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mâ, diðeri memurlar için iki ceza kanunu
hazýrlattý.

Ýngilizler’le yapýlan Baltalimaný Ticaret
Muahedesi ve ardýndan diðer Avrupa dev-
letleriyle imzalanan benzer antlaþmalar
neticesinde gümrük gelirleri azaldýðý gibi

yabancýlarýn ülke içinde ticarete dahil ol-
malarýyla birlikte yabancý tüccar sayýsý art-
tý ve bunlarla ilgili davalar önemli bir sorun
meydana getirdi. 24 Mayýs 1839’da tica-
ret, sanayi ve tarýmý geliþtirmek amacýy-
la çalýþmalar yapmak üzere Ticaret Nezâ-

– —
TANZÝMAT
( ������� )

Sultan Abdülmecid’in yayýmladýðý
mülkî ýslahat programý

ve bunun uygulandýðý dönem.
˜ ™

Sözlükte “düzenlemek, sýraya koymak,
ýslah etmek” anlamýndaki tanzîm kelimesi-
nin çoðulu olan tanzîmât literatürde “mül-
kî idareyi ýslah ve yeniden organize etme”
mânasýnda kullanýlýr, ayrýca bu düzenle-
melerin yapýldýðý dönemi nitelendirir. Son
araþtýrmalar genellikle, 3 Kasým 1839’da
ilân edilen Gülhane Hatt-ý Hümâyunu ile
(Tanzimat Fermaný) baþlatýlan dönemin ilk
icraatlarýnýn 1830 yýlýna kadar geri götürü-
lebileceðini ortaya koymuþtur. Ne zaman
sona erdiði ise tartýþmalý olup bunun için
Sadrazam Âlî Paþa’nýn öldüðü 1871, Mid-
hat Paþa’nýn sürgüne gönderildiði 1877,
Meclis-i Meb‘ûsân’ýn kapatýldýðý 1878 veya
Düyûn-ý Umûmiyye Ýdaresi’nin kurulduðu
1881 gibi tarihler verilir; ancak 1878’de
meclisin kapatýlmasýyla dönemin sona er-
diði yönünde genel bir fikir oluþmuþtur.

II. Mahmud, Yeniçeri Ocaðý’ný kaldýrdýk-
tan sonra 1830’larýn baþýndan itibaren Os-
manlý merkez teþkilâtýný tamamen deðiþ-
tirdi. 1831’de sarayda önemli bir mües-
sese olan silâhdarlýðý laðvetti; sýr kâtipliði-
ni Mâbeyin baþkâtipliðine dönüþtürerek
saray sekreteryasýný meydana getirdi. Ýki
yýl sonra Mâbeyin Müþirliði’ni kurdu ve En-
derûn-ý Hümâyun’un oda nizamýný yeni-
den düzenledi. Bunun yanýnda Bâbýâli’-
deki kurumlarýn isimlerini deðiþtirdi ve gö-
rev alanlarý daha açýk biçimde tanýmlan-
mýþ uzmanlýk birimleri olan nezaretleri teþ-
kil etti. Meclis-i Vâlâ gibi yüksek meclisle-
rin yanýnda nezaretlere gördükleri iþlerde
yardýmcý olmak üzere bazý meclisler kur-
du. 24 Mart 1838’de teþkil ettiði Meclis-i
Vâlâ’nýn kuruluþ amacýný, yapmayý düþün-
düðü ve Tanzîmât-ý Hayriyye (Tanzîmât-ý
Mülkiyye) diye nitelendirdiði ýslahatý tesbit
ve müzakere þekli olarak belirledi (Takvîm-i
Vekåyi‘, nr. 163, 11 Muharrem 1254, s. 2).
Bu adlandýrma onun tasarladýðý reformla-
rýn genel adýydý. Mayýs 1838’de biri ule-
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Hatt-ý Hümâyunu’nda yer alan ilkeler he-
men hemen aynýdýr (TSMA, nr. E 3084/2).
Bu da Tanzimat Fermaný gibi önemli bir
ýslahat programýný tek baþýna Mustafa
Reþid Paþa’ya nisbet etmenin doðru sa-
yýlmadýðýný ve fermanýn dýþ etkilerden zi-
yade Osmanlý Devleti’nin iç dinamiklerinin
ürünü olarak ortaya çýktýðýný göstermek-
tedir.

Hariciye Nâzýrý Mustafa Reþid Paþa 3
Kasým 1839’da Gülhane meydanýnda vü-
kelâ, ricâl, ulemâ, Rum ve Ermeni patrikle-
ri, hahambaþý, esnaf temsilcileri, sefirler
ve diðer hazýr bulunanlarýn önünde Tan-
zimat Fermaný’ný okudu. Sultan Abdül-
mecid töreni Gülhane Kasrý’ndan izledi.

Ferman, kurulduðundan itibaren Kur’an
hükümlerine ve þeriata uyulduðu için dev-
letin güçlü, ülkenin mâmur ve halkýn re-
fah içinde olduðu; ancak 150 yýldan beri
bunlara riayet edilmediðinden bu durumun
zaaf ve fakirliðe dönüþtüðünü; coðrafî ko-
numu, arazilerinin verimliliði ve halkýnýn
çalýþkanlýðý göz önünde tutulduðunda ge-
rekli tedbirlerin alýnmasý halinde devletin
beþ on yýl içerisinde eski durumuna kavu-
þacaðý tesbitiyle baþlar. Bunun için hazýr-
lanmasý gereken yeni kanunlarýn esasý can
güvenliði, mal, ýrz ve namusun korunma-
sý, vergilerin düzenlenmesi, asker alýmýnýn
ýslahý þeklinde belirlenir. Bu arada halký
ve hazineyi zarara uðratan iltizam usulü-

reti ve ayný yýl içerisinde bir mahkeme-i
ticâret kuruldu. Baþkanlýðýný Ticaret nâzý-
rýnýn yaptýðý mahkemede tüccar temsil-
cileri de bulunuyordu. II. Mahmud döne-
minin sonlarýna doðru, yaklaþýk sekiz yýl-
dan beri devleti uðraþtýran Kavalalý Meh-
med Ali Paþa’nýn yol açtýðý Mýsýr mesele-
si tekrar ortaya çýktý ve isyanla uðraþan
ordunun masraflarý hazineyi sýkýntýya sok-
tu. 24 Haziran 1839’da Mýsýr kuvvetleri-
nin Osmanlý ordusunu Nizip’te aðýr bir ye-
nilgiye uðratmasýnýn ardýndan 1 Temmuz’-
da II. Mahmud vefat etti ve yerine oðlu
Abdülmecid geçti.

Tanzimat’la ilgili literatürde Gülhane
Hatt-ý Hümâyunu’nun hazýrlanýp ilân edil-
mesi sürecinde Mustafa Reþid Paþa’ya çok
merkezî bir yer verilmektedir. Bunda ger-
çek payý bulunmakla birlikte saray, ule-
mâ, sivil ve askerî bürokrasi arasýnda cid-
di bir mutabakat olmaksýzýn genç bir bü-
rokratýn giriþimiyle böyle önemli bir dönü-
þümün saðlandýðýnýn iddia edilmesi inan-
dýrýcý deðildir. Nitekim Sultan Abdülme-
cid’in 17 Temmuz 1839’da yayýmladýðý cü-
lûs hatt-ý hümâyununda bütün devlet iþ-
lerinde kanuna ve hakkaniyete uyulmasý,
rüþvet ve zulümden kaçýnýlmasý, ülkede
yaþayan müslim-gayri müslim bütün hal-
kýn güvenliðinin saðlanmasý, canýndan, ma-
lýndan ve meskeninden emin kýlýnmasý, sa-
raya hediye gönderilmemesi ve bürokrat-
larýn bu tür hediyeleri kabul etmemesi
gibi Tanzimat Fermaný’nýn önemli ilkeleri
mevcuttu; ayrýca rüþvet alanlarýn cezalan-
dýrýlacaðýna vurgu yapýlmaktaydý (Takvîm-i
Vekåyi‘, nr. 182, 16 Cemâziyelevvel 1255,
s. 2). Padiþah taþraya gönderdiði diðer bir
hatt-ý hümâyunla vali, vezir, ferik, müte-
sellim ve mübâþir gibi görevlilerden yol
masraflarýný kesinlikle halka yüklememe-
lerini, cerîme, câize gibi isimlerle halktan
hiçbir þey talep etmemelerini ve kimseye
angarya yüklememelerini istedi. Mustafa
Reþid Paþa’nýn bu hatt-ý hümâyunlardan
yaklaþýk bir buçuk ay sonra Londra’dan Ýs-
tanbul’a dönmesi, söz konusu ilkelerin Os-
manlý baþþehrindeki diðer bürokratlarýn
mutabakatýyla ortaya konduðunu göster-
mektedir. Bunun dýþýnda, Reþid Paþa’nýn
dönmesinin ardýndan Tanzimat’ýn ilânýn-
dan önce Sultan Abdülmecid’in emriyle
Sadrazam Koca Hüsrev Paþa’nýn baþkan-
lýðýnda Bâbýâli’de bir meþveret meclisi top-
landý. Otuz sekiz yüksek bürokrat ve ilmi-
ye mensubunun katýldýðý bu mecliste kabul
edilen ilkeler padiþah tarafýndan da onay-
landý. Meclis mazbatasýnýn altýnda müh-
rü bulunanlarýn yarýsý ulemâdandý. Sýrasý
deðiþmekle beraber mazbata ile Gülhane
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razam, þeyhülislâm, serasker, darphâne
müþiri ve hariciye nâzýrýnýn huzurunda ye-
min ederek görevlerine baþlamalarý ka-
rarlaþtýrýldý.

Tanzimat Fermaný, Osmanlý idarî gele-
neðinde öteden beri uygulanan, tahta çý-
kan sultanlar tarafýndan ilân edilen ve
“adaletnâme” adý verilen hatt-ý hümâyun-
lar içinde deðerlendirilebilir; ancak bu fer-
man geleneksel yapýyý kökten sarsacak ye-
nilikler getirmekteydi. Müslim-gayri müs-
lim eþitliði, Yunan ve Sýrp isyanlarýyla bir-
likte milliyetçi bir tutum sergileyen gayri
müslimlerin imparatorluktan ayrýlmasýný
önlemek amacýyla ortaya atýlan ve daha
sonra sýk sýk vurgu yapýlan bir Osmanlý
milleti teþkil etmeyi hedefleyen önemli pro-
jenin ilk adýmýydý. Tanzimatçýlar bu met-
nin ilân edildiði yere bir âbide dikmeyi dü-
þündüler, hatta þeklini de belirlediler. Fa-
kat saray sýnýrlarý içinde kalacaðýndan hal-
kýn ziyaretinin zor olacaðý gerekçesiyle bun-
dan vazgeçildi. Bir ara gündeme gelen âbi-
denin Beyazýt Meydaný’na dikilmesi dü-
þüncesi de gerçekleþmedi. Tanzimat Fer-
maný dýþ kamuoyunda farklý tepkilerle kar-
þýlandý. Ýngiliz ve Fransýz kamuoyu ferma-
ný olumlu, Avusturya ve Rusya olumsuz
karþýladý. Bu düzenlemeyle padiþahýn ve
üst düzey yöneticilerin yetkilerinin sýnýr-
landýrýldýðýný gören Avusturya Baþbaka-
ný Prens Metternich ülkesinde de benzer
taleplerle karþýlaþabileceði endiþesiyle re-
formlarý eleþtirdi. Rusya ise iç ve dýþ siya-
sette devlete güç katacaðý ve Ýngiltere ile
Fransa’nýn Osmanlý Devleti üzerindeki et-
kinliklerini arttýracaðý kaygýsýyla yeni ka-
rarlara karþý olumsuz bir tavýr takýndý.

