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Öz: Sultan III. Selim devrinde başlayan köklü ıslahatların önemli sonuçlarından birisi, Osmanlı 

Devleti ile Batı arasındaki ilişkilerin oldukça hızlanmasıdır. Özellikle yurt dışına öğrenci 

gönderilmeye başlanması ve birçok alanda girişilen modernleşme faaliyetlerini sürdürmek için 

Batıdan uzmanların getirtilmesi, söz konusu iki kültür arasındaki alışverişi de farklı bir boyuta 

taşımıştır. Tanzimat döneminde ortaya çıkan Genç Osmanlılar, Batı meselesini farklı bir boyutta ele 

almış ve ülkenin selametini Osmanlı Devleti’nin Batı tarzında dönüşümünde bulmuşlardır. Tanzimat 

ve Sultan II. Abdülhamid dönemleri boyunca özellikle muhaliflerin örgütlendiği Batı şehirleri, artık 

Osmanlı aydınının uğrak yerlerinden biri olmuştur. Batıya seyahat eden ve gördüklerini imtiyaz 

sahibi olduğu gazetede yayınlayan Osmanlı aydınlarından birisi de İkdâmcı Ahmet Cevdet’tir.  

Makaleye konu olan İkdâmcı Cevdet’in yazıları (8 Temmuz 1911-9 Ağustos 1911) İsviçre seyahati 

esnasında müşahede ettiklerini anlattığı gazete yazılardan oluşmaktadır. Söz konusu yazılarda 

Cevdet, İsviçre’yi hemen her yönüyle gözlemlemiş ve Osmanlı Devleti’yle kıyaslamalar yapmıştır. 

Makalede İkdâmcı Cevdet’in özlemlerinden yola çıkılarak Osmanlı ile İsviçre’nin kıyaslanmasının 

gerçekliği üzerinde durulmuştur. Ayrıca Osmanlı aydınının Batıya bakışı eleştirel bir yaklaşımla 

anlamlandırılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimleler: Modernleşme, Batı, Osmanlı, Aydın, İkdâm 

Abstract: One of the most significant results of the radical reforms that started during the period of 

Sultan Selim III’s reign is that the relations between the Ottoman Empire and the West gained speed 

on social level. Especially starting to send students abroad and bringing experts from the West in 

order to maintain the attempted activities of modernization took the cultural exchange between the 

two subject cultures to another level. The Young Ottomans who emerged during the Tanzimat Reform 

Era handled the issue of West in another dimension and found the salvation of Ottoman Empire in 

Western style transformation. Western cities where especially opponents organized during the 

Tanzimat and Sultan Abdulhamid II periods were visited frequently by the Ottoman highbrow. One of 

the Ottoman highbrows who travelled the West and published what he saw in a newspaper of which 

he was a grant holder was Ikdamci Ahmet Cevdet. 

Cevdet’s writing which constitutes the subject of the article are the newspaper articles in which he 

described what he had observed during his journey to Switzerland. Cevdet, in these writings in 

question, observed Switzerland in almost every aspect and compared her with Ottoman Empire. In 

this article, the reality of the comparison between Ottoman and Switzerland was emphasized based on 

Cevdet’s observations. Furthermore, the perception of West by Ottoman highbrow was attempted to 

interpret with a critical approach.  

Keywords: Modernization, Occident, Ottoman, İntellectual, İkdâm 
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Giriş 

Osmanlı modernleşmesi, diğer adıyla Batılılaşma, başlangıç olarak 17. yüzyılın son 

çeyreğine kadar geri götürülse de radikal ve köklü bir şekilde Sultan III. Selim sonrası 

başlayan ve günümüze kadar devam eden uzunca bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç, Osmanlı 

Devleti’nin daha önce yapmış olduğu ıslahatlardan keskin çizgilerle ayrılan ve Batı’nın 

üstünlüğü esasına dayanan bir düşüncenin ürünüdür. 19. yüzyılda başlayan bu yeni eğilim, 

Karpat’ın değişiyle geleneksel kültüre yabancılaşmaya ve ikileme sebep olmuştur. Zira 

Avrupa’dan iktibas edilen kanunlara, kurumlara, ekonomik ve sosyal düzene, hâlihazırda 

Osmanlı’da var olandan daha üstün bir sosyal ve politik düzenin ürünü olarak bakılmıştır.
1
19. 

yüzyıl öncesi ıslahatlar, daha çok Osmanlı Devleti’nin içsel zorlamasıyla meydana gelen ve 

kendi medeniyet dairesi içerisinde yapılan düzenlemeler iken, özellikle Sultan II. Mahmud 

döneminden sonraki süreç Batı medeniyetinin üstünlüğü tezine dayandı. Türk modernleşme 

serüveni Orhan Okay’ın deyişiyle ister bilinçli olsun isterse bilinçsiz olarak savunulsun 

“müphem kavramlarla pusula daima Batı’yı işaret ettiği” gözden kaçırılmaması gereken bir 

olgudur.
2
 Bu tez aslında yeni bir medeniyetin kapısını aralamak ve belki de o medeniyetin 

içerisine dâhil olmayı amaçlayan yolun başlangıcı olarak da görülebilir.  

Osmanlı devlet adamları II. Viyana Bozgunundan sonra askerî alandaki gerileyişin 

sebeplerini irdelemeye başladı. Özellikle Lale Devri olarak anılan dönemde ekonomik anlamda 

ciddi atılımlarda da bulunuldu. Daha sonraki süreçte de birçok kez ordu ve toprak düzeniyle 

ilgili düzenlemeler yapılmaya çalışıldı. Ancak yapılan düzenlemelerde söz konusu Batı 

maîşetinin izleri yoktu. Bu anlamda bu yenilikler, 19. yüzyılda cereyan edecek olan ıslahat 

faaliyetlerinden tamamen farklıydı. 17. ve 18. yüzyılda yapılmaya çalışılan modernleşme 

faaliyetleri, tek çizgide devam eden bütüncül bir süreç değildi. Sultan II. Mahmud dönemine 

kadar geçen süreçte tensikâtlar
3
 genellikle kişilere bağlı olarak ve kesintilerle devam etti. 

Modernleşme/Batılılaşma askerî mağlubiyetlerin bir sonucu olarak doğduğu için, Osmanlı 

devlet adamları/aydınları ilk başta Batı’nın teknik alandaki ilerlemelerini öğrenmeyi ve 

mümkün mertebe orduyu eski ihtişamına geri döndürmeyi amaçladı. Bu amaçla Osmanlı 

Devleti’nin askerî teknik ve teknoloji alanında Batı Avrupalı çağdaşlarına göre geri kaldığını 

bildiren ilk eseri ulemandan Hasan el-Kâfî tarafından yazılmıştır. Usûlü’l-hikem fi nizamî’l 

alem adlı kitapta dönemin askerî teknolojisinden bahsedilmiş ve Osmanlı ordusunun Batılı 

hasımları karşısında yenilmesinin sebeplerini sorgulamıştır.
4
 Osmanlı Devleti’yle, Batılı 

çağdaşlarını karşılaştıran erken dönem eserlerinden biri de İbrahim Müteferrika’nın yazmış 

olduğu Usûlü’l-hikem fi nîzam’ül-ümem dir. Müteferrika eserinde Avrupa’nın inkişâfındaki 

sırrın askerî usullerdeki üstünlüğüne dayandığını belirtmiş, Osmanlı Devleti’nin de bu yolda 

yürümesinin zorunlu olduğunu ifade etmiştir.
5
 Yine Ebubekir Ratîb Efendi gibi Batı ile temasa 

geçmiş olan Osmanlı devlet adamları, Batı’nın taklidi meselesinden başka çarenin kalmadığı 

üzerinde hemfikirdi.
6
 Ancak Sultan II. Mahmud devri ile başlayıp Tanzimat ile devam eden ve 

köklü ıslahat teşebbüslerine girişildiği dönem, öncesi ile kıyaslanamayacak şekilde Osmanlı 

aydınının Batı medeniyetiyle hemhal olmaya başladığı bir dönemdi. Bu dönemde Batılılaşma 

meselesini teknik bir durum olarak gören Osmanlı aydınları olduğu gibi, medeniyet yönüyle de 

                                                           
1 Kemal Karpat, Osmanlı Modernleşmesi: Toplum, Kurumsal Değişim ve Nüfus, Timaş, İstanbul 2014, s. 82. 
2 M. Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2016, s. 11. 
3 Düzenlemeler, düzene koyma. 
4 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, (Çev. Ahmet Kuyaş), YKY., İstanbul 2009, s. 76. 
5 Mümtaz Turhan, Kültür Değişimleri, Altınordu, Ankara 2017, s. 104. 
6 M. Şükrü Hanioğlu, “Batılılaşma”, DİA, Cilt 5, Ankara 1992, s. 149. 
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Batı’ya intikali düşünenler de oldu.
7
 Batı’nın medeniyet tasavvuru Tanzimat döneminde 

tartışılmaya başlandı. Batı medeniyetinden iktibaslar ve bu medeniyetin taklidi meselesinin ana 

düşüncelerden biri haline gelmesi bahsi geçen dönemle ilintilidir.
8
  Tanzimat dönemi eliti, 

Mustafa Reşid Paşa’nın açmış olduğu yolda devam etti. Bu yol Batılılaşma idi ve bizzat 

Paşa’nın kendisi tarafından “medeniyet yolu” olarak tasvir ediliyordu.
9
 Batı kültürüyle yoğun 

bir ilişkinin başlamasından sonra, Batı kültürünün üstünlüğü Osmanlı aydınlarının çoğu 

tarafından kabul gördü. Ancak bu durum Osmanlı aydınının zihninde eklektik bir yapıyla 

varlık kazandı. Çünkü Batı’nın üstünlüğü meselesini peşinen kabul etmiş olan Osmanlı 

aydınının zihin dünyasında, Batılı fikir akımlarından etkilenen bütüncül bir felsefi doktrinin 

izlerini aramak oldukça güçtür.
10

 Osmanlı modernleşmesi sürecinde bahsedildiği üzere çareyi 

Batı’nın taklidinde görenler olduğu gibi, bunun tam karşısında konumlanan ve devletin yapmış 

olduğu ıslahatlardan rahatsız olan bir kesimde mevcuttu. Bunlar şeriata bağlı kalarak Osmanlı 

Devleti’ni eski ihtişamına ulaştırmayı gaye edinmişlerdi.
 11

 Üçüncü bir kesim olarak saya 

bileceğim bir kısım aydın/devlet adamı ise Batı’dan ilim ve fennin alınması taraftarı olmakla 

birlikte, medeniyet boyutunda bir taklide karşı idi. Örneğin Ahmet Cevdet Paşa medeniyetin 

ilerlemesinin ilim ve fen ile olacağını belirtiyor, ancak yapılacakların İslam medeniyeti 

dahilinde olmasını ileri sürüyordu. Yine Mehmet Akif’de (Ersoy) aynı düşünceden hareketle 

Alınız ilmini garbın, alınız sanatını demekle birlikte, kültür değişimine karşıydı.
12

 

Çalışmamızın konusu olan Ahmed Cevdet’in İsviçre yazıları, Osmanlı aydının Batı’da 

gördükleri karşısındaki hayranlığını ve müşahedeleri neticesinde doğuya/Osmanlı’ya bakışı 

açısının irdelenmesi bakımından önemlidir. Makalede İkdamcı Cevdet’in Batı hakkındaki 

düşüncelerine ve yer yer Batı’yı Osmanlı ile kıyaslamalarına yer verilecek ve sonuçta da 

Cevdet’in Batı tasavvuru Garpçı Osmanlı aydınlarına genelleyerek değerlendirilmeye 

çalışılacaktır. Söz konusu bu makale ile Batı’nın bir medeniyet tasavvuru olarak, Cevdet’in 

düşüncesindeki yerini vuzuha kavuşturmayı umuyorum. 

İkdâmcı Cevdet’in Gözüyle Batı ve Doğu 

Ahmet Cevdet İstanbul’da doğdu. Babası İstanbul’un tanınmış tütün tacirlerinden Hacı 

Ahmed Efendidir. Hukuk Mektebi’nden mezun olan Cevdet, Arapça, Farsça ve Fransızca 

dersleri aldı. Kendi gayretiyle Almanca ve Rusça öğrendi. Bildiği diller sayesinde Tercüman-ı 

Hakikat gazetesine mütercim olarak girdi. Takvim-i Vekâyi’de yazılar yazdı. 5 Temmuz 

1894’ten itibaren İkdâm Gazetesi’ni yayınlamaya başladı. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 

vukua gelen 31 Mart Vakası’ndan sonra Avrupa’ya gitmek zorunda kaldı. Cumhuriyet’in 

ilanıyla yurda dönen Cevdet gazeteciliğinin yanında İkdâm Kütüphanesi adı altında birçok eser 

yayınladı.
13

 İkdâmcı Cevdet, Avrupa’da gezip gördüklerini doğu ülkeleriyle kıyaslayarak 

                                                           
7 M. Orhan Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2008, s. 30. 
8 Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, (Haz. Abdullah Uçman), YKY, İstanbul 2007, s. 70-71. 
9 Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim, İstanbul 2015, s. 132. Osmanlı aydınları Batılılaşma 

düşüncesi açısından ele alındığında tek bir çizgide devam eden bir fikir birliğinin olmadığı görülür. Şinasi biraz 

daha farklı bir yere konumlandırmakla birlikte, Namık Kemal gibi düşünen Osmanlı aydınları, devletin gülüyle 

dikeniyle Batı medeniyetine intisabını düşünmüyorlardı. Bkz.  Şerif Mardin, “Tanzimat ve Aydınlar”, Tanzimat’tan 

Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul, s. 46-54. Tanzimat devri Osmanlı aydınlarının 

düşünce dünyası için bkz. Süleyman Hayri Bolay, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Siyasî, İdarî ve Sosyal Düşünce 

Temsilcileri, Cilt 1, Nobel, İstanbul 2015. 
10 Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, s. 23. 
11 Mehmet Ali Karaman, “Osmanlı Modernleşmesinde Basın”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, Ağustos 2014, sayı. 32, s. 139 
12 İsmail Kara, Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri”, Dergâh, İstanbul 2014, s. 

