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varn-ı İslamiyye etnografyası, Halil Ha-

lid; halihazırda İslam mezhepleri, Yusuf
Ziya; felsefe-i din, Mehmed Emin; tarih-i edyan, Mösyö Domezyi; Arapça ve
Farsça, Nureddin. Bu fakülte ilk açıldığı
tarihlerden başlayarak yayımladığı dergi ve kitaplarla ilim aleminin dikkatini
çekmiş ve gelecekte büyük hizmetler
yapacağını daha ilk yıllarında göstermiş
tir. Fakat 1933'te darülfünunu istanbul
Üniversitesi'ne dönüştüren kanunla ilahiyat Fakültesi'ne kadro ayrılmamış ve
fakülte böylece kapatılmıştır.
Batılılaşma

de
mi

sürecinin yaşandığı dönemtecrübe biriki-

öğretim kurumlarının

sağlayacak şekilde geliştirilmesine

ve eksikleri gidermek yerine kolay fakat yanlış olan kapatma yolu seçilerek zaman içinde büyük zarariara yol açılmıştır. Batılılaşma
hareketleri boyunca eğitim kurumların 
da görülen bu açma - kapatma anlayışı,
Türk toplumunun yaşadığı fikir kargaşa
sını açıklayan önemli bir ipucudur. Özellikle 1870'li yıllardan günümüze kadar
eğitim kurumlarında sürekli bir arayış
ve yenilenme arzusu görülmektedir. Gelişen ve değişen şartlara uyum sağla
mak bakımından büyük değer taşıyan
bu arzu. uygulamadaki yanlışlıklar yüzünden her zaman ilerleme ve gelişme
ye uygun sonuçlar vermemiştir. İlk darülfünunun kapatılmasında olduğu gibi
fakülte ve okul kapatmak suretiyle yapılan müdahaleler cehalete ve aydınlar
arasında zıtlaşmalara yol açmıştır. Deneme - yanılmalarla geçirilen uzun yılla
ra rağmen geçmişte ve hatta bugün bile Türk maarifinde milli, köklü ve gelenekleşmiş bir yapı, sistem ve zihniyet
birliği gerçekleştirilemem i ş; iki asırdır
sözü edilen "ilim ve fenler"de Türk milletinin tarihi ve kültürel kişiliğine layık,
ihtiyaçlarına cevap veren, çağdaş medeniyet dünyasında özlediği mevkiye oturmasını sağlayan bir seviyeye ulaşılama
mıştır. Çağdaşlaşma ve ilerlemenin en
temel şartı olan bilgilenme ve aydınlan
ma şuurunu halka benimsetmekle yükümlü olan aydınların Batı bilimiyle Batı kişiliğini ve değerlerini birbirine karış
tırması, bu suretle kişilik ve değer buhranına uğraması gerçeğinin özlenen gelişmenin en temel engeli olduğu günümüz aydınları tarafından daha iyi kavranmış gözükmektedir. Özellikle Türkiye'de Batılılaşma'nın tepeden ve tek elden yönlendirildiği dönemin sona erdiği, benimsenen demokratik sistemin zorlamasıyla da olsa aydın- halk diyalog uçalışmak, yanlışları
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nun kurulmaya başladığı 1950 yılından
bugüne kadar Türk milli eğitiminde gözlenen olumlu gelişmeler, Türk aydınının
Batılılaşma'yı yeni bir perspektiften ele
almaya başlamasını sağlamıştır. Ancak
yarım yüzyıla yaklaşan demokrasi tecrübesine rağmen, bugünün bazı aydınla
rı hala Batılılaşma'yı tahlilde ürkeklikten yahut peşin hükümlerden kurtulamamaktadır. Demokratik gelenekler ve
ilim zihniyeti geliştikçe Türk tarihinde
Batılılaşma hareketleri, politikaları, yönIendiricileri veya karşı gelenleri daha soğukkanlı ve objektif olarak değerlendi
rilecektir. Ancak bu sayededir ki iki yüzyıldır sürdürülen çabalara rağmen bu
konuda hala karşılaşılan problemierin
üstesinden gelinebilir ve belki de yeni
oluşurnlara gidilebilir.
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IV. HUKUK

Hukukta
ki

Batılılaşma.

genel anlamdaparalel olarak XIX. yüzve Cumhuriyet dönemin-

Batılılaşma 'ya

yılda başlayan

deki hukuk inkılaplarıyla doruğa ulaşan
devletin siyasi ve hukuki yapısını Batı
şekil ve normlarına uydurma hareketidir.
Genellikle Tanzimat dönemiyle yoğun
bir şekilde başladığı kabul edilen Batılı
laşma hareketleri içerisinde hukuk alanında yapılan düzenlemeler önemli bir
yer tutar. Bunlar sadece hukuki yapının
ve kanunların kısmen Batı standartları
na göre düzenlenmesi sonucunu doğur
mamış, aynı zamanda bu alanda Cumhuriyet döneminde görülen topyekün Batı
lılaşma'ya da uygun bir zemin hazırla
mıştır.

