
GİRİŞ 
 

 Tanzimat dönemi, Osmanlı Devleti’nin kendine özgü olan ekonomik ve toplumsal 

düzeninin önemli değişimler geçirdiği, devlet yönetiminde birtakım anlayış değişiminin 

meydana geldiği, batı anlayışına benzer anlayışların kabul gördüğü ve bunların 

içselleştirilmesinde tartışmaların yaşandığı bir dönem olmakla, bugüne kadar tarihçi ve 

sosyologların olduğu kadar hukukçuların da ilgi alanında olmaya devam etmiştir. 

 

 Merkezi yönetimin güçlendirilmeye çalışılması, yabancı ülkelerle kurulan ilişkiler 

sonucunda gelişen diplomasi, sarayın yanında bir bürokrasi sınıfının güçlenmesini sağlamıştır. 

O dönemde yapılmış eğitim hamleleri, orduda yapılan köklü değişiklikler, bilim ve teknolojide 

hazırlanan raporlar, sadece devşirme yöntemi ile göreve gelmeyen bürokratlar ile birleştiği 

zaman incelemeye değer ve ilgi çekici bir konu meydana getirmiştir. 

 

 Yine, Gülhane Hattı Hümayunu ile tanınan haklar ve sonraki süreçte, ulema sınıfının 

geçirdiği değişimler, devlet yapılanması içerisinde incelenmesi gereken en önemli konulardan 

olmaktadır. 

 

 Bu çalışmada, öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’nun tanzimat dönemi öncesi yaşadığı 

sorunlar ve tanzimatı hazırlayan olaylar incelenerek, Gülhane Hattı Hümayunu ile tanınan 

haklar ve devlet yapılanmasında yapılan değişimlerin bürokrasi ve ulemada nasıl bir sonuç 

oluşturduğu, bu sonucun ihtiyaçları karşılamada ne kadar yeterli olduğu incelenmeye 

çalışılacaktır. 

  



1. TANZİMAT DÖNEMİNİ HAZIRLAYAN OLAYLAR 
 

 Tanzimat dönemindeki yenilikleri doğru nitelendirebilmek için, Osmanlı’nın askeri, 

ekonomik ve sosyal yönden içinde bulunduğu zorlukları incelemek şarttır. Duraklama 

döneminin ortalarından, hatta bazı yazarlarca Kanuni döneminin son yıllarından1 başlamak 

suretiyle toplumsal çözülmenin başladığından söz edildiği Osmanlı İmparatorluğunda, 1683 

Viyana kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmış olması güç dengeleri için mesaj verici nitelikte 

olmuştur.2 Bu başarısızlık Osmanlı’da yalnızca askeri başarızlık değil, ekonomik ve sosyal 

yönden de bozulmaların olduğunun anlaşılmasına ve bundan sonra tartışılmasına yol açmıştır. 

Daha doğrusu, askeri başarızlığın temelinde yer alan ekonomik ve sosyal çöküntü, rüşvet ve 

mali bunalım, zincirleme halde sarayı, taşra yönetimini ve dolayısı ile orduyu etkilemiştir. Bu 

zincirleme yaklaşım Tanzimat Fermanı’nda da anlatılmıştır: “Bu devletin topraklarının 

korunması askeri ve başka masrafları gerektirir. Bu da akça ile idare olunur. Akça da tebaanın 

vergisiyle elde edilir. Bunun düzenli bir şekilde yapılması önemlidir.” 

 

 Ekonomik düzeyin önceki dönemlerdeki gibi olmaması, bu başarısızlığın temel 

nedenlerinden biri olarak sayılabilecektir. Nüfusun artışı, topraksızlık ve enflasyon, tımarlı 

sipahi sisteminin bozulmasına, üretimin durgunlaşmasına, yöneticilerin toprak gaspı sonucu 

idarenin bozulmasına ve dolayısı ile ayaklanmalara neden olmuştur.3 

 

 Ekonomik düzeyin gerilemesi, ekonomik yapıdaki değişimlerin diğer alanlardan önce 

başlamasına neden olmuştur. Merkezin gelirlerindeki azalışlar, doğrudan vergileme yerine 

iltizam usulüne geçilmesine neden olmuştur. 

