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ÖZ 

Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar yaşanmış darbe ve darbe kalkışmalarının genel hatları konumuzun içeriğini 

oluşturmaktadır. Tarihi sürecimizde yaşadığımız darbeler ve darbe kalkışmalarının ekonomik-siyasi nedenlerle nasıl bağlantılı 

olduğunun analiz edilmiştir. Bu süreçte ağırlıklı askeri girişimlerin, ekonomik nedenleri bahane edilmesi konumuz açısından büyük 

öneme sahiptir. Yönetimlerini satan hainlerin ortak bahaneler ise ya culuş (bahşiş) veya ekonomik krizler bahane etikleri 

görülmektedir. En önemlisi tüm nedenlerin perde arkasındaki dış güçler olduğu tesit edilmiştir. Maalesef bizleri savaş 

meydanlarında yenemeyen bu güçler sayesinde gerek ekonomik gerek sosyal yaşantılarımızda ağır yaralar açılmıştır. Birçok 

isyanın çıkmasının arkasında gene bu tür dış güçler yer almıştır. Darbe, kalkışma ve isyanların ortak savuna özeliğinde ise Osmanlı 

Devletinin dinsizleştiği bahanesi öne sürülmüştür. İslamiyet’e gerçek Müslümanların devlete sadakati sonsuz olması gerektiğini 

bilmeyecek kadar, bilenlerde dış güçlerin desteği ile menfaatlerini ön planda tutacak kadar cahildirler.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Türkiye, Darbe, Kalkışma, Ekonomi 

ABSTRACT  

General lines of coups and coup attempts which had occured from Ottoman State to Turkish Republic are created the content of our 

subject. In this study connections of coups and coup attempts with economic and politic reasons are analysed in our history. In this 

process be excused of coup attempts by economic reasons has a great importance in terms of our study. It’s seen that common 

excuses of traitors are tip and economic crises. The most important point is detection of external forces behind all reasons. 

Unfortunately, through these forces which can not defeat us at battlefieds, serious injures were caused both in our economic and 

social lives. Behind of many rebellions, these external forces took part too. Excuse of Ottoman State was becoming ungodly was 

the common defense feature of coups, attempts and rebellions.  In Islamic belief, real muslims have to know that loyalty to the state 

must be endless. Some muslims don’t know this but knowers are ignorant cause of their benefits with the support of external 

forces. Main reason of repetition these attempts is the insufficiency of history and religion teachings in terms of content. 

Key Words: Ottoman, Turkey, Coup, Attempt, Economy  

1. GİRİŞ 

Türkiye’de asker-bürokrasi-siyaset ilişkileri bakımından analiz yapılırsa tarihsel süreç içerisinde Osmanlıda 

ki darbe nedenlerini analizi araştırılması gerekmektedir. Osmanlı Klasik Dönem sürecinde olgunlaşan ve 

kurumsallaşan bürokrasi-asker-yönetim ilişkileri, XVI ve XX. yüzyılları kapsayan dört asırlık bozulma ve 

yozlaşmaya sahne olmuştur. Sıkça darbelere maruz kalınmasının ve bu yozlaşmanın ana nedenlerinin 

temelinde ekonomik çıkarların yatığı görülmektedir. Tanzimat Dönemi bürokrasinin, karar veren, siyaseti 

şekillendiren ve reformist bir yapıya sahip olduğu değerlendirilmelidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 

yönetim sistemindeki bozulmanın çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Ana neden ekonomik sebepler olurken, 

ekonomiğe bağlı alt nedeler de bulunmaktadır. Bu nedenler sosyal, askeri ve yönetimsel olduğu tespit 

edilmiştir. Osmanlı Devleti iç ve dış ekonomik gelişimleri yakalayamamıştır. Bir de üstüne Anadolu 
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üzerindeki ticaret yolları yön değiştirince ekonomik kayıplar başlamıştır. Bu durum sosyal tabakaların 

yaşam düzendeki düzenin bozulmasına neden olmuştur. Askeri isyanlar ve askeri darbele aşırı askeri 

masraflar hazineye büyük yük getirmiştir. Devlet yönetim yapısında görev alanların başarısızlıklarına 

neden olmuş ve toplumsal yapıda bozulmalar rüşvet şeklinde net görülmektedir. Osmanlı’da devlet 

elitlerinin siyasal kültürü olarak uzun yıllar boyunca kurumsallaşma faaliyetlerini, devletin bekasını tüm 

hedeflerin üstün tutmak istemişlerdir. Yüzyıllar boyunca iç ve dış güçlerin baskılarıyla ekonomik, siyasal, 

yönetsel ve sosyal açılardan büyük bir değişime sürüklendiğini belirtmek isteriz. Bu yüzden Türkiye’de 

darbe ve isyan süreçleri Osmanlıdan beri büyük oranda her yönetim, her hükümet ordu-siyaset ilişkisinde 

çatışmacı süreçler şeklinde yaşamıştır.  

Osmanlı Devleti’nde başta ekonomi olmak üzere, tımar sisteminin aksamaya başlaması ve iltizam 

sisteminin kurtuluş görülmesi sonucunda birçok isyanları beraberinde getirmeyi başlamıştır. Halkın 

ekonomik durumu gittikçe kötüye gitmesi ve halkın üzerinde daha fazla vergi konulmaya çalışılması 

sonucu bir dizi isyanların nedenleri arasında yer almaktadır. Sancakbeylerinin ve Kadıların adaletsiz 

davranışları sonucu haksız vergi alımlarına gidilmesi teşebbüsleri vatandaşın yaşam düzeyini çok 

düşürmüştü. Vergi sisteminde ki bozulma nedeni ile vergilerin düzenli toplanamaması sonucunda devlet 

gelirleri giderek azalmıştır. Kırsal kesimlerde ve köylerde yaşayan vatandaşların büyük şehirlere aşırı göç 

etmiştir. Köyler boşalmaya başlamış, köylerin boşalması sonucunda tarımsal üretim azalmaya başlamış ve 

ekonomik yaşantı zorlaşmış ve büyük şehir yaşantısında işsizlik ordusu oluşmaya başlamış darbe-isyanlara 

direnme duygusunu öldürmüştür.  

2. DARBENİN TANIMINDA YÖNETİM VE ASKER İLİŞKİ 

Darbe tanımı, kavramı, karakteristik özelliklerini içeren birçok çok çalışmalar hazırlanmıştır. Fakat Milli 

Eğitim Bakanlığı kapsamında hazırlanan tarih kitaplarında veya tarih müfredatında yeteri düzeyde yer 

almamıştır. Türk Dil Kurumunun çıkarmış olduğu Türkçe Sözlüğünde darbenin tanımı; “Bir ülkede baskı 

kurarak, zor kullanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi” 

olarak verilmektedir. İsyan ve İhtilalin tanımı; Mevcut yönetime karşı kendi halkının ayaklanarak yönetime 

başkaldırması, mevcut yönetimi yok etmesi olarak verilmiştir. Ayaklanmaların ortak özeliği ise çok kan 

dökülmesidir. Bu iki tanım sonucunda isyan ve ihtilal halk başlattığı hareket olarak görülürken, darbelere 

baktığımızda genel olarak ordu tarafından gerçekleştirilen bir süreç olarak değerlendirebiliriz. İhtilal 

sonucunda oluşan cunta, İspanyolca’da “junta” kelimesinden gelmektedir ve “konsey ya da heyet” 

anlamına gelir. Ülkenin askere bağlı bir grup tarafından yönetilmesi, askerin yönetime el koyması anlamına 

gelir (Oxford Dictionary, 09.01.2017).  

Darbe Türk tarihimize ve Anadolu coğrafyasına özgü değildir. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan 

farklı milletlerin tarih sürecinde de sık sık görülmektedir. Darbe bu ülkelerin aydınlığa çıkmasına, 

ekonomik gelişimine geciktiren baş aktör olarak görülmektedir. Tarih tekerrürden ibarettir denir. 

Tarihimizde meydana gelmiş birçok isyanlar, ihtilaller ve darbelerin çok benzer olduğu, benzer biçimde 

dönemsel olarak tekrar etmiştir. Bu yüzyılda dahi dünya genelinde darbeler görülmekte, kimi ülkelerde 

devam etmekte, demokratik ve ekonomik gelişme entelleştirilmiştir. Yeni yüzyılımızda yaklaşık 30 yıl 

içinde bağımsız olan 122 ülkenin, 29’unda benzer sebeplerden dolayı ekonomik ve demokratik yaşam 

bağımsız olarak devam edebilmiştir (Demir; 2009: 48).  

Eric Nordlinger’e göre sivil ve asker bağlantılarını üç modele anlatır; bu modelleri Liberal Devlet, 

Aristokratik devlet ve Otoriter-Nüfuz edici devlet biçiminde sınıflandırmıştır. Liberal modelin, devlet 

yönetiminde sahip olduğu askeri, gücüne rağmen sivil siyasete karışmadığının düşüncesindedir. Öbür iki 

modelinde ise bunun zıttı olduğunu savunur. Otoriter-nüfuz edici modelde, devlet yönetiminde askerlerin 

siyasete müdahale ettiğini vurgular ve askeri bu tip tutumunun çokça olduğunu söylemektedir. Liberal 

devlet düzeni ve geleneğinin kurulmasında sadece liberal özellikli kanunların olması yeterli görmez, 

kurumsal açıdan liberal bir düzenin uygulanmasının şart olduğunu savunur. Yasalar ve kanunlarca 

Ortadoğu ülkelerinde, Asya ülkelerinde, Güney Amerika ülkelerinde askeri darbelerin yasaklanmıştır. 

Fakat yasak olmasına rağmen bu ülkelerde darbe ve girişimleri sıklıkla devam ettiği görülmektedir. Askeri 

darbeler önlenemediğinden bu ülkelerin liberalleşmesi kurumsal bir statüye ulaşamadığı görülmektedir. 

Huntington’a göre askeri gücün darbe düşüncesini acizlik, cahillik ve profesyonelleşmesinde görmektedir. 

Profesyonelleşememiş orduları devlet yönetimine, siyasete müdahil olmasında görmüştür. Liberal ülke 

yönetimlerinde askeri gücün profesyonelleşmesi gerektiği üzerinde durmuştur (Tomakin; 2014: 1).  

Yönetim ve Asker ilişkisi, birçok ülkenin modernleşmesine katkı sağlayan bir güç olarak 

değerlendirilirken, kimi ülkelerde ise modernleşmeyi engelleyen bir güç, kimi ülkelerde ekonomik ve 
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siyasal modernleşme kararların uygulanmasında belirleyici güç olarak görülmektedir. Harold Lasswell’e 

göre “garnizon devlet” hipotezini savunmuştur. Ona göre sivil ile asker ilişkilerinde yönetimin otoritesinin 

zayıf kalacağını vurgulamıştır. Garnizon devlette hâkimiyetinde asıl olan devlet ve ona hizmettir(Harold 

Lasswell, 1941: 455-468). 

Samuel Huntington’a göre devlet yöneticileri askerin profesyonel olduğunu kabul eder, profesyonelleşmiş 

asker ise devlet yöneticileri olarak tarafsız kalır, devlet yöneticileri siyasi üstünlüğü kabul eder. Bu ilişkide 

dengenin bozulması birçok problemi ortaya çıkarmaktadır. Askeri ordunun devlet yöneticileri ile ilişkisi 

dört metotla ölçülebilir. Bunlar; asker hareketlerinde birlikte hareket etme, ordu askerlerin başka gruplarla 

yaptıkları hiyerarşik birleşmeler, askeri zümrenin emrine verilen imkânlar ve ordu askerlerinin 

popülaritesidir (Huntington, 1981: 88-89). 

