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Cevdet Paşa'nın Tarih Bilinci 
Dr. Ayhan BIÇAK 

Cevdet Paşa çalışmalarında özellikle de Tarih-i Cevdet ile Tezakir'de, 
toplum sorunlarının kaynaklanna inerek, teşhislerini doğru yapmak 
kaygısında olduğu izlenimi vermektedir. Sorunlan ortaya koyarkı>.n, 

sorunlar hakkında güvenilir çözüm önerileri getirmesi onun ayrıcalıklı 
bir yanıdır. Geçmişe yönelik çalışmalannda ya da günün şartlarını 

değerlendirmede olsun, Cevdet Paşa'yı büyük ölçüde yönlendiren gele
cek kaygısı olmuştur. Toplumun geleceği, onun önemli bir problemi 
olduğundan çözüm deneme ve arayışlan da ister istemez geçmiş ve 
halde. olmuştur. Cevdet Paşa'nın çalışmalarını, gelecek hakkında ne 
düşünüyor, sorusuyla değerlendirdiğimizde onun bir başka önemli 
cephesiyle, bilinçle, özellikle medeniyet, siyaset ve tarih bilinciyle karşı
laşırız. Cevdet Paşa'nın değeri de onun hem kendi toplumu hem de 
dünya hakkında yüksek bir bilinç seviyesine sahip olmasından gelmek
tedir. Sorunları, zaman açısından üç boyutlu, ilişkiler açısından çok 
boyutlu ele alması, onu düşünür yapan niteliklerdendir. 

Bilinç 

Bilincinin temel özellikleri, bir bakıma Descartes tarafından belir
lenmiştir. Descartes, bilinci kendi üzerine düşünme, olarak almıştır. 
Descartes'in temellendirdiği cogito, zihninin üzerine eğilme, düşünme, 
yansıma anlamlarına gelmiştir. Ben neyim, sorusuna düşünen bir 
şeyim; diye cevap vermiştir. Düşünen bir şey; şüphe eden, anlayan, 
kavrayan, tasdik eden, isteyen, istemeye tahayyül eden ve du yandır. OJ 
Bazen de tasarlamak, planlamak anlamında kullanıldığı gibi, düşünce, 
fikir ya da maksat anlamında kullanılmıştır. l2l Bilinç kavramı, amaçlılık, 
maksatlılık, kendinin bilinci, kişilik, kişi, değişme, kişisel süreklilik ve 
seçicilikl3l anlamlarını da içermektedir. 

, Lock, bilincin tanımını biraz daha genişletmiştir. Bilinç, herkesin, 
kendim dediği şeyi yapması ve böylece kendini bütün başka düşünen 

(1) Bkz. Descartes; Metafizik DüşLinceler. 114. 
(2) Bkz. Klein; The Concept ofConsciousness. 9. 

(3) Bkz. Flanagan; The Science of the Mind, 27. 
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şeylerden ayırt etmesidir. BiLinç, geriye, geçmişteki herhangi bir düşün
eeye erişebildiği ölçüde o kişinin özdeşliğine de erişebiLir. l4 l Ayrıca bilinç, 
kişinin geçmişteki ya da gelecekteki eylemlerine uzanabildiğ;i sürece, 
kişi kendi olacaktır. l5l Dolayısıyla, bilinçsiz kişilik olamayacağına göre, 
insanın Icendi olabilmesi ve kişiliTe kazarıması için, kendini kendi bilin
ciyle oluşturmalıdır. (S) Kendilik, uzun ve sürekli bir zaman içinde var 
olmuştur. Bu yüzden de sonraki zaman boyunca da devam edebilir. 
Kendilik, bilincin sürekliliğine bağlı olarak varlığını sürdürecektir. l7l 
ancak zaman zaman insanların geçmiş eylemlerini unutmalan görülse 
de zihnin uzun süreler hatırıamadığı geçmiş bilinç durumlarını yeniden 
hatırlar. Yani insan, zaman zaman geçmişteki bilincini bırakır ve sonra 
geri getirirl8l. Bütün bunlara rağmen bilince dayalı olarak bir bütünlük 
kazanan insan, geçmişte yaptığı eylemiere bağlı olarak mutlu ya da 
mutsuz olur. Kendinin bilincinde olduğu sürece kendi olur ve kendiliği 
açıklayan şeyse sürekli olan bilinçtirl9l. 

Şimdideki insanda bulunan eski eylemlerin bilinci yoluyla gelen ve 
insanın şimdisinde bulunan her şey de, hem o zaman hem de şimdi 
aynı kendiliğin bir bölümünü oluştururO Ol, Böylelikle kişi olmak, bilince 
bağlı olmakla eş anlamlıdır. Ayrıca kişi olmak geçmiş eylemiere bağlı 
olduğua göre, bilinç kişinin geçmişiyle şirndisi ve geleceği arasındaki en 
önemli pota niteliğindedir. Görülüyor ki, bilincin temel niteliği kendi 
üzerine eğiLmedir. Bu anlarnda bilinç, kendi durumunu kavrama ve bu 
durumu, geçmişe ve geleceğe göre düzenlernedir. Bu nedenden dolaylı, 
sürekli durumlara bağlı olarak, yaratmak ve üretmek sorunuyla karşı 
karşıya kalmıştır. İnsanın doğası olan kültür, insanın ürettikleriyle 
beslenerek büyüyüp gelişirken aynı zamanda insan da gelişmektedir. 
Üretme görevi aksatıldığında, içinde bulunduğu toplurnda çözülme 
başgösterir. Çözülmenin önüne geçilmediği takdirde toplum türnden yok 
olmaktadır. Öte yandan, bireyde bilincin gelişmesi için kültür her türlü 
desteği sağlamıştır. Kültür ortamma doğmak ve onun imkanlanndan 
faydalanmak onun yüklediği görevleri yerine getirrnek aklın göreviyken, 
bilinç aklın bir üst seviyesi olarak, yaşadığı ortarnı sorgulamak, kültü
rün ihtiyaçlarını görmek, gelecekte ortaya çıkabilecek durumlan öngör-

(4) Bkz. Lock; İnsanArılığı Üzerine Bir Deneme. II; XXV1I, 9. 
(5) Bkz. a.g.e., II; XXVII, lO 
(6) Bkz., a.g.e., Il; XXVII, 23. 
(7) Bkz., a.g.e., II; XXVII, 25. 
(8) Bkz .. a.g.e .. II; XXVII, 23. 
(9) Bkz., a.g.e., II: XXVII, 25. 
(lO) Bkz., a.g.e., II; XXV1I, 25. 
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rnek ve gerekli tedbirleri almak bilinçli tutumun göstergeleri şeklinde 
düşünülmelidir. 

Bilincin ortaya çıkmasıyla insanın doğasını (kültür) belirlemesi 
arasındaki ilişki önemlidir. Bu ancak hafıza terimini kullanarak açık
lanabilir. İnsanın, uzak geçmişte, geçmişi şimdiden ayırmasıyla, insan
lık kadar eski olan, tarih fikri ortaya çıkmıştır. Ayrım işleminde geçmi
şin unutulup gitmesine müsaade edilmemiş, hafızada korunmuştur. 

Hafızanın ortaya çıkışı ve kullanılışı da, bilincin ortaya çıkmasını sağla
mıştırUll. Hafıza, herkesin h~yatıyla birliktedir. O beni 'ben', seni 'sen' 
yapar. Hafıza, bugünkü kendimizi, dünkü kendimizde tanımaya imkan 
verirU 2l. Birey kendini geçmişe bakarak tanımlar ve adlandırır. Kendi
nin bilincine varır. Geleceğin hayalde olduğu gibi, geçmiş, hafızada 

vardır. Bilinç tam olarak bilinmeyen iki şey -geçmiş ve gelecek- arasında 
ince bir köprü inşa eden unsurdur. Tarih, bilinçle birlikte hafızanın için
de yer alır. Kısacası hafıza, dünyayı bir süreç olarak ortaya koymakta ve 
onu tarihi veri yapmaktır. Hafızada bulunanlardan faydalarıma durumu 
bir bilinç durumu olarak ortaya çıkar. 

Hafıza bilinç ilişkisi Bergson tarafından da ele alınmıştır. Bergson'a 
göre bilinç, öncelikle hafıza anlamına gelir. Hafıza genişlikten yoksun 

. olabilir. Geçmişin ancak az bir kısmını hatırında tutabilir. Ancak olup 
. bitmiş şeyleri de ezberinde bulundurabilir. Kendi geçmişinden hiçbir şey 
barındırmayan bilinç, bilinç olmaktan çıkar. Bilinç geçmişten elde ettiği 
malzemelerle olayların farkına varma ve yeni olaylar yaratma olarak 
karşımıza çıkmaktadır( l3l. Bilinç yalnızca geçmişe bağlı değildir; gelec~k 
için de geçmişle bağıntı kurmaktadır. "Dikkatli bir bekleyişdir, bundan 
dolayı da, hayata karşı herhangi dikkat yokken, bilinç bir şey de olmaz. 
Gelecek işte bimdadır; gelecek bizi çağırmakta, yahut, daha doğrusu, 
bizi kendine çekmektedir. Bizi zaman yolu üzerinde ilerleten bu aralık
sız çekiş kendimizin, aralıksız eylemde bulunuşumuzun da nedenidir. 
Her eylem gelecek üzerine bir bildiriştir."(l4) Bergson bilincin işlevini, 
artık varolmayan şeyi ezberde bulundurmak ve henüz varolmamış olan 
gelecekteki şeyin üzerine bindirmek olarak görmektedir. "Gerçekte 
kavradığımız şey, iki kısımdan oluşan herhangi bir süre yoğunluğudur. 
Bu iki kısım ise: Kendimizin doğrudan doğruya geçmişimiz ve az sonra 
oJacak geleceğimizdir. Biz geçmiş üzerine dayanmış, gelecek üzerine 

(lll Bkz. Shetwell: The History of History, 12. 
(12) Bkz. a.g.e., 12. 
(13) Bkz. Bergson: Zihin Kudreti. 13-14. 
(14) Bkz. a.g.e., 14. 
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eğ;ilmişizdir. Böyle dayanmak ve böyle eğilrnek bilinçli varlığın özel
l(ğidir. .. .. Bilinç var olmuş bulunar1 şey ile gelecek arasında atılmış bir 

köprüdürH5l. 

Bilinç, sonuçta kendini tanıma ve anlamaktır. İnsanı, bilgi üreten, 
muhakeme yapan bir varlık olarak tanımlamada en önemli görevi, bilinç 
vüklenmektedir0 6 l. Bu anlamda. "kendin olmak" ya da "kendini bilmek" 

insanın kendi üzerine eğilmesi, bilincini keşfetmesi ya da kendinin 
bilincine varmasıyla mümkün olmaktadır. Bilinç, kendini tanıma 
yanında kendi geleceğini görme ve gelecek için de geçmişe bakma 
sorumluluğunu yüklenmiştir. 

Bilinç, Bergson'ın tanımladığı gibi ele alındığında, insanlığın başlan
gıcından bu yana olduğu kabul edilir. Bilinç, insana özgü olan akıl, 
özgürlük, irade, ahlak, sorumluluk, ödev gibi kavramların bileşiminden 
oluşür ve kendini en iyi bireyin eylemlerinde gösterir. Birey için söyle
nen bütün bu özellikler toplum için de geçerlidir. Toplum bilincine 
ulaşahilmesi için tarih bilincini ön plana çıkarması gerekmektedir. 
Çünkü birey olmak için gerekli olan kendilik ve hafıza, toplum için 
kimlik ve tarihe dönüşmektedir. Toplum bilincinin temel dayanakları ise 
tarih ve siyaset bilinçleri olmaktadır. Tarih, uzun zaman sürecinde 
toplumun ürettiği kültür ve kültürü taşıyan temel kurum ve değerlerin, 
toplumun zihniyetini oluşturmasını ve geleceğe yönelmesini sağlarken 
siyaset bilinci gelecekle ilgili olarak topluma amaçlar ve bunları gerçek
leştirecek yollar üretir. 

Bilincin başlıca özellikleri arasında, sorgulama (eleştiri) ve geneli 
görüp değerlendirme de vardır. Kendini(l?J ve konu aldığı her şeyi, 
sorgulayarak sağlam temellere oturtmak, bilincin birinci dereceden 
görevleri arasındadır. Çünkü, kendini bilmediği ya da kendinin bilin
cinde olmadığında yapıp ettiklerinin büyük bir kısmı eksik ve hatalı 
yapıldığında kalıcı olmayacaktır. Ayrıca sorunlara sağlam, güvenilir 
çözüm bulmak için hem sorunun kaynaklarını ve unsurlarını hem de 

(l5)Bkz. a.g.e., 15. 
(16)Teoman Duralı'nın bildirdiği gibi, bilinç, bütün öteki bilgi çeşitlerinin aslı, esasıdır. 

Onun, zayıfolduğu kişilerde. elde edilen öbür bilgiler eksik, gedik ve yüzeysel kalma
ga hükümlüdürler. ... Bilinç, bütün bilgilerin denetlendiğ;i son anlamiandırma merci
idir. Bu bakımdan bilgilerin bilgisidir. .. . Bilinç, öznel bir vaka olmayıp insanın, 
toplum ortamında edindiği kişisel tecrübeler ile yaşantıların temerküzüdür, deriş
mesidir. (Bkz. Duralı; Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu. 8) Bilinç anlamıandırma 
ve değerlendirme mercii olarak da iş yaptığı görülmektedir. 

(17) Bilinç, bilinci taşıyan insanın ve dahil oldugu kültürdeki temel nitelikleri konu almak
tadır. 
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çözümde kullanılacak malzeme sorgulanmalıdır. Bu tutum, çozum 
denemesinin güvenilirliği kadar çözüm denemesini yapan kişiye de 
güven duyulmasını sağlar. 

Bilinçli bir deneme, problemin ilişkilerini de göz önüne almak duru
mundadır. Ayrıca, tarih, siyaset, kültür gibi konuların incelemesinde 
sınırlar daha da genişleyerek, söz konusu edilen çalışma alanıyla başka 
kültür dünyalarının ilişkileri de dikkate alınmak durumundadır. Çözül
meye çalışılan problem ya da· araştırılan herhangi bir konu, öncelikle ait 
olunan kültürün verilerini kullanarak, ihtiyaç duyulduğu takdirde 
başka kültürlerden yardım alınarak, sistem içinde temellendirilir. Dola
yısıyla konu, bütünlük içinde anlaşılır. Toplumun bunalım dönem
lerinde, araştırmaya konu edinilmiş herhangi bir sorun, o toplumu taşı
yan kültürün bütününü genel özellikleriyle gözönünde bulundurmak ve 
sorunu bir sistem içinde değerlendirmek bilincin insana kazandırdığı en 
önemli niteliklerden biridir. 

Cevdet Paşa'nın Tarih Anlayışı 

Çerçevesi belirlenınege çalışılan bilinÇ kavramından hareketle, 
Cevdet Paşa'da tarih bilincinin nasıl görüldügünü tesbit etmege çalı

şacagız. 

Cevdet Paşa'nın tarih anlayışı bize bilinç konusunda önemli ipuçları 
vermektedir. Tarih-i Cevdefin ilk sayfasında, bazı insanların maziden 
aldıgı ögretici, düzenli, hayırlı ve gerekli bilgiler ile hayırlı işler yaptıgı 
belirtilmiştir. Yine bu nitelikteki insanların, eskileri geçerek daha ileri 
bir görüşe varmayı ugraşı sebebi saydıkları ileri sürülmüştür. Cevdet 
Paşa'ya göre, eldeki bilgilerle, geçmişten bugüne gelip olayların asıl 

sebepleri keşfetme yetenegine sahip olanlar saygıdegerdirlerll8l. Saygı
degerligi birbakıma, geçmişin hesabını görerek gelecege yönelme bilinci 
olarak tasvir etmiştir. Bu tutum, tarih bilincinin en iyi göstergeleri 
arasındadır( ı 9). 

(18) Bkz. Ahmet Cevdet Paşa; Tarih-i Cevdet I, 13. 
(l9)Tarih bilincinin bir boyutu da tarih bilincinin kuruluşunu ya da gelişimini sağ;la

maktır. Cevdet Paşa biliminin Türkiye'de kuruluşunu yapmıştır denebilir. Bu denme
se bile, sağ;lam temellere oturtmuştur. Kendisi de büsbütün yeni bir usul ile eser 
vücuda getirdiğ;ini belirtmiştir (Bkz. Tarih-i Cevdet I. 14). Bunun en belirgin şekilde 
ortaya konduğ;u yer tarih yöntemine ilişkin düşünceleridir. 
Cevdet Paşa'ya göre. tarih konularında doğru, olayın aslına en yakın ve uygun bilgilere 
varmaktır. (Bkz. Tarih-i Cevdet I, 13). iddiaların doğ;ruluğ;unun araştırılması, doğ;ru
latılamayan iddiaların ciddiye alınmaması gerektiğ;i vurgulanmıştır. (Bkz Ahmet 
Cevdet Paşa; Tezalcir II, 59). 
Öznellik'in tarih araştırmalarındaki rolünü (Bkz. Tarih-i Cevdet I, 15). tarihçilerin 
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Cevdet Paşa, vakanüvis olarak yazdığı 1764-1826 (Vak'a-i Hayriye) 
tarihleri arasını konu alan Tarill-i Cevdet'de, eski vakanüvislerden farklı 
bir tutumda olduğunu göstermiş ve farklılığını da ifade etmiştir. Bu 
çalışmasının başında, kendinden öncekilerin namını yeniden ortaya 
koyacağım ve sonra gelecek olanların hayır dualarını alacağını belir
terekl20l, iddialı olduğunu göstermiştir. Cevdet Paşa çeşitli kaynaklarl2ll 
kullanınakla beraber onun asıl vasfı özgün düşünceler üretmesinde 
yatmaktadır. Babinger'e göre selefierin eserlerinden öylesine bağımsız 
bir düşünüşle, bir sıraya uymak için savaşlar ve iç olaylar birbirlerine 
kanştınlmamıştırl22l. 