127. Cevdet Paşa, Tezakir, (Yay. Cavid Baysun), Cilt 4, TTK, Ankara 1991, 25. 
13 Nuri Yüce, “Ahmed Cevdet (1862-1935)”, DİA, s. 55. (elektronik erişim.) 



 

  

 İkdâmcı Cevdet’in İsviçre Notları Işığında Osmanlı Aydınının Batı Algısı 

 
Journal of History Studies 

 
166 

 

Volume 10 
Issue 7 

October  
2018 

 
 

 
 

çıkarımlarda bulundu. Osmanlı özelinde geri kalmışlığın sebeplerini araştırdı. Söz konusu bu 

tür tespitlerde bulunduğu en önemli yazılarından biri de “İsviçre Notları”dır. Cevdet İsviçre 

notları adlı makalelerini kurmuş olduğu İkdâm Gazetesi’nde yayınladı. Bu makaleler hem bir 

batı Avrupa ülkesi olan İsviçre’nin tanınması açısından hem de ülkenin Osmanlı ile kıyaslanıp, 

devletin nasıl kurtarılacağına yönelik tespitlerde bulunması bakımından kıymetlidir.  

İkdâmcı Cevdet İstanbul’dan başlayan seyahatinde yol güzergâhında gördüklerini -

insanları, çevreyi, kurumları vs.- Batı Avrupa devletlerindekilerle karşılaştırıp, konularla ilgili 

çıkarımlarda bulunur. Bu açıdan doğuya ve doğulu olana karşı bir nahoşluğun olduğunu 

belirtmekte yarar vardır. Cevdet, kendisi gibi geceli gündüzlü çalışan insanların birkaç ay 

istirahate muhtaç olduğunu bunun hem fizikken hem de üzüntüden harap olmuş zihni için 

gerekli olduğunu vurgular.
14

 Müellifi üzüntüye gark eden ve sinirlerini harap eden şeyin 

doğunun/Osmanlı’nın geri kalmışlığıdır. Fakat devamında Avrupa’ya varıldığında gördükleri 

karşısında daha fazla çalışmanın gerekliliğine, hele Türklerin bu anlamda hiç durmaması 

gerektiğine ifade eder. Türk aydınlarından seyahat edenlerin mutlaka gördüklerini yazması 

gerektiğini ve hiç olmazsa gördüklerini yakınlarıyla, komşularıyla hasbihal etmesinin bir 

zorunluluk olduğunu belirtir. Cevdet’e göre Türklerin bir şeye ihtiyacı vardır, o da başını 

kaldırıp dünyaya bakmak ve uyanmaktır. Cevdet’in yazılarında Avrupa’ya duyduğu hayranlık 

sadece kurumsal bazda olmayıp, sosyal düzen ve çevreyi de kapsamaktadır. Seyahatinin 

başlangıcında doğuyu nefes alınamayan bir yer olarak gören Cevdet Doğu ile Batı’yı şöyle 

birbirinden ayırmaktadır: 

Her ne vakit şimendiferle seyahate çıkar isem Belgrad’ı geçinceye kadar kendimi 

Avrupa’da farz etmem. Ben bunu bazı kimselere naklettiğimde onlar da benim gibi 

hissettiklerini itiraf ettiler. Avrupa ikliminde, yani Belgrad’dan öte de hemen Sırp 

hududunu geçer geçmez başka bir hava eser. Zihin başka bir inbisât hisseder. Bunun iki 

türlü sebebi vardır: Biri ruhî ve manevidir. Hürriyet ve müsâvat-ı kanunîye yani 

meşrutiyet denilen te’sis-i mülkî henüz Balkanlarda kemale gelmemiş olduğundan 

Balkanlar dâhilinde insan hep eski dünyanın kokularını hisseder. İşte bu ruhanî bir 

tesirdir. Şimdi tesir-i cismânîye gelelim. Balkanlarda şimendifer güzergâhı asla Balkan 

haricindeki Avrupa güzergâhına benzemez. Şimendifer yolunun iki tarafındaki kirlilik, 

nizamsızlık, kâğıt parçaları, süprüntüler Balkan haricinde yoktur. O kirlilik yalnız 

Balkanlara mahsustur. Yalnız tren etrafını değil, ahalinin üstünü, başını dahi böyle 

görürsünüz.
15

  

Cevdet’in olumsuz düşünceleri sadece Balkanlarla ilgili değildir. Aynı şekilde Osmanlı 

Devleti’nin de geri kalmışlığını ve toplumdaki kirliliğini sert bir dille eleştirir. Seyahatinin ilk 

duraklarından olan Edirne’ye sabaha karşı varan Cevdet burada gördüğü bir simitçiyi tarif eder 

ve bunu topluma geneller. Yazısındaki şu betimlemeler bu açıdan önemlidir: 

Bindiğimiz tren sabahleyin Edirne’ye muvâsalatında orada gördüğüm bir 

simitçinin üstünü-başını, mendilinin, önündeki peştamalının kirini, ayaklarının 

mülevvesiyetini hiç unutmayacağım! Ne kadar tabiatsız adamlarız ki böyle bir simitçinin 

sattığı simidi yiyoruz, o adama ne ustası ne müşterisi ne hükümet ne de ihtiyaç bir laf 

söylemiyor. Sonra bir de Balkan’ın öbür tarafındaki adamları görün. İnsaniyetin vâsıl 

olduğu dereceyi anların (onların) kıyafetlerinde görürsünüz.
16

 

                                                           
14 Cevdet, “İstanbul’dan İsviçre’ye”, İkdâm Gazetesi, Numara 789, 11 Receb 1329, s. 1. 
15 Cevdet, “İstanbul’dan İsviçre’ye”, s. 1. 
16 Cevdet, “İstanbul’dan İsviçre’ye”, s. 1. 
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Cevdet daha sonra bu düşüncesini Batılı toplumlar için genelleyerek, insanların saçlarının 

taranmışlığından, yüzünün gözünün düzeninden ve hizmetlerinden övgüyle söz ederek, söz 

konusu bu kavimler karşısında insanın “Allah sizden razı olsun” demeye mecbur hissettiğini 

belirtir. Yazısında Avrupa’nın kendisine mahsus bir hudut tahsis ettiğini belirten Cevdet, 

büyüklü küçüklü bütün batılı devletlerin kendilerinden olmayanları vahşice sömürmelerini 

görmemezlikten gelerek; bu hududun içine dâhil olmak isteyen herhangi bir milletin yapması 

gereken şeyin yeni yerler fethetmek de değil, ilim ve marifeti celp etmesi olduğu tespitinde 

bulunur.
17

 Bu açından müellifin Batı ülkelerinin tarihsel arka planlarını görmezden gelerek, 

çıkarımlar yaptığını vurgulamakta yarar vardır. Çünkü Cevdet’in bu yazıları yayımladığı 

dönemde Osmanlı toprakları dâhil dünyanın birçok yeri batılı büyük güçlerin istilası ve 

sömürüsü altındaydı. Bütün dünyada birkaç bağımsız ülkeden birisi Osmanlı Devleti idi. 

Yazmış olduğu “İsviçre Notları”ndan hareketle şunu söyleyebiliriz ki, Cevdet’in 

Batılılaşmayla ilgili düşüncesi sadece bir teknik mesele olmayıp, bir medeniyet meselesidir. 

Bu anlamda Batı’nın insan modelinin de örnek alınması gerektiği fikrindedir. Çünkü yazara 

göre Batılı insan tipi, insanlığın eriştiği son mertebedir. Bu noktada Şemseddin Sami’nin de 

Doğu ile Batı medeniyetlerinin kıyaslaması önemlidir. İsmail Kara’nın aktardığı makalesinde 

Sami, “İslam medeniyetinin munkarız, mahvolmuş, eski âsâr-ı atîka ilmine ait bir medeniyet 

olduğunu, bugün ve yarın için var ve geçerli tek medeniyetin Avrupa medeniyeti olduğunu 

açıkça ve deliller ileri sürerek” anlatmaya çalışır.
18

 II. Meşrutiyet döneminin Garpçı aydınları 

da Cevdet’in düşüncesi konusunda hemfikirdi. Şükrü Hanioğlu’nun aktardığına göre 

Sabahattin Bey “Medeniyet-i Garbiye ile münasebete giriştiğimizden beri memleketimizde bir 

intibâh-ı fikrî gözüküyor, bu münasebetten evvel cemiyetimiz bir hayât-ı fikrî ihtiva etmiyordu” 

diyordu.
19

 Bahsi geçen dönemde özellikle İctihad etrafında toplanan -Abdullah Cevdet, 

Kılıçzade Hakkı, Celal Nuri v.s.- Garpçılar sadece teknik meselelerle veya devletin Avrupaî 

bir görünüm kazanmasıyla uğraşmıyorlardı. Onların temel isteği Asya kafasına sahip fertlerin 

bir bir Avrupaî bir zihin dünyasına evirilmesiydi. Mecmuanın başyazarı olan Abdullah Cevdet 

Osmanlıları Avrupa’nın talebesi olarak görüyor ve bu medeniyetin gülüyle dikeniyle komple 

alınmasını savunuyordu.
20

 Batıcı aydınlara göre Osmanlılar çektikleri bütün sıkıntıları 

Avrupalı olmadıkları için çekmektedir. Devletin tek kurtuluş yolu vardır o da 

“Garplılaşmak”tır. Bütün kötülüklerine rağmen Batı, Doğu ile kıyaslandığında kabul 

edilebilirdir bir medeniyete sahiptir. Bir başka örnekte Hüseyin Cahit, Batı’yı bütün uygarlığı 

kendinde toplamış bir yer olarak Batı’nın yaşam, özgürlük, kültür, sanat, refah hepsini kendi 

bünyesinde mezcettiğini, bunların Batı uygarlığını var eden şeyler olduğunu ifade eder. Cahit’e 

göre Doğu’da ise durum tam tersidir.
21

 Ahmet Cevdet’in de temsilcisi olduğu bu zihin dünyası, 

Batı medeniyetini tek kurtuluş yolu olarak görüyordu.
22

  Bu atitüdü (tavır/tutum) Osmanlı 

aydınlarının birçoğunda olsa da elbette genel tavrı değildir. Gaspıralı İsmail yazmış olduğu 

                                                           
17 Cevdet, “İstanbul’dan İsviçre’ye”, s. 1.  
18 İsmail Kara, Din ile Modernleşme Arasında, s. 16.  
19 Hanioğlu, “Batılılaşma”, s. 150. 
20 Abdullah Cevdet ve beraberindeki Garpçı düşünürler fert bazında Batılılaşmadan yana oldukları için toplumun 

Avrupa adab-ı muaşeretiyle hemhal olmasını istiyorlardı. Bu amaçla Cevdet Mükemmel ve Resimli Âdâb-ı Muâşeret 

Rehberi yayınlamıştı. Bu elbette ki tek rehber değildi. Bu dönemde buna benzer birçok rehber ve yazı yayımlandı. 

Bkz. Cem Doğan, “Son Dönem Osmanlı Düşününde Kültürel Değişme Platformu Olarak Batılılaşma: Dr. Abdullah 

Cevdet ve İçtihat Dergisi Örneği”, Memleket Siyaset Yönetim, Cilt 7, S. 8, Ankara 2012, s. 126-159. Necmi Uyanık, 

“Batıcı Bir Aydın Olarak Celal Nuri İleri ve Yenileşme Sürecinde Fikir Hareketlerine Bakışı”, Selçuklu Üniversitesi 

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl 2004, Sayı 15, s. 227-274. Batı’nın varılacak olan medeniyet olarak görülmesi 

kuşkusuz Osmanlı dönemi aydınlarına has bir durum değildir. Cumhuriyet döneminde de bu tutum devam edecektir. 

Bkz. Zeki Mesud, “Avrupalılaşmak, Asrîleşmek”, Hayat, Sayı 4, Ankara 1926, s. 7. 
21 Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 383. 
22 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul 2010, s. 69. 
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“Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvazene” isimli risalesinde Batı’yı Cevdet’ten oldukça 

farklı görmektedir. Gaspıralı Avrupa’ya bakış açısından Osmanlı aydınlarını da eleştirdiği 

yazısında Avrupa’yı şöyle anlatmaktadır: 

“Buyurun ister Paris’e ister Londan’a ister diğer bir merkez-i medeniyet olan 

şehrin birine fikren seyahat edelim. Meselâ London’a varmış olalım. London’da ne 

göreceğiz? Dağlar gibi 5-6 kat kârgir binalar mı, cesim temür köprüler mi – Yer 

dibinden Femza nehri altından yapılmış temür yolları mı- 5-10 bin amele işleyen 

fabrikaları mı- Hükümdar sarayları gibi olan mektepleri mi- Âleme umûr-ı siyâset ve 

adalet nümûnesi hesâb olunmuş meb’ûsân-ı divanhanesi parlamentoyu mu göreceğiz? 