Valilere gönderilen sûretleri ve Tak-
vîm-i Vekåyi‘ vasýtasýyla Tanzimat Fer-
maný bütün ülkeye duyuruldu. Valilerden
halkýn ileri gelenlerini meydanlarda top-
layýp fermaný okumalarý, herkese içeriði-
ni “güzelce” anlatmalarý ve ayrýntýlarý da-
ha sonra belirlenecek olan vergi ve asker-
lik dýþýndaki maddelerini hemen uygula-
maya koymalarý istendi. Zira hükümet fer-
manýn yanlýþ yorumlanýp ülkede isyanla-
rýn çýkmasýndan endiþe etmekteydi. Nite-
kim Osmanlý tebaasýný meydana getiren
her zümre fermaný kendi açýsýndan yo-
rumladý; müslümanlar gayri müslimlere

verilen yeni haklardan hoþlanmadý; gayri
müslimler ise büyük bir beklenti ve ümi-
de kapýldý. Öte yandan çýkarlarý zedelenen
ulemâ, âyan ve hatta valiler þeriatýn çið-
nendiðini ve müslümanlarýn “gâvurlar”la
ayný seviyeye getirildiðini söyleyerek halký
tahrik etti. Hükümet Tanzimat reform-
larýný uygulama baðlamýnda bu duruma
hazýrlýklý deðildi. Dolayýsýyla öngörülen ýs-
lahat ülkenin tamamýnda deðil öncelikle
Edirne, Bursa, Ýzmir, Ankara, Aydýn, Kon-
ya ve Sivas gibi nisbeten merkeze yakýn,
yapýlanlarýn kolaylýkla denetlenebileceði yer-
lerde uygulamaya konuldu. Trabzon eya-
leti önce bu kapsamda deðerlendirildi, an-
cak ortaya çýkan tepkiler yüzünden uygu-
lama ertelendi. Merkezle ciddi sorunlar
yaþayan Mýsýr eyaleti de çok uzak olmasý-
na raðmen uygulama kapsamýna alýndý ve
6 Aralýk 1839 tarihli fermanla Mehmed
Ali Paþa’dan Tanzimat’ý Mýsýr’da uygula-
masý istendi. Paþa fermaný ilân edeceði-
ni, idaresi altýndaki yerlerde bu ilkeleri za-
ten bir süreden beri uyguladýðýný bildirdi.
Ýki tarafýn birbirine karþý bu tavrý aslýnda
bir güç gösterisine ve rekabete iþaret et-
mekteydi.

Tanzimat’ýn en önemli maddelerinden
biri iltizamýn kaldýrýlmasýna ve çeþitli isim-
ler altýnda alýnan vergilerin yerine herkes-
ten geliri oranýnda bir verginin tahsiline

nün sakýncalarýndan söz edilerek kaldýrýla-
caðýna dair iþaret verilir. Verginin herkesin
gücü nisbetinde tahsil edilmesi ve kimse-
den fazladan bir þey istenmemesine vur-
gu yapýlýr. Askerlik süresinin belirsizliðin-
den ve askerlerin bir nisbet dahilinde de-
ðil geliþigüzel alýnmasýndan þikâyet edilir.
Bu uygulamanýn tarýmý, ticareti ve nüfus
artýþýný olumsuz yönde etkilediðine, dola-
yýsýyla askerlik süresinin dört veya beþ yýl
olarak belirlenmesi gerektiðine vurgu ya-
pýlýr. Hiç kimse için yargýlanmadan ölüm
hükmünün verilmemesi, herkesin malýna
mülküne istediði gibi tasarruf edebilme-
si, bu haklardan müslim-gayri müslim
bütün tebaanýn ayný þekilde yararlanma-
sý, bu konularý görüþmek üzere görev-
lendirilen Meclis-i Vâlâ’nýn üye sayýsýnýn
arttýrýlmasý, vükelâ ile ricâlin de zaman za-
man meclisin toplantýlarýna katýlmasý, as-
kerî düzenlemelerin Dâr-ý Þûrâ-yý Askerî’-
de müzakere edilip belirlenmesi, ülkenin
harap olmasýna yol açan rüþveti önlemek
amacýyla etkili bir kanun hazýrlanmasý ve
bu fermanýn bütün iç ve dýþ kamuoyuna
duyurulmasý kararlaþtýrýlýr (Düstur, Birin-
ci tertip, Ýstanbul 1289, I, 4-7).

Reþid Paþa’nýn hatt-ý hümâyunu oku-
masýnýn ardýndan toplar atýldý ve kurban-
lar kesildi. Sultan Abdülmecid ilân edilen
hususlara uyacaðýna dair Hýrka-i Þerif Da-
iresi’nde, “Hatt-ý hümâyunumda münde-
riç olan kavânîn-i þer‘iyyenin harf-be-harf
icrasýna ve mevâdd-i esâsiyyenin fürûâtý-
na dair ekseriyyet-i ârâ ile karar verilen
þeylere müsaade eyleyeceðime ve hafî ve
celî hâricen ve dâhilen taraf-ý hümâyunu-
ma ilka olunan þeyleri kavânîn-i müessi-
seye tevfik ve tatbik etmedikçe kimsenin
lehine ve aleyhine bir hüküm ve ferman
etmeyeceðime ve vazolunmuþ ve oluna-
cak kavânînin taðyîrini tecviz buyurmaya-
caðýma, vallahi!” þeklinde yemin etti (TSMA,
nr. E 3084/1). Fermana göre vükelâ, dev-
let memurlarý ve ulemânýn da yemin et-
mesi, buna uymayanlarýn rütbesine bakýl-
mayýp cezalandýrýlmasý gerekiyordu. Fer-
manýn ilânýndan beþ gün sonra yapýlan
bir düzenlemeyle vükelâ, büyük ulemâ ve
önde gelen devlet ricâlinin padiþah, sad-
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dý. Ýltizamýn laðvý ve yeni sistemin kurul-
masý sürecinde hazine gelirlerinde büyük
düþüþler görüldü. Hükümet maliyede or-
taya çýkan açýðý kâðýt para emisyonuyla
kapatmak istedi ve Ocak 1840’ta % 12,5
faizli ilk kâðýt paralar piyasaya sürüldü.

Tanzimat Fermaný’na göre yeniden dü-
zenlenerek üye sayýsý ve yetkileri arttýrýlan
Meclis-i Vâlâ, Tanzimat döneminde Harici-
ye Nezâreti’yle birlikte reformlar için önem-
li bir görev üstlendi ve ilk on beþ yýlda ya-
pýlan hemen bütün yenilikler bu iki kuru-
mun öncülüðünde gerçekleþtirildi. Tüzük-
lerin uygulanýp uygulanmadýðýný denetle-
me yetkisine sahip olan meclis ayný za-
manda bir yüksek mahkeme görevini ye-
rine getiriyordu. Nitekim meclis Hüsrev
Paþa, Âkif Paþa, Nâfiz Paþa, Tâhir Paþa
ve Hasib Paþa gibi üst düzey bürokratlarý
ve muhalifleri Tanzimat’a aykýrý hareket
ettikleri gerekçesiyle yargýlayýp cezalan-
dýrdý. Kanun ve nizamnâmelerin çýkarýl-
masýndan arazi anlaþmazlýklarýna kadar
her konuyla ilgilendi. Taþrada yapýlan re-
formlarýn teftiþi Tanzimat’ýn ilk aylarýndan
itibaren gündeme geldi. 28 Mart 1840’ta
Meclis-i Vâlâ üyesi Ârif Hikmet Bey Ru-
meli’yi ve Meclis-i Nâfia müftüsü Çerkeþî
Mehmed Efendi Anadolu’yu teftiþle gö-
revlendirildi. Müfettiþler hazýrladýklarý ge-
niþ raporlarý hükümete sundular. 3 Mayýs
1840’ta kýrk bir maddelik ceza kanunu
yayýmlandý. Daha ziyade ta‘zîr cezalarýný
düzenleyen bu kanunda mürtedlere veri-
len ölüm cezasýnýn kaldýrýlmamasý Avru-
palýlar’ýn tepkisine yol açtý. Bu kanun içe-
riðiyle yerli hukuktan mülhem olsa da
yöntemi bakýmýndan Avrupa etkisi taþý-
maktadýr. Hükümet yaptýðý düzenlemele-
ri resmî Takvîm-i Vekåyi‘ ve 31 Temmuz
1840’tan itibaren W. Churchill tarafýndan
devlet desteðiyle çýkarýlan Cerîde-i Havâ-
dis’le halka ve yetkililere ulaþtýrýyordu. Bu-
nun dýþýnda önemli düzenlemeler “vara-
ka-i mahsûsa” denilen tek yapraklýk ek-
lerle halka bildiriliyordu. Daha geniþ ke-
simlere hitap etmek amacýyla Takvîm-i
Vekåyi‘de olduðu gibi Cerîde-i Havâ-
dis’te Ermeni harfleriyle Türkçe ve Arap-
ça sayýlar neþredildi. 23 Ekim 1840’ta Ti-
caret Nezâreti’ne baðlý bir müdürlük þek-
linde Posta Nezâreti kuruldu; böylece Ana-
dolu ve Rumeli’ye gönderilen resmî yazýþ-
malarla birlikte ilk defa mektup vb.nin
kabulüne baþlandý. Taþrada önemli mer-
kezlere posta müdürleri tayin edildi.

Ýlk yýllarda kuruluþ amacýna uygun faali-
yetler yapamayan Ticaret Nezâreti, Ýstan-
bul Gümrük Emaneti’ne ilhak edildi. Ha-
zine gelirlerinin mahallî idareciler elinde

telef olmasýný önlemeyi amaçlayan yeni
sistemden çýkarlarý zedelenen vali, müte-
sellim, eþraf, âyan, sarraf, mültezim, voy-
voda gibi zengin zümreler Tanzimat’ý ba-
þarýsýzlýða uðratmak için halký kýþkýrtýp çe-
þitli engellemelere baþvurdular. Zira bun-
lar, vergi oranýnýn gelire göre tesbitiyle bir-
likte daha fazla vergi verecekleri gibi öte-
den beri kendilerine tanýnan muafiyetleri
de kaybetmiþlerdi. Bulgarlar 1841 Nisa-
nýnda Niþ’te ciddi bir isyan çýkardý; Tokat’-
ta ise bir muhassýl öldürüldü. Taþradaki
meclisler düzenli toplanamadýðý gibi mer-
kezî hükümetin taþra yönetiminden uzak-
laþtýrmak istediði âyan ve eþraf bu mec-
lislerde etkinliði ele geçirerek statükonun
deðiþmesine karþý direndi. Bu sýkýntýlara
nitelikli eleman yokluðu da eklenince mu-
hassýllýktan beklenen yarar saðlanamadý
ve baþarýsýzlýða mahkûm edilen yeni sis-
tem 1842 yýlýnýn baþýnda kaldýrýlarak ilti-
zam usulüne geri dönüldü. Eyaletlere ge-
niþ yetkilere sahip defterdarlar gönderil-
di. Muhassýllýk meclisleri memleket mec-
lisi adýyla faaliyetlerini sürdürüp daha son-
ra eyalet meclisi ismini aldý. Tanzimat dö-
nemi malî reformlarý baþarýlý olamadý. Et-
kili bir tahsilât sisteminin kurulamamasý,
iltizamýn kaldýrýlamamasý, gelirlerin mül-
tezim ve görevliler elinde telef olmasý ve
maliyenin saðlam bir yapýya kavuþturula-
mamasý baþarýsýzlýðý beraberinde getirdi.

