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Z. Modern Dönem. ll. Mahmud ve Tan
zimat devirleri devletin idari, siyasi, sos
yal, kültürel, ekonomik açılardan adeta 
yeni bir şekle dönüştürüldüğü dönemdir. 
Bu dönemde sivil b ürokrasi yükselerek dev
let yönetiminde ön plana çıktı. Sivil bürok
rasinin yükselişi iç olayların uluslararası bir 
boyut kazanmasına, dış olayların devleti 
sıkıntıya sokmasına ve dış ilişkilerin art
masına paralel biçimde gelişti. Avrupa ile 
münasebetlerin artması neticesinde da
ha önce bu ilişkileri düzenleyen klasik ku
rumlar yeterli gelmemeye ve özellikle dış 
olayların dayatması sonucunda uzmanlık 
alanları belirlenmiş kurumların gerekliliği 

kendini hissettirmeye başladı; zira devle
tin dış işlerini yürüten relsülküttab aynı 
zamanda merkezdeki divan kalemlerinin 
de başkanıydı. İç ve dış olayların ve savaş
ların artması, yabancı dile ve çağdaş dip
lomasiye hakim uzmanların ve kurumların 
varlığını gerektirdiği gibi devletin dengeli 
ve ihtiyatlı bir dış siyaset takip etmesini 
zorunlu kılıyordu. Bu sebeple 1834'ten iti
baren Paris, Berlin, Viyana ve Londra'ya 
yeniden büyükelçiler gönderildi. 

Büyük ölçüde II. Mahmud döneminde 
şekillenen Osmanlı Devleti'nin merkez teş
kilatı bazı değişikliklerle birlikte deyletin 
çöküşüne kadar varlığını korudu. Padişa
hın amacı, sarsılan merkezi hükümetin gü
cünü yeniden iade edebilmek için etkin bir 
merkezi yönetim kurmaktı. Esasen bu, 
XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'da 
oluşmaya başlayan modern merkezi dev
letlerin gösterdiği gelişmeyle örtüşen bir 
yaklaşımdı. II. Mahmud, 1826'da yeniçeri
liği ortadan kaldırıp yapılması gerekli re
formların önündeki engellerin en önemli
sini bertaraf etti. Aynı yıl Evkaf-ı Hüma
yun Nezareti'ni kurarak İstanbul'daki va
kıfları bu nezaretin çatısı altında toplamaya 
başladı. Böylece tasarruflarındaki vakıf ge
lirleri sayesinde ekonomik açıdan bağımsız 
bir durumda olan ulemayı merkeze daha 
bağımlı hale getirdiği gibi ulemanın tasar
ruf ettiği büyük gelir kaynağını da kontrol 
altına aldı. 1836'da Harerneyn-İ Şerlfeyn 
Evkaf Nezareti'ni oluşturdu. Daha sonra bu 
iki nezareti kendi kontrolündeki DarpM
ne-i Amire Nezareti'ne bağlayarak vakıf 
gelirlerini buraya aktardı. Ancak iş yoğun
luğu yüzünden bu birliktelik sürdürüleme
yince Evka.f-ı Hümayun Nezareti DarpM
ne'den ayrıldı. 

