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Tanzimatçılığa Karşı Yeni Osmanlılar 
 

1839 Tanzimat Fermanı ve onunla birlikte açılan dönem 160 yılı aşkın bir süredir 

çeşitli açılardan tartışma konusu olagelmiştir. Bu tartışmanın alt başlıklarından biri de 

Tanzimat döneminde ortaya çıkan muhalif siyasî akımların Tanzimat ile ilişkisidir. Kuşkusuz, 

bu dönemin en önemli ve etkisi Cumhuriyet dönemine ve hatta bugünlere kadar uzanan 

muhalefet hareketini Yeni Osmanlılar olarak adlandırılan grup oluşturur. Yeni Osmanlıların 

Tanzimat ile ilişkisi meselesi, gerek Tanzimat gerekse Yeni Osmanlılar konularında olduğu 

gibi, büyük oranda bulanıklıktan kurtulamamıştır. Gerçekte tam böyle olmasa da Haziran 

1865’te kurulduğu genellikle kabul edilen Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin, bu tarihe göre 

kuruluşunun 140. yıldönümü olması vesilesiyle, bu makalede söz konusu ilişki tartışılacaktır. 

 

Tanzimatçı 

3 Kasım 1839’da Gülhane Hatt-ı Hümâyunu’nun (Tanzimat Fermanı) ilan edilmesiyle 

başlayan dönemin en belirgin özelliklerinden biri, kendinden önceki ve sonraki dönemlerin 

aksine, Padişahın (ayrıca ilmiye/ulema ve seyfiyye/askeriye sınıflarının) gücünün azalması ve 

iktidarın esas olarak kalemiyye sınıfının, yani Babıâli’nin eline geçmesidir. Tanzimat dönemi, 

siyasi iktidarın esas odağının Babıâli olduğu, başka bir deyişle, Osmanlı hâkim sınıfı içinde 

hükümeti oluşturan yüksek sivil bürokrasinin ön plana çıkıp yönetime egemen olduğu 

dönemdir. Bu nedenle Tanzimat dönemini ve gelişmelerini (ve bunun içinde Tanzimat 

döneminin muhalif örgütlenmelerini) anlamak için Saray’dan çok sadrazam, nazırlıklar 

(özellikle de Hariciye Nazırlığı) ve bunların çevrelerindeki bürokrat kadrodan oluşan 

Babıâli’ye odaklanmak gerekir. 

Tanzimat’ın yüksek bürokrasisini en çok üç kişi temsil eder: Mustafa Reşit Paşa ve 

onun önce çırakları sonra rakipleri olan ama açtığı yolda onu da aşan Âli ve Fuat Paşalar. 

1839-1871 döneminde yönetime hâkim olan bu üç ismin kaba bir değerlendirmesi bize, 

“Tanzimatçı” olarak adlandırdığımız devlet adamı tipinin genel bir portresini, bir başka 

deyişle Tanzimat dönemi iktidarının tablosunu vermekten başka, Yeni Osmanlılar’ın baş 

düşman kabul ettiği siyasi gücü de tanıtacaktır(1). 

Reşit, Âli ve Fuat Paşalar sivil bürokrasiden yetişmiş üst düzey bürokrattırlar. Diğer 

bir deyişle, Osmanlı hâkim sınıfının bir parçasıdırlar. Ama kendilerinden önceki yüksek 



memurlara pek benzemezler. Aslında temelinde, hükümdarın mutlak yetkisinin halktan ziyade 

hükümet karşısında kısıtlanması ve bir tür “bürokrasi devleti”nin programlanması yatan 

Tanzimat Fermanı’nın siyaseten katil usulünü kaldırması, daha önce müsadere usulünün de 

kaldırılmış olmasıyla birleşince, dönemin devlet adamları için hükümdar karşısında önemli bir 

güvence (can ve mal güvenliği) sağlamıştır. Siyasî iktidarın asıl merkezi olmaları önceki 

dönemlerin aksine padişaha ve siyasî yapının diğer parçalarına karşı üstten bir tutum 

alabilmelerini, kendilerine aşırı ve kibirli bir güven duymalarını getirmiştir. 

Bu üç isim yüksek bürokrasinin alafranga kanadını temsil ederler. En önemli ortak 

özelliklerinden biri, devletin Batı’ya açılan kanallarından geçmiş, diplomatik görevlerde 

bulunmuş olmaları, yani “hariciyeci” kimlikleridir. Üçü de defalarca elçilik, hariciye nazırlığı 

ve sadrazamlık görevlerinde bulunmuşlardır. Bu üç tipik Tanzimat adamı ile döneme 

damgasını vuran üç belge ve Avrupa sefaretleri arasındaki ilişkiler, üzerinde dikkatle 

durulması gereken bir husustur. 

Söz konusu belgeler 1838 Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi, 1839 Tanzimat Fermanı ve 

1856 Islahat Fermanı’dır. Bu metinlerin Avrupa tarafındaki mimarları (İngiltere ve Fransa) bir 

yana, ilk iki metnin Osmanlı tarafındaki mimarı Reşit Paşa’dır. Paris ve Londra elçiliği 

yapmış olan Reşit Paşa, 1838 Sözleşmesi’ni imzaladığı ve Hatt-ı Hümayun’u Gülhane’de 

okuduğu sırada Hariciye Nazırı idi. Eylül 1846’dan Ocak 1858’deki ölümüne dek altı kez 

sadrazam oldu. 

16 Ağustos 1838 Baltalimanı Osmanlı-İngiliz Ticaret Sözleşmesi ile önce İngiltere’ye, 

kısa süre sonra da benzer ticaret antlaşmalarının imzalandığı diğer Avrupa devletlerine 

kapitülasyon düzeninde bile sahip olmadıkları ekonomik ayrıcalıklar tanınmış, ülke serbest 

ticarete resmen en ileri biçimde açılarak Batı kapitalizminin açık pazarına dönüşmüştü. Esas 

ağırlık noktasını Müslim ve gayrimüslim tebaanın eşitliğinin oluşturduğu Tanzimat Fermanı 

ise büyük Avrupa devletlerine bir tür “garantörlük” işlevi yüklüyordu. Yani yapılması taahhüt 

edilen ıslahatların yürütülmesini Avrupa devletleri garanti edecek, Tanzimat’ın yaptırımı bu 

devletlerin “gücü/ağırlığı” olacaktı. 

Üçüncü metin Reşit Paşa’nın mektebinde yetişmiş olan Âli ve Fuat Paşaların sadrazam 

ve hariciye nazırı oldukları dönemin ürünüdür. Âli Paşa Islahat Fermanı 18 Şubat 1856’da 

ilan edilirken sadrazamdı. O da daha önce Londra elçiliği ve hariciye nazırlığı yapmıştı. Eylül 

1871’deki ölümüne dek beş kez sadrazam, sekiz kez hariciye nazırı oldu. “Babıâli 

İstibdadı”nın gerçek kurucusu ve Yeni Osmanlılar’ın asıl can düşmanı odur. Âli Paşa’ya göre 

daha liberal bir kimse olan yakın çalışma arkadaşı Fuat Paşa da Londra elçiliğinde ve başka 

diplomatik görevlerde bulunmuştu. Islahat Fermanı ilan edilirken hariciye nazırıydı. Şubat 



1869’daki ölümüne dek bu göreve beş kez getirilecektir. Âli ve Fuat Paşalar birbirleriyle 

halef-selef konumundaydılar. 1852 yılından itibaren (ve özellikle 1861-1871 döneminde) 

çoğunlukla biri hariciye nazırıyken diğeri sadrazamdı. 

Açık dış baskı sonucu ilan edilen ve bir tür “imtiyazlar fermanı” olan Islahat Fermanı 

ile Tanzimat Fermanı’nın gayrimüslim tebaaya sağladığı haklar bir kez daha ve daha güçlü bir 

şekilde teyit edilmiş ve ayrıntılandırılarak daha ileri bir aşamaya taşınmıştır. Bu Ferman’la 

ayrıca yabancı yatırımlar da teşvik edilmiştir. 

En önemli sonuçlarından biri Islahat Fermanı olan Kırım Savaşı sırasında (1854’te) 

İngiltere ve Fransa’dan ilk dış borcun alındığı ve dış borç çığırının açılmasının da bu tablo 

içinde bir tesadüf sayılamayacağı belirtilmelidir. Hızla, gittikçe büyüyen bir dış borç sarmalı 

içine girilmesiyle Avrupa finans sermayesi Osmanlı maliyesini kontrolü altına alacaktır. 

Bu üç metin bir zincirin birbirine bağlı halkaları gibidirler. 1838 Sözleşmesi Batı 

kapitalizminin ihtiyaçlarına uygun olarak Osmanlı ülkesini liberal ekonominin saltanat 

sürdüğü bir açık pazar haline getirirken, büyük Avrupa devletlerini kendi yaptırım gücü kılan 

Tanzimat Fermanı’yla da Batı kapitalizmi yararına kurulan bu düzene gerektiğinde Düvel-i 

Muazzama’nın müdahalesinin hukukî-siyasî gerekçesi yaratılmış oluyordu. Nitekim bu 

müdahale sonucu ortaya çıkan Islahat Fermanı sayesinde Düvel-i Muazzama, Osmanlı 

Devleti’ne müdahale için yeni dayanaklar elde etmiş, bunu daha sağlam bir teminata 

bağlamış, Osmanlı üzerindeki ortak gözetim hakkını pekiştirmiştir. 

Kısacası, 19. yüzyılda Avrupa emperyalist siyasetinin en önemli konu başlıklarından 

(Şark Meselesi) ve çatışma alanlarından biri haline gelmiş olan Osmanlı İmparatorluğu, 1838 

Sözleşmesi ve 1839 Fermanı ile tam bağımsız bir devlet olmaktan çıkmış, bir yarı sömürge 

durumuna düşmüştür. Osmanlı Devleti’nin durumunun ilginç ve özgün yanı, herhangi bir 

devletin değil, Düvel-i Muazzama’nın ortak yarı sömürgesi olmasıydı. 

Yeniden Tanzimatçılara dönecek olursak; Avrupa devletleri ile olan ilişkileriyle de 

yeni bir devlet adamı tipiydiler. Hepsi de büyük Avrupa sefaretleriyle/devletleriyle yakın 

ilişki halindeydi. Genel olarak Reşit Paşa İngiliz, Âli ve Fuat Paşalar ise Fransız desteğine 

sahipti. Tanzimat dönemi, Avrupa elçilerinin nüfuz ve baskılarıyla sadrazamların ve nazırların 

değişebildiği; bu dış güce yaslanan ve yüksek mevkilerine büyük kıskançlık besleyen 

Tanzimat paşalarının birbirlerini yerlerinden edebildikleri bir dönemdir. Bu nedenle, başta 

İngiliz elçisi Lord Stratford Canning, sonra Fransız elçileri Thouvenel ile Bourée ve Rus elçisi 

Ignatyev de Tanzimat sahnesinin başrol oyuncuları arasındadırlar(2). Konsolosların ve hatta 

elçilik tercümanlarının bile birer küçük prensmiş gibi hareket ettiklerini bir not olarak düşmek 

gerekir. 