Modernleşme ve demokrasi uzun yılları kapsayan bir süreçtir. Yaşanan sorunlar zaman içinde belirli 

periyotlarla giderilmeye çalışılır. Siyasi partilerin ana hedefi demokrasidir. Fakat darbe sonucu ve 

muhalefette kalan diğer partiler ise demokratik kurumsallaşmanın önünde her daim geciktirici, sürecin 

başarısız olmasında rol alır. Demokrasinin kurumsallaşması ülkeler arası farklılık gösterdiğinden 

ölçülebilen bir süreçle mukayese edilemez, bir formül ışığında olmaması sebebiyle doğrusal olmayan(non-

linear) özelliği bulunmaktadır (Albert Legault ve Joel Sokolsky, 2002: 11-17). 

3. OSMANLI DEVLETİ ÖNCESİ TÜRK TARİHİNDE DARBE ÖRNEKLERİ  

II. Kök-Türk hükümdarı İnel Kağan'ın (Bögü Kağan) 716 yılında iyi bir yönetici ve ülkesini eski konuma 

getirebilecek hünerlere sahip değildir. O senelerde yaşanan yokluğu ve kıtlığa çözümler üretememesi 

sonucunda aynı yıllarda Sol Bilge Elig’i olan amcasının oğlu Bilge ve kardeşi Kültegin’nin darbe 

girişimlerinde bulundukları görülmektedir. Kültegin’in darbe girişiminde İnel Kağan, beyleri, taraftarları ve 

akrabaları katledildi. Yönetim dağıtılarak yönetim kurultaydan sadece Bilge'nin kayınbabası, Tonyukuk 

faal olarak görevinde bırakıldı, Aygucı kurultay başkanı verilerek ilan edildi. Bu darbe sonucunda 

yönetime Bilge kağan getirilmiş, ülke yeniden eski gücüne kavuştu (Onat ve Orsoy, 2004: 1-17). 

Devlet boyutunda ilk bilinen Türk Devlet hükümdarlarından olan Tu’man (Teoman), çıkabilecek darbe 

girişimlerini önlemek amaçlı bir dizi tedbirler aldırmıştır. Hakanın ölümünden sonra hakanın ilk eşi ve 

Türk olan eşinden olan evladı seçilirdi. Bu ise birtakım zorlukları beraberinde getirdi. Hakanın diğer ve 

Türk olmayan eşleri kendi evlatlarını hakan yapmak için gerekirse düşmen görülen devletlerle anlaşmalar 

yaptığı görülmektedir. Bunu bir örnekle verelim; Tunguzlarla iş birliği yaparak kendi evladını hakan 

yapmak isterken, Tu’ma’nın aldığı yenilgide büyük katkısı olduğu bilinmektedir. Yenilgi sonucu hakanın 

has eşinden olan Moutun (Mete), Tunguzlara verilerek barış imzalanmıştır. İki devlet barışmak isterse 

devletlerden biri veliaht gönderir, bu genelde güçlü devlet güçsüz devlete gönderdiği bilinirdi. Veliaht 

görüşme sırasında sigorta görev görürdü. Görüşme sırasında bir saldırı olduğunda veliaht öldürülürdü. 

Tu’man kendisine her an zorluk çıkarabilecek ve ordu içinde güçlü olan Moutun'dan kurtulurken aynı 

zamanda barış görüşmelerini istediği gibi gerçekleşmesini sağlamıştır. Moutun kendi çabaları sonucunda 

Tunguzların esaretinden kurulmayı başarır. Hakan oğlu Moutun'dan kurtulamaz ve kendinden uzaklaştırma 

politikasıyla on bin kişilik askeri süvari birliği emrine vererek tahtan uzaklaştırmıştır. Fakat bu on bin 

kişilik süvariyi disiplin ederek iyi bir ordu haline getirmeyi başarmıştır. Babasını bir av sırasında öldürmeyi 

başarmış ve ardından kendine direnen komutanları ortadan kaldırarak tahta geçmeyi başarmıştır (Onat ve 

Orsoy, 2004: 1-17).  

Müslüman ve Türk devletleri ile Sasaniler ve Bizans gibi Müslüman ve Türk olmayan devletlerde 

darbelerin etkilerin olmuştur. Brown’a göre Osmanlı İmparatorluğu, Abbasi, Emevi, Memluk ve Fatımi 

hanedanları gibi Müslüman devletlere mukabil Moğolların da kültürünü içinde benimseyen İslam 

devletlerinin en gelişmiş ve en son eklidir. Birçok Batılı tarihçiye göre Osmanlı, Bizans’ın, Bizans 

İmparatorluğunun Roma’nın devamı olarak kabul edilir (Brown, 2000: 16). Osmanlı Devleti’nin 

kurumsallaşması içerisinde, Selçuklularının mirasçı olan bir beylik olduğunu, bu açıdan Selçukluların 

mirasçı olduğu vurgulanır (Beldiceanu, 2011: 145). Bizanssın, İslam üzerindeki bütünleşik iktidarının 

devamı olduğu iddiasını red eden görüşlerde vardır. Köprülü bunların başında gelir; Bizans 

Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri adlı çalışmasında ve 1932’de Paris Sorbonne’da verdiği bir 

dizi konferans ve Les Origines de Ottoman (1935) adlı eserinde her türlü Bizans etkisini Osmanlı üzerinde 

olmadığını savunur (Köprülü, 1935’ten aktaran; İnalcık, 2013: 99). Lybyer’e göre, Bizansın Osmanlıya 

katkısı özellikle iyi işlevli vergi sistemi, saray görkemi ve teşrifatı, yasal düzenlemeler yapılarak 

yabancıların ikamatlerini kolaylaştıran, bu gibi faaliyetlerden oluştuğunu vurgular. Lybyer göre, Osmanlı 
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Devlert yöneticileri armağanlara olan düşkünlüğünü ve rüşvet gibi olumsuzlukların Bizans’tan aktarıldığını 

iddia eder (Lybyer, 2000: 30).  

Osmanlı Devlet yönetiminde Türk gelenek-göreneklerine dayalı yönetim anlayışları vardır. Selçuklulardan 

alınan miras Abbasi-İslam kurumlarının benzerliğidir. Moğollardan ve Timur’dan kaçan askerler batıya 

giderek Türk boylarının himayesine girmiş, bunların bilgi ile tecrübelerinden faydalanılmıştır. İdari ve 

diğer bürokratik kuramları, Bizanssın yönetimsel yapısı, toplumsal yapısı, gibi davranışlardan etkilenmiştir. 

Türk devletlerinin idari kurumlarından ve siyasi yaşantısından farklı kılan, kendine özgün bir devlet 

yönetimini benimsediği görülmektedir (Tortop ve diğ. 2007: 372). Osmanlı Devleti kuruluş ve gelişim 

dönemlerinde bu etkileri geliştirerek bir bütünlük sağlamıştır. Osmanlı Devleti bu değişimleri 

benimseyerek kendine özgü bir yapılanma içine girmiştir. Bu sayede yüzyılar süren dönemin en iyi 

yönetim tarzının ortaya çıkmasını sağlayan bir sentez ve özümseme olarak algılanması gerekir. 

4. OSMANLI DEVLETİNDE DARBE VE İSYANLARIN NEDENLERİ 

Osmanlı Devleti’nde toplum iki ana sınıfa ayrılarak; birincisi yönetici ve genel unvanları Askeri sınıf, 

ikincisi ise Osmanlı olan sosyal sınıf olarak bölünmüştür (Findley, 1994: 11). Osmanlıda “asker” kelimesi 

günümüzdeki anlamından farkı olarak birçok bürokratik görevlerini kapsamaktaydı. Asker kelimesi bütün 

devlet görevlilerini içerisine alan, devletin yönetimini anlatmaktadır. Günümüzdeki asker teriminin 

karşılığı ise Osmanlıda (seyfiyye)kılıç ehlidir (Belge, 2005: 176). Osmanlı askeri yapısı genel anlamıyla 

hizmetleri karşılığında vergi vermezler, muaf tutulurlardı. Padişah kanunen çıkardığı beratla, askerller 

uygun görülen devlet hizmetine tayin edilirdi. Bu belgeye ehl-i beratı olanlar ise yönetici statüsü ile görev 

yapmaktadırlar. Toplumsal yapıyı oluşturan ikinci sınıf ise reâya oluşturmaktadır. Müslüman ve Gayri 

Müslüman tüm vatandaşlarını içine almakta, ürettikleri karşılığında vergi veren devlet yönetimini 

destekleye diğer sınıfı oluşturmaktadır. (Veinstein, 2011: 200). 

Osmanlı Devleti’ne ait bürokrasideki asker ismiyle nüfuz eden yönetici sınıfın içerisinde yönetici kadronun 

asker kanadını oluşturanlara Seyfiye sınıfı denirdi. Kadılar, şer’i hukuk uzmanları, din adamları yani ulema 

ve müderrislerde İlmiye sınıfını oluşturmaktadır. Osmanlı devletin bürokrasi işlemlerini ve kâtiplik 

faaliyetlerini yapmakta olan sınıfa Kalemiyye denirdi. Osmanlı Devleti asker olan sınıfı bu bölümlere 

ayrılmıştır. (Fleischer, 1996: 5). 

Heper’e göre Osmanlıda bürokratik imparatorluğun iki ana temel üzerine inşa edilmiştir. Osmanlı 

bürokrasisi kendi siyasal sisteminde bağımsızlık kazanmıştı. Sadece üst düzey idari yönetim faaliyetlerinin 

yanında siyasi süreçlerde aktif rollerin yapılmasına olanak sağlamıştır. Osmanlı imparatorluğu bu 

özelliklerin ikisine de sahip olduğunu vurgulamıştır (Heper, 1974: 2).  

Osmanlı Devlet bürokrasisinin en üst düzeyi yönetim faaliyetlerinin yanında siyasal mücadele de hizmetler 

sunan bir meclisi vardır. Osmanlı Devleti tarihinin bürokratik imparatorluk adıyla nitelendirilmesini 

sağlayan Divanı Hümayun yer almaktadır. Osmanlı Devleti’nin ve halkına mal olan mali, hukuki ve örfi, 

idari işlerle bağlantılı tüm kararları ile çıkardığı kanunların alındığı yerdir. Divanı Hümayun’da padişahın 

dışında bürokratik üst düzey temsilcileri veziriazam ve diğer vezirlerden oluşmaktadır. Daha sonra Rumeli 

ve Anadolu kazaskeri, defterdar, nişancı, reisül-küttab yer alırdı. (Uzunçarşılı, 2003: 324; Belge, 2005: 

161). 

Osmanlı Devletin mali olanakları, ekonomik gücü, toprak rantı, ganimet, vergi, rüsuma bağlayan ve 

gelişmek için askeri fetihlere gerek duyan bir yapıya sahiptir. İmparatorluğu’nun klasik dönemde 

mükemmel işleyen ekonomik ve politik yapısı 17. Yüzyılın başlarından itibaren bozulmaya başlamıştır 

(Kalaycıoğlu ve Sarıbay, 2009: 2). 