Merkezdeki güçleri kontrol altına alan II. 
Mahmud reform programını uygulamaya 
başladı ve önemli reformlar 1830'lu yıllar
da yoğunlaştı. 12 Mart 1836'da yayımla
nan bir hatt-ı hümayunla Sadaret Kethü-
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dalığı U mOr-i Mülkiyye Nezareti'ne ve Re
lsülküttablık Hariciye Nezareti'ne dönüş
türüldü. Ayrıca Dahiliye ve Hariciye'nin me
mur kadroları birbirinden ayrıldı. Relsül
küttablığa bağlı olan amed!, beylikçi, tah
vil ve ruOs adlı divan kalemleri Hariciye na
zırının maiyetinde bırakıldı. Dış temsilcilik
terin artması üzerine nezaretin harici teş
kilatı giderek gelişti. Sadarerten sonra Ba
bıali'nin en önemli birimi haline gelen Ha
riciye Nezareti, Tanzimat döneminde Mec
lis-i V ala ile birlikte bütün reformların be
lirleyicisi ve denetleyicisi oldu. UmOr-ı Mül
kiyye Nezareti 1837'de Dahiliye Nezareti'
ne dönüştürüldü. Il. Mahmud'un ölümü
nün ardından sadrazam olan Koca Hüsrev 
Paşa, görevlerinin sadaret tarafından ye
rine getirildiği gerekçesiyle Dahiliye Neza
reti'ni lağvetti. Bu durum, Fuad Paşa'nın 
ölümü üzerine devlet işlerinin büyük ölçü
de All Paşa'nın üstündekalmasıyla 1869'
da Sadaret ve Dahiliye Nezareti'nin tekrar 
birbirinden ayrılmasına kadar sürdü. Da
hiliye Nezareti, Hariciye ve Maliye neza
retleriyle birlikte hükümetin en önemli üç 
ayağını oluşturuyordu. Gerçekleştirilen re
formlardan biri de çavuşbaşılığın kaldırı
larak Divan-ı Deavl Nezareti'nin kurulma
sıydı. Başvekaletin ihdası üzerine Arz Oda
sı'nda faaliyetlerini yürüten mahkeme (hu
zur veya Arz Odası mürafaası) şeyhülislamlı
ğa nakledildL Deavl nazırı haftada iki gün 
toplanan bu mahkemeye katılırdı. Görevi 
ise mahkemenin yetkisindeki konuları bu
raya havale, kararları icra ve mahkeme 
masraflarını tahsil etmekti. Hariciye Ne
zareti'nin baktığı gayri müslimlerle ilgili 
davalar da 1839'da Deavl Nezareti'ne ak
tanidı. Nezaret 1870'te Havale Cemiyeti ve 
İcra Cemiyeti adlarıyla ikiye ayrıldı ve ar
dından lağvedildi. 

28 Şubat 1838'de yapılan bir düzenle
meyle çoklu hazine sistemine son verile
rek Hazine-i Amire ile MansOre Hazinesi, 
UmOr-ı Maliye Nezareti adıyla birleştirildi. 
Haremeyn, vakıflar ve Darphane'nin bütün 
gelirleri yeni nezarete devredildi ve bun
lara Maliye Nezareti'nden aylık bir tahsi
sat bağlandı. Sadece padişahın özel hazi
nesi olan Ceyb-i Hümayun nezaretin so
rumluluğu dışında bırakıldı. Maliye kalem
leri ıslah edildiği gibi angarya ve müsade
re uygulamaları da kaldırıldı. Vergi siste
mi düzenlenip mali yılbaşı mart olarak ka
bul edildi. Ayrıca rüşveti önlemek amacıy
la 1838'de memurlara maaş bağlandı. Ma
aş tahsisine rağmen rüşvetle mücadelede 
olumlu sonuçlar alınamadı; başarısızlığın 
bir sebebi de memur maaşları arasındaki 
büyük farklılıktı. Sadrazam Koca Hüsrev 

Paşa, 2 Eylül 1839'da Maliye Nezareti'ni 
Iağvedip Hazine-i Amire ile Hazine-i Mu
kataat defterdarlıklarını kurdu. Bu arada 
Tanzimat Fermanı gereğince ittizam usulü 
kaldırılarak halkın gelir düzeyini belirleyip 
vergileri tahsil etmekle görevli muhassıl
lık-ı emval adlı yeni memuriyetler oluştu
ruldu. Aradan dört ay geçmeden Maliye 
Nezareti yeniden ihdas edildi. Muhassıl
larla ve Tanzimat'ın uygulandığı yerlerle 
ilgili işlere nezaretin, eski sistemin uygu
Iandığı alanlara ise Hazain-i Amire Defter
darlığı'nın bakması maliyede esasen var 
olan karmaşayı daha da arttırdı ve Nisan 
1840'ta defterdarlık Iağvedilip nezaret 
maliyenin tek sorumlusu oldu. Ayrıca ma
ll konuları müzakere etmekle görevli Mec
lis-i Muhasebe-i Maliyye kuruldu (9 Eylül 
1840) . Maliyenin kronik hastalığı olan ge
lirlerini tahsil sorununa çözüm buluna
madı; toplanabilenlerin bir kısmı da gö
revlilerin zimmetinde telef oldu. Bazı me
murlar vergileri ve zimmetlerinde tuttuk
ları devlet parasını ticari sermaye yapacak 
kadar işi ileriye götürdü. Gelirlerin arttı
rılması ve tasarrufa dikkat edilmesi gibi 
bazı mali tedbirlerle birlikte kaynak sağ
lamak amacıyla esham, damgalı kağıt ve 
kaime çıkarıldı. Maliyedeki sıkıntı, ilk defa 
Kırım savaşı sırasında alınan ve daha son
ra sıkça başvurulan dış borçla ve bunların 
faiziyle gittikçe büyüdü ve nihayet 1875'
te maliyenin iflasıyla had safhaya ulaştı. 
1879'da Maliye Nezareti'nin yanında bü
tün devlet dairelerinin yaptığı harcama
ları denetlernek üzere Divan-ı Muhasebat 
kuruldu. Böylece ilk defa devlet dairelerin
de gerçek mali denetime doğru bir adım 
atılmış oluyordu. Ancak reform sürecinde 
merkeziyetçi bir mali yapı oluşturulmak is
ten m esine rağmen bu konuda başarı sağ
lanamadı. Etkin bir tahsilat sisteminin ku
rulup gelirin arttırılamaması, gelirlerin mül
tezimler veya görevliler elinde telef olma
sı ve iltizamın kaldırılamaması bunun baş
lıca sebebini teşkil eder. 