Bir yönleriyle geleneksel Osmanlı efendisi olmakla birlikte, Tanzimatçıların Batılı 

(alafranga) bir yaşam tarzları vardı. Bu üç devlet adamı arasında en alafranga olan Fuat Paşa 

idi. Bu nedenle Reşit ve Fuat Paşalardan “gavur paşa” diye bile söz edilmiştir. 

Osmanlı yönetici sınıfının içinde yer alan Tanzimatçılar devrimci değil pragmatik 

reformcuydular; devlet eliyle reform yanlısıydılar. Yapmaya çalıştıkları şey ülkeyi 

Batılılaştırmak/Avrupalılaştırmaktı. Hayranı oldukları Metternich tipinde devlet 

adamlarıydılar. Yani 1815 sonrası Restorasyon dönemi Avrupa’sının muhafazakâr sistemini 

model edinmişlerdi. Otoriter, baskıcı bir siyaset ve yönetim anlayışına sahiptiler. Meşrutiyet 

idaresine ve milliyetçiliğe karşıydılar. Düşünce yapılarında çağdaş anlamıyla “hürriyet” 

fikrini bulmak mümkün değildir. “Hürriyet” onlar için olumsuz anlamla yüklü ve korkulması 

gereken bir kavramdı. Siyasal yönden tutucu ve müstebittiler. Halka yönelim gibi bir 

düşünceleri yoktu. Halk egemenliği, siyasal katılım ve demokrasi fikirlerinden çok uzaktılar. 

Devlet işlerinin dar bir seçkin zümre tarafından yürütülmesi gerektiğine inanıyorlardı. Liberal 

bir ekonomi ve buna yönelik bir yönetim modeli anlayışına sahiptiler. Kendilerini Türk değil 

Osmanlı, dillerini Türkçe değil Osmanlıca sayarlardı ve Osmanlıcıydılar. 

 

“Meslek” 

Âli ve Fuat Paşaların iktidarı sıkı bir şekilde ellerinde tuttukları 1860’lar, Osmanlı 

tarihinde gerek “biçim” (mücadele araçları) gerekse “içerik” (ideoloji-program) açısından o 

güne dek görülmemiş türden bir siyasi hareketin doğuşuna tanık olmuştur. Bu hareket, Türk 

milli demokratik devrim tarihinin başlangıç/kalkış noktası olan Yeni (veya Genç) Osmanlı 

hareketiydi. 

1850-1860’larda muhalif siyasi örgütlenmelerin ortaya çıkması için bütün koşullar 

mevcuttu. Bir yandan Batı sermayesi ile işbirliği içinde gittikçe zenginleşen gayrimüslimlere 

Islahat Fermanı ile verilen yeni haklar, diğer yandan Tanzimat dönemi reformlarının ülkeyi 

Batılı devletlerin baskısı altına sokmasına karşın Müslüman halka fayda getirmemiş olması 

ciddi bir hoşnutsuzluk ve tepki uyandırmıştı. 1859 Kuleli Vakası bu rahatsızlığın 

tezahürüydü(3). 1861’de tahta çıkan Abdülaziz’in saltanatının ilk yıllarında manzara hiç de 

parlak değildi. Devletin malî itibarı iyice sarsılmış ve ülke ekonomisi çöküş durumunda 

olmaktan başka, israf ve yolsuzluk da ayyuka çıkmıştı. Bu dönemde Hicaz, Karadağ-Hersek, 

Eflak-Boğdan ve Sırbistan sorunları milliyetçiliğin gelişimi ve Avrupa devletlerinin 

müdahaleleriyle iyice gelişmişti. Eylül 1866’da Girit İsyanı başlayacaktı. İmparatorluğun 

çözülüşü hızlanarak sürüyordu. Ve tabii ki tüm bu gelişmeler Babıâli’nin oligarşik 

denebilecek, hürriyete yaşam hakkı tanımayan yönetimi altında yaşanıyordu. Kısacası ortada, 



vatansever genç aydınların hükümetten nefretini ve ihtilalci yönelimini sağlayacak koşullar 

mevcuttu. 

Yakın bir zamana kadar, 1865 yılının Haziran ayında altı genç tarafından gizli bir 

cemiyetin kurulduğu ve bu cemiyetin 1867’de ortaya çıkan Yeni Osmanlılar grubunun ilk hali 

olduğu; başka bir deyişle, daha sonra Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ne dönüştüğü, genel olarak 

kabul edilen bir görüştü. Haziran 1865’te kurulduğu ileri sürülen örgütle 1867’de Yeni 

Osmanlılar adıyla ortaya çıkan grup arasındaki sürekliliğe işaret eden bu bilginin esas 

kaynağı, kendisinin de bu “tek” Cemiyetin üyesi olduğu bilgisini veren Ebüzziya Tevfik’in 

konuya ilişkin anılarıdır. Daha sonra ortaya çıkan bulgular, özellikle de Bilgegil’in yaptığı 

araştırmalar, Ebüzziya’nın Haziran 1865’te kurulduğunu öne sürdüğü örgütün Yeni Osmanlı 

hareketiyle doğrudan bir ilişkisinin olmadığını, bu iki cemiyet arasında tam anlamıyla bir 

sürekliliğin söz konusu edilemeyeceğini ortaya koymuştur. 

Bütün yanlışlarına karşın, anıları Yeni Osmanlılar konusunda temel kaynak olan 

Ebüzziya Tevfik’in verdiği bilgiye göre(4), 1865 yılının Haziran ayında bir Pazar günü 

İstanbul’da Belgrat Ormanı’nda düzenledikleri bir piknikte altı genç, gizli bir örgüt kurma 

kararı aldılar. Bu genç aydınlar Nuri Bey, Reşat Bey, Mehmet Bey, Ayetullah Bey, Namık 

Kemal Bey ve Refik Bey’di. Kurucular İtalyan ve Fransız devrimci hareketlerini tanıyorlardı. 

Cemiyet, Carbonari tarzında yani hücreler şeklinde örgütlenmişti(5). 

Başka kimi kaynaklarda, örneğin İbnülemin’de ve Kuntay’da cemiyetin kuruluşuna ve 

kurucularına ilişkin daha farklı bilgiler mevcut olmakla birlikte, Ebüzziya’nın anlatımı genel 

kabul görür. 

Bu gizli cemiyetin adı pek çok kaynakta Namık Kemal’in bahsettiği şekilde İttifak-ı 

Hamiyet (Yurtseverler Birliği) olarak geçse de gerçek adının Meslek olduğunu Bilgegil 

1867’deki mahkeme mazbatasına dayanarak kanıtlamıştır. Bilgegil’e göre “meslek”, 

muhtemelen Fransızca “mission” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştı. 

Kuruluş tarihi olarak Ebüzziya’nın verdiği Haziran 1865 henüz teyit edilememiş 

olmakla birlikte, yine 1867 mazbatasından çıkan sonuç, bu cemiyetin 1866 yılının başında 

varolduğudur. Ebüzziya’nın verdiği “Haziran” dışında, ay konusunda bir şey söyleyemeyecek 

durumda olsak da bu örgütün kuruluşunun 1865 yılında olduğu kesin gibidir. 

 

 “Mısırlı Prens” Tipi ve “Jön Türk” Kavramı 

1866’da ortaya çıkan ve muhalefet hareketini çok yakından etkileyecek olan Mısır 

veraset meselesiyle birlikte Türk devrim tarihinin önemli aktörlerinden biri, (II. Abdülhamit 

döneminde Jön Türk hareketinde de göreceğimiz) “Liberal Mısırlı Prens” tipi sahneye 



çıkıyordu. Mısır Valisi İsmail Paşa’nın kardeşi ve ağabeyinin ölümü halinde mevcut veraset 

usulü gereği onun yerini alacak kişi (yani ailenin en yaşlısı) olan Mustafa Fazıl Paşa’nın Mısır 

tahtına çıkma ihtimali, Sultan Abdülaziz 27 Mayıs 1866 tarihli fermanla Mısır’ın veraset 

usulünü değiştirince kalmamıştı. Zaten liberal fikirli bir kimse olan Fazıl Paşa’yı muhalefete 

yönelten en başta bu oldu. 

Belirtmek gerekir ki “Jön Türk” teriminin Türk devrimcilerin kullanımına girmesine 

de Fazıl Paşa vesile olmuştur. Veraset usulünün değiştirilmesinden önce görevinden azledilip 

yurtdışına sürülmüş ve Paris’e yerleşmiş olan Fazıl Paşa, hakkında Le Nord adlı gazetede 

çıkan bir habere karşılık olarak gönderdiği ve 7 Şubat’ta aynı gazetede yayımlanan tekzip 

mektubunda “büyük Genç Türkiye partisi”nin (grand parti de la Jeune Turquie) temsilcisi 

olduğunu ve bundan gurur duyduğunu ifade ediyordu. 

“Jön/Genç Türk” terimi çok daha erken bir tarihte Avrupalılar tarafından kullanılmaya 

başlanmıştı ve tüm Tanzimat dönemi boyunca da yaygın şekilde kullanıldı. Ama terime 

zaman içinde farklı anlamlar yüklenilmiştir. Mesela Jean Henri Ubicini 1855’te “II. 

Mahmut’un ve Abdülmecit’in Jön Türkleri”nden ve bunların birbirlerinden farklılıklarından 

söz eder(6). 1860’larda “Jeune”lük Avrupa’da feodaliteye ve mutlak monarşiye karşıtlık, 

meşrutiyetçilik, milliyetçilik, hatta cumhuriyetçilik yanlısı olmak, Fransız İhtilali’nin 

özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerine bağlılık anlamına geliyordu. Fazıl Paşa’nın mektubu 

ile birlikte bu kavram artık Türk devrim literatürüne girmiş oldu. Ama 1860-70’lerin 

muhalefeti (yabancı dildeki metinler dışında) kendisi için “Yeni Osmanlı” adını kullanacaktır. 

Fazıl Paşa’nın tekzibi İstanbul basınında kısa sürede yankısını buldu. Önce, Yeni 

Osmanlılar ile yakın ilişki içinde olduğunu göreceğimiz (adı genellikle Jean Pietri olarak 

geçen) Giampiétri’nin Courrier d’Orient adlı gazetesinde Fransızca olarak yayımlandı. 

Ardından Ali Suavi’nin başyazarı olduğu Muhbir’in 21 Şubat tarihli sayısında tercümesi yer 

aldı. Onun ardından da Namık Kemal bu tercümeyi övücü bir yorum (mülâhaza) ekleyerek 

Tasvir-i Efkar’ın 23 Şubat tarihli sayısında yayımladı. Tercümede Jeune Turquie terimi 

karşılığı olarak “efkâr-ı cedide eshabı” (yeni düşüncelerin sahipleri) ifadesi kullanılmıştı. 