Osmanlıda Devletinin bütçe açıkları vermesinin sebebi ise maliyenin kronik sorunu haline gelen verginin 

toplanmasında yaşanan güçlüklerdi. Vergi çeşitliliği tahsilatı zorlaştırmakta, toplanan vergilerin merkeze 

intikali gecikmekte olduğu ve bazende vali, mültezim, defterdar gibi görevlerinde bulunanların 

himayesinde uzun zaman bekletilmektedir. (Akyıldız, 2012: 28).  

Tımarların sistemsel yetersizliği sonucunda, yeni bir sistem olan iltizam sistemine geçiş ayanların 

güçlenmesini sağlarken, reâya ve toplum üzerinde ezici bir üstünlük sağlamışlardır. Toprak gelirleri 

üzerinde yeni siyasi ve ekonomik güç unsurları yaratmıştır. Devlet yönetiminin azaldığının göstergesidir 

(Zürcher, 2004: 34; Şahin, 2012: 452). Ekonomik açıdan bakıldığında iltizam sisteminin faydası ise 

sarrafların, aracıların ve tacirlerin Osmanlı burjuvazi sınıfının çoğalmasını sağlamıştır. Oluşan bu burjuvazi 

zihniyet zaman zaman yönetimi ve bürokrasiyi avuçları içine alarak devlete ve padişaha kafa tutar, birkaç 

isyan ve darbe girişiminde rol almışlardır (Kabaklı, 2002: 48). 
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Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş dönemlerinde tekke mensuplarının etkili olduğu görülmektedir. 

Bazen sıkıntılı problemler olsalar da genelinde devlet yönetimiyle iyi ilişkilerde bulunduklarını 

görmekteyiz. Osman beyin kayın babası olan Şeyh Edabali’nin kurmuş olduğu devletin nasıl 

yüceleşeceğini müjdelemiş olup tarikat–yönetim ilişkilerinin başlangıç konumunu oluşturmuştur. Osman 

Gazi ve Sonrası padişahlarda Şeyhleri bulara bağlı tarikatların tüm ihtiyaçlarını karşılamışlar, yönetimsel 

açıdan örfi uygulama haline getirilerek saygın bir konumda olmaları sağlanmıştır. Tarikatlar sosyal 

yaşamda büyük hizmetlerde bulunulduğu, savaşta gerekirse ordu içinde yer aldıkları, devletin bekası için 

üstlerine düşenleri yaptıkları gibi sebeplerle yönetimin takdirlerini almışlardır.  Devlet yöneticileri 

tekkelerinin tamir ve bakım işleri, türbelerinin tamirleri, mali destekler gibi ihtiyaçlarının giderilmesini 

sağlamışlardır. Devlet yönetimi tarafından Yeniçeri askeri kanadının yenileştirilmesi faaliyetleri sırasında, 

bağlısı oldukları Bektaşi tarikatının ve başak tarikatlarında destekleri sonucunda ordu askeri darbe 

girişiminde bulunduğunu görmekteyiz. Şeriat ve din de tarikatlara uygun olmayan bu davranışlarla sapan 

şeyhlerin var olmasıdır. Devlet yönetimi tekkelerin devlet yönetimine katkı ve fayda sağladığı düşünülerek 

Meclisi Meşayihi adında bir kurum faaliyete geçirildi. Bu kurum tekkelerin yenilenmesi ve denetlenmesi 

görevleri verilmiştir. Suçlu bulunan Şeyh veya tarikat üyeleri uygun görülen cezalar verilmektedir. Askeri 

darbelerin ve isyanların oluşmasında Yeniçerilerin, Bektaşi tekkelerinden destek asması görülmektedir. 

Siyasi ve ekonomik çıkarların olması, dış güç müdahaleleri yeniçeri ocağını karıştırmış, bu ocak üzerinde 

çok etkisi bulunan Bektaşilerin gözden düşmesine neden olmuştur. Sonuçta tekkelerin kapatılmasına karar 

verilmiştir. 1925’te Türkiye Cumhuriyeti medreseleri ve tekkelerin kapatılması için kanun çıkarmıştır 

(Özsaray, 2018: 10-17). 

Koçi Bey’e göre; yeniçeride görülen bozulmaları, padişahların tımar ve zeametin neden bozulduğunu, 

reaya ve saray çevresinin yönetime etkilerini, ülkede çıkartılan fitnenin ve fesatların nedenini, halkın 

yaşadıkları sıkıntıları anlatarak çözüm önerilerinde bulunmuştur (Gökçe, 2010: 68).  

Koçi Bey’e göre, “Giderek her bir maslahata hatır karışmağile ve her emirde müsâmaha olunmağile ve 

nâ-müstehaklara hadden ziyâde mansıplar virilmek iktizâ idüp kânûn-i kadîm bozuldu. Kâdıaskerler dahi 

zemân-ı kâlilde bî-veçhe ma’zûl olmağile, içlerinde tammâ haris olanlar zemânı-ı mansıbr fırsat ve fırsatı 

ganimet bilüp, menâsıbın ekserin rüşvet ile nâ-ehle virir oldular” ifadeleriyle devlet işlerinin hatırlar ve 

rüşvetler ile görülmeye başlandığını teferruatla anlatır. Kazaskerlerden başlayıp devlet yönetimide, rüşvet 

karşılığında birçok memuriyetleri hakketmeyen ehliyetsizlere verildiğini belirtmektedir. (Koçi Bey, 1997: 

51)  

Devlet yönetimde ehliyet ve liyakatin önemine değinmektedir (Aktan, 1997: 1392). Bugün yaşananlar 

kıyaslandığında Tarih Tekerrürden İbarettir sözü aklımıza gelmektedir. Risalenin anlatılan Koçi Bey göre; 

“...vüzerâ bî’z-zarûrî iç halkına mütâbe ’at ve hevâlarına muvâfakat idüp, her ne murad iderlerse dîrîğ 

itmez oldiler. zabt-û rabt âlemden kalkdı, ulûfeli kûl dünyâyı tutdu. Ve nâmdarları vükelâya tevâbi olub, 

her ne kadar fitne ve fesâd zuhur itdiyse bu mekûlelerden oldu” cümleleri ile saraydan ve yönetimden 

bahsetmektedir. Saray halkının vezirleri değiştirmekte olduğunu, yeni gelen vezirleri de kontrol etmelerinin 

nedeni olarak devlet işlerine çok müdahale edildiğidir. Ulufeli devlet yönetimine gelenlerin yönetim 

kademelerinde güçlendiğini belirterek, bu kişilerin çok çeşitli türlerde fitneleri ile fesatların oluşmasına 

zemin hazırladıklarını vurgulamaktadır (Koçi Bey, 1997: 43-44). 

Kâtip Çelebi, Düsturü’l-amel li-islahü’l-halel (Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar) adlı 

risalesinde hazineyi, asker ve reâya ele almaktadır. Bu eseri bir mukaddime, üç fasıl ve bir neticeden 

oluşturduğu (Gökbilgin, 1991: 215) bütçe vermiş olduğu açıkları, askerin gereksiz sayısal çokluğu ve 

reayanın ekonomik-sosyal yönden zayıflığı konularında ve düzeltilmesi için birtakım önerilerle ışık 

tutmaya çalışmıştır. Osmanlı Devleti yapısında ki toplumsal oluşumun temelinde asker, ulema, tımar ve 

reayanın birlikteliğinden oluştuğunu vurgulamaktadır. Tüm bu oluşumların kurdukları ilişkilerin dengede 

olmasını ve iyi korunmasının şart olduğuna değinir. (Gökyay, 1986: 55). 

Sarı Mehmet Paşa Defterdar görevi sırasında kaleme aldığı Nesayihü’l Vüzera ve ’l-Ümera (Devlet 

Adamına Öğütler) adlıyla bilinen eseri, o dönem ki ıslahat risaleleri içinde değerli bir kaynaktır. Mehmet 

Paşa’ya göre en çok vurguladığı; “Rüşvetle ehliyetsize ve zâlimlere devlet hizmeti vermekten çok çekinmek 

lâzımdır. Bütün kötülük ve karışıklıkların kökü ve kaynağı felaketlerin büyüğü rüşvet dedikleri fesat 

madenidir ki İslâm topluluğu için bundan ziyade belâ ve din ile devleti kökünden yıkıcı başka kötülük 

yoktur” (Defterdar Sarı Mehmet Paşa, 1969: 43-44). Eserinden anlaşılacağı üzere gerekli işe, gerekli 

insanı verilmesi ve rüşvetin ne kadar zararları olduğu konusunda uyarılar ve önlemler alınmasını 

istemektedir.  
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Osmanlı Devleti’nde yönetimsel görev alacak kişilerde öncelikle bilgi olmaları, zekâlı, namuslu ve iş 

tecrübenin temel özeliklerinin bulunmasının gerektiği vurgusunu yapmıştır. Devletin kamu görevlerinde 

atanacakların bu özelliklerinin olması konusunda dikkat edilmesinin şart olduğunu belirtir. Mehmet Paşa, 

reayanın korunması ve askerden ayrılması gerektiğini şu sözleriyle vurgular;“reayanın korunması Osmanlı 

Devletinin en önemli ve gerekli olan işlerindendir. Ancak reayayı dahi asker zümresine katmaktan 

sakınmak gerektir. Atadan ve dededen asker oğlu olmayanı ilkten sipahi etmek düzeni bozar” (Defterdar 

Sarı Mehmet Paşa, 1969: 74) Bkz. (Çolak, 2008; 163-173). 

4.1. Osmanlıda Devletinin Yıkılışına Kadar Yaşanan Darbe Ve İsyanların 

Osmanlı padişahlarından 36 tanesi tahta çıkmış, 12 tanesi darbeler sonucunda yani yeniçeri isyanları ile 

devrilmiş maalesef bazıları da canından olmuştur. Askeri mantık bahane edilerek istemiyoruz deyip 

başkaldıran ve bunu zamanla yeniçerilerin geleneksel haline getiren askeri zümrelerdir. Sultan II. Mahmud 

döneminden önce birçok padişah askeri ıslahat yapmak istemiş fakat başarılı olunamamıştır. Bu tutumlar 

onlarca kanlı ya da kansız isyanlara, askeri darbelere zemin hazırlamıştır. Yeniçerilerin bu disiplinsiz 

tavırları kendi sonunu hazırlamıştır. Sultan İkinci Mahmud 1826 yılları sırasında ve büyük kanların aktığı 

karşı darbe yapan yeniçeri ocağını kaldırmıştır. Yeniçeri ocağı tarih sahnesinden silinmesine sebep 

olmuştur (Nicolae, 2009: 265).  

Osmanlı Devlet yönetiminde çok eskilere, Fatih Sultan Mehmed Han zamanına kadar inmektedir. 

Buçuktepe İsyanı olarak geçen bir darbe denemesin ilk kez Fatih Sultan Mehmed gençliğinden ve 

toyluğundan yararlanarak tarih sürecimizde karşımıza çıkmaktadır (Emecen; 2012: 98). 16. Yüzyılda kul 

sistemi doruk noktasına ulaştığı görülmektedir. Kapıkulunu oluşturan mevcudunun sayının 80.000’e 

ulaştığı bu dönemde padişahın otoritesinin ve divanın siyasal güç kayıpları yaşadığı bilinmektedir. 

Kapıkulları devletin yönetim kademelerinde kurmuş oldukları hâkimiyet ve baskılar beraberinde birçok 

isyan ve darbe girişiminde bulunmuşlardır (İnalcık, 2011: 215). Devletin bürokratik yapısı vergi 

karşılığında alınan dirlikleri, devletin ve toplumun gelir kaynakları üzerinde hâkimiyet kurarak, tekelleri 

altına almaya çalışmışlardır. Ekonomiyi ve toplumu denetim altında tutma çabaları, devlet otoritesini en üst 

düzeyde tutacaklarını iddia ederek askerlere destek vermişlerdir. (Mardin, 2009: 127). 