Tanzimat Fermaný’nýn en önemli mad-
delerinden biri olan askerlikle ilgili mese-
lelere üç yýl el atýlamadý. Yeniçeriliðin kal-
dýrýlmasýndan beri asker alýmlarý geliþigü-
zel yapýldýðý gibi askerlik süresi de belir-
lenmemiþti. Askere alýnan gençlerin vazi-
fesi sað kaldýkça ve gücü kuvveti yerinde
oldukça devam etmekteydi. 1843’te Has-
sa Müþiri Rýzâ Paþa bu sorunu çözmekle
görevlendirildi; yeni düzenlemeler seras-
kerlikte ümerâ, ulemâ, vüzerâ ve ricâlden
oluþan geçici bir meclis tarafýndan görü-
þüldü. 6 Eylül 1843’te askere alýnacak ki-
þilerin kura ile tesbiti, Mart 1844’ten iti-
baren fiilî askerlik süresinin beþ ve redif-
liðin yedi yýlla sýnýrlandýrýlmasý, mevcut as-
kerlerin % 20’sinin her yýl yenileriyle de-
ðiþtirilmesi kararlaþtýrýldý. Ayrýca ordu sis-
temine geçildi ve Hassa, Dersaâdet, Ru-
meli, Anadolu, Arabistan olmak üzere beþ
ordu kurularak her birinin bünyesinde bi-
rer meclis teþkil edildi (Takvîm-i Vekåyi‘,
nr. 258, 24 Þâban 1259, s. 2-3). Bu düzen-
lemeler sýrasýnda öteden beri serasker-
likçe saðlanan Ýstanbul’un güvenlik iþleri-
nin ýslahý da gündeme geldi. Ýstanbul, Üs-
küdar ve Boðaziçi’nin güvenliðiyle ilgilen-
mek üzere 1845’te Zaptiye Müþirliði ku-

yönelikti. Merkezde malî bir yönetimin ku-
rulabilmesi, yani gelirlerin hazinede top-
lanýp harcamalarýn da buradan yapýlabil-
mesi için merkez ve taþra teþkilâtýnýn bu-
na göre düzenlenip öncelikle halkýn gelir
seviyesinin belirlenmesi gerekiyordu; an-
cak II. Mahmud’un baþlattýðý malî ýslahat
henüz istikrar bulmamýþtý. Nitekim 28 Þu-
bat 1838’de Hazîne-i Âmire ile Mansûre
Hazinesi’ni Umûr-ý Mâliyye Nezâreti adýy-
la birleþtiren ve müsâdereyi kaldýrýp me-
murlara maaþ baðlayan II. Mahmud’un
ölümünden iki ay sonra 2 Eylül 1839’da
Maliye Nezâreti laðvedilip Hazîne-i Âmire
ile Hazîne-i Mukataât defterdarlýklarý ku-
ruldu. Böyle istikrarsýz bir ortamda vali-
lere sadece eyaletin güvenliðiyle ilgili hu-
suslar býrakýlarak iltizam usulü kaldýrýldý;
vergi toplama görevi merkezden geniþ yet-
kilerle gönderilen muhassýl-ý emvâllere ve-
rildi. Bu düzenlemelere göre 19 Ocak 1840’-
ta Tanzimat’ýn uygulandýðý yerlerin malî
iþleriyle ilgilenmek üzere Maliye Nezâreti
yeniden kuruldu; eski usulün tatbik edil-
diði alanlar ise Hazâin-i Âmire defterdar-
lýðýnýn sorumluluðunda kaldý. Fakat bu iki
baþlý yönetim malî kargaþayý daha da art-
týrdý ve Nisan 1840’ta defterdarlýk kaldý-
rýlýp nezâret tekrar maliyenin yegâne so-
rumlusu oldu. Bu arada 9 Eylül 1840’ta
nezâretin maiyetinde Meclis-i Muhâsebe-i
Mâliyye teþkil edildi.

25 Ocak 1840 tarihli nizamnâme ile mu-
hassýllarýn çalýþma esaslarý belirlendi. San-
cak merkezlerinde kendilerine yardým ede-
cek bir muhassýllýk meclisinin (büyük mec-
lis) kurulmasý ve yerel yöneticilerle müs-
lim-gayri müslim bütün halkýn bu meclis-
lerde temsil edilmesi, eyalet merkezlerin-
de müþirin baþkanlýðýnda meclislerin teþ-
kili, muhassýl bulunmayan kaza, kasaba ve
köylerde beþ üyeden oluþan küçük mec-
lislerin kurulmasý, iltizamýn kaldýrýlmasýy-
la meydana gelecek vergi kaybý için halk-
tan peþin bir vergi alýnýp bu meblaðýn da-
ha sonra belirlenecek gerçek vergiden dü-
þülmesi kararlaþtýrýldý. Cizye tahsilinde ise
daha önce yerel biçimde uygulanan mak-
tû bir meblaðýn alýnmasý usulü Tanzimat’-
la birlikte bütün ülkeye yaygýnlaþtýrýlýp ciz-
yedarlýk memuriyeti kaldýrýldý. Böylece dü-
þük gelirli (ednâ), orta halli (evsat) ve zen-
gin (âlâ) olmak üzere merkezde düzenle-
nen cizye defterlerinin muhassýllara ve-
rilmesi, onlarýn kocabaþýlar vasýtasýyla bu
vergileri tahsil edip merkeze göndermesi
usulü benimsendi. Nâibler maaþa baðlan-
dý; vali ve diðer taþra görevlilerinin halk-
tan çeþitli isimler altýnda aldýklarý aynî ve-
ya nakdî bütün vergi ve aidatlar kaldýrýl-
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cid, 1845’te mekteplerin yaygýnlaþtýrýlma-
sý gerektiðini belirterek reformlarýn ba-
þarýsýyla eðitim arasýndaki iliþkiye dikkat
çekti. Bunun üzerine kurulan Meclis-i Mu-
vakkat sýbyan mektepleri ve rüþdiyelerle
bir dârülfünun açýlmasýna dair tasarýlar
hazýrladý. 27 Haziran 1846’da Meclis-i Vâlâ
ile Hariciye Nezâreti’nin denetimi altýnda
Meclis-i Maârif-i Umûmiyye’nin teþkiliyle
birlikte þeyhülislâmlýðýn kontrolündeki eði-
tim iþleri hükümetin denetimine girdi.
Meclisin kararlarýný uygulamak için 13 Ka-
sým 1846’da Mekâtib-i Umûmiyye Nezâ-
reti kuruldu.

Sultan Abdülmecid 29 Nisan 1846’da
teftiþ amacýyla Edirne’ye ve Varna’ya git-
ti; seyahati esnasýnda uygulamada gördü-
ðü eksikliklerle halkýn þikâyetlerini hükü-
mete bildirdi (Lutfî, VIII, 93-98). Mýsýr Va-
lisi Kavalalý Mehmed Ali Paþa 1846 Aðus-
tosunda Ýstanbul’a gelerek padiþaha ita-
atini sundu. Ayný yýl taþra teþkilâtý düzen-
lenip eyalet sayýsý arttýrýldý. 28 Eylül 1846’-
da Mustafa Reþid Paþa sadârete getirildi.
Bâbýâli’de bir devlet arþivi (Hazîne-i Evrâk)
kurularak belgelerin tasnifine ve muhafa-
zasýna ön ayak olundu. 1847’de ilk defa
devlet salnâmesi çýkarýldý; ilk rüþdiye mek-
tebi açýldý. Ticaret Mahkemesi on dört üye-
sinin yarýsýný sefirlerin seçtiði karma bir
mahkeme haline getirildi. Bu tarihte Trab-
zon eyaleti Tanzimat kapsamýna alýndý. 23
Nisan 1847 tarihli padiþah iradesi ve ar-
dýndan hazýrlanan Tapu Nizamnâmesi’yle
erkek ve kýz çocuklarýnýn babalarýnýn mi-
rasýndan eþit pay almalarý saðlandý. 1848’-
de ortaya çýkan ve Avrupa’yý sarsan ihti-
lâller Osmanlý ülkesini de etkiledi. Voyvo-
dalarýn kötü idaresine karþý isyan eden Ef-
lak ve Boðdan’ýn bazý yerlerini Rusya’nýn
iþgal etmesi üzerine Osmanlý kuvvetleri
Eflak’a girdi ve ertesi yýl imzalanan Balta-
limaný Muahedesi’yle konu çözüme kavuþ-
turuldu. Rusya ve Avusturya’ya karþý yap-
týðý mücadeleyi kaybeden Macarlar Osman-
lý Devleti’ne sýðýndý. Sýðýnmacýlar iade edil-
meyince mesele Osmanlý Devleti’yle Avus-
turya ve Rusya arasýnda siyasî bir krize
dönüþtü. 1850’de Mekteb-i Týbbiyye ta-
rafýndan ilk Türkçe dergi olan Vekåyi-i
Týbbiyye çýkarýldý; taþra teþkilâtý esaslý bir
düzenlemeye tâbi tutuldu.