XIX.

bir kanuniaştırma
Avrupa devletlerinin içinde bulundukları siyasi ve özellikle hukuki dağınıklık hukukçuları ve devlet adamları
nı kanunlaştırmaya ve bu yolla siyasi ve
hukuki birlik sağlamaya yönelttiği gibi
bu asırda sistematik hukuk ilminin gelişmesi de kanuniaştırmalarda itici bir
rol oynamıştır. Tanzimat döneminde Batı'yı örnek alan Osmanlı devlet adamları Batı'daki bu yeni cereyanın etkisinde
kalarak Batı örneğinde kanunlaştırma
lara yönelmişlerdir. Ne var ki Tanzimat
döneminde Osmanlı hukukunun nisbeten birlik ve istikrar içerisinde olması
sebebiyle Batı'daki kadar acil bir kanunIaştırma ihtiyacı bulunmadığı gibi bu dönemde bütün alanlarda köklü bir kanunIaştırma hareketini sağlayacak sistematik hukuk ilminde bir gelişme de söz konusu olmamıştır. Biraz da bu sebeple
Arazi Kanunnamesi ve Mecelle gibi daha çok Cevdet Paşa'nın ferdi gayretlerinin ve hukuki dehasının ürünü olan kanunlar hariç Tanzimat'tan sonra kabul
edilen kanunların önemli bir bölümü Batı kanunlarının kısmen veya tamamen
iktibası yoluyla hazırlanmıştır. Acil bir
ihtiyaç olmadan ve hukuki zemini hazır
lanmadan yapılan bu kanuniaştırmala
rın millf ihtiyaçlarla olduğunu ve millf ihtiyaçlar doğrultusunda yapıldığını söylemek zordur.
Osmanlı Devleti'ndeki Batılılaşma hareketlerinin, özellikle hukuk alanında yapılanların bütün Tanzimat dönemi boyunca bizzat Batı tarafından teşvik edildiği, teşvikin yeterli olmadığı yerlerde
de bu yönde baskı yapıldığı görülmektedir. Esasen bu dönemde Osmanlı Devleti'nin siyasi ve iktisadi bakımdan Avrupa ' nın desteğine muhtaç olması, Osmanlı devlet adamlarını yenileşme hareketlerini Batı'nın istekleri doğrultu
sunda düzenleme mecburiyetinde bı
rakmıştır. Nitekim Tanzimat dönemini
başlatan Gülhane Hatt-ı Hümayunu. Batı devletlerini XIX. yüzyılın başından beri çeşitli problemlerle ve özellikle Mısır
Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanıyla bunalan Osmanlı Devleti'nin yanına çekme
düşüncesiyle hazırlandığı gibi bu dönemin bir başka önemli siyasi-hukuki belgesi olan Isiahat Fermanı da Kırım Savaşı sonrasında toplanan Paris Kongresi'nde yine Batı devletlerini etkileme düyüzyıl Batı ' da

asrıdır.

şüncesiyle çıkarılmıştır.

Tanzimat

Fermanı'nın

kaleme

alınma

sında özellikle İngiltere'nin etkisi açık
tır. Reşid Paşa'nın,

Londra

büyükelçiliği

BAT ILl LAŞMA

sırasında ingiltere'nin Osmanlı Devleti'ndeki eski elçisi Canning ile sık sık görüştüğü ve onun istekleri doğrultusun
da fermana bir şekil verdiği bilinmektedir. Esasen Canning bu tür tavsiyeleri
daha önce ll. Mahmud'a da yapmış, onun
yenilik hareketlerine Osmanlı Devleti'nin
iç iş l erine müdahale diye nitelendirilebilecek ölçüde katkılarda bulunmuştu .
Gerek ingiliz gerek Fransız ve gerekse
diğer büyük devlet elçilerinin Osmanlı
Devleti'nin yenilik yolundaki gayretlerine
bu tür müdahaleleri hiç de az değildir.
Esasları All Paşa ile istanbul'daki Fransız ve ingiliz elçileri tarafından kararlaş
tırılan Isiahat Fermanı ' nda ise devlet
gayri müslim azınlıkları müslüman tebaa ile bir tutmuş ve onlar lehinde ısia
hat yapmaya söz vermiştir. Paris Konferansı'nda da bu ferman dikkate alın
mış ve Paris Antiaşması ' nın 9. maddesinde fermanla gayri müslim azınlıklara
tanınan kamu haklarının büyük bir takdirle karşılandığı belirtilmiştir. Nitekim
daha sonra gayri müslim azınlıklar lehinde kamu hukuku alanında birtakım
düzenlemeler yapılmıştır.
Batı'nın baskıları sadece gayri müslim azınlıklara birtakım imtiyazla rın verilmesine münhasır kalmamış, bu baskı
adlf teşkilat ve kanuniaştırma alanın
da da kendini daima hissettirmiştir. Paris Kongresi'nde yabancı mütercimlerin
mahkemelere müdahalesinden şikayet
eden All Paşa Batılı devletlerin mahke-

