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SADULLAH PA~A'NIN 19 ASIR MANZUMESi BAGLAMINDA
OSMANLI'DA BiLGiNiN TOPLUMSAL TARiHiNE BiR BAKI~*
(lQ.

Yrd. Do~. Dr. ibrahim ~irin
Kocaeli Oniversitesi Fen Edebiyat FakUltcsi Tarih B6ltimti

Ozet: Osmanh toplumunda bilgi iireten iki kesim bulunmaktadlr: Ulema ve Kalemiye.
Ulemamn tirettigi bilgi tizerinden
Klasik karizmatik geleneksel Osmanh dUzeni
~ekillenir.Sanayi

devrimi somasl Avrupa'nm askeri. ekonomik ve epistemik meydan

kar~l

Kalemiye A vrupanm teknik ve bilimi ile hem A vrupa'nm cmpcryaJ

okumasma

koyacagml hem de tilkcdcki otoritcr yonetime kar~l yeni bir dtizen
olu~turacaklanm di.i~lindtiler. Sadullah Pa~;amn 19. ASlf Manzumesi ya~anan bu <;atl$mayl

istilasma

kar~l

yansltan bir metin olarak onemlidir.

Biz 19.

ASlf

Manzumesi baglammda Osmanh'da

bilgi iktidar ili$kisini ele alacaglz
Anahtar Kelimeler: Bilgi, Kalemiye, Olema, A vrupa Medeniyeti, Tanzimat Ku~agl

Abstract: There were two groups who produced episteme in Ottoman society: the Ulema
and the Kalemiye. Classical, carismatic. traditional Ottoman order was shaped by the
episteme produced by the Ulema. Against the military, economical and epistemic
challenge of Europe after the Industrial Revolution, the Kalemiye thought of both
resisting the Eropean imperialistic invasion and forming a new order against the
authoritarian ruling in the country, using European technology and science. Sadullah
Pasha's 19. ASlr Manzumesi is significant as a text which reflects the confliction at that
time. We are going to elaborate on the relationship between episteme and power in the
Ottoman in the context of 19. ASlr Mallzumesi.
Key Words: Knowlodge, Kalemiye, Olema, Erope Civilisation, Tanzimat generation
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Kocaeli Umuttepe Kampusunda dlizenlenmi~ alan "Bilim Tarihi, Felsefesi vc Sosyolojisi" III. Ulusal
Sempozyumu'nda sun ulan bildirinin gozden ge9irilmi~ ve yenidcn yazllml~ metnidir.
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Tanzirnat devri devlet adarnl ve ~i\iri Sadullah Pa~a, 1838' de Erzururn'da
dogdu. Babasl ~e~itli illerde viUilik yaprnl~ Esad Muhlis Pa~adlr. iyi bir tahsil
goren Sadullah Pa~a, babasmm kontroliinde ozel hocalardan Arap~a, Fars~a,
Fllah, Akaid, Tabiiyye, Kirnya ve Franslzca dersleri aid!. 1853'te ilk
rnernuriyetine ba~layarak, Maliye Varidat Kalerninde vazifelendirildi. D~ sene
kadar burada ~ah~tlktan soma, Bablali Terciime Odasma ge~ti. Klsa zamanda
rnemuriyette derecesi yiikseldi ve slraslyla Mesahib Kalemi'ne (1866), ~Qra-yl
Devlet Maarif Dairesi Ba~rnuavinligi'ne (1868) ve ardmdan da Ba~kitabeti'ne
(1870) geldi. Divan-l Hiimayun Terciirnanllgl'na (1871), Divan-l Hiimayun
Amedligi'ne ve Defter-i Hakanl Nezareti'ne (1874), Temyiz Mahkemesi
Reisligi'ne (1876), Ticaret Nezareti'ne ve Sultan Murad'm tahta ge~mesiyle de
Mabeyn Ba~katipligi'ne (1876) tayin edildi. Sultan ikinci Abdiilharnid
zamanmda, Bulgaristan Meselesini yerinde incelemek iizere Filibe'ye
gonderilen kornisyona ba~kanhk yapt!. Bu vazlfesini tarnamladlktan soma
Berlin'e el~i olarak gonderildi. Buradayken Ayastefanos Antla~masl ile Berlin
Kongresine ikinci murahhas olarak kattld!. Berlin' deki ba~anll ~ah~malanndan
dolaYl vezirlik riitbesi verildi (1881). 1883'te Viyana Biiyiikel~iligine tayin
edildi. 1891' de Viyana'da intihar etti. Cenazesi istanbul' a getirilerek Sultan
Mahmud Hamn tiirbesinin bah~esine gomiildii.'
Sadullah Pa~a'nm devlet adamhgl yanmda mektuplan ve Franslzca'dan yaptlgl
~evirileriyle de bilinir. En dikkate deger eseri; ~iiphesiz 19 ASlr Manzumesi'dir.
Sadullah Pa~a'mn 19 ASlr Manzurnesi donernin genel egilimlerini, Tanzimat
ku~agmm; Yeni Osmanhlann dii~iinrne ~eklini, ozlernlerini yansltan onemli bir
eserdir. Manzume'de Pa~a; iki farkh diinyaYl resrneder.
Eri~ti

ecv-i kernalata nur-l idrak

Yeti~ti

rlitbe-i imkana klsm-l mlimteni'at

Beasit oldu rntirekkep rntirekkep oldu basit
insan kavraYl~mm doruk noktasma ula~tlgl ve basit ~eylerin karma~lk karma~lk
~eylerin basit oldugunu, buhann sanayide kullamlrnasl ve rnlknatlsm ya~amda
yarattlgl devrirnin ne efsiin ne tllslm blrakmadlgl ve bunun sonucunda
Sadullah Pa~amn bayat! He ilgili geni$ bilgi iryin bknz Mehmed Galip Bey, Sadllllaiz Pa$o Yahud
Mezardall Bir Nida, Haz. Nazir Akalin, istanbul: Dergah Yaymevi" 2003.
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Meeaz oldu hakikat, hakikat oldu meeaz
YlkIldl esasmdan eski malum at
diyerek eski bilginin kohnele~tigi ve hliklimslizle~tigi bunun sonucu olarak
karizmatik geleneksel yapmm bliyii bozumuna ugradlgmm altml ~izer. Siyasal
yapldan hukuki ve ekonomik alana ya~amm temel unsurlannm ylkilan eski
malumatm altmda kaldlgl, kohnele~tigi ve taassup lirettigi, zamanm sihirli
kelimesi terakkiyle taassubun ortadan kalkacagl ve yeni bir hayatm dogacagl,
Pa~a'mn manzumesinin nirengi noktasml te~kil eder.
Klasik Osmanh kozmogonisinde Osmanh insammn evreninin merkezi (akses
mundi) Tann'mn yer ylizlinde golgesi sultandlr. Soz konusu kozmogoni,
Sadullah Pa~a'nm manzumesinde anlattlgl gibi yeni bir bilgiyle bliyii bozumuna
ugranu~; Yeni Osmanhlann akses mundisi; "her kesin kendi aleminin sultam"
oldugu insan olmu~tur. Pa~a, Hatlralan'nda manzumede altml ~izdigi yeni
bilgi ile evrenlerinin degi~iminin altJm ~izer.
"Ben derim ki , bir memleketin binalarm ytiksekligi,
hiirriyetin ve istibdatm delilidir. Mesela Avrupa'da

