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OSMANLI MODERNLEŞMESI DÖNEMI

O

smanlı modernleşmesinin başlangıcının sembolik ismi III. Selim ilginç bir rastlantı sonucu olarak
Fransa’da Devrim’in patlak verdiği 1789 yılında tahta
çıkmıştı. Sultan Selim Devrim sonrasında Avrupa’da meydana
gelen toplumsal ve siyasal değişmelerin farkındaydı. Bu nedenle
onun Nizam-ı Cedid denen reform programını başlatması bir tesadüf değildir. Bu programın ana hedefi, genel olarak devlet sistemini modernleştirmek suretiyle, hem uluslararası câmia karşısında,
hem de ülke içinde gitgide güç kazanan “âyan” karşısında merkezî
devletin gücünü artırmaktı. Ne var ki, pâdişah merkezî devlet örgütünü modernleştirmek isterken, paradoksal olarak, çıkarlarının
devamı geleneksel düzenin korunmasına bağlı olan Yeniçeriler ve
Ulemâ karşısında, otoritesini zayıflatmak istediği âyanın desteğine başvurmak zorunda kalmıştı. Sonunda sultan bu iki sınıftan
gelen muhalefete yenik düştü ve 1807 yılında tahttan indirildi.
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A. SENED-I İTTIFAK
Selim’in yerine tahta IV. Mustafa çıkarıldıysa da, kısa süre sonra, 1808 Temmuz’unda Ruscuk âyanı Alemdar Mustafa Paşa
Selim’i tekrar tahta çıkarmak üzere İstanbul’a yürüdü. Ne var ki,
Alemdar’ın ordusu saraya girmeden III. Selim öldürüldü. Bunun
üzerine Selim’in diğer yeğeni, reformist eğilimli II. Mahmut tahta çıkarıldı. Alemdar Mustafa Paşa İstanbul’daki kısa iktidarı döneminde reformları canlandırmaya ve reform karşıtlarını saf dışı
etmeye çalıştı.
Ne var ki, bunları yapabilmek için Alemdar Mustafa Paşa’nın,
daha önce muhalefetleriyle Nizam-ı Cedit’in ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmuş olan ve reform hareketlerini tekrar baltalama ihtimâli bulunan taşra âyanının desteğini sağlamaya ihtiyacı
vardı. Alemdar bu amaçla bütün önde gelen “âyan”ı İmparatorluğun sorunlarıyla ilgili bir toplantı yapmak üzere İstanbul’a dâvet
etti. Âyan denenler, çok farklı kökenlerden gelen yerel düzeydeki
nüfuzlu kişiler, çoğu zaman ailelerdi. Bazıları, yerel bir güç tabanı oluşturmuş vâliler, bazıları zengin tüccar veya sarraflardı. Bir
kısmı ise toprak sâhipleriydi (Zürcher, 1995: 32; Shaw & Shaw
1983: 26).
Toplantı sonunda Mustafa Paşa’nın hazırladığı “Sened-i İttifak”
kabul edildi ve 7 Ekim 1808’de taraflarca imzalandı. Alemdar’ın
bundaki amacı “ülkede merkezî birlik ve otoriteyi kurmak, muhtemelen reformlara yeniden başlayabilmek için âyan ve hanedanları itaat altına almak, bunun karşılığında da bunlara birtakım güvenceler vermek” (Tanör, 1996: 31) olarak özetlenebilir.
“Sened-i İttifak” adlı bu belge, birçoklarınca, Türkiye’de anayasacılığın gelişmesinde bir merhale olarak değerlendirilmiş ve İngilizlerin 13. Yüzyıl’daki Magna Carta’sına benzetilmiştir. Buna
karşılık, bazıları da böyle bir benzetmeyi yersiz bularak “Sened-i
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İttifak”ın önemsizliğine hükmetmişlerdir. Peki, gerçek durum nedir? Bu soruya doğru cevap verebilmek ve söz konusu belgenin
Türk anayasacılığının gelişimindeki yeri hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için, Sened-i İttifak’ın muhtevasına kısaca göz atmak gerekiyor.