melerde yeni düzenlemeler yapılması
tavsiyesiyle karşılaşmış , böylece müter- .
cimterin müdahalesinin sona ereceği kendisine hatırlatılmıştır. Aynı şekilde kanunlaştırma alanında da özellikle Fransa· nın Osmanlı devlet adamlarına sürekli baskı yaptığı bilinmektedir. Bu baskılar, en yoğun oldukları medeni kanun
alanında müsbet sonuç vermemişse de
başta kara ve deniz ticaret kanunları olmak üzere ceza kanunu. ceza ve hukuk
usulü kanunlarının hazırlanması sırasın
da etkili olmuş ve bu kanunlar ya Fransız kanunları tercüme edilerek veya örnek alınarak hazırlanmıştır.
Batı' nın

hukuk alanında Osmanlı Devyollarla tesir etmeye çalış
masının ve bu hususu zaman zaman baskıya dönüştürmesinin bazı sebepleri vardır. Gayri müslim azınlıklara kamu hukuku alanında yeni hakların tanınması
yolunda bütün Tanzimat dönemi boyunca görülen sürekli baskıların temelinde,
Batılı devletlerin kendi mezheplerine
mensup azınlıkları destekleyerek bunlar nezdinde itibar kazanma, bu vesile
ile Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karış
ma ve her zaman tabii müttefikleri olan
gayri müslimleri siyası. hukuki. iktisadi
ve sosyal bakımdan daha güçlü hale get irme arzuları vardır. Bu sebeple Fransa'nın Katolikler, ingiltere'nin Protestanlar ve Rusya'nın da Ortodoks l ar'ın helmisi rolünü üstlendikleri ve her fırsatta
bunlar lehine yeni imtiyaz ve haklar isleti'ne

çeşitli

o s m an l ı
ka n u n l a rında
de ğ iş ikl ik
yap ı l ma s ı yl a

ilgili
ingiliz
Sefareti'nin
takriri
(BA , Yıld ız ,
m. 553 / 251, K 35)

tedikleri görülmektedir. Bunun sonucu
olarak Osmanlı Devleti gayri müslimler
lehinde sürekli tavizler vermek ve düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır.
Ne var ki bu düzeniemelerin Osmanlı
Devleti'nin o günkü problemlerine çare
olduğunu söylemek güçtür. Zira bu düzenlemeler bir taraftan gayri müslim
azınlıkların Osmanlı Devleti'ndeki durumlarını kuwetlendirir ve onları kamu
hukuku alanında söz sahibi yaparken
diğer taraftan da yabancılara bu azın
lıkların haklarını bahane ederek sık sık
Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma
imkanı vermiş ve bu durum çok uluslu
Osmanlı Devleti'nin parçalanma sürecini
hızlandırmıştır. Sonuç olarak da hukukta Batılılaşma'nın bir tezahürü olan bu
düzenlemelerden Osmanlı Devleti değil
Batılılar ve Batılılar' ın güctürnündeki azın
lıklar faydalanmıştır.
Batı

baskısının

ikinci sebebi. geniş
ülkesinin bu asırda süratle sanayileşen Batılı devletler için uygun bir
pazar oluşturmasıdır. 1838 yılında ingiltere ile imzalanan Baltalimanı Muahedesi ve kısa süre sonra diğer Batılı devletlerle imzalanan benzer antlaşmala r
gümrük duvarlarını büyük ölçüde indirdiğinden Osmanlı pazarları Avrupa sanayi ürünlerinin i stilasına uğram ı ştı. Bu
şekilde artan ticarı ilişkilerden doğacak
ihtilafları Batı tacirlerinin alışık olduğu
bir hukuk düzeni içerisinde çözmek için
ticaret mahkemelerinin ve kanunlarının
Batı modelinde olması konusunda Avrupa sürekli baskı yapmıştır. Tanzimat'tan sonra şer' iyye mahkemeleri yanında
kurulan ilk mahkemeterin t icaret mahkemesi olması ve Batı'dan ilk defa ticaret kanununun alınması tesadüfi değildir.
Cevdet Paşa kanuniaştırmanın sebeplerinden biri olarak son zamanlarda Osmanlı Devleti'ne Avrupalı taeirierin sık
ça gidip gelmelerini göstermekte, onların ihtiyaçlarını gidermek için yeni ka nuni düzenlemelere gerek duyulduğunu
belirtmektedir. Ne var ki bir taraftan
gümrük duvarlarının indirilip Osmanlı
ürünlerinin yabancı sanayi karşısında
korumasız bırakılması, diğer taraftan ticari ihtilaflarda Osmanlı tacirlerinin yabancısı oldukları bir hukuk sisteminin
Batı modelinde kurulan ticaret mahkemeleri tarafından uygulanması. Osmanlı ticaret ve sanayiine ve bunun sonucu
olarak Osmanlı maliyesine büyük ölçüde zarar vermiştir. Bu durum, söz konusu alanlardaki düzenlemelerde Osmanlı
Devleti lehine tercihierin yapılmadığın ı
Osmanlı
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ve neticede