Hayır. Yalnız bunlara, aşikâre âsâr-ı medeniyete dikkat eder isek ve maîşetinin içyüzüne 

dikkat etmez isek, bir şey anlayamayız. Ancak kudretlerine, akıllarına şaşıp kalacağız. 

Maîşetinin içyüzüne dikkat edelim. İşte beş yüz bin liralık bir kârgir bina. Yalnız 

içerisini ziynetlemiş mermer, ipek, billur, çini, fafûru akçeye tebdil olunur ise, şark 

ticaretine büyük bir sermâye olabilir. Bu bina bir adamındır. Yer zemininden 

yukarısında bir familya ikâmet ediyor. Üç beş adamdan ibaret bu familyanın 

ahşam(akşam) taamından sonra sofrasına naklolunan nâdir meyvenin ve müskiratın 

değeri olan akçe ile memâlik-i şarkiyede on familya, on gün rahat geçinebilir! Servet 

böyle toplanmış; ma’işet böyle bollanmış. Bu medeniyete tâb’i olmamak mümkün mü? 

Şu binanın yer zemininden aşağı katına dahi bir dikkat edelim. Üç beş ayak nerdüban 

ile indik. Odaları insan dolu. Pencereler tavan dibinde. Duvar rutubetli yerden yine 

rutubet devam ediyor. Hava yok gibi… Kokudan insan terinden burnunuz varacak yer 

bulmaz. Sadâdan gürültüden kulaklar vazifesini terk eder. Gördüğünüz pislikten 

işittiğiniz edepsizlikten vicdan ayağa kalkar. Ufakça bir oda, sekiz on adam hapis 

olunmuş gibi kadın, kız, yaş, kart halsiz ve sarhoş ağlayan ve gülen hep bir yerde 

birbirini görmez ve işitmez gibi yaşamaktadırlar! … Bunların mekânları değil bir odası 

olmayıp bir odada ancak kiralanmış bir yatak yerleri vardır. Yatak dahi kendilerinin 

değildir. Şöyle ki, oturdukları, yatıp durdukları yer icar iledir. Bir kazan bir çanağa 

mâlik olmayıp yedikleri lokantadan içtikleri tavernadan meyhanedendir. Âlem yanar ise 

hakikaten bir hasırı yanmayacak bunlardır.”
23

 

Cevdet, İsviçre’ye varıncaya kadar gerek yol güzergâhında gördüklerini ve gerekse 

konaklamak durumunda olduğu şehirler hakkında bilgiler vermiştir. Bu şehirlerden birisi de 

Avusturya’nın İnsburg şehridir. Söz konusu bu yerleri ilk defa gördüğünü belirten müellif bu 

bölgenin güzelliğinin tarif edilmeyecek derecede olduğunu ifade etmiştir. Tirol güzergâhının 

güzelliğiyle insanı köylülük hayatına celp ettiğini ve ruhu okşayan bir manzarasının olduğunu 

belirtmiştir. Cevdet seyahati esnasında Osmanlı tebaasından iki kişiye rastladığını ve bunların 

Avrupa’nın ma’mûriyeti karşısında mütehayyir olduklarını, ancak kendi ülkelerinde hiçbir 

ilerlemenin olmadığından dert yandıklarını belirtmiştir. Yazar Osmanlı Devleti’nin geri 

kalmışlığına şöyle serzenişte bulunmaktadır:   

“İstanbul’dan Cesr-i (Cisr)Mustafa Paşa’ya kadar olan küçücük arazimiz ne idiyse 

şimdide odur! Hiçbir âsar-ı terakki, hiçbir âsar-ı temeddün yoktur. Hükümet, şimendifer 

kumpanyası, ahali güya ellerini bir işe sürmemeye tövbe etmişlerdir. Ufak bir zekânın, 

ufak bir gayretin, ufak bir iş bilmenin, ufak bir memleket ve vatan muhabbetinin 

                                                           
23 Gaspıralı İsmail, Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvazane, Matbaa-i Ebu-Ziya, Konstantiniye 1302, s. 11. 

Gaspıralının bu tespitlerinin bazılarını çok daha sonraları Ahmet Haşim Frankurt seyahati esnasında yapacaktır. 

Sokakta gördüğü değişik tipteki insanları ve yaptıkları işlerden bahseden Haşim Almanya’yı büyük, pembe fakat içi 

kurtlu bir elma olarak tasvir edecektir. Ahmet Haşim, Frankurt Seyahatnamesi, Dergâh, İstanbul 2018, s. 23. 
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numunesini görmek mümkün değil? Ya rabbü’l-alemin nedir o göçebe hayatı!  Nedir o 

harabî, nedir o uyuşukluk!”
24

 

Oysa Avrupa’da yazara göre bu durumun tam tersi bir hayat vardır orda. Avrupa’da bir 

şimendifer bekçisinin kulübesi bile insan ikametgâhıdır. Etrafı temiz, manzarası hoş bir yerdir. 

Ayrıca bu kulübenin önünde küçük bahçede sebze ve çiçek vardır. Bütün bunlar bu 

memleketlerde medenî insanların var olduğunu ifade eden şeylerdir. Bizdeki durum ise bunun 

tam tersidir. Bırakın bekçi kulübesini, bütün istasyonlar tam bir çoraklıktır. Kimse bu gibi 

yerlerde ufacık bir yeşil alan oluşturmadığı gibi, toplumun kullandığı bu yerleri silip 

süpürmek, temizlemek de kimsenin aklına gelmiyor. Cevdet’e göre: “…bir halkın ahlakı 

üzerinde bu gibi intizamatın büyük tesiratı vardır ve olur. Medeniyet ve terakkiye sevk edilmek 

istenilen kimselere daima güzel numuneler göstermek lazımdır.”
25

 Batı medeniyetiyle ilgili 

fikirlerini genel itibariyle birinci makaleye serdeden yazar asıl konusu olan ve daha önce de 

birkaç defa seyahat ettiği İsviçre hakkında bilgiler vermiştir. Cevdet, İsviçre’nin birçok yönden 

Türkiye’ye dersler verecek bir memleket olduğunu belirtir. Vereceği bilgilerle memleketin 

resmi ve gayrı resmî kurumlarının terakki açısından nerede olduğunun anlaşılmasını 

sağlayacağını belirtir. Ayrıca modernleşme çabaları içerisindeki bir milletin nasıl hareket 

etmesi lazım geldiğine dahi zahir olur. Cevdet, Batı’yı anlamanın önemli olduğunu, ancak bu 

yolla Devlet-i Aliye’yi zebûn bırakmış birçok meselenin çözülebileceğini belirtir.
26

  

İsviçre’nin Terakkisi ve Osmanlı Devleti 

Cevdet ikinci makalesine İsviçre ile ilgili bilgiler vererek başlar. Nüfusu az, coğrafyası 

dağlık, ziraata elverişli toprağı az olan bu memleketin Avrupa’nın ortasında bir yer 

edinmesinin sebebini ülkenin liyakatine bağlar. Ancak İsviçre gibi devletlerin varlığının 

Avrupalı büyük güçlerin bu ülkelere bakış açısıyla ilgili olduğunu da ifade eder. Bununla 

birlikte İsviçre’nin Avrupa’da kendisine gösterilen hürmeti, ilim ve marifet açısından ileri 

gitmesine borçlu olduğunu belirtir. İnsanların manevi bir mevcudiyeti haiz olmadıkça, onların 

“canlı cenaze” tabirine layık olan cisimlerinin hiçbir tesirinin olmayacağı Cevdet’in üzerinde 

durduğu bir husustur. Cevdet İsviçre halkını şöyle tarif eder:  

“Mert, namuslu, ilm-i fâzıl, sanatkâr, terbiyeli bir millet numunesi insan İsviçre’de 

pek iyi görünür. Topu topu üç milyon yedi yüz bin kişiden ibaret olan bu halkın vâsıl 

oldukları derece-i terakki gece gündüz düşünülecek bir mesele-i medeniye ve 

içtimâ’iyedir.”
27

 

Cevdet meseleyi yeterince anlayamayanların Köroğlu gibi “delik demir çıktı mertlik 

bozuldu” düşüncesiyle ekmeklerini bile hariçten dilenecek konuma geldiğini ifade eder. 

İsviçre’nin küçük bir ülke olduğunu belirten yazar, Fransa on üç kısma bölünse, bu ülkenin 

sadece bir kısmı büyüklüğünde olduğunu ifade eder. Memleketin dörtte birinde hiçbir mahsul 

yetişmediğini, Cenova ve Zürih gibi bazı şehirlerin oldukça kalabalık olduğunu söyler. 

İsviçre’nin etrafı Avrupa’nın büyük devletleri tarafından sarılmış durumdadır. İsviçre’nin zor 

şartlar altında büyük bir medeniyet atılımı gerçekleştirdiğini belirten müellif, Osmanlı’daki 

durumun ise tam tersi olduğunu, her şeyin Avrupa’dan alındığını belirtir ve şöyle serzenişte 

bulunur:   

“Anadolu’nun en ücra köşesindeki köylerimizin donunun Amerikan bezinden 

yapıldığını, fesin Avusturya’dan geldiğini, çiftçinin saban demirinin, çivilerin bile 

                                                           
24 Cevdet, “Cevdet, “İstanbul’dan İsviçre’ye”, s. 1. 
25 Cevdet, “Cevdet, “İstanbul’dan İsviçre’ye”, s. 1. 
26 Cevdet, “İstanbul’dan İsviçre’ye”, s. 1. 
27 Cevdet, “İsviçre’ye Bir Kuş Bakışı”, İkdâm, 13 Receb 1329, s. 1. 



 

  

 İkdâmcı Cevdet’in İsviçre Notları Işığında Osmanlı Aydınının Batı Algısı 

 
Journal of History Studies 

 
170 

 

Volume 10 
Issue 7 

October  
2018 

 
 

 
 

Avrupa’dan geldiğini insafla bir göz önüne getiriniz. O zaman on para edecek adamlar 

olduğumuzu itiraf etmez misiniz?”
28

 

Birçok yeri gezdiğini ve gördüğünü ifade eden Cevdet Osmanlılar kadar geri kalmış, 

dünya işlerinin cahili, ilimsiz, marifetsiz, sanatsız bir kavme tesadüf etmedim der.
29

 Bu 

düşüncenin Osmanlı aydınları içerisinde yaygın olduğunu, sadece Cevdet’in kişisel fikri 

olmadığını belirtmekte fayda vardır. Maddi terakkinin insan hayatının merkezine oturduğu ve 

Osmanlı Devleti’nin parçalandığı bir dönemde bu bakış açısı anlamlı olsa da söz konusu 

Türklerin -Türk eşittir Müslüman- kendi kimlikleri içerisinde nasıl var olacağına dair ciddi bir 

düşünsel birikimin olup olmadığı da tartışma konusudur.  

İsviçre’nin doğal güzellikleri karşısında da hayranlığını gizleyemeyen
30

 Cevdet insanın 

çalışıp para biriktirip mutlaka bu memleketi ziyaret etmesi gerektiğini söyler. İsviçre’nin ucuz 

birçok şehirden daha ucuz bir şehir olduğunu, hele İstanbul ile karşılaştırınca çok daha ucuz 

olduğunu ifade eder. İsviçre’de tabiat şartlarının zorluğuna karşı önemli bir atılımın olduğu ve 

özellikle sanayi ve eğitimde memleketin çok ileri olduğu Cevdet’in tespitleri arasındadır. Bu 

terakkide İsviçre meclisinin önemli bir payı olduğunu, çünkü mecliste tüccar, esnaf ve çiftçi 

kesimlerin bulunduğunu belirtir. Cevdet, Osmanlı Meclis-i Mebusan’ının en büyük kusurunun 

bu sınıfların yeterli bir şekilde temsil edilmemesi olduğunu belirtir ve ekseriyeti ayrılıkçı 

memurlarla tecessüs etmiş bir mecliste iş görülmeyeceğini de ekler. Ona göre, mecliste fiilen 

ve amelen iktisatla uğraşan kişilerin bulunması şarttır.
31

 Ancak koskoca mecliste sadece bir 

adam olduğundan bahisle üzüntüsünü belirtir. Cevdet, meclisin konuyla ilgili durumunu şöyle 

anlatır:  

“Bunun delilini isterseniz Kütahya mebusu Zeytunizâde Tahsin Efendi’nin sözlerine 

bakın. İşte bu zat vücuduyla iftihar edilen tüccarımızdandır. İktisat meselelerinde, demir 

yolu işlerinde bu zat kadar hiçbir kimse ağız açabildi mi? Başında yeşil sarığı, 

arkasında siyah cübbesi olan bu zat tam bir mebustur. Bu zatı intihap ettiklerinden 

dolayı Kütahyalılar tebriğe layıktır. Zeytunizâde yalnızdır. Ana refakat edecek diğer 

birkaç zat daha yoktur. Eğer Zeytunizâde gibi, Avrupa müessesatını görmüş on 

mebusumuz daha olsa idi üç seneden beri içinde beyhude çalkanıp durduğumuz 

boşluklar, ne icraat ile dolar idi. Ahalimizin hatırında kalsın memleketi ileri götürecek 

kimseler fili ve ameli malumat-ı medeniye ve iktisadiye sahibi kimselerdir.”
32

 

Cevdet’in bu düşüncesinde haklı olduğu, Cumhuriyet dönemi tarihçi ve sosyologlarının 

da üzerinde durduğu bir konudur. Ancak şunu da ilave etmek gerekir ki Osmanlı aydınının 

zihninde de Osmanlı Devleti’ni kurtaracak bütüncül iktisadi bir anlayış yoktur. Niyazi Berkes 