“Sened-i İttifak”ın özünü; “âyan”ın bir taraftan merkezî hükümete bazı güvenceler verirken, diğer taraftan bazı hak ve yetkileri
kendisi için saklı tutması oluşturmaktaydı. İstanbul hükümetine
verilen güvenceler, esas itibariyle, pâdişahın kişilik ve otoritesinin taahhüt altına alınması, asker toplanması ve gelirlerin tahsili
konularında merkezî devletin otoritesine karşı gelenlerin bastırılmasına yardım sözü ve nihâyet başkentteki askerî ayaklanmaların
re’sen bastırılmasından ibaretti. Buna karşılık, âyanlar bu belge ile
merkezî devletten kendilerine gelecek haksız yaptırım ve saldırılara birlikte karşı koyma, özellikle toprağa bağlı imtiyazlarını koruma ve yetkisini kötüye kullanan sadrazamları engelleme konularındaki kararlılıklarını kayda geçirmişlerdir. Ayrıca, yoksulların
ve reayanın âsâyiş ve vergi konularında haksızlıktan korunması
da İstanbul hükümetinin Sened-i İttifak’la taahhüt ettiği hususlar
arasında yer alıyordu (Tanör, 1992: 33-34).
Bu durumda, Sened-i İttifak, devletin otoritesini takviye etmek
arayışı içinde olan merkezî iktidarın yerel güçlerin bir kısmıyla
vardığı bir geçici uzlaşma olarak görülebilir. Onun bu bakımdan
tamamıyla merkezin bir girişimi olarak görülmesi gerektiği düşünülebilirse de; bu yaklaşım, merkezî devletin yerel güç odaklarının desteğini almaya neden ihtiyaç duymuş olduğunu açıklamayı imkânsız kılar. Şu hâlde, girişimcilerinin niyeti bu olmasa da,
Sened-i İttifak’ın, devlet iktidarının sınırlanabileceği düşüncesini
içerdiği, dolayısıyla pâdişahın böylece kendi iktidarının sınırlanabilirliğini zımnen kabul ettiği söylenebilir (Aldıkaçtı, 1982: 38).
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Bu açıdan bakıldığında, Sened-i İttifak ile Magna Carta arasında benzerlik kurulması tümüyle anlamsız değildir. Burada önemli
olan, sosyo-ekonomik gerçekliğin iki durumda birbirinden farklı
olmasından çok, belgelerin politik anlam ve yansımalarındaki kısmî
benzerliktir. Gerçi Sened-i İttifak merkezî iktidarla âyanlar arasında
yapılmış gerçek anlamda bir “sözleşme” değildir, ama bunun siyasî
anlamı âyanın “resmen devletin ortakları olarak tanınmış” olmasında (Zürcher, 1995: 50) yatmaktadır. Başka bir anlatımla, “bu
anlaşma, Osmanlı siyasal tarihinde sultanın gücünün tebaası tarafından belirlendiği ilk ve tek belgeydi.” (Turfan, 2003: 81) Sened-i
İttifak’ın uygulanmamış, hatta pâdişahça imzalanmamış olması bu
anlamı değiştirmemiştir. Daha sonra Meşrutiyeti hazırlayan ortam
ancak böyle bir anlam başlangıcı üstüne oturmuştur.

B. II. MAHMUT’UN REFORM SIYASETI
Sened-i İttifak sonrası dönemde II. Mahmut merkezî iktidarı ve
bu iktidar yapısı içinde kendi konumunu güçlendiren girişimlerde bulundu. Sultan merkezî devleti güçlendirmenin birinci adımı olarak modern bir ordu kurmaya çalıştı ve bu çerçevede 1826
yılında Asakir-i Mansûre-i Muhammediye’yi teşkil etti. Bunun,
yozlaşmış olan Yeniçeri sınıfına karşı bir hareket olduğu belliydi,
nitekim bu girişim karşısında Yeniçeriler isyan etti ama isyan kısa
sürede bastırıldı. Daha sonra 1834 yılında ihtiyat askerleri birliği
kuruldu. Bunu, “ulemâ”nın denetim altına alınması izledi.