 

 Toplumsal yönden de halk zulümle karşı karşıya kalmıştır. Savaşmaktan kaçan askerler, 

görevinden azledilen bazı kumandanların acımasızlığına, eşkıya takibi için gelen müfettişler de 

eklenince köylüler kendilerini korumak için refleks göstermek durumunda kalmıştır.4 Ayan 

adıyla köylü temsilcileri olarak kendini gösteren yeni sınıf, mahalli yönetici sıfatıyla taşra 

                                                      
1 Aslan/Yılmaz, Seyfettin/Abdullah; “Tanzimat Döneminde Osmanlı Bürokratik Yapı ve Düşüncesinin 
Değişimi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 2, S. 1, s. 287. 
2 Karabulut, Mustafa; “Tanzimat Döneminde Osmanlı’nın Yenileşme Sürecine Bir Bakış”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, S. 187, Ağustos 2010,  s. 125. 
3 Karabulut, s. 127. 
4 Karabulut, s. 127. 



bazında önemli iktidar yetkilerini ellerine geçirmiş olacaklardır. Bürokrasinin gücü, eğitimin 

de zayıflamasıyla önemli oranda azalmıştır.5 

 

 Yine, askere alınmada keyfilik söz konusu idi. Uzun süren savaşlar, askere alınan 

kişilerin terhis olma ümitlerini ortadan kaldırmaktaydı. Askere alma memurlara kaba bir 

şekilde, sağlıklı kişileri kelepçeleyip askerlik ocağına göndermekteydi. Askerlik tüm bu 

olaylarla vatan görevi olarak görülmemekteydi.6 

 

 Bu sorunları Tanzimat döneminin devlet adamlarından Fuat Paşa’nın sözleri ile 

özetleyebiliriz: “Bir devlette iki kuvvet olur. Biri yukarıdan, biri aşağıdan gelir. Bizim 

memlekette yukarıdan gelen kuvvet cümlemizi eziyor. Aşağıdan ise bir kuvvet hasıl etmeye 

imkan yoktur. Bunun için pabuççu muştası gibi yandan bir kuvvet kullanmaya muhtacız. O 

kuvvetler de sefaretlerdir.”7 

 

 İç etkenlerde Mısır sorununun Tanzimattan ayrı düşünülemeyeceği söylenecektir. İçte 

yapılan savaşın kaybedilmesi sorunun uluslararası hale gelmesine neden olmuş, Osmanlı’nın 

borç almasına ve dışa bağlı olmasına neden olmuştur. Yapılan anlaşmalar hem avrupalı 

ülkelerle ilişki kurmuş hem de bazı geri dönülemez durumlar oluşturmuştur.8 

 

 Son olarak, Tanzimat döneminin ortaya çıkmasında, dış etkilerin de önemli sonuçlarının 

bulunduğu iddia edilmektedir. Gerçekten de Tanzimat döneminde Avrupalı devletlerle olan 

ilişkiler, Mısır sorunu ve özellikle İngiltere ve Fransa ile Rusya arasındaki güç çekişmelerinin 

karşısında,9 Tanzimat hareketlerinin, önceki dönemlerde olduğu gibi Osmanlının kendine özgü 

yöntemlerle çözümler ürettiği çıkarımına varmak mümkün görünmemektedir. 

2. GÜLHANE HATTI HÜMAYUNU 
 Bahsedilmiş olan bu sorunlar, yalnızca yorum ve çıkarımlarla asırlar sonra fark edilen 

meseleler değil, Osmanlı tarafından da bizzat farkında olunan ve uzunca süredir çözüme 

                                                      
5 Aslan/Yılmaz, s. 289. 
6 Aktel, Mehmet; “Tanzimat Fermanı’nın Toplumsal Yansıması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, 1998, S. 3, s. 182. 
7 Akşin, Sina; (Der.) Zirveden Çöküşe Osmanlı Tarihi, Milliyet Kitaplığı, s. 125. 
8 Durhan, İbrahim; Tanzimat Dönemini Hazırlayan Temel Etmenler Üzerine Bir İnceleme, 
http://www.erzincan.edu.tr/birim/HukukDergi/makale/2001_V_4.pdf, s. 73. (Erişim tarihi: 04.04.2016) 
9 Aktel, s. 178. 

http://www.erzincan.edu.tr/birim/HukukDergi/makale/2001_V_4.pdf


ulaştırılmak istenen sorunlardır. Gerek III Selim, gerekse II Mahmut döneminde bir çok yenilik, 

bu farkındalığın sonucu olarak yapılmıştır. 