17‘nci yüzyılda Osmanlı Devleti’nin girdiği savaşlarda başarılı sonuçlar çıkaramaması sebebiyle 

askerlikten korkan ve kaçanların dağa çıkıp eşkıyalık faaliyeti yapmaya başlamışlardır. Bu tür 

ayaklanmaların önlenmesi için isyancı gurupların liderler konumundaki kişilerin kimileri öldürülmüş, 

kimileri de devlete sadakatlerini kanıtlamaları şartıyla devlet görevleri ve rütbeler verilmiştir. Bu tür 

uygulamalar beraberinde benzer birçok isyanın çıkmasına neden olmuştur. Halk tarafından Osmanlı 

Devleti’ne olan güven kaybolduğunu göstermektedir. Devleti’nin otoritesi kaybolmuş, asayiş ve huzuru 

korumada zorluk çekilecek bir döneme gelinmiştir. Osmanlı Devlet Otoritesinin bozulmasıyla, isyanların 

çıkmasına sağlamıştır. Genç Osman, IV. Murat ve IV. Mehmet zamanlarında Osmanlı yönetiminde çıkan 

isyanların ortak özeliği bu türden isyanlardır. Bu isyanlardan yeniçeriler ve sipahiler tarafından 

çıkarılmıştır. Çıkan bu isyanlara yer yer medrese öğrencileri ve ulema sınıfı da katkı sağladığı görülmüştür 

(Yaşaroğlu, 2013: 705-732). 

Tarihi analiz yapıldığın da Osmanlı Devleti’nin darbe geleneğinin ortak sebebi Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı 

gerçekleştirilememesidir. Her padişah döneminde gündeme alınsa da çözüm yollarında çare çok gelmiştir. 

Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı edilmesinin farkına Sultan II. Osman dönemine rastlamıştır. Ocağı eski 

başarılardan uzak kaldığı gibi artık savaşlarda başarılı sonuçlar alınamamaktaydı. Ocağın başarısızlıkları 

dillendirilmeye başlayınca yeniçerilere kayıtlı asker ve ulemaları rahatsız etmiştir. Padişahın bazı 

yaptırımları yeniçeriler yanış anlaması sonucunda, tehdit olarak hissedilmeye başlanmıştır. Yeniçeri ocak 

mensuplarının, padişahın verdiği tepkisinden, tavırlarından, söylediği sözlerden rahatsız olmuşlar ve ulema, 

ricali devlet de bu konularda padişaha sitemlidirler. Osmanlı devletinin en önemli iki kurumu vardır. 

Birincisi Yeniçeri ocağı ve ilmiye sınıfı, ikincisi padişahın tahtıdır. Tüm bu tehdit ve yanış anlamalar iki 

kurumu karşı karşıya getirmiştir. İran istikametinden Anadolu’ya yapılan akınlar ve Avrupa fetih 

hareketlerindeki başarısız sonuçlar, memleketin sınırları içinde görülen iç huzursuzluk, iktisadi açıdan 

çekilen sıkıntılar, asayişteki aksamalar, tüm bu nedenler birleştirildiğinde tek çözüm, Yeniçeri Ocağı’nın 

ıslahı meselesine getirmektedir. Üç kıtaya hükmeden İmparatorluğu, Padişahın Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı ve 

ıslah için gösterilen dirençlerin sonucunda ilk kez devleti bir darbeyle karşı karşıya bırakmıştır. Yaşanan 

darbe sonucunda Padişah II. Genç Osman tahtan indirilerek, hapis yapıldığı Yedikule zindanlarında 

boğularak suretiyle 1031/1622 katledilmiştir (Yaşaroğlu, a.g.e.: 705-732). 

Yeniçeriler tarih de geçen darbelerin ilkini, 17. Yüzyılda, Genç Osman’a karşı gerçekleştirmiştir. İlk darbe 
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izi Yavuz Sultan Selim’in yeniçerilerle anlaşarak babasını tahtan indirerek yerine geçmiştir. Fakat bu süreç 

tam anlamıyla bir darbe olarak görmeyen görüşler vardır. Bir darbenin tüm faaliyetlerini süreç içersin deki 

evrelerini tamamlaması gerekmektedir. Osmanlı Devleti’nin yaşadığı darbeler ağırlıklı olarak, duraklama 

ve gerileme dönemlerinde sıkça görülmektedir. Bu sebepten dolayı kuruluş ve yükselme dönemlerinde 

darbe ve isyan hareketleri görülmez. Saltanat-ı Osmaniyede bir padişah bu veçhile tahtından hal‘olmuş 

değildir, gerçi ki Sultan Bâyezîd-i Veli zemamnda altun ve akçe ve sikke bozulup ve Şâh-ı Acem zuhur idüp 

tâ Sivas’a gelince akın eylemişidi, oğlu Sultan Selim Hân Ğâzi -ki fâtih-i Memâliki Arap ve Acemdir- 

ğayret-i şehinşâhî ile gelüp kul ile yekdil olup, babası Sultan Bâyezid'i tahtından hal' eylediler, amma bu 

cefa olmadı idi. Tûğî Solak Hüseyin Çelebi, Vak‘a-i Merhûm ve Mağfûr Sultan Osman Hân Aleyhi'r-

Rahmeti ve’l Ğ u f r â n , (Beyazıt Devlet Kütüphanesi, bl. Veliyyüddin Efendi, Nu. 1963/5, Vr. 6a.) 

Genç Osman’a yapılan askeri darbe ile sanki bir gelenek gibi birçok padişahın kaderinde ki sona açılan bir 

yol olmuştur. Genç Osman’ın hazin sonunun arkasından Sultan IV. Murat’a karşı darbenin başlangıcı olan 

kalkışmalara girişilmiştir. Padişahlığının dokuz yılı inanılmaz bir kaoslarla dolu, çeşitli anarşilerle 

mücadele ederek geçmiştir. Yeniçeriler birkaç kez isyan çıkararak bazı devlet adamalarını ve sultanın 

bendelerini padişahın himayesinden alarak 1632 öldürmüşlerdir. IV. Murat her şeye rağmen, zor ve baskı 

ile yönetimi elinde bulundurmayı başarmıştı. Fakat onun ölümünün ardından huzur tekrar bozulmuş kaos 

ve anarşi tekrar baş göstermiştir. Osmanlı soyunun ve Hanedanın tek erkek üyesi olan Sultan İbrahim tahta 

çıkarıldı. Çok kısa bir süre sonra yine bir darbe ile tahtan indirilmiştir. Sultan İbrahim tahtan indirilince 

kafese kapatılmış, şeyhülislam ve diğer devlet adamlarının kararı sayesinde 1648 izale edilmiştir (Koçu 

1981: 241). 

İsyanlar ve darbelerin oluşması birtakım nedenlere bağlandırılmaya çalışılmıştır. Bu nedenlerin birçoğu 

uydurma hayal ürünleri, bazı nedenler gerçekçi sebeplere dayandırılmıştır. Sultan İbrahim’e yapılan 

darbenin nedeni gerçeklerle alakası olmayan sebeptendir. Bu darbenin gerekçesi samur kürk parası gibi 

gerçekleri yansıtmayan bahaneleri kapsar. Bu darbeyi düzenleyenlerin, yönetimde görev yapan devlet 

adamları oldukları görülür. Padişah’ın validesi Kösem Sultan tarafından darbe çıkarılması bu sebepleri 

güçlendiriyor. Darbe sırasında devlet adamlarına karşı Kösem’in oğlu İbrahim’i savunmaya çalışmasını 

Koçu eserinde değindiğine göre yorumlanmıştır (Koçu 1981: 235). Sultan IV. Murat’ın tahta geçmesiyle 

mücadeleye girişen Kösem Sultan aynı senaryoyu Sultan İbrahim üzerinde oynamaya kalkışmıştır. 

Kösem’in meselesi Sultan İbrahim ve yönetimini tahtan devirmeyi başarmıştır. Büyük valide sultan unvanı 

alarak, Devleti Aliye’yi yönetmeyi başardığını görmekteyiz. Darbenin sebebi, Kösem Sulta’nın tezgâhı 

altında dönen rüşvetlerin süreklilik kazandırılması düşüncesi yatmaktadır (Koçu 1981: 236). 

18. yüzyılın meşhur dönemi “Lale Devri” ve yaşanan büyük olayı Patrona Halil darbesi çok araştırılması 

gereken önemli bir konudur. Etkileri çok sarsıcı ve yıkıcı bir darbe olmuştur (1730). Bu darbede ilk hedef 

alınan, vezir Damat İbrahim Paşa ve dönemin padişahı III. Ahmet hedef alınmıştır. Damat İbrahim Paşa, 

Osmanlı Devleti’nin tarihse sürecinde ki önemli ve mahir veziriazamlarından biridir. Damat İbrahim Paşa 

birçok yenilikler yapmış ve yeni atılımlar sayesinde ismini ön plana çıkarmış, sadakatiyle bağlı bulunduğu 

padişahı yararlı işlere yönelterek yüceltmiştir. Paşa’nın 12 yıl yaptığı sadrazamlık görevi Sultan III. 

Ahmed’in tahtının son dönemlerine rastlamıştı. Aslında dönemsel açıdan parlak bir dönem olarak 

değerlendirilir (Koçu, age, s. 295 vd).  

28 Eylül 1730 da İstanbul halkı, tahta ki padişah ve devlet adamları soğuk bir darbeyle karşılaştı. Beyazıt 

bulunan Hamamda tellak görevinde olan Arnavut lakabıyla bilinen Patrona Halil ve adamlarından biri 

Manav Kürt Muslu ile ikinci adamı Kahveci Çingene Ali, “Din ve devlet hainleri ile davamız vardır” 

sesleriyle bağırarak kalabalık topu haldeki gurupları arkalarına katıp çığ gibi büyüyerek darbe taraftarı 

bulmuşlardır. Bu kalabalık insan gurubu At Meydanı’na (Sultan Ahmet Meydanı Ayasofya arasındaki 

meydan) yürüyerek toplanıldı. Toplanan bu kalabalık gurup sadrazamı katlederek sonra padişahı tahtından 

indirmeyi başardı (Sakaoğlu, 1999: 325-331).  

Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı meselesi 17. yüzyılın başlarında beri çözülememişti ve 18. yüzyılın sonlarında 

her zamanki gibi güncelliğini korumaktaydı. Sultan III. Selim, modernleşme taraftarı, yenilikçi, aydınlıkçı 

ve ileri fikirleri benimseyen bir kişiliğe sahiptir. Tahta geçer geçmez iktisadi kalkınma hedefi 

doğrultusunda Avrupai orduyu kurma teşebbüslerini hedef almıştı. Kamusal alanda özellikle maliyeyi, 

yargı üzerinde modernleşme hareketleri ve milletin eğitim ve fikri seviyesini yükseltecek uygulamalar ile 

planları faaliyete geçirmiştir. Sultan III. Selim, modern bir ordu istemesi malum darbe olsa da Yeniçeri 

Ocağı’nın eğitim ve talimi yamak istememesi, “talim gavur işidir” sözleriyle fetva veren ulemanın, Ocağın 

olumsuz tutumlarına destek vermesi gibi nedenlerdir. Artık Ocağın ıslah olması mümkün değildir. III. 