II. Mahmud, yetkilerinin bir kısmı yeni 
oluşturulan nezaretlerce paylaşılan sada
reti 30 Mart 1838'de başvekalete dönüş
türdü ve müstakil bir makam olma konu
muna son vererek Dahiliye Nezareti'ne ila
veten Mehmed Emin Rauf Paşa'ya tevcih 
etti. Padişahın mührü yine eskiden oldu
ğu gibi nezaretler arasında organizasyonu 
sağlayacak olan başvekilde bırakıldı. Ancak 
II. Mahmud'un ölümü üzerine tahta ge
çen Abdülmecid'in tecrübesizliğinden ya
rarlanan Hüsrev Paşa kendisini eski yet
kilerle sadrazam ilan ettirerek (3 Temmuz 
1839) başvekalet uygulamasına son verdi 



ve bu unvan ll. Abdülhamid döneminin 
başlarına kadar bir daha kullanılmadı. ll. 
Mahmud'un nezaretleri kurup sadareti 
başvekalete dönüştürmesi şeklen de olsa 
Avrupa'daki kabine sistemine doğru atıl
mış bir adımdı. Meşveret Meclisi yerine 
nazıriardan ve yüksek rütbeli memurlar
dan oluşan Meclis-i Vükela teşkil edildi. 
Osmanlı hükümetini temsil eden ve baş

vekil 1 sadrazarnın başkanlığında haftada 
iki gün toplanan bu meclis nezaretler ara
sında koordinasyonu sağlar, hazırlanan ya
sa tasarılarını ve diğer meseleleri tartış
tıktan sonra sadrazarnın tezkiresiyle pa
dişahın tasdikine sunardı. 

ll. Mahmud zamanında nezaretler bağ
lamında gerçekleştirilen son önemli deği
şiklik 24 Mayıs 1839'da Ticaret Nezareti'
nin kurulmasıdır. İlk yıllarda amacına uy
gun faaliyetler yapamayan nezaret bir sü
re sonra İstanbul Gümrük Emaneti'ne il
hak ediidiyse de ( 13 Aralık 1841) emane
tin iş yoğunluğu yüzünden 1845'te tekrar 
müstakil hale getirildi. 16 Ocak 1846'da 
Ziraat Nezareti oluşturulduysa da üç ay 
geçmeden alt yapı ve para yokluğu yüzün
den lağvedildi. Kasım 1848'de bu bağlam
da UmOr-ı Nafia Nezareti kuruldu; fakat 
ayrıntılı bir nizarnname hazırlanmasına 
rağmen uygulama imkanı bulunamadı ve 
birkaç gün sonra Ticaret Nezareti'ne ilhak 
edildi. 1839'da yerli ve yabancı tüccarların 
kendi aralarındaki veya devletle olan da
valarına bakmak üzere nezaret bünye
sinde bir mahkeme-i ticaret oluşturuldu. 
Nazırın başkanlık ettiği mahkemede tüc
carlar da temsil ediliyordu. Mahkeme 
1860'ta mahkeme-i ewel ve mahkeme-i 
sani diye ikiye ayrıldı. Her vilayette bir ti
caret mahkemesinin açılmasını öngören 
1864 Vilayet Nizamnamesi'yle birlikte mah
kemeler taşrada da yaygınlaştı. Bu mah
kemeler daha sonra kurulan Adiiye Neza
reti'ne nakledildL Ticaret Nezareti bütün 
çabalara rağmen ülkede ticaret, tarım ve 
sanayinin geliştirilmesi yönünde kayda de
ğer çalışmalar yapamadı ve adeta tüccar
lar arasındaki davalara bakan bir ticaret 
mahkemesinden öteye gidemedi. 

