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Özet 

Modern zamanlara ait bir bilim dalı olan “Halkla �li�kiler”in geçmi�i, 
insano�lunun kurdu�u ilk devletlere kadar uzanır. Bir araya gelen insan topluluklarında 
söz sahibi olan kimseler, yönetilen konumundaki halkla ileti�ime geçmek için birtakım 
araçlar kullanmı�lardır. Bu kullanılan araçlar, halkla kurulan ili�kinin derecesini tayin 
edecek bir yapı arz etmektedir.  

Bu çalı�mada XIX. asır padi�ahlarından Sultan Abdülaziz dönemi 
uygulamalarından yola çıkarak Osmanlı Devleti’nde halkla ili�kilerin biçimi incelenmi�tir. 
Bu dönemde camiler, vakıflar, padi�ahın fermanları ile gezileri, tekkeler ve gazetecilik 
üzerinden Sultan Abdülaziz’in halkla kurdu�u ili�kiler ortaya konulmu�tur. 

Anahtar Kelimeler: Sultan Abdülaziz, Halkla �li�kiler, Cami, Vakıf, Gazete, 
Ferman, Tekke. 

 

Abstract 

Public Relations’ history which is of contemporary time goes back to first states 
was established by humans. Arbiter human Where in human groups used in same tools in 
order to communicate with public. These using tools present to determine a structure for 
communication degree with public. 

In this article, Public Relations’style in Ottoman Empire was examined with 
Sultan Abdülaziz era practices Who is of 19.century’s sultan. In this era, in term of 
mosques, foundations, sultan’s commands and tours, islamic monastery and journalism, 
Sultan Abdülaziz’s communicate to public was explained. 

Keywords: Sultan Abdulaziz, Public Relations, Mosque, Foundation, Newspaper, 
Command, Islamic Monastery. 

 

Giri� 

Halkla �li�kiler’in bir bilim dalı olarak ortaya çıkması XIX. yüzyılın ba�larında 
gerçekle�mi�tir. Her ne kadar bir meslek olarak bu tarihte çıkmı� olsa dahi, bu bilimin geçmi�ini 
ilk insanî ili�kilerin ortaya çıktı�ı zamanlara kadar götürebiliriz. �lk ticaretin ba�laması, �ehir 
veya kabile devletlerinin görülmeye ba�lanması “hedef kitle” kavramının da ortaya çıkmasını 
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sa�lamı�tır. Halkla ili�kiler, toplum ve toplumu olu�turan bireylerin çevresiyle kurdu�u anlam 
ba�ını ifade eden ileti�imin yardımcı unsurları arasındadır.1 Bu ba�lamda halkın ya�adı�ı 
zamanla, o zamanın insanları ve olaylarıyla kurdu�u ba�ların bütünü Halkla �li�kiler’in aslî 
sahası olarak kabul edilir. Di�er bir deyi�le Halkla �li�kiler; birey ve toplumun ekonomik, 
politik, tarihî, sosyolojik ve psikolojik süreçlerle ili�kisi olarak da tanımlanabilir. (Talan, 2003: 1-
3). 

Bu tanımdan hareketle Halkla �li�kiler gibi daha çok modern zamanlarda ihtisas alanı 
haline gelen bir bilim dalının yakın tarihi halk-yönetici ba�lamında anlamaya katkıda 
bulunaca�ı açıktır.2 Türk tarihinin en önemli ve geni� safhasını olu�turan Osmanlı Devleti’nin 
halkla münasebetlerinin bugüne kadar yeterince ele alınmaması da bu manada üzerinde 
dü�ünülmesi gereken bir husustur.3 

Osmanlı Devleti’nde halk-hükümdar ili�kilerinin olu�masında �slâmiyet ba�ta olmak 
üzere Türk gelenek ve görenekleriyle, ili�ki kurulan devletlerdeki uygulamaların etkisinden söz 
edilebilir. Padi�ahların, dolayısıyla devletin halkla ili�kilerinin derecesi kanun, ferman, kitabe, 
siyâsetnâmeler, mesnevîler, �ehrengizler, tarih kitapları, atasözleri gibi de�i�ik türlerde 
görülebilir. Mesela padi�ahın “zıllullâhi fi’l-arz”, yani Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, �eklinde 
betimlenmesi �slâmiyet’in, yani dinî inancın ne kadar etkili oldu�unu gösteren bir semboldür.  

Osmanlı devlet te�kilatının merkezinde yer alan Saray Te�kilatı tamamen sosyal devlet 
anlayı�ıyla ba�lantılı olarak düzenlenmi�tir. Ba�ta padi�ah olmak üzere di�er devlet görevlileri 
halkın temel ihtiyaçlarını dikkate almakla yükümlüdür. Özellikle Divan ve muhtelif meclisler 
halkın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alacak bir anlayı�la kurulmu�, faaliyetlerini o �ekilde 
yürütmü�lerdir. (Uzunçar�ılı, 1998: 45 vd.). Osmanlı’da ilk dönemden beri halkın istek ve 
�ikâyetlerine büyük önem verilmi�tir. Halkın dilekleri do�rudan padi�aha ula�tırılmaktadır. 
(Uzunçar�ılı, 1948: 1-2; �nalcık, 1973: 89). Padi�ahlar halkın taleplerini dinlemeye büyük önem 
vermi�lerdir. Padi�ahlarla halkın ili�kilerini çe�itli araçlar üzerinden görebiliriz. Mesela Cuma 
ve bayram namazları, av törenleri; �stanbul ve çevresindeki mesîreler, �enlikler, saray ve 
kasırlara gerçekle�tirilen ziyaretler bunlar arasındadır. �nalcık, 1965: 105). 

Osmanlı’nın her bakımdan zirveye ula�tı�ı 16. asırda e�lence hayatının da 
çe�itlendi�ini görüyoruz. Bu asırdan sonra devletin yönetim merkezi olmasının da tesiriyle 
�a�aalı ve debdebeli e�lenceler daha çok �stanbul’da kar�ımıza çıkıyor. Cülus, velâdet, evlilik ve 
zafer �enliklerinde yapılan ve genel itibariyle “donanma” adı verilen �enlikler halkla devletin 
bütünle�mesinin görüldü�ü yerler arasındadır. Çünkü bu törenler geni� bir katılımla 
gerçekle�tirilir. Bu tip özel günlerde toplar atılır, tellâllar ba�ırtılır, �ehir ba�tanba�a süslenir, 
yollara taklar dikilir, minareler arasına mahyalar asılır, meydanlara çadırlar kurularak havai 
fi�ekler atılır, akrobatlar, canbazlar, sühan-sazlar, zor-bâzlar, esnaf alayları, gölge oyuncuları, 
kuklacılar, köçekler, hünerlerini gösterir, fener alayları düzenlenir, büyük ziyafet sofraları açılır, 
askerlere ve muhtaçlara paralar da�ıtılır. (�eker, 2009: 20-25). Bunun için ihtiyaç sahipleri böyle 
günleri büyük bir özlemle bekler. 

Osmanlı’da halkla ili�kilerin görülebilece�i yerler arasında padi�ahların çe�itli 
uygulamalarının yanında esnaf te�kilatlarının ayrı bir yeri vardır. Farklı esnaf ve sanatkâr 
guruplarının örgütlendi�i bu yapılar halkla ili�kiler açısından çok kıymetli verileri içerirler. 
Özellikle âhîlik te�kilatı faaliyetleri ve amacıyla ba�lantılı olarak Selçuklu ve Osmanlı 
devletlerinde önemli hizmetleri yerine getirmi�tir. Bunun yanında camilerin, tekke ve 
zaviyelerin, kanunnâmelerin, ulemânın, askeriyenin, �iir ve edebiyatın, efsane, destan, 
masalların o zamanlarda halkla ili�kilerin seyrine dair bilgileri içerdi�ini söyleyebiliriz. 

                                                 
1 Bu konuda bakınız: Erdo�an- Korkmaz, 2002: 340 vd..  
2 Yönetim-halkla ili�kiler münasebeti hakkında de�erlendirmeler için bakınız: Kazancı, 1996: 71-76; Çamdereli, 2003: 61-
71. 
3 Osmanlı’da Halkla �li�kiler genel hatlarıyla bir çalı�manın içerisinde incelenmi�tir. Lakin bu kitap akademik 
disiplinden yoksundur. Bunun yanında, kurumsal düzeyde bazı genel bilgiler verdi�i için Osmanlı’daki halkla ili�leri 
anlama ve anlatma noktasında eksik bir çalı�madır. Söz konusu çalı�manın ilgili kısmı için bakınız: Kazan, 2007: 57-98. 
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Toplumdaki yardımla�ma ve dayanı�mayı ifade eden vakıflar bir müessese olarak 
Osmanlı’da toplumu birbirine kenetleyen en önemli kurumlar arasındadır.4 Osmanlı Devleti; 
ba�ta padi�ahlar olmak üzere, hanedan mensuplarının yaptırdı�ı selâtin vakıfların yanı sıra, 
devletin çe�itli kademelerinde bulunan görevliler ve halktan maddî durumu iyi olanlar 
tarafından birçok insan da vakıflar kurmu�tur. Bu sebepten Osmanlı “Vakıf Medeniyeti” olarak 
da kabul edilir. 