Türk Düşününde Batı Sorunu isimli eserinde Garpçı aydınları bu yönüyle dille eleştirir ve 

şöyle der: “O zamanlar köylünün yoksulluğu ile Batılıca kalkınma iflası arasındaki nedensel 

bağlantıyı bilen yoktu.”  Osmanlı aydınlarının (Türkçülerin) şiir ve edebiyat meraklısı 

olduklarını ve iktisattan bir şey anlamadıklarını belirtir. Berkes’in deyişiyle iktisadi görüşleri 

                                                           
28 Cevdet, “İsviçre’ye Bir Kuş Bakışı”, s. 1. 
29 Cevdet, “İsviçre’ye Bir Kuş Bakışı, s. 1. 
30 Dağlar arasında bulunan İsviçre tabiaten pek güzeldir. Ormanlar, çayırlar, akarsuların, manzarasındaki 

güzellikler her türlü tasvirin haricindedir. Ben buraya geleli henüz birkaç gün oldu. Gezdiğim yerler mahdud fakat 

geçtiğim yerlerin nezafetini bir türlü unutamıyorum. Halkının tabiatın azmini bu yerlerde görmeli, yüce dağlar, 

sırtlardan, yamaçlardan, dökülen çağlayanlar, matara boyu aşağıda taşların, kayaların arasından şarıl şarıl akan 

sular, bahara mahsus çiçekler ile ta can evine kadar kokusu duyulan çayırlar, çimenler, tepelerin sırtlarında 

ağaçlar. Görüldüğü üzere Cevdet’in İsviçre ile ilgili çok geniş gözlermleri vardır. Ancak yazar ne yazık ki en 

azından aynı derecede Anadolu’nun güzelliklerine vukûfiyeti yoktur. Cevdet, “İsviçre’ye Bir Kuş Bakışı, s. 1. 
31 Cevdet, “İsviçre’ye Bir Kuş Bakışı”, s. 1. 
32 Cevdet, “İsviçre’ye Bir Kuş Bakışı”, s. 1. 
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“Fransızca économie politique el kitaplarından edinilmiş bilgilerle yetişen bu iktisatçılar, 

öğrendikleri ekonomi biliminin” Anadolu’nun gerçekleriyle bağdaşmamaktadır.
33

 Nitekim 

Türk Yurdu dergisinde iktisadi konularla ilgili yazıların yayımlanması söz konusu olduğunda, 

zorunlu olarak Alexander Helphand’a (Parvus Efendi) müracaat etmeleri, Batıcı seçkinlerin 

ekonomiyle ilgilerinin çok yoğun olmadığını ortaya koyması bakımından önemlidir.
34

 Bu 

noktada iktisadî konularla ilgili Yusuf Akçura’yı farklı bir noktada ele almak gerektiğini de 

belirtmek gerekir. Çünkü kendisi dönemin aydınları içerisinde ekonomiden anlayan ender 

kişilerdendi.
35

 

Cevdet, “İsviçre yalnız dağları, gölleri, çayırları için sevilmez” der. İsviçre’yi uzaktan 

görenler, oranın yalnız kitaplarda, levhalarda tasvir edilen güzel görüşüyle şöhret kazandığını 

zanneder. Ancak bunun böyle olmadığını ifade eden yazar, İsviçre’nin tarihinin okunması 

gerektiğini belirtir. Yazar, ülkenin insanlarının istiklalleri için ne büyüklükler göstermiş 

olduğunu anlamalı ve sonra da İsviçre’de nizam ve intizamın gerçekleşmesini sağlayan eğitim 

sistemi incelenmelidir der. Cevdet, İsviçre ahalisinin geçmişte birbiriyle kavgalı olan ve halen 

dedikodusu eksik olmayan üç farklı mezhebe inandığını, bu durumun aralarında ufak tefek 

ihtilaflara sebep olsa da devletin menfaatleri göz önüne alındığında halkın birleştiğini belirtir. 

Bu konu üzerinde duran Müellif, bunun Osmanlı aydını tarafından da bilinmesi gerektiğini, bu 

yolla benzer bir yapının teessüsünün Osmanlı ülkesinde de peyda olmasını sağlayacağını ifade 

eder. Devamla bir ülkedeki en büyük vatanperverliğin halkı hakikate meylettirmek olduğunu 

söyler. Yazara göre bir memleket bu vazifesini yerine getirmediği sürece terakki edemez.
36

  

İsviçre’yi böylesine bir araya getiren şeyin hürriyet olduğunu belirten yazar, bütün İsviçre 

tarihinin hürriyet kavgasından ibaret olduğunu şu satırlarla belirtir:  

“Bir sebep bilmek istiyor idik. İşte o sebep (hürriyet-i meşrua) dan mahrum olmak 

gayr-ı te’yiddir. Bütün İsviçre tarihi hürriyet kavgasından ibarettir. Avusturyalılara, 

Fransızlara karşı ne mukavemetler gösterildi. Bir avuç halk karşılarındaki kuvvetler ile 

aciz kaldıkları zaman, kadınlar-kızlar boğazları, geçitleri tuttular, vatanlarını 

kahramancasına müdâfaa ediyorlardı.”
 37

 

Ahmet Cevdet özellikle İsviçre’deki fikir hürriyeti üzerinde durur ve Şinasi’nin “Acib 

midir medeniyet resulü dense sana” mısraında olduğu gibi mübalağalı olmasa da bu anlamda 

Mustafa Reşid Paşa’nın çok mühim bir iş başardığını söyler. Müellif İsviçre’deki kanun-ı 

esasinin fazlasıyla hürriyetperver olduğunu söyler ve bu ortamda ülkenin geri kalmasının veya 

yerinde saymasının mümkün olmadığı tespitini yapar. İsviçre’de ayrıca halka müracaatın yani 

referandumun olduğunu ve önemli işleri bu vasıta ile halka götürüldüğünü, bu yolla Meclis-i 

Mebusan’ın halkın isteklerine uymayan kanunları asla meclisten geçiremeyeceğini belirtir. 

Ahmet Cevdet İsviçre’nin kanton yönetimi biçiminden ve buna göre şekillenmiş olan hukuku 

hakkında da bilgi verir.  

Yazar vaktiyle İngiliz aydınlarının bu memleketi anlamaya çalıştığı gibi, Osmanlı 

aydınlarının da İstanbul’dan çıkıp İsviçre gibi memleketlerdeki yönetimleri, değişik milletleri 

memnun etmek için neler yapıldığını müşahede etmeleri gerektiği üzerinde durur.
38

 Yazarın bu 

gibi sistemleri örnek alırken belki de dikkatini pek vermediği husus Osmanlı Devleti’nin örnek 

                                                           
33 Niyazi Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2018, s. 61. 
34 Bahattin Çatma, II. Meşrutiyet Dönemi Türkçülük (1908-1913), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Malatya 2017, s. 112. 
35 Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu, s. 61. 
36 Cevdet, “İsviçre Nedir?”, İkdâm, 18 Receb 1330, s. 1. 
37 Cevdet, İsviçre Notları-5, s. 1. 
38 Cevdet, “Cevdet, İsviçre Nedir?”, s. 1 
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verdiği yönetim biçimlerine ne kadar uygun olduğudur. Çünkü Cevdet’in gezdiği yerler ya 

sömürge imparatorluklarıdır veya büyük devletlerin arasında yine bu devletlerin garantisiyle 

yaşayan İsviçre gibi küçük ülkelerdir. Ancak Osmanlı Devleti’nin bu dönemdeki kaderi çok 

başka bir yöne akmaktadır. O da yine örnek vermiş olduğu devletlerin teşvikiyle tebaa-i 

gayrimüsliminin Osmanlı’dan ayrılma isteğinin çok sarih bir şekilde ortada olmasıdır. Birinci 

meclisteki durum aslında bunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Verilen ayrıcalıkların, 

Osmanlılık bilincine katkı sağlaması şöyle dursun, ülkenin parçalanmasını hızlandırdığına 

kuşku yoktur. Cevdet sözlerinin devamında Osmanlı Devleti’nde intizamın dışardan getirilen 

memurlarla çözülemeyeceğini veya müfettişlerin başına bir İngiliz’in konulmasıyla işin 

çözülemeyeceğini ifade eder. Ancak müfettişlerin elinde doğru dürüst talimatnâmelerin 

verilmesi gerekir. Yazara göre ecnebilerden getirilecek kimselerin kırtasiye işleriyle 

uğraştırılmaması gerekir. Mesele yalnızca raporlar üzerine oy verme değildir. Hükümet bunu 

anlamalıdır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nde vali, mutasarrıf ve kaymakamların yetkilerinin çok 

kısıtlı olduğunu belirterek bunlara daha fazla yetki verilmesi gerektiğini savunur. Çünkü 

Osmanlı ahalisinde fikri teşebbüs gelişmediğinden yönetici ve memurların birçok açıdan 

rehber olma durumları vardır. Ancak böyle bir düzenin Osmanlı’da iktidarda olmadığını 

belirtir. Yine de umutsuz olmamak gerektiğini belirten Cevdet, nezaretler kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda memurları yetiştirmek için bir yol takip etmelidirler der. Zeki, dirayetli, 

vatanperver gençlerin Avrupa’nın gelişmiş ülkelerine gönderilip, bu yerlerde memleketin iyi 

bir şekilde nasıl idare edileceğini öğrenmeleri gerekliliğini belirtir.
39

 Cevdet bu noktadan sonra 

gençlere yönelik de ikazlarda bulunarak, yurt dışına gönderilmiş olan öğrencilerin eğitimlerine 

dikkat etmesini ve bu ülkelerde eğlenceye dalmamaları konusunda uyarır. Cevdet yurt dışına 

yeterince öğrenci gönderilmediğini şöyle ifade eder:  

Ağlanacak haldir ki mesela Avusturya gibi anâsır-ı muhtelife sergisi olan bir 

memleketin ne aksam-ı idaresine ne darü’l fünûnuna üç dört seneden beri bir adam 

göndermedik. Orada tatbik olunan fikir-i idareyi tetkik ettiremedik. Üç dört senenin ne 

kadar kıymetli olduğunu zan ederim ki şimdi anladık. Zira kendimizi birdenbire bazı 

vahim hakikatlerin karışışında bulundurduk.
40

  

Cevdet, Osmanlı’ya dair bu öğütlerde bulunduktan sonra İsviçre’deki hürriyet ortamına 

örnekler verir ve yaşadığı şu olayı aktarır:  

Bulunduğum pansiyonda ecnebi fabrikacılarından bir zat var. Bana şu vakayı 

hikayat etti: Birkaç sene evvel gümrüklere ait gayet mühim bir işim oldu. Bu meselenin 

tesviyesi büyük memurlara müracaatı iktiza ediyordu. Doğrudan doğruya reis-i cumhur 

ile görüşmekliğim tavsiye edildi. Benimle Cumhuriyet Reisi böyle bir mesele için nasıl 

konuşur diyor idim. Her ne ise kendisine gittim. Kapıcı reis efendi içeride odasındadır. 

Kapıya vurun girin dedi. Bende ikinci bir te’accüb hâsıl oldu. İşittiğim sözlere bir türlü 

inanamıyor idim girdim kapıyı vurdum “giriniz!” sedası üzerine girdim karşımda sade 

bir adam buldum. Kendimi taktim ettikten sonra sebeb-i ziyaretimi söyledim beni oturttu 

ve iyice dinledikten sonra kâtibini çağırdı. “Efendinin beyanâtını zabt edin bana verin” 

dedi. Kâtibe maksadımı tafsîl ettim. Reis-i cumhur “efendi adresinizi lütfen bana 

veriniz!” dedi. O günü Cenevre’ye gideceğimi söyledim. “Yarın saat on treniyle size bir 

cevapnâme göndereceğim” dedi. Veda edip çıktım trene bindim. Acaba hakikaten yarın 

cevap alabilecek miyim diye tereddüt ediyor idim. Cenevre’ye geldim. Ertesi günü fi’l-

                                                           
39 Cevdet, “İsviçre Nedir?”, s. 1. Esasında bu açıdan Avrupa’ya Tanzimat dönemiyle birlikte hatırı sayılır sayıda 

öğrenci yurt dışına gönderilmiştir. Ancak bunların ülkeye katkılarının ne olduğu konusu iyice araştırılmalıdır. 

Cevdet’in uyarılarında olduğu gibi bu öğrenciler amaca mı hizmet etmiştir yoksa farklı alanlara mı kanalize 

olmuştur? Bu sorular başka bir çalışmanın konusu olabilir.  
40 Cevdet, “İsviçre Nedir?”, s. 1. 



 
 
 
    

                                                                                                                                                                                             Hidayet KARA 

 
Journal of History Studies 

 
173 

 

Volume 10 
Issue 7 

October  
2018 

 
 
 

 
 

hakîka tam saat on treniyle Reis-i cumhurun cevabını alınca bu küçük memleketin nasıl 

olup da böyle bir terakkîye nail olduğunun sebebini anladım burada büyük bir hürriyet 

ve müsâvat yanında büyük bir adalet vardır.
41

 

Cevdet, hikâyesini dinlediği bu olaydan oldukça etkilenmiştir. Bu hikâye ona İsviçre’nin 

kalkınmasındaki temel âmillerden birinin ne olduğunu göstermiştir. Ayrıca Cevdet söz konusu 

İsviçre reis-i cumhurunun aldığı maaştan hareketle, bu milletin millî servetini nereye 

harcaması gerektiğini çok iyi bildiğini söyler. Çünkü reis-i cumhur yıllık yedi bin frank maaş 

alıyorken, ülke eğitime yıllık dört milyon frank harcamaktadır. Bu durumu, Osmanlı Devleti 

ile kıyaslamak oldukça olanaksızdır. Kuşkusuz yazar özellikle eğitim konusunda yerinde 

tespitler yapmaktadır. Her ne kadar Osmanlı eğitim sistemi Tanzimat dönemi ve Sultan II. 