memleketteki
biiyiik biiyiik binalar

g6steri~i

gorUrUsUntiz.Bunlann ne oldugunu sordugumuz zaman,millet meclisi, milIet
bankasl, millet tiyatrosu oldugunu anlardmlz.bizim mernlekette ise, btiytik

binalann ya daire-i hiikiimet veyahut bir ha~metli saray oldugunu g6riirsiiniiz.
Demek ki Avrupa'da hakimiyet millete buluyor; milletimiz ise ,imdiye kadar
hiikiimetin tahakkiimii a!tmda duruyor.Lakin Hakkm yardlmlyla bundan sonra
Osmanhlar dahi kanUO-I hurrirete tabi bulunan memleketlerinde nice asar-l

terakki viieuda getireeekierdir".
Sadullah Pa~a'nm Haliralan'nda belirttigi kavramlar l~lgmda Tanzimat ku~agl;
siyasal, sosyal, ekonomik ve egitim gibi blitlin alanlarda yeni bir bilgi ile
kendilerine yeni bir evren kurmak istediklerini soyleyebiliriz.
Sadullah
Pa~a'dan hareketle ku~agm kavram dUnyasma yapacaglmlz arkeolojik kazl,
onlann nasll insan ve toplum arzuladlklanm gosterecektir.Yeni Osmanhlann
onclileri $inasi ve onun a~tlgl yoldan giden Namlk Kemal'in Tlirk dli~iince
dUnyasma soktuklan: millet medis-i, efkar-I umumiye, efkar-l milliye, efkar-I
cedide, efkar-I serbesti, Milleti Osmaniye, mahkeme-i viedan, devlet-i me~ruta,
hubb-l vatan, gayret-i milliye, hlirriyet, sadr-l millet, kanun, devlet reisi cumhur,
Mehmed Galip Bey, a.g.e. s.,125
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medeniyet, taassup, cehalet3 hukuk-u nas, umuma hizmet, maarif ve say gibi
kavramlarla yeni bir toplum ve siyasal dilzen yaratmak isterler. Aydmlanma
eksenli pozitif bir bilim ve egitimle Ulkenin kalkmacagl fikri, Sadullah Pa~a
ku~agmm ortak dil~UdUr.19 ASlf Manzumesi'nin sonunda
Zaman zaman-l terakki cihan cihan-l uium
Glllr mll cehl ile kabil beka-Yl cem'iyyat

sozlerinde ileri geri diyalektigi hakim bir paradigma olarak kar~lmlza
,lkmaktadlr. Tanzimat ku~agl, Avrupa'mn ahlak dl~mda Osmanh'dan ,ok ilerde
oldugu; Osmanh'mn geri oldugu konusunda hem fikirdir. SozUnU ettigimiz
paradigma Tanzimat kll~agmm her hangi bir simgesel, epistemik ~iddete maruz
kalmakslzm kendiliginden olu~turdugu bir dU~Unme ~ekli midir? Yoksa
Avrupa'nm ekonomik, askeri, epistemik meydan okumalannm etkisi var ml dlr?
XVI ve XVII. yUzyIllarda doga bilimleri bUyUk geli~meler gostermi~, bilimlerin
ve teknik bulu~lar yoluyla toplumsal ya~ama sagladlgl katkIlar ozeIlikle
18.yUzYllda Avrupa toplumlanna bir ilerleme (Fortshritt, progressus)inancl
getirmi~ti. Aydmlanmacl insan ve dU~UnUrleri doga kadar toplumun da bir
ilerleme i,inde olduguna yUrekten inanmaktadlrlar. insanm dogamn Efendisi
oldugu yolundaki dU~Unce, ilerleme ideolojisi gibi insamn kendisini dUnya
i,ersinde konumlandlrma ,abasmm UrUnUdUr. Avrupa bu ilerleme ideolojisini
hem emperyal bir oznenin kurulu~unda hem de bu oznenin otekisinin
(somUriilen) in~asmda stratejik bir anlam atfederek kullanml~tlr. iIkel,
barbar,despot gibi kavramlar, ilerleme ideolojisinin bir sonucu olarak Uretilmi~,
tUm bu ka vramlar kar~lsmda A vrupa ileri bir medeniyete sahip kIta olarak
yUceltilmi~tir. Aydmlanmamn ileri- geri diyalektigi Osmanh aydlmm iizerinde
tam bir hakimiyet kuramaml~tlr. Kadim donem Osman" oznesi (dUnyaya nizam
veren, bir TUrkUn dUnyaya bedel olduguna dair etnosantrik gorU~ esasma daya")
her donemde yeniden Uretildiginden kendisi i,in iiretilen oteki, barbar ve
despotu tam olarak kabullenmemi~tir. A vrupa, Osman" bUrokrat ve aydmmda
,ifte bir anlamda ele ahmr. SomUrgeci, emperyal Avrupa ve medeni A vrupa.
Osmanh yoneticisi, somUrgeci A vrupa'nm meydan okumasma kar~l medeniyeti
bir kalkan olarak gorUp onu kabullenmekle Avrupa'mn somUrgeci arzulanm
Niyazi Berkes, Tiirkiye'de 9agda#a.ymG, istanbul:

Du~u-

Batt Yaymevi, 1978, $.,258
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gemleyecegini dU~UnUr4. Aym zamanda medeniyet, siyasi rakiplerine kar~l bir
silahtlr. Rqit Pa~a, rakibi HUsrev'i ~lkardlgl yeni ceza yasasl kapsammda rU~vet
sw;u ile yargIlattmp mahkum ettirir. Keza muhalifler i~inde bUrokratiann ve
sultamn basklsma kar~l medeniyet ve onun nimetlerinden anayasal parlamento
bir ~e~it kendilerini gUvende hissetmeleri ve korumalan i~in bir ara~tlr.
Osmanhlar kendilerini her yonden UstUn gordUkleri donemi kolay kolay goz
ardl edememi~ler ve bu her donem yeniden Uretilmi~tir'. Avrupa teknigi ve
medeniyeti bu anlamda kendilerini eski gUnlerdeki (entegre olduklan asra)
~a~ah donemlerine ta~lyacak bir ara~tlr. Oznenin kendi varhgma son vererek
nesnelle~tirdigi, otekile~tirdigi ~eye donii~mesi (Avrupah) sCiz konusu degildir.
Bu anlamlyla Osmanh yenile~mesi
tarn olarak Avrupahla~mak veya
batlhla~mak olarak adlandmlamaz. Varhklanm devam ettirmek i~in Avrupa'ya
kaql ve ragmen medenile~mek ba~ka bir ifade ile kar~lt bir modernizmdir.