Namık Kemal ise mülâhazada “Türkistan’ın erbâb-ı şebâbı” (Türkistan’ın/Türkiye’nin genç 

erbabı) ifadesini kullanarak daha yakın sayılabilecek bir karşılık bulmuş oldu. Tam anlamı 

veremeseler de bunlar, “Jeune Turc” teriminin dilimizdeki ilk karşılıkları oldular. Daha 

sonraları Ali Suavi, “Civan Türk” karşılığını da kullanacaktır. 

 

İlk Manifesto ve Yurtdışına Kaçış 



Fazıl Paşa ve Yeni Osmanlılar söz konusu olduğu zaman değinmeden geçilemeyecek 

olan metin, Fazıl Paşa’nın Sultan Abdülaziz’e hitaben yazdığı(7) Fransızca açık mektubudur. 

Bu mektup 1867 yılının Mart ayında ortaya çıktı. Meşrutiyet mücadelesinin ilk beyannamesi, 

Türk milli demokratik devrim hareketinin ilk manifestosu sayılan bu mektupta ülkenin dertleri 

ve karşı karşıya olduğu tehlikeler sıralandıktan sonra, bunların temelinde artık çağı geçmiş bir 

siyasal sistemin yattığı belirtiliyordu. İmparatorluğun durumu 1789 İhtilali öncesi (Eski 

Rejim) Fransa’sı ile birkaç kez karşılaştırılıp radikal değişiklik gereğine işaret ediliyordu. 

Dertlerin çaresi, açıkça ifade edilmemiş olsa da ima edilen meşrutiyet yönetimi (nizam-ı 

serbestâne), yani anayasal monarşiydi. Fazıl Paşa’nın bu önemli mektubu yoğun biçimde 

vatansever ve hatta hafif milliyetçi tonu, dış müdahale karşıtlığı ve açık laiklik yönelimi ile 

dikkat çeker. 

Ebüzziya Tevfik’in verdiği bilgiye göre, Namık Kemal ve arkadaşları tarafından ele 

geçirilip Sadullah Bey (Paşa) tarafından 8 Mart’ta tercüme edilen metin, Giampiétri’nin 

vasıtasıyla 50 bin nüsha basılıp çoğunluğu Tasvir-i Efkâr çevresinden olan gençler tarafından 

15 gün içinde peyderpey gizlice dağıtıldı. Mektup, başkentte hızla öğrenildi ama Levant 

Herald’da yer alan kısa bir özet dışında İstanbul’daki hiçbir gazete onu yayımlamaya cesaret 

edemedi. 

Mustafa Fazıl Paşa’nın bu açık tavrı, İstanbul’daki genç muhalif gazetecileri daha 

sonraki adımlarında cesaretlendirmiş olsa gerektir. Gerçekten de iki gazete, Ali Suavi’nin 

yönetimindeki Muhbir ile Namık Kemal’in yönetimindeki Tasvir-i Efkâr, Babıâli’yi o zamana 

dek yaptıklarından daha açık ve ağır olarak suçlamak için harekete geçtiler. Esas ağırlık 

verdikleri konular Girit İsyanı ile Sırbistan’daki gelişmelerdi. 

Eleştiri dozunun artması sonucunda Babıâli, 9 Mart tarihli emirle Muhbir’in yayınını 

bir ay süreyle durdurdu. Bundan birkaç gün sonra Türk basın tarihinin en çarpıcı ve karanlık 

metinlerinden biri olan ve Âli Paşa’nın ismiyle anılan Âli Kararname geldi(8). 1864 (kimi 

kaynaklarda Ocak 1865) Matbuat Nizamnamesi’nin getirdiği yasaklarla(9) yetinmeyen Âli 

Paşa, idarî bir fermanla, çok daha baskıcı bir basın rejimini yürürlüğe sokuyordu. “Menafi 

umumiye” her gerektirdiğinde, yürürlükteki matbuat kanununun haricinde, hükümet 

gazetelere karşı cezalandırıcı ve önleyici tedbirler alabilecekti. Bu arada Tasvir-i Efkâr da bir 

ay süreyle kapatıldı. 

Âli Kararname’nin ardından sürgünler ve yurt dışına kaçışlar geldi. Önce, haklarında 

sürgün kararı çıkan iki kişi, Namık Kemal ile oldum olası Âli Paşa’nın kara listesinde olan ve 

Muhbir’e yazılar yazan Ziya Bey; onların ardından da sürgün yerinde bulunan Ali Suavi, 

Fazıl Paşa’nın çağrısına uyarak Mayıs ayında yurtdışına kaçtılar. Ali Suavi’nin verdiği bilgiye 



göre 30 Mayıs 1867’de Paris’e varmışlardı. Ziya Bey’in ve Namık Kemal’in arkadaşı olup o 

sıralarda da görevinden azledilen Agâh Efendi de onları takip etti. 

Bu arada Meslek’in şefleri, Âli Paşa’yı devirmeye ve muhtemelen meşruti bir rejim 

getirmeye yönelik bir darbe tasarısı hazırladılarsa da Ayetullah Bey tarafından ele verildiler. 4 

Haziran’da İstanbul’da örgüt üyelerine yönelik tutuklamalar başladı. Hareketin elebaşları olan 

Mehmet, Reşat ve Nuri Beyler Haziran ayında yurt dışına kaçmayı başarabildiler. 1865’te 

kurulan Meslek ile Yeni Osmanlılar arasındaki en net bağ, bu üç kişilik önderliğin Yeni 

Osmanlılar Cemiyeti içinde yer alacak olmalarıdır. 

 

Yeni Osmanlılar Cemiyeti 

Bundan sonraki (Avrupa dönemindeki) gelişmeler ve ilişkiler biraz çetrefillidir ve 

Yeni Osmanlı grubunun birkaç yıl içinde (esas olarak 1870’te) dağılmasıyla sonuçlanacaktır. 

Ayrıntılara fazla girmemeye çalışarak bu dönemdeki yönelimleri özetlemeye çalışalım. 

Cemiyetin dağılışında, daha en başta, yani Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati 

(Haziran-Ağustos 1867) sırasında Abdülaziz ve Hariciye Nazırı Fuat Paşa ile ilişkilerini bir 

nebze düzeltip, bunun ardından da 20 Eylül’de İstanbul’a dönecek olan ve grubun finansörü 

konumunda bulunan Fazıl Paşa’nın önemli payı vardı. 

Fakat Fazıl Paşa iktidarla ılımlı bir ilişki yakalamış olsa da elindeki gücü hemen 

bırakacak değildi. “Yeni Osmanlılar Cemiyeti”nin 1867 yılının Ağustos ayında kurulduğu öne 

sürülmüştür. Ebüzziya tutulacak yolun kararlaştırıldığı bu kuruluş toplantısı için 10 Ağustos 

tarihini ve toplantı yeri olarak da Paris’i verir. Bu bilginin doğruluğu kanıtlanamamış olsa da 

Ağustos ayı sonlarında Baden-Baden’de (Almanya) bir toplantı yapılmış olduğu kesindir. 

Çeşitli çalışmalarda bazı yabancı kaynaklar ve dönemin Avrupa gazeteleri kaynak 

gösterilerek Cemiyet’in 30 Ağustos tarihli (13 maddelik) bir tüzüğünün (nizamnamesinin) 

olduğu bilgisi verilmektedir. Çelik, söz konusu gazetelerden bu tüzüğün maddelerini ayrıntılı 

olarak derlemiştir. Ama böyle bir tüzüğün bulunduğuna dair hiçbir kesin (birinci elden) kayıt 

yoktur. Dahası sözü edilen bu tüzük, Koray’ın da ifade ettiği gibi, bazı açılardan şüpheli 

görünmektedir. Böyle bir tüzük olsun veya olmasın, Baden-Baden’de bazı önemli kararların 

alındığı anlaşılmaktadır ve bugünkü anlamıyla bir siyasi parti olduğu söylenemeyecek olsa da 

“cemiyet/örgüt” olarak niteleyebileceğimiz, az çok birlikte hareket eden bir siyasi grubun 

varlığı açıktır. 

Yerli kaynaklarda pek bahsedilmeyen Baden-Baden toplantısı, bu toplantıda karar 

altına alındığı iddia edilen tüzük ve hareketin bazı üyelerinin verdiği bilgiler Yeni 

Osmanlılar’ın Avrupa’da milliyetçilerden sosyalistlere kadar çeşitli devrimci çevrelerle 



ilişkide olduklarını gösterir. I. Enternasyonal üyesi Avusturyalı sosyalist Simon Deutsch, Leh 

devrimci milliyetçileri Kont Wladyslaw Plater ile Marjan Langiewicz, çalışmalarıyla Türk 

milliyetçiliğinin doğuşunu etkileyecek olan Fransız Türkolog Leon Cahun Cemiyet ile ilişkili 

halindedirler. 

İki kişiyi daha bu son gruba dâhil edersek Yeni Osmanlı hareketinin Avrupalı 

devrimciler ile ilişkisi kendini iyice belli eder. 1860’ların muhalefeti söz konusu olduğunda 

kendisiyle sıkça karşılaştığımız Giampiétri, Mazzini-Garibaldi çizgisinde Korsikalı bir 

İtalyan/Fransız jönü, yani bir milliyetçi burjuva devrimcisiydi. Baskıya uğramış bir muhalif 

olan Giampiétri, muhtemelen Louis Napolyon’un 1852’deki hükümet darbesinden sonra 

Fransa’dan İstanbul’a gelip yerleşmişti(10). İstanbul’da gazetecilik ve matbaacılık yaptı. Önce 

Presse d’Orient’i sonra da Courrier d’Orient’i çıkardı. Bu son gazete genç Türk aydınları 

tarafından yaygın şekilde okunuyordu. 

İkinci isim olan Danyel Silaki de 1848 devrimcisi bir Macar mülteciydi. Onun da yeni 

fikirleri benimsemiş özgürlükçü gençlerle yakın ilişkisi vardı. Beyoğlu’ndaki kitapçı dükkânı 

genç Türk aydınlarının önemli uğrak yerlerinden biriydi. Ebüzziya’nın verdiği bilgiye göre 

Silaki, Fazıl Paşa’nın mektubunun tercümesini gizlice dağıtan sekiz kişilik ekibin içindeydi. 

Avrupa döneminde Fazıl Paşa’nın çizgisi, adım adım Babıâli’ye yaklaşmak ve bu 

yakınlaşmaya bağlı olarak Yeni Osmanlı yayınlarına karşı giderek artan bir tahammülsüzlük 

göstermek olarak özetlenebilir. İlişkilerini düzeltme yoluna girdiği Babıâli’ye karşı yumuşak 

bir muhalefet isteyen Fazıl Paşa, önce Ali Suavi’nin yönetiminde 31 Ağustos 1867’de 

Londra’da çıkmaya başlayan Muhbir’den, sonra da Namık Kemal ile Ziya Bey’in 29 Haziran 

1868’de çıkarmaya başladıkları Hürriyet’ten memnun kalmadı. 1868 yazı Fazıl Paşa’nın Âli 

Paşa ile ilişkisinin iyice düzelme yoluna girdiği bir dönemdir. 22 Temmuz 1869’da nazır 

olarak hükümete girişi ise onun yöneliminde belirleyici bir uğrak olarak görünür. Nitekim 

grubun dağılışı bundan sonra hızlanacaktır. 