Osmanlý Devleti, özellikle Ermeniler ara-
sýnda yapýlan misyonerlik faaliyetleri neti-
cesinde belli bir sayýya ulaþan Protestan-
lar’ý Ýngiltere’nin baskýsýyla 1850’de ayrý
bir “millet” olarak tanýdý. Yine hassas iç
dengeleri sebebiyle o zamana kadar Tan-
zimat’a dahil edilemeyen Bosna-Hersek
eyaleti Tanzimat kapsamýna alýndý. Bu ta-

rihte Tanzimat’ýn uygulanmasýnda yapýlan
haksýzlýklarla ilgili gelen þikâyetler üzerine
eski Filibe valisi Ýsmet Paþa Anadolu, eski
Týrhala mutasarrýfý Sâmi Paþa Rumeli ta-
raflarýný teftiþle görevlendirildi (Takvîm-i
Vekåyi‘, nr. 437, 26 Muharrem 1267, s. 3).
Tanzimat döneminde Avrupa devletleri-
nin hukukundan yapýlan aktarýmlarýn ilki
olan ve 1807 tarihli Fransýz Ticaret Kanu-
nu’nun birinci ve üçüncü kitaplarýnýn ter-
cüme ve adapte edilmesiyle meydana ge-
tirilen Kanunnâme-i Ticâret neþredildi. Av-
rupa ve özellikle Fransýz hukukundan bu
adaptasyonlar faiz konusunda olduðu gi-
bi zaman zaman Ýslâm hukukuyla çatýþtý
(bk. BATILILAÞMA). 1850’nin sonlarýna doð-
ru þehir içi ulaþýmda önemli bir adým atýl-
dý ve Boðaziçi’nde vapur iþletmeciliði yap-
mak üzere Þirket-i Hayriyye kuruldu. 1851’-
de telif ve tercüme kitaplarýn hazýrlanma-
sý amacýyla Encümen-i Dâniþ oluþturuldu.
Ancak bu kurum, Târîh-i Cevdet gibi bir
iki eser dýþýnda verimli çalýþmalar yapa-
madan siyasî çekiþmelere kurban edildi.
Mevcut ceza kanununun eksikliklerini gi-
dermek için Kanûn-i Cedîd hazýrlandý; bu
kanunun en önemli yaný kamu davasý an-
layýþýný getirmesiydi. Mýsýr Valisi Abbas Hil-
mi Paþa’nýn, Ýskenderiye’den baþlayýp Ka-
hire üzerinden Kýzýldeniz’e ulaþacak bir de-
miryolu inþa imtiyazýný Ýstanbul’u aradan
çýkarýp doðrudan Ýngilizler’e vermesi Os-
manlý Devleti’yle Ýngiltere arasýnda diplo-
matik krize yol açtý. Devletin kararlý tutu-
mu karþýsýnda Ýngiltere ve Abbas Hilmi Pa-
þa geri adým attý; neticede imtiyaz padiþa-
hýn fermanýyla verildi. 1856’da tamamla-
nan Ýskenderiye-Kahire demiryolu Osman-
lý sýnýrlarý içinde yapýlan ilk demiryoludur.

Hazinenin maaþlarý ödeyemeyecek du-
ruma gelmesi üzerine hükümet Fransa’-
dan 55 milyon frank borç almayý kararlaþ-
týrdýysa da Sultan Abdülmecid buna kar-
þý çýktý ve hazine 2,2 milyon frank tazmi-
nat ödeyerek bu iþi kapattý. Ancak devle-
tin Avrupa piyasalarý ve siyasal çevrelerin-
de itibar kaybýna yol açan krize sebebiyet
veren Sadrazam Mustafa Reþid Paþa gö-
revinden alýndý. 1852’de sadâretin dört
defa el deðiþtirmesi malî ve siyasî krizin
þiddetini göstermektedir. Bu tarihte ya-
pýlan bir düzenlemeyle valilerin yetkileri
arttýrýldý. Dýþ politikada ise asýl amacý Os-
manlý ülkesinde nüfuzunu ve çýkarlarýný pe-
kiþtirmek olan Rusya, Kudüs ve civarýnda-
ki kutsal yerlerle ilgili bazý taleplerde bu-
lundu; ayrýca Ortodoks tebaanýn hâmisi
olarak tanýnmasý için Osmanlý Devleti’ne
ültimatom verdi. Ültimatomun reddedil-
mesi üzerine 1853’te iki devlet arasýnda

ruldu (Takvîm-i Vekåyi‘, nr. 297, 11 Safer
1262, s. 3).

Sultan Abdülmecid, reformlarýn uygu-
lanmasýný yerinde görmek ve halkýn þikâ-
yetlerini bizzat dinlemek amacýyla 1844’-
te Ýzmit, Bursa, Çanakkale ve Adalar’a se-
yahatte bulundu. Ayný tarihte genel nü-
fus sayýmý yapýldý ve Osmanlý nüfusu yak-
laþýk 35 milyon olarak tesbit edildi. 1844’-
te çýkarýlan Tashîh-i Ayâr Fermaný’yla sik-
ke konusu düzene konularak 1 altýn lira =
100 gümüþ kuruþ esasý getirildi ve çift me-
tal sistemine geçildi. Yýl sonuna doðru ger-
çekleþtirilen bir düzenlemeyle hazineye ye-
ni gelir kaynaklarý saðlamak için “evrâk-ý
sahîha” denilen ve damga pulunun ilk þek-
li olan deðerli kâðýtlarýn basýmý kararlaþ-
týrýldý. Bunlar borçlanma, kefalet, sözleþ-
me gibi muamelelerde kullanýlmakta ve
üzerinde yazýlý deðerden satýlmaktaydý.
Mart 1845’ten itibaren Erzurum ve Diyar-
bekir eyaletlerinin Tanzimat kapsamýna
alýnmasý üzerine Van ve civarýnda isyanlar
çýktý. Cizre yöresinde baþ gösteren Bedir-
han Bey isyaný bastýrýlarak bölgenin ida-
resi yeniden düzenlendi. Bölgede Tanzi-
mat’a tepkiler daha ziyade yurtluk-ocak-
lýk sistemiyle topraða tasarruf eden grup-
lardan kaynaklanýyordu. Diyarbekir’de bun-
lara maaþ baðlandý ve ellerindeki toprak-
lar hazineye aktarýldý, bir kýsmý da kaza mü-
dürlüklerine getirildi.

1845’te Meclis-i Vâlâ Baþkaný Süleyman
Paþa’nýn giriþimiyle taþradaki sorunlarýn
belirlenmesi için her eyaletten müslim-
gayri müslim birer temsilci Ýstanbul’a da-
vet edildi. Bunlarýn Meclis-i Vâlâ’da dile
getirdikleri hususlar vergi ve ulaþým konu-
larýnda yoðunlaþmaktaydý. Sonuçta Mec-
lis-i Vâlâ’ya baðlý olarak Anadolu ve Ru-
meli’ye beþer geçici imar meclisinin gön-
derilmesi kararlaþtýrýldý. Meclisler yaptýk-
larý çalýþmalarý rapor halinde Meclis-i Vâ-
lâ’ya sundu. Süleyman Paþa’nýn görevden
alýnmasýyla bu önemli proje yarým kaldýðý
gibi imar meclisleri vasýtasýyla yapýmýna
baþlanan Trabzon-Erzurum ve Bursa-Gem-
lik yollarý da uzun süre tamamlanamadý.
Bu arada Ýstanbul Gümrüðü’ne ilhak edi-
len Ticaret Nezâreti, gümrüðün iþlerinin
çokluðu dolayýsýyla 1845’te buradan ayrýlýp
tekrar müstakil hale getirildi. Ancak nezâ-
ret ülkede ticaret, tarým ve sanayinin ge-
liþtirilmesi baðlamýnda fikir üretme ve ge-
rekli ortamý hazýrlama yönünde beklenen
çalýþmalarý yapamadý ve tüccarlarýn da-
vasýna bakan bir ticaret mahkemesinden
ibaret kaldý. Reformlarýn baþarýsý için en
önemli unsur olan eðitim konusuna ise
Tanzimatçýlar geç el attý. Sultan Abdülme-
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Efendi ile Ýngiltere, Fransa ve Avusturya
sefirlerinin de yer aldýðý bir komisyon ku-
rup Avrupa devletlerinin gayri müslim te-
baaya haklar tanýnmasý yönündeki talep-
lerini deðerlendirdi ve 18 Þubat 1856’da
Islahat Fermaný ilân edildi. Burada gayri
müslimlere vatandaþlýk hukuku açýsýndan
müslümanlarla tam eþitlik saðlayan önem-
li haklar tanýndý; böylece yabancý güçlerin
devletin iç iþlerine müdahalesi önlenmek
istendi. Yeni fermanla, Tanzimat Ferma-
ný’yla tebaaya verilen haklar ve daha önce-
ki dönemlerde gayri müslimlere verilen
muafiyetler teyit edildiði gibi bunlarýn ye-
ni ihtiyaçlara uyarlanmasý için hükümetin
kontrolünde patrikhânelerde meclislerin
kurulmasý öngörüldü. Patriklerin kaydý-
hayat þartýyla görevlendirilmesi esasý ve
patriklerle ruhbana devlete baðlýlýk yemi-
ni ettirilmesi þartý getirildi, kendilerine de
maaþ baðlandý. Gayri müslim cemaatlere
hükümetin izniyle mâbed, hastahane, mek-
tep gibi kurumlarý tamir etme ve yenile-
rini yapma imkâný tanýndý. Bunlarýn iþle-
rinin ruhbanýn ve halkýn temsilcilerinden
oluþan karma meclislerce yönetilmesi ka-
rarlaþtýrýldý. Kiþilerin din ve mezheplerini
deðiþtirmeye zorlanmamasý ve bütün te-
baanýn devlet memuriyetine kabul edil-
mesi esaslarý benimsendi. Müslümanlar-
la gayri müslimler arasýnda veya her iki ta-
rafýn kendi aralarýndaki davalara bakmak
üzere karma mahkemelerin kurulmasýna
karar verildi. Bu hususlar Tanzimat Fer-
maný’nýn bütün tebaanýn, Islahat Ferma-
ný’nýn bilhassa gayri müslimlerin durumu-
nu iyileþtirmeyi amaçladýðýný göstermek-
tedir. Öte yandan Paris Antlaþmasý’nýn 9.
maddesinde fermanýn söz konusu edilme-
si devleti taahhüt altýna soktuðu gibi dýþ
müdahaleyi davete zemin hazýrladý (ayrý-
ca bk. ISLAHAT FERMANI).

Kýrým savaþý hazineye büyük bir maliyet
yükledi, malî dengeleri bir daha düzeltile-
meyecek derecede bozdu ve maliyeyi dýþ
borç bataðýna sürükledi. Savaþýn ardýndan
30 Mart 1856’da imzalanan Paris Antlaþ-
masý ile Osmanlý Devleti’nin bütünlüðü ve
baðýmsýzlýðý antlaþmayý imzalayan devlet-
lerin ortak garantisi altýna alýndý; ayrýca
Karadeniz tarafsýzlaþtýrýlýp silâhsýzlandýrýl-
dý. Osmanlý devlet adamlarýnýn beklenti-
sinin aksine, Islahat Fermaný’nýn ilânýyla
birlikte büyük güçlerin devletin iç iþlerine
daha fazla müdahale ettiði yeni bir süre-
ce girildi. Mustafa Reþid Paþa buna dikkat
çekerek fermaný eleþtirdi. Müslümanlar
dýþ baskýlar sonucunda neredeyse sadece
gayri müslimlere yönelik haklar saðladýðý,
gayri müslim cemaat önderleri, cemaat-

leri üzerindeki güçlerini sýnýrlandýrdýðý için
fermana karþý tavýr aldýlar. Hýristiyan aha-
li ise genelde fermaný olumlu karþýladý; fa-
kat kendilerine askerlik yapma veya as-
kerlik bedeli ödeme yükümlülüðünün ge-
tirilmesi hoþlarýna gitmedi. Öte yandan ya-
hudi ve Ermeniler’le ayný düzeye getiril-
meleri öteden beri imtiyazlý durumda bu-
lunan Rumlar’ý tedirgin etti. Islahat Fer-
maný’na göre, bütün tebaayý ilgilendiren
konularýn müzakere edildiði toplantýlara
katýlmak üzere gayri müslim gruplarýn
temsilcileri bir yýllýðýna Meclis-i Vâlâ üye-
liðine kabul edildi; dâimî üyelik için 1864
yýlýna kadar beklemeleri gerekiyordu. Bâ-
býâli’de bir komisyon kurularak fermanýn
maddelerinin uygulanmaya baþlanmasýyla
deðiþik tarihlerde Maraþ, Halep, Þam, Lüb-
nan, Cidde, Girit, Bosna-Hersek gibi yer-
lerde fermana tepki göstermek veya da-
ha fazla hak talep etmek amacýyla isyan-
lar çýkarýldý. Merkezde de geliþmelerden ra-
hatsýzlýk duyuldu. Nitekim 1859’da Ýstan-
bul’daki bazý devlet görevlileri ve siviller
padiþahý tahttan indirmek için Kuleli Vak-
‘asý diye adlandýrýlan suikastý planladýlar,
fakat eyleme geçemeden yakalandýlar.