Selim, tamamen farklı ve yeni bir ordunun kurulmasının faaliyetleri içine girer ve bundan dolayı Yeniçeri 
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Ocağı ve İlmiye’nin düşmanlıklarını kazanmıştır. Sonuçta korkmadan “Nizam-ı Cedit” adıyla yeni bir 

ordunun kurulmasını sağlamıştır. Kabakçı Mustafa isyanı adıyla bilinen, dönemin sadrazamı İbrahim Hilmi 

Paşa ve devlet erkânının askeri ordusuyla sefere çıktıkları bir anda olmuştur. Şeyhülislâm Topal Atâullah 

Efendi ve Kaymakam Köse Mûsâ Paşanın kışkırtmalarıyla gerçekleşmiştir. Paşalar tarafından tezgâhlanan 

sözde Nizâm-ı Cedîd karşıtı ayaklanma, birden gelişmiş ve III. Selim tahtından zorla indirilerek 

katledilmiştir (25 Mayıs 1807). Modernleşmeyi isteyenlerin dinsiz olarak sayanlar çevrelerinde gerekli 

desteği alarak bu darbede kısa sürede sonuçlanmıştır. Bu darbede dış ülkelerin ciddi bir desteği 

görülmektedir. Başta İngilizler olmak üzere Rus kaynaklı desteklerin olduğunu belgelerde görmekteyiz 

(Beydilli 2009: 36, 420-425). 

III. Selim’in hazin sonu ile tahta çıkan Sultan Mustafa dönemi başlar fakat çok uzun sürmeden, kısa süre 

sonra tahtan indirilmiştir. Yerine Sultan Mahmut padişah tahta çıkmıştır. Sultan II. Mahmut’un 

padişahlığın başlangıç dönemlerinde çok zor bir süreç geçirmiştir. Islahat karşıtı cephe yanlıları, padişahın 

ilmiye ile askeriye sınıflarının oluşturduğu, taraf olarak karşı karşıya getirilmek istenmiştir. 17 yıl 

padişahlık görevi yapan Sultan II. Mahmut kızgın yeniçeri ocağının tehdidi karşısında çok sıkıntılı günler 

geçirmiştir. Tecrübelenen padişah güçlenerek ve tüm risklerin üzerine giderek başta İstanbul halkını, 

acımasız yeniçerilere karşı harekete hazırlamıştır. İstanbul halkı yeniçerilere yıllardır biriktirdiği kin ve 

nefreti kusma zamanı gelmişti. At Meydanı’na çekilen Sancak-ı Şerifin altında bir bütün olmuştu. İstanbul 

halkının desteği ile anlı şanlı yeniçeriler tarih sahnesinden silinmiştir. “Vak’a-i Hayriye” adıyla bilinen bu 

süreç sonucunda yeniçeri ocakları tamamen yok olmuşlardır (Sakaoğlu, 1999:415-435).  

Osmanlı Devleti’nin siyasi ve iktisadi tarihinde yaşanan isyan ve darbeleri bir tablo eşliğinde 

aktarılmasının doğru olacağı değerlendirilmiştir. Tabloda darbe-kalkışmaların yanında isyanlarda 

değerlendirilmiştir. Darbe ve isyanların yılları, nedenleri, yaşanan gelişmelerin sonuçları verilmiştir. Bu 

tablo Osmanlı Devleti’nde yapılan darbe ve isyanların analizi açısından ilk olma özeliği taşımakta olup 

diğer araştırmacılar için kolaylık sağlayacaktır. Tablo oluşturulurken kaynakça bölümünde yer verdiğimiz 

birçok yazarın eserinden yararlanılmıştır 

Tablo 1: Osmanlı Devletinde darbe ve isyanları yaşayan padişahların kronik yıllara göre, nedenleriyle birlikte 

sıralanması 
YILI DARBE/İSYANIN ADI DARBE/İSYANIN NEDENİ SONUCU 

1414 İzmir Oğlu Cüneyt Bey ayaklanması Din bahanesi devlet kurmaya teşebüs Bastırıldı. 

1420 
Anadolu’da Börklüce Mustafa ve 

Torlak Kemal ayaklanması 
Din bahanesi devlet kurmaya teşebüs Bastırıldı. 

1420 
Rumeli’de Şeyh Bedrettin 

ayaklanması 
Din bahanesi devlet kurmaya teşebüs Bastırıldı. 

1423 Küçük Mustafa ayaklanması Saltanat kavgası Bastırıldı. 

1423 
Candaroğlu İsfendiyar Bey 

ayaklanması 
Din bahanesi devlet kurmaya teşebüs Bastırıldı. 

1444 Karamanoğulları ayaklanması Yönetime giremeyince isyan başlatı Bastırıldı. 

1511 Şahkulu ayaklanması Din bahanesi devlet kurmaya teşebüs Bastırıldı. 

1524 Mısırda Hain Ahmet ayaklanması Mısırda  devlet kurmaya teşebüs Bastırıldı. 

1525 İstanbul’da Yeniçeri ayaklanması Yeniçerilerin alacakları cülus ve diğer Bastırıldı 

1598 2 Nisan Beylerbeyi Vakası 
Kapıkulu Askerleri değeri düşük akçe ile maaşlarının 

ödenmesini kabul etmediler. 
 

1500-1609 Celali ayaklanması 
Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 

bahanesi 
Bastırıldı 

1622 Genç Osman ayaklanması 
14 yaşındaki Genç Osman Yeniçerileri ve Sipahilerin 

alacakları cülus karşı birlikte çıkardığı ayaklanmadır. 

Osman tahttan indirilmiş 

boğularak öldürülmüştür. 

1622 Anadolu’da Abaza Paşa ayaklanması Vezirlikten atılma bahanesi Bastırıldı 

1624 
Balıkesir bölgesinde Cennetoğlu 

ayaklanması 

Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 

bahanesi 
Bastırıldı 

1632 
Tokat bölgesinde Hüsrev Paşa 

ayaklanması 

Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 

bahanesi 
Bastırıldı 

1632 İstanbul’da zorbaların saray baskını 
Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 

bahanesi 
Bastırıldı 

1632 
Balıkesir bölgesinde İlyas Paşa 
ayaklanması 

Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 
bahanesi 

Bastırıldı 

1635 
Lübnan bölgesinde Dürzi emiri 

Manoğlu 

Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 

bahanesi 
Bastırıldı 

1648 
Sivas bölgesinde Vardar Ali Paşa 
ayaklanması 

Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 
bahanesi 

Bastırıldı 

1648 
Sultanahmet olayı ve Sipahi 

ayaklanması 
Yönetim karşıtı Sipahilerin çıkardığı isyan Bastırıldı 

1649 
Anadolu’da Haydaroğlu Mehmet bey 
ayaklanması 

Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 
bahanesi 

Bastırıldı 

1649 Gürcü Nebi ayaklanması 
Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 

bahanesi 
Bastırıldı 
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1656 
Yeniçeri, Sipahi ayaklanması (Vak’a-i 

Vakvakıyye) 
Yeniçerileri ve Sipahilerin alacakları cülus ve diğer Bastırıldı 

1658 
Halep Valisi Abaza Hasan Paşa 

ayaklanması 

Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 

bahanesi 
Bastırıldı 

1659 Eflak ayaklanması 
Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 

bahanesi 
Bastırıldı 

1703 
Edirne Olayı ve Ordunun İstanbul 

üzerine yürümesi 

Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 
bahanesi, Yeniçerileri ve Sipahilerin alacakları cülus ve 

diğer 

II. Mustafa'nın tahttan 

indirildi. 

1730 Patrona Halil ayaklanması 

Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 

bahanesi, Yeniçerileri ve Sipahilerin alacakları cülus ve 
diğer 

Sultan III. Ahmed 

tahttan indirildi. 

1731 
İstanbul’da bulunan Arnavutların 

ayaklanması 

Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 

bahanesi 
Bastırıldı 

1797 Rumeli’de Pazvantoğlu ayaklanması Aile isyanı,  Din bahanesi devlet kurmaya teşebüs Bastırıldı 

1806 Sırbistan ayaklanması 
Dış güç destekli, Devlet ekonomik yapısının bozulduğu 

bahanesi 

Sırbistan'ın 

bağımsızlığıyla 
sonuçlanmıştır. 

1807 Kabakçı Mustafa Paşa ayaklanması 
Nizam-ı cedit ordusunu istemeyen yeniçeri isyanı III. 

Selim Tahtan indirildi. IV Mustafa tahta geçirildi. 

III. Selim Saraya 

hapsedildi. 

1808 
Alemdar Olayı (Yeniçeri 

ayaklanması) 

Yeniçerilerin, Yenilik hareketlerinin durduğu bahanesi 
üzerine çıkan isyan III. Selim öldürüldü. IV Mustafa 

tahtan indirilerek II. Mahmut tahta çıkarıldı. 

Bastırıldı ama III. Selim 

öldürüldü. 

1821 Mora ayaklanması 
Dış güçler ve baştan sona patrikhane tarafından idare 
edilen isyan hareketi İstanbul Anlaşması ile Temmuz 

1832 Sınırları belirlenmiştir 

1821Yunanistan 
bağımsızlığı ile 

sonuçlandı. 

1821-1822 
Tepedelenli Ali Paşa ayaklanması 

(Yanya ayaklanması) 

Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 

bahanesi vali isyanı 
Bastırıldı 

1822 Sakız Adası ayaklanması Rumların çıkarmış olduğu bir ayaklanmadır Bastırıldı 

1832 
Mısır’da Mehmet Ali Paşa 
ayaklanması 

Devlet ekonomik yapısının ve dini yapısının bozulduğu 
bahanesi 

Mısır bağımsızlığını 
kazandı. 

1854 Epir ve Taselya ayaklanmaları Rumların çıkarmış olduğu bir ayaklanmadır Bastırıldı 

1866 Girit ayaklanması 
liberaller ve isyancı muhafazakârlar arasında kavga 
başladı 

Giritli Rum isyancılar 
için af ilân edilmiştir 

1875 Hersek ayaklanması 
Slav devleti yaratmak amacıyla çıkarılmış bir 
ayaklanmadır 

Osmanlı Devleti’nin 

Balkanlardan tavsiyesini 

başladı. 

1876 Bulgar ayaklanması 
Dış güçlerin etkisiyle milliyetçilik akımlarını artırdı 

Bulgar halkı isyanı 

Bulgaristan 

bağımsızlığını kazandı. 

1894 Sason ayaklanması Dış güçlerin etkisiyle Ermenilerin ayaklanması Bastırıldı 

1902 Makedonya ayaklanması 
Makedonya’nın Osmanlı’dan kopartılması için de her 

türlü girişim başlatıldı. 
Ayaklanma bastırıldı 

1909 Adana olayı (Ermeni ayaklanması) 
Bölgeyi işgal eden Fransızların Ermenileri kışkırtma 
çalışmaları sonucunda Ermeniler Osmanlı'ya karşı 

"Klikya Ermeni Devleti" kurmak için ayaklandılar 

Bastırıldı 

1909 
Otuzbir Mart vakası-Harekat 

Ordusunun İstanbul’a yürüyüşü 

II. meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul’da yönetime 

karşı girişilen büyük bir ayaklanma. 
Bastırıldı 

1910 Arnavutluk ayaklanması 
“vergi toplanması” kararına karşı “vergi veremeyiz” 

diyerek Arnavutları ayaklandırarak isyan çıkardılar 
Bastırıldı 

4.2. Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Kriz Ve Nedenleri 

Padişahların idari, mali ve hukuki, askeri açılardan Osmanlı Devleti’nin başkanı konumunda olup çok geniş 

yetkilerle donatılmış bir güce sahiptir (Ünal, 1983: 9). Bu yetkilendirme Osmanlı Devleti’nin yönetim 

kademelerini ve şeklinin belirlenmesinde etkili olmuş, merkezi yönetimin oluşmasında etkili olmuştur 

(Özkan, 2005: 10)1. Padişahın ölmesi durumunda çocuklarından kimin tahta geçiş hakkının olduğu 

konusunun belirsizliği XVII. Yüzyıl başına kadar sürmüştür. Bu belirsizliği ulemanın ve askerin siyasi ve 

ekonomik etkisinin belirlediği bilinmektedir (Saydam, 1999: 53).  