Fazıl Paşa sert muhalefeti nedeniyle Muhbir’den yüz çevirirken, gazetede İslamî bir 

tona gitgide daha çok ağırlık verdiği, hareketin amaçlarını fazla dikkate almayıp başına 

buyruk, kendine özgü bir yol tuttuğu ve kibirli bir tavır aldığı için, Ali Suavi’nin 

arkadaşlarıyla da arası açılmaya başlamıştı. Bundan yakınan diğer Yeni Osmanlılar tarafından 

Muhbir’in Cemiyeti temsil etmediği düşünülüyordu. Ali Suavi gruptan gittikçe uzaklaşacaktır. 

Tüm bu nedenlerle ve Fazıl Paşa’nın isteğiyle Muhbir’in yerine Cemiyet’in yayın 

organı olarak Londra’da Hürriyet’i çıkaran Namık Kemal ile Ziya Bey ise bir yandan Fazıl 

Paşa’nın baskıları diğer yandan Hidiv İsmail Paşa’nın da bu ilişkilere dâhil olması sonucunda, 



birlikte çıkardıkları 63 sayının ardından (63. sayı 6 Eylül 1869 tarihlidir) fikir ayrılığına 

düşerek ayrıldılar. 

Hürriyet’in Namık Kemal’in yönetiminde çıkan ve onun damgasını taşıyan ilk 63 

sayısı Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin en zengin kapsamlı ve etkili yayını olmuştur. Hatta Yeni 

Osmanlılar Cemiyeti’nin tek gerçek yayın organının Hürriyet olduğunu söylemek yanlış 

olmaz. 

Ziya Bey’in Sadrazam Âli Paşa’yı hedef aldığı Türk edebiyat tarihinin ünlü siyasi 

hicvi Zafer-nâme de Yeni Osmanlıların sürgün döneminin ürünüdür. Ziya Bey’in bu çarpıcı 

manzum hicvi öylesine güçlü bir etki bırakıp Âli Paşa’yı öylesine öfkelendirdi ki Zaptiye 

Nazırı’nı koltuğundan etti. 

Ali Suavi’den sonra Ziya Bey ile de cephe cepheye gelen Fazıl Paşa’nın gittikçe 

Babıâli’ye yaklaşma şeklinde özetlenebilecek olan tavrının grup içinde ciddi rahatsızlık 

kaynağı olduğu bir ortamda hayal kırıklığına uğrayan ve Fazıl Paşa’nın maksatlarından 

ayrıldığına kanaat getiren Mehmet Bey, Yeni Osmanlı grubundan uzaklaşarak kendi gazetesi 

İttihat’ı Paris’te 15 Mayıs 1869’da çıkarmaya başladı. Mehmet Bey daha sonra, şüphesiz 

hareketin en radikal yayını olan İnkılâp’ı (La Révolution) Cenevre’de Hüseyin Vasfi Paşa ile 

birlikte yayımlayacaktır. İlk sayısı 28 Nisan 1870’te yayımlanan ve muhtemelen sadece beş 

sayı (beşinci sayısı 13 Haziran tarihlidir) çıkabilmiş olan İnkılâp, inkılâp gününün geldiğini 

ilan ediyor, Padişahı tahttan indirmeyi, meşruti bir rejimi savunuyor ve halkı ihtilale davet 

ediyordu. 

Bu nedenle, Agâh Efendi’nin Mehmet Bey’i grubun Robespierre’i olarak nitelemesi 

anlamlıdır. Bu yakıştırma, siyasî radikalliklerinin birbirlerine göre oranı itibariyle gayet 

uygun görünür. Nitekim Mehmet Bey’in Nuri ve Reşat Beyler ile birlikte Paris Komünü’ne 

katıldıkları dikkate alınacak olursa, Mordtmann’ın Mehmet Bey için neden “bir çeşit Türk 

Lassalle’ı” dediği daha iyi anlaşılır(11). 

Yeni Osmanlı grubuna daha çok kişisel nedenlerle katılmış olup, hareket içinde hiçbir 

zaman önemli bir rolü bulunmayan ve hep Fazıl Paşa’ya yakın duran Rıfat Bey 1 Ocak 

1870’te, başta Ziya Bey ile Ali Suavi olmak üzere tüm hareketi suçladığı bir broşür 

yayımlayarak gruptan gürültülü biçimde ilk ayrılan kişi oldu. Bu arada Namık Kemal de Âli 

Paşa’nın etkisi altındaki Fazıl Paşa’nın ısrarı sonucu 7 Ocak 1870 tarihli bir bildiri ile 

Hürriyet’ten ayrıldığını kamuoyuna duyurdu. Böylece Cemiyetin bölünüşü alenileşmiş oldu. 

Kısacası, 1869’un son, 1870’in ilk aylarında Yeni Osmanlılar Cemiyeti tam bir 

çözülme süreci içindeydi. 1870 yılının ilkbaharına gelindiğinde örgütsel anlamda tamamen 

dağılmıştı. Cemiyet bir daha kurulamayacaktır. 



Namık Kemal, aldığı teminat üzerine Kasım 1870’te İstanbul’a döndü. Mehmet, Reşat 

ve Nuri Beyler önce 1870-1871 Prusya-Fransa Savaşı sırasında Fransa saflarında gönüllü 

olarak dövüştüler ve sonra da 1871 Paris Komünü sırasında Cumhuriyetçi saflarda yer 

aldılar(12). 12 Şubat 1869’da Fuat Paşa ölmüştü. 7 Eylül 1871’de Âli Paşa ölünce yerine 

Mehmet Bey’in amcası Mahmut Nedim Paşa sadrazam oldu(13). Onun çıkardığı genel af 

sonucu Cemiyetin diğer mensupları değişik tarihlerde yurda döndüler. Sadece Ali Suavi 

kendisine izin çıkmadığı için 1876’da II. Abdülhamit tahta çıktıktan sonra dönecektir. 

Böylece Yeni Osmanlılar Cemiyeti son bulmuş oluyordu. Grup üyelerinin önemli bir 

bölümü aktif siyasetten çekileceği veya geri kalanlarla ilişkisini keseceği ve eski grup içinden 

ciddi fikir üretmeye ondan başka devam eden kimse kalmayacağı için, bundan sonra Yeni 

Osmanlılar Cemiyeti’nden çok Namık Kemal ile onun çevresinde kümelenen gruptan ve 

bunların mücadelesinden söz etmek mümkündür. Nitekim bunlara da “Yeni Osmanlı” demek 

adetten olmuştur. 

 

Yeni Osmanlıların Sosyal/Sınıfsal Bileşimi 

1860’ların ve 1870’lerin muhalefet akımının genel sosyal/sınıfsal bir portresini 

çizebilmek için bu bölümde, zaten birbirleriyle yakından ilişkili olan Meslek ile Yeni 

Osmanlılar Cemiyeti’ni birlikte, yani tek bir cemiyetmiş gibi ele alacağız. Böylece dönemin 

muhalif akımı üzerinde daha genel bir değerlendirme yapabilmemiz mümkün olacak. Bundan 

sonra “Yeni Osmanlı” derken bu akımı kastedeceğiz. 

Yeni Osmanlı hareketi sosyal bileşimi açısından renkli bir görünüm sergiler. Hareket 

içinde gerek üye gerekse sempatizan/destekçi düzeyinde çok çeşitli toplumsal kesimler yer 

almıştır. Bunlar kabaca şöyle sıralanabilir: Hareketin esas önderliğini ve beyin takımını 

oluşturan ve nitekim Yeni Osmanlı hareketiyle özdeşleşen genç ve küçük memurlar ki aynı 

zamanda çoğunlukla gazeteci ve/veya edebiyatçıdırlar (örneğin Namık Kemal); alt düzey din 

adamları/küçük ulema (ör. Meslek üyesi Veliyyüddin Efendi); asker üyeler (ör. Hüseyin Vasfi 

Paşa); halktan kimseler; (ör. Fazıl Paşa’nın mektubunun tercümesini dağıtan gruba dâhil olan 

işçi ve esnaf; Tasvir-i Efkar çalışanları ve kâğıtçı Hacı Kadri Efendi); İstanbul’da yaşayan 

Avrupalı burjuva devrimciler ve Avrupa’daki Avrupalı burjuva ve sosyalist devrimciler (ör. 

Giampiétri, Deutsch, Plater); ve son olarak liberal Mısırlı Paşa. Özellikle Veliaht Murat’ın ve 

ayrıca ilki kadar olmasa da Şehzade Abdülhamit’in muhaliflerle ilişkide oldukları da 

belirtilmelidir. 

Kuşkusuz, bu çeşitlilik uzun ve ayrıntılı bir tahlili gerektirir ama kısa tutmak için Yeni 

Osmanlı grubunun en aktif ve önder kesiminin (ki en tipik temsilcisi Namık Kemal’dir) 



sosyal/sınıfsal düzlemde kim oldukları üzerinde durmakla yetineceğiz. Müstesna olduğu için 

(hem halktan hem de kısmen küçük ulemadan olan) Ali Suavi’yi bir yana bırakırsak, ön plana 

çıkan isimlerin hepsi Tanzimatçılar gibi sivil bürokrasi içinde yetişmişti. Grubun önde gelen 

üyelerinin hemen tümü Tercüme Odası tedrisatından geçmişti veya 1865’te halen orada 

çalışmaktaydı(14). Tümü devlet memurudurlar ama Tanzimatçıların aksine küçük/alt düzey 

ve genç devlet memurudurlar. Dahası çoğunun yükselme imkânı yoktur veya siyasi 

faaliyetleri nedeniyle böyle bir imkân kalmayacaktır; “azil”, “sürgün” gibi cezalarla ya 

karşılaşmışlardır ya da karşılaşmaları çok muhtemeldir. 

Aralarında sadece üç kişi yaşamlarının belirli bir döneminde “paşa” olabilmiştir ama 

hiçbiri Yeni Osmanlı oldukları dönemde “paşa” değildir. Grubun en önemli üyelerinden biri 

ve en yaşlıları (doğumu 1829’dur) olan Ziya Bey’in harekete katılmadan önce (1862’de) 

“paşa”, Yeni Osmanlıyken “bey”, sonra II. Abdülhamit zamanında yine “paşa” olması Yeni 

Osmanlı önderliğinin sosyal statüsünü özetler. “Paşa”lığını kaybeden Rıfat Bey gruba daha 

çok kişisel nedenlerle katıldığı, hareket içinde önemsiz bir kimse olduğu; Reşat Bey ise yıllar 

sonra, II. Abdülhamit döneminde bu payeyi alacağı için onların paşalığını mevzubahis etmeye 

değmez. 