1876'da tahta <;lkan ve hukumdarhgl li<; ay suren V. Murad'm "eger onlara benzemezsek (Avrupahlara)
bize ya~ama hakkl tammazlar itirafl (Angelo Iacovella, Gihlye ve Hilal, <;ev. Tlilin Altmova, istanbul:
Tarih Vakfl YaymlafJ, 1998, s.24) Fuad Pa~a'nm ihmaller ylizlinden mahvolma felaketinden
kurtulabilmekligimiz ingiltere kadar paraya, Fransa kadar bilgi aydmhglOa ve Rusya kadar Askere sahip
olmakhglmlza bagltdlf. Bizim i<;in artlk onemli olan <;ok terakki etmek dcgil, fakat kesin olarak
Avrupa'nm Oteki tilkeleri kadar terakki etmektir, Engin Deniz Akarh, Belgelerle Tanzimat: Osman!l
Sadrazamlarmdan Ali ve Fuad Pa~alann Siyasi Vasiyatnfimeleri, istanbul: Bogazi<;i Universitesi
YaymlafJ, 1978.s,2
1867 de Londra'da Yeni Osmanhlarla gorU~en Macar ~arkiyat<;i1andan Vambery hatlfalannda yeni
Osmanhlar i<;in "ecdatlan i<;in besledikleri hayranhk ve hlirmet hUklimdara kaf$l duyduklan hlirmete
muadil idi. VaklU ihtilalei idiler fakat sadlk ihtila1ci. 0 saf Almanlara benziyorlard\ ki memleketlerinde
Cumhuriyetin tesisini isterler; lakin ba~mda bil' grand-due bulunmak ~artlyla" diyerek Yeni
Osmanhlardaki ge<;mi~ doneme duyulan nostaljiyc i~arct eder. Yine Yeni Osmanhlarla gorU~en Leon
Cahun, onlar i<;in" hakiki Jeunes Tures'lerin kar~lSInda bulununca Avrupahlar koyu Turk, yok milli, milli
olduklan i<;in de Avrupahlarm pek aleyhtan Tiirkler kaf$lsmda bulunduklanm gorerck onlan taassupla
itham ettiklerini yazar. Aynca iki grubun Ziya Pa~a'nm ba~lOl ycktigi m~rutiyet<;i ve mutedil Mehmed
Re~at, Nuri Kemal Hoca Tahsin ve Ali Suavi'nin bulundugu Cumhuriyet<;i ,ihtilalci ikinci biT grubun
varhgmdan bahseder. (ihsan Sungu, "Tallzimat ve Yeni Osmanlllar", Taflzimat, istanbul: Milli Egitim
Yaymlan, 1999, s.852-853) Tlpkl ycni Osmanhlar gibi halkta ge<;mi~e duyduklan nostalji i<;indedir.
Donemin seyyahlan halktaki bu duyguyla slk<;a kaf$lla~lrlar. F.R.A. Ubicini, Osmanhlann eski
ihti~amlyla halen iyinde ya~adlklan dU~U~li kal1i1a~tlfarak iyi kan aglayan Osman Agadan bahseder. Eski
Osmanhlara duydugumuz sempati nice buyuk olursa olsun, alUm yanJannm <;aldlgml kabul etmck gcrekir.
Tlirkiye'nin degi~mesi zaruridir. Aksi halde kurtulamaz" sazleri hem eski glinlere duyulan nostaljiyi hem
de yenile~menin zaruriyetini gostermektedir. (F.H.A Ubueini J855'te Tiirkiye, <;ev. Ayda DUz, istanbul:
Tereuman Yaymlan, 1977, s.94-95)
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Simgesel Baskl AraCI Olarak Diinya Fnarlan

Avrupahlar kendi medeniyetlerinin ileri bir medeniyet oldugunu kabul ettirmek
i9in gorkemli Sergiler-Ekspozisyonlar dUzenlediler. Avrupa insam i9in teknik
geli~me
digerlerinden, otekilerden daha ileri olduklan hissini veriyordu.
Teknik, kalkmmamn tek ve yegane yolu olarak sivriltiliyordu. Osmanh
aydmlannm neredeyse tamammm katlldlgl dUnya fuarlan, sanayilqmenin ve
teknik ilerlemenin ol9UtUydU. Walter Benjamin'in deyimiyle sanayi sergileri,
DUnya fuan adma mal denen feti~in hac yerleriydi. DUnya Fuarlan, maim
degi~tirme degerini 9arpltlr: dahasl kullamm degerinin arka plana itildigi bir
gergeve yaratlr. insanm zaman ge9irmek i9in igersine daldlgl bir fantazmagori
olu~turur. Eglence endUstrisi de insam maim eri~tigi dUzeye yUkselterek, bu
fantazmagoriye girmesini kolayla~tlflr. insanoglu da kendine ve ba~kalanna
yabancIla~manm tadml 9lkararak, kendini bOyle bir dUnyamn yonlendirmesine
blrakml~ olur.DUnya Fuarlanna dUnyamn tUm Ulkelerinden krallar, prensler, ve
diplomatlar, bankerler, tacirler ve seyir merakhlan akm edip en yeni cihazlann
ve atraksiyonlann sergilendigi gelik, cam ve al9ldan yaplhru~ gosteri~li saray ve
salonlan geziyorlardl. 1851 Ylhnda dUzenlenen Londra dUnya fuanm, 6.039.195
ki~i 1867'deki Paris Fuanm yakla~lk on bir milyon ki~i ziyaret etti. Fuar,
dUnyanm dort bir ko~esinden milyonlarca insam bir araya getirip tek bir sUrU
yapan ulu bir gUcU hissettiriyordu. Fuar, Emperyalizmin yeni Tannsl teknige
tapmmak i9in bUtUn dUnya insanlanm bir araya getiren bUyUk bir tapmak, bir
mabetti.
Osmanh Sultanlarmdan AbdUlaziz ilk defa kendi Ulkesinin dl~ma dUnya sergisi
vesilesiyle katIlml~tl. Sultan AbdUlaziz'in onur konugu olarak katlldlgl 1867
Paris Fuan, Benjamin'in deyimiyle kapitalist kUltUrUn fantazmagorisinin en
gorkemli bir bi9imde sergilendigi fuardlr. Sultan ve maiyeti bu fuardan
fazlaslyla etkilendiler. Sultanla birlikte seyahate kaulan ~ehzade Murat ve
AbdUlhamit amcalan gibi sergiden 90k etkilendiler. 1876'da tahta 9lkan ve
hUkUmdarhgl U9 ay sUren V. Murad'm Heger onlara benzemezsek (Avrupahlara)
bize ya~ama hakkl tammazlar ifadesini seyahat slrasmda soyledigi ifade edilir. 6
V. Murad'm medeniyetlerini benimsemezsek kendimizi Orta Asya

