
(Tari/]), Hüseyin Vaiz-i Kaşifi (Tefslr-i Me
vakib) , Hocazade Muslihuddin Efendi, Ali 
Kuşçu. Taşköprizade, Feridun Bey (Mün
şeatü's-selatln) , AlCısizade (Tefslr) , İsmail 
Ankaravl (Mesnevl Şerhi) ve Ahmed Rüş
dü'nün (Hall-i Mes'ele-i TUfan) adları geç
mektedir. Yer yer Mevlana Celaleddin-i Ru
mi. Senal. Sa'dl-i Şlrazl ve Ziya Paşa'dan 
beyitler zikreder. Batılı müelliflerden Se
zar Kaneto , Viardot, Camille Flammarion 
ve Sernardin de Saint Pierre'in eserlerin
den bahseder. 

1 Ramazan 1313 (15 Şubat 1896) tari
hinden başlayarak Tercüman-ı Hakikat'
te tefrika edilen Niza-ı İlm ü Din daha 
sonra küçük boyda cüzler halinde toplam 
2000 sayfaya yakın bir hacimde ve dört 
cilt olarakyayımlanmıştır ( 1897-1 900). Eser 
üzerine Sema Ermiş tarafından yapılan 
yüksek lisans çalışmasında (bk bibl.) bö
lümlerin geniş bir özeti verilmiş ve ele alı
nan meseleler incelenmiştir. 
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Kilinatın yapısında bir düzen 
ve bilinçli tasarımın bulunduğunu 

ifade eden terim. 
_j 

islam düşüncesinde genellikle alemdeki 
düzeni ifade etmek üzere nizamü'l-alem 
tamlaması kullanılır. Eski Yunan felsefe
sinde "alem" anlamına gelen kosmos aynı 
zamanda "düzen" demektir. Pisagor'a ka
dar giden terimin bir düzen olarak alemi 
ifade edişi Empedokles ile belirginlik ka
zanmıştır. Batı dillerindeki kozmetik (cos
metic) kelimesi de kosmos kökünden gel
mekte olup terimin süs ve güzellik kavra
mıyla irtibatını göstermektedir. Arapça bir 
eserde aıem karşılığı kullanılan Grekçe kfis
mfis teriminin "nizam" ve "süs" anlamla
rını da içerdiği , dolayısıyla alemin bir dü
zen içinde yaratılmış olmasıyla estetik bir 
ahenk taşımasının aynı kelimede ifadesi
ni bulduğu belirtilmektedir (Cahiz, ed-De
la'il, s. 67) . Nizarn kavramı etrafında zen
gin bir terminoloji geliştirmiş olan müslü-

manların asıl ilham kaynağı alemi düzen. 
tasarım . ölçü. hesap. denge ve yasa kav
ramları ışığında resmeden çok sayıda kevnl 
ayetin bulunmasıdır. 