 

 Tanzimat döneminin başlangıcı sayılan ve 3 Kasım 1839’da Mustafa Reşit Paşa 

tarafından okunan Gülhane Hattı Hümayunu, giriş bölümünde bu sorunları anlatmaktadır. 

Kuruluştan bu yana devletin düzen içinde yürümesine karşın şeriata ve kanunlara uymama 

sonucunda 150 yılda fakirlik ve zaaf oluştuğu kabul edilmekte, bunların doğru işlerle 5-10 yılda 

çözümlenebileceği de söylenmektedir.10 Fakirliğe yapılan yoğun vurguda 1838’de iktisadi 

1839’da askeri iflasa boyun eğmenin etkileri olduğu söylenmektedir.11 

 

 Refaha kavuşma amacını taşıyan Gülhane Hattı Hümayunu ile can, mal ve ırz güvenliği 

ilk etapta güvence altına alınmıştır. İngiliz elçisi Lord Stanford Canning bu önceliği şöyle 

açıklamaktadır: “Nazırlar arasında politikaca ve ruhça en iyi anlaştığımız devlet adamı Reşit 

Paşa idi... İlk dikkatimi çektiği zaman Babıali’de amedçiydi... Daha sonra Sultan’ın elçisi olarak 

Londra’ya geldi, orada tanışıklığımızı ilerlettik. Türkiye’de devrim hareketleri konusunda bana 

açıldığını iyi hatırlıyorum. Yeniçeri ocağının yıkılmasıyla açılan yeni politika vaadinde faal bir 

rol oynama kararında olduğu belliydi. Bana işin neresinden başlanılması gerektiğini sormuştu. 

Ben de ‘Ta baştan’ diye cevap verdim. ‘Nasıl baştan?’ sorusunu tekrarladı. ‘Tabi can ve mal 

emniyetinden’ dedim. ‘Şeref, haysiyetin de emniyet altında olması gerekmez mi?’ diye sordu. 

‘Şüphesiz’ dedim. Yalnız haysiyetten ve şereften ne anladığını kavrayamamıştım.”12 

 

 Temel güvencelerden sonra, vergi adaleti ve askerlik yönünden de fermanda güvenceler 

verildiği görülmektedir. Ne kadar vergi vereceğini bilmeyen ve iltizam sistemi altında 

mültezimler tarafından ezilen halk, üretim yapmamayı tercih etmekte idi. Süresi belli olmayan 

askerlik dönemleri, askerliğe alımda yapılan usulsüzlükler de gençlerin, askere alma memurları 

geldiğinde kaçmalarına neden olmaktaydı. Vergi güvencesi konusunda ferman durumu açıkça 

anlatmıştır: “Tahripkar bir araç olup hiçbir zaman yararlı bir sonucu görülmeyen iltizam usulü 

hala yürürlüktedir. Bu durum, bir ülkenin siyasi meselelerini ve mali işlerini bir kişinin 

iradesine ve çıkarına bırakacak, bütün hareketleri haksızlık ve zulümden ibaret olacaktır. 

Bundan böyle her ferdin emlak ve gücüne göre uygun bir vergi tayin edilerek, kimseden fazla 

                                                      
10 Akşin, s. 124. 
11 Akşin, s. 125.  
12 Aktel, s. 179. 



bir şey alınmaması ve yüce devletimizin deniz ve kara kuvvetlerine ve diğer alanlara yapılacak 

harcamaların gerekli kanunlarla belirlenmesi ve buna göre yürütülmesi gerekmektedir.” 

 

 Gülhane Hattı Hümayunu’nun hukuksal özellikleri, konumuz açısından da önem 

taşımaktadır. Ferman’ın en önemli niteliğinin teokratik monarşi yetkilerinin belli hukuk ilkeleri 

ve yasalarla sınırlandırılması olduğu söylenmektedir. Gerçekten de bir sözleşme değil de tek 

taraflı olarak, ferman olarak açıklanan bir metinde, iktidarın kendini dışarıdan değil içeriden 

sınırladığını görmek mümkündür. Bunun dış baskılardan ziyade, dönemin devlet adamlarının, 

mevcut sorunlar hakkında çözüm arayışı ve batı dünyasındaki kurumların incelenmesi sonucu 

olduğu söylenebilecektir. 