Reformların başarısı için en önemli un
sur reformları uygulayacak insanları ye
tiştirmekti. ll. Mahmud 1824'te İstanbul 
şehri için ilköğretimi zorunlu hale getir
diyse de iç ve dış sorunlar yüzünden bu ka
rar uygulanamadı. 1838'de konu yeniden 
gündeme getirilerek Evkaf Nezareti 'ne 
bağlı müdürlük seviyesinde Mekatib-i Rüş
diyye Nezareti kuruldu. Ancak 1845 yılına 
kadar eğitim konusunda fazla bir ilerleme 
kaydedilemedi. 1845'te Sultan Abdülme-

cid'in sert uyarısı üzerine önce Meclis-i Mu
vakkat, ardından Meclis-i Maarif-i UmO
miyye teşkil edilip eğitim işleri tekrar ele 
alındı ve 15 Mart 1857'de Maarif-i UmO
miyye Nezareti kuruldu. Harbiye, Bahriye 
ve Tıbbiye dışındaki bütün okullar yeni ne
zaretin denetimine verildi. Mektepler gi
derek gelişip çoğaldı ve özellikle ll. Abdül
hamid döneminde eğitimde önemli aşa

malar kaydedildi. Devletin yeni kurulan 
m·ektepleri tercih etmesi ve Il. Meşruti 

yet'e kadar medreselerin ıslahı cihetine 
gidilmemesi neticesinde eğitimde mektep 
ve medrese ikiliği doğdu. 

ll. Mahmud döneminde gerçekleştirilen 
bir diğer idari reform istişare, teşri ve de
netim görevi ifa eden daimi meclisierin ku
rulup yaygınlaştırılmasıydı. Osmanlı Devle
ti'nde Divan-ı Hümayun ve meşveret mec
lisleriyle devam eden istişareyle yönetim 
geleneği bu yeni meclislerle daha da ge
liştirildi. 1836'da Dar-ı ŞOra-yı Askeri. 1838'
de reformları hazırlamakla görevli Mec
lis-i vaıa-yı Ahkam-ı Adliyye ve Dar-ı ŞOra
yı Babıall kuruldu. Aynı yıl Meclis-i UmOr-i 
Nafia ve Karantina Meclisi oluşturuldu. 
Son iki meclis önce Hariciye Nezareti'ne 
bağlandıysa da daha sonra Ticaret Neza
reti'ne nakledildL Bunların dışında Tanzi
mat döneminde özellikle nezaretlerin ma
iyetinde başka meclisler de kuruldu. Mec
lis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye haftanın be
lirli günlerinde Babıali bürokratlarının ka
tılımıyla toplanıyordu. Bu meclis, 26 Eylül 
1854'te Meclis-i Aıı-i Tanzimat teşkil edi
lineeye kadar kanun ve nizarnların yapıl
masından arazi anlaşmazlıkianna kadar 
hemen her konuyla ilgilendi. Meclis-i Tan
zimat, Meclis-i Vala'nın yasama görevini 
üstlendi. İ ki yüksek reform meclisinin bir 
arada mevcudiyeti birtakım sorunlara yol 
açtığı için 14 Temmuz 1861 'de Meclis-i 
Ahkam-ı Adliyye adıyla birleştirildi. Kuru
luşundan itibaren tam bir reform meclisi 
olarak faaliyetlerini yürüten Meclis-i Vala 
aynı zamanda bir yüksek mahkeme göre
vini yerine getiriyordu. Nitekim bazı yük
sek bürokratlar Tanzimat-ı Hayriyye'ye ay
kırı hareket ettikleri iddiasıyla burada yar
gılandı. 