Kısacası Yeni Osmanlı grubunun öncü kesimi daha çok küçük sivil devlet 

memurlarından oluşuyordu ama Yeni Osmanlılar konusunda bundan çok daha önemli olan 

şey, onların memuriyetlerinin yanında bir taraftan da bu memuriyetten uzaklaşmaları, 

memuriyetten kopuş süreci içinde olmaları; yeni bir mesleğe yönelmiş veya geçmiş 

olmalarıdır: Gazetecilik/yayıncılık. Âli Kararname’nin ve hatta belki de Matbuat 

Nizamnamesi’nin ateşleyici etkisini bir yönüyle burada aramak gerekir. 

Yeni Osmanlıları konu edinen çalışmalarda bu noktaya fazla dikkat edilmez. Onların 

gazetecilik faaliyeti kaçınılmaz olarak ele alınsa da bu yönelimin sosyal değişim düzleminde 

neyi ifade ettiği pek irdelenmez. Fazla ayrıntıya girmeden birkaç noktaya işaret etmekle 

yetinelim. 

Agâh Efendi(15) ilk özel Türkçe gazete olan Tercüman-ı Ahval’i 21 Ekim 1860’ta 

çıkarmaya başlamıştı. Agâh, “efendi” idi çünkü bu ve sonraki dönemde “efendi” sıfatı çoğu 

kez “gazete sahibi” anlamında kullanılmaya başlanmıştı. Agâh, Şinasi, Filip, Mihran, Ahmet 

Mithat, gazete sahibi oldukları için hep “efendi” idiler. 

Belgrat Ormanı’ndaki kuruluş toplantısından iki buçuk ay sonra koleradan ölecek olan 

Refik Bey daha 1860’ların başlarında Tercüman-ı Ahval’de yazmaya başladıktan bir süre 

sonra memuriyetten ayrılmış ve geçimini sadece kalemiyle temine çalışan ilk Türk gazetecisi 



olmuştu(16). Zaten, sadece üç sayı çıkarmış olduğu ve Âli Paşa yüzünden kapattığı dergisinin 

adıyla “Mir’ât sahibi Refik Bey” olarak anılır. 

Şinasi Efendi’nin tilmizi Namık Kemal, 1865 yılı başlarında Paris’e kaçmış olan 

Şinasi’nin(17) Tasvir-i Efkâr’ını yönetiyordu. Bundan sonraki yaşamında en önemli faaliyet 

alanı gazetecilik oldu. Yurt dışı Yeni Osmanlı yayınlarının en önemlisi ve etkini olan Hürriyet 

(ilk 63 sayısı) esas olarak onun eseriydi. Cemiyet dağılıp üyeler İstanbul’a döndükten sonra 

çıkardığı İbret de Türk basın tarihinin ve Yeni Osmanlı düşüncesinin en önemli ürünlerinden 

biridir. 

Türk basın tarihinde hükümete ilk kez gazete kapattıran yazıyı yazma onuru (çok 

muhtemelen) Ziya Bey’e aittir. Ziya Bey tarafından yazıldığı ileri sürülen ve eğitim sistemini 

eleştiren yazılar nedeniyle Tercüman-ı Ahval’in yayını 1861 Mayısında iki hafta 

durdurulmuştu. 

Çok sayıda gazetede çalışan, yazan; çeşitli gazeteler çıkaran Ebüzziya Tevfik, daha 

1871’de, memuriyetten azledilince yayıncılıkla hayatını sürdürmeye karar vermiş ve bunda 

başarılı da olmuştu. İstanbul’da potansiyel bir okur kitlesi bulunduğu şeklindeki öngörüsü 

doğru çıktı ve ilk iki yayınının tümü kısa sürede satılarak bu satıştan iyi kazanç elde etti. II. 

Abdülhamit döneminin en önemli gazeteci ve yayıncılarından biri o, diğeri ise (zamanla siyasi 

yönden tutuculaşacak olan) Ahmet Mithat Efendi olacaktır. Kimi kaynaklarda Ahmet Mithat 

Efendi’nin adı cemiyet üyesi olarak geçmektedir. Organik bir bağı olsun veya olmasın, Ahmet 

Mithat Efendi ile Recaizade Mahmut Ekrem de bir dönem hareketin (veya en azından Namık 

Kemal’in) çevresindeydiler. 

Demek ki 1860-1870’lere gelindiğinde belirli bir düzeyde de olsa kapitalist bir basın-

yayın piyasası oluşmuştur ve artık bu piyasa sayesinde geçinecek kadar gelir sağlamak 

mümkün hale gelmeye başlamıştır. Bu piyasa II. Abdülhamit döneminde dikkate değer bir 

genişlik kazanacaktır. Böyle bir piyasanın belirişi siyasi muhalefetin zeminini sağlamıştır 

denebilir. Memur statüsündeki bir aydının siyasi iktidara karşı manevra alanının oldukça dar 

kalacağı açıktır. 

Türkiye’de çağdaş siyasal ajitasyonun başlangıcına işaret eden Yeni Osmanlı 

hareketinin en önemli üyeleri gazeteci ve edebiyatçıydılar. Grubun esas mücadele aracı da 

basındı. Hatta bunun da ötesinde, Yeni Osmanlı hareketi, ülke meselelerinin tartışıldığı bir 

nevi siyasi kulüp işlevi gören gazete idarehanelerinde oluştu. Yeni doğmakta olan Türk 

basınının yazıişleri kadroları hareketin kaynaklandığı en önemli merkezlerden biriydi. Yani 

onlar için basın, bir nevi “yaşam alanı”ydı denebilir. Bu nedenle Matbuat Nizamnamesi’nin 

ve de özellikle Kararname-i Âli’nin tepkiyle karşılanmış olması olağandı. 



Burada, Namık Kemal’in “Yeni Osmanlılar Reisi” dediği İbrahim Şinasi Efendi’nin ve 

28 Haziran 1862’de çıkarmaya başladığı gazetesi Tasvir-i Efkâr’ın belirleyici rolünü anmak 

gerekir. Tasvir-i Efkâr, genç aydın kadroların ve gazetecilerin yetişme okulu, ilerici fikirlerin 

merkezi oldu. Namık Kemal gibi gençler Şinasi’nin etrafında toplandılar. Şinasi Efendi’nin 

faaliyetleri ve Tasvir-i Efkâr’ın yayını, mücadeleyi amaç edinen siyasî hareketi doğuran 

ideolojik koşulları yarattı. 

Türk özgürlükçü hareketinde gazetenin düşünsel bir merkez olmanın yanında siyasal 

ve örgütsel bir merkez oluşunda da Tasvir-i Efkâr’ı bir uğrak olarak belirlemek gerekir. 

Bundan sonra, gazeteler etrafında biçimlenen siyasî ve düşünsel hareketler dönemi 

başlayacaktır ki Yeni Osmanlılar bunun ilk örneğiydi(18). Yeni Osmanlılar tipinde bir 

hareketin benzeri, yani organize bir aydın grubunun kitle iletişim araçlarını kullanarak siyasi 

iktidara karşı açıkça mücadeleye girişmesi, daha önce Osmanlı/Türk tarihinde görülmemiş bir 

olguydu. 

Özetlersek, Yeni Osmanlı hareketi daha çok, genç ve küçük sivil memurların 

sürüklediği bir siyasi hareketti. Ancak, çeşitli nedenlerle fazla yükselme ihtimali olmayan bu 

küçük memurlar, değişen toplumsal koşullar; gelişmekte olan kapitalist basın-yayın piyasası 

sayesinde gazetecilik-yayıncılık mesleğine yönelmişlerdi ve devlet memuriyetinden kopma 

sürecindeydiler. Başka bir deyişle, toplumsal sınıfları itibariyle Osmanlı hâkim sınıfına 

mensup değillerdi. Dolayısıyla sosyal açıdan onları, bu sınıfın bir parçası olan Tanzimatçıların 

uzantısı saymak büyük bir yanılgıdır; aksine, karşıtıydılar. Kuşkusuz, Yeni Osmanlı hareketi 

Tanzimat ortamında ortaya çıkmıştı ve Lale Devri’nden beri sürüp Tanzimat döneminde 

hızlanan ıslahatların bu türden bir aydın grubunun ortaya çıkmasında büyük payı vardı; ama 

Tanzimat, Osmanlı yönetici sınıflarının Avrupa devletlerine yaslanan belirli bir kesiminin 

(kompradorlaşma sürecindeki yüksek bürokrasinin) yukarıdan aşağı reformunu temsil eder ve 

sistemi hiçbir zaman sorgulamazken, Yeni Osmanlı hareketi çok daha farklı bir yönelimi 

temsil eder. 

Aslında, Türk demokratik devrim sürecinin ilk halkasını teşkil eden Yeni Osmanlı 

hareketi, çoğu burjuva devriminin yükseliş aşamasında kendini gösteren ve o devrime 

radikalizm aşılayan küçük burjuva devrimciliğini müjdeler gibidir. Nitekim daha sonraki Jön 

Türk hareketinde ve İttihat Terakki de bu radikalizm kendini açıkça gösterecektir. 

Yeri gelmişken, ailelerin toplumsal konumunun fazla önemli olmadığına da işaret 

etmek gerekir. Nitekim Yeni Osmanlıların önemli bir kısmının ailesi Osmanlı yönetici 

sınıfına dâhildi. Mesela, Âli Paşa ölünce onun yerine amcası Mahmut Nedim Paşa sadrazam 

olan Mehmet Bey’in durumu böyleydi. Ama ailesinin sosyal konumu Mehmet Bey’in en 



radikal ve militan Yeni Osmanlı ve tam anlamıyla bir “jeune” olmasına engel olmadı. 

Babasının Mısır Çarşısı’nın kapıcısı olması, yani halktan gelme bir kimse olması, Âli 

Paşa’nın Osmanlı yönetici sınıflarının en halis ve müstebit temsilcilerinden biri olmasına 

engel olmadığı gibi… 

Ancak, sözünü ettiğimiz bu toplumsal pozisyonları Yeni Osmanlılar ile Tanzimatçılar 

arasında bir süreklilik olmadığını kanıtlamaya yetmez. Çünkü III. Selim devrinde ilk 

tezahürleri görünen bir aydın katmanının tam olgunlaşmış hali olmaları, ideolojilerini ve 

programlarını da zorunlu olarak irdelememizi gerektirir. 

 

Tanzimat Karşısında Yeni Osmanlılar 

Yeni Osmanlılar, bazı çelişkilerine ve kimi tutarsızlıklarına karşın, ideolojileri ve 

programlarıyla da Tanzimat’ın uzantısı olmak bir yana, onun karşıtıydılar. Aslında bu akımı 

tek bir cümleyle özetlemek gerekirse, yapılacak en uygun tespit, “Tanzimat’ın eleştiricileri” 

olacaktır. Gerçekten de Yeni Osmanlı düşüncesinin zeminini Tanzimat döneminin her yönden 

eleştirisi oluşturuyordu. Onların özellikle gazete yazılarının ağırlıklı bölümü mevcut düzenin 

çok zengin bir yergisiydi(19). Yeni Osmanlılar açıkça ve bilinçli olarak kendilerini 

Tanzimat’ın temsil ettiği akımdan ayrı tuttular. 