14 Mart 1857’de Maârif-i Umûmiyye Ne-
zâreti’nin teþkiliyle birlikte eðitim iþleri ka-
binede bir temsilciye kavuþtu. Bu döne-
min eðitim politikalarýnda göze çarpan bir
husus medreselere dokunulmamasýdýr. Bu-
nun sebebi, Tanzimat bürokratlarýnýn med-
reselerin ýslahýyla uðraþýp ulemâyý karþý-
larýna alma yerine yeni mekteplerin önü-
nü açarak medreseleri etkisiz hale getir-
me yöntemini benimsemeleriydi. Diðer ta-
raftan eðitimde ve hukukta yeni oluþtu-
rulan mekteplerle mevcut dinî müessese-
lerin beraberce varlýklarýný sürdürmeleri
ikili bir yapý meydana getirdi. 1858’de ilk
kýz rüþdiyesi açýldý. Belediye teþkilâtý Ýstan-
bul’un semtlerine yaygýnlaþtýrýlmaya baþ-
landý. 1810 tarihli Fransýz Ceza Kanunu esas
alýnarak yeni bir ceza kanunnâmesi ya-
yýmlandý. Meclis-i Âlî-i Tanzîmât’ta Ahmed
Cevdet Paþa’nýn baþkanlýðýnda kurulan bir
komisyon, Tanzimat döneminde çýkarýlan
yerli kanunlarýn en önemlilerinden biri olan
Arazi Kanunnâmesi’ni hazýrladý; bu kanun
mevcut uygulamalarýn modern yöntem-
lerle bir araya getirilmesiyle oluþturuldu.
Avrupa devletlerinin 1859’da ferman hü-
kümlerinin uygulanmadýðý gerekçesiyle Os-
manlý Devleti’ne bir muhtýra vermeleri üze-
rine Rumeli’ye müfettiþler gönderildi; fa-
kat bu tedbir þikâyetleri ve baskýlarý önle-
yemedi. Bâbýâli baskýlarý hafifletmek için
Þubat 1861’de adalet ve vergi sistemini ýs-

savaþ baþlayýnca Osmanlý Devleti Ýngilte-
re, Fransa ve Sardunya’nýn ittifakýný te-
min etti. 1854 yýlýnda savaþ devam eder-
ken ilk dýþ borçlanma gerçekleþti. Dýþ borç-
lanma, daha sonra Osmanlý devlet adam-
larýnýn çok sýk baþvuracaðý bir finansman
aracý haline geldi. Savaþ neticesinde Rusya
maðlûbiyeti kabul etti. Bu arada Ýstan-
bul’a gelen müttefik ordularýnýn yol açtý-
ðý nüfus yoðunluðu þehrin alt yapý sorun-
larýný ortaya çýkardý. 25 Temmuz 1855 ta-
rihinde þehremaneti kuruldu.

26 Eylül 1854’te Meclis-i Âlî-i Tanzîmât
tesis edildi; Meclis-i Vâlâ’nýn yargý ve ya-
sama olarak belirlenen faaliyet alanlarýn-
dan yasama görevini üstlendi. Ertesi yýl
Meclis-i Tanzîmât’ta bir medenî kanunun
hazýrlanmasý amacýyla kurulan komisyon,
Metn-i Metîn isimli kanun çalýþmasýnýn sa-
dece, metni bugün elde bulunmayan “Kitâ-
bü’l-Büyû‘” kýsmýný hazýrlayabildi ve göre-
vini tamamlayamadan daðýldý. Ayrýca Fran-
sýz Ticaret Kanunu’nun ikinci kitabý Ýflâs Ka-
nunnâmesi adýyla yürürlüðe kondu. 1837’-
de icat edilen telgraf Kýrým savaþý esna-
sýnda Osmanlý ülkesine girdi. Sultan Ab-
dülmecid, 1847’de iki Amerikalý’nýn telgra-
fý tanýtmasýnýn ardýndan Ýstanbul ile Edir-
ne arasýnda bir hat döþenmesini emretti,
Þumnu’ya kadar uzatýlan hat 1855’te açýl-
dý. Bu arada Ýngilizler Varna-Kýrým ve Var-
na-Ýstanbul, Fransýzlar, Varna-Þumnu-Rus-
çuk-Bükreþ arasýnda askerî telgraf hatla-
rý inþa etti. Telgrafýn yaygýnlaþmasýyla 29
Mart 1855’te sadârete baðlý bir telgraf
müdürlüðü kuruldu. Baþlangýçta Fransýz-
ca olan haberleþme dili yaklaþýk yedi ay
sonra Türkçe’ye çevrildi. 17 Aðustos’ta ka-
dý yetiþtirmek için Muallimhâne-i Nüvvâb
kuruldu. 1855 Milletlerarasý Paris Sergisi’-
ne Osmanlý Devleti de katýldý. Burada dev-
letin kurduðu fabrikalarýn yanýnda ülke-
nin deðiþik yerlerinden getirilen yaklaþýk
2000 ürün sergilendi. Bu dönemle ilgili
kaydedilmesi gereken hususlardan biri de
özellikle Âlî Paþa’nýn çabalarýyla bürokrasi
dilinin sadeleþtirilmesi gayretidir.

Gayri müslimlerden cizye alýnmasýný Tan-
zimat Fermaný’yla ilân edilen eþitlik ilkesi-
ne aykýrý bulan Avrupa devletleri öteden
beri hükümet üzerinde ciddi bir baský kur-
muþlardý. Neticede, konuyu müzakere eden
Meþveret Meclisi’nin görüþüne istinaden
Sultan Abdülmecid’in 28 Mart 1855 tari-
hinde çýkan iradesiyle cizyenin iâne-i aske-
riyye adý altýnda tahsili kararlaþtýrýldý. Os-
manlý Devleti ayrýca Kýrým savaþýnýn ardýn-
dan toplanacak olan Paris Kongresi’nden
önce Sadrazam Âlî Paþa, Hariciye Nâzýrý
Fuad Paþa ve Þeyhülislâm Mehmed Ârif
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1860’ta bir Türk vatandaþý tarafýndan
çýkarýlan ilk özel Türkçe gazete olan Ter-
cümân-ý Ahvâl ile basýn hayatý hareket-
lendi ve gazetelerin çevresinde yeni bir ay-
dýn grubu oluþtu. Fransýz Ticaret Kanu-
nu’nun mahkeme teþkilâtýyla zarar ve zi-
yana dair IV. cildi Ticaret Kanunu’na Zeyil
adýyla yayýmlandý. On bir yerde yeni tica-
ret mahkemeleri kuruldu ve yetkileri bü-
tün ticarî davalarý kapsayacak biçimde ge-
niþletilerek Fransýz örneðine göre teþkilât-
landýrýldý. 1861’de Cem‘iyyet-i Ýlmiyye-i Os-
mâniyye teþkil edildi ve cemiyetin yayýn
organý Mecmûa-i Fünûn’da modern ilim-
lerle ilgili bilgi ve geliþmelere yer verildi.
25 Haziran 1861’de Sultan Abdülmecid’in
vefatý üzerine tahta kardeþi Sultan Ab-
dülaziz geçti. Sultan Abdülmecid, padiþah-
larýn yabancý elçilere muhatap olmama yö-
nündeki uygulamayý terkederek onlarla
doðrudan temas kurmuþ, Ýngiltere’nin Ýs-
tanbul elçisi Stratford Canning baþta ol-
mak üzere elçilerle bir araya gelmiþ, hatta
Kýrým savaþýndan sonra sefaretlerde dü-
zenlenen balolara katýlmýþtýr.

Sultan Abdülaziz reformlarý sürdüre-
ceðini açýkladý. Ticaret davalarýnda takip
edilecek usul hakkýndaki mevzuat eksikli-
ði, Fransýz Ticaret Usul Kanunu’nun 1861’-
de Usûl-i Muhâkeme-i Ticâret Nizamnâ-
mesi adýyla tercüme edilmesiyle gideril-
di. Tanzimat’ýn ardýndan piyasaya sürülen

ve sýkýntýlara yol açan kâðýt para 1862’de
tedavülden kaldýrýldý. 2 Þubat 1862’de Ma-
ârif-i Umûmiyye Nezâreti’ne baðlý Mat-
buat Müdürlüðü kuruldu. Ertesi yýl halka
açýk dersler þeklinde eðitime baþlayan Dâ-
rülfünun’un iki yýl sonra çýkan Hocapaþa
yangýnýnda binasýnýn yanmasý yüzünden
faaliyetlerine ara verildi. 1860 yýlýndan iti-
baren Rumlar’a, 1863’te Ermeniler’e ve
1865’te yahudilere verilen cemaat nizam-
nâmeleri âdeta birer anayasa hükmün-
deydi. Böylece her üç cemaat, cemaatle-
rinin dinî iþlerini görecek ruhanî meclisle-
rin yanýnda idarî iþlerle uðraþan ikinci bi-
rer meclise kavuþtu. Ancak tebaa arasýn-
da oluþturulmaya çalýþýlan yakýnlýk ve bir-
lik tam aksi bir yönde geliþti ve cemaat-
ler birbirinden daha çok uzaklaþtý. Islahat
Fermaný’na göre devlet memuriyetine alýn-
maya baþlanan gayri müslimler askerlik
yükümlülüklerini yerine getirmemek için
direndiler ve bedel ödeyerek devletin de
uygulanmasýný pek mümkün görmediði
askerlikten muaf oldular.