Iacovelia, a.g.e. s. 24
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bozkirIannda buluruz ifadesinde Avrupa'Oln baskisl kendini hissettirmektedir.
Bu hal donemin diger aydmlannda da goriiliir. Avrupa medeniyeti ve bilimini
transfer etme bu baglamda kendiliginden olu~mu~ bir durum olmaktan 90k
Avrupa'mn askeri, ekonomik ve epistemik dayatma ve meydan okumaslyla
olu~mu~tur. Avrupa'nm artan baskIlan askeri ve teknik dayatmalan, Osmanh
ontolojik ve epistemolojik alamna kar~l tahripkar tutumlan; ilerIemeci ve
evrimci diiz 9izgisel tarih anlaYl~1 ile kendisini ileri, kendisi dl~mdaki kiiltiirIeri
geri olarak gostermesi ve bu dayatmalan bir 0l9iide Osmanh yoneticisinin kabul
edip Osmanh'yl bir ,ok a,ldan Avrupa'dan geri olarak gorme egilimleri,
Avrupa'nm ileri, Osmanh'mn geri olduguna dair duyulan derin inan,; yeni bir
imgelem ve imgenin olu~umuna sebep olur. Avrupa ileri Osmanh ise geridir.'
Sadullah Pa~aOln 19 Am Manzumesinde 1878 Paris Ekspozisyonun belirgin
bir etkisi vardlr. Pa~a, sergiye katIlml~ ve ,ok etki1enmi~tir. Sergiye dair
yazdlklannda Bin bir gece masallanndan flrIaml~, yeryiiziinde cennet bir
A vrupa anlatIlmakta, diinyada boy1esi bir cennetin kurulmasl i,inse Pa~anm
formiilii: merkez kapmm oniinde bir hiirriyet heykeliyle kar,lltl§lr; elinde bir
asa vardzr ve bir koltuga oturmu,tur: goriinii,ii ve tavnyla seyircilere ,unu
demek ister: Ey degerli ziyaretriler! insan geli,mesinin bu biiyiileyici sergisine
bakarken biitiin bu ilerlemenin hiirriyetin eseri oldugunu unutmayalzm Kavimler
ve milletler mutluluga hiirriyetin himayesi sayesine eri,irler. Hiirriyet
almaymca emniyet almaz, emniyet almaymca servet olmaz, servet almaymca
saadet almaz
Osmanbda Bilgi Uretimine Genel BakI§

Poziti! Bilim YanllSt Aydtnlartn Toplumsal Kokeni

istanbul'un fethinin hemen sonrasmda Fatih, devleti yeniden yapllandllmaya
ba~lar. istanbul'un ahnmasmdan sonra e~itler i9inde birinci sultan, mutlak
iktidan i9in kendisine rakip olabilecek gii,leri, kendi e~itlerini (kanda~) ortadan
kaldlrma yoluna gitti ve bun un sonucu olarak C;:andarh ailesini idam

Osmanhlann tarihsel slire~le Avrupa'yl algilama bi~imlcri i~in ayrmllh bilgi i~in bkz, ibrahim Sirin,
Osmanl! imgeleminde Avrupa, Ankam:Lotus Yaymevi, 2006.
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ettirdi 8 Osmanh siyasi ve sosyal alamm yeniden tammladl. Osmanh toplumu;
askeri ve reaya olmak Uzere iki temel grubu aynldl. Askeri diye nitelenen grup
da kendi i~inde toplumsal i~ bOlUmU esasma uygun ~ekilde Seyfiye, ilmiye ve
Kalemiye alt statU gruplanna bolUndU 9• Bir tarafta devletin memurlan diger
tarafta reaya. Askeri olan, vergi gibi bir taklm zorunluluklardan muaf olmanm
otesinde devletin imkanlanndan yararlanan devletlU
olarak da adlandmlan
yonetici s[mfa kar~[hk gelirken, reaya, vergi ve bir tak[m angaryalara tabi
yonetilen s[mf[ ifade eder. Yer belirleme statU gruplanndan birini iktidara yani
sadrazama ta~[ma ~eklinde olurken bunun bir de sembolik, simgesel kar~tl[g[
yard!. Ozellikle Fatih'le birlikte sultan, hem tebaas[ hem de askeri s[mf[, yine
simgesel degerler (sofra'da oturmay[ kanunla dUzene koyarak) ta~[yan ogelerle
hiyelarjik bir dUzene soktu.
Osmanh toplumunda Ulema ve Kalemiye bilgi iireten iki grup dikkati
~ekmektedir. Ulemanm eskiden beri islam toplumlannda ~ok onemli bir yeri ve
nUfuzu olmu~tur. Bu niifuz bir yandan halk, diger yandan bununla baglanllh
olarak devlet nezdinde ortaya ~[kt!. Halk nezdindeki niifuz ve itibar, bir yamyla
tabii ki islami ilimleri en iyi anlayan ve yorumlayan ki~iler olarak
dU~Uniilmelerinden, diger yamyla da islam'm emir ve yasaklanm, bunlarla ilgili
olarak yapllklan yorumlan en iyi kendi ~ah[slannda uygulayan, ya~ayan ve
ya~atan ki~iler olarak alg[lanmalanndan doguyordu. Ancak, bu nUfuz ve itibar,
onlara onemli bir sorumluluk da yUklemekte, ulemay[ halk nazannda sayg[
duyulmas[, omek almmas[, ~e~itli konularda fikrine ve gorU~lerine mUracaat
edilmesi gereken bir hakem olarak one ~[karmaktayd!. i~te bu imaj[yla ulema,
bir anlamda halk kitleleriyle hiikUmet ve diger siyasi otorite mercileri arasmda
kendiliginden bir arac[ konumuna yUkseliyordu. Boylece, devlet ve hiikUmdar
nezdinde de dikkate ahnmas[, sozlerine kulak verilmesi gereken bir konum elde
ediyor ve belli bir otorite ve saygmhk kazamyordu. Bu da ulemanm devlet
nezdindeki itibanm gU~lendiriyordu. Devletin ulemaya gosterdigi itibar, ulema
vas[tas[yla halkm kontrolUnU ve devletin yamnda tutulmas[Ol saglamak gibi

Fernand Braudel, II. Felipe DOl/eminde Akdeniz ve Akdeniz DiiIlYa.\'/ C.1l., r;ev" M. Ali Klhr;bay,Ankara,
imge Yaymevi, s.,86
Hamilton Gibb ve Harold Bowen, Islalllie SOCiety And The West C. I, London: Oxford University Press
1969, s. 45.
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pratik bir sonucu da saghyordu. Heniiz medreselerin, ozellikle de devlet eliyle
ac;Ilml~ medreselerin bulunmadlgl bir donemde, yani yakla~lk olarak II. yUzyIla
kadar ulemanm bu konumu, ona devlet ve siyasi iktidar c;evreleri nezdinde
onemli olc;iide baglmslz bir statU kazandlrml~ sahip oldugu otorite bu c;evrelerde
zaman zaman etkili olabilmi~tir. Ortac;ag islam kronikleri bu donemde yeti~en
baZI bUyUk ulemamn siyasi iktidar c;evrelerine kaql halkm menfaatlerini ve
kendi fikirlerini savunmaktan c;ekinmediklerine, uygun bulmadlklan i~leri
bizzat halifelerin yUzUne kar~l cesare tIe ele~tirip kar~l koyduklanna dair epeyce
ilginc; orneklerle doludur.
~Uphesiz 0 zamanlar ulemaYl boyle devletten baglmslz bir konumda tutan, halk
nazanndaki itibarlan kadar, ekonomik baglmslzhklan, yani gec;imlerinin devlet
tarafmdan degil, bizzat kendilerince saglanml~ olmaslyd!. Ulemanm bu
durumda devlet nezdinde zaman zaman bir korku kaynagl olu~turdugu da
gorU!Ur. 10