Yine bu dönemde, II. Mahmut bürokrasinin modernizasyonu
yolunda önemli adımlar attı. II. Mahmut geleneksel kapıkullarını
sultanın kulları olmaktan çıkarıp devletin hizmetkârı olacak yeni
bir bürokrasiye dönüştürmeyi amaçlıyordu (Turfan, 2003: 82).
1834 yılında devlet memurları için düzenli aylık sistemine geçildi,
her yıl yeniden tâyin usûlü kaldırıldı. Ertesi yıl modern bir hiyerarşik rütbe sistemi yürürlüğe kondu ve modern bir resmî eğitim

OSMANLI MODERNLEŞMESİ DÖNEMİ  27

sistemine geçilmesi doğrultusunda girişimde bulunuldu. Böylece yeni bürokratlar eski güvencesizliklerinden önemli ölçüde
kurtulmuş oluyorlardı (Zürcher, 1995: 67; Shaw & Shaw 1983:
69) Bunlardan başka, hükümet yapısı işbölümü ve uzmanlaşmayı
esas alacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu arada Mustafa Reşit
Paşa’nın önerisiyle 1838 yılında merkezî hükümet bünyesinde yeni danışma meclisleri oluşturuldu ki, bunların en önemlisi
Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye idi. Sultan bu arada yarı bağımsız
konumdaki âyanı da büyük ölçüde denetim altına aldı. Bu çerçevede, âyanın askerî ve mâlî gücünü sınırlamak üzere doğrudan
doğruya İstanbul’a bağlı vergi tahsildarları ve komutanlar atadı.
Sultan II. Mahmut bu denetimin etkinliğini artırmak üzere
ulaştırma ve posta hizmetlerini geliştirmeye dönük tedbirler de
aldı. Yine vergi denetimini artırabilmek için, 1831-1838 yıllarında İmparatorluğun her tarafında nüfus sayımı yapıldı. Bunlardan
başka, reformların başarısı için gerekli olan, Avrupa’yı tanıyan ve
yabancı dil bilen eğitimli kadroların yetiştirilmesi için eğitimin
modernleştirilmesine çalışıldı. 1827’de modern bir askerî tıp okulu açıldı. Aynı yıl ilk kez bir öğrenci grubu Avrupa’ya eğitim için
gönderildi. 1831’de bir askerî müzik okulu ve 1834’te bir harp
okulu kuruldu. Bu arada 1833’te Hâriciye Nezareti’nde Terceme
Odası oluşturuldu. Burada özellikle Fransızca okuma, yazma ve
konuşma öğretiliyordu. Aslında bu okul sâdece diplomat ve eğitimli bürokrat yetiştirme ocağı olmakla kalmamış, aynı zamanda
izleyen Tanzimat döneminin aydın sınıfının da kaynağını oluşturmuştur (Shaw & Shaw 1983: 68). Ertesi yıl Avrupa’nın büyük
başkentlerinde Osmanlı büyükelçilikleri kuruldu.

C. TANZIMAT DÖNEMI (1839-1871/6)
Sultan II. Mahmut’un 30 Haziran 1839’da ölmesi üzerine yerine
büyük oğlu, 16 yaşındaki Abdülmecit (1839-1861) geçti. Modern-
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leştirici reformlara Sultan Abdülmecit döneminde de devam edildi. Nitekim Osmanlı siyasî tarihinde bu yıllar, (1839-1871) devlet
sistemini kökten değiştirmeye dönük önemli düzenlemelerin yapıldığını ima eden bir deyimle,1 Tanzimat Dönemi olarak bilinir. Yeni
sultanın döneminde de Mustafa Reşit Paşa yönetimde yer aldı ve
1846’da sadrazam oldu. Mustafa Reşit Paşa (1800-1858) Tanzimat
döneminin mimarı olarak adlandırılır. “Mustafa Reşit Paşa Osmanlı devlet ve toplumunu değiştirmek için kurulmasına yardım ettiği
ve kendisinden sonra yerine geçecek olan tanzimatçılar grubunun
başıydı.” (Shaw & Shaw 1983: 90; aynı yönde, Lewis 1991: 106).