Sorunlar üzerindeki açık ıiıerakı meseleyi yanın aniatmasına müsa
ade etmemiştir. Tanpınar'ın bildirdiği gibi, devletin tarihini adeta 
kurumların tarihinde mütalaa ediyor, düşüncesini uyandımcak kadar 
derin bir perspektifle toplumu batılılaşmağa götüren hadiselerin üzerin
de durmuştur. Muayyen bi.r fikrin müdafaasını yapan ve bu yüzden 
zaruri olarak tenkit fikrine dayanan bir eser için bundan tabii bir şey 

\ \ . 
düştüğü hatalardan kurtulmanın yolunu konu edinmiştir. Insaflı ve taraf tutmamak 
usulüne uyularak, olayların doğruluğuna ve doğruluk sebeplerinin araştırılmasına 
gayret ve ihtimam gösterilmesi istenmiştir. (Bkz. Tarih·i Cevdet I, 23-24). Cevdet Paşa 
bu ilkeye uymuştur. Tarafsızlığı ÇyŞifli vesilelerle kendisine bildirilmiştir (Bkz. Tezakir 
N, 74). Tarih bilgisinin denetleme uı;ısuru olarak eleştiriyi yöntem olarak kullandığı 
gibi, bütün tarih araştırınacılarına datavsiye etmiştir. (Bkz. Tezakir N, 218, 222-224, 
236-244). 
Konu seçiminin de önemli olduğu, bu seçim ilkesinin de jayda" olduğu (Bkz. Tarih-i 

Cevdet I. 23). belirtilmiştir. Fayda esnek bir kavram olduğundan, her hangi bir olay. 
çeşitli tarih araştırmacıları tarafından, kendi bakış açılarıyla değerlendirileceğinden. 
olay çok yönlü incelenmiş olur. Tarihteki sonsuz sayıda olayın tarihe geçi
rilemeyeceğine göre, seçiciiik, bilimsellik açısından önem kazanır. 
Tarih biliminde amaç, doğru, güvenilir bilgileri elde etmekle birlikte, tarih yazarımn 
görevleri arasında, faydalı haber vermek, herkese ibret olabilecek olayların gerçek 
sebeplerini okuyup araştırıp herkesin anlayabileceği gibi açık ve akıcı olarak anlatır. 
Yoksa ağır, ağdalı cümlelerle bilgi ve hüner göstermek, ya da gazete gibi günlük olay
lan söylemek değildir (Bkz. Tarih-i Cevdet I, 23). 
Cevdet Paşa, tarih bilimini taşıyan temel kavramlar ve ilkeleri (doğruluk, güvenilirlik, 
seçicilik, nedensellik, eleştiri, karşılaştırma, gözlem, amaç, fayda gibi) yer yer tanım
layıp yer yer de kullanarak bu bilimin temel özelliklerini kazanmasını sağlamıştır. Bili
min hem amacını hem de yöntemini güvenilir bir tabana oturtmuştur. 

(20) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 14. 
(21) Kaynak olarak sadece arşivlerden değil, kendinden önce gelmiş olan vakanüvislerden 

de ve özellikle Vasıf, Enveri, Edib, Halil Nuri, Pertev, Asım, Şanizade ve Es'ad ve sırası 
geldikçe de Ceberti gibi Arapça kaynaklardan faydalanmıştır. Fransız kaynaklardan 
uzak durmuş. (Bkz. Babinger; Osmanlı Tarih Yazarları, 410). 

(22) Bkz. a.g.e., 410. 
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olamazdıl23l. Tanpınar'ın haklı olarak belirttiği gibi, Tarilı-i Cevdet eleş
tiriye büyük yer veren bir eserdir. çünkü konu edindiği çağda eleştiri 
çok yaygındır. l 77 4-1826 dönemi devletin kökünden sarsıldığı devirdir, 
sınırlar güvenliğini kaybetmiş olduğundan, toplum, dış güvenliği olmak
sızın yaşamaya başlamıştır. Toplumun bütün kurumları bir ihtilal 
manzarası göstermiştir. Bu dönem, bir medeniyetin içten tükendiğini 
anladığı, acı gerçeklerin devridir. Bu devirde, giderek artan eğilim, 

herşeyi yeniden kurmak düşüncesidirl24l. 

Cevdet Paşa Tarihi-i Cevdet'de, her ne kadar belli bir dönemi yazmış 
olsa da, çeşitli konulara yer verdiğinden bu çalışma oldukça geniş bir 
perspektif sunmaktadır. Bu perspektiften yola çıkıldığında, onun bir 
medeniyet tarihçisil25l ve Osmanlı tarihçilerinin en büyüğü olduğul2öl 
Türk tarihçilerinin de en önemlileri arasında yer aldığı tartışma götür
mez. Ayrıca, uyguladığı yönteme bakıldığında, tarih bilimine katkısının 
en üst seviyede olduğu anlaşılmaktadır. 

Tarih Araştırmalarında Amaç 

Geçmiş olaylara ait kitapların yazılmasında ve okunmasında asıl 

aranan ve istenilen nediı{27l, sorusu bize, Cevdet Paşa'nın tarihden 
beklediklerinin neler olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Cevdet 
Paşa'ya göre tarihin görevleri arasında, gelecek nesilleri iyi davra
nışlarda bulunma yönünde uyarmak ve yaşanılan iyiliklerden fayda
lanmalarını sağlamak ve gelenekiere dayanak olmak vardır. Tarih, 
dünyanın, insanlığın, geçmişinden şimdiki ve gelecek toplurnlara haber 
verme aracı olduğu gibi, dünya çapında yaşayan örnekleri, hatıraları ve 
uygulamaları içeren bir yapıdır. Ayrıca geçmişte muhtelif milletierin 
birbirlerine nisbetle üstünLük ve ileri değerde olduğunun öLçü ve miyan 
da tarilıdiı{28l. Toplumlar arası çekişmelerde geçmişin silah olarak kulla
nılması öngörülmüştür. Geçmiş değerler bugünün sorunlannın çözü
münde güven verici bir unsur olarak kabul edilmiştir. 

Tarih çalışmalarında amacın, büyük ölçüde siyasi kaygılar tara
fından belirlediği görülmektedir. Cevdet Paşa'ya göre, bilim olarak Tarih, 
herkese, özellikle de devlet adamlarına geçmişteki gizli ve saklı olaylan 
öğretip duyurmakla görevli olduğu gibi, halkın bütün dünyaya ait 

(23) Bkz. Tan pınar; 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 170. 
(24) Bkz. a.g.e., l7l. 
(25) Bkz. Ortaylı; Cevdet Paşa ve Avrupa Tarihi. 166. 
(26) Bkz. Yinanç; Tanzimat'tan MeşrutiyeteKadar Bizde TarihçiWc, 576. 
(27) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 23. 
(28) Bkz. Tarih-i Cevdet I,l3. 
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menfaatlere dönük olarak, okuyup, degerlendireceği ve yönetici devlet 
adamlarınca da el üstünden tutulan .. menfaatleıi çok bir fendirl29l. Tarih
ten beklenen yalnız bir olayın falan zamanda meydana geldiğini bilmek 
degildir. Bu nedenle tarih yazımında amaç "faide-i tarih" olmalıdırl30l. 
Böylesine bir yaklaşım, tarih bilincine en uygun olan tavırdırl31). 

Cevdet Paşa, genel faydacı yaklaşımını, devlet örnegiyle desteklemiş
tir. Ona göre, devlet düzeninin korunması, devletin eski usullerinin 
tarih aracılıgıyla tesbit edilip saklanması ve yeri geldiğinde günün şart
larına uygun bir şekilde yeniden ele alarak devlette kullanılması faydalı 
lo lur. Bu nedenle tarih egitim ve ögretimi çok gereklidir(32l. Sorunların 
çözümünde geçmiş düşünceleri kullanma, yeni fikirlerin üretHebilmesi 
için geçmişi malzeme kayağı olarak görme fikri oldukça önemlidir. 
Geçmişi oldugu gibi taklit etme degil, geçmiş malzemeyi günün şart
larına uygun bir şekilde degerlendirme esasıdır. 

Devlet adamlarının, herşeyi kendileri yaşayarak ögrenemeyeceğine 
göre, başkalannın tecrübelerinden faydalarımaları gerekir. Faydalanılan 
kaynakların önemli bir kısmını tarihler oluşturur. Vatan ve memleketini 
seven, devlet ve milletinin ayakta durmasını isteyen gelmiş geçmiş 
maarifin hakkını verenler kendi yüzyıllarının olay ve haberlerini kayıtla 
sonra gelenlere bırakmışlardır. Bunu yapanlar hayırlı davalarında öncü 
olmuşlar, hayır dualar almışlardır. Ayrıca insan, geçmiş ile geleceğin 
durumunu kavramak, bundan da öte, ezel ile ebed sınırlarına nüfuz 
etmege çalışmaktadır. Bu insanın tabiatında vardır(33). Geçmiş ve gele
cek varolma ve kimlik kazanma için gerekliyken, ezel ve ebed entel
lektüel bir merak yanında, bir inanç unsuru olarak da insan olmanın 
şartları arasında yerini alır. Geçmişle gelecek arasındaki bagın üst sevi
yelerde kurulması tarih bilincinin de seviyesini gösterir. Bu bilincin 
ortaya çıkmasında çok önemli katkı saglayan tarih bilimine, Cevdet 

(29) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 23. 
(30) Bkz. Tezakir IV, 58; Meriç; Cevdet Paşa'nın Cemiyet ve Devlet Görüşü, 13. 
(31) "Fayda" terimi tarih bilimine katkı olarak da düşünülebilir. Dogru bilgileri verebilmek 

için, tarih biliminin geliştirilmesi "fayda" açısından degerlendirilebilir. 
(32) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 26. 
(33) Bkz. Cevdet Paşa Tarihi!, 1973, 4. 

Tarih felsefesinin bir kolu olarak, spekülatif tarih felsefesinin temel sorunu, insanın 
bu dünyadaki yeriqin ne oldugunun sorgulanmasıdır. Bu anlamda, insan nasıl yara
tıldı ya da oluştu? Niçin bu dünyada var? Dünyadaki amacı nedir? İnsanın yapıp 
ettiklerini anlamlı kılan tarihin, bütün (insanlık tarihi) olarak bir anlamı var mıdır? 
Tarihte ilerleme var ımdır; varsa ölçüleri nelerdir? türünden soruları kendine konu 
edinmektedir. Cevdet Paşa, insanın ebed ve ezel sınırlarını merak et_mesi onun spekü
latif tarih felsefesi merakı için ipucu olabilir. 
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Paşa'ya göre, insanın manevi olarak ihtiyacı vardırl34l. Bu nedenle de 
tarih araştımıalarma gereğinden fazla yer vermek, zaman ayırmak gere
kir. 

Cevdet Paşa devletin belli bir dönemin ( 177 4-1824) tarihinin yazıl
mamış olmasını esefle yad ettikten sonra, Halbuki asıl tarih yapra/c
lanna yazılacak ve her fıkrasında pek çok uyanış hissi ve ibret alınacak 
tarih problemleri bu Teayda geçirilmemiş, boşluTeta ve kötü günlerin olay
lan idP5l, der. Uyanış ve uyanışın getirdiği sıkıntılar toplumun gele
ceğini kurmak açısında önemlidir. Bu nedenle bunalım ve bunalıma 
bağlı olarak ortaya çıkan çözüm arayışlan dikkate değerdir. Toplumun 
içinde bulunduğu bunalımdan çıkmanın yolu toplumu iyi tanımak ve 
bunalım hakkında ileri sürülen fikirleri yerinde değerlendirmekle çıkış 
yolunun bulunması mümkün olur. İleri sürülen fikirlerin eksik, yanlış, 
yetersiz gibi tutumlada reddetmek yerine onları inceleyerek önerilecek 
çözümde kullanılabilecek unsurları seçip almak akla daha uygundur. 
Bunları yapabilmek için de, ileri sürülen fikir ve davrannışları tespit 
edip kaynaklarda yer almasını sağlamak elzemdir. Cevdet Paşa iki 
açıdan da çok üzülmüşe benzemektedir. Çünkü ileri sürülen fikir ve 
uyanış hareketlerin kayıtlan yapılmamış ve dolayısıyla kullanılmamış
lardır. 

Görüldüğü gibi Cevdet Paşa, tarihin amacını, geleceği belirleme ve 
gelecekte mümkün olduğunca az hata yapmanın yardımcı unsur
larından biri olarak göstermiştir. Cevdet Paşa tarihi bir yandan içti
maileştirmiş, bir yandan da devletin yaşayabilmesi için bu ilmin ne 
kadar vazgeçilmez olduğunu göstermiştirl36). Kafasında oluşan devlet 
modelini gerçekleştirmek için kuracağı temeli ve kullanacağı malzemeyi 
tarihden derlemiştir. Devletin yükseliş ve çöküşünü konu almasıl37l 
yanında, toplumu yönlendiren kurumların bütününü göz önünde 
bulundurması, geniş kapsamlı bir tarihin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Toplumun sorunlarının tesbitinde ve çözümünde büyük ölçü
de tarihe bağlı olunduğundan, gününün şartlannda tarihi ön plana 
çıkarmanın kaçınılmaz olduğunu anlamış, bu düşünceleri de uygu
layarak öğretmeye çalışmıştır 

(34) Bkz. Cevdet Paşa Tarihi!. 1973, 4. 
(35) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 13. 
(36) Bkz. Meriç, a.g.e., 21. 
(37) Bkz. Yinanç, a.g.e., 576. 
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Toplum Özellikleri 

Cevdet Paşa toplumun sorunlarını üstlenme ve sorunlardan kurtul
manın nasıl mümkün olacağını arayan bir devlet adamıdır. Bu nedenle 
tarih çalışmalanna büyük önem vermiştir. Toplum ve devlette ortaya 
çıkan sorunların kaynaklarını, gelişme seyirlerini büyük bir hassa
siyetle tesbit etmiştir. Bu hassasiyetin iki önemli nedeni vardır. İyi bir 
bilim adamı olması, diğeri de sorunların çözümü aranıyorsa, sorunun 
iyli tanımlanması ve bilinmesi gerekir, ilkesi dir. Cevdet Paşa bu iki ilke
ye de bağlı kalarak çalışmalarını sürdürmüştür. Hasta toplum ve devle
tin tedavisi için hem toplumun hem de devletin oluşumunu sağlayan 
ilkeleri ön plana çıkarmak gerekir. Cevdet Paşa çalışmalarının çeşitli 
yerlerinde bu ilkelere değinmiş, ilkelerden hareketle bozulmayı ve yeni
den yapılanınaylı gerçekleştirme çabasında olmuştur. 

Cevdet Paşa'a göre, insan, medeni yaşamayı bilen, hayat seviyesini 
yüksek tutmaya çalışan, yalnız başına değil, toplulukta bir arada bulu
nan varlıktır. Toplumlar, tarihi süreç içinde geliştirdikleri kültüre ve 
nıedeniyetin temsilcisi olan şehre yakınlığı ya da uzaklığına göre sınıf
landırılmıştır. En alt sınıf, çadırda yaşayan, temel ihtiyaçlarını karşı
lamakla birlikte, uygarlık neticesi olan eğitim, sanat ve sanayide insan
lığın yüksek hissesinden ve payından mahrum olan kabilelerdir. İkinci 
öbek, şehirlere göre medeniyetten uzak olan köyler ve kasabalardır. 
Topluluğun en yüksek derecesi uygarlıktır, yani devlet ve saltanat 
mertebesidir. Devlet korunması sayesinde insanlar birbirlerine yapa
bilecekleri kötülük ve düşmanlık korkusundan uzak olurlar. Bu onların 
insanca yaşama isteklerine varmasını sağlar ve yüksek değerlere, ergin
liğe ulaşmalarını kolaylaştınr(38l. 

Her ne kadar insan, kendisini kötülüklerden uzak tutmak ve menfa
atlerini elde etmek için yaradılıştan getirdiği içgüdüsünü kullansa da, 
çoğu zaman birçok kimsenin eylem ve arzularının birleşmesinde güçlük 
ortaya çıkar. Cevdet Paşa'ya göre, güçlükler öylesine boyutlara ulaşır ki, 
insanlar baş başa kaldıklarında birbirlerine acımayıp yok ederler. Hem 
insanların anlaşma zorluklarından hem de toplumların çıkarlan nede
niyle, devletler arası savaşlar sık sık yaşanır. Bu durumlarda, herkes 
özel ve genel haklarını hükümet eline verip, onun otorite, yardım ve 
davranışına razı olarak insanca değerlerle, olgunluk ve erginliği ele 
geçirme fırsatını kazanırlar(39l. Cevdet Paşa devletin nasıl ortayla çıktı-

(38) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 25. 
(39) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 25. 
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gını bu şekilde açıklamıştır. Ona göre, içgüdüsüyle hareket eden insan 
belli tehlikelerden kurtulmak ve güven içinde yaşamak için devlet düze
nini kurmak geregini duymuş ve bu gerekliligi yerine getirmiştir. Hakla
rın devlete devri karşılığında olgunluk ve erginlik elde edebilmelctedirler. 
İş bölürnü geregi, herkes kendi görevini yapmaktadır. Herkesin birinci 
dereceden görevi olan işte bu uzmanıaşıp olgunlaşması kaçınılmazdır. 
Ayrıca güvenlik içinde ihtiyaçların karşılanması, fikri konularda da 
gelişmeyi kolaylaştırınaktadırl 40). 