Osmanlı’daki vakıf müessesesinin bir tarafında da saraya mensup kadınlar vardır. 
1809-1917 yılları arasında kurulan yetmi� iki selâtin vakıftan kırk be�ini kadınlar tesis etmi�tir. ( 
Öztürk, 1995: 33-35). Selâtin vakıflar deyince akla gelenler cami, hastane, külliye, çe�me, 
mektep, sebil, namazgâh gibi �eylerdir. Bu vakıflar sosyal yardımla�ma ve dayanı�mayı 
sa�ladı�ı gibi toplumda meydana gelebilecek ekonomik dengesizlikleri de ortadan kaldırmı�tır. 
Bu anlamda halkı ihtiyaçlarını gidermede ve halkla bütünle�mede çok önemli bir yeri vardır. 
Vakıfları bir kurum olarak de�erlendirdi�imizde günümüzde belediyelerin ve sair sosyal 
müesseselerin i�levini yerine getirdi�ini görürüz. Halkın istek ve ihtiyaçları do�rultusunda 
faaliyetlerde bulunmu�tur. �ehirle�me açısından da vakıfların önemli bir yeri vardır. Sultan 
Mahmud’un kadınlarından Bezm-i Âlem Valide Sultan ve Pertevniyal Vâlide Sultan ile kızları 
Adile Sultan kurdukları vakıf ve hayratlarla namını halk arasında ya�atanlardandır.5 

Osmanlı devletindeki halkla ili�kiler uygulamaları, aslında, çok daha çe�itli sahalarda 
geni� çerçevede ele alınacak bir konudur. Tahta kritik bir dönemde, özellikle mali açıdan 
buhranların ya�andı�ı bir devrede büyük bir ümit olarak geçen Sultan Abdülaziz’in halkla 
ili�kilerde takip etti�i yol bu çalı�manın asıl mevzusudur. Onun yönetim tarzıyla ba�lantılı 
de�erlendirmelere giri�ilmemi�tir. Aynı zamanda kaynaklarda onun devri, israf, borcun 
artması yönünden de ele�tirilmi�tir. Tabii ki bu durumun halk ve aydınlar katında olumlu veya 
olumsuz kar�ılı�ı olmu�tur. (Tanpınar, 1956: 191-194). Meselenin bu tarafını, daha çok 
edebiyatçıları ve tarihçileri ilgilendirdi�i için derinlemesine incelemedik. Bu çalı�mada, 
kaynaklardan bize kadar gelen bilgi ve belgeler ı�ı�ında padi�ahın halkla ili�kileri ve bu 
ili�kilerin hangi unsurlar üzerinden gerçekle�ti�i konusu incelenmi�tir. 

Abdülaziz Döneminde Padi�ah ve Halk Münasebetlerinin Görüldü�ü Yerler 

Osmanlı Devleti’nin en buhranlı ve uzun asrında birinde tahta geçen Sultan Abdülaziz 
dönemi (1861-1876) sosyal ve siyasî hayatı de�i�tirecek pek çok önemli de�i�ikliklerin yapıldı�ı 
bir devirdir. (Ortaylı, 1983: 1 vd.). Özellikle �ehzadelerin serbest bir �ekilde hayatlarını idame 
ettirmeleri, mali konulardaki ıslahatlar ve neticesindeki ba�arısızlıklar, ordunun denizde ve 
karada neredeyse Avrupa ile boy ölçü�ebilecek bir seviyeye getirilmesi, Türk matbuatının 
giderek ve geni�leyerek geli�mesi, özel gazete ve mecmuaların artan sıklıkta yayın hayatına 
ba�laması, kahvehane ve tiyatro binalarının ço�alması, kulüp, suvare ve baloların sosyal 
hayatta yaygınla�ması hep Abdülaziz döneminde gerçekle�mi�tir. Bu anlamda Sultan 
Abdülaziz’in saltanatı dönemi halkla ili�kilerin �ekli, boyutu açısından bu sahada çalı�acak 
olanlara oldukça çok bilgi ve belge sunar. Bütün bu saydı�ımız yeniliklerin etkisiyle me�veret 
ve hürriyet fikri dönemde yaygın olarak dile getirilmeye ba�lanmı�tır.  Bunun yanında 
kamuoyunun gazete ve mecmualar aracılı�ıyla gittikçe artan baskısı, devlet i�lerine müdahalesi 
artmı�tır. Sultan hem istedi�i yenilik ve düzenlemeleri gerçekle�tirmek hem de muhalefetin 
halk nezdindeki etkisini kırmak için halkla yo�un temas gerçekle�tirmi�tir. O, halkla do�rudan 
temasa geçmek için saltanatı boyunca her sınıftan insanlarla bir araya gelmi�, memleketin 
de�i�ik vilayetlerine geziler düzenlemi�, vezirlerin konaklarına devam etmi�, farklı farklı 
camilerde namazlara i�tirak etmi�, dönemin gazetelerinde buyruklarını yayınlatmı�, tekke ve 
zaviyeleri imar ettirmi�, türbeler, camiler, mektepler in�a etmi�, devrin ilim ve sanat adamlarını 
desteklemi�tir. Orduya büyük önem vermi�, yeni silâhlarla ça�da� bir �ekilde donatılması için 
fabrikalar kurmu�tur. Özellikle donanmaya çok önem vermi�, onun zamanında yaptırılan sava� 
gemileri Osmanlı Devleti’ni zamanında dünyanın en büyük donanmalarından birine sahip 

                                                 
4 Bu konuda bakınız: Ertem, 1997: 149-155. 
5 Hanım sultanların kurdu�u vakıf ve hayratlarla ilgili olarak bakınız: Mazak, 2000: 79-124. 
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kılmı�tır. Bunun yanında askerî ve mülkî okulları yeniden düzenlemi� Mekteb-i Sultanî’yi 
(Bugünkü Galatasaray Lisesi) açmı�, Ticaret Hukuku’nu yeniden düzenlemi�, telgraf hatları 
kurdurmu�, posta te�kilatını ça�da� bir �ekilde yeniden düzenlettirmi�, belediye te�kilatını 
kurmu�, �ûra-yı Devlet ve Divân-ı Ahkâm-ı Adliye dairelerini tesis etmi�tir. (�nal, 1964: 595-
596). Padi�ahın bütün bu çabalarına ra�men parlamento ve hürriyet taraftarlarının muhalefeti 
sürekli artmı�tır. Bunun yanında Sadrazamlarından Âlî ile Fuad Pa�a’nın icraatları devrin ilim 
ve edebiyat adamlarının tepkisini çekmi�, Mahmud Nedim Pa�a’nın uygulamaları ise hem 
devlet kademesindeki çalı�anların hem de halkın yo�un tepkisine neden olmu�tur. (�nal, 1964: 
304-305). Padi�ahın devrinde askerî yenilgilerin de etkisiyle ulemâ ve halkın bir kısmının bu 
yeniliklere büyük bir tepki gösterdi�i görülür. Yeni Osmanlılar Hareketi’nin ortaya çıkması, 
gazetelerde muhalefetin artması en sonunda da Sultan’ın tahttan indirilmesi biraz da bu 
muhalefetin sonucudur. Tabii bütün bunların arkasında, yani muhaliflerin hiç olmadı�ı kadar 
seslerini yükseltmelerinin arkasında, biraz da padi�ahın tahta geçtikten sonra özgür bir ortama 
izin vermesi de vardır. Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinde nisbî rahatlık ortamı 
içerisinde bazı �air ve yazarların bazı �ehzadelerin konak ve kasırlarına devam ile siyasî, ihtilâl 
olu�umları içerisinde bulunduklarını görürüz. (�eker, 2012: 33-48). Özellikle V. Murad’ın 
�ehzadeli�i döneminde yeni Osmanlılar veya Jön Türkler olarak bilinen bir kısım me�veret 
yanlısı gençler, (Bilgegil, 1976: 389) parlamenter sistemin getirilmesini savunanların onun 
çevresinde toplandıklarını görürüz. Edebiyatın siyasetle, politikayla en fazla iç içe oldu�u bir 
devrin basama�ı mahiyetindedir. Daha önceleri Cerîde-i Havâdis’te ba�layan muhalif dü�ünce, 
gazeteler ve �ehzadenin deste�iyle giderek artmaya yüz tutmu�tur. 