11. yUzYlldan itibaren, Biiyiik Selc;uklular zamamnda, ba~ta 1065-1067 Yllmda
Bagdat'ta ac;Ilan, devlet tarafmdan kurulan iinlU Nizamiye medreseleriyle
birlikte ulema, devlet ve siyasal iktidar merkezleri kar~lsmdaki bu baglmslz
konumunu onemli olc;Ude kaybetmeye ba~lanu~lIr. Esas olarak, hem siyasal
otoriteyi, hem de toplumsal diizeni tehdit etmesi sebebiyle donemin bir
problemi haline gelen Batmilige kar~l SUnni inanc;lan savunmak amaclyla aC;llan
bu medreseler, ister istemez siyasal otoritenin dolaYlSlyla da resmi ideolojinin
Uretim ve savunma kurumlan haline geldiler. Siinni islam'm dart biiyUk
mezhebinden biri olan ~afiilik biiyiik Selc;uklu veziri ve devlet adanu
Nizamiilmiilk'ie birlikte Selc;uklu Devletinin resmi mezhebi oldu ve one c;lkt!.
Devletin kurdugu medreselerin hocalan, artlk devlet tarafmdan atanmaya,
maa~lanm devletten almaya ba~ladllar. Ders programlan devlet tarafmdan
belirlendigi gibi, okutulacak kitaplar da yine devlet tarafmdan sec;iliyor ve

10

Alp Arslan bir mescidin onUnden ge!j?erken kaplsmda peri~an kIyafetii insanlann kendisine saygl
duymadtklannt goriince hayrete dii~tii . bunun iizerine vezir Nizam-iil miilk bu ki~ilerin ilim arayan
insanlar olduklan eger kendisine izin veril"Se bunlara kalacak bir yer in~a edebilccegini onlara rlZlk
verebilecegini bOylece hem onlar ilimle ve sultanm devletine dua ile me~gul oIuriar der. Sultan izin verir
ve Nizamiye medreseleri kurulmu~ olur. (Aydm Say1l1, Higher Education ill Medival h1am, Ankara:,
Ankara Oniversitesi Yaymlan 1948, s.53) Bu anektottan da anla~ilacagl iizere medrese devlet
menfaatlerini korumak ve kollamak amaclyla a!j?llml~tlr.
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bunlann dl§mda kitap okutulmasma kesinlikle izin verilmiyordu. Bu, islam
dUnyasmda ulemamn bundan boyle devlet kontrol ve hakimiyetine girdigi,
ba§ka bir ifadeyle, bilimsel dU§Uncenin siyasi otoritenin emir ve denetimi altma
almdlgl, dolaYlslyla ulemamn devlete eklemlendigi, devletin parah bir memuru
oldugu yeni bir sUreci ba§lattl. Bu sUre,le birlikte bilgi siyasalla§h ve siyasi
otoriteyi me§rulayan bir mekanizmaya donU§tU. i§te Osmanh ulemasl, bu
sUrecin yerle§tirdigi boyle bir gelenegin varisi oldu. II
Osmanh ulemasl arasmda, bir yandan devletin bUrokratik ihtiya,lanm yerine
getirme, ote yandan halkm inan,lanmn bozulmamasl i,in gayret sarf etme gibi
iki pragmatik endi§enin sevkiyle, birincisi Ehl-i SUnnet dl§l cereyanlan bilimsel
olarak ,UrUtmek ve Ehl-i SUnnet'i gU,lendirmek, ikincisi ise bu cereyanlan
hukuk a,lsmdan mahkum etmek Uzere, Kelam ve F!lah, one ,lkan iki gozde
bilimsel disiplin olarak yUzlerce yll yerlerini korudular. Nakli ilimler tabir
edilen bu dini bilimlerin one ,lkmasmm, daha eski donemlerde okutulmakta ve
itibar gormekte olan manhk, felsefe, riyaziye vb. akli ilimleri itibardan
dU§Unmekte giderek koyu bir taassup ortammm olu~masmda onemli bir paya
sahip oldugu genellikle kabul goren bir dU~Uncedir. Yavuz Sultan Selim
doneminde Safavi devletinin Anadolu'daki mistik hareketleri, ozellikle de
Klzllba~lan desteklemesi kar~lsmda devlet, SUnni islam yorumunu benimsemi§
ve bu anlaYl~1 devletin ideolojisi haline getirmi~tir. Bu aym zamanda toplumun
da simgesel anlamda yeniden kurulmasl anlamma gelmektedir. Ulema, bu
kurulu~ta etkin ve yetkin rol oynaml~ ve sistemi esnek, ho~ gorUIU anlaYl~
yerine kah, basklcl bir yakla~lma donU~tUrmU~tUr.12 Bu kah tutum zaman i,inde

II

Osmanll'da hilgi iktidar ili$kisi i~in bknz ibrahim Sirin "TOp/WIlIUl Manipiilasyollunda Siirii Metaforu",
Dii§iil1en Siyaset, Ankara 2002, Sayl II, s-259-273; Selim Karahasanoglu, intellectue/!)' of Varied State
Tradition: The Olaman Empire and Volga-Ural Region, Yliksek Lisans Tezi, ODTO Sosyal Bilimler
EnstilUsti, Ankara, 2004.

12

Kanuni devrinin Seyh'iiI islamlanndan <;ivici Muhyiddin Mehmet Efendi, Mevlana Celaleddin Rumi'yi
"By kafirler sizin fiillerinizi ben yarathm. <;linkil ben mutlak hakimim. insanlan istersem miimin istersem
kafir yaratmm" beytine dayanarak kafir sayan fetvasma kar~lhk
A~lka tan eylemezdi mUft-i hezar fen
Fenn-i SIIH a~ktan bilseydi bir miktar fen
(Bin fende bilgi sahibi olan MUfti efendi, eger a~k slmnm fenlerinden aZlclk bilgi sahibi olsaydl,
aYlplamazdl) kar~lhgml verir ve $eyh'iil1slam'1 gorevden ahr.
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kuvvet kazamm~ ve "Kadlzadeler hareketi" ile doruga ula~ml~tlrJ3.
TakIyyiiddin'in ba~mda bulundugu istanbul Rasathanesinin ylkdl~l dini ilimlerin
on plana ~lkl~l yamnda dini olmayan bilimlerin dl~lam~mm da en somut
gostergesidirl 4 . Sabri F. Uigener, Osmanh'daki atd hayat anlaYI~lmn sebebini,
Avrupa orta~agdan kurtulurken Osmanh'mn orta~agla~maya dogru gitmesi
olarak yorumlar. Ona gore; orta~agm tipik karakteri olarak yanm dii~iinmemek,
durgun atd hayat anlaYI~I, kaderine raZI insan tipi Batl orta~agdan kurtulurken
Osmanh'mn bu tarihlerde "orta~agla~ma" safhasma girdiginin belirtileridir. 15
Kisaca orta~agla~ma sendromu, i~ine kapanma, mutlulugu oteki diinyada arama,
mutlak dogrulara malik olduguna inanma ve bunlann asIa degi~meyecegine dair
kesin inan~ olarak ifade edilebilir. bteki diinyada mutluluk ve cennet duygusu
bu diinyamn muhtemel sonunun yakIn oldugu gibi eskatolojik (klyamet)
dii~iinceler1e
bir1e~ince
hayatm durgunla~masl ka~mllmaz olur.
Ba~arlSlzhklarm ba~ gostermesi ile birlikte nostaljinin ba~ gostermesi ve en
ba~anh olduklan donem olarak Kanuni asnna hicret (entegrizm) sorunlarm
biitiin ~oziimlerini bu donemde bulma arzusu, diinya ile olan i1i~kilerini yok
denecek diizeye indirger.
Geri donii~ metaforu, teme1inde kendine giivenen oznenin kendini en iyi
hissettigi doneme duydugu nostalji ile ili~kindir. 0, en ba~anh ve ~a~ah
donernin a~llmazhgl gibi bir dii~iince ile kendine yetme dii~iincesi, onun kendisi
dl~mdaki diinyalarla ili~kilerini olumsuz yonde etkiler. Diizenin zaman zaman
bozuldugu dii~iinUlse de bu yine kendi i~inde mutlak doneme donU~U ifade eden
layihalarla giderilme yoluna gidildi. M. Arkoun'un aym donem i~in dii~iince
diinyasml dii~iinUlmemenin alamnm geni~letilmesi olarak adlandlrmasl,
dii~Uncenin tamamen nelerin dinden ~lkaracagma odaklanmasl, bir birine denk
dU~Un baglamlardlr. Mutlak ger~ekligi elinde bulunduran ulema, dU~iinmenin
degiJ dii~UnUlmeyenin alamm geli~tirirken ve islam hukuku kmnlIlanm