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılarında saltanatın yönetimi açısından herhangi bir veraset veya bir kanun 

olmadığı vurgulanabilinir. Saltanatın kimi geçeceği konusunda devlet ileri gelenleri, ahiler, ulemalar, 

sultanların etkili olduğu bilinmektedir (Taneri, 1978; 157). Devletin kurucusu olan Osman Gazi’ye Ahilerin 

desteği ve aşiret liderlerinin desteğini aldığını bu sayede beyliğe seçilmiştir (Özcan, 1990: 109). Aynı 

şekilde Osman Gazinin ölümünden sora Orhan Bey’in de beyler, gaziler, ahilerin ittifakı ile başa geçmiştir. 

Orhan beyin ölümünden sonra oğlu I. Murad’ın tahta geçmesi de benzer şekilde olmuştur (Eroğlu, 2004: 

61). Fatih Sultan Mehmed’in tahta geçmesi farklı olmuş, babasının sağlığında babasının rızası ile tahta 

geçmiştir. Fatih Sultan Mehmed İstanbulu fethinden sonra devletin bölünmezliğini amaç edinerek 

 
1 Fâtih Kanunnâmesi’ndeki “Ve tuğrâ-yı şerifim ile ahkâm buyurulmak üç cânibe muvazzafdır. Umûr-ı âleme müteallik ahkâm-ı umume vezîriâzam 

buyruldusu ile yazıla. Ve malıma müteallik olan ahkâmı defterdarlarım buyruldusu ile yazıla. Ve şer’-i şerif üzere deavi hükmüne kazaskerlerim 
buyruldusu ile yazalar” ifadesi bütün dünyevî ve dinî idarenin padişah adına yapıldığını göstermektedir. Bkz: İhsanoğlu, s. 142-143. 
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kanunlaştırma yoluna gitmiş ve gerekli fermanı yayınlamıştır. Padişahın tüm erkek çocuklarının tahtın 

varisi kabul edilen yasal fermanı yayınlamıştır. Bu kanun gereğince kardeş katli yasalaşmıştır (Özcan, 

1990; 108-114). Bu ferman I. Ahmed dönemine kadar sürmüştür. Yapılan değişiklikte padişah öldüğünde 

hanedanın en yaşlısı tahta geçmeye başlamış böylelikle diğer tahtın adayları sarayın bir bölümüne 

kapatılmıştır (Özcan, a.g.e., 110-111). Taht artık babadan oğluna geçmesi durdurulmuştur. Hanedanın en 

büyük erkeği cülus usulü uygulamaya konmuştur (Ertuğ, 1999: 137). XVIII. Yüzyılda herhangi bir taht 

kavgası olmamıştır. Kanun-ı Esasi’ye (Kubalı, 1989; 168),1876 yılında ilan edilmiş, yaş yönünden büyük 

olan erkek veliaht olarak kabul görmüştür (Ünal, a.g.e.; 6-7). Uygulama son padişah Vahdeddin tahta 

çıkışına kadar sürmüştür (Özcan, a.g.e., 110-111). 

Osmanlı Devleti’nde padişahın padişahlık makamına çıkması “cülûs-ı hümâyûn oldu”, “tahta geçti”, “tahta 

oturdu”, “taht-ı saltanata cülûs etti” gibi ifadeler kullanılırdı (Uzunçarşılı, 1988; 184). Cülus törenleri 

törenler içinde en değerlisi olmuştur. Devletin yapısını İktidar anlayışını ve iktisadi gücünü göstermektedir. 

Tahta çıkan padişahın gücü olarak benimsenmiş olup eski Türk Devlet anlayışını geleneksel yansıması 

olarak görülmüş ve uygulanmıştır (Ertuğ, 1995; 36-39; ve Özcan, a.g.e.; 111). Osmanlı Devleti’nin her 

döneminde biraz değişiklilere uğrasa da uygulamaya devam edilmiştir (Ertuğ, a.g.e.; 2). 

Eski Padişahın ölmesi ve yeni padişahın tahta geçmesi sırasında merasim ve tören uygulamaları 

yapılmadan önce cülus dağıtılırdı. Cülûsun dağıtımı ve törenlerin bitiminden sonra divan toplanır ve 

yapılması uygun görünen atamalar ilan edilirdi (BOA. A. MKT. UM. nr. 481/27; A. MKT. UM. nr. 

480/99). Büyük miktarda bahşişler dağıtılırdı (BOA. C. SM. nr. 155/ 3668). Geleneklerin devamı olarak 

yeni padişah adına hutbeler okunurdu (BOA. A. MKT. NZD. nr. 356/69). Padişah adına, onun uygun 

gördüğü şekil ve düzende sikke ve para (BOA. C. SM. nr. 48/ 8569).basımı fermenla gerekli yerlere 

bildirilirdi(Ertuğ,1995; 78 ve Özcan, a.g.e.; 113). Belirlenen sistem üzerinden padişahın verdiği cülûs 

bahşişleri ikiye ayrılırdı. Kanunda belirtildiği üzere padişah değişimlerinde bir seferlik verilen cülus, 

ikincisi ise askerlerin maaşlarına zam olarak verilen cülus bahşişiydi. Yeni tahta çıkan padişahın kendi 

ağzından, “Kullarımın bahşiş ve terakkileri makbulümdür, verilsin” demek sureti ile verilirdi. Yeni 

padişahın tahta çıktığını, Osmanlı Devleti’ne bağlı bulunan beyliklere ve hükümetlere bildirilirdi. Ayrıca 

yeni padişahın adını ve durumunu sınır devletlere bildirilerek siyasi, iktisadi ilişkiler düzenlenmesi 

açısından ayrıca önemlidir. Tüm bu yaşanan süreçlerin adı “Cülûs tebliği” olarak isimlendirilmiştir (Özcan, 

a.g.e.; 113).    

Osmanlı Devleti’ndeki şehzadelik kurumunda süreç içerisinde değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler kimi 

zaman olumlu kimi zaman olumsuz devlet yönetimlerini beraberinde getirmiştir. Osmanlı Devleti’nde 

yaşanan bozulma ve çözülmelerin XVII. yüzyıldan sonra görülmektedir. Bozulmanın nedeni ekber ve erşed 

sistemine geçiş olarak değerlendirmemiz uygun olmaktadır. Sistemin olumsuz yönünü incelediğimizde 

şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasının bırakılması yüzünden, tecrübesi olmayan hanedandaki yaşlı 

kişilerin tahta çıkması olarak verebiliriz. Bu sisteme Osmanlı Devlet merkeziyetçiliğinin yok olmasına 

neden olmuştur. Osmanlı tarihçileri tarafından XVII. yüzyıldaki bozulmaları “Duraklama dönemi” olarak 

isimlendirmişlerdir. Bozulmanın sebebi özelikle ekonomik çöküşün nedeni tek yönlü görmemiz yanış olur 

(Kurtaran, 2014; 759-778). 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi sonrasında ekonomik kültür ve iktisadi sistem olarak arz yönlü olduğu 

görülür. Say’a göre “her arz kendi talebini oluşturur” görüşüne aykırı bir anlayış sergiler. Kapitalist 

sistemden uzak kalır ve Osmanlı Klasik döneminde bireysel insan tipinde alıcı olmaktan uzak verici veya 

paylaşımcı olma zihniyeti aşılanmış, dini anlayışta Ahilik teşkilatının öderliğinde paylaşımcı iç ekonomiye 

sahip dayanışmacı bir toplum oluşturmuştur (Tabakoğlu, 2003: 132).  

Tablo 2: Osmanlı Devleti’nin 1523-1788 yıllar arasında reel ve nominal bütçe gelir-giderleri (Endekslerin 

akçe değerlerindeki düşüşlerden hareketle düzenlenmiştir) kıyaslanmıştır. 
Yıllar Endeks Gelir Gider Bütçe Açığı/Fazlası  

Nominal Reel Nominal Reel Nominal Reel 

929/1523-4 100 116888385 116888385 118783849 118783849 -1895464 -1895464 

973-4/1565-6 100 183088000 183088000 189657000 189657000 -6569000 -6569000 

974-5/1566-7 93 348544150 324703730 221532453 206379630 127011697 118324100 

1001/1592-3 53 293400000 154173020 363400000 190894020 -70000000 36721000 

1017/1608 44 503691446 225530870 599191446 264723370 -95500000 -39192500 

1064/1654 42 537356433 225635960 658358459 276444770 -21002026 -50808810 

1077/1666-7 35 553429229 194530370 631861656 222099360 -78432427 -27568990 

1099/1687-8 35 700357065 246175500 901003350 316702670 -200646285 -70527170 

1103/1691-2 26 818188665 210274480 929173910 238797690 -110958245 -28523210 

1108/1696-7 26 938672901 241238930 1096178240 281717790 -157505339 -40478860 

mailto:sssjournal.info@gmail.com


Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 2019 Vol:5 Issue:52 pp: 7141-7156 

 

sssjournal.com Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) sssjournal.info@gmail.com 

7151 

1116/1704-5 19 1254856289 238422670 1150927314 218676180 103928975 19746490 

1122/1710-1 23 1295082370 299164010 1000684957 231158210 294397413 68005800 

1163/1748 23 1648953780 380908300 1710656400 395161620 -61702620 -14253320 

1175/1761-2 23 1744792500 401302160 1701094900 391251620 43697600 10050540 

1198/1784 23 1777159900 408746770 2240433000 515299590 -463273100 -106552820 

1020/1788 23 1590540000 365824200 2196840000 505273200 -606300000 -139449000 

Kaynak:  Sahillioğlu, 1978; Tablo 8 ve Tabakoğlu, 2003; 182. 

Bütçe rakamları XVI. Yüzyıldan sora devamlı artış göstermiştir. Tablo 2 incelendiğinde 100-200 bin akçe 

olduğu görülmektedir. XVII. Yüzyılın başlarında askeri harcamalar nedeni ile nominal giderler kısmında 

500 milyon akçeye kadar yükseldiğini görüyoruz. XVIII. Yüzyıl başlarında 1 Milyar akçeye yükseldiği 

aynı yüzyılın ortalarında ise 2 milyar akçeye yükseldiği görülmektedir. 261 yıl içinde bütçe nominal artışın 

%1532 yükseldiği giderlerindeki nominal yükselişin ise %1898 olduğu görülmektedir. Akçede ki parasal 

değer kayıpları göz önünde tutulursa gelir artışı %352, gider artışı ise %436 olduğu değerlendirilir. 