Osmanlı

Devleti'nin yıkılışı nı
ortaya koymaktadır.
Üçüncü faktör. Batı devletlerinin ve
özellikle Fransa'nın. kendi kanunlarının
Osmanlı Devleti tarafından kabulüyle bir
ilmf ve kültürel itibar arama gayreti içerisine girmesidir. Kanuniaştırma alanın
da Avrupa'da sahip olduğu öncülük ve
özellikle 1804 tarihli medeni kanunun
(Code Napoleon) büyük bir beğeni ile karşılanması, Fransa 'yı kendi kanunlarını
başka ülkelere ihraç etme arzusu içerisine sokmuştur. Nitekim Code Napoleon
İtalya, Belçika, İspanya, Romanya ve bazı Latin Amerika ülkeleriyle Mısır tarafından kısmen veya tamamen iktibas
edilmiştir. Almanya da bu iktibastan. tarihçi ekolün ve özellikle Savigny'nin Almanya için henüz kanuniaştırmanın zamanı gelmediği, önce tarihçi metotla
millet ruhunda mevcut hukuki gelenekIerin tesbit edilip ortaya çı karılması gerektiği gerekçesiyle karşı çıkması sayesinde kurtulmuştu. Fransa Osmanlı DevIeti'nde kendi kanunlarının kabul edilmesi için büyük gayret göstermiştir.
Fransa'nın bu çabalarının Fransız kültürünün ve hukukunun yayılmasında özel
bir yeri olduğu inkar edilemez.
Bu dönemin hukuk alanındaki Batılı
laşma hareketlerini, adlf teşkilat ve kanunlaştırma alanında yapılan düzenlemeler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Esasen Tanzimat Fermanı'nda
her iki alanda yeni düzenlemelere duhızlandırdığını

yulan ihtiyaç, "memalik-i mahrüsamızın
hüsn-i idaresi zımnında bazı kavanin-i
cedfde vaz' ve te'sfsi lazım ve mühim görülerek" (Karai, Osmanlı Tarihi, V, 255)
ifadeleriyle belirtilmişti. Bu düzenlemeleri yapma görevi de Il. Mahmud döneminde kurulmuş olan ve Tanzimat Fermanı'nda yeni üyelerle takviye edileceği
ve yapısına yeni bir şekil verileceği belirtilen Meclis-i vaıa-yı Ahkam-ı Adliyye'ye verildi. Reşid Paşa, Osmanlı devlet
yapısına daha çok benzediğini düşün
düğü Avusturya ve Prusya'daki örneklere bakarak bu meclisi yeniden düzenlemeye çalıştı. Daha sonra bu meclis Meclis-i Vala ve Meclis-i Tanzimat olarak
ikiye ayrılmış ve kanun! düzenlemeleri
yapma görevi bu ikinci meclise verilmiş
tir. Ardından yine birleştirilen, daha sonra da Divan-ı Ahkam-ı Adliyye ve Şüra
yı Devlet olarak tekrar ikiye ayrılan bu
meclisler bu dönemdeki hukuk! yapının
belirlenmesinde önemli rol oynamış ve
ya rı teşriT bir görev üstlenmişlerdir.
Adlf teşkilat alanında ilk düzenlemenin 1848 yılında İstanbul'da kurulan ticaret mahkemeleriyle başladığı bilinmektedir. 1850 tarihli Ticaret Kanunnamesrne 1860 yılında yapılan bir zeyil ile bütün imparatorluk içinde ticaret mahkemeleri kurulmaya başlandı. Bu mahkemelerden sonra bu alanda görülen ikinci
düzenleme, genel olarak nizarniye mahkemeleri olarak bilinen ve şer'iyye mahkemeleri yanında toplu hakimli olarak