13 Ocak 1863’ten itibaren posta pulu
kullanýlmaya ve Ýstanbul’un deðiþik yerle-
rine posta kutularý konulmaya baþlandý.
Fransýz Ticaret Kanunu’nun deniz ticare-
tine dair II. cildi tercüme ve adapte edi-
lerek Ticâret-i Bahriyye Kanunnâmesi adýy-
la yayýmlandý. Sultanahmet’te Sergi-i Umû-
mî-i Osmânî düzenlendi; sergide 15.000
civarýnda tarým ve sanayi ürünü yer aldý.
1856 yýlýnda teþkil edilen Ýngiliz sermaye-
li Osmanlý Bankasý tasfiye edilip Ýngiliz ve
Fransýz ortak sermayesiyle Bank-ý Osmâ-
nî-i Þâhâne kuruldu; yeni banka otuz yýl sü-
reyle kâðýt para çýkarma imtiyazýný elde
etti. Hükümet, sayýlarý giderek artan ga-
zete ve dergileri denetim altýnda tutabil-
mek amacýyla 1864’te Fransýz Basýn Ka-
nunu’ndan yararlanýp Matbuat Nizamnâ-
mesi’ni neþretti. Yine Fransýz sistemi esas
alýnarak Vilâyet Nizamnâmesi çýkarýldý ve
taþra teþkilâtý ciddi bir düzenlemeye tâbi
tutuldu. Vilâyetlere geniþ yetkili valiler ta-
yin edildi. Vilâyetler sancaklara, sancak-
lar kazalara, kazalar köylere bölündü. Vilâ-
yet, sancak ve kaza merkezlerinde birer
idare meclisi oluþturuldu. Bu meclislerde
mahallî yöneticiler ve cemaat önderleri-
nin yanýnda müslüman ve gayri müslim
halkýn seçtiði ikiþer temsilci bulunmaktay-
dý. Nizamnâme belediye teþkilâtlarýnýn taþ-
rada da kurulmasýný öngörüyordu. Yeni
sistemi uygulamak üzere Tuna valiliðine
getirilen Midhat Paþa çiftçiyi destekle-
mek için tarým kredi sandýðýný (Memleket
Sandýðý) kurdu ve bu daha sonra Ziraat
Bankasý’nýn temelini teþkil etti. 1865’te ilk

lah edeceðini ilân etti. Tanzimat’tan son-
ra karýþýklýk çýkan ve isyanlara sahne olan
Lübnan’da Mârûnîler’le Dürzîler arasýnda
meydana gelen olaylara Avrupa devletleri
müdahale etti ve 1861’de Lübnan için özel
bir nizamnâme çýkarýlarak buranýn muta-
sarrýflýðýna ilk defa vezir pâyesiyle bir hý-
ristiyan paþa tayin edildi. Ýki reform mec-
lisinin varlýðý yetki kargaþasýna yol açtýðýn-
dan 14 Temmuz 1861’de Meclis-i Âlî-i Tan-
zîmât ile Meclis-i Vâlâ, Meclis-i Ahkâm-ý
Adliyye adýyla birleþtirildi.

Islahat Fermaný’nda ülkede yeni yolla-
rýn yapýlmasý da söz konusu edilmiþti. 23
Eylül 1856’da zengin bir ticaret ve tarým
potansiyeline sahip olan Batý Anadolu’da
Ýzmir’le Aydýn’ý demiryoluyla birbirine bað-
lama imtiyazý Ýngiliz sermayedarlarýna ve-
rildi ve ortaya çýkan pek çok probleme rað-
men Anadolu’da inþasýna baþlanan bu ilk
demiryolu (Ýzmir-Kasaba hattý) 1866’da iþlet-
meye açýldý. 2 Eylül 1857’de Dobruca ova-
sýnýn zengin tarýmsal imkânlarýný deðer-
lendirmek isteyen Ýngilizler’e Köstence-Bo-
ðazköy (Cernavoda) hattýný inþa imtiyazý
verildi. 4 Ekim 1860 tarihinde iþletmeye
açýlan bu hat Osmanlý Rumelisi’nde yapý-
lan ilk demiryoludur. Rumeli’de Ýngiliz ser-
mayesiyle inþa edilen diðer bir hat 12 Þu-
bat 1859’da imtiyazý verilip 7 Kasým 1866’-
da tamamlanan Rusçuk-Varna hattýdýr.

TANZÝMAT

Bosna-Hersek vilâyeti tarafýndan Türkçe ve Boþnakça olarak çýkarýlan Bosna gazetesinin 28 Mayýs 1866 tarihli birinci sayýsý-

nýn ilk sayfalarý



8

TANZÝMAT

vuþan Sýrbistan’daki son Osmanlý asker-
leri de geri çekildi ve Belgrad’da Osmanlý
hâkimiyetinin alâmeti olarak sadece kale-
deki Sýrp bayraðýnýn yanýnda dalgalanan
Osmanlý bayraðý kaldý. Yine büyük devlet-
lerin baskýlarý sonucu Islahat Fermaný’na
istinaden yabancý uyruklulara Hicaz vilâye-
ti hariç Osmanlý ülkesinde serbestçe mülk
edinme hakký tanýndý.

Sultan Abdülaziz, Fransa Ýmparatoru III.
Napolyon’un kendisini Milletlerarasý Paris
Sanayi Sergisi’ne davet etmesi üzerine 21
Haziran 1867’de yanýnda þehzadeler ve
Hariciye Nâzýrý Fuad Paþa olduðu halde Av-
rupa seyahatine çýktý. Seyahatin asýl ama-
cý, hem Girit konusunda zaman kazanmak
hem de Avrupa kamuoyundaki Osmanlý
imajýný düzeltmekti. Yaklaþýk bir buçuk ay
süren bu seyahat esnasýnda Sultan Ab-
dülaziz Paris, Londra, Brüksel, Koblenz, Vi-
yana ve Budapeþte’yi ziyaret etti; III. Na-
polyon, Ýngiltere Kraliçesi Victoria, Belçika
Kralý II. Leopold, Prusya Kralý I. Wilhelm,
Avusturya-Macaristan Ýmparatoru Franz
Joseph’le görüþtü ve Avrupa’yý ziyaret eden
ilk Osmanlý padiþahý oldu. Askerî kuruluþ-
larý, eðitim ve sanayi kurumlarýný da ziya-
ret edip sanayici ve giriþimcileri kabul eden
padiþah 7 Aðustos 1867’de Varna üzerin-
den Ýstanbul’a döndü.

Meclis-i Ahkâm-ý Adliyye 5 Mart 1868 ta-
rihinde Þûrâ-yý Devlet ve Dîvân-ý Ahkâm-ý
Adliyye adýyla ikiye ayrýldý. Þûrâ-yý Devlet’in
baþkanlýðýna Midhat Paþa, Dîvân-ý Ahkâm-ý
Adliyye’nin baþýna Ahmed Cevdet Paþa ge-
tirildi; gayri müslimler her iki mecliste tem-
sil ediliyordu. Þûrâ-yý Devlet, Fransa’daki
Conseil d’Etat esas alýnarak oluþturuldu.
Öte yandan Sadrazam Âlî Paþa, Fransa’-
nýn Ýstanbul sefiri De Bourrée’nin etkisiy-
le 1804 tarihli Fransýz Medenî Kanunu’nun
tercüme ve adaptasyonunu gündeme ge-
tirdi; ancak baþta Fuad Paþa ve Ahmed
Cevdet Paþa olmak üzere bazý devlet adam-
larýnýn karþý çýkmalarý neticesinde 1868’-
de Ahmed Cevdet Paþa’nýn baþkanlýðýnda
Mecelle Komisyonu kurularak yaklaþýk se-
kiz yýl süren bir çalýþma sonucunda Mecel-
le-i Ahkâm-ý Adliyye hazýrlandý. Hanefî
fýkhýna göre düzenlenen Mecelle’nin miras
ve aile hukuku kýsmý eksiktir. 1868’de Âlî
Paþa ile Fuad Paþa’nýn çabalarý ve Fransýz-
lar’ýn baskýsýyla Avrupa usulünde eðitim
yapmak üzere Galata Sarayý Mekteb-i Sul-
tânîsi açýldý; mektebin ilk öðrencileri ara-
sýnda müslümanlarýn oraný % 50’nin altýn-
daydý. Þûrâ-yý Devlet’in çalýþmalarý netice-
sinde çýkan 1869 tarihli Maârif-i Umûmiy-
ye Nizamnâmesi ile, merkez ve taþra teþ-
kilâtlarýyla içeriði esaslý bir þekilde düzen-

lenen eðitim sýbyan, rüþdiye, idâdîye, sul-
tâniye ve yüksek öðrenim olmak üzere beþ
kategoride ele alýndý. Bunlardan ilk ikisi
hýzla yaygýnlaþtýrýlýrken sadece birkaç idâ-
dî açýlabildi; Mekteb-i Sultânî ise uzun yýl-
lar tek örnek olarak kaldý. 1870’te ikinci
defa tedrisata baþlayan Dârülfünun’da
dersler ancak 1873 yýlýna kadar devam
edebildi.

1869’da Osmanlý ordusunda önemli bir
ýslahat yapan Serasker Hüseyin Avni Pa-
þa, Osmanlý askerlerini yedi orduya ayýrdý
ve askerlik süresini dört yýlla sýnýrlandýrdý;
tâlim usullerini yeniledi. Öte yandan Sul-
tan Abdülaziz’in çok önemsediði donan-
manýn güçlendirilmesi için büyük paralar
harcandý. Bu dönemdeki imar faaliyetleri
arasýnda dikkat çeken bir hadise de Sü-
veyþ Kanalý’nýn Avrupa devletlerinin hâne-
dan mensuplarýnýn katýldýðý görkemli bir
törenle açýlmasýydý. Sadrazam Âlî Paþa, Ru-
meli’de demiryolu yapýmýný çok mühim-
semekteydi; zira bu sayede Avrupa ile da-
ha rahat baðlantý kurulacak ve iliþkiler ar-
tacaktý. Fakat üç deðiþik grupla anlaþma
yapýlmasýna raðmen bir sonuç elde edile-
medi. Bunun üzerine Avrupa’ya gönde-
rilen Nâfia Nâzýrý Dâvud Paþa, 17 Nisan
1869’da Macar yahudisi Baron Hirsch ile
bir anlaþma imzaladý. 2000 km. uzunlu-
ðunda olmasý tasarlanan bu hat yedi se-
nede tamamlanabildi. Hirsch çeþitli oyun-
larla, uzun yýllar devletin baþýna dert olan
bu demiryolundan elde ettiði kazanç sa-
yesinde Avrupa’nýn en zengin kiþileri ara-
sýna girerken devlet bütün fedakârlýklarý-
na raðmen belirlenen hedeflere ulaþama-
dý. Ayný yýl çýkarýlan Tâbiiyyet-i Osmâniy-
ye Kanunu ile vatandaþlýktan çýkma hü-
kümetin iznine baðlandý ve Osmanlý ülke-
sinde yaþayan müslim-gayri müslim herkes
Osmanlý kabul edildi. 1870’te Bulgar kilise-
si Rum patrikliðinden ayrýldý. Bu arada Al-
manya-Fransa savaþýný fýrsat bilen Rusya,
Paris Antlaþmasý’nýn Karadeniz’le ilgili hük-
münü tanýmadýðýný bildirdi. Bunun üzerine
toplanan konferansýn sonunda imzalanan
13 Mart 1871 tarihli Londra Antlaþmasý ile
Karadeniz için öngörülmüþ olan yasaklar
kaldýrýldý ve Bâbýâli dost devletlerin savaþ
gemilerine Boðazlar’dan geçiþ izni verme-
si hususunda serbest býrakýldý.

Mustafa Reþid Paþa’nýn ölümünden
(1858) sonra genelde Bâbýâli’ye hâkim
olan Fuad Paþa’nýn 1869’da, Âlî Paþa’nýn
1871’de vefat etmesinin ardýndan saray
ve Bâbýâli arasýndaki iktidar mücadelesi
yeniden baþladý. 1871-1875 yýllarýnda se-
kiz defa sadâret deðiþikliði yapýlmasý bu
mücadelenin ciddiyetini göstermektedir.

vilâyet gazetesi olan Tuna Türkçe ve Bul-
garca neþredildi. Ardýndan diðer vilâyetler
kendi gazetelerini çýkardý. Tuna vilâyetin-
de baþarýlý sonuçlar alýnýnca 1867’de sis-
tem Yemen ve Baðdat’ýn dýþýndaki bütün
ülkede yaygýnlaþtýrýldý. Midhat Paþa’nýn va-
liliðine gönderildiði Baðdat 1869’da siste-
me dahil edildi. 1871’de çýkarýlan Ýdâre-i
Umûmiyye-i Vilâyet Nizamnâmesi nahiye-
nin statüsünü daha belirgin duruma ge-
tirdi. Girit, Bosna, Lübnan gibi yerler özel
durumlarý göz önünde bulundurularak ay-
rý nizamnâmelerle idare edildi. Yemen, Hi-
caz ve Ýstanbul genel vilâyet düzenleme-
sinin dýþýnda býrakýldý.