Bugünkü dernek ve kulüp �eklinde ifade edilen cemiyetlerin onun döneminde giderek 
arttı�ını görürüz. Cemiyet-i �lmiye, Cemiyet-i Tedrîsiye-i Osmaniye,6 Encümen-i Ülfet (�eker, 
2012: 40-44). hep o devirde faaliyet göstermi�tir. Belirli zamanlarda cemiyet üyeleri buralarda 
toplanır, sohbetler eder; dinleyicilere konferanslar verilir, kitap ve süreli yayınlar okunur. 
(Pakalın, 1972: 532-533). 

Aynı �ekilde de�i�ik meslek gruplarını bir araya getiren ve bugünkü fuarı kar�ılayan 
sergiler de bu dönemde halkla ili�kiler açısından önemi haizdir. 1863’te Umumi Osmanlı Sergisi 
açılmı� ve yerli-yabancı büyük bir katılımla gerçekle�tirilmi�tir.7 Haydarpa�a’dan Ba�dat’a 
demiryolu dö�enmesi de onun zamanında ba�lamı�tır. Bu da memleketin refahı, ticaretin 
yaygınla�masını ve devleti zor durumda bırakan bazı isyanların halkı huzursuz eden, can ve 
mal güvenli�ini ortadan kaldıran asayi�i, isyanların kısa sürede asker sevk edilerek 
bastırılmasını sa�lamı�tır. �stanbul’un pek çok yerinde parke yollar yapılması, özellikle dı� 
semtler, dola�mayı sevdi�i için buralara böyle yapılmı�tır. Güre� ve okçulu�u ya�atmak için 
himaye etmi�tir. Padi�ahın halkla ili�kilerini gösteren bir ba�ka unsur da fermanlardır. 
Osmanlı’da padi�ahın halkla ili�kilerini sa�layan, gösteren önemli unsurlardan biri de 
fermanlardır. Daha önceleri münâdiler, cami imamları ve ilanlar aracılı�ıyla halka ula�an 
padi�ah buyruklarının bu dönemden itibaren artık gazete ve mecmuaların ilk sayfalarından 
halka ula�tırıldı�ını görürüz. Tabii ki daha önceki usuller terk edilmemi�tir. Fermanlar, 
padi�ahın halkla ili�kilerini göstermenin yanında, devletin i�leyi�ini göstermesi bakımından da 
oldukça dikkat çekicidir.8 Kayna�ını Kur�an, sünnet ve örften alan fermanlar genel itibariyle 
vergi, ceza, arazi, evlilik, ölüm, alı�veri� gibi konularda sosyal hayatı düzenleyen en önemli 
unsurlardır. Fermanların halka yönelik olanlarında kullanılan cümleler umumiyetle “Cümle 
ümmet-i Muhammed’e malumdur ki, cümleye malumdur ki ümmet-i Muhammed’denim diyen 
kâffe-i ehl-i �slâm” gibi ifadelerle ba�lar. (Cevdet, 1986: 238). Aslında bu ifade ve hitapların her 
biri ço�unlu�u Müslüman olan ülkedeki halka yönelik bir aidiyet duygusunu da içerisinde 
barındırır. Halk faydalı binalar yapılması. Öteden beri tekke, cami, hastane, yol, menzilgah, 
namazgâh, kütüphane, vakıf gibi binalar yapılarak adettir Osmanlı’da. (Karateke, 1997: 28-29). 

                                                 
6 Bu asırda faaliyet yapan cemiyetler ile bu cemiyetlerin faaliyet sahaları için bakınız: �hsano�lu, 1987: 1 vd. 
7 Sergi için bakınız: Collas, 2005: 151-156. 
8 Fermanlar hakkında geni� bilgi için bakınız: Kütüko�lu, 1995: 400-406.  
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Sultan Abdülaziz saltanatının ilk zamanlarında devletin üst düzey makamlarına atadı�ı 
kimseleri seçerken iç ve dı� kamuoyunun dikkate almı�tır. Sadrazamlardan Âlî Pa�a’yı9 Sultan 
Abdülaziz’in sevmedi�ini, fakat liyakat, maharet ve batılılar nezdindeki itibarından, 
nüfûzundan dolayı i� ba�ında bulundurdu�unu da biliyoruz. Bu hususa dair nakledilen �u 
fıkralar bizim bu görü�ümüzü teyit edecek mahiyettedir. Cevdet Pa�a diyor ki; 

“… Âlî Pa�a dahi Pâdi�âh’ın bir taraftan korkusu olmaz ise idâresi kâbil olmaz itikâdında 
bulunma�la anı Frenkler ile ürküterek licâm-ı saltanâtı eline alıp da tarîk-i terâkkîye sevk etmek 
niyetinde idi.” (Cevdet, 1986: 150). 

�bnülemin’in nakletti�i �u iki hadise de pa�anın bu hususta ihtiyar etti�i siyaseti 
göstermesi bakımından manalıdır: 

 “Sultan Abdülaziz, bir gün bir meseleden dolayı Alî Pa�aya canı sıkılarak kendi kendine Allah, �u 
âdemi ba�ımdan kaldırsun diye söylenir. Ba� mabeyinci Hasan Beyin Efendimiz, nîçün üzülüyorsunuz? 
Azledersiniz, ba�ınızdan kalkar demesine padi�ah hiddetlenüb Çık dı�arı, ben, onu azletme�i senin kadar 
bilmeyor mıyım? Azl edüb de Avrupaca bu kadar tanınmı� bir âdemin yerine kimi getirece�im diye tekdir etdi�i, 
(…) mervîdir.” 

Âli Pa�a Giridde iken imamı evvel [Esbak �eyhülislam] Hasan Hayrullab Efendi Henüz 
iadei asayi�e muvaffak olamadı diyerek aleyhinde sözler söylemesiyle Padi�ahın o koca ba�lı âdemi 
i�den çıkarmı� olsam, ba�ımıza i�ler çıkar dedi�ini Hayrullah Efendiden naklen Memduh Pa�a 
söyleyor.” (�nal, 1964: 26-28). 

Padi�ahın zamanında gerçekle�tirilen bir ba�ka faaliyet de Osmanlı devletinin 
nüfuzunun artması için faaliyetlerde bulunmasıdır. Yemen ve Necid taraflarındaki �eyhleri, 
ileri gelen kimselerin daveti üzerine buralara ordu göndermi�tir. Türkistan’daki hanlara da 
maddi yardımlarda bulunmu�tur. (Aksun, 2009: 324). 

Sultan Abdülaziz’in halkla ili�kilerini gösteren di�er hususlar �unlardır: 

1. Geziler 

Saltanatı boyunca halkla ili�kilerini sürekli yo�un bir �ekilde devam ettiren Sultan 
Abdülaziz memleket içerisinde pek çok yere seyahat düzenlemi�tir. O, halkla do�rudan temasa 
geçmek için padi�ahlı�ı boyunca her sınıftan insanla bir araya gelmi�, memleketin de�i�ik 
yerlerine geziler düzenlemi�tir. Burada hemen belirtelim ki, padi�ahların gezileri halkla 
devletin ba�larını kuvvetlendirme, halkın sıkıntılarını anlama noktasında çok önemlidir. Bu 
gezilerde, biraz da asr-ı saadet devrinin dört halifesinin, özellikle Hz. Ömer’in, halkın ya�ayı�ını 
yerinde görmek için politik ve sosyal önemi büyük gezilere çıkmasının da etkisinin 
bundu�undan da söz edilebilir. (Özcan, 1991: 361-362). 

Tahta geçi�inin ilk günlerinde �zmit tersanelerini tefti� eden, Gemlik’i dola�an, 
Keçecizâde Fuad Pa�a’nın deyi�iyle “Osmanlı’nın dîbâcesi” (Cevdet Pa�a, 1980: 58-60), Bursa’yı 
gezen Abdülaziz’in “seyahat-i hümayunları” sırasında u�radı�ı yerler arasında �skenderiye, 
Kahire, �zmir, Aydın gibi yerler vardır. Sultanın Fransa, Belçika, Almanya, �ngiltere, Avusturya, 
Macaristan ve Bulgaristan’ı da içeren Avrupa gezisi de bu manada çok önemlidir. 