Kur'an'da nizarn kelimesi geçmez. Bu
nunla birlikte kainatta sarsılmaz bir düze
nin bulunduğu , bu düzenin boş ve anlam
sız olmadığı . kainatın özellikle insan varlı
ğına uygun yahut yararlı biçimde düzen
lendiği ve bu düzenin Allah tarafından 
konulduğu Kur'an'ın temel mesajlarından 
birini oluşturmaktadır. Bazı ayetlerde bu 
mesaj, doğrudan doğruya düzen ve dü
zensizlik kavramiarına tekabül eden keli
melerle ifade edilmektedir. Buna göre her 
şey bir ölçüye göre yaratılmıştır (ei-Fur
kan 25/2; el-Kamer 54/49) . Bu ölçü uyarın
ca her şey kendine has bir yaratılış yahut 
tabiata sahip kılınmıştır (Taha 20/50) Al
lah sadece yaratıp varlık vermekle kalma
mış. yaratılışı belli bir tasarım uyarınca dü
zenlemiş ve yarattıklarına var oluş gaye
sini yerine getirebilmek için hangi yolu iz
leyeceklerini de göstermiştir (ei-A'Ia 87/ 
2-3). Allah'ın yaratmasında hiçbir düzen
sizlik görülmez; kozmik sistemde bir boş
luk, bir düzensizlik bulmak mümkün de
ğildir (el-Mülk 67/3) "Güneş ve ay bir he
saba göredir. Yıldızlar. bitkiler ve ağaçlar 
O'na secde eder. O, göğü yükseltmiş ve 
dengeyi (mizan) koymuştur" mealindeki 
ayette (er-Rahman 55/ 5-7) gök cisimleri
ne ait hareketin bir denge yasası uyarınca 
matematik ilkelerine uygun biçimde ger
çekleştiğine dikkat çekilmektedir. Aynı ayet
te "yıldızlar" kelimesi bütün gök cisimleri
ni. "ağaçlar" kelimesi bütün yeryüzü var
lıklarını ifade etmekte ve bütün tabii var
lıkların secde eylemiyle kendileri için kon
muş yasalara boyun eğdiği ima edilmek
tedir ( ayrı ca bk. el-Hac 22/ 18). Göklerin 
ve yerin istese de istemese de uymak zo
runda olduğu, fakat kozmik bir bilince işa
ret edecek şekilde isteyerek uyduğu bu ya
sa düzeni şu ayette açıkça belirtilmekte
dir: "Sonra duman halindeki göğe yöneldi; 
ona ve yeryüzüne. 'isteyerek veya isteme
yerek gelin' dedi. İkisi de, 'isteyerek geldik' 
dediler" (Fuss ılet 4 1/11 ). Aynı bağlamda 
güneşin , ayın ve bütün gök cisimlerinin 
buyruk altına alındığı (Lokman 31/29), gök 
cisimlerinin kendileri için tayin edilmiş yö
rüngeden sapmaksızın gökyüzü denizinde 
yüzdüğü belirtilmiştir (el-Enbiya 2 ı /33; 

Yas!n 36/40) . Bunun yanı sıra gökyüzünün 
bir güzellik duygusu uyandıracak şekilde 
yıldızlarla süslendiğini belirten ayetler (el
Hicr ı 5/ ı 6; es-Saffat 37/6; Fussılet 4ı / ı 2; 

Kaf 50/6; el-Mülk 67/5) düzene estetik bir 
tasarımın eşlik ettiğini belirtmektedir. Te-
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leolojik bakış açısından düzen ve gaye kav
ramlarının birbiriyle ilişkisi (bk. GAiYYET) 
Kur'an'da da öne çıkmaktadır. Alemin oyun 
olsun diye (el-Enbiya 2 ıll 6 ) veya boşuna 
(Sad 38/27) yaratılmadığını . insanın var olu
şunun saçma olmadığını (el-Mü'minun 23/ 
ı ı 5), bütün bir alemin varlığının anlamlı bir 
amaca yönelik olarak yaratıldığını (el-H i cr 
ı5/85 ) ifade eden ayetler aynı gerçeği vur
gular. Ayrıca Kur'an'ın bildirdiğine göre ka
inattaki her şeyyeryüzündeki var oluş şart
larına uygun biçimde ve ihtiyaçlarını kar
şılayacak şekilde insanın hizmetine veril
miştir. Nitekim, "Allah'ın göklerde ve yer
de olanları buyruğun uz altına verdiğini, ni
metlerini açık ve gizli olarak size bolca ih
san ettiğini görmüyor musunuz?" ayetin
deki (Lokman 31/20) ilahi mesajın diğer 
birçok ayette tekrar edildiği görülmekte
dir. 