Abdülhamid devri boyunca sürekli bir modernleşme faaliyetine tabi tutulmuş olsa da bu 

dönemde gerek eğitim programlarının topluma uygunluğu ve gerekse amaca hizmet etmesi 

bakımından istenilen seviyede değildir.  

Cevdet, İsviçre’nin ilerlemesi meselesine girmeden önce, Osmanlı Devleti’nde terakkinin 

hasıl olmamasının sebebini, Batı’yı görmemek ve öğrenmemek olarak görür. Ona göre eğer 

Osmanlılar “medeniyete” yabancı kalmamış olsa idi ve zamanında Avrupa’ya tahsil görmek 

üzere öğrenciler gönderilseydi sanayimiz mutlaka ilerlerdi.
42

 Burada dikkati çeken nokta 

yazarın medeniyet olarak sadece Batılı yaşam biçimini benimsemiş olmasıdır. Öyle görünüyor 

ki Batı dışı bir medeniyet yorumu pek aklında yoktur. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin III. Selim 

dönemi itibariyle yurt dışına öğrenci göndermeye başladığı, Tanzimat ve Sultan II. 

Abdülhamid dönemlerinde bu faaliyetin daha da yoğunlaştığı bir gerçektir. Ancak Batıya 

öğrenci göndererek ulaşılmak istenen durum tam olarak hâsıl olmamıştır. Sorun Osmanlı’nın 

Batıyı yeterince tanımama sorunu mudur? Yoksa 19. yüzyılın ilk çeyreğinde bütün klasik 

imparatorlukların ortadan kalkmasına sebep olacak tarihsel bir son mudur? Soruları çoğaltmak 

mümkündür. Ancak Osmanlı Batılılaşması ile ilgili bir gerçek vardır ki oda şekilci bir algı ile 

ıslahatların yapılmasıdır. Örneğin kanunların Batı’dan alınıp peş peşe çevrildiği bir dönemde 

bu kanunları yorumlayacak yeterli kanun adamı yoktur. Veya modern eğitim kurumlarının 

hızla inşa edildiği bir dönemde, bu eğitim kurumlarında ders veren hocaların çoğu medrese 

kökenlidir. Mümtaz Turhan’ın aktardığına göre Metternich Sultan II. Mahmud döneminde 

İstanbul’da elçi bulunan Baron von Stürmer’e yapmakta olduğu ıslahatla ilgili 3 Aralık 

1839’da bir mektup göndermiştir. Metternich mektubunda yapılan ıslahatlarla ilgili şu tespitte 

bulunmuştur: “…Bence yapmış olduğu en büyük hata, icraat ve teşebbüslerinin esaslarına ve 

hakikî mahiyetlerine atfetmesi lazım gelen ehemmiyet ve kıymeti onların şekline vermiş 

olmasıdır.”
43

  

Cevdet’e göre “medeniyete” yabancı kalışın birinci sebebi hükümetle ilgilidir. Diğeri 

aileden neşet eder. Üçüncü bir hâl ise sırf akıl ve manevi düşünceyle bağlantılıdır. Ayrıca 

Sultan II. Abdülhamid’in idaresinin de bu noktada önemli bir sebeptir.
44

 Ahmet Cevdet’in 

burada dönemin algısı itibariyle Sultan II. Abdülhamid’in hürriyeti kısıtlayıcı politikalarını 

eleştiren bir tavrının olması normal olmakla birlikte, devletin gelişiminin önünde bu dönemi 

bir engel olarak görmek pek mantıklı değildir. Sultan II. Abdülhamid idaresi bir yönüyle 

Tanzimat yeniliklerini devam ettiren, ama diğer taraftan modernleşme açısından Tanzimat 

idaresinden çok daha ileri giden bir devirdir.
45

 Özellikle okullaşmanın ülke genelinde 

yaygınlaşması, Zeytinburnu Fabrikalarının genişletilmesi, şose ve demir yolarının yapımı, 

                                                           
41 Cevdet, “İsviçre Nedir?”, s. 1. 
42 Cevdet, İsviçre Notları-3, İkdâm, 15 Receb 1329, s. 1. 
43 Turhan, Kültür Değişmeleri, s. 123. 
44 Cevdet, İsviçre Notları-3, s. 1. 
45 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi: Makaleler 4, İletişim, İstanbul 2015, s. 15.  
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telgrafın ülkeye getirilmesi, dış borçların ödenmesi gibi noktalarda Sultan II. Abdülhamid 

idaresinin başarılı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca Osman Ergin’in deyişiyle bu 

dönem eğitimde de yayılma ve ilerleme dönemidir.
46

 Sultan II. Abdülhamid dönemi 

okullarından çıkanların ülkenin kaderine etkisi düşünüldüğünde bu durum çok daha iyi 

anlaşılacağı kanaatindeyim.  

Doğulu yaşam tarzının Batılı yaşam tarzından ayrı olduğunu ifade eden Cevdet, bu 

durumun toplumun Batıyı kendisine yabancı görmesine sebep olduğunu söyler. Müslümanların 

yaşayış tarzının Batı medeniyetinin ülkeye girmesine engel olduğunu ve bunun üçüncü hal 

dediği akıl ve maneviyat ile bağlantılı olduğunu belirtir. Oysa eğer ilim ve irfandan pay 

alınmak isteniyorsa, garbın maîşetinden ister istemez etkilenmenin kaçınılmaz olduğu gerçeği 

tespitini yapar. Yazara göre Batı’nın kötü yönleri olsa da iyi yönleri de pek çoktur ve 

dünyadaki hâkim medeniyet olduğuna göre, eğer bu medeniyete bigâne kalınırsa sonunda esir 

olunacağı muhakkaktır ki buna da örnek toprakları istilaya uğramış üç yüz milyonluk 

Müslüman nüfustur.
47

 Esasında yazarın bu tespiti yani Osmanlı Devleti’nin Avrupa benzeri bir 

dönüşümü geçirmesi gerektiği konusu çok daha önceleri dile getirilmiş, eğer gerekli önlemler 

alınmaz ise Hristiyan dünyanın İslam dünyasını çevreleyeceğini ifade eden eserler yazılmıştır. 

Bu konuyla ilgili özellikle İbrahim Müteferrika ve Ebubekir Ratîb Efendi düşüncelerini 

Osmanlı devlet adamlarına da aktarmıştır. Ratîb Efendi, açıkça ifade etmese de Osmanlı 

Devleti’nin Batı Avrupa Devletleri gibi güçlenmesi için, onlarla benzer sosyal ve ekonomik 

düzenlemeler yapması gerektiğini ifade etmiştir.
48

   

 Ahmet Cevdet’in Osmanlı Devleti’nin “medeniyete” intikal etmesi gerektiğini 

belirtmesine sebep olan en önemli şey Batı’nın maddi terakkisidir. Osmanlıların İsviçre’nin 

sadece saat alanındaki maharetini bildiğini, oysa bu ülkenin dokuma, işleme, makine yapımı, 

peynircilik gibi birçok alanda hatırı sayılır bir ticareti olduğu tespitini yapar. Cevdet 

İsviçreliler hakkında bilgi verirken özellikle maddi inkişâfına dikkat çekerek, onların pek çok 

ma’mûlâtın, ham eşyasını ithal ettikleri halde hayret verici bir şekilde büyük karlar elde 

ettiğini belirtir. Emniyet sandıklarına yatırdıkları paraları bunun kanıtı olarak sunar. Cevdet’in 

verdiği bilgilere göre, 1909 senesinde İsviçre emniyet sandıklarına 1.593 milyon frank para 

tevdi edilmiştir. 1881 senesinde ise yatırılan miktar 483 milyon frangı geçmiştir. Bu hesapla 

her İsviçreli emniyet sandığına 450 frank koymuş demektir. Almanya’da bu miktar 183 frank, 

İngiltere’de 103 franktan ibarettir. İsviçre’ye yanaşmış bir memleket var ise oda 

Danimarka’dır. Bu bilgileri verdikten sonra yazar şu soruyu sorar ve cevaplar: “Bu üç buçuk 

milyon adam bu neticeye nasıl vâsıl olmuşlar? İşte bu bir sualdir, buna verilecek cevabım 

şudur: çalışmak.” Söz konusu bu çalışmanın tarif olunamayacağı ancak müşahede ile 

anlaşılabileceği belirten yazar, daha sonra kaldığı otelden, demir yollarından, tramvaylardan, 

füniküler (çekmeli vagon) bahsetmiş ve ülkedeki düzenin kendisini hayran bıraktığını 

belirtmiştir.
49

 Böylece uyanık bir milletin neler başarabileceğine dikkat çekmiş ve bu konu 

İsviçrelileri sık sık örnek vermekten geri durmamıştır.  

                                                           
46 Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, Cilt III-IV, Eser Matbaası, İstanbul 1977, s. 839. 
47 Cevdet, “İsviçre’nin Terakkiyâtı”, İkdâm, 15 Receb 1329, s. 1. 
48 Stanford J. Shaw, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Geleneksel Reformdan Modern Reforma Geçiş: Sultan III. Selim 

ve Sultan II. Mahmud Dönemleri”, Türkler, Cilt 12, Ankara 2002, s. 1005. Esasında Ebubekir Ratıb Efendi’den 

önce de benzer tespitlerde bulunan Osmanlı düşünürleri vardır. Bkz. Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, “XVIII. Yüzyıl: 

Islahat, Değişim ve Diplomasi Dönemi”, Türkler, Ankara 2002, s. 479-511. 
49 İsveçlilerin her sene muktesebatı ve hasılatı şudur: 730 milyon ziraatten, 1470 emtia-i ticariyeden ki bunun 670 

milyonu büyük sanayilerden, 700’ü el sanayilerinden, 100 milyonu da evlerde işleten zanaatlardan hasıl olmakta 

imiş. 644 milyon ticaretten, 250 memalik-i ecnebiyedeki İsviçre sermayesinin hasılatı… Cevdet, “İsviçre’nin 

Terakkiyâtı”, s. 1. 
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Cevdet, 28 Receb 1329’da (25 Temmuz 1911) yayınlanan “İsviçre’de Terbiye-i Ticariye” 

isimli makalesinde küçük bir ülke olan İsviçre’nin kalkınmışlığını neye borçlu olduğunu 

irdeler. Bu noktada Osmanlı yönetici sınıfının bu ülkeleri görüp buralarda test edilmiş ve 

başarılı olmuş yöntemlerin Türkiye’de de uygulanması gerektiğini belirtir. Söz konusu ülkede 

ticaretin gelişmesinde eğitimin rolünü irdeleyen yazar bu konuda Osmanlı devlet adamlarının 

yeterince bilgili olmadığını söyler. Cevdet durumu şöyle özetler:  

“Dünyada bizim gibi budala bir millet olur mu ki ne ziraatla ne zanâatla kendini 

iaşeye muktedir olmasın da Fransa’dan, Almanya’dan, İngiltere’den ha bire borç alıp 

yesin. İşte küçücük İsviçre halkı topraktan lüzumu kadar fayda görmeyeceğini anladığı 

gibi hemen zanâat ve ticaretin kapılarını açmıştır. Fakat İsviçre halkının bu istidâd-ı 

ticariyesi dünkü bir mesele değildir. Asırlardan beri hasıl olmuştur. Yani İsviçre ne 

yapacağını pek çok zaman evvel keşfetmiştir. Fakat İsviçre bu istîdada şimdi daha 

ziyade vesait vermek istiyor. Zira bu asır durmak, tevkif etmek asrı değildir. 

Babalarımız böyle yapmışlardı biz de böyle yapar geçiniriz demeye müsait bir asır 

değildir. Daima fikri yenilemek, etraftaki milletlerden geri kalmamak için onların 

yaptıklarını yapmak lazımdır. Bu usule riayet etmeyen bir millet Avrupa’da oturamaz! 