Meclis-i
Ahkam-ı

Adliyye'nin
aç ılı s ı y l a

ilgili
ll. Mahmud'un
hatt-ı

hümavunu
IBA.HH,
nr. 33.973)
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kurulan hukuk ve ceza mahkemelerinde görülmektedir. 1864 tarihli vilayet
nizamnamesiyle kaza, sancak ve vilayetlerde bidayet ve istfnaf mahkemeleri kuruldu. Bu mahkemeler bir kadının baş 
kanlığında üçü müslüman, üçü gayri
müslim altı üyeden oluşmaktaydı. 1868'de bu mahkemelerin temyiz mercii olarak Divan - ı Ahkam-ı Adliyye teşkil edildi. Ticaret mahkemelerinde olduğu gibi
bu mahkemelerin kuruluşunda da Batı'nın belirli bir rol ve baskısının bulunduğu açıktır. Şer'iyye mahkemelerinde
ihtiyaçlara göre vazife bakımından yeni
bir yapılanmaya gidilmesi yerine nizamiye mahkemelerinin kurulması, Ali Paşa'ya Paris Konferansı sırasında yapılan
telkin ve baskıların sonucu olsa gerektir. Öte yandan nizarniye mahkemelerini toplu hakimli olarak düzenlemenin
Osmanlı geleneğine ve o dönemin şartla
rına ne kadar uyduğu ve ihtiyaca ne ölçüde cevap verdiği dikkate alınmamıştır.
Bunun sonucunda birçok kaza, sancak
ve vilayette hiçbir hukuk kültürü olmayan kimseler mahkeme üyesi yapılmıştır
ki bunun adil yargının sağlanmasında
büyük bir sakınca teşkil ettiği açıktır.
Adli teşkilat alanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde Divan - ı Ahkam-ı
Adliyye'nin kuruluşu sırasında yine bir
Batı devleti (Fransa) örnek alınarak Şü 
ra-yı Devlet kuruldu.
Hukukta Batılılaşma en yoğun şekliy
le kanuniaştırma alanında görülmektedir. Tanzimat öncesinde daha çok ceza,
arazi ve vergi hukuku sahalarını kısmen
düzenleyen muhtelif kanunnameler hazırlanmışsa da bunlar gerek şekil gerekse muhteva bakımından Tanzimat döneminde hazırlanan kanunlardan farklı
dır. İlk defa Tanzimat döneminde bir hukuk dalının bütününü düzenleyen genel
kanunlar hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Bu kanunların bir kısmı hem
şekil hem muhteva bakımından, bir kıs 
mı da sadece şekil bakımından Batı kanunlarının etkisinde kalmıştır.
Hükümlerinin çoğu Fransız ticaret kanunundan alınan 1850 tarihli ticaret kanununun kabulünden sonra, ilk önce
1274 (1858) tarihli Ceza Kanunname-i
Hümayunu, arkasından da yine aynı yıl
1274 tarihli Arazi Kanunnamesi kabul
edildi. Ceza Kanunnamesi'nin hazırlan
masında hem Fransız ceza kanunundan,
hem de o zamana kadar yürürlükte olan
hukuktan faydalanılmıştır. Tanzimat döneminin, şekil bakımından Batı ' nın kanunlaştırma tekniğinden istifade edil-
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mekle birlikte muhteva bakımından tamamen milli olan kanunlarından birisi
Arazi Kanunnamesi'dir. Cevdet Paşa'
nın başkanı olduğu bir heyet tarafından
hazırlanan bu kanunname. o zamana
kadar Osmanlı Devleti· nde yürürlükte
olan arazi esaslarını düzenleyen teknik
bir kanundur ve gerek dili gerekse kanunlaştırma tekniği bakımından bu dönemin en başarılı örneklerinden biridir
(bk. ARAZİ KANUNNAMESİ).

Arazi Kanunnamesi'nin arkasından
1278 (1861) tarihli Usul-i Muhakeme-i
Ticaret Nizamnamesi Fransa kanunundan, 1280 ( 1863) tarihli Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi de Fransız deniz ticaret kanunu ile diğer bazı Avrupa kanunlarından faydalanılarak hazırlanmış
tır.

Hukukta Batılılaşma hareketi içerisinde Osmanlı medeni kanunu diyebileceği
miz Mecelle-i Ahkdm-ı Adliyye'nin özel
bir yeri vardır. Mecelle, Batı kanun tekniğine göre hazırlanmış ve bu yönüyle
hukukta Batılılaşma'dan belirli ölçüde
etkilenmiş bir kanun olmakla birlikte
muhteva bakımından Arazi Kanunnamesi'nde olduğu gibi yürürlükte olan hukukun kanunlaştırılmasıyla gerçekleşen
teknik bir kanundur; bu dönemdeki kanunlaştırma hareketlerinin en orüinal ve
en önemli ürünüdür. Bu kanun da Cevdet Paşa'nın başkanı olduğu bir heyet
(Mecelle Cemiyetil tarafından 1869-1876

me

ve hatta büyükelçiliğin yarmedeni kanunu Osmanlı hukukuna uyarlamak için bir heyet kurmuş
tu. Bu alanda bir hayli mesafe alınmış
olmasına rağmen Cevdet Paşa, Fuad Paşa
ve Mütercim Rüşdü Paşa'nın ısrarları sonucunda Batı'dan iktibas yerine millY bir
medeni kanun hazırlanması cihetine gidilmiş ve Mecelle hazırlanmıştır. Böylece
medeni kanun alanında Batılılaşma çalış
maları yarım asırlık bir gecikmeye uğra

Bu kanun gayri müslim cemaatlerin kazar muhtariyetierini ortadan kaldırması,
onlara ait hükümlerin şer'iyye mahkemeleri tarafından uygulanması esasını getirmiş olmasıyla da dikkati çekmektedir.
Ayrıca kanun sadece Hanefi mezhebinden değil diğer Sünni mezheplerden de
faydalanmış, bu yönüyle daha sonra hazırlanan diğer islam ülkelerinin aile kanunlarına da tesir etmiştir (bk. HUKÜK-ı

mıştır (bk. MECELLE-i AHKAM-ı ADLİYYE).

Gerek adtr yapı gerekse kanunlaştır
ma alanında Tanzimat'tan Cumhuriyet'e
kadar uzanan dönem iki fikrin, hukukta Batılılaşma ile millY kalma fikrinin devamlı bir mücadelesi şeklinde geçmiştir.
Bu mücadele. hazırlanan kanunlar ve kurulan farklı adil yapılar arasındaki ahengi menfi şekilde etkilemiştir. Cumhuriyet döneminin başlangıç yıllarında da bu
mücadelenin devam ettiği görülmektedir. ilk yıllarda milli hukukla Batı hukukunun ihtiyaçlara göre telifinin düşünül
düğü izlenimi edinilmektedir. 1921 Teş
kilat-ı Esasiyye Kanunu'nun 7. maddesinde Büyük Millet Meclisi'nin görevleri
arasında ilk sırada olmak üzere "ahkam -ı
şer'iyyenin tenfizi" de sayıldığ ı gibi hazırlanacak kanunlarda fıkhY hükümlerin
dikkate alınacağı belirtilmekteydi: "Kavanin ve nizamat tanziminde muamelat -ı nasa erfak ve ihtiyacat-ı zamana
evfak ahkam-ı fıkhıyye ve hukükıyye ile