Meclis-i Ahkam-ı ~dliyye 6 Mart 1868'
de ŞOra-yı Devlet ve Divan-ı Ahkam-ı Ad
liyye adıyla ikiye ayrıldı. ŞOra-yı Devlet'in 
görevi kanun ve nizarnname yapmak, me
m urları yargılamak, adli ve idari merciler 
arasındaki ihtilaflara bakmaktı. Divan-ı Ah
karn-ı Adliyye ise yüksek temyiz mahke
mesi şeklinde teşkilatlandırılmıştı. ŞOra-yı 
Devlet günümüzdeki Danıştay'ın temelini 
oluşturdu . Divan-ı Ahkam-ı Adliyye 1870'-
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te yapılan bir düzenlemeyle Divan-ı Ah
karn-ı Adliyye Nezareti'ne dönüştürüldü . 

Nazır 1875'e kadar aynı zamanda Temyiz 
Mahkemesi'nin reisiydi. Bu tarihte neza
retle reislik birbirinden ayrıldığı gibi Tica
ret Nezareti'ne bağlı olarak faaliyet yürü
ten ticaret mahkemeleri de artık Adiiye 
Nezareti adını alan nezarete bağlandı. 21 
Mayıs 1879 tarihli bir düzenlemeyle ismi 
Adiiye ve Mezahib Nezareti'ne çevrilerek 
öteden beri Hariciye Nezareti'nce yürütü
len gayri müslimlerin dini işleri buraya ak
tanidı. 1917' de İttihat ve Terakki iktidarın
da şer'iyye mahkemeleri nezarete bağ
landıysa da iktidarı kaybetmeleri üzerine 
tekrar şeyhülislamlığa iade edildi. Divan-ı 
Ahkam-ı Adliyye, Cumhuriyet dönemi Yar
gıtay'ına temel teşkil etti. 

Merkezi idaredeki en önemli değişiklik
lerden biri, ll. Abdülhamid'in tahta geç
mesinden sonra Yeni Osmanlılar'ın çaba
larıyla 23 Aralık 1876'da KanOn-i Esasi'
nin yürürlüğe konulup meşrutiyetin ilan 
edilmesidir. KanOn-i Esasi biri halkın tem
silcilerinin seçtiği Meclis-i Meb'Osan, di
ğeri padişahın tayin ettiği üyelerden olu
şan Meclis-i A'yan'dan müteşekkil iki ka
natlı bir parlamentoyu öngörüyordu. İki ka
nadın birleşmesiyle oluşan Meclis-i Um0-
m119 Mart 1877'de Daimabahçe Sarayı'n
da yapılan bir törenle açıldı. Meclis-i Meb'O
san'ın görevi kanun yapmak ve bütçe ta
sarısını inceleyip kabul etmek, Meclis-i 
A'yan'ın görevi ise kanun ve bütçe tasarı
larını denetlemekti. Meclis-i Meb'Osan iki 
devre halinde yaklaşık beş aylık bir faali
yetten sonra ll. Abdülhamid tarafından 
13 Şubat 1878'de kapatıldı. 23 Temmuz 
1908'de ll. Meşrutiyet ilan edilince Mec
lis-i Meb'Osan yapılan seçimlerden sonra 
17 Aralık 1908'de görkemli bir törenle tek
rar açıldı. 1909'da KanOn-i Esasi'de yapı

lan değişikliklerle hükümetin meclise kar
şı kolektif sorumluluğu sağlandı ve sad
razama, şeyhülislam ve Harbiye nazırının 
dışındaki hükümet üyelerini seçme hakkı 
verilerek modern bir hükümet yapısı oluş
turuldu. Meclis-i Meb'Osan. 11 Nisan 1920'
de kapatılıncaya kadar yasama ve hükü
meti denetleme görevlerini etkin bir şekil
de yerine getirdi. 