Yeni Osmanlılar Cemiyeti, bugünkü anlamıyla bir siyasî parti olmadığı gibi, açık ve 

ayrıntılı ortak bir programa sahip de değildi. Gerek örgütsel gerekse düşünsel anlamda gevşek 

denebilecek bir siyasi gruptu. Grup üyelerinin, karakterleri, fikirleri ve hatta amaçları 

bakımından birbirlerinden farklılıklar gösterdikleri açıktır. Hareket daha çok, bazı ortak 

tutumlara sahip ama farklılıkları bulunan tek tek aydınlardan oluşuyor izlenimi verir. Bu 

nedenle, Yeni Osmanlılar söz konusu olduğunda aslında izlenecek en iyi yöntem, en azından 

grubun kalem erbabını tek tek ele alıp değerlendirmek ve bunun ardından da toplu bir tahlile 

girişmektir. Bu yazının sınırları bu yolu izlemeye engel olduğu için, sadece genel bir 

değerlendirmede bulunmaya, hareketi temsil eden ortak noktaları ve hedefleri tespite 

çalışacağız. Kuşku yok ki değişik açılardan çeşitlilik gösteren bu aydınların ortak yönleri, 

üzerinde birleştikleri noktalar ve en önemlisi uğruna birlikte mücadeleye giriştikleri ortak 

hedefleri vardı. 

Daha en baştan kesin olan şey, bu genç vatanseverlerin ülkenin gidişatından, devletin 

düşkünleşmesinden üzüntü ve endişe duymaları; olumsuz gidişatın esas sorumlusu olarak 

gördükleri Babıâli’ye, yani Fuat ve özellikle de Âli Paşa idarelerine karşıtlıkları geliyordu. 

Yeni Osmanlılara göre ülke kötü idare ediliyordu. Bu nedenle akla gelebilecek neredeyse her 



konuda (iç ve dış politika, idari sistem, ekonomi, hukuk, eğitim, ahlak, yaşam tarzı vs.) 

Babıâli’yi eleştirmişlerdir. Esas hedefleri Padişah değil Babıâli olmuştur. 

Onların padişaha fazla dil uzatmayıp eleştiri oklarını esas olarak Babıâli’ye 

yöneltmeleri iki açıdan anlaşılabilir bir şeydir. İlk olarak, yukarıda da belirtildiği gibi, 

Tanzimat döneminde gerçek iktidarı padişah değil hükümet temsil ediyordu. İkinci olarak da 

Fransız İhtilali örneğinde olduğu gibi, monarkı değil de onun çevresini ve hükümeti hedef 

almak, demokratik devrimlerin kalkış aşamalarının tipik denebilecek bir özelliğidir. Bununla 

birlikte Yeni Osmanlılar (özellikle Mehmet Bey örneğinde olduğu gibi) zaman zaman Sultan 

Abdülaziz’i de hedef almaktan geri durmadılar. 

Yeni Osmanlılar Babıâli istibdadına, özellikle Âli Paşa’nın müstebitçe yönetimine 

karşıydılar. Keyfi, denetimsiz mutlakıyetçi yönetimden ve hürriyetsizlikten şikâyetçiydiler. 

Politikalarını felaket olarak gördükleri Babıâli’ye ve özellikle de Âli Paşa’ya karşı muhalefet, 

onları en başta birleştiren unsur oldu. Her ne kadar Mahmut Nedim Paşa’nın sadrazamlığını 

gördükten sonra, örneğin Namık Kemal’in, artık hayatta olmayan Âli ve Fuat Paşalara karşı 

eleştirileri bir nebze olsun yumuşayacak olsa da onlar için Âli Paşa zorbalar arasında 

birinciydi ve gitmeliydi. En çok ağırlık verdikleri nokta mevcut yönetimin eleştirilmesi oldu 

ve bunda, etkisi çok kısa vadede görünmese de önemli bir başarı sağladıklarını kabul etmek 

gerekir. 

Önde gelen Yeni Osmanlıların Mustafa Reşit Paşa’dan ve Tanzimat Fermanı’ndan 

olumlu ve övücü bir dille söz ettikleri, Reşit Paşa ile çıraklarını kıyasladıkları görülür. Reşit 

Paşa figürü, onların Âli ve Fuat Paşaları eleştirmek için kullandıkları dayanaklardan biri 

olmuştur. Ama aynı zamanda Reşit Paşa’yı (ve Tanzimat Fermanı’nı) kimi zaman çekingen 

bir tavırla kimi zamansa ağır sayılabilecek bir dille eleştirmekten de geri kalmamışlardır. 

Tutumlarındaki çelişkiler bir yana, aslında bu kaçınılmazdı; Tanzimat düzenini ve Âli-Fuat 

Paşa idarelerini eleştiren Yeni Osmanlılar, Reşit Paşa’yı da eleştirmek zorundaydılar çünkü 

eleştirilen düzenin “kurucusu” oydu. “Çıraklara” yöneltilen eleştirinin “ustaya” uzanması 

kaçınılmazdı. Nitekim Reşit Paşa’nın sefaretlere yaslandığına ve dış müdahale kapısının 

onunla açıldığına işaret etmişlerdir. 

Avrupa devletlerinin ülkenin iç işlerine karışmasına, yani gittikçe artan dış 

müdahaleye ve İmparatorluğun düşkünleşmesine karşı duydukları öfke, onları bir araya 

getiren en güçlü bağlardan biriydi. Tanzimatçıların Batıya karşı fazla tavizkâr bir politika 

gütmelerine ve böylece ülkenin Düvel-i Muzzama’nın kontrolüne sokulmasına sert bir şekilde 

karşı çıktılar. 



Islahat Fermanı’na itirazlarının başta gelen nedeni de buydu. Bir başka neden ve 

eleştirdikleri konulardan biri de Babıâli’nin Hıristiyan ve Müslüman tebaaların eşitliği 

meselesinde tuttuğu yoldu. Hıristiyanlara yeni haklar getiren Islahat Fermanı’nın Yeni 

Osmanlı söylemindeki adı “imtiyaz fermanı” idi. Islahatlarla gelen eşitlik uygulamalarının 

Müslümanlar aleyhine sonuçlar doğurmasına sert tepki gösterdiler. Onlara göre hükümet, 

Hıristiyanların haklarını emniyet altına almak için Müslüman tebaayı koruma görevini feda 

etmişti. 

Ekonomik ve mali durum, en ağır eleştirilerini yaptıkları konulardan bir diğeriydi. 

Onlara göre ülke ekonomisi çöküş halindeydi. Sanayinin yıkılmasının, yerli malların ülkeye 

dolan Avrupa malları karşısında yok olmasının, dış ticaret bir yana iç ticaretin bile bütünüyle 

Avrupalıların kontrolüne geçmiş olmasının nedeni ticaret anlaşmalarıyla Avrupalılara 

sağlanan “hürriyet-i ticaret”ti. 

“Kendi yağında kavrulma”ya özlem duyan Yeni Osmanlılar, içine düşülen dış borç 

çukuruna da tepkiliydiler. Alınan borçların ülkenin kalkınması için kullanılması yerine 

delicesine ve ekonomik alanlar dışında israf edilmesini, borç ödemek için borç alınmasını 

eleştirmişlerdir. Fuat Paşa’nın “bu devlet istikrazsız yaşamaz” sözüne karşı Namık Kemal, 

ülkenin boğazına geçen bu “halka-i belâ” için, “Şurası iyi düşünülmelidir ki ‘devlet istikrazsız 

yaşamaz’ değil ‘yalnız istikraz ile yaşayamaz’”(20) diyordu. 

Tanzimat devrinde yaygınlaşan alafranga yaşam tarzını ve ahlaksızlığı eleştirmişler, 

milli ahlakın bozulduğunu ileri sürmüşlerdir. Sosyal benliğin kaybına neden olan kör Batı 

taklitçiliğine karşı çıkmışlardır. Nitekim Türk romanının ilk alafranga tipleri olan “Felâtun 

Bey” ile “Bihruz Bey”in Yeni Osmanlı hareketi çevresinde yer alan Ahmet Mithat Efendi ile 

Recaizade Mahmut Ekrem’in yaratısı olması tesadüf değildi(21). Yeni Osmanlılar toplumun 

gerçek Felatun ve Bihruz Beyleriyle, yani alafranga züppelerle alay ediyorlardı. Bu silahı 

Tanzimatçılara karşı kullandılar. Âli ve Fuat Paşaların ve ailelerinin alafranga yaşam 

tarzlarını doğrudan hedef aldılar. Onlara göre Tanzimat bir kültür taklitçiliği, Tanzimatçılar da 

yüzeysel anlamda Batılı idiler. Tanzimatçıları halktan kopuk olmakla ve sıradan insanı göz 

ardı etmekle de suçladılar. 

Bu dönemde yapılan daha pek çok işi eleştirmiş olan Yeni Osmanlıların Tanzimat 

karşısındaki çizgisini, Ziya Bey’in şu sözleri özetler: “İşte bu hususlarda ve bunların emsali 

şeylerde Tanzimat-ı Hayriyenin vücude getirdiği menafi-i maddiye ve maneviye münker 

olmayıp lâkin bir de onun vesilesiyle meydana gelen fenalıklara ihale-i nazar-ı dikkat 

olundukta ettiği hayrın ürküttüğü kurbağaya değmeyeceği tebeyyün eder.”(22) 

 



Yeni Osmanlı İdeolojisi ve Programı 

Kendi toplumlarının geçmişine ve mirasına güçlü bir şekilde bağlı olmakla birlikte, 

asıl ilham kaynakları Avrupa’daki liberal demokratik rejimler ve uygulamalar olan Yeni 

Osmanlıların programı iki kelimeyle özetlenebilir: Meşrutiyet ve bağımsızlık(23). 

Hâkim sistemin yani Osmanlı yönetici sınıflarının bir parçası olan Tanzimatçılar 

reformcuydular. Tanzimat Fermanı, getirdiği yeniliklere karşın mevcut sisteme halel 

getirmiyordu. Tanzimat’ın yüksek bürokrasisinin rejimi değiştirmek gibi bir hedefi yoktu. 

Padişah istibdadının yerine Babıâli istibdadı ikame edilmişti. Yeni Osmanlılar ise 

Tanzimatçıların temsilcisi olduğu bu sistemi hedef aldılar. 

Yeni Osmanlı hareketi Osmanlı/Türk toplumunda mutlak monarşiyi hedef tahtasına 

koyan ilk muhalefet hareketiydi. Yeni Osmanlılar meşrutiyeti (anayasal monarşiyi) ve temsili 

demokrasiyi savunuyorlardı. Önerdikleri çözümlerin başında padişahın ve Babıâli’nin keyfi 

yönetimlerini dizginleyecek, yani üzerinde hiçbir denetim olmayan yürütme kuvvetinin 

yetkilerini sınırlayacak, yasama yetkisine sahip ve imparatorluktaki tüm halkların temsil 

edileceği bir meclisin açılması, bir anayasa hazırlanması ve halkın hürriyetini genişletmek 

geliyordu. İkinci olarak, gerek siyasi ve ekonomik gerekse kültürel düzlemde bağımsızlık 

yanlısıydılar. Avrupa’nın tahakkümünden çıkılmasını savunuyorlardı. 