Abdülaziz, ilk büyük gezisini Mısır’a gerçekle�tirmi�tir. Özellikle Kavalalı Mehmed Ali 
Pa�a’nın II. Mahmud zamanında devlete isyan etmesi, içeride ve dı�arıda devleti büyük 
zorluklara u�ratmı�, Osmanlı’nın bu büyük eyaletinde devletin “safvet ve kudreti bir lafz-ı 
murad” halinde kalmı�tır. Sultan iktidarını peki�tirmek için geni� bir toplulu�un da katılımıyla 
bu bölgeye seyahat düzenler. Aynı zamanda Arap ülkelerinde ba�layan milliyetçi ve ayrılıkçı 
hareketlere kar�ı iyi bir cevap olabilece�i de dü�ünülen bu seyahat memleket içinde ve 
Avrupa’da büyük bir ilgi ve heyecana sebep olmu�tur. Maiyetine Murad, Abdülhamid ve 
Yusuf �zzeddin gibi �ehzedeler ile Meclîs-i Vâlâ reisi Keçecizâde Fuad Pa�a’yı da alan padi�ah 3 
Nisan 1863 tarihinde bu seyahate çıkar. (Aksüt, 1945: 5-6). Donanmayla birlikte yapılan bu 

                                                 
9 Hayatı için bakınız: �nal, 1964: 4-58. 
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seyahat sırasında padi�ahın gemisinin görüldü�ü Marmara, Ege ve Akdeniz’deki her limanda 
dost ve yabancı gemilerden �erefine 100 pare top atı�ı yapılmı�, halk sahillere akın ederek 
padi�ahı selamlamı�tır. �skenderiye’de gemiden inerek �ehir merkezine geçen padi�ah burada 
konsoloslardan, ulemadan, urefadan, e�raftan pek çok kimseyle görü�ür; onların sıkıntılarına 
çare bulunmasını sa�lar. Daha sonra trenle Kahire’ye hareket eder. Orada bulundu�u her gün 
günde be� vakitte top atı�ları gerçekle�tirilmi�tir. Geçti�i her yerde halk yo�un bir sevgi 
gösterisiyle, alkı�larla kar�ılar. Bu iki �ehirde düzenlenen cuma selamlıklarında vaizler ve 
hocalar dönemin ruhuna uygun bir �ekilde �slâm dininin terâkkiye mani olmadı�ı hususunu 
hutbe ve vaazlarda dile getirmi�lerdir. (Aksüt, 1944: 24-25). Padi�ah bu seyahat esnasında 
ziraat, ticaret ve sanayi konularında birtakım tedbirler alır. Buradan tekrar �skenderiye’ye geçer 
ve gemiyle �zmir’e gelir.  Üç gün �ehrâyîn düzenlenir. Geceleri fenerler ve kandillerle �zmir 
adeta yalı bahçesine çevrilir, tam bir bayram havası ya�anır. (Aksun, 2004: 53-54). Bütün halk 
padi�ahı görmeye gelmi�tir. Kurbanlar kesilir, müezzinler salalar okur, tekbirler çekilir, alkı�lar 
edilir. Sultan Aziz ba�kent ahalisinin kendisini bu kadar co�kun kar�ılamadı�ını belirterek 
�ehirden memnun bir �ekilde ayrılır. (Cevdet Pa�a, 1986: 264). Buradan Aydın’a geçer, halka 
konu�ma yapar. �zmir ve Aydın gezisi hakkındaki izlenimlerini ihtiva eden me�hur nutku, 
devrin gazetelerinde akis bulmu�tur.10 Oradan Çanakkale’ye u�rar. Bu �ehirlerdeki gezileri 
sırasında limanlar ile yolların in�asına, tamir ve tadiline çok dikkat eder. Daha evvel memleket 
içerisine seyahat eden II. Mahmud daha çok tekke, camii ve zaviyelerle ilgilenmi�ken; o sanayi, 
ticaret ve yolların imarıyla ilgilenmi�tir. Daha sonra Gelibolu’ya u�rar, burada Süleyman Pa�a 
ile Yazıcızâde Mehmed ile Bîcan’ın türbelerini ziyaret eder. Halk nezdinde büyük bir ra�bet 
gören bu türbelerin ve buradaki vazifelilerin eksikliklerini tamamlar. Heybeli Ada’ya u�rar, 
gayr-ı Müslimlerin dertlerini dinler. Oradan da Be�ikta�’a gelir. Bu seyahat devrin pek çok �airi 
tarafından da övülmü�tür.11 

Her �eyden evvel, bu seyahatin devlet lehine çok önemli sonuçları olmu�tur. Seyahat-i 
hümayun halk-devlet bütünle�mesinin yanında, bölgedeki ayrılıkçı fikirlerin en azından bir 
süreli�ine, ortadan kalkmasını sa�lamı�tır. Bu memleketlerin ekonomisi canlanmı�, imar 
hareketleri hızlanmı�tır. Padi�ah, güzergâhı üzerindeki devlet adamlarına, imamlara, 
dervi�lere, türbedarlara, voyvodalara, ayanlar ile o bölgelerin ileri gelenlerine hediyeler 
vermi�tir. Dola�tı�ı yerlere yollar ve hastaneler yaptırtmı�; liman, cami, türbe ve tekkeleri imar 
ettirmi�tir. Rivayetlere göre bu seyahat sırasında 500 bin kuru�tan fazla atıyye ihsan edilmi�tir. 
Aynı �ekilde padi�ahın haremi de üç milyon frank de�erinde mücevherat almı�tır.12 

III. Napolyon’un Paris’teki Sergi-i Umûmî’si gönderdi�i davet üzerine padi�ahın 
gerçekle�tirdi�i bir ba�ka seyahat de Avrupa seyahatidir. Daha evvel sefer dı�ında ecnebî 
memleketlere gitmeyen Osmanlı padi�ahları arasında bu seyahat fevkalade bir olaydır. (Lütfi, 
1989: 108). Bu seyahatin amacı arasında �unlar vardır: 

• Medeniyetin Türkiye’de ne kadar ilerledi�ini ilan etmek, 
• Rusya’nın besledi�i emeller ve çizdi�i korkunç projeler hakkında Avrupa’nın 

dikkatini çekmek, 
• Hıristiyan hükümdarlar yanında padi�ahın, dolayısıyla devletin itibarının ne kadar 

büyük oldu�unu ülkedeki azınlıklara ve gayrı memnunlara göstermek, 
• Avrupa ülkelerinden para yardımı sa�lamak. (Aksüt, 1944: 93).  

Padi�ah, Fuad Pa�a ile me�rûtiyet isteyenler tarafından tahta çıkartılmak istenen 
Veliahdlardan Murad ile Abdülhamid ve Yusuf �zzeddin Efendileri de yanına alarak geni� bir 
maiyetle 21 Haziran 1867’de Avrupa’ya hareket eder. Marsilya’ya u�rayıp oradan o zaman 
Avrupa’nın kültür ve siyasî ba�kentlerinden biri olan13 Paris’e geçer. Burada büyük bir ilgiyle 