ettirmiş

dımıyla

Mecelle'den sonra hükümleri hemen
hemen aynen Fransız ceza muhakemeleri
usulü kanunundan alınan 1296 (1879)
tarihli Usül-i Muhakemat-ı Cezaiyye Ka nunu ve Mecelle Cemiyeti'nin hazırla
mış olduğu tasarı ile Fransız hukuk usulü muhakemeleri kanununun hükümlerinin birleşmesinden meydana gelen 1297
(1880) tarihli Usül-i Muhakemat-ı Hukükiyye Kanunu kabul edilmiştir.
XX.

yüzyılın başında

hazırlanan

kük-ı Aile Kararnamesi de

Hu-

Mecelle gibi

şekil bakımından Batılılaşma'nın

etkisi
muhteva bakımından ise
o zamana kadar uygulanmakta olan islam aile hukuku esaslarını tedvin etmiş
tir. Kararnamenin hazırlanması aşama
sında Batıcılar. Türkçüler ve islamcılar'ın
kanunun muhtevası konusunda uzun tartışmalar yaptıkları bilinmektedir. Neticede i slamcılar'ın görüşü ağır basmıştır.
altında kalmış,

AiLE KARARNAMESi).

yılları arasında hazırlanmıştır. Hazırlanı
şı sırasında cereyan eden tartışmalar,
Tanzimat devrinde hukuk alanında baş
layan Doğu- Batı mücadelesini çarpıcı bir
biçimde ortaya koymaktadır. Yukarıda
belirtildiği gibi Fransa'nın kendi kanunlarını Osmanlı Devleti'ne empoze etmesi, Tanzimat döneminin en sık karşı laşı 
lan bir fenarneni olmaktadır. Özellikle
medeni kanunlarının alınması konusunda Aır Paşa'ya büyükelçi De Bourre tarafından sürekli telkin ve baskıda bulunulduğu, büyükelçiliğin Fransız hariciyesine gönderdiği telgraf metinlerinden
açıkça anlaşıldığı gibi (bk. Le Baron 1. de
Testa, VII, 462. 5 ı ı) . bu baskılardan bunalarak medeni kanunun (Code Napoleon)
alınmasına meyleden ve bunun için padişahı ikna etmeye uğraşan Sadrazam An
Paşa'nın Girit'ten Sultan Abdülaziz'e gönderdiği layihadan da anlaşılmaktadır (bk.
Ali Fuat [Türkgeldi[ , s. 127). Bu baskılar
başlangıçta etkili olmuş ve An Paşa biraz da baskıları azaltmak düşüncesiyle
Fransız medeni kanununun alınmasını
savunmuş, bu maksatla kanunu tercü-

Mecelle

esbab-ı

mücibe

mazbatası (BA, hadele<, nr.

65 /71

<\

"1
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ada b ve muamelat esas ittihaz kılınır".
1923 yılında kurulan Mecelle Vacibat,
Mecelle Ahval-i Şahsiyye, UsOl-i Muhakeme -i Hukukıyye ve Şer'iyye, Ticaret-i
Bahriyye ve Berriyye, UsOl-i Muhakeme-i
Cezaiyye ve Kanün-ı Ceza komisyonları
ile Cumhuriyet döneminin ihtiyaç duyduğu kanunların hazırlanması cihetine
gidilmişti. Bu komisyonlardan özellikle
Mecelle Ahval-i Şahsiyye Komisyonu, islam hukukuna belirli ölçüde bağlı kala rak aile hukuku sahasında 1923 ve 1924
tasarılarını hazırlamıştı. Mecelle Vacibat
Komisyonu da Mecelle esas olmak üzere ihtiyaçlara uygun bir borçlar kanunu
hazırlama çalışmalarına başlamıştı. Ancak bu çalışmalar sürerken siyasi iktidarda hukukta kökten bir Batılılaşma
fikri galip geldiğinden hazırlanan bu tasarılardan hiçbiri kabul görmemiş ve
toptan Batılılaşma yolu tercih edilmiş
tir. Bu konuda oluşan muhalif fikir sahiplerinin karşılaştığ ı muamele hususunda, ihzar - ı kavanin komisyonlarının
görevlerine son verilirken bu komisyonlar
önünde yapılan konuşma yeterli bir fikir
vermektedir: "Türk ihtilalinin kararı Batı
medeniyetini kayıtsız şartsız kendisine
mal etmek, benimsemektir. Bu karar o
kadar kesin bir azme dayanmaktadır ki
önüne çıkacaklar demirle, ateşle yok edilmeye mahkümdurlar" (Bozkurt, s. ı 1). Nitekim daha sonra muhalifler hep bu metotla susturulmuştur.

Mecelle es bab-ı mücibe

getirilmiştir.