13

14

15

Kadlzadeler i¥in bknz, Madeline C. ZiIfi, "KadlZadeliler:Ollyedilld Yiiz yIf istallblll'llllda Dillde jhya
Hareketleri",yev. Hulusi Lekesiz, Tiirkiye Giinliigii, Kaslm-Arahk 1999, SaY158, s. 65-79.
Fahri Unan, Yavuz Sultan Selim doneminde Safavi'ye kar~1 islam'm Siinni yorumunun devlctin ideolojisi
haline getirilmesinin Osmanh medreselerini olumsuz etkiledigini vc bunun sonueu olarak dlinyevi
bilginin yerini dini bilimlerin aldlgml ileri slirmcktedir. (Fahri Unan, "O.l"lIlonll Medreselerillill jlmi
Verimi ve jUm AlllaYl~1II1 Etkileyell Amiller", Tiirkiye Giilllligii, KaSlffi -Arahk 1999, saYI 58, s. 99-100)
Sabri Olgener, jktisadi (vziilmellin AlIlak ve Zilmiyet Diillya.\·l, istanbul: Der yaymevi, 1981, s. 24-25
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tembe1ce
kopya etme, tekrarla nakletme i~iyle me~gulken, Avrupa'da
Descartes, Spinoza, Liebniz, Hobbes, Locke, Rousseau, Voltaire ve digerleriy Ie
dii~Unceye (Osmanh'nm aksine dU~Unmenin alamm geni~letiyoriardl) yeni
ufuklar a,lyorlardI 16.
17. yUzYllda Katip <;elebi, bu taassuptan aCI aCI ~ikayet ederken katip slmfm
ulemamn tersine dUnyaya diinUk yUzUnU ortaya koyar. Katip slmfm ulemamn
aksine nakli ilimlerden ,ok sekuler bilgi Uretiminde etkili oldugu
giiriilmektedir. Ulemanm seyfiye ile yaptlgl ittifak, vaklflar sayesinde elde ettigi
ekonomik baglmslzhk, Osmanh iktidannlO me~ruiyeti a,lsmdan tehlike arz
etmeye ba~lad!. Ulemamn Osmanh sultanlanm me~rulayan konumu gittik,e
me~ruiyeti sarsan bir noktaya ula~t!.Eskiden beri rakip olarak giirdUgU
kalemiyeye kar~1 tehditkar ve tahripkar tutumlan kar~mda kalemiyeyi, iktidara
gelmek i,in yeni araYI~lara itti. Kaiemiye, Osmanh tarihinde diiniim noktasl
olan Kariof,a antla~maslyla birlikte kendini iktidara ta~lYacak bir yol buldu.
Gerek seyfiyenin gerek ilmiyenin sultanm me~ruiyetini sarsan hareketleri
kalemiyeyi one ,Ikard!. Kariof,a, Osmanh sisteminde ciddi sarslOtllar yaratt!.
Sultamn me~ruiyet krizine girmesi, yeniden kendisini me~rulamaya ,ah~masl,
kendisine tabi, sadlk yeni ordu araYI~lan ashnda Osmanh siyasal sisteminin
karizmatik ve geleneksel yiinetiinden mqruti-bUrokratik yiinetime evrilmesiyle
sonu,land!. Bu evrimde kalemiyenin mutlak bir katkisl vardlr. Klasik diinemde
iktidan elinde tutan seyfiye ve onun i~birlik,isi ilmiyeye kar~1 kalemiye, bu yeni
olu~umda iktidan ele ge,irdi. iktidan elinde tutmasIOIO yegane yolu ise sistemi
askeri imparatorluktan biirokratik bir devlete diinU~tiirmekti. Bu yeni olu~umun
teorisyenlerinden Ahmed Resmi, geleneksel gaza anlaYI~1 ile devleti ayakta
tutmamn mtimkUn olmadlgmm altlm ,izer.Bu anlamda bir epistemik
farkhla~madan, bUyti bozumundan bahsedilebilir/ 7

•

!6

17

Muhammed Arkoun, "htam't Laikligi 8ugiin Yet/idell Dii~iilllllek" Avrupa'da Etik, Din ve Laiklik, <;ev.
Sosi Doianoglu, Serra Ylimaz, Istanbul, Metis yaymevi, 1995.5.19; Hilmi Ziya Dlken, Tiirkiye'de C;agdo$
Dii$iince Tarihi, istanbul, Olken Yaymevi 1992. s. 43.
"Her zaman dii$IIWllIIl bllmlllll/ yere siirlmek Miisliimolllarm iizerine vaciptir, diyellier $Ilna
illQlIl1Ioktadtr: Harekel olmaYlIlm bereket o!moz. 811 iilkeler kllIrfa allllllll$lIr. islam padl~allllllll bahll
yiiel' ricali pi$kill ve klllCl keskindir. Diinyo do dilldar, yigit, tedbirli bir vezir ve bq vaktl cemaarle ktlan
011 iki bill giizide asker bu/ullduktan sonta Klzlle/ma'ya kadar gitmek hie; de zor degildir" gi:irli~line kat:jl
Resmi Efendi "bit iddialar bilgisizligin itirafld/f. Sal/dalye iizerinde Hamzaname okllyall pehUvanlar gibi
b()~ ll?/lardall ba~ka bir ~ey degUdir" Ahmed Resmi, Hlllasatii'1 itibar, istanbul, 1889, s.3.
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Karlof~a ban~ gorli~melerine