İslam düşüncesi tarihinde çeşitli akım
lara mensup müellifler. kainattaki nizamın 
bir yaratıcının varlığını gösterdiği fikrini te
m ellendiren deliller geliştirmeye gayret 
etmişlerdir. Mu'tezile düşünürü Cahiz'e 
( bazı yazmalarda hıri stiyan müellif Cibrll 
b. Nuh el-Enbarl'ye) nisbet edilen Kita
bü'd-DeJQ'il ve'l-i'tibôr 'ale'l-]J.al.lf ve't
tedbir adlı eser doğrudan doğruya nizarn 
delili geliştirmeye yönelik olarak telif edil
miştir. Astronomiden botaniğe, tıptan psi
kolojiye kadar içerdiği birçok alanda ge
liştirilen deliller, Gazzall'ye nisbet edilen el 
lfikme ii mal;)IUMti'llahi 'azze ve celle 
adlı ünlü eserde de yer yer yansımalarını 
bulmuştur. Hıristiyan rahibi Theodoret'in 
(V. yüzyıl) De Providentia adlı eseriyle de 
irtibatlı görünen ed-Dela'il'de (Davidson. 
s. 2 ı 9 ) düzen ve tasarımı ifade etmek üze
re "nizam. mülaeme. telif, tedbir, takdir" 
kelimeleri kullanılmaktadır. Alemi bütün 
müştemilatı ile bir eve, insanın alemdeki 
konumunu da ev sahibine benzeten mü
ellif böyle bir evin sahibinin ihtiyaçları ve 
yararı için tasarianınası gibi alemin de in
san için tasarlandığını. bunun yalnızca ale
min bir yönetim, ölçü ve düzen ilkesine 
göre yaratıldığına değil bu yaratıcının tek 
olduğuna da apaçık bir delil teşkil ettiğini 
söylemektedir (ed-Dela'il, s. 6; krş . Gazzall. 
el-f:iikme, s. 4) . Konuşmayı mümkün kılan 
f izyolojik tasarımın mükemmelliği, insan 
yapımı olan ve dinieyende hayranlık uyan
dıran bir müzik aletinin teknik tasarımıyla 
karşılaştırıldığında görülebilir. Teknik bir 
ürün sonuçta tabiatı taklidin bir neticesi 
olduğuna göre tabiattaki tasarımın çok 
daha hayranlık uyandırıcı olması doğaldır 
(ed-Dela'il, s. 47) . Bu görüşler Cahiz'in otan
tik eserinde belirtilen. yaratılmışlardaki dü-
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zen ve tasarımın yaratıcının varlığına de
lil teşkil ettiği şeklindeki ana fikirle uyum 
içindedir (Kitabü 'l-f:layevan, II, 109- 110) 

İmam Matürldl, benzer şekilde kainatta 
düzenliliğin tek bir yaratıcının varlığını 
açıkça gösterdiğini belirtmiştir. Birçok ol
gu kainatta tek biçimli ve tek bir yasaya 
tabi bir işleyişin mevcudiyetini göstermek
tedir. Birden fazla yaratıcı varsayımı bu 
düzenliliği açıklayamayacağına göre tek 
bir yöneticinin varlığını kabul etmek zo
runludur (Kitabü 't-TevJ:ıid, s. 40-41 ). İbn 
Hazm da felekler sisteminde, canlı orga
nizmasında, hayvanlar ve bitkiler alemin
de gözlenen tasarım örneklerinden hare
ketle aynı sonuca ulaşmaktadır ( el-Fa.şl, II, 
68-69). Eş'arl ketarncısı Cüveynl ise alem
deki ahenk, düzen ve mükemmellik kav
ramiarına Allah 'ın ilim sıfatını ispatlamak 
için atıfta bulunur (e l-İrşad, s. 6 1 ). Kelam 
kitapları benzeri yaklaşımların zengin ör
nekleriyle doludur ( ayrıca bk. ADALET; 

AHENK) 

Müslüman filozofların da nizarn kavra

mına dikkat çektiği görülmektedir. Kindl, 
alemdeki düzen ve tasarımın Allah'ın var
lığına delil oluşturduğunu erken bir dö
nemde ifade etmiş (Resa'il, I, 215). Fara
bi alemin varlıkları birbiriyle ilişkili kılan 

düzenini bir ontolojik hiyerarşi fikri içinde 
vurgulamış (el-Medinetü 'l-fazıla, s. 57-58). 
İhvan- ı Safa da yaratıcının aleme en iyi 
düzen ve tasarımla varlık verdiğini belirt
miştir (er-Resa'il, lll , 335-336; IV, 72-73). 