Yeni Osmanlıların ideolojilerini de iki kavram ile özetlemek mümkündür: Hürriyet ve 

vatan. Yeni Osmanlıların alamet-i farikası olan bu kavramlar Fransız İhtilali’nin halis 

kavramlarıydı. O döneme dek köle olmama halini anlatan “hürriyet” kelimesi, “hürriyet, 

eşitlik, kardeşlik”teki ateşleyici siyasi anlamını Yeni Osmanlılar ile edindi. Bu, bütün burjuva 

devrimlerinde feodal sisteme karşı mücadelenin temel bayrağı olan “hürriyet”ti. 

Vatan kelimesi de Yeni Osmanlılar elinde bir anlam değişikliği geçirdi. Daha önceleri 

bizim bugün “memleket nere?” sorusunda kullandığımız “memleket” anlamındaki vatan, artık 

basit bir toprak parçası veya padişahın mülkü anlamından çıkarak, kişinin uyruğu olduğu 

devletin bütün ülkesi, uğrunda ölünecek kadar sevilen anayurt anlamını kazandı. Yeni 

Osmanlıların, eski anlayışta padişahın mülkü olan ülke için “Türkistan” (yani Türkiye) 

ifadesini kullanmaları ve böylece ona özerk bir kimlik vermeleri, onların burjuva 

zihniyetlerinin dışavurumudur. 

Bu yeni “vatan” kavramı da “hürriyet” gibi devrimci bir etkiye sahipti. Nitekim Namık 

Kemal’in 1 Nisan 1873’te sahnelenen, seyircilerini coşturup sokaklara döken ve iktidarı 

korkuttuğu için Namık Kemal ile yakın arkadaşlarına sürgün yolunu açan Vatan yahut 

Silistire adlı vatanseverlik temalı piyesi, yeni içeriğiyle “vatan”ın nasıl ateşleyici bir güç 



olduğunu gösteriyordu. Namık Kemal’in dinî ve ataerkil ideallerin başat değerler olduğu 

topluma laik bir ideal olan vatanseverliği aşılaması gayet önemliydi. 

Yeni Osmanlılar çağdaş anlamda yurtseverdiler. Bu nedenle onların Osmanlıcılığıyla 

Tanzimatçılarınkini ayırt etmek gerekir. Yeni Osmanlıların Osmanlıcılığı, geleneksel Osmanlı 

ideolojisinden kopuşu ifade eder. Aslında bu Osmanlıcılık, Fransız İhtilali ile doğan 

vatandaşlık esasına dayalı çağdaş siyasal anlayışın Osmanlı/Türk toplumuna girmesi demekti. 

Yeni Osmanlılar Osmanlı yurtseverleri/milliyetçileriydiler. Yeni Osmanlı tipinde 

Osmanlıcılığın Türk milliyetçiliğinin ilk ve ilkel şekli olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Şinasi Efendi’yi de Yeni Osmanlılara dâhil edersek, denebilir ki Türk milliyetçiliği, henüz bir 

proto-milliyetçilik olarak Yeni Osmanlılar ile müjdelenmiştir. Yeni Osmanlılar Osmanlı 

Türkleri arasında milliyetçi bir akımın gelişmesi için bir nevi altyapı oluşturmuşlardır. 

Son olarak Yeni Osmanlıların “İslami” söylemi üzerinde de duralım. Yeni Osmanlılar 

İslam hukukunu hem anayasanın/parlamentonun hem de öteki siyasal reformların temel 

çerçevesi, siyasi projelerinin felsefi temellerini bulacakları bir kaynak olarak kabul 

ediyorlardı. Aslında Yeni Osmanlı düşüncesinin eklektik bir görüntü vermesinin 

nedenlerinden biri, Aydınlanma felsefesinin temel kavramlarını Osmanlı toplumunun 

gerçekliğine uydurma çabaları yatar. Yapmaya çalıştıkları (ve özellikle Namık Kemal’de 

görülen) şey, burjuva ideolojilerine, yerli (İslami) bir biçim vermeye çalışmaktı. Nitekim 

burjuva kavramları ve kurumları İslam’ın içinde bulup, oradan çıkarmaya çalıştılar. Bu, 

“bizde zaten vardı” şeklinde özetlenebilecek, meşrulaştırma düzleminde işlevsel bir tutumdu. 

Sonuç olarak, Yeni Osmanlılar ideolojileri ve programlarıyla Türk tarihinin burjuva 

demokrat karakterdeki ilk oluşumu, Türk milli demokratik devrim sürecinin ilk halkasıdırlar. 

O dönemde, temsil ettikleri bir milli burjuvazinin var olup olmadığı ayrı bir konu ama böyle 

bir toplumsal sınıf olmasa da Yeni Osmanlı ideolojisi ve programı milli karakterde burjuva 

ideolojisi ve programıydı. Özellikle “ilk halka” (yani en lekeli) olmalarından kaynaklanan; 

izledikleri çizgideki, düşüncelerindeki ve programlarındaki “Eski Rejim”den kalma lekelere, 

bulanıklıklara, dağınıklığa, gidip gelmeler yaşadıkları çok kimlikliliklerine (Osmanlı-

Müslüman-Türk-Batılı) ve tüm tutarsızlıklarına karşın, onların tasarladıkları toplum bir 

burjuva toplumuydu. 

Yeni Osmanlıların kısa ve uzun vadede çok önemli etkileri oldu. Osmanlı/Türk 

toplumunda ilk kez bir grup, fikir/yazı/gazete yoluyla rejimi değiştirmeye yönelik siyasî 

muhalefet yapıyordu. Ortaklaşa savundukları fikirleri devamlı işleyerek, gelişen kamuoyu 

üzerinde etkili oldular. Yeni, çağdaş anlamda bir kamuoyu biçimlendirdiler. Kitlelerin 

hoşnutsuzluğunu yönlendirmeye, kitleleri seferber etmeye ve siyasetin içine çekmeye 



çalıştılar. Bunu sadece kitle iletişim araçları aracılığıyla yapmadıkları, zaten medreseli gibi 

giyinen Ali Suavi ile kılık değiştiren Mehmet Bey’in camilerde yürüttükleri ajitasyon 

faaliyetinden anlaşılmaktadır. 

1876’da meşrutiyet rejimine geçişte önemli payları vardır. 1870’te artık dağılmış 

olsalar da 1876’ya kadar sürecek olan anayasa mücadelesinin ilk ivmesini onlar vermişlerdi. 

Dahası ortaya koydukları örnekle kendilerinden sonra gelecek olan muhalif harekete (yani Jön 

Türklere ve İttihat Terakki Cemiyeti’ne) harekete geçirici bir esin kaynağı oldukları gibi, 

ortaya koydukları eserlerle de bu devrimci kuşağı düşünce ve duygu açısından beslemişlerdir. 

II. Abdülhamit Tanzimatçıların, Jön Türkler ise Yeni Osmanlıların varisleriydiler. 

 
Dipnotlar 
1) Aralarında daha Kırım Savaşı başlamadan ortaya çıkan ayrılık ve Reşit Paşa’nın Islahat Fermanı’na karşı 
çıkışı veya Yeni Osmanlıların Reşit Paşa’ya karşı genelde olumlu bir tutum almış olmaları bu üçlünün 
siyasal/ideolojik sürekliliğini/bütünlüğünü bozmaz. O sırada hükümette olmayan Reşit Paşa’nın eleştirilerinde ne 
kadar içten olduğu sorunu bir yana, Islahat Fermanı, açılmasında onun önemli payı olduğu bir sürecin ürünüdür. 
İlerde göreceğimiz gibi, 1854 ve 1856, 1838 ve 1839’un uzantısıdır. 
2) Canning’in anıları, yer yer abartılı olmakla birlikte, bu konuda ilginç bir kaynaktır. Bkz. Stanley Lane Poole, 
Lord Stratford Canning’in Türkiye Anıları, Can Yücel (çev.), 2. Basım, Ankara: Yurt Yayınları, Mart 1988. 
Ziya Bey’in (Paşa) Hürriyet’in 24 Mayıs ve 12 Temmuz 1869 tarihli 48. ve 55. sayılarında yer alan yazıları, 
Tanzimat döneminin bu tablosunu görmek açısından mutlaka değerlendirilmesi gereken çarpıcı metinlerdir. Bu 
yazılar için bkz. Sungu, s. 787-792. 
3) Kuleli Vakası’nın ilk meşrutiyetçi hareket olup olmadığı, olayın baş aktörü olan (ama ismi bile kesin olarak 
belirlenememiş ki “Fedailer Cemiyeti” olması mümkündür) gizli örgütün amacının ve ideolojisinin ne olduğu 
tartışma konusudur. Dolayısıyla bu hareketin Yeni Osmanlı-Jön Türk akımının ne kadar öncüsü sayılabileceği de 
sorunludur. Hareketin meşrutiyetçi olmaktan ziyade, Islahat Fermanı’na, israfa ve sefahate, yani bozuk düzene 
yönelik bir tepki olması daha muhtemel görünmektedir. Bununla birlikte, daha sonraki muhalif hareketler ve bu 
arada Yeni Osmanlılar için de bir emsal olduğu açık gibidir. Bu anlamda bir süreklilikten söz edilebilir. Kuleli 
Vakası ile ilgili bilgi kaynakçada yer alan eserlerin bir kısmında mevcuttur. Ayrıca ve özellikle bkz. Uluğ 
İğdemir, Kuleli Vak’ası Hakkında Bir Araştırma, Ankara: TTK Yayınları, 1937. 
4) Yine kendi verdiği bilgiye göre kurucu gençler arasına örgütün kuruluşundan beş ay sonra karışan, örgüte ise 
bu karışmadan sekiz ay sonra giren Ebüzziya Tevfik, anılarını olaylardan 40-45 yıl kadar sonra (II. Meşrutiyet 
döneminde, 1909-1911’de) tefrika etmiştir ve kendi ifadesiyle hafızasından yazmıştır. Daha sonra yapılan kimi 
araştırmalar sayesinde Ebüzziya’nın anlatımında yanlışlar olduğunu biliyoruz. Dahası siyasi mücadelenin içinde 
yer alan Ebüzziya’nın yer yer sübjektivizme düştüğü de bir gerçektir. Bu nedenlerden dolayı ihtiyatla ele 
alınması gereken bir kaynaktır; ama yine de vazgeçilmezdir. Şunu açıkça belirtmek gerekir ki Ebüzziya’nın 
Cemiyete üye olduğunun kendi sözleri dışında hiçbir kanıtı olmaması bir yana, Yeni Osmanlılar ve özellikle de 
1865’te kurulan cemiyet hakkında bildiklerimiz halen çok sınırlıdır. 
5) Devrimci gizli cemiyet Carbonari yüzyılın başlarında İtalya ve Fransa’da feodal düzene ve Restorasyona karşı 
mücadele vermişti. Carbonari tarzı örgütlenmenin köklerini Fransız İhtilali’ne ve özellikle de Babeuf’ün Eşitler 
Hareketi’ne kadar götürmek mümkündür. Hareketin önderlerinden Buonarroti bu örgüt içinde yer almıştı. Eşitler 
Hareketi ve örgütlenme tarzı için bkz. Arda Odabaşı, “Gracchus Babeuf ve Eşitler Hareketi”, Bilim ve Ütopya, 
Sayı: 124 (Ekim 2004), s. 8-23. 
6) Bkz. J. H. A. Ubicini, 1855’de Türkiye 1. Cilt, Ayda Düz (çev.), İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser, Ocak 
1977, s. 128-130. 
7) Veya yazdırdığı; çünkü altında onun imzası olsa da kendisinin yazdığı çok şüphelidir. Mektubun kimin 
tarafından ve nerede yazıldığı; daha erken bir tarihte İstanbul’da bilindiği; yayımlanması; Fazıl Paşa’nın 
Giampiétri ve Meslek ile ilişkisi gibi yazıyı iyice hacimli hale getirecek konulara girmeyi gerekli görmüyoruz. 
Kaynakçada adı geçen eselerin önemli bir kısmında bunlar tartışılmaktadır. 
8) Kararname-i Âli için bkz. Server R. İskit, Türkiye’de Matbuat Rejimleri, İstanbul: Matbuat Umum 
Müdürlüğü Neşriyatı, 1939, s. 696; “Tahlil ve Tarihçe” bölümü s. 26. 
9) Matbuat Nizamnamesi, bazı olumlu yönlerine karşın, para ve hapis cezalarıyla, çok sayıdaki “tatil” 
maddesiyle, yerli ve yabancı yöneticilere ve memurlara sağladığı dokunulmazlık statüsüyle Babıâli’nin sisteme 