Toplum, ziraat, ticaret, memuriyet ve askerlik gibi hizmetleri yapan 
sınıflara ayrılır. İlim ve sanayide gelişmiş toplumlar zaruri ihtiyaç 
maddelerini kısa sürede ürettiklerinden, geriye kalan boş zamanlarını 
ilim ve sanata ayırarak gelişmelerini sürdürürler. Bununla birlikte o 
toplumlar basitlik içinde kalmayıp, süslenme ve külfete büyük yer 
vermeye başlamalarından bu tür ihtiyaçlar giderek artar. Şahsi menfa
atler ve amaçlan da çogalır. Böylece toplumun idaresi güçleşirl4 ll. 
Zamanında gerekli tedbirler alınmadıgı takdirde kurumlar bozulur gide
rek de devlet çökmege başlar. 

Bu tesbitler ışıgında Osmanlıya baktıgında, kurucu olarak Türkleri 
ön plana çıkarmaktadırl42l. Türklerin güzel nitelikleri ile kahramanlıgı 
ve İslam dinine baglılıklan onların güç kaynagı olmuştur. Bu güçle 
kurdukları devlet de güçlü olmuştur; idare etme istidat ve kabiliyet
leriyle İslam dünyasına birlik, beraberlik ve güvenlik getirmişlerdir(43l. 
Ayrıca öylesine iyi bir düzen kurmuşlardır ki, birçok lisanla konuşan, 
inanış, davranış, görüş ve düşünceleri farklı olan milletierin birarada 
yaşamasını saglamışlardır. Bu nitelikleri de beceriyi kendinde toplayan 
ve uygulayan devlet ve toplum, elbette medeniyeti en üst seviyede yaşa
yan yüksek bir topluluk ve kendine güvenen güçlü bir devlettir(44l. 

(40) Platon Devlet'in ikinci kitabında, toplurnlaşmayı toplumun gelişmesini, birinci dere
ceden ihtiyaçlardan başlayarak, iş bölümü, mesleklerin ortaya çıkmasına bağlamıştır. 
Cevdet Paşa'da da benzer bir yapı göze çarpmaktadır. 

(41) Bkz. Cevdet Paşa Tarihi I, 1973, 4. Platon, toplumda görülen bozulmalann, büyük 
ölçüde zenginlik ve ahlak çöküntüsünden geldiğini düşünmüştür. (Bkz. Platon; Devlet, 
7. ve 8. Kitaplar; Platon; Yasalar, 3. Kitap) Cevdet Paşa da bu ilişki üzerinde dikkatle 
durmuştur. 

(42) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 46. 
(43) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 37. Cevdet Paşa'ya göre, kurucu millet ve asker olarak Türkler, 

garip bir yapıya sahipler. Vakt-i hazarda (banş zamanı) maaş ve ta'yin için sızlanır. 
Seferber oldu/darmda kuru elerneğe kanaat ederler (Bkz. Tezakir III. 168). İşte bu mille
tin nasıl bir idare kurduğu ve idarenin nasıl bozulduğu yeni idaresinin nasıl olacağını 
çağın sorunlarını da göz önünde bulundurarak düşünen ve yer yer de uygulayan 
Cevdet Paşa'nın arayışianna yakından bakmak gerekmektedir. 

(44) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 37. 
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Medeniyet seviyesinde en üst mertebeye çıkmış olsa da, Cevdet 
Paşa. Osmanlı devletini askeri devlet olarak tanımlamıştırl45l. Devlet 
kadrolannın büyük ölçüde askeri yapıdan gelinerek daldurulması göz 
önünde bulundurulmuştur, Ayrıca Yeniçerilerin Osmanlı Devleti'ndeki 
yerini anlatırken devletle asker ilişkisini çok açık bir şekilde dile getir
ıniştirl46l. Halkı göz önünde devlet, kitap ile kılıç şeklinde sembol
leşmiştiL "Padişah size bir kitap ile bir kılıç yollamış. Kitaba itaat edele
ri11 kılıç ile işi yolc ve illa kılıç hazırdır"l47l. Kılıç askerliği ve cezayı temsil 
ederken, kitap sivil idare ve yargıyı temsil ettiğini kabul etmek gerekir. 

ToplumsaHaşma ve devletleşmenin tarihi bir süreç içinde geliştiği 
ortaya konmuştur. Dolayısıyla tarih gelişmenin arkasındaki en önemli 
unsur olarak kabul edilmiştir. İçinde bulunduğu ya da vanlan son 
noktayı kavramak ancak tarihi süreci anlamakla mümkün olmaktadır. 
Cevdet Paşa bu zihniyetle Osmanlı Devleti ve toplumunun sorunlarına 
eğilmiş tir. 

Devlet 

Yukarda görüldüğü gibi, devlet, medeniyelin ulaştığı en son nokta
lardan biridir. En son ve en gelişmiş kurum olan devletin özellikeri 
nelerdir? Devlet, toplumun, güven, huzur ve düzen içinde yaşamasını 
sağlamak ve geleceğini hazırlama sorumluluğunu yüklenerek, belli bir 
toplumun bilinç seviyesine bağlı olarak, geçmişte oluşmuş giderek de 
gelişmiştirl48). Kuruluşu ve görevleri açısından ele alındığında, devlet, 
bilincin tanımı olan, geçmişle gelecek arasında köprüdür, ifadesine 
uygun bir yapıdadır. Devlet sorumluluklarını yerine getirirken, temsil 
ettiği toplumun ve kültürün nitelikleri ile çağın gerekleriyle uyum içinde 

(45) Bkz. Tarih-i Cevdet N, 2173. Askeri devlet olmasının niteliklerinden biri olarak halkın 
askerliğe bakış açısıdır. Boşnakların askere yazılmaları üzerine Avusturya memurlan 
onlara, Devlet-i Aliyye'nin borçlan var, size aylık veremez, dediklerinde: Boşnaklar, 
para için askerlik etmek bizim dinimize yakışmaz. Biz askerlik vazifesini ancak din ve 
devletimiz için ifaya borçluyuz. Erkan-ı vilayet böyle nasip görmüş. Kaza-i erba'a müfti
leri dahifetva vermiş. Biz andan dönmeyiz. (Bkz. Tezakir III, 44). 

(46) Bkz. Tezakir N, 219. 
(47) Bkz. Tezakir III. 168. 
(48) Osmanlılarda devlet içinde kullanılan Devlet-i ebed-müddet ifadesi bir taraftan gücün 

ve zaferin, diğer taraftan siyasi yapının sürekliliğinin vurgulanmasıdır. Devlet kelimesi 
hem hakimiyetin el değiştirmesi hem de bu hakimiyete dayalı siyasi yapı için kulla
nılmıştır. (Bkz. Davutoğlu: 'Devlet', 235. 
Bu ifadenin devletin zaman açısından sonrasız (sonsuz zaman süreci) olduğunu 
göstermesi açısından anlamlıdır. Yüklenilen bu nitelik devletin ilahi bir özellik taşı
masını da gösterir: çünkü, bu nitelik ancak Allah'a mahsustur. Devlete güvenin de bir 
göstergesi olarak oldukça anlamlı bir ifadedir. 
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olmak zorundadır. Bunları yapmadıgı takdirde meşrulugu tartışılacagı 
gibi. çok çabuk da çözülüp yok olur. Toplum ve kültüre uyumlu hareket 
etmek, onları iyi tanımakla mümkün olmaktadır. Tanımanın da hemen 
hemen biricik yolu onların tarihini incelemektir. Bir kültürde ortaya 
çıkan devlet yapısını incelemek ve onun ilkelerini ortaya koymak, o 
kültürün de genel özelliklerini büyük ölçüde ortaya koymak olurf49l. Bu 
açıdan bakıldıgında Cevdet Paşa, yaptıgı çalışmalarda, Türk kültürünün 
önemli özelliklerini, tarihi perspektiften haraketle devlet çerçevesinde ele 
almıştır. 

Cevdet Paşa'ya göre, her devletin iki temel görevi vardır: 1- Memleket 
içinde sosyal adaleti kurarak halkın haklarını hukuk çerçevesinde koru
mak, 2- Sınırlan düşman saldırılarına karşı savunmak. Bu iki görev 
tam olarak yerine getirildiginde devlet başarılıdır denirf50l. Bu görüşünü 
Tezakir'de daha ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Hükümetlerin, biri 
halkın hukuki haklarını yerine getirme ve digeri halkın korunması 
olmak üzere, halka karşı iki görevinin oldugu belirtilmiştir. Birinci 
görev, adiiye kurumu çerçevesinde mahkemeler tarafından yerine geti
rilir. İkincisi ise askerlerin görevidirf5 ı ı. 

Devlet, görevlerini yerine getirebilmesi için kendine genel bir yapı 
oluşturması gerekir. Cevdet Paşa'ya göre bu yapının iki temel çeşidi 
vardır. İdare ya merkezidir ya da gayri merkezidir. Buna öncelikle karar 
verilmesi gerekir. Çünkü yapılanma bu karar dogrultusunda olacaktır. 
Merkezi ya da yerel olması devlet yapısının oluşumunda önemli fark
lılıklar getirirf52 l. Bununla birlikte devletin oluşumu, devleti elinde 
bulunduran grupların anlayışına göre gerçekleşmektedir. Cevdet 
Paşa'ya göre, temelde üç grup vardır: Saltanat dairesi (hanedan), zengin 
ve soylular, halk. Bu gruplar arasındaki ilişki adil olursa, devletin çalış
ması da başarılı olur; gruplar arası işler dogru gitmedigitakdirde devlet-

(49} Hegel'in devlet anlayışı tarih anlayışından çıkar. Hegel'e göre devlet, tarihsel yaşamın 
yalnızca bir parçası, özel bir alanı değil, asıl özü, nüvesidir. O, başlangıç ve sondur. 
Hegel, tarihi geçmişten devletin dışında ve devletten önce söz edilemeyeceğini bildir
miştir. (Bkz. Cassirerş Devlet Efsanesi. 266). Devletin kültürümüzdeki yerini düşü
nürsek Hegel'in bu düşüncesi Türk devlet ve tarih anlayışına çok uygundur. 

(50) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 84. 
(51) Bkz. Tezalcir Iv. 97. 
(52) Bkz. Tezalcir IV. ı 02. imparatorlukların yapıları gereği çok çeşitli kültürleri barın

dırmış olmaları, kültürlerin hakim olduğu bölgelerde o toplumun gelenek-görenek, 
dünya görüşü ve inançlarını göz önünde bulundurarak onları yönetmek daha kolay 
olmaktadır. Merkeze bağlandıklarında ise kültürlerini yaşamada yeterli hoşgörü göste
rilmez. Osmanlıdaki sorunlan içten içe yaşayan Cevdet Paşa bu problemle yakından 
ilgilenmiştir. 
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te bir takıın bozulmalar meydana gelir. Bozulan toplumun düzel
tilmesinde hangi grup ağırlığını koyup işleri düzeltirse devletin yapısı ve 
toplumun yönlendirilmesi o grup tarafından sağlanırl53l. Cevdet Paşa 
bu düşüncelerini örneklemiştir: İngiltere'de asiller devlete hakim olup ve 
ıslahatları kendi çıkarlan doğrultusunda yaptıklarından meşrutiyet 

hakirn olmuştur. Fransa'ya çoğunluk (tabaka-i ulya) hakim olduğundan 
cumhuriyet sistemi yerleştirilmiştir. Rusya'da da çoğunluktan (tabaka-i 
ulya) başlandı ama mutlak (merkezi) hükümet tesis edildil54l. 

Devlet, yapılanması ne şekilde olursa olsun, görevi olan adalet ve 
güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getir
mekle görevli kurumların yapısı ve birbirleriyle ilişkilerinin düzenli 
olması da devletin iyi işlemesi için gereklidir. Cevdet Paşa'nın bildirdiği 
gibi, Osmanlı Devleti'nde, adaleti yerine getiren mahkemeleri tertip 
edenler devlet heyetinde de yer alırlar. Mahkemeler ne kadar muntazam 
ve mükemmel olursa, toplumun manevi gücü o kadar yüksek olur. 
Aynı şekilde savaş gücü de ne kadar mükemmel ise içte ve dışta ünü ve 
etkisi büyük olur. Bir devlet bu iki vazifeyi hakkıyla yerine getirmelidir. 
Halk da hükümetin emirlerine tam anlamıyla uymak durumundadır. 
Devlet, vergileri hakkaniyet üzere tahsil edecek, gelirleri artıracak 

düzenlemeler yapacak, ticaretin düzgün yapılmasını sağlayacak düzeni 
kuracak, her işi ehil kişilere verecek yapıyı oluşturacaktır. Ayrıca devlet, 
iç ve dış siyaset, maliye, bayındırlık ve eğitim gibi çeşitli kısırnlara ayrıl
mıştır. Bütün bunlara umur-ı mülkiyle (iç işleri, halka ait işler). siyaset 
denir(55l. Bütün bu görevleri yerine getirecek kadrolan yetiştirmek de 
devletin görevleri arasındadır. Zira Cevdet Paşa'ya göre, iyi bir idarenin 
oluşu ile devletin ilerlemesi ve mutluluğun elde edilmesi yöneticilerin 
dikkat ile ihtimam ile maharetlerine bağlıdırl56l. Ayrıca Osmanlı'nın 
klasik dönemi bu tip idarecilerle dolu olduğundan işler iyi gitmiştir. 
idareciler bozuldukça işlerin kötüye gitmesi de kaçınılmaz olmuştur. 

Cevdet Paşa'ya göre devlet memurlan üç kısımdır: İcral57l, yargıçlar 

(53) Platon'un, sistemlerin birbirlerine geçiş ve toplumun karakterinin belirlenmesinde 
yönetimi elinde bulunuduranların etkisi ve topluma kazandırdıkları insan tipleri 
hakkında (Bkz. Platon; Devlet. 8. ve 9. kitaplar.) 

(54) Bkz. Tezalcir N. 219. 
(55) Bkz. Tezalcir N. 97-98. 
(56) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 25. 

Bu görüş Platon tarafından ayrıntılı şekilde Devlet adlı kitapta işlenmiştir. İnsan ve 
toplumun amacının. dogruluk içinde yaşayarak mu.tluluga ulaşmak oldugu belir
tilmiş, bunu da gerçekleştirecek kurumun, iş yetiştirilmiş yöneticilerin yönettigi devlet 
oldugu ileri sürülmüştür. 

(57) Siyasetçiler denebilir, çünkü bütün özellik ve görevleri onları çagnştırmaktadır. Veri
len nitelikler bugünkü siyasetçiye de uymaktadır. 
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ve askerlerl58l. Bu üç memur sınıfı görevlerini yaparken benzerlik ve 
ayrılıklar gösterir. Görev hususunda hakimler, askerlere benzerler. 
Askerlerin emirleri kesinelir ve şerh ve tefsir edilmezlerl59). Hakimierin 
bağlı olduklanı şer-i şeıif ve kanun-i münif de kesindir. Hakimler h u su
satı vakıayı şerh ve kanuna tatbikarı kemal-i adalet üzere fasl u hasme 
memurdurlar. Kendi mahkeme-i vicdaniyelerine müracaat ile hükme
demezler. Bu nedenle askere benzerler. İki sınıfın işleri çeşitli değil sade 
ve tek tarzda gider. Fakat icranın hizmetleri o kadar çeşitli ve farklı 
koliara ayrılır ki bir kaicleye· oturtulamaz. Belki de siyaset ve idarenin 
neden ibaret olduğu hakikatıyla tarif olunamaz. Görevle gönderilen 
memurlara verilen taliinatlar, sorunun çözümünü üstlenen kişilerin 

dirayet ve çok yönlü düşünebilme yeteneklerine bırakılmıştır. Umuru 
siyasete hal ü mevkinin icabına dilekat etmek ve ahalinin mizacını gözet
mek lazım gelir ve çok defa nass-ı talimatın doğrudan doğruya icrası 
muvafalc-ı masıahat olamaz. Bu cihetle icra memurlan vardıklan memle
ketin töresini bilip ve ahalisinin tavru mizacını öğrenip de ana göre ifayı 
memunriyet ederler. (60). Memurların bu şekilde yetiştirilmeleri şarttır. 
Öncelikle hukuk ve askerlik alanlarında kanun ve emidere tam itaat 
istenirken, bu iki alan dışında icracla bulunacaklar için gerekli eğitimin 
yanında, kişisel beceri ve bulunduklan yöreyi aniayıp tanıyarak icrada 
bulunmalan beklenmektedir. 