İbn Sina metafiziğinde düzen kavramı ön
celikle antolajik bir ilkedir. Buna göre ken
dini akleden Tanrı varlıktaki iyilik düzeni
nin ilkesi olduğunu da bilmekte ve bu bil
menin zorunlu sonucu olarak alem bu dü
zen bilgisine göre varlık kazanmaktadır. 
Hayranlık uyandıran yapısıyla bu alem te
sadüf eseri var olamayacağına göre bir 
yönetimin zorunlu sonucu olmalıdır. As
lında inayetin anlamı da bundan ibarettir 
(İbn sına, eş-Şifa' el-ilahiyyat (2), s. 403, 

415) . Bu fikir daha sonra Gazzall'nin alem 
hakkındaki, "Daha iyisi, daha kusursuzu ve 
daha mükemmeli mümkün değildir" sö
zünde yansımasını bulacaktır (İJ:ıya'ü 'ulü
mi 'd-din, IV, 32 1 ). İbn Rüşd'ün geliştirdi
ği inayet delili ise esas itibariyle modern 
zamanlarda "insancı ilke" (antropic princip
le) terimi altında tartışılacak olan (Ya ran, 
Bilgelik Peşinde, s. I 46- 158) "insan varlı
ğına uygunluk" kavramına dayanmakta
dır. Bu delilin önermeleri ve neticesi şöy
le ifade edilebilir: a) Alemdeki bütün var
lıklar insanın var oluş şartlarıyla uygun
luk arzetmektedir; b) Bu uygunluğun te
sadüf eseri olması imkansızdır; c) Şu hal-
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de zorunlu olarak bu uygunluğu tasarla
mış irade sahibi bir fail mevcuttur ( el-Keşf, 

s. I ı 8- ı 19; inayet delilinin ayrıntılı ve mo
dern bir ifadesi için bk. İ zmirli İsma il Hak
kı, S. 205-207). 

Batı düşüncesinde nizarn delilinin klasik 
ifadesi genellikle Ortaçağ düşünürü Saint 
Thomas'nın Tanrı'yı kanıtlamanın "beşin

ci yolu" ile başlatılır. Delil , bilgiden yoksun 
olan tabii varlıkların bir amaca yöneldikle
ri ve dolayısıyla akıl sahibi bir varlık (Tanrı) 

tarafından yönlendirildikleri fikrine dayan
maktadır ( delilin metni içi n bk. Yaran, Kla

sik ve Çağdaş Metinler/e Din Felsefesi, s. 
74). XVIII . yüzyılda William Derham gibi 
düşünürlerin insanın tasarladığı eserleri 
alemle kıyaslayan basit analojileri (Hick, 
s. 6) David H u me tarafından eleştirilmiş
tir. Filozofa göre alemi insan yapımı ürün
lere benzetrnek yanlıştır ; bu tür benzet
meler kesin bilgi sağlayamaz; çünkü de
neysel temelden yoksundur (Din Üzerine, 
s. 98- ı ı 2). William Paley bu eleştirileri de 
göz önüne alarak ünlü "saatçi delili"ni ileri 
sürecektir. Buna göre yerde mekanik bir 
saat bulan kişi , isterse böyle bir saatle il
gili hiçbir fikıre sahip olmasın tasarımın
dan hareketle saatçi fikrine ulaşacaktır. 
Bu böyle olunca tabiatta gözlemlenen ve 
bir saatinkini karmaşıklık düzeyi bakımın
dan kat kat aşan harika tasarım örnekleri 
için bir yaratıcının varlığına ulaşmak açık 
bir zorunluluktur. Zira tabiattaki düzen ve 
tasarım. sahip olunan bütün bilgi ilkeleriy
le çatışmayacak başka herhangi bir var
sayımla açıklanamamaktadır ( delilin met
ni için bk. Yaran, Klasik ve Çağdaş Metin
ler/e Din Felsefesi, s. 79-8 ı ). Ancak Dar
win'in evrim teorisi Paley'in delilini uzun 
bir süre gündemden düşürecektir. Çün
kü teori. "saatçi delili"ne dayanak teşkil 
eden karmaşık organizmaların oluşumu
nu, basit organizmaların doğal seleksiyon 
süreci içindeki milyonlarca yıl gerektiren 
evrimiyle açıklamaktaydı. Bu akımın son 
güçlü temsilcilerinden R. Dawkins, The 
Blind Watchmaker (kör saatçi) (New York 
ı 996) adını vererek Paley'in deliline ironik 
biçimde atıf yaptığı eserinde evrim teori
sinin yeni bir yorumunu yapmıştır. Bu yo
ruma göre evrim sanıldığının aksine ge
lişigüzel ve tek basarnakit seçimle ilerle
mez; rastlantı faktörü bu süreçte küçük 
bir bileşendir ve en önemli bileşen özün
de gelişigüzel olmayan birikimli seçme
dir. Tabiatın amaçsız kuwetleri. bir son
raki evrim aşamasını hazırlayan birikimli 
seçmenin işe başlaması için zorunlu şart
ları oluşturduğunda bilinçli tasarım açık
lamasına hiçbir biçimde ihtiyaç hisset-