ve Avrupalı yöneticilere yönelik herhangi bir eleştiriye hiçbir şekilde açık olmadığını gösteriyordu. Nizamname 
için bkz. İskit, s. 691-695; “Tahlil ve Tarihçe” bölümü s. 19-22. 
10) 1848 devrimlerinin neredeyse tüm Avrupa’da ezilmesinin ardından 1849 yılından itibaren çok sayıda 
devrimci Osmanlı topraklarına mülteci olarak sığınmıştı. Giampiétri de bu dalga içinde gelmiş görünmektedir. 
Bu Leh devrimcilerden biri de Osmanlı tabiiyetine geçen Mustafa Celalettin Paşa’dır (Konstanty Borzecki). 
Türkçülüğün ilk teorisyenlerinden olan Mustafa Celalettin Paşa çok büyük ihtimalle Yeni Osmanlılar ile ilişki 
halindeydi ve onları destekliyordu. Giampiétri’nin yakın dostu idi ve onun gazetesine imzasız yazılar yazıyordu. 
Bu nedenle onu da üçüncü isim olarak zikretmek yanlış olmaz. 1848 mültecileri ve Mustafa Celalettin Paşa için 
bkz. Arda Odabaşı, “Osmanlı’da 1848 Devrimcileri (Macar-Leh Mülteciler)”, Bilim ve Ütopya, Eylül 2004 
(Sayı: 123), s. 31-39 ve Arda Odabaşı, “1848 Devrimi’nden Devrimci Türkçülüğe: Mustafa Celalettin Paşa”, 
Bilim ve Ütopya, Ekim 2004 (Sayı 124), s. 45-53. 
11) Andreas David Mordtmann, İstanbul ve Yeni Osmanlılar, Gertraude Songu-Habermann (çev.), 1. Basım, 
İstanbul: Pera Yayıncılık, 1999, s. 49. Ayetullah Bey’in babası Suphi ve büyükbabası Sami Paşaların bilim ve 
sanat adamlarıyla dolup taşan konaklarının müdavimlerinden ve Ayetullah Bey’in hocalarından olan Şarkiyatçı 
Mordtmann’ın, Yeni Osmanlılar ve hatta Türkler için gayet olumsuz duygular beslediği görülmektedir. 
12) Bu konuda kaynakçada adı geçen çalışmaların önemli bir bölümünden bilgi almak mümkündür. Ek olarak şu 
çalışmaya da bakılabilir: Serol Teber, Paris Komünü’nde Üç Yurtsever Türk: Mehmet, Reşat ve Nuri 
Beyler, İstanbul: De Yayınevi, Kasım 1986, s. 76 vd. Teber’in çok sınırlı kaynaklara dayanan Yeni Osmanlılara 
ilişkin anlatımının daha çok Ebüzziya’ya bağlı kaldığını ve bu nedenle de ciddi yanlışlar içerdiğini belirtmek 
gerekir. Yine de Yeni Osmanlılara ilişkin (hareketin burjuva/demokratik karakterini vurgulayan) temel 
perspektifi pek çok çalışma da görülenin aksine doğrudur. Yeni Osmanlılar ve Paris Komünü’ne katılanlara 
ilişkin roman formatında keyifli bir okuma için ayrıca bkz. Hıfzı Topuz, Paris’te Son Osmanlılar, 4. Basım, 
İstanbul: Remzi Kitabevi, 1999. 
13) Mahmut Nedim Paşa’da da “Tanzimatçı” niteliklerini bulmak mümkündür. Mesela, Reşit, Âli ve Fuat 
Paşaların sırtlarını İngiltere ve Fransa’ya yaslamaları gibi, Mahmut Nedim Paşa da Rusya’ya yaslamıştı. Halk 
ondan “Nedimov” diye söz ediyordu. 
14) Babıâli Tercüme Odası 1821’de kurulsa da gerçek kimliğine kavuşması ve adeta bir okul havası kazanması 
1833’te yürürlüğe sokulan programla gerçekleşti. Tercüme Odası genç aydınlar için Aydınlanma fikirleriyle 
tanışmanın en önemli kanallarından biri, yeni bir dünya görüşünün ve yeni siyasî ideallerin geliştiği bir muhit 
oldu. 1860’larda fikir hayatında görülen canlanmada bu kurumun önemli payı vardır. Dönemin pek çok tanınmış 
kişisi (örneğin Âli ve Fuat Paşalar) Tercüme Odası’nda yetişmişti. Önde gelen hemen tüm Yeni Osmanlılar da 
kâtip olarak meslek hayatlarına Tercüme Odası’nda başladılar. Sait Paşa’nın buraya taktığı “Bâbıâli’nin 
muhalefet fırkası” adı bu olguya işaret eder. Tercüme Odası için kaynakçada adı geçen eserlerin önemli 
kısmında bilgi bulunabilir. Daha teknik detaylar için ayrıca bkz. Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi Cilt 1-2, 
İstanbul: Eser Matbaası, 1977, s. 68-73, 638-639; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve 
Bahriye Teşkilatı, 2. Basım, Ankara: TTK Yayınları, 1984, s. 71-76. 
15) İskit’e göre Agâh Efendi, Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ne 1865’te ilk girenler arasındaydı. Bkz. Server İskit, 
Hususî İlk Türkçe Gazetemiz Tercüman-ı Ahval ve Agâh Efendi, Ankara: Ulus Basımevi, 1937, s. 17. İlk 
kuruculardan olduğu bilgisi şu kaynakta da yer alır: İnal, Cüz V s. 945. 
16) Bu bilgi için bkz. Hasan Refik Ertuğ, Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi I. Cilt, İstanbul: Yenilik 
Basımevi, 1970, s. 188. 
17) Şinasi’nin 1865 yılının başlarında (muhtemelen 28-30 Ocak’ta) Giampiétri’nin yardımıyla Paris’e kaçışında 
Matbuat Nizamnamesi’nin yürürlüğe girişi muhtemelen önemli bir etkendi. Şinasi’nin böyle bir basın yasasından 
tedirgin olması için hem kendi karakteri buna müsaitti hem de nesnel koşullar mevcuttu. Şinasi üzerine yapılmış 
çalışmalarda bu noktaya pek değinilmez. Bu görüşün savunulduğu ve bu kaçışla ilgili ayrıntılı bilginin verildiği 
kaynak olarak bkz. Ziyad Ebüzziya, Şinasi, Hüseyin Çelik (yay. haz.), 1. Basım, İstanbul: İletişim Yayınları, 
1997, s. 224-252. 
18) Lenin, gazetenin sadece bir fikir yayma aracı yani “kollektif bir propagandist ve kollektif bir ajitatör” 
olmadığını, aynı zamanda bir örgütlenme aracı, “kollektif bir örgütleyici” de olduğunu söyler ki Türk devrim 
tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. Tasvir-i Efkar’ın bunun ilk örneği olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
Lenin’in bu görüşü için bkz. V. İ. Lenin, “Nereden Başlamalı?”, Seçme Eserler Cilt 2, Saliha N. Kaya ve İsmail 
Yarkın (çev.), İstanbul: İnter Yayınları, 1993, s. 32. 
19) Özellikle İhsan Sungu’nun kaynakçada adı geçen çalışmasına bkz. Sungu imzalı bu metin, yazarın telif bir 
makalesi olmaktan ziyade önde gelen iki Yeni Osmanlı’nın (Namık Kemal ile Ziya Bey’in) Tanzimat dönemine 
ilişkin (özellikle Hürriyet’teki) yazılarının ve dolayısıyla eleştirilerinin geniş kapsamlı bir derlemesidir. Bu 
çalışmada Yeni Osmanlıları ve ülkenin o dönemki durumunu anlamamız açısından çok değerli metinler yer 
almaktadır. 
20) Sungu, s. 834-835. 



21) Toplumda canlı örneklerini bulmanın mümkün olduğu bu tip, daha sonra da çeşitli yazarlarca işlenmiştir. 
Türk romanındaki bazı alafranga tiplerin tanıtımı için bkz. Arda Odabaşı, “Türk Romanında Alafranga Tip 
Üzerine I-II”, Bilim ve Ütopya, Kasım ve Aralık 2003 (Sayı: 113 ve 114). 
22) Sungu, s. 817. 
23) Tunaya’ya göre programları şu iki esasa dayanır: “Osmanlı devletinin dış politikası, ‘acz ve meskenete 
dayanmaktadır’, müstakil bir siyaset güdülmesi gerekir ve sonra da Osmanlı Saltanatı mutlak hüviyetinden 
kurtarılarak, meşruti bir yapıya (bir nizâmı serbestâneye) sahip kılınmalıdır.” Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’nin 
Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri I, Cumhuriyet Gazetesinin Armağanı, Ocak 1999, s. 80-81. Hürriyet 
gazetesini esas alan Yusuf Akçura hareketin programını şöyle çıkarmıştır: a) hukuki (kanun önünde) eşitlik b) 
hukukun (hakların) ve hürriyetlerin teminat altına alınması c) adalet ç) vatanseverlik çimentosuyla sağlanacak 
birlik (ittihad-ı anasır) d) mutlakiyet yerine meşrutiyet idaresi e) araç olarak şiddetin kullanılmaması propaganda 
ve ikna usulüyle çalışma. Akt. Karal, s. 308. 
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