İcranın görevi devletin geleceği açısından son derece önemlidir. 
Çünkü, Osmanlı devletinde oldukça farklı kültürler ve yaşantılar vardır. 
Birl vilayetin sancakları arasında dahi fark vardır. Bundan dolayı, 

memurlar bir yıl geçmedikçe bulunduklan yerlerde sağlıklı kararlar 
veremezler. Bu süre içinde de danışarak karar vermeliclirlerl6 1l. Bu fark
lılıkları gözönünde bulundurarak karar verilmediği taktirde, o yörenin 
halkı devlete küsecek ve en küçük bir durumda devletten ayrılma 
başkalan yanına geçme arayışlarına girecektir. Bu tür davranışlar 

(58) Bkz. TezaJcir N. 99. 
(59) Kant, Aydınlanma Nedir? adlı yazısında, görev ahlakı anlayışı gereği, komutanın verdi

ği emrin yanlış da olsa askerler tarafından yerine getirilmelen gerektiğini ileri sürmüş
tür. Kendi ahlak anlayışı, görev ahlakı, açısından önemli bir durumdur. (Bkz. Kant. 
Aydınlanma Nedir? Sorusuna Yanıt. 214-221) Cevdet Paşa, hem hukukçularınn hem 
de askerlerin bağlı oldukları ilkeler gereği. görevlerini yerine getirmelerini, görev 
ahlakına bağlamış olabileceği kanaatindeyim. Bu Kant'ı okuduğu anlamında değil, 
İslam dini ve Türk devlet anlayışı çerçevesinde ve bir hukukçu olarak, hukukun 
önemini görmemesi düşünülemez. İki bin yıldır süren Türk devlet geleneğinde, askeri 
hiyerarşide, emir tartışılmadan yerine getirilir. 

(60) Bkz. Tezalcir N, 99. 
(61) Bkz. Tezalcir III. 164. 
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arttıkça, devletin geleceği açısından büyük sıkıntılar ortaya çıkacaktır. 
Bu sıkıntılan aşabilmek icin üç tür memur gurubunun da işlerini 

mükemmele yakın yapmaları beklenmektedir. Bunları yapabilmek için 
de memurların çok iyi eğitilmesi ve tecrübelerden geçirilmesi kaçı

nılmazdır. 

Devletleri yönlendiren unsurlardan birinin de nıenfaat olduğunu 

görmüştür. Devletler arası dostlukların olmayacağını kabul etmiştir. 

Kişiler arası ilişkilerde en üst seviye olan dostluk gereği kişiler birbirleri 
için fedakarlıkta bulunurlar. Fedakarlıktan devletler arasında olama
yacağını belirtmiştir. Devletler arası ilişkide menfaat esastır. Zira her 
devlet kendi toprak bütünlüğünü ve milletinin menfaatlerini korumakla 
yükümlüdür. Hükümet, yük altına girerek, kendi topraklarını riske 
atacak ve milletine fayda vermeyecek şekilde asker ve para harcarsa, 
kendi milletine hainlik etmiş olur. Hangi devletlerle ilişki kurup menfaat 
sağlayacağını önceden belirleme devletin görevleri arasındadır. Son 
yüzyıllarda devletler arasındaki ilişki ve bağlar günden güne artıp çoğa
larak genişlediğinden bu nokta devletçe en çok üzerinde durulması 
gereken yandırl62l. Çünkü bundan en çok Osmanlı Devleti zarar 
görmüştür. Devletler arası ilişki üzerinde durmasının başlıca nedenleri 
arasında, devletin gerçek yapısını ortaya koymak olduğu kadar, mesai 
arkadaşlarının, 19. yüzyıldan başlayarak, günümüzde de devam eden, 
devletler arası dostluk yanılgısını göstermektir. Cevdet Paşa, İngiliz, 
Alman ve Fransızlan dost bilen ve işleri bu dostluklara güvenerek 
yapmaya çalışan çok sayıda devlet adamı ve hükümet tanımıştır. 

Menfaat noktasını vurgulayarak, hem kendi siyasetlerini belirlemek 
hem de kendilerini dost olarak tanıtanların ilkece dost alamayacaklarını 
dar görüşlü siyasetçileı-e göstem1eyi amaçlamıştır. 

Cevdet Paşa devletin yapı itibariyle durağan (statik) olmadığını kabul 
etmiştir. Ona göre, hangi devlet olursa olsun bir durumdan bir başka 
duruma geçildiği için her devirde özel bir hal alır. Her durunıda bir 
türlü davranmak ve her devrin gelişmesine göre çare ve ilaç aramak 
lazım gelirl63l. Bu anlayış devletin ve toplumun yapı itibarıyla sürekli 
izlenmesi gerektiğini dolayısıyla sıkıntıların çıktığı an müdahale etme
nin kolay olacağı temeline dayandırılmıştır. Ayrıca, değişken olduğu 

kabul edilen yapının değişmesini engelleme çabalarınında bir işe yara
mayacağı, doğal seyrine engel oldukça sorunun daha da büyüyeceği 
açıktır. 

(62) Bkz. Tarih-i Cevdei II. 569. 

(63) Bkz. Tarih-i Cevdei I, 27. 
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Devlet de canlı varlıkların doğum, gelişim ve ölüm seyrini göster
diğinden, onun gelişim seyri içinde hangi noktada bulunduğunu tespit 
etmek ve gerekli tedbirleri ona göre almak lazımdır. Bazen sorun hisse
dilmeyecek kadar küçük, derinde ve gizli olabilir. Yetkili kişi, hastalık 
ilerledikçe tedavi zorlaşacağından, ilk belirtileri görmeli ve hemen teda
visine başlamalıdırl64). Sorunlar, ister gizli lister açık olsun, devlet 
adamı ya da aydınlar çözüm geliştirirken detaylı olduğu kadar geneli de 
görmeli, sorunun kaynağını tesbit etmek için geçmişi incelemek kadar, 
gelecekte de sorunun alacağı durum ile çözümün yaratacağı etkileri 
düşünmelidir. 

Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti'nde Kanuni'yle birlikte başlayan değiş
meleri, değişmenin gerekliliği açısından değerlendirmiştir. Cevdet 
Paşa'ya göre gerekli değişiklikler yapılmamış olsaydı, bu, zamanın 

mecburi hüküm ve emirlerini inkar etmek olurdu. Zira her insan toplu
luğu zorlanarak bu köprüden geçmiştir. Zamanın hükmünü aniayıp 
takdir etmeyerek tabiatın gidişine karşı koyup da eski durumunda 
kalmakta direnen ve ısrar eden kavimler, boşluk ve yokluk denizine 
düşmüşlerdirl6;",J. Yok olmak istenmiyorsa gerekli değişikliklerin hazır
lıklarını önceden yapıp, gerektiği zaman uygulamaya koymak devlet 
adamının görevleri arasındadır. Bunu yapmayan devlet adamları, yok 
oluşun nedenleri arasında yer alırlar. 

Büyük değişme dönemleri, bunalım dolayısıyla da hastalıklı süreç
lerdir. Cevdet Paşa haklı olarak, en büyük tehlikenin bu dönemlerde 
yaşandığını belirtmiştir. Çünkü, milletteki hastalığın seyri yeterince 
yakından ve dikkatle izlenmezse, iyileşme gerçekleşmediği gibi, hastalık 
yeniden ve daha etkili bir şekilde ortaya çıkar. Yeni şekliyle, devlet ya 
da toplumun zaten zayıflayan bünyesini bütünüyle çökertir. Dolayısıyla 
devletlerin eski halinden çıkıp, girmeye mecbur olduğu yeni duruma 
geçişde devlet yapısı hem eski hem de yeni durum açısından iyice ince
lenmeli ve gerekli değişiklikler akıllıca yapılmalıdır. Bütün bunalım 
dönemi süresince zayıflayan devlet, yine de iyi düşünülerek gerçek
leştirilen yeni uygulamalarla düzlüğe kolayca çıkar. Zamanın gerek
tirdiği değişikliklere karşı durup da değişiklik olmasın diye çabalamak 
ve bu çabaların hükümet tarafından yapılması bir bakıma devlet bahçe
sinin sel altında kalmasını seyretmektir(66). 

(64) Bkz. Tarih-i Cevdet!. 27. 
(65) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 83. 
(66) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 83. Osmanlı her durumda üstünken kurumlarını geliştireceği 

yerde, işleri gevşetmiş; maarif ve sanayii ilerietecek yerde ihmal ve isteksizlik yolunu 
tutmuştu. Adım adım devletin mülki ve askeri işlerine de nizamsızlık başlamıştır. 

33 



Cevdetl Paşa değişiklikleri başarabilmenin şartlarını da belirtmiştir. 
Bir tasavvuru, kuvveden fiile çıkarmak üç ilkenin toplamına bağlıdır. 
Bu üç ilke ilim, irade ve kudrettir. Yapmayı bilmek, bütün azmiyle 
yapmayı isternek ve yapabilmektir. Bunlara sahip olan kişi herşeyi 

yapabilir(67l. Devlette ve toplumda sorumluluklan yüklenenler bu nite
liklere de sahip olmak zorundadırlar. Devletin her kademesine memur 
yetiştirirken bu üç ilkeyi kendinde toplayacak bir eğitim vermeli, atama
lar yapılırken de, bu nitelikler göz önüne alınmalıdır. 

Devlet yapısal sorunları yaşarken bir de dış sorunlar ortayla çıktı
ğında, gerekli tedbirler zamanında alınmamışsa, tarihte çok sayıda 
örneği görüldüğü gibi, gelişmesini tamamlamadan yok olup gider. 
Gelişmelerini tamamlamadan yıkılanlar, kendi kusurlarıyla yok olmuş
lardır(68l. Gerekli tedbir ve değişiklikler zamanında alınırsa devletin 
ömrü uzun olur. Her ne kadar beklenmedik dış olaylar gerçekleşse de 
iyi bir devlet adamı her muhtemel olaya karşı tedbir almak zorundadır. 
Bunu yapmıyorsa zaten iyi bir ziyaretçi değildir. 

Cevdet Paşa, devletin geleceğinden siyasetçiler kadar aydınları da 
sorumlu tutmuştur. Sorunları kavramak, onlara çözüm üretmek, gele
cekte ortaya çıkabilecek durumların hazırlıklarını yapmak aydınların 
görevleri arasındadır. Cevdet Paşa'ya göre, Hıristiyan devletlerin siya

setteki hakimiyetleri bir araya gelip bilginlerle tertip olunmuş bilime 
dayanan kanunlardan ibaret olmasıdır(69l. Bu açıdan bakıldığında bil
gin ve bilim destekli bir devlette ortaya çıkması muhtemel sorunlar 
kolaylıkla tesbit edilirler. Bilginierin geleceği görme, analizci ve eleştirel 
kafa yapıları, uzmanlık alanlarında sorunları göre ve çözüm arama 
sorumlulukarı devletin sağlıklı yaşaması için gerekli desteği vermek
tedir. Aydınlar sorumluluklarını yerine getirmeyerek çözülmeyi hazırlar. 

Siyaset işlerinde maharet ancak tecrübe ile gelişir, tecrübe görüşüne 
bir yüzyılın tecrübesi kafi olmadığından, arif olanlar herşeyi kendi 
tecrübe etmeye kalkışmaz. Başkalarından gelen örnek ve öğütleri kabul 
ederler. Devleti yöneten ve ileri gelenler de tarih ilminden diğer kimseler 
gibi kendi hallerine göre yararlandıklarından devlet işlerinde daha 

(Bkz. Tarih-i Cevdet I, 196). Ayrıca, Avrupa'da düzenli ordu yokken Osmanlılarda Yeni

çeriWc ve Sipahilik vardı(Bkz. Tarih-i Cevdet I, 84-85, 86-92). Gerekli degişiklikler zama
nmda yapılmadıgından, sonuçta. bize askerlik ve savaş teknikleri ögretmeleri için Avru
palıları çagırmak zorunda kaldık. 
(67) Bkz. Tezakir N, 219. 
(68) Bkz. Tarih-i Cevdet!. 27. 
(69) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 27. 

34 



başarılı olurlarl70l. Tarih bilincinin ortaya çıktığı önemli bir nokta da 
burasıdır. Kendinden önce gelenlerin tecrübelerini iyi değerlendirerek 
kullanmak gerekir(7Jl. Zira bireyin, herşeyi kendi deneyerek öğrenmeye 
kalkışması, hiçbir iş yapamayacağı anlamına gelir. Özellikle devlet işleri 
zamanında ve doğru olarak yapılmadıkça çöküş kaçınılmazdır. Bu 
nedenle. tarihi arka planı ve amaçları akıllıca tesbit edecek, tarih bilin
cine sahip devlet adamının çözümü daha başarılı olacaktır. 

o 
Cevdet Paşa'nın Osmanlı Devleti'ni göz önünde bulundurarak yaptığı 

çözümlemeleri kullanarak belirlenmeye çalışılan genel devlet formu, 
yine Osmanlı Devleti hakkındaki başka görüşleriyle desteklenebilir. 
Bunlardan biri de Padişah'ın konumudur. Osmanlılarda, devleti, hilafet 
ve saltanatı kendi uhdesinde bulunduran padişah temsil etmiştir. Do la
yısıyla padişah hem şeriatın koruyucusu hem de saltanatın yürü
tülmesinden sorumlu olmuştur(72). Padişah yüklendigi bu görevle, 
İslami dünya görüşüyle oluşmuş devletin tepe noktasında, hem dini 
inanç gereği oluşan kurumları kontrol eden halifeliği hem de bu dünya 
işlerinden sorumlu hükümeti kontrolünde tutarak koordinasyonu sağla
mıştır. Padişahın bu görevleri yerine getirirken uyması gereken ilkeler, 

. Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye vasiyetinden anlaşılmaktadır: Vasiyette, 
. devlet başkanı olarak, her hususta kanunlara uymayı, önemli devlet 
işlerini konunun uzmanlarıyla konuşmayı, halk ve yöneticelere makam 
ve rütbelerine göre ikramda bulunmayı, değerli ilim adamlarına hürmet 
etmeyi, Allah'ın emirlerine boyun eğip yarattıklarına şefkat gösterıneyi 
tavsiye etmiştir(73l. Vasiyet, yönetirnde başarılı olmayı, hukuka bağlılığa, 
devlet adamlan ile geniş yelpazeli ve başarılı ilmiye sınıfının katkılarıyla 
sağlanan ortak hedef için çeşitli fikirlerin oluşmasını sağlayan geniş 
kadroya bağlamıştır. Ayrıca devlet başkanının sorumluluklarını yerine 
getirip getirmediğini herşeyi bilen Allah'ın yargısına bırakmıştır. Osman
lı Devleti'nin işleyişinde bu vasiyetin büyük rol oynadığı anla
şılmaktadır. 

Osmanlı Devleti'nin yönetilmesinde büyük rol oynayan Divan'ın 

gelişme seyri de önemlidir(74l. Vezirler ile üst düzey yöneticilerin katıl
dığı ve padişah huzurunda divanlar toplanmıştır. Devlet-i Aliyye'de 

(70) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 25-26. 
(71) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 26. 
(72) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 29. 
(73) Bkz. Tarih-i Cevdeti, 41-42. 
(74) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 46, 47. 
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hakların hukuk çerçevesinde korunması ve dış güvenlik, yüksek bir 
öneme sahip olduğundan hiçbir şey gözden kaçınlmamıştır. Önemli 
kararlar alınmış ve gizli görüşmeler yapılmıştır. Adaletli hüküm verrneğe 
memur bilginler gayet toplu ve murıtazam iş görmüşlerdir. Ayrıca 

Sultanlar da pek ziyade titiz davranarak o zaman gereği, kendileri divan 

yerinde hazır olup memleketin iş ve meselelerini din ve devlet ile kayıt 
altında bulundurmuşlardı,-{74al. Vezir ve ilim adamları, işleri kolay
laştırmak için kendi saraylannda da divan toplamışlardır. Osmarılıl 

devletinde haftada iki gün divan toplarıır. Padişah kafes arkasırıda 

bulunur, vekilirı doğru karar verip vermediğini kontrol eder. Vezirler 
kendi saraylannda her gün divan toplar ve kararlar alırlar. Cevdet Paşa 
eskiden, belli günlerde padişahın halkın her kesiminden gelen kimseleri 
kabul ve şikayetlerini dinlediğini hayıfla anlatmıştır. Sokullul'dan 
sonra divarıırı önemi kalmayınca kanun ve nizarnıara riayet olun
mamıştır; az çok nüfuz buları padişah yakınlan bu işe karışmışlardır. 
Devlet işleri ehil olmayanların elinde kalmış, devletin kuruluşu bozul
muştur(74bl. Adalet ve icranırı birleştiği ortak kurum olan divarıın bozul
ması bu iki kurumun da bozulduğu anlamını vermektedir. 

Cevdet Paşa'ya göre, Devlet-i Aliyye'nin görevleri arasında doğuda, 
batıda, Hind'de ve Sind'de hilafetirı birliğini sağlamak; bu gerekçeyle 
asıl topluluk olabilecek kuvvetleri biraraya getirmektir. Topladıklan 
kuvvetleri, kendi kuvvetleri kontrolünde bulundurmak duru
mundadırlar. Bu fikir en açık şekilde Yavuz'da ortaya çıkmıştır(75l. Bir 
dünya devleti olmanın özellikleri arasında ufkun geniş olması başta 
gelen niteliklerdendir. Ufkurı genişliği, devletin görevlerinin belir
lenmesinde, bu görevleri yerine getirecek kurumların oluşturulmasında, 
dünyanın gidişine ayak uydururken aynı zamanda onu yönlendirmek 
gücüne, yani büyük düşünmeyi ve çok çalışmayı birlikte getirmektedir. 
Devleti yönlendiren bütün kadrolara büyük bir sorumluluk yükle-

(7 4a) Bkz. Bıçak, Zihniyetin Yenilenmesi Sorunu, 9-ll. 

(74b) Hegel devlete büyük önem venniştir. Ona göre devlet, dünyaya uygulanmış akıl; 
insan, irade ve özgürlük şeklinde dışlaşmış manevi idedir. Tarihteki degişim özünde 
ve genelde devleti ilgilendirir, idenin öğ;eleri de onda çeşitli öğ;eler olarak belirir. (Bkz. 
H ege!, Tarihte AkıL 144-145). 