Bu dönem reformcularının başlangıçtaki amaçlarından birincisi
değişim ve yeniden düzenleme çabalarının yeni dönemde de kesintiye uğramaksızın devam etmesini güvence altına almak, ikincisi ise
Osmanlı devletinin Batılı tarzda modernleşmeyi başarabileceğine
ve dolayısıyla Mehmet Ali Paşa’ya karşı desteklenmesi gerektiğine
Batılı güçleri ikna etmekti (Hale, 1996: 30).

1. Gülhane Hatt-ı Şerifi
Mısır bunalımı dolayısıyla İmparatorluğun durumunun çok kötüleştiği bir sırada, Hâriciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa tarafından
hazırlanan Gülhane Hatt-ı Şerifi 3 Kasım 1839’da Osmanlı devletinin ileri gelenleri ve yabancı diplomatların huzurunda yine M.
Reşit Paşa tarafından pâdişah adına okundu. Bu hatt-ı hümayun
başlıca şu dört temel reformu vaat ediyordu (Zürcher, 1995: 7980): (1) Tebaanın can, mal ve nâmusunun güvence altına alınması, (2) İltizam sisteminin yerini alacak düzenli bir vergi sistemine
geçilmesi, (3) Genel ve zorunlu askerlik sisteminin başlatılması,
(4) Bütün Osmanlı tebaası için kanun önünde eşitliğin sağlanması. Bu belge, bir bakıma, Abdülmecit yönetiminin uygulamaya
Shaw & Shaw (1983: 67), bu dönemin “Tanzimat” adını “tanzimat-ı hayriyye” olarak düşünülmüş
olan “Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye” adlı meclisi kuran fermandan aldığını belirtmektedir.
1
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geçirmeyi tasarladığı reform projesinin ana hatlarını gösteriyor ve
yeni yönetimin II. Mahmut reformlarını devam ettirmek istediğini açıkça belli ediyordu.
Bülent Tanör (1996: 64-68) Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun
içerdiği ilkelerin iki ana başlıkta toplanabileceğini belirtmektedir.
Yazarın “Yeni Yönetim Usûlleri” olarak adlandırdığı birinci grupta “yasal yönetim”e geçiş, yasaların hazırlanmasında “danışma” ve
“kurullarla çalışma” ve “eşitliğe saygı” (eşit muamele yükümlülüğü) ilkeleri yer almaktadır. Mamafih, “kurullarla çalışma” çabalarının daha önce başlamış olduğunu belirtmek gerekir. Yönetimde
kurulların devreye sokulması çabasının asıl amacının yönetimin
Saray’dan Bürokrasi’ye geçmesinin sağlanması olduğu ileri sürülmüştür. Nitekim, Türköne’ye göre, “Tanzimatçıların öncelikle kolladıkları hedef, sarayın yetkilerinin bürokrasi karşısında
sınırlanması”ydı (Türköne, 1995: 18).