Merkez teşkilatı çerçevesinde ele alın
ması gereken bir müessese de saraydaki 
saltanat makamı yani mabeyindir. Saray 
sekreteryası ve milbeyin XVIII. yüzyılın ikin
ci yarısından itibaren kurumsal olarak te
şekkül etmişti. ll. Mahmud döneminde di
ğer merkez daireleri gibi mabeyin de teş
kilatça geliştirildL 1831 ·de silahdarlık lağ
vedildi; ayrıca sır katipliği Mabeyin Baş-

507 



OSMANLlLAR 

katipliği'ne dönüştürüldü. 1833'te Mabe
yin müşirliği ihdas edildi ve Enderun'un 
oda nizarnı tamamen değiştirildi. Bu yapı 
Abdülmecid, Abdülaziz ve V. Murad dö
nemlerinde önemli bir değişikliğe uğra
madı. ll. Abdülhamid'in tahta çıkmasıyla 
mabeyin iş hacmi ve personel açısından 
büyük gelişme gösterdi. Zira padişah hü
kümeti devreden çıkarıp Babıali'de yapıl
ması gereken işleri saraya aktarmıştı. ll. 
Abdülhamid'in saraydan yönetim siste
minde burada oluşturduğu yüksek komis
yonların önemli bir yeri vardır. 

Padişahın sarayda kurduğu sistem için
de haberleşme ağıyla Mabeyin Başkatip
liği çok önemliydi. Başkatiplik ülke içinde 
ve dışındaki birimlerle irtibatı sağlar ve sa
rayla resmi kurumlar arasındaki yazı işle
rini idare ederdi. ll. Abdülhamid dönemin
de saray bürokrasisinde yerini alan bir ku
rum daMabeyin Şifre Katipliği'dir. Padi
şah bu birim sayesinde vali, ordu kuman
dam, mutasarrıf, elçi ve konsolos gibi gö
revlilerle doğrudan görüşebilirdi. Bu ha
berleşme ağının tamamlayıcısı Mabeyin 
Telgrafhanesi'dir. 1908 ihtilalinin ardından 
mabeyinde büyük tensYkat yapılarak ll. 
Abdülhamid döneminde 4Z4'e kadar çık
mış olan mevcudu yirmi beşe indirildi. Ma
beyin Başkatipliği ile başmabeyincilik, 11. 
Meşrutiyet'in ilanından sonra hükümetin 
sarayı ve padişahı kontrol mekanizması 
olarak kullanıldı. Mabeyinde yapılan ten
sikat daha sonra bütün bürokrasiye ya
yıldı ve özellikle Abdülhamid rejiminin ta
raftarlarına karşı büyük bir tasfiye hare
ketine dönüştü; bu yüzden büyük bir kesi
min mağduriyeti uzun yıllar giderilemedi. 
Bu arada merkez büroları da gerek teşki
lat gerekse görev alanları açısından yeni 
düzenlemelere tabi tutuldu. Savaşlar ve 
kaybedilen topraklar sebebiyle bu dönem
de asker kökenli sadrazamlar iş başına 
gelmeye başladı. 

Merkezi idarede yapılan reformlardan 
hedeflenen başarının gerçekleşmesi bun
ların taşrada da uygulanmasıyla müm
kündü. Tanzimat Permanı'nda iltizamın 
halkı zarara uğrattığı belirtilerek herkes
ten gelirine göre vergi alınması istendi ve 
yeni vergi sisteminin esasları belirlendi. 
1840'ta iltizam usulü kaldırılarak muhas
sıllık usulü getirildi. Vergilerin tesbitinde 
ve toplanmasında muhassıllara yardımcı 
olmak üzere kurulan muhassıllık meclisle
rinde halkın temsilcileri de vardı. Muhas
sıllar vali, mütesellim ve diğer yöneticile
rin üzerinde bulunan mali sorumlulukları 
üstlendi. Ancak muhassıllık sistemine iş
lerlik kazandırılınadan iltizam usulü kal-
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dırıldığı için devlet yeni gelirleri toplaya
madığı gibi eski gelirlerini de kaybetti. 
Mart 184Z'den itibaren muhassıllık siste
minden vazgeçilerek iltizam usulüne geri 
dönüldü. 

1845 yılında Meclis-i Vala Başkanı Sü
leyman Paşa'nın girişimiyle her eyaJetten 
biri müslüman, diğeri gayri müslim olmak 
üzere ikişer temsilci İstanbul'a çağrıldı. ön
ce Meclis-i Vala'ya, ardından Meclis-i AIY-i 
Umumi toplantılarına katılan temsilcilerin 
dile getirdikleri sorunlar vergi ve ulaşım ko
nularında yoğunlaşıyordu. Neticede Ana
dolu'da ve Rumeli'de beşer komisyon ku
rularak taşraya gönderilmesi ve faaliyetle
rin Meclis-i Vala'ya bağlı şekilde yürütülme
si kararlaştırıldı. Komisyonlar görev alan
larına giren bölgelerle ilgili hazırladıkları 
raporları Meclis-iVala'ya sundu. Süleyman 
Paşa'nın görevden alınmasıyla yarım kalan 
bu önemli girişim sonunda inşasına baş
lanan Trabzon-Erzurum ve Bursa-Gemlik 
yolları uzun süre tamamlanamadı. 