(75) Divan; peygamberlerin ve büyük hükümdarların davalan dinlemek, hükümleri yerine 
getimıek, verilen emirlerin yapılması ve halk arasındaki kavgaları ayırmak ve sonuç
landırmak için, bulundukları kapalı yer. Tarihçitere göre ilk saltanat yerine oturan 
dışarda bir beldede bir kazada olan yüksek sofa şeklinde, bir sofra üzerine, günde bir 
kere güneş doğ;arken oturur ve halkın davasını orada dinler, geçmişte yazılmış ilahi 
hükümler icabına göre adaleti yayardı. (Bkz. Tarih-i Cevdet I. 4?;. 
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m ektedir. 

Devletin oluşumu, görevleri, ilkeleri, temel kurumlan Osmanlı Devle
ti'nin yapısı gözönünde bulundurularak tespit edilmiştir. İlkeler -adalet 
ve güvenlik- kendilerini hayata geçirecek kurumların oluşumuna katkı 
sağladıkları gibi, bu kurumların dayandığı ilkeleri en iyi yerine getirecek 
yapılara ulaşmasında yönlendirici olmuşlardır. Bir bakıma devlet de bu 
ilkeler için vardır. Devletin oluşumu ilkelerin kurumlaşmasına bağlan
mıştır. Tarihi bir süreçte ortaya çıkan kururulaşmayı anlamak, tarihi 
süreci değişkenliği içinde kavramak anlamına gelir. Böylece teşki

latlarıma anlamında tarihi sürecin tamamlandığı nokta olan devlet 

tarihle bütünleşmektedir. Cevdet Paşa Osmanlı Devleti'nin yapısında bu 
ilişkiyi görmüştür. 

'Kendinin farkına varma' ve 'kendini bilme' anlamında bilinç, devlet
de somut şekilde ortaya çıkar. Devlet, temsil ettiği kültürün, belirleyici 
temel değerlerinin üstüne kurulup ona göre biçimlendiğinden, toplu
mun zihniyetini ve bilincini (hafıza ve kendi üzerine sürekli eğilme) en 
iyi şekilde yansıtır. Bilincin, sorgulama ve yönlendirme nitelikleri dışlaş
tırıldığında toplumun iradesini de su yüzüne çıkarır. Toplumun iradesi, 
kültürün temelini oluşturup ve onu yönlendiren temel ve düzenleyici 
kurumlarl?Sa) ile dünya şartlarına göre biçimlenir. Böylelikle devlet, 
kültürü en üst seviyede temsil ederek en önemli kurum niteliğine sahip 
olurl76l. Dünyanın, insanın, kültürün değişmesine bağlı olarak devlet de 
değişkendir. Bütün bu değişkenler dünyasını, toplum açısından yorum
layıp özümseyerek, geleceğe yönelik tutumlar geliştirmek devletin görevi 
şeklinde ortaya çıkar. Bilincin bireyde oynadığı rolü, bütün değişmelere 
rağmen 'kendi. olmak'ı sağlamak, kültürle olmaktadır. Kültürdeki bütün 
değişiklikleri aşarak, kültüre ve topluma kimliğini kazandıran değerler 
dizisi, büyük ölçüde, devlet formu içinde biçimlenmektedir. 

Bu durum, en iyi Türk devlet anlayışında görülebilir. Türk kültürü 
açısından bakıldığında devlet, kültürün omurgası gibi gözükmektedir. 
Bu nedenden dolayı Türk tarihi, çoğu zaman Türk devletler tarihi içinde 
değerlendirilmiştir. Cevdet Paşa'nın Osmanlı Devleti'ni ele alıp inceleyişi 
de, bu konuda önemli ipuçları vermiştir. Aşağıda görüleceği gibi, devle
tin çöküşü ve yenilenme çabalarında ortaya koyduğu tutumdan, devlet 
Üzerine çalışmanın, kültürün bütünü hakkında konuşma anlamına • 
geldiği açıkça ortaya çıkmaktadır. 

(75a) Bkz. Tarill-i Cevdet I. 84. 
(76) Bkz. Tarill-i Cevdet I, 48-5 ı. 
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Çöküşün Nedenleri 

Cevdet Paşa Osmanlı Devleti'nin bozulma nedenleri üzerinde de 
durmuş, hem gelişmenin hem de çöküşün nedenlerini tarihte aramıştır. 
Bir bakıma Tarih-i Cevdet Osmanlı Devleti'nin çöküşünün tarihidirl77l. 
Bozulmanın nedenleri iki ana öbekte toplanabilir: Ahlak ve ona bağlı 
!zihniyetin çözülmesi ile bilinçsizlikten dolayı bilgi üretiminin yeter
sizliği, kurumların gereği gibi çalışmalarını engellemiştir. 

Toplumda giderek artan zevkusefa çözülmenin başlıca nedenleri 
arasında sayılmıştır. Çünkü zevk ve sefayı gereğinden fazla yaşamak, 
bir bakıma sorumlulukları yerine getirmeme ve gayrimeşru yollardan 
para kazanına yollan cemiyeti içten içe bozmuştur. Bu hayat tarzı, 

sorumluluklan yerine getirme duygusunu gerilettiğinden, idare, eğitim, 
sanayi ve ticarette sorunlar ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nin gücü 
ve büyüklüğü genişleme fikriyle oluşmuşken, sefahata dalan kadrolar, 
bu anlayıştan uzaklaşmıştır. Yeni topraklar elde etme fikri değerden 
düşünce, ister istemez askeri işlere de gereken ilgi gösterilmemiş, asker
ler de gevşemiştirl78l. Sefahatın artmasıyla değerler dizisi zayıflamış, 
insanlar gündelik yaşamaya başlamışlardır. Günü yaşamak esas alın
dığından, uzun vadeli, geniş kapsamlı düşüncelerle işleyen devlet, ihti
yaç duyduğu teorik zeminden gerekli desteği bulamamıştır. Damat İbra
him Paşa dönemi, bu anlayışın doruğa ulaştığı zamandırl79l. Silah 
imalathaneleri yerini, süs eşyalan üretimine bırakmıştır. Askeri talim 
alanlan yer yer eğlence yerlerine dönüşmüştürl80). Lale devri nizam-ı 
devlette sarsıntı, millette tenbellik yerleştirmiştirl8 ll. Toplumun bu 
zihniyete düşmesi, sürekli çoğalıp ve büyüyen düşmanlada sarılı dev bir 
devletin idaresinde ve beslenme kaynaklannda sıkıntıların, hatta hasta
lıkların ortaya çıkması için yeterlidir. Bu dönemde yüksek yönetici taba
ka, din ve gaza karışımı olan Osmanlı Ethos'undan yani kendine özgü 
zihniyetten kopmuşturl82). 

Ahlak bozukluğu bütün topluma yayılınca ister istemez kurumlan 
işletenler bundan etkilenir. Kurumlardaki yetersizlik ahlaki bozulmayı 
artırır. Ayrıca ahiakın bozulmasında iktisadi unsurlar da önemli rol 
oynar, dengesiz gelir dağılımının yarattığı haksız zenginlikler sefabatı 
daha fazla artırdığı gibi, geçim sıkıntılan da ahlaksızlığın kaynaklan 

(77) Bkz. Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma,297. 

(78) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 32. 

(79) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 64-65. 
(80) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 65. 
(81) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 66. 
(82) Bkz. Berkes, a.g.e., 43. 
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arasında sayılabilınektedir. Bu açıdan bakıldığında, Osmanlı Devle
ti'ndeki bozulma bütün bunları içermektedir. 

Bozulmanın başlıca nedenlerinden biri de kurumların görevlerini 
yapamayışlarıdır. Cevdet Paşa, devletin önemli kurumlarını hem kendi 
iç yapılaı-ı açısından hem de Avrupa'daki yeni gelişmeler açısından 
karşılaştırarak ele almış(83J, çözümlemeleri buna göre yaparak güvenilir 
sonuçlara varmıştır. Devletin eski usul ve nizamları sarsılmış, uzun 
zaman savaş yapmayan askerin düzeni bozulmuştur. Halkın muha
rebelerden vazgeçip rahat yaşamayı ve suküneti istenmesi ile gevşeklik 
ve tembellik yaygınlaşmıştır. Düşman ise eğitimli askerlerle ordu teşkil 
ederek ve harp sanatını da ilerleterek kuvvet bulmuştur. Bir harp çıkma 
tehlikesi belirdiğinde ya da çıktığında kadrolar ne yapacağını şaşınr 
hale gelmiştir; alt yapı bozulduğundan, devletin aleyhine olan barış 
antlaşmaları yaparak durumu kurtarmaya çalışmışlardır. Durum 
böyleyken, askeri yenileştirmek öne alınacak işlerden bil-i olduğu bilin
diği halde, bu mühim işe kimse yanaşmamış, iş başındaki yöneticiler 
buldukları dolabı kırıp dökmeden idare edip gitrnişlerdir(84l. Sonuçta 
devletin elinde hiçbir varlık kalmamıştır. Cevdet Paşa üst kadrolara 
getirdiği eleştirilerde çok haklıdır. Devletin dayandığı temellerden biri 

. olan askeri kurumlarm hantal, iş yapamaz ve sürekli sorun üreten bir 
noktaya gelmesinde birinci dereceden yöneticiler sorumlu tutulmuştur. 

Yönetirnde merkezi rolü oynayan divamn çalışma şeklinin bozulması 
da devletin kötüye gidiş nedenleri arasında sayılmıştır. Divan devletin 
bütün kurumlarını yöneten ve sorunların çözüldüğü bir yapıyken, dar 
görüşlü, ehliyetsiz padişah ve vezirler sayesinde önemini kaybetmiştir. 
Divan önemini kaybedince kanun ve nizamlara riayet olunmaz ve az çok 
nüfuz bulan Padişah yakınlan her işe karışır olmuş, devlet işleri ehil 
olmayanların eline geçmiştir. Devletin kuruluşu bozulmuş, yer yer 
ihtilaller başgöstermiştir(85l. Yetersiz padişahlar döneminde devlet işleri, 
yetki siz, ehliyetsiz, açgözlü siyasetçilerin elinde kalmıştır(86l. Saltanat 
yakınları ile vükela (vekil, bakanlar) arasına senlik benlik girmiştir(87l. 

Bozulmanın önemli bir nedeni ile liyakata göre atama yapıl-

(83) Cevdet Paşa'nın hukukçuluğu, onun Avrupa tarihi üzerinde içtimai-hukuki mües
seselerinin tahlili yoluyla ve bazen bu müesseselerin Osmanlı ile mukayesesine kadar 

. uzanan ilginç gözlemler yapmasını sağlar. O tarihe, müesseselerin tekamülüne tetkik 
yoluyla bakıyor. (Bkz. Ortaylı, a.g.e., 165- 166). 

(84) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 77. 
(85) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 48. 
(86) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 55. 
(87) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 59. 
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maınasıdır(88l. Çözülme, büyüklük ve parlaklığa bağlı olarak şıınarınak, 
istenileni kabul etmeyip yalvarınağa zorlamak, padişahların görünıneyip 
kafes arkasına çekilmeleriyle başlamıştır. Sultan Süleyman'ın has 
odabaşısı İbrahim Ağa'yı birden sadaret makamına getirmesi, tecrübe 
geleneğini tersine döndürınüştür(89l. Sonra gelenler, bu örnekten hare
ketle, kendi sevdiği bendeleri vezir etmeğe başlamışlardır. Bu yolla işba
şma gelenler genç olduklarından, işlerin nasıl yürüdüğünün farkına 

varaınaınışlardır. Kendi başına iş görüp kanun ve kaideye uymayan 
haraketlerde bulunmuşlardır. işler, devletin ınenfaati gözönünde bulun
durularak yapılınadığından bireysel kaygılar ön plana çıkarılmıştır. İşe 
göre adam yerine, adama göre iş aranır olınuşturf90l. Devletin nizam ve 
intizamı darmadağın olmuş, karışmış, zayıflamağa başlaınıştırl9ll. Liya
katlıların da kadrinin bilinmemesi bozulmanın önemli özellikleri arasın
dadır. Viyana bozgunu nedeniyle idam edilen Kara Mustafa Paşa kadri 
bilinmeyeniere iyi bir örnektir. Cevdet Paşa'nın bildirdiği gibi, vahim 
olan, yerine kimin geçeceğini düşünmemiş olmalarıdır. Şahsi menfaat ve 
garazlannı devlet işinden üstün tutarak sadakat yüzünden hiyanet eyle
diler. İ damı büyük hata idi(92l. 

Cevdet Paşa'ya göre, IV. Murat sonrasında devletin düzeni iyice 
bozulmuştur. Askerlerin ihtilali, iç işlerinin kötüye gitmesi, devlet nüfu
zunun kalmaması devlet varidatının akacağı yolu değiştirmiştiL Başka 
ırk ve inanç olanlar başkaldırınış, devletin durumu baştan başa ihtilal
lerle yönlendirilir olmuştur. İhtilallerle, zorla, ehil olmayanlar iş başına 
getirilmiştir. Devleti kökünden yıkınağa çalıştıklarından ve milleti niyi 
ahlakını bozduklarından eski devrin neş'esi geri gelmemiştir. Hatta 
siyasi açıdan öncelikli işlerin öne alınması usulü bile kalmaınıştırf93). 

(88) Harun Reşid'in yaptığı atamanın yanlışlığının sonuçlanın göstermiştir. (Bkz. Tarih-i 
Cevdet I, 32). 

(89) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 89. 
(90) Adama iş aramaktan vazgeçip işe adam aramak kaidesine itibar etmelidir. Bu ilkeye 

uyulduğunda devlet işleri kısa sürede düzelecektir. (Bkz. Tezakir IV, ı 02) 
(91) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 89. 
(92) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 56. Bazı tarihçiler, Kara Mustafa Paşa hakkında, yerinde kalırsa 

ileriki seneler kayıplannın çok fazlasını kazanacaktır, şeklinde yorumlar yapmışlardır. 
Ancak bazılan da, "Kanadı kırılan şahin bir daha yükseklerden uçup avlanamaz, her 
askerin kulağına küpe olsun ve ibret için katlolunmalıdır" yorumunu yapmış ve 
kazanmışlardır. Cevdet Paşa, Prusya Kralı Frederik'tcn örnek vermiştir; birçok savaş 
kaybeden genarelinin değiştirilmesini istediklerinde, "bozula bozula elbette bozmanın 
usulünü öğrenmiştir, yerine başkası gelse bozulrnayı öğreninceye kadar o da bir çok 
defa bozulur demiş" (Bkz. Tarih·i Cevdet I, 56). 

(93) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 55. 
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Başıboş askerlerin hükümete baskı uygulayarak bir takım işleri yapma
ya zorlamalan yönetimi daha da güçleştirmiştirl94l. 

Devleti idare edenlerin gerekli değişiklikleri zamanında yapmaması 
sonucu devlette aksaklıklar artmıştır. Cevdet Paşa'ya göre, reformdan 
uzak kalmak Allah' a mahsus tur. İnsanlık kanunlan zamanın hükmü ile 

değişmektedir. İkiyüz sene önce, hayırlı (gelişmiş) bir kavim tarafından 
uygulamaya konan, dünyanın gidişine uyan ve mükemmel kabul edilen 
bir kanun ya da usulün, o vakitten beri meydana gelen değişiklikler 
nedeniyle işe yaramaz duruma gelmesi doğaldır. Devlet adamlan için 
asıl lazım olacak, kabullenilecek olayı düşünüp tartışmak ve devleti 
bugünkü ihtiyaçlarına ve zamanın hükmüne göre incelemek ve yorum
lamaktır. İdare ona uymalıdırl95). Devletin değişme sorununu aniayacak 
ve gerekli tedbirleri alacak nitelikte kadrolan yetiştirmek Cevdet 
Paşa'nın özlemi olmuştur. Bu nedenle sorunların analizinde olsun, 
çözüm arayışlannda olsun sürekli devlet adamlan ile aydınları göz 
önünde tutmuştur. 

o 
Devletin iyi dönemlerinde devlet adamlan büyük tecrübeden geçi

rilerek liyakatlarına göre en üst seviyelere getirilmişlerdiL Eyaletlerin 
idaresini yüklenen beylerbeyiler, nice zaman sancak beyliği etmiş, sıcak 
ve soğuk rüzgar görmüş emektar zatlardan seçilmişlerdir. Sancakbeyleıi 
din ve devletin iyiliğini isteyen, iş bitirir, tecrübe görmüş durumda olan 
kimselerden atanmışlardır. Suç ve günahları tesbit edilmedikçe işten el 
çektirilmemişlerdir. Uzun zaman makamlarında kaldıklanndan, hem 
idari, hem askeri hem de iktisadi güç ve kuvvetleri arttığından barış 
günlerinde şehir ve kasabaları imar etmişlerdir. Özellikle de halkın 
üstün seviyede geçimini sağlamayı görev bilmişlerdir. Savaş zama
nındaysa, çok teçhizatlı ve silahlı askerleri ile büyük orduya katılır 

kendilerinden beklenen görevleri hakkıyla yapmışlardırl96l. 

Savaş hüner ve malıareileri en üst seviyede gelişmiş komutanlar, 
her şartta duruma hakim olup muharabe emir ve işlerinde istek ve 
çabukluklan ile takdir toplamışlardır. Çünkü, kadroları büyük görevlere 
hazırlamak için, adaylar küçük yaşlardan itibaren harp hizmetlerinde 
görevlendirilmişlerdir. Böylece mühim devlet işlerine alışarak yete
neklerini geliştirmiş ve basamak basamak rütbelerine erişmişlerdir. 