1865’te Ýstanbul’da þehir içi posta hiz-
metleri iltizama verildiyse de iki yýl sonra
faaliyetlerini nihayete erdirdi. Yine bu ta-
rihten itibaren, Yeni Osmanlýlar diye adlan-
dýrýlacak olan bir grup aydýn, kamuoyu oluþ-
turmada basýný bir araç þeklinde kullanýp
özellikle dýþ politika konusunda hüküme-
ti eleþtirmeye baþladý. Bunlar, Fuad Paþa
ve Âlî Paþa gibi Tanzimatçýlar’ýn Avrupa
merkezli dýþ politikalarýný beðenmedikleri
gibi onlarý fazla asrî ve otoriter buluyor-
du. Ocak 1863’te Mýsýr valisi olan Ýsmâil
Paþa ile birlikte Mýsýr sorunu farklý bir bo-
yut kazandý. Abdülaziz ayný yýl Mýsýr’a git-
miþ ve görkemli biçimde aðýrlanmýþtý. Ýs-
mâil Paþa, Sultan Abdülaziz’e ve devlet
adamlarýna zengin hediyeler vererek Bâ-
býâli’den imtiyazlar koparmayý baþardý. 28
Mayýs 1866’da Mýsýr’ýn vergisini çoðaltýp
ekberiyet esasýna dayanan veraset usulü-
nü deðiþtirdi ve Mýsýr idaresinin babadan
oðula intikalini saðladý. Bu düzenlemeden
beþ gün sonra kendisine hidivlik unvaný
verilerek yetkileri daha da arttýrýldý.

Âlî Paþa 1867’de çýkardýðý bir kararnâme
ile basýn üzerinde ciddi sýnýrlamalar getir-
di ve gazete kapatmayý kolaylaþtýrdý. Ayný
yýl Âlî Paþa’ya karþý bir suikast planladýkla-
rý gerekçesiyle hükümetin baskýlarýna mâ-
ruz kalýp Avrupa’ya kaçan Yeni Osmanlý-
lar, Mýsýr’da veraset usulünün deðiþtiril-
mesiyle haklarýný kaybeden Prens Musta-
fa Fâzýl Paþa’dan destek gördüler. Musta-
fa Fâzýl, bu sýrada Paris’te Sultan Abdüla-
ziz’e hitaben kaleme aldýðý meþhur mek-
tubunu neþretti. Avrupa’nýn çeþitli yerle-
rinde çýkardýklarý gazetelerle muhalefet-
lerini sürdüren Yeni Osmanlýlar, Âlî Paþa’-
nýn ölümünün (1871) ardýndan Ýstanbul’a
döndüler. Bu dönemde Avrupa edebiya-
týndan Türkçe’ye tercümeler yapýldý; ayrý-
ca tiyatronun giriþiyle birlikte Ýstanbul’un
kültürel hayatý canlandý. 1812 Bükreþ Ant-
laþmasý’ndan beri imtiyazlý konumda bu-
lunan ve daha sonra özerk bir statüye ka-
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rese talebeleri ayaklandý. 11 Mayýs 1876’-
da Mahmud Nedim Paþa sadâretten az-
ledilip yerine Mütercim Rüþdü Paþa geti-
rildiyse de ortalýk durulmadý.

Mütercim Rüþdü Paþa, Midhat Paþa ve
Hüseyin Avni Paþa önderliðinde bir grup
yüksek rütbeli sivil ve asker 30 Mayýs’ta
bir ihtilâlle Sultan Abdülaziz’i tahttan indi-
rerek yerine V. Murad’ý tahta çýkardý. Beþ
gün sonra meydana gelen Sultan Abdüla-
ziz’in þüpheli ölümü iþleri daha da karýþ-
týrdý. Bu arada 2 Temmuz’da Sýrbistan ve
ardýndan Karadað otonom biçimde baðlý
bulunduklarý Osmanlý Devleti’ne karþý sa-
vaþ ilân ettiler. Rusya’nýn âsileri kýþkýrtma-
sý yanýnda Rus gönüllüleri bizzat savaþta
rol aldýlar. Osmanlý kuvvetleri bir haftalýk
savaþ neticesinde Sýrp ordusunu yendi,
ancak dýþ müdahalelerden çekindiði için
daha ileriye gidemedi. Öte yandan Ýstan-
bul’da yeni padiþahýn cülûs hatt-ý hümâ-
yununda Kanûn-ý Esâsî’den bahsetmeme-
si Midhat Paþa’yý ve arkadaþlarýný hayal ký-
rýklýðýna uðrattýðý gibi kýsa sürede yaþa-
dýðý kanlý olaylar V. Murad’ýn ruh saðlýðýný
bozdu. V. Murad’a uygulanan tedaviler so-
nuç vermeyince Kanûn-ý Esâsî’yi ilân et-
mesi þartýyla 31 Aðustos’ta II. Abdülha-
mid tahta geçirildi. Osmanlý ordusu ey-
lülde tekrar saldýrý baþlatan Sýrplar’ý boz-
guna uðrattýysa da Rusya’nýn ültimato-
mu üzerine harekâtý durdurmak zorunda
kaldý. Ardýndan büyük devletler Balkan so-
rununu görüþmek için milletlerarasý bir
konferansýn toplanmasýný kararlaþtýrdý.

Aralarýnda Ziyâ Bey (Paþa) ve Nâmýk
Kemal gibi aydýnlarýn da bulunduðu Mid-
hat Paþa baþkanlýðýndaki komisyon 7 Ekim’-
de Kanûn-ý Esâsî’yi hazýrlama çalýþmalarý-
na baþladý. Çalýþmalar devam ederken 19
Aralýk 1876’da Midhat Paþa sadârete ge-
tirildi; 23 Aralýk’ta, yani Tersane Konferan-
sý’nýn baþladýðý gün Meþrutiyet ilân edile-
rek Kanûn-ý Esâsî yürürlüðe konuldu. On
iki baþlýk altýnda 119 maddeden oluþan
Kanûn-ý Esâsî biri halkýn temsilcilerinin se-
çeceði üyelerden meydana gelen Meclis-i
Meb‘ûsan, diðeri padiþahýn tayin edeceði
üyelerden meydana gelen Meclis-i A‘yân
olmak üzere iki meclisli bir parlamentoyu
öngörüyordu (bk. KANÛN-ý ESÂSÎ). II. Ab-
dülhamid henüz parlamento açýlmadan
5 Þubat 1877’de Midhat Paþa’yý sürgüne
gönderdi. Osmanlý Parlamentosu (Meclis-i
Umûmî) 19 Mart 1877’de Dolmabahçe Sa-
rayý’nda yapýlan törenle açýldý. Birinci faali-
yet devresi 28 Haziran 1877’de sona eren
Meclis-i Meb‘ûsan’ýn ikinci dönemi 13 Ara-
lýk 1877’de baþladý. 1877-1878 Osmanlý-
Rus Savaþý ile iç ve dýþ sorunlarýn gölge-

sinde çalýþmalarýný yürüten meclis bu ikin-
ci devrede savaþtaki hezimetin sorumlusu
kabul ettiði padiþaha ve hükümete karþý
daha sert bir üslûp kullandý. Neticede Ka-
nûn-ý Esâsî’nin verdiði yetkiye dayanan II.
Abdülhamid 13 Þubat 1878’de meclisi sü-
resiz tatil etti; Meclis-i A‘yân’ýn üyeleri kay-
dýhayat þartýyla tayin edildikleri için par-
lamentonun feshinden sonra da sýfatlarý-
ný muhafaza ettiler.

Genel olarak deðerlendirildiðinde Tan-
zimat reformlarýnýn planlý ve programlý ol-
maktan ziyade pratik ihtiyaçlara cevap
verebilecek bir karakter gösterdiði söyle-
nebilir. Bunun sebebi Tanzimatçýlar’ýn re-
formlarý anlayýp hayata geçirecek memur-
lara, saðlam bir malî yapýya ve reformlarý
inceden inceye planlayýp uygulayacak za-
mana sahip olmamalarýydý. Ayrýca eðitim
iþine geç el attýlar; þeyhülislâmlýk ve Ev-
kaf-ý Hümâyun Nezâreti gibi dinî kurum-
larýn denetiminde bulunan eðitime müda-
hale etmeyi göze alamadýlar. Bu ise re-
formlarýn kýsa vadeli pratik çözümler þek-
linde ortaya çýkmasýna yol açtý. Öte yan-
dan zaten iyi olmayan maliyenin durumu,
uygulanan yeni malî programlarýn baþa-
rýya ulaþamamasý ve reformlarýn fazladan
getirdiði masraflar neticesinde daha da
bozulduðu gibi etkili bir vergi tahsil siste-
mi gerçekleþtirilemedi. Malî buhran, bü-
rokrasinin ve kadrolarýn geniþlemesine ve
artan israfa paralel olarak daha da aðýr-
laþtý. Fiilî durumlar ve dünyadaki siyasî ge-
liþmeler Tanzimatçýlar’ý aceleci ve âni ka-
rarlar verip uygulamak durumunda býrak-
tý. Bir taraftan devletin varlýðýný tehdit
eden dýþ meselelerle ve iç isyanlarla uð-
raþýrken bir taraftan da reformlarý uygu-
lamaya çalýþtýlar.