                                                 
10 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Aksüt, 1944: 46-48, 71-73. 
11 Bu �iirler için bakınız: Aksüt, 1944: 70, 73-75. 
12 Atıyye ve masrafların dökümü için bakınız: Aksüt, 1944: 78-81. 
13 Paris’in Türk kültür ve edebiyatındaki yeri için bakınız: Fındıko�lu, 1940: 619-659. Ayrıca Fransız medeniyetinin 
kökenleri ve geli�imi için bakınız: Ernest, 1938; Andı, 1996. 
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kar�ılanır. Padi�ahın seyahati Avrupa’nın durgun havasına hareketlilik getirmi�, batı 
matbuatını ve kamuoyunu günlerce me�gul etmi�tir.14 Abdülaziz Paris’te Osmanlı’daki siyasî 
muhalefetin önemli enstrümanlarından biri olan Yeni Osmanlılar Hareketi reisi Mustafa Fazıl 
Pa�a ile de �ngiltere kraliçesinin tavassutuyla bir araya gelmi�tir. Böylece muhaliflerin maddî 
destekçisi ve hamisi olan pa�anın muhalif tavırlarının da önüne belirli bir süreli�ine set 
çekmi�tir. (Çelik, 1994: 30 vd; �eker, 2012: 24-25). Daha sonra Belçika’ya u�rar. Buradan 
hareketle Almanya’ya, oradan da Avusturya’nın ba�kenti Viyana’ya geçer. Buradan Tuna’ya, 
gemiyle de Pe�te’ye geçer. Burada Gülbaba Türbesi’ni ziyaret eder. Bir avuç topra�ı 
beraberinde �stanbul’a getirir. (Kutay, 1991: 66-68). Padi�ah burada çok geni� bir ilgiyle 
kar�ılanmı�tır. 1848-1849 Macar Özgürlük Sava�ı sırasında Macar mültecileri Rusya ve 
Avusturya’nın tehditlerine ra�men Osmanlı’nın koruması ve vermemesinden ötürü bu tarihten 
sonra Avrupa’da ve bu ülkede ilgi artmı�tır. Bunu unutmayan Macarlar topyekûn seferlik ilan 
ederek kar�ılama merasimi düzenlemi�ler ve a�ırlamı�lardır. (Nazır, 2005: 105-107). Vidin, 
Rusçuk, Varna üzerinden 7 A�ustos tarihinde �stanbul’a döner. Buraların hepsi eski Osmanlı 
topra�ıdır. Bu dönü�te büyük bir te�rifat düzenlenir. �stanbul’da her taraf süslenir, geceleri 
çar�ılar, sokaklar, evler kandillerle süslenir. (Saz, 1974: 28-30). �airler kasîdelerle bu geli�in 
sevincini ifade ederler. (Aksüt, 1944: 215-225). Bu seyahatin siyasî meselelerin yanında Avrupa 
kamuoyuna Türklerin lehinde pek çok yazı yazılmasına da vesile olmu�tur. Batıda yo�un bir 
Türk ilgisi ba�lamı�tır. Aynı zamanda padi�ah bu gezi sonrası ülke yönetiminde uyguladı�ı 
ilerleme politikasının da do�rulu�una emin olarak dönmü�tür. Yayınladı�ı fermanda da bu 
açıkça görülür. Fermanında devletlerin güçlü olması için halk arasında ilimlerin ve faydalı 
�eylerin yayılması, yolların açılması, kara ve deniz kuvvetlerinin inzimamı ile maliyenin 
sa�lama alınması gerekti�ini Osmanlı kamuoyuyla bir kere daha payla�ır. (Aksun, 2009: 119-
120). Bu seyahat Abdülaziz’i çok etkilemi�tir. Avrupa’da gördü�ü manzara kar�ısında �a�ıran 
padi�ah, Batılı hayat tarzını yakalama yönünde atılan adımları hızlandırmı�tır. ( Dani�mend, 
1972: 216-22). 

Padi�ahın gezileri o zamanın en önemli ileti�im organı olan gazete ve mecmualar 
tarafından çok yakından takip edilmi�, geziler hakkında küçük de olsa haberler yapılmı�tır. Bir 
kere daha söyleyelim ki, Sultan Abdülaziz bu seyahatleri esnasında halkın büyük bir co�ku ve 
sevgi gösterileriyle kar�ıla�mı�tır. O, halka çok yakın ilgi göstermi�, dinî ve askeri mahalleri 
ziyaret etmi�, halkın talepleri do�rultusunda ihtiyaçlarını kar�ılamı�; yollar, hastane, hamam, 
köprü, mektep ve zahire ambarı yaptırmı�tır. Halkın teveccüh gösterdi�i tekke ve zaviyelerle 
türbeleri onartmı�, yani devletin halk için yapması gereken pek çok hizmeti yerine getirmi�tir. 

2. Gazete ve Mecmualar 

Matbaa ve buna ba�lı olarak geli�en basın-yayın sektörü; bu yüzyılda haber, bilgi ve 
fikir alı�veri�ini daha da hızlandırmı�tır. �lk kez 1831’de çıkartılan Takvîm-i Vekâyî gazetesiyle 
birlikte aradan geçen 30 yıldan sonra matbuat hayatına da hareketlilik gelmi�, gazete ve 
mecmuaların sayısında artı� görülmü�tür. Gazeteler bilindi�i üzere toplumda meydana gelen 
geli�melerin yansıdı�ı, o toplumun içinde bulundu�u siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel 
durumu gösteren bir ayna konumundadır. Bir ba�ka deyi�le gazetelerin içeri�ini incelemek 
toplumun mevcut durumunu görmek adına önemlidir. Osmanlı modernle�mesinde gazetenin 
çok önemli bir fonksiyonu vardır.15 Gazete sadece, halkı e�itmek, ona bilmedi�i, görmedi�i yeni 
bilgiler vermek, kamuoyu olu�turmak ve halkın anlayabilece�i bir yazı dili vücuda getirmekle 
kalmaz, yeni edebî türlerin girmesine ve yayılmasında yardım ederek yeni edebiyatın da 
kurulmasını sa�lar. Türk edebiyatında tiyatro, tercüme ve telif eserlerin ilk örnekleri gazeteler 
aracılı�ıyla verilmi�tir. (Tanpınar, 1956: 226) Tabii bu durum biraz da o dönemin �air ve 
yazarlarının gazeteye biçtikleri rolle ilgilidir.16  

                                                 
14 Avrupa matbuatındaki yansımaları için bakınız: Aksüt, 1944: 85 vd. 
15 Bu hususta detaylı bilgi için bakınız: Kolo�lu, 2006: 27-30. 
16 Gazete türünün Türk edebiyatına tesirleri hakkında geni� bilgi için bakınız: Enginün, 2006: 32-69. 
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Sultan Abdülaziz dönemi gazete ve mecmuaların çe�itlili�i ile bunların sosyal-siyasî 
meselelere verdi�i önemle Osmanlı tarihinde ayrı bir yere sahiptir. Abdülaziz’in halkla 
ili�kilerinin çerçevesini gösteren etkinliklerinden biri de özel gazete ve mecmualara verdi�i 
destektir. Onun zamanında daha önce görülmedik bir �ekilde matbuata hareketlilik geldi�ini 
görürüz. Aynı �ekilde 1862’de basın i�leriyle ilgilenmek üzere Matbuat Müdürlü�ü, Maarif 
Nezâreti’ne ba�lı olarak 1862’de kurulmu�tur. 1864’te de Matbuat Nizamnâmesi yayınlanır.17 
Bu kanunlar gazetelerin ne �ekilde çıkaca�ını denetlerler. Daha önce, II. Mahmud’un emriyle 
çıkmaya ba�layan gazete, a�ır dili ve bazı imkânsızlıklar sebebiyle halkın genelinin istifade 
edebilece�i içerikten yoksundur. �lk gazete olan Takvîm-i Vekâyî�nin yazarlarının pek ço�unun 
ilim adamı veya devlet kalemlerinden gelmesi dolayısıyla dili a�ır ve a�dalıdır. Bu durum 
Sultan Abdülaziz döneminde de�i�meye ba�lamı�tır. Ahmed Midhat Efendi, Namık Kemâl, 
Menâpirzâde Nuri, Ebüzziya Tevfik, Kemâl Pa�azâde Said, �emseddin Sâmi ve Basiretçi Ali 
Efendi gibi daha çok halka yönelik gazetecilik yapan, eserler yayınlayan edebiyatçıların 
sayesinde Türkçe halkın anlayabilece�i bir seviyeye gelmi�tir. 

Bu dönemde yayınlanan ve Türk sosyal, siyasî ve edebî hayatında yansımaları bulunan 
gazete ve mecmuaların ba�lıcaları, yayınlanı� yıllarına göre, �unlardır: Takvîm-i Vekâyî, Tasvîr-i 
Efkâr (1862), Mecmua-i Fünûn (1862), Mir’at (1862), Mecmua-i �ber-i �ntibah (1862), Cerîde-i Askeriye 
(1863), Ruznâme-i Cerîde-i Havâdis (1864), Tuna Gazetesi (1864), Muhbir (1866),  Âyîne-i Vatan 
(1866), Muhip (1867), Utarit (1867), Mecmua-i Maarif (1867), Terakki (1868), Mümeyyiz (1869), 
Kevkeb-i �arkî (1869), Diyojen (1869), Hadîka (1869),Vakayii-i Zaptiye (1869), Basîret (1869), 
Hakâyıku’l-Vekâyî ( 1869), Mirkat (1869), Asır (1870), Devir - Bedir (1870), �bret (1871), Hayâl (1872), 
Hadîka (1873), Sirac (1873), Latîfe (1873), Tiyatro (1874), Medeniyet (1874), �ttihad (1875), Sadâkât 
(1875), �stikbal (1875), Vakit (1875) ve Sabah (1875).18 Bu dönemde toplamda yetmi� be� gazete ve 
mecmua yayın faaliyetindedir. Aslında 1867’de Âlî Pa�a tarafından yayınlanan ve “Kararnâme-i 
Âlî” olarak bilinen gazete çıkartmayı belirli bir süreli�ine yasaklaması üzerine gazete çıkmadı�ı 
gibi bir söylemin geçersizli�i de burada tartı�ılabilir. Çünkü bu kararnâmeden sonra altmı�ın 
üzerinde yayın yapıldı�ını görürüz. Bu da o dönem için çok ciddi bir rakamdır. Aslında 
yukarıdaki gazetelerin isimleri bile iki zıt kutubun varlı�ına i�aret eder. Bir taraftan devletin 
politikası do�rultusunda yayın yapanlar, di�er tarafta ise yeni fikirler ve ideolojilerle gazete 
çıkartanlar. Bu gazeteler hürriyet fikrin yaygınla�ması, terakki fikrinin halka mal olması için 
yayınlarına a�ırlık vermi�lerdir. Hükümet nezdinde de yayın faaliyetleri halkı ifsad” olarak 
de�erlendirilmi�tir. (�nal, 1926: 60). 