(94) Bkz. Tarih-i Cevdet!. 57. 
(95) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 83-84. 

(96) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 84. 
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Memuriyet kanunları içinde. her yere gönderilmişlerdiL Seferden sefere 
gidip gelerek gençliklerinderı, yorgun yaşlılık yıllarına varıncaya kadar 
türlü harp silahlarını kullanmış, emir vermek ve emrin yapılmasında 
gerekli becerileri en üst seviyede kazınmışlardır. Rütbeler yükseldikçe 
hükümet ile ilgilenip devletin sorunları hakkında bilgi, görgü sahibi 
olmuşlar ve bilgi ve tecrübelerine güven tam olduğundan, gönül rahat
lığıyla en üst görevlere getirilmişlerdirl97l. Bu klasik dönemden pek 
birşey kalmadığından yönetim öylesine aç gözlü ve görgüsüzlerin eline 
geçmiştir ki, bunlardan devletin geleceğini düşünmelerini beklemek bile 
safdillik olmuşturl98). Devlet kadrolarının en çok bozulduğu dönem, 
Damat İbrahim Paşa'nın 12 yıl süren veziriazamlık dönemine rast
lamıştır. Kurumlar gerçek bozulmayı bu dönemde yaşamıştır. İsraf arttı
ğı gibi, askerin nizamı da kökten sarsılmıştır. Yeni düzenlemeler 
aramak bir yana, eski usuller bile uygulanmamaya başlamıştır. Tefer
ruat ve öneriler en öncelikli unsurlar olmuştur. Böyle bir zihniyetle 
devleti işleten hem adli, hem ilmi: hem de mülki: kadrolar hızla bozul
muşturl99l. 

Yetkililer öylesine vurdumduymazlık içinde olmuşlardır ki, Safevi 
Devleti'nin yıkılacağından haberdar olunmasına rağmen hiçbir ön hazır
lık yapılmamıştır. Sonra da Hemedan, Gence, Revan, Şirvan ve Gürcis
tan ele geçirilmiş ama ne türden askeri tedbirlerin alınması gerektiği bili
nemediğinden N adir Şah tarafından kısa süre sonra geri alınmıştır( ı ooı. 
Rusların meydan okuyuşları kabul edilip savaşa girilmesini isteyenlere 
verdiği cevapta Cevdet Paşa idari kadronun durumunu çok açık bir 
şekilde dile getirmiştir: Devlet adamları kuru debdebe ve gösterişe 
dalmış ve sefih kimseler meydanı almış ve düşman ise günden güne 
askerine nizam vermekte bulunmuş iken, harp etmek büyük hata ve tehli
ke olurdu(ıoıı. Ruslada olan ilişkide, Fransız elçisinin etkisinde iş 
yapınağa çalışan bir kadrodan fazla bir şey beklememek gerekirO 02l. 
Cevdet Paşa'nın bildirdiği gibi, iktidardaki dalkavuk, yaltakçı kimseler, 

(97) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 89-90. 
(98) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 60. Şeyhülislam Feyzullah Hoca, bütün akrabalarını devlet 

kadrolarına yerleştirip, devletin cahillerin eline geçmesine neden olmuştur. 
(99) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 64. 
(100) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 66. Paris Konferansı'nda Ali Paşa'nın Kafkasya'nın bizim için 

önemi olmadığını söyleyince, Clerandon, "Ben bir Türkten dahajazla Tür/c olamam" 

(Bkz. Tezakir I. 101) demiştir. Bu durum yöneticilerin ne durumda olduğunun bir 
göstergesidir. 

(lOl)Bkz. Tarih-iCevdeti, 66-67. 
(102) Bkz. Tarih-i Cevdetii, 570. 
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mulıarebenin manasını lügatierden öğrenip de yapılacak lıazırlıklarla 

nelerin nerede. nasıl olacağından haberi olmayanlar. fırsat bularak, 
arzu edilmeyen bir harbin yapılması kararını almışlar. Sadrazam Muh
sinzade Mehmet Paşa. temkinli yaklaşımı nedeniyle korkak dam.gası 
yemiş ve sactaretten alınmıştır. Çıkar grupları kazanmış devlet savaşı 
kaybetmiştir(l03l. Büyük devlet memuriyetleri, bilhassa vezirlikler 
mulıarebe yerine, işgüzarlıkla liyakatını ispat edenlere verildiğinden iyi 
sonuçlar umulmamıştır( ı 04) .. 

Alaybeyilik(l05) gibi bir kurum, himaye, koruma ve rüşvet ile düşük 

ahlaklı alçak bazı kimselere verilmeğe başlanmıştır. Valiler de bura
lardan gelir sağlandıklarından bu tür insanları kendi lehlerine kullan
mışlardır. Vezirlik bol miktarda dağrtılmaya başlanmış, rütbelerin eski 
değerleri kalmamıştır. Ancak rütbe sahipleri artıkça debdebeli yaşamak 
için halka daha çok baskı uygulamıştırO 06). 

Böylesine bozuk bir kadronun yönettiği devletten ne beklenir? Bura
da sorunların kaynağı büyük ölçüde kadroların bozukluğuna ve işlerini 
iyi yapmamaya bağlanmıştır. Liyakat esası gitmiş yerini rüşvet yerini 
almıştır. Asker savaştan korkar olmuş, mülkiyeli kendi devletinin sınır
larını ve sorunlarını dahi bilemez duruma düşmüştür. Bu nitelikteki 
kadrolar sorunlan nasıl çözecektir? Böyle bir tabioyu görenlerin büyük 
kısmı karamsarlığa kapılarak batı devletlerinin kendilerini kurtarmasını 
ummuşken Cevdet Paşa sorunun çözümünü büyük ölçüde kendi kültü
ründe aramıştır. 

o 
Cevdet Paşa, çöküşün nedenleri arasında ilimdeki gerilemenin de 

etkisinin bilincindedir. Avrupa jende ilerlerken Osmanlı sE~fahat içinde 
yaşamaya başlamışt1 (l07 l ifadesiyle bunu açıkça göstermiştir. Cevdet 

Paşa ilmiyle sınıfının içinde bulunduğu durunı.u şöyle anlatmıştır: İlıni
ye sınıfının aslı esası o kadar bozulmuş ki yalnız ismi ve resmi kalmıştır. 
Halbuki ismi, bu ismi verenlere ve resmi geçmiş alimlerin güttükleri güzel 
usullere aykın düşmesi şöyle dursun ömründe okuyup yazmamış çuha
dar ve kayıkçı esnafina makam (akademik) verilmesi gibi çirkin gösteriler, 
garip merasim ve adetler çıkanp tarik-i ilmiyenin batı[ ve cahillik içinde 

(l 03) Bkz. Tarih-i Cevdet!. 78. 
(l 04) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 68. 
( 105) Alaybeyilik: ilin. güvenlik merkezi, jandarma komutanlığı. 
(ı 06) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 97. 
( 107) Bkz. Tarih-i Cevdet!, 98. 
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yol almasına. mühim olan insan haldarını koruma işlerinde alcla gelme

yecek kötülüklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İlim kurumlannın 

da islahı kaçınılmaz bir duruma gelmiştir. Acak, bunca rütbe ve tayin 

yerlerini kaldırıp silmek kabil olmadığından, ıslahın yavaş derecede 

yapılması istenilmiştü-{ 1081. Özellikle adli ve dini. kurumlar, bu kurumlan 
ellerinde bulunduran ilmiye sınıfının bu durumundan büyük ölçüde 
etkilenmiş, dolayısıyla hızla bozulmuşlardır. İlmiye sınıfında da insanlar 
yetersiz kaldıklarının farkına varmadıklan gibi, bu kurumu parası olan 
herkese açmışlardır. 

Cevdet Paşa'ya göre, ilim adamlarının asıl düzeni yok edildiğinden 
ulema arasına birçok cahil kimse katılmıştır. Gerçi bazı iyi ve güvenilir 
olanlara rastlansa da, cahillerin sayısı daha fazlaymış. Ulema adına 
ortaya çıkanlar, ehliyetsiz ve devekuşu gibi iki yüzlü olduklarından, 
kanatlanıp ilimde ilerleyerek irfan yuvalanna uçamamışlardırl 1 09l. 
Devekuşlan uçamayacağına göre, ilim kurumunun ne durumda olduğu 
açıkça ortaya konmuştur. Üst düzey görevlileri seçmek için Şeyhü
lislam'ın başkanlığında yapılan sınavın sonucunda, genellikle haksızlık 
yaptığı ya da rüşvet aldığı gerekçesiyle Şeyhülislamlar görevden alınır
larmışlllül. Böylesine önemli bir kurum hakkında yapılan dedikoduların 
ayıplanması yanında, dedikodulardaki gerçeklik paylarını da Cevdet 
Paşa reddetmemiştir. 

İlınineye sınıfının Osmanlı Devlet düzeninde büyük bir yeri olmuş
tur. Devletin ilkeleri arasında bulunan adaleti sağlamak, bu kurumun 
görevleri arasındadır. Çünkü adli kurumlara atamalar ilmiye sınıfından 
yapılmaktadır. Dolayısıyla adli kurumlan elinde bulunduran ilim adam
ları, herkesin canını, malını ve ırzını koruyacak, kanadı altına alıp koru
yacak sorumlulukları yüklenmişlerdirl 111 l. Bu açıdan bakıldığında 

devleti taşıyan ilkeye uyum sağlayacak kafa yapısından yoksun, bozul
muş bir kadronun yönettiği devlet de temelden çözülmüştür. Yine devle
tin dünya görüşünün oluşmasında büyük bir yer kaplayan din kurumu 
ehil insanların elinde olmadığından bozulmuş, yanlış yorumlar yapı
larak gerekli olan yenilenmelere kapıları kapatmıştır. Böylelikle devleti 
ve toplumu taşıyan en önemli kurumlar, ehliyetsiz kişilerin elinde oldu
ğu için gelişmeyi, sorunlan çözmeyi, bozulan düzeni yeniden kurınayı 
engelleyecek unsurlar haline gelmiştir. 

(108) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 108-109. 

(109) Bkz. Tarih-i Cevdet III. 1179. 
(ll O) Bkz. Tarih-i Cevdetiii, 1402-03. 

(lll) Bkz. Tarih-i Cevdet III, 1403. 
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ilmiye sınıfının kurumlardaki sorumluluklan yanında topluma iyi 
ahLik ve terbiye ile önder olmak gibi sorumluklan da vardırl 112l. Ulema 
iyi olunca, toplum da onları örnek aldıgından dolayı, ahlaklı ve terbiyeli 
olacaktır. Ulemanın büyük bir kısmı bu niteliklere sahip olmadıgından, 
toplumda çok daha büyük olumsuzluklar ortaya çıkmıştır. Böyle bir 
kadronun yetiştirdigi ehliyetsiz kimselerin devletin önemli kurumlannın 
başına gelmesi, devlet, millet ve toprak bütünlügünü karışıklıga ve tehli
keye düşürmüştür. Yüksek seviyede ilim adamlannın işgal edecegi 
yerlerin ehline verilmesi gibi önemli bir makam, zorba ve fitneciler tara
fından ehliyetini ispat edememişlerin elinde kalmıştırl 113l. Bu da liya
katli olanlan kızdırıp küstürmüştür. Devlet liyakatsız ve soyguncu kişi
lerin elinde hızla çözülmüştür. Devletin kuruluşunda önemli rol oyna
yan din, yetersiz ulemadan dolayı, düzenlemeleri engelleyici bir tavra 
bürünmüştür. 

Devleti işleten kadrolar devlet ve ilim adamlannın içinde bulundugu 
durum, Cevdet Paşa'yı çok kızdırmıştır. Ona göre, devlet birçok işini 
keskin kılıç ile yapmışken ve ordusuyla bütün dünylayı korkutmuşken, 
şimdi etrafı güçlü düşmanlada çevrilmiştir. Daha da kötüsü, asker 
savaştan uzak kalmış, ordunun düzeni bozulmuş, yetenekli komutan 
kalmamıştır. Dolayısıyla, böyle bir orduyla savaşa girilemeyeceginden 
savaştan korkmuş, hakaret niteligindeki meydan okuyuşlara katlan
mışlardır( 114). 

Devletin üzerine oturdugu ilkeler, adalet ve güvenlik, hiçbir şekilde 
degişmemiştir. Ancak öyle yöneticiler iş başına gelmiş ki bu ilkeler 
unutulmuş, yüksek degerler bir kenara itilerek, şahsi çıkarlar peşinde 
koşulmuştur. Bu nedenle liyakatsız ve aç gözlü olanlar üst seviyelerde 
görev alıp, görevlerini ilkelere uygun yapmayarak, bütün yapının bozul
masına neden olmuşlardır. Bozulmanınn boyutları genişledikçe, devleti 
idare edenler, sorunlan çözme çabasında olma yerine, devleti yagma
lamışlardır. 

Cevdet Paşa, sorunların iki kaynaktan geldigini göstermiştir, dene-

(112)Cevdet Paşa'ya göre, Osmanlı Devleti şer-işerife bağ;Iı oldugundan bütünü ile üstdü
zey yöneticiler ve memurlar, devletin yönetimi için gerekli olan kararlan alırken, 
öncelikle şer'i mahzurları bilip de söylemeleri gerekir. (Bkz. Tarih-i Cevdet II. 597) Bu 
yaklaşım, alınacak serbest karariann halk üzerinde yanlış etki yapmasını engellediğ;i 
gibi, aydın kesimin sorumluluklarını yerine getirmede de etkili olmuştur. Böylece 
devielin genel amaçlan açısından gerekli olan kararlar alınırken, İslami dünya görüş 
göz önünde bulundurularak. devletin dayandıgı ilkelerle çatışmaya girilmemiş olur. 

(1 13) Bkz. Tarih-i Cevdet III, 1403. 
(1 14) Bkz. Trırih-i Cevdet I. 65. 
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bilir. Bunlar. ahlak ile zihni yapının çöküşüdür. Yöneticilerin soı-um
luluklannı hakkıyla yerine getirmeyişleri, liyakatlara göre atamaların 
yapılmaması ve hak etmedikleri makamları işgal etmeleri, toplumun 
bütününü etkilediği için büyük ahlaksızlık olarak kabul edilmelidir. 
Yine bu kadrolar, geleceğe yönelik teorik çalışmalar yapmadıklarından 
toplumun çöküşe gitmesinde birinci derecede sorumludurlar. Entel
lektüel faaliyetleri yürütecek ilmiye sınıfı. ilmi merakını yitirmiş, çıkar 
peşine düşerek aç gözlü siyasetçilerden farkı kalmamıştır. Böylelikle 
görev ahW.kının zayıflığı aynı zamanda bilinç zayıflığı olarak da ortaya 
çıkmıştır. 

Haklı olarak, Cevdet Paşa devletteki çözülmeyi, devletin ilkelerinden 
çok bu ilkelere bağlı olarak gelişen kurumlar ve onları işletenierin yeter
siz kalmalarına bağlamıştır. Çünkü, değişkenlik özelliğini içeren devleti 
iyi işietebilmek için, kadroların iyi olması gerekir. İyi kadroların yetiş

mesi, onlardaki görev bilincinin gelişmesine bağlanmıştır. Cevdet 
Paşa'nın bildirdiğine göre, bilgi (ilim). irade ve güç vanlmak istenilen 
hedefe götüren temel unsurlardır. Bunların ilk ikisi bireyde vücud 
bulurken; güç, kurumun sahip olduğu bir niteliktir. Bilgi ve iradesi olan 
kişiler bulundukları kurumu da iyileştireceklerinden, kurum da güçle
necektir. Gelişme seyri açısından tarihle özdeşleşen devlet, onu işle

tenierin elinde, ebed müddet olduğu gibi, çözülüp yok olmaktadır da. 

Devletteki etkileri açısından, insan, tarihi yapan ve yönlendiren 
unsur olarak ortaya çıkmaktadır. iyilerin elinde devlet, bütün kurum
larıyla bir saat uyumu içinde çalışarak, adaletli ve güvenli bir ortam 
yaratır; insanların ihtiyaç duyduğu huzur ve mutluluğu yaşatır. Kötü
lerin elinde ise ilkeler ve kurumlar işlemediğinden, bir bakıma devlet 
anlamını yitirir. Çünkü güvenlik ve adaletin -ki bunlar devletin temel 
ilkeleri- olmadığı yerde, devlet kolaylıkla tartışma konusu yapı

labilmektedir. Zaten böyle kadrolar elinde uzun süre de yaşa

mayamayacağından yok olup gidecektir. Böylelikle devleti yok eden 
yönetim kadrosu, o toplum ya da kültürün tarihinde olumsuz da olsa 
büyük bir rol oynamış olur. 

Yükseliş Çabaları 

Cevdet Paşa devletin esaslı bir yenilenme geçirmesi gerektiğini kabul 
etmiştirl115l. Yukarda da belirtildiği gibi, devlet yenilenme süreci içinde 
olmak zorundadır. Bütün yenilenmelerdeki amaç iki temel ilke olan 

(1 15) Cevdet Paşa Tanzimat dönemi ideolojisiyle uyum içinde biri olarak. artık resto
rasyona değil, esaslı bir reforma ihtiyaç duyan zihniyetir. tarih ve cemiyet görüşüne 
sahiptir. (Bkz. Ortaylı: a.g.e., 166). 
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adalet ile güvenliği sağlayarak ve devleti iyi işletip, toplumu huzurlu 
yaşatmakhr. 