Hatt-ı Hümayun’un içerdiği ikinci grup ilkeler ise hak ve özgürlüklerle ilgilidir. Bunlar da başlıca kişi dokunulmazlığı ve güvenliği, mal güvenliği (müsadere yasağı, âdil ve eşit vergileme vb.),
askerliğin adâlet ve eşitliğe göre yeniden düzenlenmesi ve nihâyet
eşitliktir. Bu özelliği dolayısıyla, Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nu
Türkiye’nin ilk haklar bildirisi olarak görenler vardır (bkz. Gözler
2000: 16 ve dn. 63’te belirtilen kaynak; benzer görüş, Tanör 1996:
67-68). Hatt-ı Şerif ’in müsadere yasağı getiren hükmü özellikle
bürokratik mevkilerde bulunan ve geleneksel olarak pâdişahın
“kulları” sayılan görevliler için bir güvence niteliğindeydi. Dil
ayrımı gözetilmeksizin tebaaya eşit muamele edileceği vaadi ise
hem dış güçleri etkilemek ve onların müdahale gerekçelerini ortadan kıldırmak hem de Hıristiyan topluluklar arasındaki milliyetçilik ve ayrılıkçılık eğilimlerini zayıflatmak amacı güdüyordu.
Türkiye’de özellikle muhafazakâr çevrelerde yaygın olan bir
düşünceye göre, Tanzimat Fermanı yabancı güçlerin –“Düvel-i
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Muazzama”nın– baskısı veya telkinleri altında hazırlanmış olan ve
dolayısıyla Türkiye’nin çıkarlarından çok yabancıların çıkarlarına
hizmet eden bir belgedir. Ne var ki, Hatt-ı Şerif’in ilânının zamanlamasında Osmanlı devlet erkânının Batılı güçlere belirtilen anlamda bir mesaj verme saikinin etkili olduğu açık olmakla beraber,
onun yabancıların dayatmasının eseri olduğu görüşü yanlıştır. Bir
kere, “Ferman’ın hazırlanmasında ve ilânında inisiyatif tamamıyla
Mustafa Reşid Paşa’nın elindedir.” (Türköne, 1995: 11). İkincisi,
geleneksel sistemi modernize etmek her şeyden önce Osmanlı devleti için bir varlık-yokluk meselesiydi; Osmanlılar için eski sistemi
olduğu gibi korumaya çalışmak gibi bir seçenek yoktu. Nihâyet,
yönetim ve hukuk telâkkisinin yeni şartlara uyarlanması ve “tebaa”
fikrinden devlete karşı hak sâhibi vatandaş fikrine geçişin genel olarak toplum için bir kazanım olduğunda şüphe olmasa gerektir.
Anayasacılık açısından bakıldığında, Gülhane Hatt-ı Şerifi’nin
bir anayasa olmadığı açıktır. Bu daha ziyâde bir oto-limitasyon
belgesidir; pâdişahın otoritesini kendi tek taraflı iradesiyle sınırlamayı kabul ettiğini gösteren bir belgedir. Nitekim, pâdişah Abdülmecit Hatt-ı Şerif ’in sonunda, vaat ettiği yasal düzenlemelere
bağlı kalacağına dâir söz vermektedir. Tabiatıyla, böyle bir vaad
pâdişahın hükümdarlık çerçevesini daraltmakta ve böylelikle
meşrutiyetin veya anayasal monarşinin yolunu açmaktadır. Bununla beraber, pâdişahın kendini kayıtlama iradesine aykırı davranması hâlinde devreye girecek herhangi bir kurumsal yaptırımın var olmadığı da gözden kaçırılmamalıdır.
Hatt-ı Şerif ’in ilânını izleyen yıllarda, tabiatıyla, modernleştirici reformlara devam edildi. Bu reformların arasında askerî kurumların bir ölçüde reorganizasyonu önemli bir yer tutmaktadır.
Nitekim, bu dönemde merkezî hükümetin denetimi altında olmakla beraber kendi yerel komutanları da bulunan eyalet orduları kurulmuştur. Bu çerçevede, askerî güçler ilk ikisi İstanbul ve
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Boğazlar’da olmak üzere toplam altı ordu şeklinde yeniden yapılandırıldı (Hale, 1996: 31). Zamanla, zırhlı savaş gemilerine sâhip
modern bir donanma meydana getirildi, öyle ki Abdülaziz döneminde Osmanlı donanması Avrupa’nın üçüncü büyük donanması
durumuna geldi. Ayrıca, 1845’ten itibaren İmparatorluğun çoğu
bölgesinde zorunlu askerlik uygulamaya kondu. Ancak, Hıristiyanların para (bedel-i askerî) karşılığında askerlikten fiilen muaf
tutulmaları da sağlandı.