t irmeyen muhteşem sonuçlar ortaya çık
maktadır. Dawkins bu görüşünü temel
lendirrnek üzere bilgisayarda -daha sonra 
tasarım delili yanlısı William A. Dembski'
nin bir hedefe önceden yöntendirildiği ge
rekçesiyle eleştireceği- ilginç bir modelle
me de geliştirmiştir (Kör Saatçi, s. 55-66; 

krş. Behe v.dğr. , s. 45-47). Nizarn delili ay
rıca R. Swinburne tarafından güncellen
miş , evrendeki zamani düzen ve sürekli
liğin bilim tarafından kabul edildiği , fakat 
bu düzenin niçin var olduğunu açıklama
nın yalnızca bir Tanrı fikriyle mümkün ola
bileceği savunulmuştur (The Ex istence of 
Gad, s. 1 36-1 4 ı ). J. L. Mackie ise düzen ve 
tasarım deliline David Hume'dan beri yö
neltilen itirazların Swinburne'un iddiaları 
karşısında hala geçerliliğini koruduğunu 
ileri sürmüştür (The Miraele ofTheism, s. 
146-149). Nizarn delilinin günümüzde tar
tışmalara konu olan son ve güncel biçimi 
Michael J. Behe, William A. Dembski ve 
Stephen C. Meyer'in "akıllı tasarım" (intel
ligent design) adıyla savundukları delildir. 
Behe temel bir işieve katkıda bulunan, 
hayli uyumlu, etkileşim içinde olan parça
lardan oluşmuş ve herhangi bir parçanın 
çıkarılması durumunda sistemin işlevinin 
fiilen sona erdiği, indirgenemez ölçüde 
karmaşık olan biyolojik sistemlerin evrimin 
tedrlcl sürecinde hasıl olmasının mümkün 
olmadığını , dolayısıyla doğal seçme varsa
yımıyla açıklanamayacağını ileri sürmüş
tür. William A. Dembski de en az zorunlu
luk ve rastlantı kadar tasarım kavramının 
da bilimsel açıklamanın makul ve temel 
bir biçimi olduğunu savunmuştur. Step
hen C. Meyer ise tasarım delilini DNA mo
leküllerini şekillendiren nükleotid bazların 
karmaşık ve özel dizilimindeki genetik bil
ginin kökeni üzerinde durmuş, bunu açık
lamanın rastlantı ve kimyasal zorunluluk 
gibi kavramlarla mümkün olmadığını, ma
kul bir açıklamanın ancak tasarım kavra
mıyla yapılabileceğini ileri sürmüştür. Bu 
üç düşünür akıllı tasarımı savunan görüş

lerini daha sonra Science and Eviden ce 
for Design in the Universe (San Fran
cisco 2002 ) adlı ortak bir çalışmada bir 
araya getirip karşılıklı olarak teyit etmiş
lerdir. 
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III. Selim zamanmda 
yenilenme 

ve yeniden yapılanma dönemi 
(1792-1807). 