3. Törenler 

Sultan Abdülaziz’in halkla münasebetlerinin görülebilece�i hususlardan bir di�eri de 
zamanında tertip edilen merasimlerdir. Bu törenler arasında Hırka-ı Saadet Dairesi’nin ziyareti, 
Cuma selamlıkları, Mevlid gecesi, velâdet ve cülus merasimleri halkla devletin bulu�masını 
sa�ladı�ı gibi ortak duygu ve inançları da temsil eder. Genel itibariyle hepsi dinî içerikli 
törenlerdir. Topkapı Sarayı’ndaki Hırka-ı Saadet Dairesi’ni ziyaret için ilim adamlarıyla üst 
düzey devlet görevlileri Ayasofya Camii’nde bulu�urlar ve buradan merasimle, “âlâ-yı vâlâ” ile 
Topkapı Sarayı’na geçer Hırka-i Saadet’i, kutsal emanetleri ziyaret ederler. Padi�ahın da bizzat 
katıldı�ı bu tören sırasında Sultanahmet ve Ayasofya meydanları hınca hınç insanla dolar.19 
Halk arasında dinî bir önemi bulunan bu ziyaretleri tabii ki halkla ili�kiler için yaptı�ını 
söylemiyoruz. Lakin bu ziyaretlerin merasim �eklinde yapılması hem bir gelene�i canlı tutmak 
adına hem de halkın nezdinde devletin, dolayısıyla padi�ahın imajı hakkında çok olumlu 
etkileri oldu�u da dikkatten uzak tutulmamalıdır. Biraz da bu bahsi ele almamızın gerekçesi 
budur. 

Sultan Abdülaziz devrinde daha önceki padi�ahlar döneminde oldu�u gibi Hz. 
Peygamber Efendimizin dünyaya te�rif edi�lerinin yıldönümü olan Mevlîd-i �erif törenlerinin 

                                                 
17 Nizamname için bakınız: Ertu�, 1959: 181-190. 
18 Bu gazeteler hakkında genel bilgi için bakınız: Nüzhet, 1931: 30-72. 
19 Bu konuda bakınız: Karateke, 1997: 234-237. 
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�stanbul’un pek çok camisinde geni� bir katılımla yapılmı�tır. Onun devrinde �ehzadeler de 
Mevlid Merasimlerine dâhil olmu�lardır. Sultanahmet, Ayasofya, Eyüp, Fatih, Beyazıt gibi 
büyük camilerin yanında �stanbul’un muhtelif camilerinde de Sultan’ın emriyle Velâdet-i 
Nebevî merasimleri gerçekle�tirilmi�tir. (Karateke, 1997: 241-242). Bu törenlere halk adeta kutsal 
bir anlam yüklemi�tir. Ülkemizde yazıldı�ı tarihten beri en çok okunan Mevlid, Süleyman 
Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât isimli eseridir. Halk arasında çok yaygın olarak okunan ve bilinen bu 
eserin yanında ilahiler, naatlar, kasîdeler de dönemin me�hur müzik adamları tarafından 
camilerde icra edilmi�tir. (Banarlı, 1962: 17-21). Padi�ah camilerde mevlid törenlerine katılan 
müezzin, imam ve müzik erbabına kıymetli hediyeler vermi�tir. O geceye mahsus, mübarek 
Mevlid Kandili’nde camilerin minarelerinde, �ehir içindeki dükkân ve evlerde kandiller 
yakılması ve “be�er nöbet” top atılması II. Mahmud zamanında, 1835 tarihinde ba�lamı�tır. (Ali 
Rıza, 2001: 137). Bu gelenek çok canlı bir �ekilde Abdülaziz devrinde de devam etmi�tir. Hatta 
yeni imkânlarla boyutunun çok daha geni�ledi�inden söz edilebilir. 

Padi�ahın halkla ili�kilerini gösteren bir di�er olay ise “Sûr-ı Hümayun” olarak 
adlandırılan dü�ün alaylarıdır. Saltanat ailesi mensuplarının dü�ünü hemen her zamanda çok 
âlâyi�li olmu�tur. �stanbul ahalisi günlerce önceden dü�ün hazırlı�ına �ahit olur. Çe�itli meslek 
grupları, devlet adamları bu hazırlı�a etkin bir �ekilde katılırlar. Dü�ünden önce ni�an ve nikâh 
alaylarının geçi�i esnasında Muzika-i Hümayun e�lenceli parçalar çalar, halk alayın geçti�i 
yerlerde yol kenarlarına dizilerek seyreder. Dualar ve alkı�lar eder. Gene dü�ün hazırlı�ı olarak 
dikkati çeken bir di�er husus da �stanbul’un dört bir tarafına imamlar ve muhtarlar aracılı�ıyla 
çocuklarını sünnet ettirmek isteyenlerin gelip isimlerini yazdırmalarının istenmesidir. �ehir 
ba�tan aya�a süslenir ve geceleri her yer kandillerle donatılarak gündüze çevrilir. Halkın 
e�lenmesi için gündüz ba�ka, gece ba�ka seyirler yaptırılır. Meddahlar, canbazlar, orta 
oyuncuları, �ekerciler, �erbetçiler, canbazlar, zorbazlar halkı e�lendirir. Esnaf mahalle baskını, 
terzi, yazıcı, çe�me, timerhane, berber, kale isimleri altında çe�itli oyunlar düzenler. Dü�ün 
süresince her ak�am havai fi�ek gösterileri yapılır. (Baycar, 2006: 24-43). 

�ehzadelerin sünnet törenleri de halkla devletin bütünle�mesi bakımından önemli bir 
göstergedir. �stanbul’daki çevre vilayetlerden binlerce çocu�un sünnetinin bütün masrafları 
padi�ah tarafından kar�ılanır. Sultan, bizzat sünnet merasimine katılır ve çocukların her birine 
kıymetli hediyeler verir. Aynı �ekilde gündüz ve gece çe�itli vesilelerle halk e�lenir, �stanbul bir 
bayram yerine döner. Her dinden ve milletten kız ve erkek mektep talebeleri de kayıklarla 
sünnetin yapılaca�ı mesire alanına getirilerek yedirilir, içirilir, hediyeler verilir. Müslüman hoca 
ve talebeler Kur�an ve ilahiler okur. Yahudi ve Hıristiyan talebe ve hocalar tarafından da 
ayinler yapılır. (Karateke: 1997: 66-69). 

Bunun yanında yabancı devlet adamları ile hükümdarları için de törenler, �ehrayinler 
düzenlenmi�tir. Sultan Abdülaziz’in misafiri olarak �stanbul’u ziyaret eden Fransa �mparatoru 
III. Napolyon’un e�i Eugenie �erefine düzenlenen e�lenceler, �ehrayinler ve resmigeçitler 
hadiselerin canlı tanı�ı olan Ali Rıza Bey tarafından, ayrıntılarıyla ele alınır. (Ali Rıza, 2001: 41). 

4. Halk-Padi�ah �li�kileri Bakımından Camiler 

Osmanlı’da halkla ili�kilerde camilerin ayrı bir yeri vardır. Devlete ve millete dair 
i�lerin yürütülmesinde, halkın haberdar edilmesinde camilerin önemli bir fonksiyonu vardır. 
Türkiye’de gazetecilik ve onunla ba�lantılı olarak okur-yazarlık yaygınla�ana kadar mahalle 
imamları ile mektep ve medrese hocalarının memlekete ait i�lerden halkı haberdar edilmesinde 
ve devlet-millet ili�kilerinin düzenli bir �ekilde yürümesinde aktif bir rolü vardır. Bu rolün en 
önemli kısmı hiç �üphesiz devlet erkinin en tepesinde yer alan padi�aha aittir. Padi�ahların 
Cuma ve bayram namazlarına, kandil ve Mevlid merasimlerine,  bazı vakit namazlarına 
i�tirakleri halkın hükümdara ula�ması için en önemli vesileler arasındadır. 

