XLI) ve halk arasında velayetine dair 
söylentiler çıkmıştır (Ca bl Ömer Efendi, I, 
604-605) . "Gaile-i saltanattan usandım" 
diyecek kadar yoğun bir mücadeleyle ge
çen ömrü ve bunun neticesi olarak son 
yıllarda aşırı derecede kullanmaya başla
dığı içki kendisini kısa zamanda ölümcül 
sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakmış

tır (Akyıldı z , Türk Kültürü incelemeleri 
Dergisi, sy. 4 12001 ı. s. 52 vd.) . Duyulma
ması için saklanan ve yerli doktorların 
tedavisine bırakılan hastalığına baştan 
itibaren isabetli bir teşhis konulamadığı 
ve Avrupa'dan getirtilen doktorların mü
dahalesinin geç kaldığı anlaşılır. Durumu
nun ağırlaşması üzerine hava değişimi 
için Çamlıca'daki sayfiyeye nakledilmiş, 
kamuoyu ise sıhhatinin iyi olduğu haber
leriyle oyalanmıştır. 26 Haziran'da, yanın
da bulunan oğlu Abdülmecid ve o sırada 
otuz dört yaşında olan eşi Bezmialem 
Sultan. damadı Halil Paşa ve Meclis-i Ah
karn-ı Adliyye reisi Hüsrev Paşa ile veda
laştıktan ve oğluna devlet işleri ve re
formların takibiyle ilgili vasiyette bulun
duktan sonra ağırlaşmış ve 28 Haziran'
da vefat etmiştir (Münch, s. 215) . Ölümü 
yeniçerilik zihniyetinin harekete geçebi
leceği, huzursuzluk ve hatta ayaklanma
lara yol açabileceği endişesiyle şehirde 
askeri ve inzibati tedbirler alınması için 
30 Haziran'a kadar gizlenmiştir. 1 Tem
muz'da cenazesi Topkapı Sarayı'na geti
rilmiştir. İkindi vakti yapılan cenaze me
rasimi endişelerin ne kadar yersiz oldu
ğunu gözler önüne sermiştir. Resmi me
rasim, müslüman ve gayri müslim geniş 
halk kitlelerinin katıldığı bir cenaze alayı
na dönüşmüştür (Akyıldız, Türk Kültürü 



incelemeleriDergisi, sy. 41200 I J, s. 69-70). 

Vasiyeti üzerine bugün Türbe diye bilinen 
ve önünden geçen yola hatırasını taciz 
edecek bir duyarsızlık.Ia Yeniçeriler cad
desi adı verilmiş olan mahalde medfun
d ur. ll. Mahmud'un bilinen zevcelerinin 
sayısı on yedidir. Otuz altı çocuğu olmuş
sa da bunların büyük kısmını küçük yaş
larda kaybetmiştir. Öldüğünde geride 
ikisi erkek (Sultan Abdülmecid, Sultan 
Abdülaziz), dördü kız (Saliha, Atıyye, Ha
tice, Adile) olmak üzere altı çocuk bırak
mıştır. 
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Iii KEMAL BEYDiLLi 
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Divanyolu üzerinde 
XIX. yüzyıla ait mezar külliyesi. 

.J 

28 Haziran 1839'da vefat eden IL Mah
mud, 1 Temmuz'da Divanyolu'nda Esma 
Sultan Sarayı'nın bahçesine defnedilmiş 
ve üzerine bir çadır örtülmüştür. Sultan 
Abdülmecid döneminde Ebniye-i Hassa 
müdürü olan Abdülhalim Efendi türbe
nirı inşasıyla görevlendirilmiş, inşaatı kı

sa sürede tamamiayabilmesi için de eb
niye müdürlüğü görevinden alınmış, ye
rine Seyyid Abdülhalim Efendi tayin edil
miştir (BA, İrade-Dahi/iye, nr. 3). 22 Re
blülahir 1255 (5 Temmuz 1839) tarihin
den sonra inşasına başlanan yapı 1 s Şa
ban 1256'da (12 Ekim 1840) tamamlan
mıştır. Abdülhalim Efendi bu başarısın
dan dolayı tekrar Ebniye-i Hassa müdür
lüğüne getirilmiştir. Yapıda çalışan Ebni
ye-i Hümayun kalfalanndan Ohannes ve 
Bogos kalfalarla bi.rlikte Evkaf-ı Hüma
yun Nazırı M ahir Efendi ile türbenin yazı
larını yazan hattat Mehmed Haşim Efen
di de ödüllendirilmiştir (BA, irade-Dahili
ye, nr. 1183; Takvim-i Vekayi', nr. 21 O; 27 
Şaban 1256 ). Caddeden avluya geçit ve
ren kapının üstündeki kitabe Yesilrizade 
Mustafa izzet tarafından yazılmıştır. Tür-

ı ı. Mahmud Türbesi 'nin içinden bir görünüş 
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