Büyük devletlerin Ýstanbul’daki sefirle-
ri bu dönemde sürekli devletin iç iþlerine
müdahale ederek durumu daha da zor-
laþtýrdýlar. Esasen bu konudaki sorumlu-
luðun önemli bir bölümü Sultan Abdül-
mecid ile Mustafa Reþid Paþa’ya aitti. Zi-
ra Sultan Abdülmecid, önceki padiþah-
larýn aksine Ýngiltere’nin Ýstanbul sefiri
Stratford Canning ile sýk sýk bizzat görüþ-
tü ve bilgi alýþveriþinde bulundu. 1846-
1857 yýllarý arasýnda altý defa sadârete ge-
tirilen Reþid Paþa da Ýngiltere’nin desteði-
ni aldý. Bu durum, kendisinden sonra ge-
len devlet adamlarýnýn iktidarda kalmak
veya iktidarý ele geçirmek amacýyla ayný
yolu denemelerine yol açtý. Nitekim Meh-
med Emin Âlî Paþa, Fuad Paþa ve Rýzâ
Paþa Fransa’nýn ve Mahmud Nedim Paþa
Rusya’nýn desteðini aldý. Reþid Paþa’nýn,
Âlî Paþa’nýn sadrazamlýðý döneminde ilân

Sultan Abdülaziz’in 8 Eylül 1871’de sadâ-
rete getirdiði Mahmud Nedim Paþa, ten-
sîkat gerekçesiyle Âlî Paþa’nýn ekibini tas-
fiye edip merkez ve taþra bürokrasisini
karýþtýrdý; memurlarýn bir kýsmýný görevin-
den aldý, bir kýsmýnýn yerlerini deðiþtirdi,
ayrýca vilâyetlerin tahsisatýný kýsýtladý. Pos-
ta Nezâreti ile Telgraf Müdürlüðü, 21 Ey-
lül 1871 tarihinde Posta ve Telgraf Nezâ-
reti adýyla birleþtirilerek Dahiliye Nezâre-
ti’ne baðlandý. Dýþ siyasette Fuad ve Âlî
paþalarýn Avrupa eksenli çizgisinden sa-
pýldý ve Rusya’ya meyledildi. Ancak çýkan
tepkiler üzerine Mahmud Nedim Paþa 31
Temmuz 1872’de görevden alýndý ve ye-
rine Midhat Paþa getirildi; fakat o da Bâ-
býâli’yi savunmasý yüzünden birkaç ay son-
ra azledildi. Hükümet bir ara demiryolla-
rýný yabancý sermaye yerine kendi imkân-
larýyla yapmak istedi. 1871’de inþasýna baþ-
lanan Haydarpaþa-Ýzmit demiryolu 3 Ma-
yýs 1873’te, 1873’te baþlanan Mudanya-
Bursa demiryolu 1875’te tamamlandýysa
da düzgün ve saðlam inþa edilemediði için
bu hatlardan verim alýnamadý. Yapýlan hu-
kukî bir düzenlemeyle vakýflarýn satýlmasý
kolaylaþtýrýldý. Öte yandan Anadolu’da ya-
þanan kýtlýk, kuraklýk ve aðýr kýþ þartlarý
yüzünden binlerce insan öldü, hayvanlar
telef oldu, vergi gelirleri düþtü.

1875’te baþlayan Hersek isyanýný önleye-
bileceðini söyleyen Mahmud Nedim Paþa
ikinci defa sadârete getirildi; bütçedeki 5
milyon liralýk açýðý kapamak ve yeni gelir
kaynaklarý bulabilmek amacýyla Rus bü-
yükelçisi Ýgnatiev’in etkisi altýnda bir plan
hazýrladý. Planda, devletin düzenli borçla-
rýnýn faizi ve ana parasý için ödenmesi ge-
reken yýllýk 14 milyon liranýn yarýsýnýn öden-
mesi, diðer yarýsýnýn 5 milyonuyla bütçe
açýðýnýn kapatýlmasý ve 2 milyon lira ile or-
dunun giderlerinin karþýlanmasý öngörü-
lüyordu. Beþ yýl süreyle borç ve faizlerin
yarýsýnýn nakit, yarýsýnýn % 5 faizli senetle
ödenmesine dair 6 Ekim 1875 tarihli hü-
kümet kararýnýn ilân edilmesi tahvil fiyat-
larýnda hýzlý bir düþüþe, içte ve dýþta bü-
yük tepkilere yol açtý. Bu arada Hersek’-
teki isyan Bosna’ya sýçradý. Ardýndan Bul-
garlar hareketlendi; yakalanan elebaþlar
Ýgnatiev’in devreye girmesiyle serbest bý-
rakýlýnca âsiler daha da cesaretlendi. Bal-
kanlar’daki isyanlar Rusya’nýn etkisiyle güç
kazandý. Fransa ve Almanya konsoloslarý-
nýn ölümüyle sonuçlanan Selânik olayý dev-
leti iyice zora soktu; bütün bunlar Avru-
pa kamuoyunu tamamen Osmanlý Devleti
aleyhine çevirdi. Ýktidarý ele geçirmek is-
teyen Midhat Paþa ve Hüseyin Avni Paþa’-
nýn yönlendirmesiyle Ýstanbul’daki med-
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– —
TANZÝMAT EDEBÝYATI

Tanzimat’ýn ilânýndan
yirmi yýl kadar sonra

Türk edebiyatýnda baþlayan
yenileþme süreci

(bk. BATILILAÞMA).
˜ ™

– —
TAOCULUK

Çin kökenli dinî-felsefî sistem.
˜ ™

Taoculuk (Taoizm, Daoizm), Konfüçyüsçü-
lük’le birlikte 2000 yýldan fazla bir süredir
Çin’de hayatýn her alanýný biçimlendirmiþ
iki büyük yerel dinî-felsefî sistemden biri-
dir. Temelinde “yol” mânasýnda tao (dao)
kavramýnýn yer aldýðý Taoculuðun Çince
karþýlýðý Dao-cia’dýr (yolun nesli). Kökeni
eski Çin Þamancýlýðý’na dayanan Taoculuk
tabiatla uyum halinde olmayý, müdahale-
den kaçýnmayý, basitliði ve sadeliði savu-
nan bir düþünce ve inanç sistemidir.

Tarihsel Geliþim. Gelenekte Taoculuðun
baþlangýcý milâttan önce VI. yüzyýlda yaþa-
yan Lao-tzu’ya (Laozi) dayandýrýlýr. Taocu-
luk esasen bilgi ve hikmete ulaþmayý amaç-
layan felsefî bir sistem olarak doðdu. Te-
mel kavram ve ilkeleri sýrasýyla Lao-tzu ve
Zhuangzi’ye atfedilen Tao-te Çing (m.ö.
VI-III. yüzyýllar) ve Zhuangzi (m.ö. 350)
adlý klasik metinlerde yer alýr. Taoculuk bu
metinlerin yazarlarýna atýfla Lao-Zhuang
felsefesi diye de anýlýr. Felsefî Taoculuk mi-
lâdî XIII. yüzyýla kadar müstakil bir sistem
halinde devam etmekle birlikte milâttan
önce II. yüzyýlda atalara tapýnma, tabiat
tanrýlarýna yönelik inanç ve ölümsüzlük
arayýþý gibi eski Çin inançlarýný da içine ala-
cak þekilde dinî Taoculuðun (Dao-ciav) do-
ðuþunu hazýrladý. Huangdi, Sarý Ýmpara-
tor (m.ö. 259-210) ve Han hânedaný (m.ö.
202-m.s. 220) dönemlerinde Taocu öðreti-
ler raðbet gördü. Taoculuðun tam bir din
haline geliþi, Zhang Daoling’in milâttan
sonra 142’de, tanrýlaþtýrýlan Lao-tzu’dan
vahiy / öðreti aldýðýný iddia etmesiyle baþ-
ladý. Üstat olarak bilinen Zhang’ýn kurdu-
ðu Tianþi Dao (semavî üstatlar yolu) ölümün-
den sonra oðlu ve torununun önderliðinde
baðýmsýz bir dinî harekete dönüþtü. Bu
dinin rahiplerine yapýlan baðýþtan dolayý
“beþ ölçek pirinç yolu” olarak da bilinen
bu örgütlenme sonucunda siyasî ve dinî
güce sahip, Tao kavramýný merkeze alan
bir topluluk oluþtu. Kuzey Çin’de Wei hâne-
daný döneminde (220-265) Taoculuk hâne-
dan tarafýndan resmen tanýnan bir inanç
durumuna geldi. Semavî üstatlar yolu mez-

hebiyle Güneydoðu Çin’in yerel dinî gele-
nekleri arasýndaki en önemli birleþme ise
IV. yüzyýlda gerçekleþti. Geliþerek devam
eden bu dine, Shangqing ve Mao Þan (Mao
daðý) adlarýyla bilinen Taocu ekol öncülü-
ðünde geleneksel büyü teknikleri ve sim-
ya öðretisinin yaný sýra ölümden sonraki
hayat ve cennete yükselip Tao’ya daha ya-
kýn olma fikri girdi. Zâhid keþiþler sýnýfý or-
taya çýktý. Ayrýca baþta cinsel törenler ol-
mak üzere bazý uygulamalarýn önemi azal-
týldý. Bu þekilde semavî üstatlar yolu aký-
mýnda gerçekleþtirilen yenilikler sayesin-
de Taoculuk üst sýnýflar tarafýndan benim-
senen bir din haline geldi; Kuzey Çin’de
resmî din statüsüne yükseldi.

T’ang hânedaný döneminde (618-906)
Taoculuk en parlak dönemini yaþadý. Hâ-
nedanýn ilk imparatoru Li Yuan, Lao-tzu’-
nun soyundan geldiðini iddia etti. Song
hânedaný devrinde (960-1279) imparator-
lar Taocu metinlerin derlendiði, yaklaþýk
5000 ciltten oluþtuðu rivayet edilen Dao
Zang’ý (Tao yasalarý) bastýrdý ve yeni bir-
takým mezhepler ortaya çýktý. XIII. yüzyýl-
dan itibaren Taoculuk, Budist mezheple-
ri karþýsýnda geriledi ve bölünmelere uð-
radý. Bu dönemde ortaya çýkan mezhep-
lerden en önemlisi Þuan þen (yüce saflýk /
mükemmellik) ismiyle anýlan mezheptir. Me-
ditasyona aðýrlýk veren bu mezhep birçok
Taoist ritüelini basitleþtirdi. Ming hâne-
daný döneminde (1368-1644) bölünme sü-
recini durdurmak için gösterilen çabalara
raðmen XX. yüzyýlýn sonlarýna kadar kla-
sik Taocu gelenekle çeþitli alt gelenekler
arasýndaki kutuplaþma devam etti. 1849’-
daki halk isyaný ülke genelindeki Taocu ve
Budist mâbedlerinin yýkýmýyla neticelendi.
XX. yüzyýlýn baþlarýnda ortaya çýkan ve ülke-
yi tekrar Konfüçyüsçü çizgiye taþýmaya ça-
lýþan “yeni hayat” hareketi de Taocu mer-
kezleri ortadan kaldýrmaya çalýþtý. 1949’-
da Mao Zedong liderliðindeki din karþýtý
komünist devrimle birlikte diðer dinî un-
surlarýn yaný sýra Taoculuk da tamamen
bastýrýldý. Fakat 1982’de iktidara gelen
Deng Xiaoping liderliðindeki yeni yöneti-
min hoþgörü yanlýsý tutumuyla Taoculuk
Çin’de yeniden itibar görmeye baþladý. Ni-
tekim günümüzde çok sayýda Taocu mez-
hep varlýðýný sürdürmekte ve Taoculuðun
Çin dýþýnda baþta Tayvan olmak üzere Ma-
lezya, Singapur, Kore, Japonya, Vietnam
ve Tayland gibi Güney Asya ülkelerinde,
ayrýca Kuzey Amerika ve Batý Avrupa’da
mensuplarý bulunmaktadýr.

Temel Kavramlar. Taoculuðun en temel
kavramý olan tao basit anlamýyla “yol” kar-

edilen Islahat Fermaný’ný dýþ güçlerin dev-
letin iç iþlerine müdahale vasýtasý sayýp
eleþtirmesi trajik bir çeliþkidir. Neticede
bürokratlarýn iktidar mücadeleleri, dýþ güç-
lerin müdahalesi ve reform karþýtlarýnýn
muhalefeti yüzünden reformlar zaman za-
man yavaþladý, hatta bazan kesintiye uð-
rama noktasýna geldi ve kurulan müesse-
selerde sýk sýk deðiþiklikler yapýlmak zo-
runda kalýndý.
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