�slâm dünyasında dinî, siyasî ve içtimaî yönden Cuma namazının ayrı bir yeri vardır. 
Bütün Müslümanların camilerde bulu�tu�u bu vakitler hem dinî bir vazifenin yerine getirilmesi 
hem de toplumun devletle ili�kisini göstermek bakımından önemli i�levleri yerini getirdi�ini 
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söyleyebiliriz.20 Tarih boyunca �slâm devletlerinde birtakım hükümdarlık alametleri vardır. 
Bunların ba�ında sikke ve hutbe gelmektedir. Özellikle hükümdarların camilerde Cuma günleri 
hutbelerde kendi isimlerinin zikredilmesi ve dua edilmesi kendi adlarına hutbe okutmaları, 
hâkimiyet sahalarını göstermek açısından çok önemlidir. Hutbe, ba�ımsızlı�ın ve me�rûiyetin 
en önemli göstergesidir. Bu konuda tarihte yüzlerce örnek vardır.21 

Osmanlı’da halkla ili�kilerde Cuma namazlarının ayrı bir yeri vardır. Cuma 
selamlıkları, hükümdarın izni, isminin hutbede okunması, cumaya katılması, icra edilen 
merasim ve bu sırada halkla olan münasebeti gibi hususlar bir silsile takip etmektedir. (�p�irli, 
1991: 462). Osmanlı’da hükümdarlar daha Osman Gazi’den ba�layarak me�rû mazeretleri, sava� 
ve seyahatler dı�ında kalan zamanlarında Cuma namazlarını ba�kentin de�i�ik camilerinde 
kılmaları adeta bir anane haline gelmi�tir. Padi�ahların saraydan çıkı�ından tekrar saraya 
dönü�üne kadar gelenekselle�mi� bazı merasimler yapılır. Veziriazam, vezirler, pa�alar ve di�er 
devlet ricali padi�ahın yanında giderek yol boyunca devlet i�lerine dair bilgiler arzeder. 
Cumaya gidi� ve dönü�te yol boyunca dizilen halk padi�aha büyük ilgi gösterir, hatta Cuma 
çıkı�ı “padi�ahın mübarek yüzünü” görmeyi kutsal kabul eder. ( Selânikî, 1989: 568). 

Cuma selâmlı�ı sırasında halk bir taraftan da dilek ve �ikâyetlerini bizzat hükümdara 
ula�tırmasıdır. Bu sırada Kapıcılar Kethüdâsı aracılı�ıyla arzuhâller toplanır, kethüdâ 
tarafından padi�aha okunur o da vezirlere gere�inin yapılması için emirler verir. Hükümdara 
verilen arzuhâllerin gere�inin yapılmasında genellikle sadrazamlar sorumludur. �cap edeni 
yaptıktan sonra da neticesini padi�aha bildirmekle yükümlüdür. Sadrazamın ihmali padi�ah 
tarafından sert bir �ekilde ikaz edilmesine sebep olabilir. 

Devrinin bütün aksaklıklarına ra�men Sultan Abdülaziz de devlet ve milletin 
durumunu yakından görmek için hemen her cumayı bir ba�ka camide geçirmi�tir. Denilebilir ki 
tahtta kaldı�ı süre içinde halkla yakın ili�ki kurmu�tur. Buralarda dinledi�i sorunlara hemen 
çözüm bulunmasını emretmi� ve buyruklarının yerine getirilip getirilmedi�ini de sıkı bir 
�ekilde takip etmi�tir. Sultan halkla ili�kilerini camiler üzerinden gösteren bir ba�ka örnek de 
devletin çe�itli yerlerindeki camilerin in�ası ve tadilatı konularında gerçekle�tirdi�i 
yardımlardır. Halkın arzuları do�rultusunda cami ve türbelerin, halkın kutsal bildi�i 
ziyaretgâhların tadil ve tamirini gerçekle�tirmi�tir. Aksaray Valide Camii, Sadabad Camii, 
Maçka sırtlarında Aziziye Camii, yine Konya'da Aziziye Camii, Beylerbeyi Sarayı ve Çıra�an 
Sarayı onun döneminde in�a edilmi�tir. 1865 Hoca Pa�a yangınında Fatih civarındaki tekke ve 
camiler ile medreselerin yeniden in�ası için büyük paralar sarf etmi�tir. (Ali Rıza, 2001: 144). 

5. �lim ve Sanat Çevrelerini Koruma 

Kendisi de sanatkâr bir mizaca sahip olan Sultan Aziz, �airleri ve ilim adamlarını 
korumu�, kollamı� ve sanatında öne çıkan kimselerin bir kısmını bizzat huzurunda a�ırlamı�tır. 
Resim ve müzikten anlayan padi�ahın askerlik bilgisi üst seviyededir. Türk, Arap ve Fars 
edebiyatlarını iyi bilir. Çok iyi bir hattattır. Bestekârdır, ney üfler. Her sazı çalmasına ra�men 
gençli�inde Mevlevî sohbetlerinde bulundu�u için ney üflemeyi çok sever. Yaz gecelerinde 
saraydaki yatak odasının pencereleri açık olmakla bazen ney ile hazin hazin taksim eyledi�i 
rivayet edilir. (�nal, 1958: 18-23). Sanatla ba�lantısı bu kadar kuvvetli olan padi�ah Mâbeyn-i 
Hümayûn’a katip olarak aldı�ı kimselerin sanattan anlamasına dikkat etmi�tir.  

Onun sanat ve çevreleriyle ili�kileri sanatı ve sanatçıyı himayenin yanında ki�isel 
tecessüsünün de do�al bir sonucudur. Sultan Abdülaziz; tahta çıktı�ı zaman daha evvel ders 
okudu�u ve ilmine ve �ahsiyetine büyük de�er verdi�i Ders Vekili ve Huzûr-ı Hümayun 
derslerinden mukarrir olan Ak�ehirli Hasan Fehmi Efendi’yi padi�ah hocalı�ına tayin eder. 
Sultan Abdülaziz tahta geçti�i ilk senelerde geleneksel Türk tiyatrolarından orta oyuncularının 
mesle�inde iyi olanlarını da Muzika-i Hümayûn’a aldırır ve maa�a ba�lar. Bunu yapmasında 
ortaoyununu milletin ahlâkına ve memleketin ilerlemesine hizmet edecek �ekilde bu oyuncuları 

                                                 
20 Cuma namazının toplumsal ve siyasî yönü hakkında bakınız: Ergin, 1977: 1052-1058. 
21 Bir örnek için bakınız: �bn-i Kemâl, 1970: 111-112. 
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ıslah etmek arzusunda bulundu�u anlatılır. (Ali Rıza, 2001: 155). Abdülaziz devrinde 
ortaoyununa sahip çıkması bu sanatın ra�bet bulmasına vesile te�kil etmi�tir. Onun devrinde 
ilgi gören mûsiki-�inas, hattat, yazar ve �airlerin saraya intisap edenleri aynı zamanda 
mesleklerinde de ileri bir seviyeye varmı�lardır. Padi�ah sanatçıları himaye ederken din ve ırk 
ayrımı yapmamı�tır. XIX. asrın ba�larında yeti�en Ermeni asıllı bestekârlardan Nikogos 
müzikteki yetene�inden ve ileri derecedeki bilgisinden dolayı Abdülaziz’in musikî meclislerine 
ça�rılmı� ve sazlı sözlü eserlerini me�k etti�i yapıtları çok be�enilmi�tir. (�nal, 1958: 71). 
Abdülaziz, yurtdı�ından gelen yabancı sanatçıları da destekleyerek Batı’daki olumsuz Türk 
imgesinin ortadan kalkmasına da çalı�tı�ı söylenebilir. (�eker, 2007: 68-71). Mesela Rusya’da 
ya�ayan me�hur ressam Ermeni Ayvazofaki; 

“Ben, Sultan Abdülaziz’den tasvirim mukabilinde aldı�ım ihsanı hiç bir hükümdardan almadım. Fakat 
onun bende cihan hazineleriyle mübadele edemiyece�im bir yadigârı vardır ki yegâne medâr-ı mefharetimdir. O ise 
bana sipari� etmi� oldukları bir sandal nümûnesidir ki kırmızı kalemle dört be� hattın ke�îdesiyle hâsıl olmu�dur. 
Ben, ressamım, pek çok resim müsveddesi de gördüm. Lâkin dünyada bir sandalın o vaz�a mahsus olan hâlini böyle 
dört çizgi ile iraeye muvaffak olmu� hiç bir ressam tasavvur edemem.”  (�nal, 1964: 596). 

diyerek Sultan Abdülaziz’in sanata verdi�i de�eri dile getirmi�tir. 