Tarih ve siyasi bilinci en üst seviyeye ulaşmış bir Osmanlı aydının 
amaçlan ve ufku çok büyük olmak durumundaydı. Bir dünya devletinin 
üst kadrosunda olan bir kişinin devlet için koyduğu amaçlar da buna 
uygun olmalıydı. Cevdet Paşa'da bu nitelikler vardı. Bu konuda önemli 
bir ipucunu, dönemin dünyasında en güçlü olan İngiltere donanması 
hakkında bilgiyle birlikte vermektedir: "İşte kuvvet ve şevket böyle olma
lı. Meydan-ı terakleide bu menzili göze almalıdır" demiştir( 1161. Gönlünde 
yatanı söylemiştir. Böyle bir amaç için yenilenme kaçınılmazdır. İşte bu 
hedefe ulaşmak, yani bir tasavvuru kuvveden fiile çıkarmak için üç ilke 
gereklidir. Bu üç ilke ilim, irade ve kudrettir. Yapmağı bilmek, bütün 
nazmiyle yapmayı istemele ve yapabilmektir. Cevdet Paşa'ya göre, bunla
ra sahip olan kişi herşeyi yapabilir0 17l. Dünyayı idare etmek görevse, 
bunu gerçekleştirrnek için bu ilkelere sahip bilim ve devlet adamı olmak 
ve yetiştirrnek şart olmuştur. Böyle bir bilinçle 19. yy. Osmanlısına 

bakıldığında, devletin kururnlarını yenilernesi, ölüm kalırn meselesi hali
ne gelmiştir. Ya bozulan kurumlar tedavi edilecek ya da devlet olarak 
yok olunacaktır. Dünya devletinin çöküş aşamasına gelmesi, hem toplu
mu hem de üst kadroyu paniğe sürüklerniştir. 

19. yüzy11 Osmanlısının tarihi rnisyonuyla bulunduğu dururnun 
yarattığı çelişki, bütün kadrolarla, devletin yenilenmesi fikrini hakim 
kılmıştır. Ancak yenilenmenin nasıl ve hangi boyutlarda olacağı hakkın
da çok az kişi detaylı düşünrnüştür. istenilen niteliklere sahip az kişinin 
çabalan da amaç açısından sonuç vermerniştir. 

Cevdet Paş~ yenilenmeyi kabulle birlikte, dikkat edilmesi gereken 
önemli noktaların altını çizrniştir. Bunlardan bir tanesi, yenilenme süre
cinde, başka kültürlerden faydalanırken dikkat edilecek hususlardır. Ba
zı husussiyetıerimiz var ki diğer devletlere nqfi' olan bize muzır olur. On
lara deva-i acil bize semm-i (zehir) helahil (çaresi olmayan zehir) olurU ısı. 
Bu tesbitlerinde oldukça haklı olan Cevdet Paşa, yenilenme arayış

lannın kültürün kendi içinde olması gerektiği ve her kültürün kendi 
ihtiyacını karşılayacak mekanizmalara sahip olduğunu göstermiştir. 

Bütün rnesele aydınların kültür üzerine eğilerek kendi kimlikleri için 
uygun olan yapıda sistemler geliştirmektir. Bunu yapamadıklarından, 
kolaya kaçarak, zehir içermesi muhtemel, başkalarını taklid etmişlerdir. 

(l 16) Bkz. Tezalcir I, 89. 
(ll 7) Bkz. Tezalcir IV, 219. 

(118) Bkz. Tezakir IV. 221. 
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Kültürler arası farklılıkların dikkate alınması gerektiğini kanunlar 
konusunda ortaya koymuştur. Gayrimüslim tüccarların İstanbul'daki 
nüfuzları artınca, Osmanlı ticaret mahkemeleri sorunları çözemez duru
ma gelmiştir. Ayrıca yabancılar şeri malıkernelere itiraz ettiklerinden. 
bazı zevat da, Fransa kanunlarını Türkçe'ye tercüme edip uygu
lanmasını önermişlerdir. Bunun üzerine Cevdet Paşa şöyle der: Halbuki 
bir milletin Jcavanini esasiyesini böyle Jcalb-ü tahvil etme/c, ol milleti imha 

hükmünde olacağuıdan bu yola gitmek caiz değildir. Ulema grubu böyle 
düşünenleri telifır ederdil 119l. Başka bir toplum için hazırlanan yasa
ların alınması, toplumu imha demektir. Yapılması gerekli olan, aydın
ların ait olduklan topluma uygun yasalar yaparak, sorumlulukların 

yerine getirmeleridir. 

Yenilenmenin gerekliliklerini, toplumun aydınları kendi özgün ürün
leriyle yerine getirmeleri şarttır. Bu şart çerçevesinde Cevdet Paşa, yeni
lenmeyi bir bütün olarak düşünmüştür. Çünkü devlet saat gibi çalış
tığından, her biri görevini iyi yapmalıdır. Dolasıyla ordu ve mülkiye 
bozuksa, bunların ikisinde birden yenilemeler yapılmalıdır. Birinde 
yapıp diğerinde yapmamak, işi eksik yapmaktır. Devletin iyi olması, 
kurumların her birinin görevlerini tam yapması, yani kurumlar arası 
ilişkilerin ve kurum görevlilerinin yerine getirilmesine bağlıdır. Çünkü 
kurumların birindeki aksama bütünü etkilerll20l. Osmanlı devleti göz 
önüne alınınca, devletin bütün kurumlarında ıslahat gerekli olmuştur. 
Çünkü en önemli kurumlar görevlerini yapamamaya başlamışlardı. 

ilkin, Sultan Selim Han ıslahat ihtiyacını duymuş bu işe girişmiştirl 121 l. 
19. yy. boyunca denenen hemen hemen bütün ıstahatlar beklenileni 
vermemişti. Belki de bu sonucu gören Cevdet Paşa, şöyle demiştir: 

"Devlet nizamının bütünüyle yenilenmesi, yeni bir devlet kurmaktan 
zordur. Çünkü yapılaca/c her iş, umumun ittifakı ile yapılması gerekir. "0 221 
Umumun, özellikle devleti yönetenlerin ne yapılacağı konusunda fikir 
birliği etmeleri gerekirdi. Ancak fikir birliğini sağlayacak bilinçte olma
dıklarından, hükümetler sık sık değiştiğinden ve çıkar gruplarının da 
muhalefeti nedeniyle yenilenme haraketleri başarılı olamamıştır. 

Yenilenmenin gerçekleşebilmesi için temel ilkeler konusunda da oy 
birliğiyle karar vermek gerekir. Cevdet Paşa'ya göre bu ilkelerden biri 
de, idarenin merkezi ve gayri merkezi olması hususudur. Örnek alına-

(lı 9) Bkz. Tezalcir I. 63. 

(120) Bkz. Tezalcir IV 

(l21)Bkz. Tarih-i Cevdet III, 1407. 
(122) Bkz. Tarih-i Cevdet III. 1407. 
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cak devletlerde farklı uygulamalar tesbit edilmiştiL Fransa'da, merkezi 
İngiltere ve Rusya'da ise gayri merkezidir. Osmanlıda gayri merkezi 
iken, Tanzimat'la birlikte merkezi olmaya başlanmış sonra yine gayri
merkezi eğilimler hakim olmuştur. Cevdet Paşa zamanında ise kanşık 
eğilimler var, hem merkezi hem değiL Esasın ne olduğu karar
laştırılmadıkçla idarece güvenilir yol yapılmış sayılmaz. Öncelikle ne tür 
bir yönetim ilkesi benimsenecekse ona karar vermek gerekir( 123l. Karar
sızlıklann kaynaklanna bakıldığında, ilkin kendi kültürüne güven
sizliğin ortaya çıktığı görülür. Yeterli tarih bilinci gelişmediğinden, 

sorunların çözümü başka yerlerde aranmıştır. Yine bu niteliğe bağlı 

olarak yeterli zihni donamma sahip olmadıklarından, hem kendi kültü
ründeki malzemeyi kullanamamışlar hem de tutarlı, kararlı bir tavır 
sergileyememişlerdir. İkincisi ise, siyasi bilinçleri kayıp olduğundan, 
geleceğe yönelik projeler geliştiremeyip günü kurtanna sevdasıyla 

baskın devletin dümen suyuna gitmişlerdir. Buna neden de entellektüel 
seviyenin düşüklüğüdür. Yeni model yaratabilse ya da eski sistemini 
yenileyebilecek entellektüel ufka ve donamma sahip olsalardı başka 

devletlerin dümen suyunda dolaşmazlardı. 

Cevdet Paşa, haklı olarak, yenilenmeyi gerçekleştirmek için devletin 
temel kuruluş ilkesini belirlemek şarttır, der; çünkü bu ilkeye uygun ve 

' yenilenme hareketini gerçekleştirecek memur yetiştirilmelidir. Memur
. lar, görev yerlerini, sınırlarını, sorumluluklarını, bağlı olduklan merci

Ieri bilmek durumundadır. Fakat 19. yy. sonunda Babıali'de bile, 
memurların durumu net bir hal almamıştır. Bu nedenle işlerin büyük 
bir kısmı sürüncemede kalmıştır. Resmi görevi nedeniyle hazırladığı 
lahiyiada biraz iyimser bir hal kendini göstermiştir. Bu iyimserlik havası 
içinde, devletin mülkiyesi ve ona tabi maliyesi layıkıyla yürüdüğü, adli
yenin de yürür gibi olduğu ifade edilmiştir. Cevdet Paşa'ya göre, gele
cekte bunalıma düşmernek için şimdiden tedbir almak gerekir; bu iş 
için de öncelikle eğitim ele alınmış ve ıslaha çalışılmıştır( 124l. Eğitimin 
ıslahı için verilen lahiyaya bakıldığında, kadroların niçin iş yapmadığı 
anlaşılmaktadır. Abdullah Efendi tasansında025) ilmiye sınıfının düzel
tilmesi hakkında öneriler getirmiştir: Kadılık, müderrislik ve müla
zimetler alınıp satılır olmaktan çıkarılıp, kurum içinde görevler ve 
eğitimle kendini ispat edenlere verilmesi istenmiştir. Görevler hak sahi
~ine ve umud vaad eden kimselere verilmelidir. Aileden mesleğe uygun 
olanlara kapı açık tutulmalı, ama diğerlerine müsamaha edilmemelidir. 

(123) Bkz. Tezalcir IV. 102. 

( 124) Bkz. Tezalcir IV. I 02-3. 

(J 25) Bkz. Tarih-i Cevdet III. 1441. 
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Kabarık sayı azaltılmalı. Kadılık mesleğine seçkin kimseler alınmalı, gibi 
tavsiyelerde bulunulmuşturf 126l. Burada ifade edilen dilekierin tersi 
yürürlükteki durumu gösteriyordu. Cevdet Paşa'nın bu tesbitleri ıslahat 
hareketinin bir fikir olmaktan çıkıp uygulamaya geçmesiyle ne türden 
zorluklarla karşılaştığının göstergesidir. Yetkililerin yetersizliği ve arala
nndaki çekişmeler ile yenilenmeyle birlikte menfaatlerini kaybe
deceklerin karşı koymaları da eklenince, yenilenme teşebbüsleri hep 
yarım kalmıştırll27l. 

(l26)Bkz. Tarih-iCevdetiii. 1441-42. 
(127) Cevdet Paşa yenilenme hareketinin nıçın başansız olduğunu III. Selim örneğiyle 

göstenniştir. Sultan III Selim'in devlet adamlanndan ve ulemadan lahiya (tasarı) iste
mesinin iki amacı vardı. Hem devlete faydalı tedbirleri bulmak ve bunları uygu
lamak, hem de kadronun liyakat ve dirayetine göre istihdam buyurmak maksadını 
görmüştür. (Bkz. Tarih-i Cevdet III, 1408-9). 
Genel kabulü sağlamak için, alimierin iyilerinden ve devlet adamlarının büyük
lerinden devlet nizamma dair birer lahiya (tasan) kaleme alınması istenmiştir. 

Bunda amaç, herkesin fikirlerini beyan edip, sonra da akl-ı selim sahiplerinin ittifakı 
ile araştınlıp seçilerek yeni kanunlar yapmaktır. (Bkz. Tarih-i Cevdet III. 1407). Ayrı
ca, bu istekjlkir imalini başlatıp. düşünce meşalesini yakınayı gaye edinmiştir. (Bkz. 
Tarilc-i Cevdet III, 1408-9). 
Yeni bir askeri yapının oluşturulmasına karar kılınmıştır. Ancak bunu yapmak için 
çok paraya ihtiyaç vardı. Ocaklara akıtılan paralar öyle kişilerin eline geçmişti ki. 
bunların tümünü kesrnek toplumda bir infial yaratırdı. Yeni ordunun teşkiline de 
bütçe yetmiyordu. (Bkz. Tarih-i Cevdet III. 1408). Aynca Avrupa'da ordu eğitiminde 
kullanılan kitaplar Türkçeye çevrilmediği gibi, bunun nazariyesi bile bilinmiyordu. 
Lahia sunanlardan bazıları savaşta bulunmamış, bulunanlar da sadece karşıdan 
düşman ordusunu görmüştü. Dolayısıyla nasıl tertip edilir, nasıl talim olunur, disip
lin ve nizamlan, kaide ve usulleri nedir? türünden soruları cevaplayacak bilgileri 
yakın incelemelerle ele almamışlardır. (Bkz. Tarih-i. Cevdet III. 1408). Bu nedenle 
tasarılarda yeni askeri yapının nasıl olacağına ilişkin doğru malumat yer almamıştır, 
çünkü, içlerinde askerliğin ne olduğunu, seferlerin hangi nedenlere dayandığını 
bilmeyen çoktu. (Bkz. Tarih-i Cevdet IV. 2066). 
Bütün eksikliklerine ve bazılanrun gülünçlüklerine rağmen, ortaya birtakım lahi
yalar çıkmıştır. Ancak lahiya yazanlar hakkında çıkarılan dedikodular da işi daha da 
bulandırmıştır. Lahiyalar istidat derecesini gösterdiği yolunda bir takım söylentiler 
çıkartılmış. boşa gitmeyenler alaya alinmıştır. Ciddi olanlar bu yaklaşımdan korkup 
dalkavukluk yapmaya başlamışlardır. Bu tutum yeni kurulan Nizam-ı Cedid askeri 
ile Yeniçeriler arasında ayrılık ve aykırılık doğruasma neden olmuştur. (Bkz. Tarih-i 

Cevdet III. 1409). Devletin ileri gelenleri ve halk içinde yeniçeri taraftan vardı. Nizam
ı Cedid olumlu notlar almıştı ama Yeniçeriler ve taraftarları bundan hoşnut olma
mışlardı. Padişahın. dünyadan habersiz, tecrübesiz, çoluk çocuk takımı bir alay akıl
sız ve şuursuz olan yakınları, padişahı güldürrnek ve eğlendirmek için tasarılan alay 
konusu yaptılar. Böylece halkı da etkileyerek, devlf ün kurmağa çalıştığı Nizam-ı 
Cedid aleyhine döndürdüler. (Bkz. Tarill-i Cevdet IV. 2066). 
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Cevdet Paşa Tarih-i Cevdet'de lahiyalara genişçe yer vermiştir. Teza
kir'de de Yeniçerilerin kapatılmasının bıraktığı izlerden söz etmiştir. 

Lahiyalardaki ortak fikir, bilgili bir ordunun gerekli olduğudur. Ancak 
bu o kadar kolay değildi. Çünkü Yeniçeri, Devleti Aliyye'nin kalbindeki 
bir seretan (kanser) illetine benzerdi ( 128). Yeniçerilik Osmanlının iliğine 

işlemiş ve ocaklar asabiyet-i milliye makamına lcaim olarale devair-i 

devletin usulül jürununu istila eylemiş olduğuna nazaran devletin zati

yatından ma'dud olmuş idi. Onun ilgasıyla devletin gücü zayıjladP29l. 
Boşlukları doldurmak için 'devletin yapısında değişiklikler yapmak 
gerekmiştir. Devlet gayri merkezden idare olunageldiğinden ve eyaletin 
herbirinin diğerine bezeıneınesi, idarede farklı yollar almış olması, yeni
lenmenin başlıca zorlukları arasında olmuştur. Devletin her tarafındaki 
durumunu düşünerek ıslahatı ona göre yapmak gerekirdi; ancak, bunu 
yapacak kafada kadroların eksik olması, yenilenme çabalarını amaç 
dışına götürınüştür. 