Kalemiye mensuplannm katIlmasl onlara prestij
sagladl ve askeri imparatorluktan blirokratik devlete dogru bir slire~ ba~ladl.
Kalemiye, Avrupa ile diplomatik ili~kiler ~er~evesinde kendini iktidara
ta~lyacak yeni bir donemi arzu ediyordu. Ulema'mn belirledigi bilgi lizerinden
yapllandmlan dlizeni, A vrupa bilim ve teknigi ile yeniden diizenleyerek
rakiplerinin varhk zemini ortadan kaldlrmak istiyorlardl.Kalemiye, Avrupa'nm
tehditkar tutumunu Avrupa medeniyetini benimsemekle bertaraf edecekleri
inancmdaydl. Aym zamanda Avrupa' yl ulema ve seyfiyeye kar~l bir kalkan
olarak gorliyor; tesis ettigi iktidan Avrupa lizerinden saglamaYl dii~iiniiyordu.
Yeni bir bilgi ile cemiyeti, devleti yeniden kurmak; Tanzimat ku~agmm ortak
istegidir. Eski malumat onlara gore kohnele~mi~ ve taassup liretmekten ba~ka
bir i~e yaramaz hale gelmi~tir. Taassup ise, onlann siyasal ve toplumsal
projelerinin oniinde en bliyiik engeldir. Ziya Pa~a'mn Amasya Mutasarnfl iken
Zile Miiftiisii ile ya~adlklan, soz konusu durumun en somut delili gibidir'8
Tanzimat'a en ~ok tepkinin imamlar ve onlann kl~klrttlgl medrese
talebelerinden gelmesi de bu anlamda tesadiifi degildir. Daru'I-Flinun a~ma
giri~imleri, bir anlamda yeniliklere diren~ gosteren kesimin elinden biitiin
iktidar ara~lanm almaYl da ic;erir. Daru'l-Fiinun'un macerah tarihi, yenilikc;iler
ile eski diizen yanhlan arasmdaki c;atl~mamn en somut gostergesidir' 9 Egitimle
kalkmmadan yana olan Miinif Pa~a gibi biirokratlar, bilgiyi ulemanm tekelinden
kurtarmaYl ve pozitif bir bilgi ile egitimin kalkmmamn yegane yolu oldugunu
dii~iiniiyorlardl.

Tanzimat Ku~agl, "Avrupa bilgisini ve bilimini" kendisini dinsizlikle su~layan
ulemaya kar~l kar~lt bir argliman olarak kullandllar. Taassup, cehalet, yobazhk,
bagnazhk gibi kavramlarla
kendilerine yeni bir iktidar mekanizmasl
olu~tururlar. Bu kavramlar kendilerini tahkir eden, su~layan gruba kar~l bir
kar~lt silahtlr..
Avrupa medeniyetinde bilimin ba~at bir rol oynadlgma dair Osmanh Aydmm
ortak kanaatinin arkasmda kanaatimizce Nizam-l Cedit'e kadar uzanan kadimcedit kavgasl da yatmaktad,r. Elitlerin degi~imi iizerine Mosca'nm teorisi,
Osmanh'da eski-yeni kavgasml izahta etkili olabilir. Mosca'ya gore
a)
Bir toplumda yeni bir servet kaynagl geli~irse

l8

19

Ziya Pa~a ve Zile mtifttisti al'asm ges:cn olaylar is:in bknz, Kenan Akytiz, Ziya Paia'nm Ama,\}'(l
Mutasamjllgl Slrasmdaki O{GylaJ~ Ankara, Ankara Oniversitesi DTCFYaymlan, 1964.
Dar'ul Ftintin'un maceral1 tarihi i!(in bknz, Mehmed Ali Ayni, Dam'/ FUrlwI Tari"i, Haz. Metin HaSIl'Cl,
istanbu,Pmar Yaymevi 1995; A.ihsan Gen¥el', Ali Arslan, il'tGllbll! Darii(tlilllfllil Edebiyat Fakiiltesi
Tarilujesi ve Me('/is Zabltlal't, istanbuJ,Istanbul Dniversitesi Edebiyat Faktiltesi Yaymlan 2004.
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b)

Eger bilginin pratik onemi artarsa

c)

Eger eski din ~okiip yenisi dogarsa

d)

Eger yeni bir fikir aklml

yaygmla~lfSa,

o zaman bunlarla aym zamanda yonetici slmflarda geni~ kapsamh ~atlaklar
meydana gelir20. Teorinin iki farkh yakla~lml i~erdigini ve bir yerde eklektik
oldugunu goriiriiz. Marx'm iiretim ara~lanmn el degi~tirmesi yani yeni bir
sermayenin ortaya ~lkmasl ve buna dayah yeni elitlerin olu~umu ile Weber'in
Protestan ahlakmm kapitalizmi dogurdugu ve bunun da temelinde yeni bir bilgi
ve yeni bir din ya da yorumun yattlgl dii~iincesi, teorinin ikinci ayagml
olu~turur.

Osmanh aydlllianna Mosca'mn teorisi bagiamlllda baktlglmlzda aglrhkh olarak
Weber' in teorisine yaklll olduklanm goriiriiz. Avrupa bilgisi yeni bir siyasal ve
yazmsal elitin ortaya ~lkmasmda etkilidir21 . Ozellikle ~ah~ma ve medeniyet
iizerinde kurduklan ili~ki Weber'in teorisiyle olduk~a uyumludur. Sermayenin
Miisliimanlann eJine ge~mesi gerektigi, toplumsal degi~im ve ekonomik
geli~me de sermayenin onemine dair yaptlklan atlflarda Marxgil teoriye
yakla~lrlar. Bilim, sanayi ve ilerleme arasmdaki kurduklan ili~ki aglrhkh olarak
Weber'e daha ~ok yakla~tlflr Tanzimat aydlmm. Yanh~ anla~llmaya mahal
vermemek i~in hemen belirtelim: Tanzimat donemi Osmanh aydml, Weber'i
okuyup boyle bir yakla~lm geli~tirmi~ degildirler. Ancak Weber'in din bilim ve
sanayile~me arasmdaki genel gorii~leri Fransa ve ingiltere'de bir ~ok dii~iiniir
tarafllldan payla~lhyordu. E Renan, islfimiyet ve Bilim 1883, M.Guizot, Avrupa
Medeniyeti Tarihi (1838) Weber'in etkilendigi dii~iinUrlerdi ve Tanzimat
donemi aydmlanm etkilemi~ti. Namlk Kemal, Renan'lll islam'm terakkiye mani
olduguna dair gorii~Unii yanh~lamak i~in bir miidafaaname kaleme aId!.
Guizot'un gorii~lerinden fazlaslyla etkiledf2. Kemal'in yazdlgl Osmanh
Tarihi'nde Guizot'un etkileri bariz bir ~ekilde goriiliir3 Ali Suavi de Kemal gibi