Cumhuriyet dönemindeki Batılılaşma
hareketlerinde devrin idarecilerinin tercihleri kadar Tanzimat döneminde olduğu gibi Batı'nın etki ve baskısı da rol
oynamıştır. Osmanlı Devleti 1914 yılın
da kapitülasyonları tek taraflı bir kararla kaldırdığını ilan etmiş, ancak bu
karar Avrupa tarafından kabul edilmemişti. Lozan barış görüşmeleri sırasın 
da kapitülasyonlar ve bunların yabancılara tanıdığı adli imtiyazların kaldırı l
ması büyük tartışmalara konu olmuş
tur. Batılı delegeler Türkiye'de bulunan
yabancıların davalarının yabancı hakimlerin de yer aldığı karma mahkemelerde görülmesi konusunda ısrarlı o lm uş
lar ve konferansın bu sebeple kesilebileceği tehdidinde bulunmuşlardır. Tür-

mazbatası (son sayfa)
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Bunun sonunda bir taraftan şer'iyye
mahkemeleri lağvedilip adli teşkilat tamamen Batı modeline göre düzenlenir.ken diğer taraftan da hukukun bütün
alanlarında uygun görülen Batı kanunlarının Türkçe'ye çevrilerek kabul edilmesi yönüne gidilmiştir. Neticede medeni kanun İsviçre' den, ceza kanunu İtal
ya'dan, ceza usul kanunu Almanya'dan,
medeni usul kanunu İsviçre'nin Neuchatel kantonundan, kara ve deniz ticaret
kanunları da Almanya' dan aynen veya
kısmen değiştiritere k alınmış ve böylece
pozitif Türk hukuku kara Avrupa'sı hukukunun bir karışımından ibaret hale
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kiye bu konferansta esasen kendisinin
de adli yapıda yeni düzenlemelere gideceğini, dolayısıyla

Batılılar'ın endişe

edecekleri bir durumun söz konusu olmadığını ısrarla savunmuş (mesela bk.
Lozan Barış Konferansı: Tutanaklar Bel·
ge ler, 1/ ı 12, s. 229), fakat muhtemelen
Batılı devletler Türkiye'nin adli yapıda
köklü bir değişikliğe gidebileceğ ine ihtimal vermediklerinden bu vaadle yetinmek istemem işlerdir. Neticede uzun
münakaşalardan sonra Amerikan delegesinin teklifi üzerine Türkiye Cumhuriyeti tarafından Batılı hukuk müşavir
lerinden faydalanılması ve hazırlanacak
kanun komisyonlarında ve adli yapının
düzenlenmesinde bunların istihdam edilmesi karşılığında adli kapitülasyonların
kaldırılması kabul edilmiştir. Türk murahhas heyeti de 24 Temmuz 1923 tarihinde imzaladığı "Yargı Yönetimine İliş
kin Bildiri"de Türk hükümetinin uygarlıktaki gelişme nin gerektirdiği bütün
reformları yapmaya hazır olduğunu, bu
sebeple beş yıldan az olmayan bir süre
için Avrupalı hukuk danışmanları almak
niyetinde bulunduğunu, bu danışman
ların hukuk reformlarını hazırlayacak komisyonlara katılacaklarını ve Türk mahkemelerinin işleyişini izlemekle ve Adalet
bakanına gerekli görecekleri bütün ra porları göndermekle görevli bulunacaklarını beyan ve taahhüt etmiştir (Lozan