Avrupa’nın düveli ve milli meselelerinin ne şekil aldığını gözden ırak tutmamak ne 

kadar gerek ise iktisadî meselelerinin içinde bulunmak da o kadar gerektir. Yoksa 

mahrumiyet-i siyasîye ve iktisadîye muhakkaktır.”
50

 

İsviçre’nin eğitim sistemiyle ilgili gözlemlerine geniş yer veren Cevdet, söz konusu 

eğitimin gelişmesinde devletin dışındaki aktörlerin rolüne de değinir. Yazar cemiyetlerin 

eğitimdeki rolünün özellikle önemli olduğunu tafsilatlı bir şekilde aktarır: 

“1908 senesinde heyet-i müttefike ticaret mektepleri için 380.000 frank, müstakil 

sancaklara ayrıca 760.000 frank verdikleri gibi bizzat tüccar dahi ilm-i ticariye tahsilini 

tevsîe himmet etmişlerdir. Daima söylüyorum ya Avrupa’da bütün terakkiyât ticaret, 

zanaat ve ilim cemiyetleri sayesindedir. Cemiyetsiz bir şey yapılamaz. İsviçre tüccar 

cemiyeti de işte bu müessesat-ı mühimmedendir. 1909 senesinde bu cemiyet seksen iki 

şubeye malik olmuştur. Her şubenin de bir veya birkaç mektebi vardır. Bu mekteplerde 

talebenin mevcudu on bini bulmuş! Cemiyetin tekemmül azası on dokuz bin kişiden 

mürekkep! Hükümet 1908 senesinde bu cemiyete 225.173 frank iane verdiği gibi 

müstakil sancaklar ile bazı zevat hususunda 196.000 frank vermişlerdir. Bundan maada 

yine aynı maksada yani terakkiyât-ı ticariye maksadına himmet eden diğer müesseselere 

de hükümet 44.000 frank tahsis etmiştir. Sene-i mezkûre zarfında bütün İsviçre ticaret 

mekteplerine verilen tahsisatın yekûnu 1.471.534 franga (73.576 Fransız lirası ve 14 

frank) baliğ olmuştur. Ticaret cemiyetinin verdiği paranın mecmu-u da 658.232 franga 

(32.911 Fransız lirası ve 12 frank) baliğ olmuştur. Bu yekunlar birleştirip Osmanlı 

lirasına tahvil edecek olursak ticaret tedrisatı için İsviçre’de hükümet ve ahalinin ettiği 

nakit fedakârlığın mecmuu doksan üç bin yedi yüz doksan lira doksan altı kuruşu 

bulduğu görürüz”
51

 

Cevdet zamanın ilim ve marifetine sahip ulema yetiştiremeyen bir milletin sonunun hazin 

olduğunu belirtip, ancak eksikliklerinin farkında olan milletlerin kendisini kurtarabileceğini 

ifade eder. Avrupalı bütün devletlerin bir politikasının olduğunu, arası açık olarak bilinen 

Almanya ve İngiltere’nin bile ortak çıkarlar etrafından konuşabildiğini tespitini yaptıktan sonra 

bu işler için iyi devlet adamlarının yetişmesinin şart olduğunu, bunun küçük adamların işi 

                                                           
50 Cevdet, “İsviçre’de Terbiye-i Ticariye”, İkdâm, 28 Receb 1329, s. 1. 
51 Cevdet, “İsviçre’de Terbiye-i Ticariye”, s. 1. 
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olmadığını söyler. Avrupa’da Türklere gösterilen soğuk davranışın sebebini, Osmanlı 

Devleti’nin büyük devlet adamları yetiştirmemesine bağlar.
52

  

İsviçre’nin Terakkisinde Turizmin Yeri 

Cevdet dördüncü makalesini İsviçre’nin sosyal yapısına ayırmış ve bununla ilgili bilgiler 

vermiştir. Bu bilgilere göre İsviçre küçük bir memleket olmakla birlikte insan çeşitliliği 

açısından farklı bir yerdir. İsviçre’de iki türlü ecnebi grubunun varlığından bahseden yazar, 

bunlardan bir kısmını seyahat edenler ve seyirciler olarak betimlerken diğer grup için de 

ülkenin sahipleri der. Bugünün ifadesiyle turist diyebileceğimiz seyahat eden ve seyirci grubu 

olarak betimlenen kesimin İsviçre ekonomisine önemli bir katkısı olduğunu belirtir. Her sene 

Rusya’dan, Amerika’dan, İngiltere’den buraya çok sayıda insanın geldiğini ve birkaç haftalık 

dinlenme vakitlerini bu memlekette geçirdiğini ifade eder. Müellife göre bu ziyaretlerde 

İsviçre’nin Allah tarafından verilmiş tabii güzelliğinin önemli bir sebep olduğunu da 

muhakkaktır. Bu turizm faaliyeti sayesinde İsviçre’deki otelcilik sektörünün hayli ilerlediğini 

belirten yazar, İsviçre’de bir dağ eteği, vadi, dere-tepe yoktur ki bir otel bulunmasın der. Bu 

noktada bir kıyaslamada da bulunarak, sözü edilen otellerin İstanbul’daki otellerle 

karıştırılmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunur. Yazar bu noktadaki düşüncelerini şöyle 

ifade eder:  

“Beyoğlu’nun bir iki pahalı oteli dahi dâhil olduğu halde koca İstanbul otelleri 

içinde İsviçre’nin dağ otelleri derecesinde mükemmel ve müzeyyenine tesadüf 

edilemeyeceğine katiyen emin olabilirsiniz. Bunlar saraya benzer! Saraylarda bu kadar 

esbap istirahat nerede? Otelcilik ticaretinin ne dereceye vardığı misafirhanelerin 

kesretinden anlaşılıyor. El-yevm mevcut olan otellerin miktarı iki bin kadardır! Beher 

otele altmış dört yatak kadar isabet ettiğine bakılır ise bu iki bin otelde (128.000) yatak 

olduğu anlaşılıyor. Demek ki İsviçre’de pansiyon denilen hususi misafirhaneler 

müstesna olmak üzere yalnız otellerde yüz yirmi sekiz bin ecnebiyi ihtiva edecek kadar 

yatak bulunuyor! Üç buçuk milyon ahalisi olan bir memlekette iki bin otel müthiş bir 

yekûn teşkil eder. Yalnız bu yüzden İsviçre’ye ne kadar ecnebi serveti gireceğini siz 

hesap ediniz. Sonra yine hesap ediniz ki dünyanın oldukça güzel yerlerinden madun 

olan boğaz içi ile adalarda topu topu kaç otel vardır ve bunlardan Osmanlı halkı ne 

istifade ediyorlar? İsviçre’nin ecnebiler yüzünden ettiği istifade bütün ticaret-i 

hariciyesine faiktır. İşte bir millet ancak güz olursa karlar, buzlar arasında böyle 

milyonlar kazanır.”
53

   

İsviçre Devleti’nin turizme önem verdiğini bunun için okullar açtığını, turizm okulları 

dışındaki okulların dersleri arasına da otelcilikle ilgili dersler koyduğunu belirten yazar, bir 

otelin nasıl idare olunması gerektiğini bu okullar sayesinde öğrenildiğini belirtir. Cevdet’e 

göre İsviçre’deki otelciliğin ne demek olduğunu İstanbul’dan bakarak anlaşılamaz. 

Osmanlılarda otelciliğin hanecilik gibi bir sanat olarak kabul gördüğünü belirtir. Fakat 

İsviçre’de otelcilerin, birer mösyö olduğunu, bunların Almanca, Fransızca, İngilizce gibi dilleri 

mutlaka bildiğini, güzel söz söyleyip, giyim-kuşamı gayet temiz, terbiyeli, nazik edalı adamlar 

olduğunu ve otel binalarının kötü olma olasılığının olmadığını da ekler. 

Bütün düzen ve temizliğe rağmen hem otel fiyatlarının hem de yemek fiyatlarının 

İstanbul’dan ucuz olduğu da yazarın tespitleri arasındadır. Cevdet, bütün bunlardan söz 

ederken İstanbul gazetelerinin sütunlarındaki odun ve kömür meselelerini gördüğünde 

ağlayacağı geldiğini belirtir. Ona göre memleket artık başka bir kulübe girmek üzeredir ve bu 

                                                           
52 Cevdet, “İsviçre’nin Terakkiyâtı”, s. 1. 
53 Ahmet Cevdet, “Meslekleri, Binaenaleyh Kazancı Çok Bir Memleket”, İkdâm, 19 Receb 1329, s. 1. 
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Osmanlı kamuoyunda pek anlaşılmamaktadır. Ayrıca bu kulübe girilmelidir.
54

 Cevdet 

devamında düşüncelerini şöyle ifade eder:  

“Artık odun kömürüyle bu memleket idare olunamaz. Hem günahtır, o canım 

ormanları büsbütün bitirir isek memleketimiz ne büyük zararlara daha uğrayacaktır. 

Artık biz maden kömürü veyahut linyit yakacağız. Gerek maden kömürü gerek linyit 

İstanbul’un kapısı yanında mevcuttur. O konuya vakıf olan hükümet bizim memlekette 

neler bulamaz. Yalnız elverir ki o hükümet adamları şerâit-i maîşetin değiştiğini ve 

bundan sonra değişeceğini anlayabilsinler. Elan bir payitaht ağaç kömürünün tedarikini 

düşünmekle meşgul olursa bize yuf…”
55

 

Cevdet’e göre İsviçre’nin turizmden bu derecede yararlanmasında her ne kadar doğal 

güzelliklerin payı olsa da önemli bir pay da kesbîdir. Yani insanların emeği ile elde edilmiştir. 

Ulaşım, posta hizmetleri, temizlik, düzen hep bunlara örnektir. Özellikle posta hizmetleri çok 

muntazamdır. Bu ülkede bir postanın girip çıkmadığı hiçbir yer yoktur. Dağlardaki köylere 

bile muntazam bir şekilde posta gelir-gider. Dağ içlerinde, yaylalarda yaşayan halk kendilerine 

ne lazımsa kolayca şehirden sipariş edebilirler. Her ne olursa olsun posta hizmetleri bu 

siparişleri yerine ulaştırır. Yazara göre memleketin imarında bu posta hizmetinin oldukça 

önemli bir fonksiyonu vardır. Postanın bu derece gelişmesinin sebebi ise ulaşımın gelişmesiyle 

ilgilidir. Turistlerin seyahatlerini kolaylaştırmak için bütün vasıtalar düşünülmüştür. Süresi on 

beş gün veya bir ay olan dolaşım biletleri vardır. Bu bileti olanlar İsviçre’yi baştan aşağı 

gezebilir. Bir ayda beş yüz kuruş ile İsviçre’deki bütün vasıtalardan yaralanıp, gezilebilir. 

Bunun haricinde birtakım idareler kurulmuş ve bunlar gelen turistlerin konaklama, gezi gibi 

işlerinde kendilerine bilgi verirler. Ayrıca ülkedeki otelciler cemiyeti de ülkeye gelen 

yabancıların işlerini kolaylaştırmak için çeşitli yayınlar yaparlar. Cevdet’e göre İsviçre bütün 

bu açılardan Avrupa medeniyetinin bir timsalidir ve Osmanlı devlet adamları kafileler halinde 

Batı Avrupa ülkelerine seyahatler gerçekleştirip, Batı medeniyeti tanımalıdır.
 56

  

İsviçre’de Eğitim ve Terakki 

Cevdet küçük bir ülke olan İsviçre’nin hem maddi hem de manevi yükselişinin altında 

yatan sebepleri de irdelemeye çalışır. On dokuzuncu asırda İsviçre’de millet hâkimiyeti fikri 

kökleştiğinden her sınıf halkın talim ve terbiyesine büyük emek harcandığını ifade eder. Yazar 

eğitim meselesinin bu halkın dünya devletleri içerisindeki şu anki konumunda lokomotif 

görevi gördüğü inancındandır.  Eğitime büyük ehemmiyet veren ve çok çaba harcayanlardan 

birinin Alber Şatafebr olduğunu belirtir. Cevdet İsviçre’nin terakkiyâtıyla ilgili rahip 

Şatafebr’in şu sözlerini aktarır: “İnkılabımızla insaniyetin şeref ve asaletin arttığını bütün 

aleme ispat etmeliyiz” fi’l-hakîka İsviçreliler insaniyetin şeref ve asaleti artmasına hizmet 

etmiş bir millet ad olunmaya şayandır.” Müellif ayrıca İsviçre’nin başkaca aydınlarının 

eğitime verdikleri öneme binaen söylemiş oldukları sözleri de sütunlarına taşır. Cevdet 

çocukluğunda adam olmak için ailesinde terbiye görmemiş birinin ne kendine ne ailesine ve ne 

de vatanına bir faydasının olacağını söyler. Ona göre: “Zaten bu terbiyeye nail olmayanlar 

adamlığın neden ibaret olacağını bilemezler ki insaniyet anlardan bir menfaat görebilsin.” 

İsviçre halkında ise bu terbiye esasının asarı görülür. Tabii ki İsviçre’yi İsviçre yapan şey, bu 

küçük milletin eğitimi için seferber olmuş aydınlarıdır. Yazara göre eğitim sadece toplumun 

bilgi birikimini etkilemekle kalmamış, ülkenin cumhuriyet ile yönetilmesinin de temel 

dayanağı olmuştur. Cevdet: “Herhangi memlekette bir yeni usul-i idare tesis edilmek istenilir 

ise o idarenin bekasını temin edecek fikrin dahi ahali arasına yerleşmesi lazım gelir. 

                                                           
54 Yazarın yeni kulüpten kastı Batı medeniyetidir.  
55 Cevdet, “Meslekleri, Binaenaleyh Kazancı Çok Bir Memleket”, s.1. 
56 Cevdet, Cevdet, “Meslekleri, Binaenaleyh Kazancı Çok Bir Memleket”, s. 1. 
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Binaenaleyh erbab-ı ûlum ve mârifetin gayrı sayesinde her İsviçrelinin zihnine tabiat, 

memleket ve ahaliye muvafık olan cumhuriyet pekiyi yerleşmiştir.” der.
57

 İşte İsviçre’ye 

terakkinin kapılarını sonuna kadar açan şey geliştirmiş oldukları eğitim sistemidir. Tabi 

İsviçre’de de zengin-fakir, alim-cahil vardır, fakat yazara göre asla ayrı gayrı yoktur. Eğitimin 

üzerinde uzunca duran Cevdet İsviçre’deki toplum katmanlarının eğitimi ve bunlar arasındaki 

ilişki hakkında şu bilgileri de verir. 