İktisadi genişleme XVIII yüzyılın başlarında başlamış bu da Osmanlı Devleti’nin gelir ve giderlerinde net 

olarak görülmektedir. 1700-1765 yılları arasında devletin gelirleri 1 Milyar 200 Milyon akçeden kısa 

zamanda 1 milyar 740 milyon akçeye çıkmıştır. Yarım yüzyıl içinde herhangi bir parasal operasyon 

olmadığı görülmüş gelir artışının %50’lik bir artış göstermiştir. Osmanlı Devleti’nin İktisadi olarak 

genişlediğini net olarak bizlere göstermektedir. Fakat aynı yüzyılın sonlarına doğru bir iktisadi durgunluk 

söz konusu olmuştur. 1768-1820 yıllar arasında aşırı masrafları olan savaşların etkisi ile devletin kamu 

harcama kalemleri ve giderleri çok yükselmiştir. Gider kalemlerindeki harcamaların %100 bir artış 

görülmektedir. Buradaki iktisadi durgunlu Devletin bütçe açıkları vermesine neden olmuştur. Sonuçta 

gelirlerin düştüğü ve giderlerin hızla yükseldiği yılar olarak görülmektedir. Osmanlı Devleti arayışlar 

içinde batılaşma isteklerini artırmış uygun yeni mali yapı oluşturma faaliyetleri ile boğuşmaya başlamıştır. 

Osmanlı Devleti’nin mali yapısı üzerinde öncelikli olarak durmamız gerekir. Merkez Maliyesi Vakıflar ve 

Tımar sistemi üzerine kurulu olduğu görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin Gayri Safi Milli Hasılası bu üç 

ekonomik kesimi tarafından oluşturulmuştur. Merkez Maliyesinin gelir kalemleri bütçeler tarafından 

belirlenmiştir. Tımar sisteminin gelirleri ise sayımlar sonucu tespit edilmiştir. Vakıf sistemi her ne kadar 

özer kurumlar özelliği taşısalar da devlet denetiminde ve sayımlarla gelirleri tespit edilmiştir. Osmanlı 

Devleti’nin en geniş zamanında 40’tan fazla eyaleti, özerk yönetim, devleti içinde barındırmaktaydı. 

Osmanlı Devlet teşkilat geleneğinden kaynaklı bu eyalet yönetimleri “haslı” ve “salyaneli” olmak üzere 

ikiye ayrılmıştır. Haslı eyaletlerin yönetimi tımar sistemi içerisinde vezirlere ve bazı hanım sultanlara 

verilmiştir. Eyalet gelir ve giderlerinin yönetimi özerklik taşır, hasların mültezim veya eminler tarafından 

yönetilirdi. 1838 yılında Maliye Nezareti Kurulmuş gelir ve giderler doğrudan merkezi hazine tarafından 

yönetilmiştir. İltizam usulden emanet usule geçilmiştir. Ekonomik istikrar ve dış borçların artması sebebi 

ile sistem başarısız görülerek eski sisteme yani iltizam usule dönülmüştür. Klasik eyalet sistemi yerini yeni 

eyalet sistemine bırakmıştır. Bu sayede karşılıksız para ihracı yasaklanmış ve bütçe harcamalarına 

kısıtlama getirilmiştir. Fakat Tanzimat sonrası Mali yapının bütçe gelir–gider dengesi sağlanamamıştır 

(Engelhardt, 1327-8:92 Edouard-Philippe Engelhardt, Türkiye ve Tanzimat, Çeviren Ali Reşat, Ötiken 

Neşriyat, İstanbul). 1841 yılında bu uygulamalara son verilerek Vali himayesinde çalışan deftedarlar tayin 

edilmiştir. Vilayetler aynı statü ile merkez yönetime bağlanmıştır (Tabakoğlu, 2003:167-168). 

Osmanlı Devleti’nin yıkılış nedeni olarak ekonomik yönden olduğu vurgusu yapılmaktadır. Sanayileşme 

yönünden geri kalmış bir ekonominin olduğu, tarımsal alan haricinde diğer ekonomiksel alanlarda 

üretimsel faaliyetlerin yetersiz olduğu değerlendirilmiştir. Teknolojik yenilikleri çok yakın takip etmiş, 

fakat bu yenilikleri satın alarak modernleşme faaliyetleri yetersiz kalmıştır. Buharlı gemiler, zırhlı gemiler, 

deniz altı, telgraf gibi zamanın teknolojisini ilk satın alan ülkeler arasında hep ön plana çıkmıştır. Bu 

teknolojiyi kopyalama yöntemi ile kendi teknolojisini üretmemiştir. Osmanlı Devleti 1800’lü yıllara 

gelindiğinde Kamu Maliyesi iflas durumuna gelmiştir. Fetihlerin durması yeni toprak ve ekonomik 

gelirlerini kesmiştir. Buharlı gemilerin gelişim göstermesi yüzünden Osmanlı Devleti’nin sınırlarından 

geçen ticaret yolları başka bölgelere kaymıştır. Ticaret yollarını kaybetmesiyle vergi gelirlerinde ekonomik 

çöküş yaşamıştır. Osmanlı Devleti’nin kamu maliyesi açısından büyük açıklar yaşanmasına neden 

olmuştur. Çare olarak ekonomi piyasasında dolaşımda olan parasının değerini düşürerek yaşadığı krizleri 

atlatmayı seçmiştir (Yerasimos,1980: 355).    

Bu sebepler başta olmak sureti ile ilk defa Osmanlı Hükümeti 1848 Dersaadet Bankasından (Banque de 

Constantinople) 130 milyon kuruş borç almıştır. Teodor Baltacı ve J. Alleon adlarında tüccarlık mesleği ile 

uğraşan kişilerce sermayesizce acilen 1848 yılında Osmanlı Hükümetinin koruması altında banka 

kurulabilinmiştir. Bu bankadan Osmanlı hükümetinin borç talebinde bulunmuştur. Banka ise Avrupa’da 
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bulunan tahvilat borsasına başvurmuştur. Osmanlı Hükümetinin istediği 130 milyon kuruş borsadan borç 

olarak verilmiştir. Osmanlı Hükümeti borcu ödeyemeyence 1849-1850 yıllarda tarihindeki ilk büyük 

ekonomik krizle karşılaşır. Tarihindeki bu ekonomik kriz bulanım anlamına gelen “BUNALIM” sözcüğü 

ile anılmıştır. Borç iç borç olarak görülse de ana kaynak dış borçtur. Üretimi çok yavaş işleyen Osmanlı 

ekonomisi, modernleşme çabaları için kamu harcamalarında aşırı artışlar gibi nedenler dış borçlanma için 

uygun zemin hazırlamıştır. İngiltere hükümeti dış borçlanma için büyük elçisini göndererek bulanımdan 

kurtulmanın yolunu anlatan bir reform planı ile padişaha sunmuştur (Yerasimos,1980, s.358).   

Tüm bu gelişimler içersinde Osmanlı parası sürekli değer kaybetmesi sonucunda çok hızlı devalüe 

edilmiştir. Bu dönemde bir İngiliz lirası 110 kuruştan 139 kuruşa ardından 1853 yılında ise 153 kuruşa 

yükselmiştir. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Osmanlı Hükümeti ardından Kırım savaşı sebebiyle dış 

borçlanmaya yönelmiştir. 1854 yılında İngiltere’den 3 milyon İngiliz lirası borç alınmıştır. Bu borçla savaş 

giderleri karşılanmaya çalışılmışsa da borçtan 10 ay geçmeden ikinci borç talebi gündeme gelmiştir. İlk 

borcun ödenememesi sebebi ile Osmanlı Hükümetine güven sağlayacak kefil aranmaktadır. Aslında kefiller 

gönüllü vaziyette hazır beklemektedirler. İngiltere ve Fransa Kırım savaşında harcanmak koşulu ile kefil 

olmayı kabul ederler (Yerasimos, 1980, s.371). Osmanlı Devleti 1854-1874 yıları arasında çok hılı dış 

borçlanmaya gider ve dış borç sayısı 20 yıl içinde 15 kez tekrarlandığı görülmektedir. Hızla artan Galata 

bankerlerinden alına iç borç tutarı 9 milyon Osmanlı Lirası olmuştur. Dış borç tutarı ise 5,5 milyar Franka 

dayanmıştır (Ana Britannica, Cilt 7, s.578).  

Osmanlı Devleti 1875 yılından sonra almış olduğu borçların faizini ödeyemez duruma düşmüştür. Borçlar 

karşısında ekonomik büyüme olmaması geleceğe yatırımların yapılmaması mali sıkıntıların devam etmesi, 

ticari yolların tamamen yön değiştirmesi, toprak kayıplarının hız kazanması gibi nedenler ekonomik çöküşe 

zemin hazırlamıştır. Bu nedenlerden dolayı 20 Aralık 1881 yılında yapılan toplantı sonucunda Muharrem 

Kararnamesi’yle uzlaşmaya varılmıştır. Düyun’ı Ummumiye İdaresi Muharrem Kararnamesi’yle 

yetkilendirilmiştir. Borç alacaklılarından oluşan yetkili temsilcilerinin de olduğu bu idare tarafından borç 

ödemeleri gerçekleştirilir. Borçlar bağımsız Osmanlı İmparatorluğunu 30 yıldan kısa bir sürede İngiltere ve 

Fransa gibi devletlerin ekonomik himayesi altında kalmasına neden olmuştur.  

Osmanlı İmparatorluğu ekonomik bağımsızlığını çok kısa bir sürede önce iç borçlanma ardından çok hızlı 

dış borçlanmalarla kaybetmeye başlamıştır. Yıllar içinde kamu finansmanını sağlayacak gelirler kaynakları 

azalan ve modernleşme çabalarında ekonomik büyüme alt yapılarında yetersiz kalmıştır. Ekonomik gelir 

getiren ticari yolların değişmesi ve aşrı toprak kayıpları, Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmalar sonucunda 

yabancı güçlerin desteği ile yeni devletlerin kurulması, bir taraftan dış güçlerin birleşerek ittifak yaparak 

savaşlarda yenilmesi sonucunda Osmanlı İmparatorluğunun sonunu hızlandırmıştır. Sonuçta bu burhandan 

kurtulma yolu iç borçlanmalara gidilmiştir. İç borçlanmalar yeterli olmayınca hızla dış borçlanmalara 

başvurulmuş mailenin ve ekonomi yönetiminde bağımsızlığımızı yitirmemize neden olmuştur. Osmanlı 

Devleti’nin bu ekonomik kriz sürecindeki yaklaşımı ve yaşadığı baskılara karşı tutumu, günümüzde 

yaşanan darbeler ve ekonomik krizlerle kıyaslandığında “Tarih Tekerrürden İbarettir” ifadesi unutulmamalı 

ve uygun ekonomik hamleleri yapılması gerekmektedir. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak dış güçlerin 

üzerimizde uyguladığı ekonomik ve siyasi baskıları görerek Suriye başta olmak üzere birçok ülke içindeki 

savaşlara sürüklenmemeliyiz. Yaşadığımız krizlerinde darbe girişimlerinde yaşadığımız bu süreçlere 

yabancı değiliz.  