Tanzimat döneminde adlî sistemde de önemli değişiklikler yapıldı. Bu çerçevede “şeriat”ın yürürlük kapsamı daraltılarak esas
itibariyle aile hukukuna inhisar ettirildi. Geleneksel hukuk sisteminin yerini alacak Batı kaynaklı laik kanunlar yapıldı ve kurumlar oluşturuldu. Bu cümleden olmak üzere, Ayrıca, memurların
mallarına keyfî olarak el konup cezalandırıldıkları eski düzeni
değiştirip yerine genellik ve suçlarda kanunîlik ilkesine dayanan
Ceza Kanunnamesi (1840) çıkarıldı. 1844’te İslâm dininden dönenler için idam cezası kaldırıldı, 1850’de Fransa menşeli yeni bir
Ticaret Kanunnamesi kabul edildi. Yine bu dönemde merkez bürokrasisini ıslah çalışmaları devam ettirildi. Birtakım yeni bakanlıklar ve idarî kurullar oluşturuldu. Ayrıca merkezdeki, daha önce
başlatılan danışma meclisleri ve uzmanlık kurulları sistemi geliştirildi. Bunların ana görevi yeni yasal düzenlemelerin hazırlanmasına yardımcı olmaktı. Bu sistem içinde Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı
Adliye’nin özel bir yeri vardı. Bu meclis 1854 yılında yapılan bir
değişiklikle ikiye ayrılarak, adlî görevler kendisinde bırakılırken
yasamayla ilgili görevler Meclis-i Âli-i Tanzimat’a verildi (Zürcher, 1995: 91, 95; Lewis 1991: 114-15; Shaw & Shaw 1983: 112).

2. Islahat Fermanı ve Sonrası
Bu ortamda 1853 yılında Kırım Savaşı patlak verdi. Ardından Islahat Fermanı’nın ilânı (18 Şubat 1856) geldi. Bunda, savaş sonrası
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Paris Barış Konferansı’na giderken Osmanlı devletinin Avrupalı
devletler karşısında durumunu güçlendirmek ve onlar nezdindeki
imajını iyileştirmek isteğinin etkisi büyüktü. Büyük ölçüde İstanbul’daki Fransız ve İngiliz büyükelçilerinin etkisi altında yazılmış
olan bu belge, muhtevası bakımından esas itibariyle 1839’daki
Hatt-ı Hümayun’un bazı ilâvelerle tekrarı niteliğindeydi. Islahat
Fermanı’nın en belirgin yönü, din ve mezheplerine bakılmaksızın
bütün Osmanlı tebaasının kanun önünde eşitliğini daha kesin bir
dille ifade etmesiydi (Lewis, 1991: 116). Ferman ayıca Müslüman olmayan cemaatlerin dinî ayrıcalıklarını teyit ediyor, gayrimüslimlere mahkemelerde tanıklıkta eşitlik tanıyor ve yine onlar
için bütün devlet memurluklarına atanabilmek, eyalet meclislerine girebilmek ve Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye’de temsil edilmek gibi siyasal haklara da yer veriyordu. Islahat Fermanı ayrıca
herkes için bazı hukukî güvenceler de getiriyordu; yargılamanın
alenî olması, işkencenin kaldırılması, cezaların insanîleştirilmesi,
suç ve cezada kanunîlik ilkesinin benimsenmesi, Müslim ve Gayrimüslimlerin aralarındaki davalara bakmak üzere karma mahkemelerin kurulması gibi (Tanör, 1996: 72-73).