..J 

"Yeni bir düzen vermek" anlamına gel
mekte olup daha önceki dönemlerde de 
kullanılmıştır. Kaynaklarda, Köprülüzade 
Fazıl Mustafa Paşa'nın sactareti esnasın
da (ı 689- ı 69 ı) cizyenin yeniden düzenlen
mesi (Raşid. ıı . ı48; Hammer. ııı . 841. 849). 

hatta din ayırımı gözetmeden Osmanlı te
baası arasındaki farklı uygulamalara son 
verilmesi, vergi ve hizmet yükümlülükle
rinin eşitlik ilkesine göre yeniden tanzimi, 
dolayısıyla gayrimüslim halkın durumunun 
iyileştirilmesiyle ilgili yapılmak istenilenleri 
tanımlamak üzere zikredilmiştir (Zinkei
sen. V, 287). lll. Selim devrinde ise belirli 
bir anlam kısıtlaması içinde herhangi bir 
alanda yapılan düzenlemelere işaret eden 
bir tabir olmaktan ziyade sivil ve askeri bü
tün kurumların geniş kapsamlı olarak çağ
daş ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde 
yenilenmesi, yeni bir düzene kavuşturul
ması ve eski konumlarına son verilmesi 
manasında kullanılmıştır (Karai. Selim lll'ün 
Hatt-ı Hümayunları, s. 29). Bu haliyle yer
leşik ve geleneksel düzen ( nizam-ı kadim) 
kavramı karşıtı bir anlama sahip olduğu 
açıktır. 

XVIII. yüzyılda Prusya'da ve Büyük Pet
ro dönemi Rusya'sında gözlendiği kadarıy
la askeri reformların sivil reformları da ön-

görmüş olmasından ötürü çağdaş bir as
keri teşkilat oluşturulması aynı zamanda 
sivil ve merkezi bir bürokrasinin gelişme
sini gerekli kılmış ve devletin diğer kurum
larının da etkileneceği bir çekim alanı or
taya koymuştur. Avrupa tarzında düzenli 
ve eğitimli ordu kurma girişimleri devletin 
merkezlleşmesine. bürokratik kadrolarının 
nitelik kazanmasına ve genişlemesine yol 
açmış, dolayısıyla askerlleşme kaçınılmaz 

biçimde sivilleşmeyi, çağdaş ve merkezi 
bir devlet yapılanmasını ve merkezi buyur
ganlığın güçlenmesini beraberinde getir
miştir. Bu anlamda askeri zafiyetin genel
de diğer kurumlardaki yozlaşmanın bir so
nucu ve göstergesi olduğu açıktır. Ahmed 
Cevdet Paşa'nın tesbitiyle çağdaş ve eği
tilmiş bir ordunun meydana getirilmesi ge
reklidir. ancak devletin mülki idaresi de ıs
laha muhtaçtır ve iyi işlemeyen bir mülki 
idare ile düzen altına alınmış çağdaş bir 
kurumu yönetmek mümkün değildir (Ta

rih, VI. 5). Bu anlamda lll. Selim devrinde
ki Nizam-ı Cedld girişimi, Avrupa tarzında 
eğitilmiş talimli ordusu dahil olmak üzere 
devletin çağın şartlarına göre düzenlen
miş bütün kurumlarını içine alan genel ve 
yapısal bir gelişme göstermiş, hatta devlet 
idaresinin belirli ve değişmez ilkeler içinde 
kişilerden bağımsız bir sisteme oturtut
ması ve yönetimin Avrupa'nın "saat gibi 
işleyen yeni nizamı"nı örnek alması gerek
tiği ileri sürülmüştür. Uygulamaların bün
yesel bir bütünlük arzetmesinden ötürü 
Nizam-ı Cedld'in, yalnızca orduyu ele alan 
dar anlamda ve devletin diğer sivil kurum
larının ıslahını da hedefleyen geniş anlam
da olmak üzere yaygın biçimde tekrarla
nagelen iki ayrı tarifi yanıltıcıdır. 