3. TANZİMAT FERMANI’NIN BÜROKRASİ VE ULEMAYA ETKİSİ 

 3.1 Bürokrasinin Durumu 

 

 Tanzimat dönemi, bürokrasinin dönemi olarak kabul edilmektedir.13 Batılılaşma 

etkisiyle güçlendirilmek istenen merkezi yönetim, elbette ona uygun ve hizmet edecek bir 

bürokrasi gerektirecektir. Tanzimatın düzenlemelerini yapacak bu bürokratik deneyim yeni bir 

memur sınıfı ortaya çıkarmakla, bu sınıfı da padişahın kullarından çok devletin hizmetkarı 

haline getirmiştir.14 Sened-i İttifak’ın ayanın devlet iktidarını kontrol etme isteğinin kabulüne 

göre, Tanzimat Fermanı da merkezin, diğer adıyla bürokrasinin iktidara egemen olma 

belgesidir.15 

 

 Öyle ki, Tanzimat dönemindeki bürokrasinin, otoriter yönetim anlayışının temsilcileri 

ve bugünkü kamu yönetiminin merkeziyetçiliğinin temeli olduğu söylenmektedir.16 Gerçekten 

de merkezi devletin gücü artarken bu güç padişaha değil, bürokrasi sınıfına aktarılmış 

durumdadır. Bu durum daha önce bu derece güç sahibi olmamış olan bürokrasinin eski güçlü 

dönemlere dönüş için çözümü kendileri olarak görmelerine yol açmıştır.17 Bu dönemde yer alan 

aydın tipi, öncekilerden farklı bir şekilde tanımlanabilecektir. 

 

                                                      
13 İnalcık, Halil; “Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri”, Belleten, C. 28, S. 112, s. 616. 
14 Mardin, Şerif; Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul 1990, s. 238. 
15 Aslan/Yılmaz, s. 290. 
16 Aktaş, s. 183. 
17 Aslan/Yılmaz, s. 291. 



 Bürokrasinin bu çabaları bazı çevrelerde batılılaşmanın abartılması, yanlış uygulamalar 

ve halktan kopukluk olarak nitelendirilmekte, bazı çevrelerde ise de devletin ömrünü uzatan 

reform hareketleri, askeri çözümlerin dışında diplomatik yöntemlerin kullanılması çerçevesinde 

olumlu olarak karşılanmaktadır. Bürokrasinin tutumunu olumsuz yönden inceleyenler, Mustafa 

Reşit Paşa’nın devlet yönetiminin küçük bir seçkin zümre elinde olması gerektiğini 

düşündüğünü, en üstten en alt kademelere kadar kadrolaştığını ve halkın desteğini alamadıkları 

için kalıcı olmadıklarını söylemektedir.18 Diğer eleştirilerde de yapılmak istenen bu 

değişimlerin sadece şekilde olduğu, batıdaki kurumların yalnızca isimlerini alarak, benzer 

isimler verildiği, öz yerine davranışlarda ve kıyafetlerde değişiklik yapıldığı yönündedir.19 

 

 Elbette, bürokrasinin kazandığı bu güç yalnızca Gülhane Hattı Hümayunu’na 

dayandırılmamalıdır. 1839’a gelmeden önce gelişen süreç bürokrasinin güçlenmesini 

sağlamıştır. Örneğin 1826 yılında çıkarılan Hatt-ı Şerif’e göre Müsaderat ve Mahlulat dairesi 

kaldırılmış, bazı mülklerin hazineye geçmesinden feragat edilmiştir.20 Bu durum memurlara 

önemli ölçüde yaşam ve mülk güvenliği sağlamıştır. Yine Sened-i İttifak imzalanmasında 

padişahın şüpheci tutumlarına karşı Alemdar Mustafa Paşa’nın etkin bir rol oynaması da 

bürokrasinin giderek güçlendiğinin göstergesidir. 

 

 Yine, tercüme odasının da bürokrasinin gelişmesinde önemli yeri olmuştur.21 Gelişen 

diplomasi, daha çok ve daha iyi tercüman ihtiyacı doğurunca, müslüman Türkler yabancı dilleri 

öğrenmeye daha fazla teşvik edilmiştir. Yine artan savaşlar nedeniyle Rumların ihanet 

edebileceği endişesiyle tercüme odasından uzaklaştırılmasıyla, bu yeni bürokrasinin 

güçlenmesine katkı sağlamıştır. 