Islahat Fermanı’nı tâkip eden yıllarda da reformlar devam etti.
Hukuk alanında 1858’de Arazi Kanunnamesi ve yeni bir Ceza Kanunnamesi çıkarıldı. Ceza Kanunnamesi esas itibariyle Fransız kanunundan alınmıştı. Ardından 1863’te bir Deniz Ticaret Kanunu
ve 1867’de yabancıların toprak sâhibi olabilmelerine imkân veren
bir kanun yürürlüğe kondu. Gayrimüslimleri de kapsayan davalara bakmak üzere 1869 yılında Nizamiye Mahkemeleri (laik mahkemeler) kuruldu. Ayrıca, 1868’de Meclis-i Valâ yeniden düzenlenerek iki meclise ayrıldı. Birincisi yargısal işlerle görevli Divan-ı
Ahkâm-ı Adliye idi; diğeri ise Fransa örneğine göre kurulan Şura-yı
Devlet’ti (Danıştay). (Zürcher, 1995: 91-92, 95; Lewis 1991: 118;
Tanör 1996: 74-75, 78; Shaw & Shaw 1983: 100, 113-14, 155-56).
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Bu dönemdeki kanunlaştırma hareketleri içinde, 1868-1876 yılları arasında peyderpey yürürlüğe konan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
adlı medenî kanun ilginç ve son derece dikkate değer bir örnek
teşkil ediyordu. İlginçliği, kanunlaştırma faaliyetlerinde hâkim eğilimin Avrupa yasalarının resepsiyonu (iktibası) yolunda olduğu bir
dönemde, ilk elden, İslâm hukuk geleneğine dayanan bir medenî
kanun yapılmasının tercih edilmiş olmasından ileri gelmektedir.
Nitekim, Fransız Medenî Kanunu’nun iktibas edilmesi yönündeki zamanın hâkim eğilimine karşı, Mecelle tamamen şer’i (Hanefî
fıkhı) hükümlere dayalı olarak ve modern kanunlaştırma tekniğine
göre hazırlanmıştır. Mecelle’nin meydana getirilmesi esas itibariyle son dönem seçkin Osmanlı hukukçu ve tarihçisi Ahmet Cevdet
Paşa’nın (1822-1895) eseriydi. Bu kanunun dikkate değer yönü ise
onun İslâm hukuk tarihinde modern kanun tekniğine göre hazırlanmış ilk kanunlaştırma örneği teşkil etmesinden ileri geliyordu.
İslâm hukukunun yapısı hakkında az çok bilgisi olanlar bunun hiç
de kolay bir iş olmadığını anlayabilecek durumdadırlar.2
Tanzimat dönemindeki reformların bir ayağını da eğitimin yeniden düzenlenmesi ve laikleştirilmesi oluşturmuştur. Nitekim,
eğitim işleri ilk defa olarak 1847 yılında “Mekâtib-i Umumiye
Nezareti” adı altında bağımsız bir bakanlık olarak düzenlenmiştir
(Bakanlık daha sonra 1866 yılında “Maarif-i Umumiye Nezareti”
adını aldı). Genel eğitim sistemi, 1869 yılında Fransızların tavsiyesi doğrultusunda çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’yle
üç kademeli olarak kuruldu: rüşdiye (kasaba düzeyinde), idadi
(şehir düzeyinde) ve sultani (vilayet düzeyinde). Fiilen iki sultani
kuruldu, ikisi de İstanbul’daydı; biri Galatasaray’da (1869), diğeri
Aksaray’da (Darüşşafaka, 1873). Sultanilerin üstünde öğretmen
Belirtilen özelliği dolayısıyla Mecelle’nin Türklerin İslâm uygarlığına yapmış olduğu en değerli
katkılardan birisi olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ne yazık ki, tarihe bugünkü ideolojik
tercihlerini geçmişe projekte ederek bakan büyük araştırmacı çoğunluğu bu noktanın öneminin
farkında görünmemektedir.
2