Barış Konferansı : Tutanaklar Belgeler,

Il/

2, s. 105). Nitekim devrin Adiiye Vekili
Mahmut Esat [Bozkurt] medeni kanunun
nasıl kabul edildiğini anlatan makalesinde kapitülasyonları kaldırırken, "Hukuk sistemiyle, kanunlarıyla, mahkemeleriyle yepyeni bir adalet organı yaratmayı da üzerimize almış bulunuyorduk ...
Lozan Muahedesi'yle yüklendiğimiz işi
elden geldiği kadar çabuk başarmak lazımdı" (Bozkurt. s. 8) demektedir. Bütün
bunlardan açıkça anlaşılmaktad ır ki kapitülasyonların ve bu arada kapitülasyonlarla yabancılara verilen hukuki imtiyazların kaldırılması karşılığında yeni
Türk hükümeti hukuki yapıyı tamamen
Batı istekleri yönünde düzenleme taahhüdünde bulunmuştur. Bunun sonucu olarak Lozan Muahedesi'nin imzalanmasından kısa bir süre sonra ihzar-ı
kavanin komisyonlarının görevlerine son
verilmiş ve bu komisyonlarca hazırlanan
tasarılar dikkate alınmamıştır.
Cumhuriyet idaresinin başlangıçta telifçi bir yol takip etmişken daha sonra
tamamen Batı'ya yönelmesinin temelinde, adli kapitülasyonları kaldırmak iste-
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mesinin yanı sıra Lozan Muahedesi 'yle
Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan gayri
müslim azınlıklara ahval-i şahsiyye alanında tanınan hukuki muhtariyeti bertaraf etme düşüncesi de yatsa gerektir. Lozan Muahedesi'nin 42. maddesiyle Türkiye Cumhuriyeti aile hukuku ve
ahval-i şahsiyye alanlarında gayri müslim azınlıkların örf ve adetlerine uygun
hükümler koymaya izin vermektedir. Bu
hükümler Cumhuriyet hükümetiyle azın
lıkların temsilcilerinden oluşacak heyetler
tarafından belirlenecekti. Nitekim muahededen hemen sonra belirtilen karma
heyetler kurulup çalışmalara başlamış
tır. Ancak bu sırada Türk hükümeti. ilgili ihzar-ı kavanfn komisyonu (Mecelle
Ahva l-i Şahsiyye Komisyonu) tarafından hazırlanmış bir kanun tasarısı da olduğu
halde, aile hukuku sahası dahil olmak
üzere medeni hukukun bütün alanlarını
İsviçre medeni kanununa göre tanzim
etmeyi kabul etti. Bu kabul bir anlamda muahede ile kurulan karma komisyonlara yapacak bir iş bırakmıyordu . Nitekim daha İsviçre medeni kanununun
kabulü çalışmaları sırasında bu komisyonlar teker teker Adiiye Vekaleti'ne baş
vurarak İsviçre medeni kanununun alın
ması vakıası karşısında kendilerinin ayrıca bir çalışma yapmasına gerek olmadığını ve Lozan Muahedesi'yle verilen imtiyazdan vazgeçtiklerini bildirmişlerdir.
Böylece Osmanlı Devleti'nde bütün asır
larda ahval-i şahsiyye alanında var olan
İslam hukuku. Müsevf hukuku ve Kilise
hukuku şeklindeki üçlü uygulama sona
ermiştir. Devrin Adiiye Vekili Mahmut
Esat bunu , "Vekalet. saltanat devrinden
müdewer böyle sakat bir an 'anenin nihayete ermesini ve devlet kanunlarında
vahdetin teessüs etmiş olmasını memnuniyetle kaydeder" sözleriyle hukuki
birlik yolunda elde edilmiş büyük bir başarı olarak sunmaktadır (Bi lse!, s. 56).
Burada üçlü uygulamanın kalkıp hukuki
birliğin sağlandığı doğrudur. Ne var ki
bu birliğin hangi hukuk sistemi lehinde sağlandığı ve getirilen düzenlemenin
Türk milletinin sosyal bünyesine ne ölçüde uyduğu ayrıca üzerinde durulması gereken bir meseledir. Geleceğin hukukçuları. Cumhuriyet dönemindeki uygulamaların ışığında bu kanunların ne
derecede Türk insanının ihtiyaçlarına cevap verdiğini ve Türk toplum yapısına
uyduğunu ortaya koyacaktır.
Cumhuriyet dönemindeki hukuk inkı
Tanzimat'tan beri devam edegelen Batı-Doğu mücadelesi hukuk alalaplarıyla

sona ermiş oldu. Ancak sosyal ve
kültürel alanlarda bu mücadele halen
devam etmektedir. Bu mücadelenin alacağı son şeklin hukuka yansıması da
muhtemelen kaçınılmazdır. Türkiye'de
demokrasi yolunda atılan müsbet adım
lar halkın da bu mücadelede yer almasını sağlamaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilen yenilik hareketlerinde hiç
görüşü sorulmayan ve kendi adına baş
kalarının verdiği kararların müsbet veya menfi sonuçlarına katıanan halk ilk
defa bu mücadelede etkin bir şekilde
rol sahibi olabilecektir. Bu durum, bir
buçuk asırdır devam eden yenileşme ve
Batılılaşma hareketinin son sözün söyleneceği bir sürece girdiğinin belirtisi
gibi görünmektedir.
nında
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V. EDEBiYAT

Türk edebiyatında Batılılaşma hemen
her zaman siyasi Tanzimat hareketiyle
beraber düşünülmüştür. Bunda, idari
ıslahatın ve edebi yeniliklerin aynı ad
(Tanzimat) altında anılmasının rolü vardır. Aslında bütün idari reformların baş
langıcı olarak Gülhane Hatt-ı Hümayunu'nu göstermek ne kadar tartışma götürürse edebiyatta Batılılaşma faaliyetlerini de bu fermana bağlı kabul etmek
o derece gerçekten uzaktır. Bütün tarihi ve sosyal olaylar gibi edebiyat devirlerini de ayı ve günü belirli bir takvime bağlamak ihtiyatsızlık olur. Türk
edebiyatında Batılılaşma'nın ilk belirtileri tercümelerde, basın hareketlerinde
veya edebi tür ve şekillerin doğuşwnda
yahut edebi metinlerin muhtevalarında
arandığında her defasında farklı tarihleri başlangıç olarak almak gerekir.
Türk edebiyatında Batılılaşma hareketlerini Şinasi ile başlatmak öteden beri yaygın bir usul olarak benimsenmiş
tir. Bu başlangıç edebiyat tarihi için kategorik tasnif bakımından isabetsiz değildir. Gerçekten Şinasi büyük bir yazar
ve şair olmamakla beraber birçok hususta ilk olma vasfını taşıdığından bazı
eserleri esas alınmak suretiyle edebiyat-
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