Osmanlıdaki yenilik hareketlerinin başarısız olmasının nedenlerini 
Cevdet Paşa açıklamıştır. Ona göre, Deli Petro'nun başarısının II. 
Mahmut'ta bulunmama nedeni, öncelikle n: Mahmut'un Avrupa seya
hati yapmamış olmasıdır. Cevdet Paşa'ya göre, dahilerı ve haricen lazım 

, olan malümatı hasıl etmek, devletin beyin takımının göreviyken bu ekip 
görevini yapmamıştır. Üstelik yenilenıneye ihtiyaç duyulduğu zaman, 
başta olanlar idari konularda bilgisiz ve yeteneksiz olduklarından, bu işi 
yapacak eleınan bulmak gerekmiştir. Vaka-i Hayriye'den sonra devletin 
dümenini eline alan Reis Pertev Paşa tekke şeyhlerinin sözlerine kandı
ğından Cezayir elden gitmiştir. Dahiliye ıslahatlarıyla uğraşırken memle
ket harap, Devlet bi-tab olmuştur. Sonra taldid yoluna gidildi. Bunda da 

ifrat edildi. Binanın sağlam olup olmadığına balcılmamış, süsüne özenil
miştir. İlerlemenin gereği olan ilke ve nedenleri araştıracaklarına yan 
dallada uğraşmışlardır(l30l. Böyle bir kadro ve anlaylışla yola çıkan II. 
Mahmut, elbette başarısız olacaktı. Yenilenmeyi gerçekleştirmek için 
gerekli olan, ilim, irade ve güç bu kadroda olmamıştır. Cevdet Paşa'ya 
göre, medeniyetin icaplarını yerine getirerek, askeri yenilikler yapmak 
düşüncesi doğrudur; lakin işin başından başlamayıp, kuyruğundan 
tutulmuş ve binanın temeline balcılmayıp binanın işlemeli olmasına özenil

miş, yani fen ve sanayinin yayılması ve tutunması ilkeleri araş

tirılacakken, medeniyet okunun getirdiği çerçöp israf ve sefahata alda-

(128) Strelitz askeri ise Rusya'nın ornuzunda bir urdu. 
(129)Bkz. TezalciriV. 219. 

(l30) Bkz. Tezalcir IV. 220. 
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nılmıştır. O vakit İstanbuL haL/cı din ve mez11ebini usul ve hayatı tutmalc
ta ve hiçbir iLerLemeyi kabuL etmeyen katıLı/eta oLduğundan yüksek taba
kada olan memurların bu gidişinden nefret ederek her türlü hadiseden 
ürkmeye ve yapılan yeni tarz binalan kötü görmeye başlamışlardırl131l. 
Böylelikle yanlış tutum yeniliğe karşı tepki uyandırmıştır. 

Yeıliçeriyi düzeltme ve Nizam-ı Cedit'i kurmanın bilgiye dayandığı, 
bunu da Avrupa'dan hoca getirerek yapılması gerektiği belirtilmiştir. 
Cevdet Paşa'nın bildirdiğine göre, ricaLin çoğu, asnn müşlcüLatını haL 

edecek kafi bilgiye sahip değilmiş. Bazıları da Avrupalıların Osmanlı 
topraklarına gelip gitmelerinden hoşlanmayıp, karantina uygulayarak 
giriş çıkışlan yasaklamak istemişlerdirl 1 32l. Ufku ve yönetim becerisi, 
siyasi bilinci olmayan devlet adamlarının fazlaca yapacakları birşey 
yoktul133l. 

Cevdet Paşa'ya göre, eski temeller ıslah edilmiş olsaydı ve toplum 
kendi ürettiklerini geliştirip de onları kullansaydı yenilenme gerçek
leşebilirdi. Toplum üretmediği şeyi, bozuk iktisadi durumuna rağmen 
dışardan alarak kullanmış ve iflası hızlandırmıştır. ilkelerle değil göste
rişle meşgul olunduğurrdan beklenenler de gerçekleşmemiştirfl34l. 

Devleti hukuk açısından düzeltmenin, dolayısıyla işlerin iyi yürü
düğü devlet düzenine ulaşmanın yollanndan biri, belki de en kestir
mesi, bağlı oldukları devletin eski kanunlarını ve durumunu kabul
lenerek gerekli gelişmeyi sağlamaktırfl35l. Ayrıca kanunlar arasında bir 
kanşıklığın meydana gelmesini engellemek için de bunların bir sistem 
içinde toplanılması kaçınılmazdırf136J. 

Cevdet Paşa, toplumun geliştirdiği hukuka hakettiği değeri vermiş-

(131) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 69. Tarih-i Cevdet'in verdigi mesaj; geçmişte yönetici sınıfın 
cehaleti ahlaksızlıkları ve yanlış inançları yüzünden yenileşme olmamıştır. Körü 
körüne batıyı taklid edenler de başarılı olamamışlardır .... Geçmişi, batıdan alınacak 
taze bilimsel ve teknolojik güçlerle canlandırmak amaç olmalıydı. (Bkz. Berkes, 
a.g.e., 231). 

(132) Bkz. Tarih-i Cevdet!, ll4-115. 
(133) Ufku olanlardan biri de Cevdet Paşa'ya göre Ragıp Paşa'dır. Ufkunun genişligi de 

dogu ve batı seferlerinde bulunmuş olmasından kaynaklanır. Bu seferlerden hem 
devletin hem de ordunun durumunu yakından tanımıştır. Bu nedenle sadarat maka
mındayken sulh yolunu tercih etmiş ve harpten kaçınmıştır. Savaş tekliflerini aske
rin düzenini saglamak için geciktirmiştir. Yeterince harcama yapamamakla birlikte 
Rus savaşı onu haklı çıkarmıştır. (Bkz. Tarih-i Cevdet I. 77). 

( 134) Bkz. Tezakir IV, 220-21) 
(135) Bkz. Tarih-i Cevdet I. 84. 
( 136) Bkz. Tarih-i Cevdet I, 84. 
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tir. Hukukun bütün bölümleri önemli olmakla birlikte, medeni huku
kını bir toplumun varlığının ve birliğinin temeli olması037l nedeniyle, 
çözülme dönemindeki toplumu bir arada tutmak için sağlam bir taban
dır. Toplumun durumunu iyi tesbit eden Cevdet Paşa, haklı olarak 
yabancı hukuklardan çeviıiye şiddetle karşı çıkmıştır. Osmanlı toplumu 
İslami bir yapıya sahip olduğundan, onun medeni hukuku İslam huku
kundan çıkanlması gereğini görmüş, bu kaygıyla yola çıkılmış ve Mecel
le meydana getirilmiştir. Mecelle'nin girişinde, çağın ihtiyaçlarına göre 
düzenlenmiş, dolayısıyla ihtiyaçlan karşılayacak nitelikte olduğu belir
tilmiştirl138l. Zamanın değişınesin bağlı olarak hükümlerin deği
şebileceğini(l39l, yargıda örf ve adetlerin belirleyici olduğu (Madde 36, 
45) Mecelle'de işlenen konular arasında yer almıştır. 

Kanun-i Esasi hakkındaki tartışmalarda Cevdet Paşa doğruyu 

görmüştü: iki uygarlık ve iki anlam dünyası vardı; bunlar birbirlerine 
kaynaştınlamazdıll4°l. Dolayısıyla çeviri yapmak yerine kullanılagelmiş 
hukuk sistemini iyiden iyiye inceleyerek, gerekli kanunlan ve düzen
lemeleri, çağın şartlarını da göz önüne alarak ona göre yapmak gerekir. 
Zor bir yoll 141l; çünkü toplumun yapısını, kültürünü, değerlerini, tari
hini, amacını, çağın şartlarını ve gelecekte olabilecek durumları göz 
önüne alarak düzenlemelere girmek, ufku geniş, sorumluluklarının 

. bilincinde ve çalışmaktan korkmayan bir kadroyu gerektirir. Çeviri 
kolay; başkalannın kendileri için yaptığı şeyleri, çevirip uygulamaya 
koymak büyük bir çaba gerektirmiyor. Başka kültürlerde oluşturulmuş 
yapıları çeviri yoluyla kendine uygulayan toplumlar ancak olumsuz 
sonuçlan gördükleri zaman bile sorunun önemini farketıniyorlar. 

Çünkü, toplumdan kopuk ve tarih bilinci eksik bir kadro genellikle bu 
türden hatalari yapmıştır. 

19. yüzyıl boyunca devletin önemli kurumlanndan çeşitli yenilikler 
yapılmıştır. Cevdet Paşa'nın bildirdiğine göre, bu işi üstlenenler de 
memleket ahvalini bilmezlermiş. Bilmeyerek yaptıkları düzenlemeler 
genellikle ülkenin bir tarafına uyarsa diğer tarafına uymamıştır. Bu 
nedenle uygulanamaınışlardır. Meclisin toplanma şartlarına uyulınaınış, 
kazaskerlerin meclisdeki ağırlığı dikkate alınmamıştır. Bunun lüzu
munu da kavrayamaınışlar. Biz o zamanlarda ileri gidiyoruz der iken ne 

(137) Bkz. Berkes; a.g.e., 220-222. 
(138)Bkz. Mecelle 1195, 14. 
(139) Bkz. Mecelle 1995, madde 39. 
(140) Bkz. Berkes; a.g.e., 295. 
(141)Bkz. Mecelle 1995, 12-13. 
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kadar geri gittiğimizi ve kuvvetimizden ne mertebe düştüğümüzü çok 
sonra anladı/Jı 42l diyerek Cevdet Paşa yenilenme hareketlerindeki 
durumu açık bir şekilde ortaya koymuştur. 

Cevdet Paşa'nın çizdiği bu karamsar tabloda, Paşa'nın yeri farklı 
gözükmektedir. Herşeyden önce neler olup bittiğini ve sorunları çözmek 
için nelerin gerektiğini ve nelerin yapıldığının bilincinde olmak açısın
dan diğerlerinden farklıdır. Çağının genel gidişi ile, Osmanlı devletinin 
yapısını iyi anlamıştır. Aşırılıklara kaçmadan gelenekçiliği ve yeni
lenmeyi birlikte, devletin ve toplumun şartlarına uygun biçimde, ele alıp 
gerçekleştirmek çabasında olmuştur( 143l. 

Cevdet Paşa, devleti sorgulayarak, belli bir zihniyetin dayanaklarını 
ortaya çıkarmıştır. Devlet aracılığıyla toplum ve kültür sorgulanmıştır. 
Devlet sorunları çerçevesinde, padişahlar dahil bütün yöneticiler, 
hukuk ve adli kurumlar, askeri teşkilatlar, aydınlar ve eğitim sistemi, 
ekonomik yapı, dini yapı, dil, aile, tarih, gelenekler, ahlak, zihniyet, 
toplumu oluşturan farklı dil ve inanç taşıyan topluluklar, dünyanın 
durumu, yenilenmenin gerekliliği, toplum ve devletin amaçları ele alınıp 
incelenmiştir. Böylelikle kültürü belirleyen temel kurumlar, dil, tarih, 
din, aile ve ahlak ile düzenleyici kurumlar siyaset, iktisat ve eğitiml143al 
devlet formu içinde değerlendirilmiştir. Bu anlamda devletin sorgu
lanması kültürün temel özelliklerini de ortaya çıkarmıştır. 

Kendi üzerine eğilip, kendini tanıma anlamına gelen bilinç, ben 
kimim, sorusunu cevaplandırmada temel görevi üstlenmiştir. Yukarda 
da bildirildiği gibi, bu sorunun cevabı, kendini yani tarihini ve kültü
rünü belli bir bilinçle ele alarak değerlendirip, iyi ve kötü yanlarını orta
ya koyarak cevaplandırılır. Gelişimi, görevleri ve niteliklerine bakıl
dığında, devlet, bir bakıma tarihle özdeşleşir. Devlet, geçmişte kurulup 
gelişen ve geleceği de kurup yönlendireceğinden bilincin en geniş ölçü
lerde somutlaşması şeklinde düşünülebilir. Türk kültüründe devlet, 
merkezi konumda olması nedeniyle, kültürün geçmişi ve geleceği, devle
tin aldığı ya da alabileceği durumlara göre değerlendirilebilir. Devletin 
güçlü olduğu dönemler kültür üretken ve zengindir; devletin zayıf oldu
ğu dönemlerde kültür de verimsiz ve zayıfdır. Bunun tersi de geçerli 
olabilir. Bu ilişkide, gözden uzak tutulmaması gereken tarihin ve bilin
cin önemlerinin büyük olduğudur. Cevdet Paşa'nın ortaya koyduğu 
devlet sorgulaması, bize bu ufku açmaktadır. 

(ı 42) Bkz. Tezalcir IV. 22 ı. 
(143)Bkz. Berkes; a.g.e., 219. 
(143a) Bkz. Bıçak; a.g.e., 9-15. 
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Cevdet Paşa, devletin statik olmadığını bildirerek, Cevdet Paşa önem
li bir sorunu da tartışmıştır. DeğişebiLirliTe insan ve onun ürettiği herşey 
için geçerlidir. Dolayısıyla hem geçmiş hem de gelecek değerlendirilirken 
değişme göz önünde bulundurulmalıdır. Geçmişte mükemmel olduğu 
sanılah uygulama ve yapıların böyle olmadığı, zaman içinde geliştikieri 
ve sonra da bozuldukları bir gerçektir. Tarihçilik açısından bu temel 
ilkedir. Bir zaman ve konu hakkında araştırma yapan tarihçi bir ilke 
olarak değişken bir yapıyı incelediğinin bilincinde olmak zorundadır. Bir 
konu ve zaman için yaptıklan tesbitin diğerine uyrnayacağını bilrnek 
durumundadır. Bu nedenle, devletteki olumlu olanlan sevinçle, olum
suzlan ise soğukkanlı karşılamak gerekir. Değişebilirliğin nedenlerini de 
tesbit edip en belirleyici olanlarını ortaya koymak yine tarihçilik açısın
dan oldukça önemlidir. Ayrıca geleceğe yönelik çalışmalarda da aynı 
ilkeyi kabul etmek gerekir. Kurulan yapı ne nitelikte olursa olsun deği
şime uğrayıp gelişecek ya da bozulacaktır. Devlet adamlannın başarısı, 
şimdide alınan kararların ve yapılan eylemlerin gelecekteki etkilerini 
görebilmeye ve gelecek için şimdiden tedbirler alınağa yönelrnekte ortaya 
çıkar. Bu çabada belirgin olan yine tarih bilincidir. Cevdet Paşa deği
şebilirliğin devlet için geçerli olduğunu ileri sürerek, ilgili kişileri, gele
cekte ortaya çıkabilecek sorunların çözümünün hazırlıklannın şimdiden 
yapılması gerektiği konusunda uyarrnıştır. 

Devleti işletenler, gerekli bilgi ve becerilere sahip olmadıklarından 
devletin çöküşünde başlıca neden sayılrnışlardır. Onların başlıca nite
likleri, sorumluluklarını bilme ve onları tam olarak yerine getirme ile 
geleceği tasarlayabilrrıedir. Bu nitelikleriyle belli bir bilince ulaşmaktan 
hem kendi hem de toplurnun yapısını anlayabildiklerinden, çıkan ve 
çıkabilecek sorunlara zamanında müdahale etmeleri beklenmektedir. 

Cevdet Paşa, idarenin ne kadar iyi olursa olsun, bir gün zaafa düşüp 
devletin ortadan kalkmasına neden olacaklannın farkındadır. Çünkü, 
Tanrı dışında, herşey değişmektedir. Öyleyse, nasıl bir devlet modeli 
çizilmeli ki, değişme şartlarına uyum sağlayabilip, yıkılınadan uzun 
süreler ayakta kalabilsin? Cevdet Paşa'nın tarih çalışmalarını yönlen
diren sorulardan biri bu olduğu açıktır. Devletin, devlet olması açısın
dan, temel iki ilkesi adalet ve güvenliği hiçbir şartta tartışmaya yanaş
mayacağı izlerrimi vermiştir. Devletin arnacı bunları gerçekleştirrnek 

olduğundan, ilkeleri yerine getirmediği takdirde devlet olma vasfını 
kaybetmekle karşı karşıya kalmaktadır. Bu amaca ne kadar yaklaşırsa, 
devlet, iyi devlet olur. Bu temel ilke dışında kalan diğer unsurlar çağa ve 
duruma bağlı olarak değişrnektedirler. Bu nedenle devlet yenilenirken, 
temel ilkeler çerçevesinde yeni yapılar ohışturulabilir. İster yapıya ekle-
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necek yeni unsurlar isterse yeni yapıların oluşturulmasında birinci 
dereceden kendi kültürüne bağlı kalma şartı vardır. Devlet adamı, 
bütün ihtiyaçlan ilk elden dahil olduğu kültürden temin etmekle 
yükümlü tutulmaktadır. İhtiyaçların karşılanmaması durumunda 
üretümeleri gerekmektedir. Bu çaba içinde başka kültürlerden elbette 
yardım alınacaktır; ancak o kültüre teslim olacak şekilde değil, daha 
çok fikir alma şeklinde gerçekleşmelidiL Alınan fikirler, kendi kültü
rünün yapısına uygun olarak uygulanmalıdır. 

Böyle bir yapı devletin aydın tabakasına büyük bir sorumluluk 
yüklemiştir. Çünkü, sürekli değişme ve sorunları izlemek durumunda 
kalan ve çözüm önermekle yükümlü olanlardır. Hem sorunu görebilmek 
hem de çözüm üretebilmek için kendini yani tarihini, kültürünü, çağı 
bilmek, . geleceği tahmin etmek durumundadır. Böyle bir kadronun 
kurup işlettiği devlet elbette uzun ömürlü olacaktır. 

Cevdet Paşa, toplum olarak, silüet şeklinde gözüken görkemli bir 
tarihten arta kalan felaket sürecinde belirsiz bir geleceğe sürük
lenildiğinin bilincindedir. Birey olarak sorumluluklarını yerine getirmek 
için, ayaklarını basabileceği ve sürüklenmeden fazlaca etkilenmeyecek 
ilkeleri bulmuş gibidir. Bu ilke, kişinin kendi hakkındaki bilincidir. 
Tarih, siyaset, ilim, din bilinçlerine hep kendi hakkındaki bilinçle 
varmıştır. Geleceği kurabilmek için geçmişi konu edinmiştir. Yıkılınağa 
yüztutmuş bir dünya devletinin gelecekte varolmasını sağlayabilmek 
için, tarih bilincinin kaçınılmaz olduğunu görmüş ve her tür çalış

masına yansıtmıştır. 
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