 

 Aynı şekilde dış ilişkilerin gelişmesiyle Reis-ül-Küttap ismi değiştirilerek Umur-u 

Hariciye Nezareti kurulması ve bu nezaretin sadrazamdan sonra en önemli kurum olarak kabul 

görmesi ve bu kurumda Tanzimat zihniyetinin şekillendirilmesi de bürokrasinin güçlenme 

sebeplerinden birisi olmuştur. 

 

                                                      
18 Aslan/Yılmaz, s. 292. 
19 Lewis, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1993, s. 97. 
20 Aslan/Yılmaz, s. 293. 
21 Aslan/Yılmaz, s. 294. 



 Burada ayrı bir başlık olarak incelenmesi gereken durum ise bürokrasinin diplomatik 

alandaki başarılarıdır. Tanzimat dönemi boyunca batılı ülkelerle kurulan ilişkiler, diplomatik 

yollardan da özellikle İngiltere Fransa bloku ile Rusya Avusturya blokuna karşı zaferler 

kazanılmasını sağlamıştır. Bu başarıların da bürokrasiyi güçlendirdiği söylenmelidir. 

 

 Tanzimat dönemi ile birlikte misafir işlemi yapılan elçiler artık devlet temsilcisi olarak 

görülmeye başlanmıştır.22 Daha önce bilgi edinilen kaynaklar olarak Krıım hanları, sınır 

vilayetlerin yöneticileri artık güvenilir olmaktan çıkınca elçiler gündeme gelmeye başlamış ve 

bu noktada bürokrasiye önemli görevler düşmüştür. 

 

 Diplomatik başarılar olarak, Lübnan sorununa ilişkin bölgede silahların toplanmasından 

rahatsız olan Fransız Dışişleri Bakanı’nın Mustafa Reşit Paşa tarafından ikna edilmesi, 

Rusya’nın Osmanlıya sığınan Macaristan liderini istemesi karşısında, Avrupada Osmanlı’nın 

haklı olduğu yönünde kamuoyu oluşturulması sonucu Rusya’nın geri adım atmak zorunda 

kalması, kutsal yerler sorununda Rusya elçisinin aylarca oyalanarak sert tepkiler vermesinin 

ardından İngiltere ve Fransa’nın desteğinin alınmasını sağlamaları gösterilebilecektir. Tüm 

bunlar, Avrupadaki güç dengesinin yetiştirilmiş bürokratlar tarafından iyi idare edildiğini 

göstermektedir.23 

 3.2 Ulemanın Durumu 

 

 Bürokrasinin bu derece güçlenmiş olması, ulemanın hoşuna gitmemiştir. Nitekim bunun 

etkisiyle ulemanın bürokrasiye karşı tavır aldığı söylenmektedir.24 Bürokrasinin batılılaşma 

hareketleri, Ulemanın dünya görüşüne göre yabancı sayıldığından dolayı, iktidarını bir ölçüde 

kaptıran Ulema bürokrasinin karşısında yer almış ve padişahın gözünde güç yarışına 

girmişlerdir. Gelişen diplomatik ilişkiler ve batı ülkeleriyle olan iletişim karşısında Ulemanın 

alabileceği etkin rol bulunmaması, gayri müslimlere eşitlik tanıyıcı söylemler, Şeriatın 

uygulanmadığı nedeniyle çöküş olduğunu söyleyen Ferman’ın çözüm olarak daha seküler bir 

yapı benimsemesi, bir kısım Ulema’nın Tanzimat hareketini dinsizlikle suçlamasına neden 

olmuştur. 

 

                                                      
22 Karasu, Cemi; “Tanzimat Dönemi Osmanlı Diplomasisine Genel Bir Bakış”, 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/821/10427.pdf (Erişim tarihi: 04.04.2016) s. 205. 
23 Karasu, s. 214. 
24 Aslan/Yılmaz, s. 292. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/821/10427.pdf


 Bürokrasinin bazı tutumları ise dinsizlik suçlamasının yeterli etkisi göstermemesini 

sağlamıştır. Hariciye Nazırı Rıfat Paşa, İngiliz elçisinin “Avrupada kalmak istiyorsanız din 

yüzünden kan dökmeye son vermelisiniz.” sözüne, “Siyaset alanında Avrupa’nın öğütlerini 

daima saygı ile karşılayacağız. Fakat din konusunda bağımsızlığımızı saklamaya kararlıyız. Din 

kanunlarımızın temeli, hükümetimizin esas ilkesidir. Değil biz, padişah bile bu alanda en ufak 

bir değişiklik yapamaz.” diyerek cevap vermiştir.25 

 