•
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T.B. Bottomore, Se{:kinler Ve Toplum, <;ev., Eral Mutiu, Ankara,Giindogan Yaymevi 1990, s.60.
Son donem OsmanI! siyasi ve yazmsal elitleri Avrupa bilgisi ile toplumsal konumlanm kazanmalan
Weber'in teorisiyle ijrtii~mektedir. Ancak, ayanlar ve Gayrirniislimlerin ozellikle Rumlann toplumsal
konumlannm degi~jrni lamda Marxgil teoriyle ili~kjIendirmek mumkundur. Yani Weber-Marx sentezi son
donem Osmanh degi,~imini izahta daha etkili bir yakla~lmdlr.
Bryan S. Turner, Max Weber ve lv/am, <;ev. Yasin Aktay, Ankara: Vadi Yaymevi, 1991. s.255. Turner,
islam reformistlerinill Protestan ahlak gorti~tintin Weber'in dolayh etkisiyle etkilendiklerini belirtir.
N!imlk Kem!il, Osman/l TariM, istanbul:, 1327, s.13.
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Guizot'tan fazlaslyla etkilenir 24 Efgani, kendisini a91k9a isHim'm Luther'i
olarak goriiyordu. Tanzimat doneminde Protestan ahlakm 9ileei 9ah~ma
vurgusu, tek 91kar yol olarak goriilmekteydi?5.
Sonu~

Osmanhlar, Avrupa'mn meydan okumasma kar~l, medeniyeti bir kalkan olarak
goriip onu kabullenmekle Avrupa'mn somiirgeei arzulanm gemleyeeeklerini
dii~iiniirler. Avrupa dl~1 toplumlann iist tabakaSl, medenile~meyi kendi
egemenliklerini gergekle~tirmek i9in kulland!lar26 . DI~ardan gii9lii ve 9agda~91
baskllar altmda civilisazyona zorlanml~ olmalannm yanmda bu devletlerin
hiikiimetleri, 9agda~ refonnlan ahp uygulamadlklan takdirde sonunda
kendilerinin yabanci egemenlige boyun egeeeklerini bilecek kadar da
ger~ek9idirler. Aym ~ekilde Avrupa tam egitimalml~ yeni aydm grubu, Avrupa
sitili hukuk ve hiikiimet kurumlanmn iilkelerindeki mutlaklyete (sultan ve
biirokratlann) ve dl~andan gelen Avrupa istilasma kar~1 bir savunma araci
olarak dii~iiniiyorlardI27. <;:iinkii civilisationu28 Fransa ulusal yaYllmael ve
somiirgeci politikasma bir gerekge olarak kullamyordu29 Franslzlar, MISJr'I,
somiirgele~tirme adma degil, barbar Osmanhlardan kurtarma adma i~gal ederler.
Civilisation, Ha~h Seferlerinden sonra Avrupa'mn yeni bilin9lenmesinin ve
bunun sonueu olarak diinyaYI bu bilin9le yeniden ~ekillendirmesini igeren

24

2!i

26

27

2S

29

F.
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Enginlin, Birol Emil, istanbul: Marmara Oniversitesi Yaymlan, 1974, s,,528,
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somtirgeciligin tisttine stirtilmti~ ciladlr30 • Bunun fazlaslyla farkmda olan
Osmanhlar, Avrupa'nm hakimiyet ara~lanna sahip olundugunda, Avrupa'mn
somtirgele~tirme arzulanm gemleyebileceklerini dU~UnUyordu. Osmanh ile
Avrupa'mn sentezinden daha insani bir medeniyet yaratacaklan onlann
UtopyasIydI.
19 aSIr Manzumesi yazan Sadullah Pa~a orneginde oldugu gibi kendi dogal
bakI~1 Avrupa'nm epistemik dayatmalan ile dogalhgmI yitiren Osmanh aydmI,
ne kendi toplumunu oldugu gibi ne de Avrupa'yl oldugu gibi degerlendirir.. Her
~ey kendi baglammdan uzakla~tmhp bUkUlmU~tUr. Osmanh modernle§mesi diye
adlandmlan sUre~ bir kopma, bir donU§Umden ~ok bir bUkiilme olarak
adlandmlmasl gerekir. Gelenekle, modernligin garip bir sentezi. Bu sentez, hem
geleneksel olam hem de modern olam kendi baglamlanndan kopanp bUker. Ne
geleneksel olan (habitus) ne de modern olan kendisidir. Bu karga§a, dikotemik
ve §izofrenik durum; belki de en iyi ifadesini; Sait Halim Pa§a'mn Osmanh
insanm Avrupa degerJeri ile eski degerleri arasmda slkI§ml§hgm nasII bir
toplumsal bunahma donU§tUgUnUn altml ,arpICl ifadelerle ~izdigi "Ger~ek,
hayat gorU§UmUzUn dI§mda kahyor. Biz dogruyu yanh§a, ger~egi hayale, hak
yolu sapkmhga, olmamI§I olmu§a, mtimkUnU imkansIza katarak en olmayacak
plan ve hayallerden saadet umuyoruz,,31 ifadesiyle Sakalh Celal'in "Biz,
Dogu'ya dogru giden bir geminin i~inde Bah'ya ko§maya ~abalayan
zavalhlanz" veciz sozUnde bulur.
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Ktihiir ve uygarhgm siyasal bir i$lev yiiklenmi$ sava$ terimleri oldugu He ilgili olarak bknz, Bauman, a. g.
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Sait Halim Pa$a, BuhralllarulllZ, Haz. Ertugrul DUzdag, 1977, istanbul: Terciiman Yaymlan, s.108,

Daryus Shayegan, Sait Halim Pa$a'nm soz ettigi durumu yani iki paradigma arasmda kalip ~eli$ki
ya$ayan toplumlan kiilttirel $izofreni kavramlyla ili$kilendirir. (Daryush Shayegan, Yarall Bilinr,
istanbul: Metis Yaymlan, 1997, s. 58-64) Zannedildigi gibi TUrk dti$i.incesinde bunahm, paradigma
degi$tirmekten kaynaklanmamaktadlf. Bunahmm kokeninde, Avrupa ile Osmanh'nm sentezi dli~lincesi
yatmaktadlf. Gadamar, "T. Kuhn'un gosterdigi gibi hir;bir yeni anlayl~ direni~le kar~lla$madan yerle~mez.
Once olabildigince uzun slire, genel ger;er paradigmanm yanma konur. Her deneyimde de esas olarak bu
boyledir. Ya gelenege iistlin gelmeli ya da kar~lsmda ba~anslzhga ugramahdtr. Her yeni alan, kendini bir
$eye kar~1 yenilik olarak one slirmek zorunda kalmasaydl, gerr;ekten yeni olmaz(h" diyerek paradigmamn
dogasma i$aret eder. (Hans Georg Gadamar, "Tarih Bilinci Sorunu", Toplum Bilimlerillde Yorumcu
Yakla-rl1l1, Der. P. Rabinov, <;ev. Taha Paria, istanbul: Hlirriyet Vakfl Yaymlan s. 82-83) Kuhn'un i~aret
ettigi gibi Osmanh'da yeni alan bir yeniden, eski He bagm! tamamen koparm!~ bir epistem ve
paradigma'dan bahsetmek mUmklin degildir. Bunun yerine eski ile yeninin garip bir sentezinden
bahsetmek mlimklindlir. Buna kar~m bir doxa degi~iminden bapsedilebilir. <;ag:da~ ara~t!rmactlar, doxa
ile paradigmayi s!khkla kan~ttrdtklanndan Osmanh'da bir paradigma degi~iminden bahsetmektedirler.