Nizam-ı cedld kavramının, Avrupa'da o 
dönemde özellikle ihtilal Fransa'sındaki 
(Fransa Nizam-ı Cedldi). ll. Joseph döne
mi ( 1780-1790) reformları ()osefinizm) ışı
ğında Avusturya'daki, çağdaş bir anayasa 
ilan ederek (3 Mayıs ı 79 ı) kendi nizam-ı 
cedldini ihdas eden Lehistan'daki gelişme
lerden hareketle eski düzene karşı bir ye
niden yapılanma olarak algılandığı açıktır. 
XVIII. yüzyıl Aydınlanma felsefesinin ardın
dan çağiara damgasını vuracak olan fikri
yatıyla ve başlamış bulunan sanayi inkıla
bının değiştirmekte olduğu maddi şartla
rıyla beslenen kitlelerin reform ve düzen 
değişikliği talepleriyle Fransa'da tabanda 
patlayan ihtilal başarıyla sonuçtanır ve sal
tanatın sonunu getirirken, felsefi düşün
ceyle yüzeysel herhangi bir teması dahi ol
mayan fikri hayatı içinde başta padişah ol
mak üzere tavanda yenilenme taraftarı 
idari kadrolar tarafından yürütülen Nizam-ı 
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Cedld reformları çeşitli sebeplerle eski dü
zenin korunmasını isteyen geniş kitlelerin 
tepkisini çekmiş ve yine başka tür bir ihti
lalle sonuçlanıp lll. Selim'in tahtına ve ha
yatına mal olmuştur. Bundan dolayı Ni
zam-ı Cedld ile tedricen olguntaşacak bir 
düzen değişikliğine teşebbüs edilmiş ol
duğunu düşünmek mümkündür. 

1787'de başlayan Rus ve Avusturya sa
vaşlarının gözler önüne serdiği zafiyet ve 
nihayet Ziştovi barışından sonra içinde bu
lunulan şartlar dahilinde Rusya ile savaşa 
devam edilmesinin mümkün olmadığı hak
kında, lll. Selim'in bu doğrultudaki kesin 
emir ve beklentilerine aykırı olarak Şum
nu'da ordu ve hükümet ricalinin oy birliğiy
le aldığı karar (ı ı Zilhicce 1205 1 ı ı Ağus

tos ı 791) ve bunun hazırlanan bir mahzar
la istanbul'a bildirilmesi (Mehmed Emin 
Edib Efendi 'nin Hayatı ve Tarihi, s. 242-

247). geniş boyutlu bir yenilenme ve ye
niden yapılanmanın hayata geçirilmesi
nin ilk önemli adımını teşkil etti. İleri ge
len devlet adamlarından , devlet kurumla
rında ne gibi yenilikler yapılması icap et
tiğine dair hazırlanması istenen layihalar 
başlayan Nizam-ı Cedld döneminin işareti 
oldu. Bizzat lll. Selim'in devlet ricalinden, 
gerekli gördükleri düzeniemelerin kağıda 
dökülerek takdim edilmesini istemesi da
ha önceki dönemlerde hazırlanan bu tür 
layihalardan farklı bir gelişmeydi. Böylece 
padişahın yapılacak reformları geniş ta
banlı bir fikir tahkikine dayandırmak, bu 
tür girişimlerin uygulanmasından doğa
cak sorumlulukları paylaştırmak ve muh
temel muhalefeti önlemek istemiş oldu
ğu genelde hep ileri sürülmüş ve yaygın 
bir kanaat olarak benimsemiştir (İA, IX. 
31 O) Ancak padişahın bu talebiyle, savaş
mama kararı alıp Osmanlı tarihinde em
sali görülmemiş bir boykot hadisesi ortaya 
koyan ve kurumlarıyla birlikte büyük çap
ta saygınlık kaybına uğrayan asker ve si
vil devlet ricaline ve onların bu karar doğ
rultusunda kendisine takdim ettikleri boy
kot belgesine (mahzar) karşılık vermek is
tediği , böylece m uhataplarını köşeye sıkış
tırmış olduğu görüşü daha isabetli bir de
ğerlendirmedir. lll . Selim bu boykotu giri
şilecek reformların haklı bir dayanağı ola
rak öne sürmüş ve mahzarda imzaları bu
lunan ricale reform zaruretini hazırladık
ları layihalarla inkar edemeyecekleri bir 
şekilde ikrar ettirmiştir. Reform uygula
malarının ileriki safhalarında muhalefet 
gösteren çevretere karşı bu hadise özellik
le dile getirilecek ve yüzlerine vurulacaktır 
(bilhassa Vak'anüvis Ahmed Vasıf'ın Mu
hassenat-ı Asker-i Cedld zımnında kale-
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