4.3.  Dış Güçlerin Darbe ve İsyanlar Üzerindeki Etkileri 

Fransız Devriminin yaratığı, dünyayı ve özellikle çok uluslu imparatorlukları saran milliyetçilik 

akımlarının sonucunda çeşitli isyanlara neden olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunun gerileme döneminden 

yıkılma sürecine kadar geçen yıllarda milliyetçilik ideolojilerinin başlattığı büyük isyanlara dikkat çekmek 

istedik.  19 yüzyılda Osmanlı topraklarında farklı isyanların bolca ve yüzyıl sonlarına doğru büyük Ermeni 

isyanlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Osmanlı Yöneticileri devletin bekası için 3 Kasım 1839 yılında 

Tanzimat Fermanını ilan etmişlerdir. Gülhane önünde Rum ve Ermeni patriklerinin katıldığı kalabalık 

önünde Gülhane-i Hattı Hümayunu adıyla bilinen Tanzimat Fermanını okunarak ilan edilmiştir. Bu 

fermanın amacında Gayri Müslimler ve Müslümanlar örnek verilerek Osmanlı reayası arasında haklar 

bakımından eşitlik getirileceği vaat edilmiştir. Osmanlı bu fermanla kendi içindeki din temeli millet 

sistemini yıkmışyır. Osmanlı Devleti millet esasını Osmancılık fikirlerini benimsediğini söyleyebiliriz. 

Gayri Müslimlere devletin her türlü mevki ve kademelerinin açılmasına imkan sağlamış, hakim millet veya 

tek millet kavramı yıkılmıştır (Eryilmaz, 2001; 71-72)  

Tanzimat Fermanını ilan Gayri Müslimler üzerinde beklenen yumuşatmayı yapmamış devlet bilinci 
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vatandaşlık gibi fikirler aşılanamamıştır. Bunun ana nedeni özel okullarda eğitim almalarının önü 

açılmıştır. Başta Amerikan menşeli okulları görürken arkasından İngiliz, Fransız okulları Anadolu’da çok 

hızlı çoğalmışlardır (Bunlarla alakalı belgeleri aşağıda ayrıca verilecektir). Osmanlı Devleti Tanzimat 

Fermanını ilan ile istediğini bulamayınca 18 Şubat 1856 yılında devlet yönetimi cemaatlerin liderlerinin 

katılımlarının sağlandığı bir toplantı düzenlenir. Osmanlı yönetimi bu toplantıda Islahat Fermanını ilan 

etmişlerdir. Gayri Müslim halk ile Müslüman halkın arasında hak ve görevler açısından eşit oldukları 

vurgulanmış olup, bu eşitlik konusu Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar devam etmiştir. 

İngilizler ve Fransızlar Islahat Fermanını ilanından sonra Anadolu’da özel okul açma yarışına girerken 

sonradan onlara yetişen Amerika 1893 yılına kadar 624 okul açmış, 436 ibadethane açarak misyonerlik 

hizmetlerine katılmıştır. Birkaç okul ve bölgelerini sayarsak; Van’da Van Koleji, Antep bölgesinde 

Merkezi Türkiye Koleji, Merzifon’da Anadolu Koleji, İzmir bölgesinde Uluslararası Koleji, İstanbul ve 

çevresinde Amerikan Kız Koleji ve Robert Koleji gibi okullar açılmış, bu okullardan günümüze kadar 

faaliyetlerine devam eden okullar bulunmaktadır. Bu yıllarda açılan özel okullardan 1700 kolejli, 4000 

kadar liseli, 19500 ilköğretimli eğitim alarak mezun edilmiştir. Anadolu topraklarında bu dönemlerde 1317 

kişi misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuştur. Osmanlı topraklarında bugünkü Suriye bölgesinde 6 milyon 

sayfanın üzerinde İncil basılarak Gayri Müslimlere dağıtılmıştır. Anadolu bölgesinde 3 milyondan fazla 

İncil ve ayrıca başta milliyetçilik ideolojili olmak üzere farklı konuları kapsayan 4 milyon kitap 

dağıtıldığını görmekteyiz (Armağanoğlu, 1991;1-5). ABCFM’nin 1893 yılında Osmanlı Devleti’nin 

topraklarında belirli ırklara maddi ve manevi yardımlarda bulunduğu, Anadolu topraklarında 7 Milyon para 

harcadığını belgelerde görmekteyiz (Mirak, 1983; 23 ve Salt, 1993; 31).  

Amerika’da yaşayan Ermenilerin Nisan 1894’e 2 Milyon tüfek, 50 bin martini, 75 bin tabanca, muhtelif 

sayıda patlayıcı olarak dinamit ve mermi alınarak Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilere yollanılmıştır. 

Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilere yardım kampanyası başlatılmış Amerikanın genelinde yaşayan 

tüm Ermenilerin maddi ve manevi yardım yaptıklarını belgelerde görüyoruz. 1 Mayıs 1894 yılında 

Amerika’da yaşayan Ermenilerin kurduğu Ermeni Dostları Birliği Derneğini örnek verebiliriz(Selvi, 2003; 

34). 

Tablo 3: 1900 yılında Anadolu’da yapılan Misyonerlik çalışmaları toplam maddi harcama tutarları aşağıda 

verilmiştir. 

Misyoner Merkezleri Board (Dolar)---*+,+ Yerli(Dolar) 

Batı Türkiye Misyonu 81,172 53,375 

Merkez Türkiye Misyonu 27,169 10,795 

Doğu Türkiye Misyonu 38,834 14,134 

Kaynak: White, 1995;42  

Tablo 4: ABCFM’nin Osmanlı Topraklarında Misyonerlik Harcamaları (1819-1914) 

Yıllar Harcanan Miktar (ABD 

1819-1824 12,47 

1825-1834 128,966 

1835-1844 554,584 

1845-1854 776,773 

1855-1864 1,484,963 

1865-1874 1,830,848 

1875-1884 1,817,065 

1885-1894 2,187,939 

1895-1904 1,917,824 

1905-1916 2,634,344 

Kaynak: White, 1995;42 

Osmanlı Devleti’nde misyonerlik kapsamı için 394 şehirde faaliyet gösterilmiş, 254 amerikan vatandaşı 

görev alırken, 1049 Osmanlı vatandaşları yardım etmiştir. Osmanlı topraklarında 400 ibadethane, 50 bin 

dini kitap dağıtıldığı, 100 bin satılmış risalenin olduğu, Anadolu’da 700 bin dağıtılan vasati para olduğunu 

öğreniyoruz. Birleşik Devletler 1900 yılında, adı Cox olan bir kişiyi sefirlik göreviyle Osmanlı topraklarına 

göndermiştir. Bu Cox Osmanlı Devleti’nde on iki yıl misyonerlik konularında çalışmış ve tutuğu bilanço 

kayıtlarında görmekteyiz (Güngör, 1999;27). 

İsviçre’de Hınçak (çan sesi anlamında) ve Taşnaksutyun (Ermeni İhtilal Cemiyetleri İttifa) komiteleri 

1886’da kurulmuş olup, 1890 yılında İstanbul’da misyonerlik çalışmaları yapmak için getirilmişlerdir. 
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Gelen komiteler ise Ermeni vatandaşları örgütleyerek birçok isyan çıkarılmasını sağlamışlardır. 1890’da 

Musa Bey Olayı, Erzurum İsyanı, Kumkapı Gösterileri gibi Ermenilerin örgütlendirerek isyan 

çıkartmalarına teşvik ettiklerini görüyoruz. 1892 ve 1893 yıllarında Kayseri, Merzifon, Yozgat, isyanlarının 

arkasında bu komiteler yer almıştır. 1894 çıkan birinci Sason İsyanı, 1895 yılında Babıâli isyanı, 

Süleymanlı Zeytin İsyanı, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Erzurum, Hınıs, Bitlis, Muş isyanları arkasında 

gene bu komiteler olduğu görülmüştür. Bu komitelerin düzenlediği Osmanlı Bankası soygunu ve 

Anadolu’da başlatılan Van olayları ve isyanı faaliyetlerine hızlıca devam etmişlerdir. 1896-1898 senesinde 

ikinci kez yaşanan Sason isyanı, II. Abdülhamit’e, 1904 yılında bombalı saldırı düzenleyecek kadar ileri 

gitmişlerdir (Sonyel, 1985;651-652).  

5. SONUÇ 

Fatih Sultan Mehmet döneminde cülus bahşişinin verilmesi kanunlaştırılmıştı. Yavuz Sultan Selim 

döneminde ise ne kadar verileceği miktar standart hale getirilmişti. Osmanlı Devleti’nde 38 padişah dan 

hemen hemen hepsine askeri darbe yapılmasında ki asıl neden cülus bahşişi alabilmek olmuştur. Fatih 

döneminde kendisine iki kez askeri darbe girişiminde bulunulmuştur. Bu dönemde birinci askeri darbe 

girişimi henüz tahta yeni geçtiğinde yaşanmıştır. İkincisi ise; İstanbul fethi sonrası şehrin yeniden inşası, 

yaşanan büyük deprem ve yangınla maliye ekonomik sıkıntı içine düşmüştür. Askerlerin alacaklarını 

bahane ederek darbe girişiminde bulunulmuştur. Bu sıkıntıları giderme düşüncesinde zorluk çeken Fatih 

Sultan Mehmet, askerlerini ve ortamı yumuşatmak amaçlı cülus bahşişini kanunlaştırdığını söyleyebiliriz. 

Her tarihçi Osmanlı Devlet anlayışını ve yönetim şeklini, özelikle de padişahları farklı eleştirmektedir. 

Fakat anlatıldığı gibi padişah yönetimde sınırsız yetki ve sorumluluğa sahip olamamış, asker baskısı her 

dönemde, her padişah yönetiminde görülmektedir. Ekonomik çıkar ve menfaatler karşısında askeri 

darbelerin Osmanlı klasik döneminde sıkça görmekteyiz. Tazimatla birlikte askeri yenileşme sonrasında 

askeri baskılar ve askeri darbelerin yerini iç-dış borçlara bırakmıştır. Ekonomik olarak çöküşün baş mimarı 

ticari yoların kayması, milliyetçilik akımları ile devlet içinde devlet kurma isyanlarına bırakmıştır. Osmanlı 

Devleti’nin çok çepeli savaşlara girmesi, çıkan ayaklanmaları bastırması gibi nedenler yüzünden dış 

borçlanmalara hızla gidilmesine neden olmuştur. Alınan dış borçların ödenmesi için gelirlerin ve ticaretin 

yetersiz kalması sonucunda duyunu umumiye baskıları altında kalmıştır. Ne yönetim, ne de maliyesinde 

bağımsız kararlar alamadığı dönemler içinde I. Dünya savaşı içinde kendisini bulmuştur.   

 Osmanlı Devleti üzerinden araştırma yapacak akademisyenlere tasfiyem; Osmanlı Devleti’nin toprak 

kayıplarının milliyetçilik akımı ve dış güç odaklı olup olmadığını araştırmalarıdır. Tanzimat sonrası 

özellikle Osmanlı Devleti’nde dış güç odaklı gayrimüslim halka eğitim vermek amaçlı açılan okular analiz 

edilmelidir. Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Ermeni komitelerin yaptıkları sabotajlar, isyanlar ve birçok 

casusluk konularında saymakla bitmeyecek birçok belge bulunmaktadır. Akademisyenler ve araştırmacılar 

bu konularda çalışma yapmak isterlerse bu belgelere rahatlıkla ulaşabilirler. 

Her padişah imkânları doğrultusunda en iyi yönetimi yapmak için direnmişlerdir. Osmanlı Devleti’ni 

yöneten padişahlarında suçlu aramak yerine yönetimde yapılan yanışları bu gün ve gelecekte “Tarih 

Tekerrürden İbarettir” anlayışı ile tekrarlamamaya çalışmalıyız. Teknoloji, sanayi, ticari, askeri sistemler 

karşısında ki gelişim evresinde geç kaldığı ve çok ırklı bir devlet olması sebebiyle hızla toprak ve 

ekonomik gelir kaybettiği değerlendirilmiştir.  
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