“Bir köylünün evine gittim, orada yemek yedim ve onun vukûfunu gözümle gördüm, 

şehirde olsun, köylerde olsun zengin ve fakir hep bir mektebe giderler. Fakirin oğlanına 

da zenginin oğlanına da aynı terbiye verilir. Hatta zenginler evlatlarını bu mekteplere 

vermekte bir mecburiyet-i medeniye ve vataniye addederler.”
 58

  

 Cevdet, ayrıca farklı farklı anasırlardan oluşan İsviçre ahalisinin eğitim sayesinde 

bir bütünün parçalarını oluşturduklarını belirtir. “Dinleri ve mezhepleri ayrı ayrı olmakla 

beraber her İsviçrelinin siyasi terbiyesi birdir” der. Bu durum kuşkusuz İsviçre’deki 

vatandaşlık tanımını etkilemiştir.  Cevdet der ki, kim olursa olsun her birey İsviçre 

Cumhuriyeti’nin direklerinden birisidir ve herkes ona bulunduğu konum itibariyle hizmet 

eder.
59

  

Cevdet İsviçre’nin erken dönemlerde Avrupa’daki sanayii değişimini gördüğünü ve 

kendisini bu yeni duruma adapte edebildiğini belirtir. Ülkede tarıma dayalı sanayinin 

geliştiğini ifade eder ve buna çikolatayı örnek gösterir. İsviçre’nin güçlü bir sanayiye sahip 

olmasının temel dayanağının da yine eğitim olduğunu söyler. Buradan Osmanlı Devleti’nin de 

dersler çıkarması gerektiğini belirtir. Artık usta-çırak ilişkisiyle ticaretin yürüyemeyeceğini, 

sanayinin bu anlayışla gelişemeyeceğini belirttikten sonra, okullaşmanın ehemmiyetine 

yeniden vurgu yapar.
60

 Eğitimin sadece okullarda değil basında, müzelerde, fabrikalarda vs. 

her alanda olduğunu belirtir. İsviçrelilerin bu eğitimi kendi tabi lisanlarında aldığını ifade eden 

yazar, burada bir kinaye ile Osmanlı’daki gibi yapma lisanla olmadığını belirtir. Herkes okuma 

yazma bildiği için, söz konusu zanaat erbapları da pekâlâ yayınlanan gazete ve mecmuaları 

anlayabildiğini söyler.
61

 Yazar Osmanlı’daki geri kalmışlığı sık sık vurgulamasına, İsviçre 

özelinde Batı’nın ne kadar gelişmiş olduğuna vurgu yapmasına rağmen, Müslüman halkın 

kendisinin bahsetmiş olduğu bunalımdan nasıl kurtulacağına dair bir çözüm yolu 

göstermemiştir. Dönemin birçok aydınının yaptığı gibi, doğunun geri kalmışlığını vurgulamak, 

Batı’yı takip etmek ve elbette var olan bazı sorunları tespit etmekten öteye bir şey 

söylememiştir. İsviçre karşısında hayranlığını gizleyemeyen sık sık övgüler dizen Cevdet’in 

                                                           
57 Cevdet, “İsviçre’nin Manevi ve Maddi Terakkiyâtı”, İkdâm, 20 Receb 1329, s. 1. 
58 Cevdet, “İsviçre’nin Manevi ve Maddi Terakkiyâtı”, s. 1.  
59 Cevdet, “İsviçre’nin Manevi ve Maddi Terakkiyâtı”, s. 1.  
60 Cevdet, “İsviçre’nin Manevi ve Maddi Terakkiyâtı”, s. 1. 
61 İsviçre’de sanayi mekteplerinin esasını Resim Mektebi teşkil etmiştir ki bu mektep 1751 senesinde vücuda 

getirilmiştir. Her nevi sanatın esası resimden ibaret olduğu için resme heves etmeyen, resim öğrenmeyen, resim 

öğrenmeye lüzum görmeyen, resmi bir sefahat, bir eğlence bilen memleket hiçbir zaman zanaat da öğrenemez. 

Bunun misali işte biziz. Hakikaten biz resme lüzumsuz bir şey nazarıyla baktığımızdan sanatkâr olamamışızdır. 

İsviçre’nin en büyük fen mektebi “1855” senesinde Zürih’te tesis olunan Politikenin mektebidir. 1910 senesinde bu 

mektebin talebesi 2200’e baliğ olmuştur!.. Bu mektepte fen ve nazariyat-ı sanayi sureti mükemmelde tedris olunur. 

Mimarlar, mühendisler, kimyagerler, orman fenni müntesibler, ziraat ilimleri hep bu mektepten çıkar. Buradan 

çıkanlar diğer sanayi ve fen mekteplerine dahi muallim olarak tayin ediliyor. 1882 senesinde Fransa ile İsviçre 

arasında bir ticaret muahedesi akt olunur olunmaz İsviçre … gözlerini eskisinden ziyade açtılar. Sanayi-i milliyenin 

terakkisi çarelerini daha derince düşündüler. Her yerde nazari ve ameli sanayi mektepleri açıldı. Ve bunlara iane 

verilmesi hükümetçe tekrar istendi. Hükümetin ianesine nail olan mektepler şunlardır: Resim mektepleri, Ticaret 

mektepleri, Nazari ve ameli sanayi-i aliye mektepleri, Mekteb-i Sanayi (eski tabir mucebince Islahhaneler), Resim 

koleksiyonları, Modelcilik mektebi, Mekteb-i Alat ve Edevatı yapan müesseseler, Ticaret ve sanayi müzeleri… 

Cevdet, “İsviçre’nin Manevi ve Maddi Terakkiyâtı”, s. 1. 
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esasen Osmanlı toplumunun terakkisi için yerli bir reçete ortaya koyamaması, yaptığı 

tespitlerden daha da önemli bir mevzudur. Çünkü yazarın ifade ettiği geri kalmışlık meselesi 

yeni bir şey olmayıp birçok risaleye, rapora, gazete yazısına konu olmuştur. Osmanlı diline 

yapma diyen Cevdet’in, Osmanlı’nın terakkisi için önerdiği şey ise İsviçre’nin yaptığının 

aynısını yapmasıdır. Ona göre Osmanlının terakkisini sağlayacak reçete şudur:  

-Hükümet-i Osmaniye’nin ve Meşrutiyet-i Osmaniye’nin Avrupa’ca intikaddan
62

 

kurtarılması için hükümetimizin Avrupa hükümat-ı meşrutaları gibi tanzimi ve Avrupa 

ilmine ehemmiyet verilmesi. 

-Şimendiferler gibi vesait-i nakliyenin erbabı tarafından planlarının yaptırılıp mevki-i 

icraya konması. 

-Ticaret, sanayi ve ba-husus ziraat ve sanayi mekteplerinin tesisi
63

  

Kuşkusuz yazarın bu tespitleri dönemi için önemliydi ve Osmanlı devlet erkânı tarafından 

üzerinde durması gereken önemli bir problemdi. Ancak yapılacak ıslahatların yolunun ne 

olacağı da aynı derecede önemli bir sorundu. Çünkü Tanzimat deneyimi ve sonrasında 

yaşananlar, modernleşme faaliyetlerinin bir ülkenin kendi yapısına uygun bir şekilde cereyan 

etmediği sürece başarı şansının az olacağını göstermişti. Cevdet’in yöntemle ilgili bir 

düşüncesi olmasa da sunmuş olduğu reçetenin Osmanlı Devlet’i tarafından uygulanabileceğini 

belirtir. Bu durumu şöyle ifade eder:  

“Takdir-i acizânemce biz bunları yapabiliriz. Yapamadıklarımızı da yaptırabiliriz. 

Kendi bilmediklerimizi Avrupa’dan hükümetlere müracaat etmemek şartıyla hususi 

surette getireceğimiz bir takım erbâb-ı ihtisasın refakatlerine memleketin ahvalini bilen 

memurlar terfik edildiği halde pek çok şey yapabiliriz. Bence büyük devletlerden adam 

getirmemeli, Belçika gibi, İsviçre gibi beynelmilel rekabeti düveliye arasında 

bulunmayan küçük, bi-taraf bununla beraber ulûm ve maârifte ticaret ve sanayide 

terakki etmiş milletlere müracaat etmelidir. Hem İsviçreliler olsun, Belçikalılar olsun 

muhavvidperver, iddiasız mütevazı, alçak gönüllü kimselerdi.”
64

  

Cevdet, yazılarında gündemine aldığı önemli konulardan birisi de İsviçre köylüleri ile 

Anadolu köylülerinin durumudur. İsviçre’deki köylülerin geçim hayatları hakkında ayrıntılı 

bilgiler veren yazar, Anadolu ahalisi hakkında benzer yoğunlukta gözlemleri yoktur. Çünkü 

Cevdet Avrupa’ya yaptığı seyahatler gibi Anadolu’ya ayrıntılı seyahatler yapmamıştır. Aslında 

kendisi bu yazı dizisinin bir makalesinde bu duruma değinerek, öncelikli olarak Avrupa ve 

Amerika’nın gezilmesi gerektiğini daha sonra Anadolu’nun görülmesi gerektiğini belirtir.
65

 

Cevdet’in bu yazıları yazdığı dönemde Osmanlı aydınların önemli bir kısmı Anadolu’yu 

İngilizlerin, Fransızların, Almanların ve Rusların arkeolog ve coğrafyacılarından daha iyi 

tanımıyorlardı. Oysa Berkes’in belirttiği gibi Fransız edebiyatçılarını süt kardeşleri gibi 

yakından tanırlardı.
66

 Bu durum aslında Osmanlı aydınlarına genellenebilecek bir problem olsa 

da daha önce de belirtildiği gibi Batı medeniyetine eleştirel gözle bakanlar da vardı. Dolaysıyla 

birçok Osmanlı aydınının Avrupa’yı kendi memleketlerinden daha iyi betimlemeleri şaşılacak 

bir durum değildir. Ancak yapılacak olan bütün eleştirilere rağmen Cevdet’in dikkat çekmek 

                                                           
62 Eleştiri, tenkit etmek. 
63 Cevdet, “İsviçre’nin Manevi ve Maddi Terakkiyâtı”, s. 1. 
64 Belçika gibi ülkelerin iddiasız olmadığını, bu devletinde sömürgeci bir devlet olduğunu Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti’nde yapmış olduğu katliamları örnek verebiliriz. Belçika Kralı II. Leopold’un bu ülkede yaptığı 

katliamların benzerinin az bulunduğunu belirtmekte fayda vardır. Cevdet’in bu değerlendirmesi o dönemin 

şartlarında bilgi eksikliğinden kaynaklanabilir.  
65 Cevdet, “İsviçre’de Terbiye-i Ticariye”, İkdâm, 28 Receb 1329, s. 1. 
66 Berkes, Türk Düşündünde Batı Sorunu, s. 39 
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istediği husus son derece önemlidir. “Bizim Köylüler İsviçre Köylüleri” isimli yazısına, Cavit 

Bey’in Samsun’da bir konuşma yaptığı esnada bir köylünün serzenişlerini dile getirerek 

başlamıştır. Söz konusu ismi belli olmayan bu köylü isteklerini şöyle dile getirmiştir:  

“Bizim mektebimiz kapalıdır. İhtiyar bir hocamız var, istediği vakit gelir, isterse 

gelmez. Hiçbir şeyden haberi yoktur. Yetmiş seksen çocuk sokaklarda kaldı, çobanlık 

ediyorlar. Eğer evlatlarımız da bizim gibi kalırsa memleketin hali ne olur. Bize hoca ve 

mektep…” 
67

 

Cevdet, Samsun gibi yakın taşra şehirlerinin geç de olsa seslerini payitahta 

ulaştırabildiklerini ancak Anadolu’nun iç kesimlerindeki yerlerde durumun daha kötü 

olduğunu belirtmektedir. Anadolu köylüsünün “içler acısı” durumu hakkında bilgi verdikten 

sonra İsviçre köylülerinin ve köylerinin durumu hakkında yaptığı gözlemleri aktaran Cevdet, 

şu tespitlerde bulunmaktadır: Her şeyden önce köylülerin yaşadıkları evleri muntazamdır. 

Evlerde elektrik vardır. Daha sonra ekonomik faaliyetleri hakkındaki gözlemlerine yer veren 

yazar, köylülerin tarımda makinaları kullandığından, ormanlardan faydalanmanın gelişi güzel 

olmayıp belli bir düzenin var olduğundan bahsetmiştir. Köydeki eğitim hayatı hakkında da 

bilgi veren Cevdet, söz konusu her köyde okul olduğundan ve kızlarla erkekler için ayrı 

muallimler bulunduğunu aktarmıştır. Eğitim meselesi sadece okullarla sınırlı olmayıp, aynı 

zamanda köylülere yönelik gazeteler çıkarıldığından bahisle, köye üç tür gazete geldiğini 

bunlardan birinin havadis gazetesi olduğunu, birinin nahiye dâhilinde alınacak/satılacak 

şeylerin ilanını içerdiğini ve üçüncü gazetenin ziraatla ilgili olduğunu ifade etmiştir. Cevdet 

gördükleri karşısında duygularını şöyle ifade etmektedir:  

“Köylüye mahsus olan bu gazetelere göz gezdirirken sonra gözlerim yaşla doldu. 