Yukarıda da belirtti�imiz üzere zamanında gazetelerin kurulması için çaba harcamı�, 
hatta maddî desteklerde bulunmu�tur. Tasvîr-i Efkâr gazetesinin ilk sayısı Keçecizâde Mehmed 
Fuad Pa�a tarafından padi�aha takdim edilince, o, yaveri Rauf Bey aracılı�ıyla �inasi’ye 500 
altın göndermi�tir. (Ebüzziya, 1973: 237-238). 

Uzun süre Dâhiliye Nâzırlı�ında bulunan Memduh Pa�a da babası Mehmed Emin 
Pa�a’yla birlikte giden kona�ına gelen �bnülemin’e �öyle anlatmı�tır: 

“Evâil-i hâlimde altı sene maa�sız olarak Hariciye Mektubî Kalemi’ne devam ettim. Kalemin serhalifesi Saib 
Bey, mahlûl vuku buldukça yirmi be� kuru� teklif ederdi, kabul etmezdim. Sultan Abdülaziz merhumun cülûsunda 
dört be� beyitli bir tarih takdim ettim. Bir gün Mabeyn Kitâbeti’ne memur edildi�imi haber verdiler. Huzura 
gitti�imde Padi�ah, fesini ve cübbesini çıkarmı� oturuyordu. Ben, girince fesini giydi, cübbesini arkasına aldı. Resmî 
ta�zimi îfâ edip geriye çekildim. Benimle beraber giren Ba�kâtip Hakkı Pa�a’ya hitâben ‘Pederi [Mazlum Fehmi Pa�a- 
ozaman Valide Sultan Kethüdası imi�] büyük biraderinin [Tevkii Tevfik Bey] hizmetime, bunun da biraderinin 
yerine Âmedî Kalemi’ne kabulünü iltimas etmi� ise de bana tarih söyliyen budur. Bunun mükâfatını biraderine 
vermek adâlete muvafık de�ildir dedim ve kendini hizmetime aldım’ dedi. Hakkı Pa�a da ‘merhamet ve adalet-i 
hümayunları öyle icab eder’ cevabını verdi. Maa�sız kaleme devam etti�im müddetin her senesine bin kuru�tan fazla 
dü�tü.” (�nal, 1969: 914). 

Âlî Efendi de “Tarz-ı Cedîd” ismiyle yazdı�ı bir Mevlid’i sultana takdim edince ona 
padi�ah tarafından yirmi bin kuru� atiye verilir. (�nal, 1969: 1400-1401). 

Padi�ahın bu �ekilde sanat ve sanatçıya ilgisi sanat faaliyetlerinde ilerlemeyi de 
beraberinde getirmi�tir. Aynı zamanda padi�ahın halk arasındaki itibarını arttırmı�tır. Bu 
anlamda onun adına söylenilen �arkı ve türküler, yazılan kasîdeler padi�ahın halkla ili�kilerini 
gösterecek çok önemli bilgiler ihtiva eder. Aynı �ekilde padi�ah hakkında yazılan �iirlerden 
onun sanat çevreleriyle ili�kilerini de görebiliriz. Ölümünden sonra yazılan �iir ve yakılan 
a�ıtlara bakıldı�ı vakit halk nezdinde, sanat çevrelerinde sultanın çok sevildi�ini söyleyebiliriz. 
Bu �iirler ve övgüler padi�ahı halkın gözünde çok farklı bir mertebeye yükseltmi�tir. 22 

Sultan Abdülaziz’in vefatı sonrası halkın uzun süre matem tuttu�unu biliyoruz. Ali 
Kemâl’in babası e�raftan Hacı Ahmed A�a’nın ticaretle u�ra�tı�ı, resmî hiçbir irtibatı olmadı�ı 
hâlde saltanata büyük bir hürmet besler, “nâm-ı �ahâneyi” büyük bir saygıyla telaffuz eder, aile 
fertlerinin de aynı �ekilde davranmasını ister. A�a küçüklü�ünden itibaren cuma günleri 
selamlık merasimine çocuklarıyla birlikte gidermi�. Uzaktan Sultan Abdülaziz Han’ı görürse o 
gün ona bir bayram günü olurmu�. Sultan’ın hal’ ve katline çok üzülen a�a, hal’ olayına karı�an 
pa�alara büyük bir kin besler. Hatta bazı cumalar sabah namazından sonra Süleymaniye 
civarındaki kona�ının üst katındaki Bo�az’a nâzır pencereye oturup o zaman herkesin dilinde 

                                                 
22 Bu �iirlerden bir kısmı için bakınız: �nal, 1964: 368-371; 388-390. 
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olan �u hüzünlü �arkıyı Çıra�an Sarayı’na do�ru üzgün bir �ekilde söylemi� ve sonra da 
hüngür hüngür a�lamı�: 

“Beni tahttan indirdiler 
Be� çifteye bindirdiler 
Topkapı’ya gönderdiler 
          Uyan, Sultan Aziz, uyan 
          Bütün kan a�lıyor cihan” (Ali Kemal, 1985: 13-15). 

Aslı Hacı Ahmed A�a’nın bu hisleri dönemin ortak duygularından biridir. Hem 
padi�ahın halkla ili�kisinin derecesini hem de halkın ona ilgisini görebiliriz.  

SONUÇ 

Sultan Abdülaziz dönemi Osmanlı tarihinin birçok açıdan problemli bir dönemidir. O, 
büyük umutlarla tahta geçmi�, ba�langıçta halkın kendisinden bekledi�i �eylere uygun bir 
yönetim anlayı�ını benimsemi�tir. Daha sonra saltanatının son zamanlarında Mahmud Nedim 
Pa�a ve bazı devlet yöneticilerinin icraatları, halkta olmasa dahi, aydın kesimin ele�tirilerinin 
kendisinin �ahsında yo�unla�masına neden olmu�tur. Onun döneminde gazete ve mecmuaların 
sayısal olarak artması halkla ili�kilerin boyutunu de�i�tirdi�i gibi mevcut devlet anlayı�ının da 
sorgulanmasını beraberinde getirmi�tir. Sultan Aziz döneminde zihniyetlerden ba�layarak 
toplum hayatına yayılan bir de�i�imden söz edilebilir. Bu de�i�im devlet yapısıyla sınırlı 
kalmamı�, etkisi özellikle kendisinden sonra git gide çok daha fazla hissedilecek �ekilde siyasî 
hayattan zihniyet dünyasına, oradan da sosyal hayata varıncaya kadar sanata, kültüre, 
edebiyata, e�itime, kısacası topluma, insana ve hayata dair her �eyi derin bir etki altına almı�tır. 
Yaptı�ı gezilerle, bu geziler esnasında halk ile kurdu�u diyaloglarla, devlet ve millete 
kazandırdı�ı çok sayıda dinî ve sosyal yapıtla, kurdu�u vakıflarla o da atalarının yolunu takip 
etmi�tir. Onun zamanında ula�ımda, hukukta, haberle�mede ilkler ya�anmı�; saat kuleleri, 
yangın kulesi, köprü, cami, dergâh, su bendi, çe�me, mektep, muvakkithane, kö�k, saray, türbe 
gibi eserlerle yo�un bir imar hareketi de gerçekle�tirilmi�tir. Onun dönemi, Sultan Abdülmecit 
dönemiyle birlikte, yönetici ve saray ahalisinin en rahat dönemidir. Bu hürriyet ortamı 
edebiyat, dü�ünce ve sanat çevrelerine de yansımı�tır. Özellikle konak ve yalılarda edebiyat ve 
mûsikî meclislerinin düzenlenmesi onun zamanında artmı�tır. Padi�ahın Mısır ve Avrupa’ya 
gerçekle�tirdi�i seyahatler devletin e�itim, yönetim ve kültür politikalarını belirleyerek içerde 
ve dı�arıda büyük etkilere yol açmı�tır. Son olarak �u söylenebilir: Sultan Abdülaziz Han, 
halktan kopuk bir padi�ah de�ildir; bilakis o, saltanatı boyunca her sınıftan halkla iç içe 
ya�amı�tır. 
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