 Bunlarla birlikte ulema içindeki ayrılıklar ve kutuplaşmalar, ulemanın yeterli tepkiyi 

göstermesini önlemiştir. Ulemanın kendi içinde ayrılan alt ve üst tabakaları birbirlerine 

yabancılaşmakta, alt tabakadakiler imam fonksiyonunu üstlenirken üst sınıftakiler ise yüksek 

idari mevkilere gelmekte, bu durum da aralarında büyük husumet çıkmasına neden olmaktaydı. 

 

 Ulemanın bu dönemde geçirdiği dönüşüm de farklı şekillerde yorumlanmaktadır. 

Tanzimat yenilikleri sonrasında ulemanın devlet dairesi haline dönüştürülmesi, şeyhülislamın 

devlet yönetimine alınması ulemanın gücünü zayıflattığı şeklinde yorumlandığı gibi, aksine 

daha da önemsendiği ve kurumsallaştırıldığı şeklinde de yorumlanmaktadır. Bunlarla birlikte, 

yapısal değişimlerin niteliği tartışılabileceği gibi uygulamada yer alan ‘kanun yüceltmesi” ve 

batılılaşma çabaları, nizamiye mahkemelerinin kurulması,26 yukarıda bahsedildiği gibi tercüme 

odası, hariciye nezareti gibi kurumlar dolayısı ile teokratik yönetimden uzaklaşıldığı ve 

ulemanın bu neticeyle zayıfladığı bir gerçektir. 

 

  

                                                      
25 Karasu, s. 209. 
26 Tanör, Bülent; Osmanlı – Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, 24. Baskı, s. 102. 
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 Osmanlı devletinin yaşamış olduğu ekonomik ve toplumsal sorunların askeri alana 

yansıması sonucu çöküntü gözle görülür hale gelmiştir. Gülhane Hattı Hümayunu ile başlayan 

tanzimat dönemini doğru şekilde analiz edebilmek için, gelişmeleri öncesiyle birlikte incelemek 

gerekecektir. Bu anlamda “batılılaşma”nın yalnızca dış güçlerin baskısıyla veya özentiyle 

yapıldığı değil, içten gelen baskının da buna eşlik ettiğini söylemek daha gerçekçi olacaktır. 

 Tanzimatın daha önceki yeniliklere oranla, uygulamadaki durumu tartışmalı olsa da 

düşünsel bazda radikal ve kapsamlı olduğu söylenebilir. Yapılan bu değişimlerin de yeni 

sınıflar oluşturacağı veya olan sınıfları güçlendirip zayıflatacağı da normal bir durumdur. 

 Kalabalık ve farklı unsurlardan oluşmuş nüfus, sanayi toplumuna geçiş çabaları, 

merkezi yönetimin güçlendirilmesi önemli bir kurumsallık gerektirmekte, bu da bürokrasi 

sınıfının güçlenmesini sağlamaktadır. Bürokrasinin buradaki amacının padişah iktidarını 

sınırlandırmaktan çok, güçlü bir ülke ihtiyacını karşılamak için gerekli kurumsallaşma 

hareketini sağlayabilmektir. 

 Bürokrasinin güçlenmesini sağlayan süreç ve batılı ülkelerle yakınlaşma, gayri 

müslimlere tanınan haklar, ulema sınıfının işlevinin azalmasına neden olmuştur. Devlet 

yönetimi içine alınan ulema, kendi içindeki husumet nedeni ile, çöküntüye karşı etkin bir rol 

alabileceği izlenimini vermekten uzaklaşmış Mustafa Reşit Paşa ile Ali ve Fuat Paşaların 

arkasında kalmışlardır. 

 Tanzimat dönemi sonrası oluşan yeni bürokrasi sınıfı, belki de günümüzdeki devlet 

yapısının temeli olmuştur. Padişahtan çok devlete bağlı olan, kendilerine belli güvenceler 

verilen, toplumsal sorunları kendilerine mesele edinen, eğitim seviyesini arttırmaya ve kendi 

yerleri için yeni bürokratlar yetiştirmeye çalışılan bir anlayış bürokrasiye egemen olmuştur. 
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