Hemen kalkıp gezinmeye başladım. Nasıl ağlamazsın? … Önünde bir orak bıçağını 

bileyen bir köylünün şu derece terbiye edilmiş olması kimi mütehassıs etmez. Kim böyle 

bir hükümete hizmet etmez? Kim vatanın büyük adamlarına muhabbet etmez? Bu gibi 

adamların ayaklarının izine yüzünü, gözünü sürmez…”
68

 

Cevdet her köyde bir veya iki kilise, bir jandarma karakolu bir telgraf ve postanenin var 

olduğunu ifade eder. Çoğu yerin de telefon ile birbirine bağlı olduğunu ilave eder. Daha sonra 

ise söz konusu köydekilerin birbirlerine karşı olan davranışlarına değinen yazar, durum 

karşısındaki memnuniyetini dile getirir. Müellifin yaptığı önemli tespitlerden birisi de söz 

konusu her bireyin yaptığı işin hakkını vermeye çalıştığı ve çobanda olsa iyi yetişmiş 

olduğudur. Bu noktada Samsun’daki köylünün serzenişine bazı noktalarda eleştirilerde 

bulunarak çobanlık yapmanın kötü bir şey olmadığını, ancak bu faaliyetinde bilinçli bir şekilde 

yapılması gerektiğinden bahseder. Cevdet bu yazısında ayrıca köy okullarının eğitim 

programlarını ayrıntılı bir şekilde verir.
69

  

Cevdet’in 12 Şaban 1329 (8 Ağustos 1911) tarihli yazısı İsviçre’nin milli günüyle 

ilgilidir. Burada İsviçrelilerin vermiş olduğu mücadelelerden bahseder. Söz konusu bu noktada 

İsviçrelilerin vatanperverliklerinden, özgürlüğe olan düşkünlüklerinden bahisle ayrıntılı 

yoğrumlar yapmıştır.
70

  Cevdet’in İsviçre’den yazdığı ve Avrupa hakkında bilgi veren 

yazılarından birisi de “Rahip Yoto” ismini taşıyan ve özelde İsviçre’nin ve genelde de 

Avrupa’nın dini değerleriyle toplumun ilişkisi hakkında bilgi vermektedir. Bu makale özellikle 

İsviçre toplumunun dinsel algısını anlamak bakımından önemlidir. Cevdet turizmcilerin 

                                                           
67 Cevdet, “Bizim Köylüler İsviçre Köylüleri”, İkdâm, 8 Şaban 1329, s. 1. 
68 Cevdet, “Bizim Köylüler İsviçre Köylüleri”, s. 1. 
69 Cevdet, “Bizim Köylüler İsviçre Köylüleri”, s. 1. 
70 Cevdet, “İsviçre’nin Yevm-i Millisi”, İkdâm, 12 Şaban 1329, s. 1. 
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özellikle kilise yapımına büyük katkıları olduğunu kilisesi olan otellerin Avrupalılar tarafından 

daha çok tercih edildiğini belirtir. İsviçre’de dinin toplumsal bir kaynaşma aracı olduğunu 

insanların kiliseler aracılığı ile tanıştığını ve yakınlaştığını belirtir.
71

  

İkdâmcı Cevdet İsviçre’ye yapmış olduğu bu seyahat esnasında okuyucularına yazmış 

olduğu makalelerle birçok konuda tafsilatlı bilgileri ulaştırmıştır. Yazar yapmış olduğu 

tespitlerin birçoğunda ve özellikle de teknik ilerleme ve kamu kurum ve kuruluşlarının 

intizamı gibi hususlarda kıymetli bilgiler vermektedir. Cevdet’in, Batı ile ilgili görüşleri 

esasında Tanzimat sonrası yetişen Osmanlı aydınlarının bir kısmının temsil ettiği düşünce 

serencamının bir halkasıdır. Şinasi’nin “Avrupa’nın mucizesi akıl ve kanundur”
72

 düşüncesi 

kendisinden sonra da birçok Osmanlı aydınının kabul ettiği ve bu düşünce çerçevesinde bir 

medeniyet tasavvurunun dimağlarında canlandığını söyleyebiliriz. Ancak Batı’nın üstünlüğünü 

peşinen kabul eden ve Batı tipi bir aydınlanmanın akıl ve adalet devrini açacağını,
73

 devletin 

bu şekilde kurtulacağını düşünen Garpçı aydınların yanıldıkları en önemli konulardan birisi, 

örnek alınan medeniyetin sömürgeci durumunun görmezden gelinmesidir. Ancak şunu da ilave 

etmek gerekir ki özellikle son dönem Osmanlı aydınlarının Avrupa’da gezip gördükleri 

yerlerle ilgili yazdıkları hatıratlar, risaleler ve makaleler, hem yakınçağ tarihine ışık tutması 

açısından hem de toplumsal yapıların ve kültürlerin anlaşılması açısından önemli 

kaynaklardır.
74

  

Sonuç 

Osmanlı Devleti II. Viyana Bozgununa kadar Avrupa karşısında ciddi bir mağlubiyetle 

karşılaşmadan zaferlerle dolu uzun bir dönem yaşamıştır. Bu dönemdeki askerî üstünlük 

Osmanlı diplomasisine de yansımıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avusturya ile 

yapılan ve Avusturya arşidükünü Osmanlı sadrazamına denk sayan antlaşma bu üstünlüğün bir 

göstergesidir. Osmanlı devlet adamlarının da bu psikoloji ile hareket ettiklerine kuşku yoktur. 

Bu tavır II. Viyana Bozgunundan sonra Osmanlıların yeni durumu kavramasını belli bir süre 

engellemiştir. Ancak mağlubiyetlerin ardının kesilmemesi Osmanlı devlet adamlarının Batıya 

yeni bir yaklaşımla bakmalarına etki etmiştir. İlk başlarda kültürel anlamda Batı’dan etkilenme 

söz konusu olmasa da bu durum süreç içerisinde değişmiştir. Her ne kadar Osmanlı 

Devleti’nde Batı medeniyetinin etkisi Lâle Devri olarak anılan dönemde başlamış olsa da XIX. 

yüzyıl ile kıyaslandığında durum oldukça farklıdır. Bu dönemde Osmanlı ileri gelenlerinin 

arasında özellikle Fransız kültürünün büyük tesiri görülse de bu durumun belli bir dönem ve 

çevreyle sınırlı olması, ayrıca Batı tipi bir aydından da söz edilemeyeceğinden topluma etkisi 

olmamıştır. Ancak Cevdet’in İsviçre yazıları özelinde ele aldığımız Osmanlı’nın Garpçı 

aydınları sadece şekilsel olarak değil, tasavvur olarak da Batı medeniyetinin muhiplerindendir. 

Söz konusu bu aydın tipinin Tanzimat dönemi ve sonrasının bir ürünü olduğunu özellikle 

belirtmekte yarar vardır. Çünkü Tanzimat devri yenilikleri fikirsel açıdan yeni bir insan tipinin 

oluşumunu başlatmıştır. Tanzimat döneminde Batı’dan iktibas edilen kanunlar, idare ve eğitim 

alanında yapılan yenilikler bahsettiğimiz aydın profilinin ortaya çıkışını hazırlayan en önemli 

ıslahatlardır. İnsanın fikirsel açıdan gelişimini etkileyen önemli etmenlerin zaman/mekân ve 

dönemin ruhu (kanunlar) olduğu düşünülürse, yeni Osmanlı aydın tipinin yetişmesinde 

Tanzimat yeniliklerinin önemi daha iyi anlaşılır. Gerek Osmanlı Devleti’nin kendi içerisinde 

yaptığı Batı tarzı yenilikler ve gerekse Batı ile münasebetlerinin artması, Batı medeniyetine 

                                                           
71 Cevdet, Rahip Yoto, İkdâm, 3 Şaban 1329. 
72 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2015, s. 73. 
73 Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce…, s. 73 
74 Bkz. Ahmet İhsan, Avrupa’da Ne Gördüm, Tuna’da Bir Hafta, (Çev. Alain Servantie, Fahriye Gündoğdu), Tarih 

Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2007. Ahmet Mithat Efendi, Avrupa’da Bir Cevelan, (Haz. N. Arzu Pala), Dergâh, 

İstanbul 2015. 
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hayran, onu biricik medeniyet olarak gören Osmanlı devlet adamlarının/aydınlarının 

yetişmesinin yolunu açmıştır.
75

 

Tanzimat sonrası dergi, gazete, risale, kitap vs. gibi yayınlar incelendiğinde Osmanlı 

aydınlarının pek azının Avrupa’ya eleştirel bir gözle baktığı görülür. Önemli bir kesimi ise 

Avrupa’ya besledikleri hayranlıkla birlikte Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunu, hayranı oldukları 

ülkelerin takibi/taklidi ile mümkün olabileceği kanısındadır. Osmanlı aydınları tarafından Batı 

ve Batı’nın takip edilmesi gerektiğiyle ilgili birçok yazı kaleme alınmış olsa da İsmail 

Gaspıralı’nın belirttiği üzere İslam medeniyeti ile Hristiyanlığa dayalı olan Avrupa 

medeniyetinin imtizacının nasıl olacağı sorusuna cevap bulmak hayli zordur. Ayrıca Batı 

medeniyetinin biricikliği anlayışı da cevaplanması gereken başka bir sorudur. Söz konusu Batı 

ile Osmanlı Devleti’ni kıyaslayan ve öneriler sunan aydınlardan olan İkdâmcı Cevdet, birçok 

Avrupa ülkesini gezmiş olmakla birlikte makalenin konusu olması bakımından İsviçre 

gözlemleri ve bu gözlemler sonucunda yapmış olduğu tavsiyeler önemlidir. Cevdet, söz 

konusu tavsiyelerini dillendirirken Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumu idrak etse de 

bu durumu yeterince göz önünde bulundurmadığı görülmektedir. İsviçre’nin eğitim, ticaret, 

kamu düzeni ve altyapı konusunda ulaştığı muazzam seviyeyi imrenerek anlatan Cevdet, 

Osmanlı Devleti’nin birçok konuda Avrupa’nın bu küçük ülkesinin örnek alabileceğini 

belirtmektir. İki devletin demografik ve kültürel yapı farklılıkları bir tarafa bırakılsa bile, siyasî 

durumun kıyas kabul etmediği ortadadır. Bu noktada Avrupa’nın büyük ülkelerinin ortasında, 

korunaklı bir alan bulmuş olan İsviçre ile milliyetçi isyanlarla sarsılan ve daima büyük 

devletlerin çıkar çatışmalarına sahne olan Osmanlı Devleti’nin durumu ve öncelikleri bir hayli 

farklıdır. Doğu’ya ve “Doğulu olana” eleştirilerini yöneltip Batı’nın kalkınmışlığından 

bahseden Cevdet, Osmanlı Devleti’nin uzun yıllar Batılı emperyalist devletlerin saldırılarına 

maruz kalmasının, Doğu’nun geri kalmışlığı ve pespayeliğini ne derecede etkilediği hakkında 

bir değerlendirmesi yoktur.  

Makalelerinde İsviçre ile ilgili ayrıntılı olarak tanımlayan yazarın, aynı derecede 

Anadolu’yu tanıyıp tanımadığı büyük bir soru işaretidir. Müellifin Anadolu’nun tanınıp 

öğrenilmeden önce Amerika ve Avrupa’nın gezilmesi gerektiğini belirtmesi, izleyeceği yolun 

değerlendirilmesi açısından önemlidir. Türk modernleşmesinin en büyük problemlerinden 

birisi belki de bu tavırdır. Anadolu’yu yeterince tanımadan Avrupa’nın birçok değeriyle 

hemhal olan ve bu değerlere hayranlık besleyen aydınların sunmuş oldukları reçetelerin 

toplumun bünyesine uymaması Türk modernleşmesinin birçok açıdan başarısızlığının en 

önemli nedenleri arasındandır. Batı’nın kendi dimağlarında olduğu şekliyle taklidi veya 

topluma tepeden bir elbise biçilmesi, tabiri caizse kan uyuşmazlığına sebep olduğundan, 

Tanzimat süreciyle başlayan Türk modernleşmesini birçok açıdan akim bırakmıştır. 

Tanpınar’ın işaret ettiği gibi Osmanlı aydınları batılılaşmanın zaruretine inanma konusunda 

haklıydılar, fakat bu hususta takip ettikleri yol amaca erişmeyi nispeten engelliyordu. Ancak 

bu eleştiriler Osmanlı aydınının faaliyetlerinin değersiz olduğu anlamına gelmemektedir. 

Aksine Osmanlı Devleti’nin müdafaası/kurtuluşu noktasında ve daha sonra kurulacak olan 

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinde bu aydınların azim ve sebatla çalışmaları vardır. Ayrıca 

çalışma Ahmet Cevdet’in sadece “İsviçre Notları” olarak yayınlanan makalelerini konu 

                                                           
75 Garpçı Osmanlı aydınlarındaki Batı medeniyetinin tek kurtuluş yolu olarak görülmesi esasında kendilerine özgü 

bir fikir değildir. Şarkiyatçkıların pek çoğunda bu fikir işlenmiş olmakla birlikte, Karl Marx ve Max Weber gibi 

Batı sosyal bilimlerini derinden etkileyen bilim insanlarında da bu düşünce vardır. Özellikle Marx’ın temel 

tezlerinden birisi Batı’nın aktif ve değişime açık olduğu, Doğu’nun ise pasif ve durağan olduğudur. Lütfi Sunar, 

Marx ve Weber’de Doğu Toplumları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2012, s. 64. Weber’in ve Marx’ın düşüncesine göre 

Asya toplumları ancak harici güçlerce, yani Avrupa kapitalizmince dönüştürülebilirlerdi.  Bryan S. Turner, Max 

Weber ve İslâm, (Çev. Yasin Aktay), Vadi Yayınları, Ankara 1997, s. 294). 
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edindiğinden, buradan komple bir portre okuması yapmak mümkün değildir. Bunun için daha 

geniş çaplı bir araştırmaya ihtiyaç vardır.  
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