Taşra teşkilatında yapılan düzenlemeler 
beş kategoride ele alınabilir. Birinci kate
geriyi en küçük idari birim olan köy 1 ma
halle oluşturur. Yeniçeriliğin kaldırılması
nın ardından oluşan kargaşa ortamından 

dolayı İstanbul'da güvenliği sağlamak için 
18Z9'da muhtarlık teşkilatı kurularak her 
mahalleye muhtar-ı ewel ve muhtar-ı sani 
adıyla iki muhtar tayin edildi. Görevleri bu
lundukları mahallin güvenliğinin temini ve 
halkla devlet arasındaki ilişkileri sağlamak
tı. Tanzimat döneminde kendilerine yük
lenen bir görev de vergilerin tahsil edil
mesi oldu. Bu teşkilat 1833'ten itibaren 
taşrada yaygınlaştırıldı. Daha sonra muh
tarların yanında köy ihtiyar heyetleri oluş
turuldu. Muhtarlık bu yapısıyla günümü
ze kadar ulaştı. İkinci birim 1864 Vilayet 
Nizamnamesi'nde yer alan nahiyedir. Na
hiyenin esas statüsü 1871 tarihli İdare-i 
UmCımiyye-i Vilayat Nizamnamesi'yle be
lirlendi. En az SOO erkek nüfusun bulun
duğu köylerden oluşan nahiyenin başında 
bir müdür ve müdürün maiyetinde nahiye 
meclisi vardı ; ancak bu meclisler çok az 
yerde teşkilatlandırılabildi. Nahiye müdü
rü köy muhtarı ve ihtiyar heyetlerinin gö
revlerine müdahale edemez, daha ziyade 
hükümetle halk arasındaki ilişkiyi sağlar
dı. Bu birim, Avrupa devletlerinin baskı
sıyla Osmanlı bürokratlarınca zoraki uy
gulandığı için başarılı olmadı. Mahmud Ne
dim Paşa'nın büyük devletlerin zoruyla ha
zırlattığı 1876 İdare-i Nevahi Nizarnname
si etnik ve dini grupların nahiye meclisle
rinde belli oranda temsil edilmesini öngö
rüyordu. Özellikle Balkan vilayetlerindeki 

köy idaresinin hıristiyanların eline geçme
sine yol açacağı düşüncesiyle hükümet bu 
sistemi uygulamak istemedi. Nahiye teş
kilatı bu şekliyle Cumhuriyet'e intikal et
ti. Üçüncü kategoriyi, 184Z'de muhassıllık 
sisteminin kaldırılmasının ardından Tan
zimat'ın uygulandığı bölgelerde birkaç kö
yün birleştirilmesiyle teşkilatiandırılan ka
za oluşturur. Birimin amiri kaza müdürüy
dü. Bu tarihe kadar mahkemelerin bulun
duğu adli birimleri ifade eden kaza teri
mi bu değişiklikle beraber artık idari bir 
birim olarak teşkilattaki yerini aldı. Mü
dürler mahallin ileri gelenleri tarafından 
seçilir ve hükümetin onayıyla göreve baş
lardı. 1871 nizamnamesiyle kazaların yö
netimi müdürlerden alınarak kaymakam
lara verildi ve bu birim varlığını günümü
ze kadar sürdürdü. Dördüncü birim öte
den beri taşra teşkilatında yer alan san
cak /livadır. 1842 düzenlemesiyle sancak 
yönetimi merkezi hükümetin tayin ettiği 
kaymakamlara bırakıldı. Maiyetlerinde mal 
müdürü, hakim, tahrirat başkatibi, mal 
başkatibi, müslüman ve gayri müslim hal
kın temsilcilerinden oluşan sancak mec
lisleri vardı. Haftanın belirli günlerinde top
lanan bu meclis sancağın çeşitli işleriyle il
gili çalışmaları yürütürdü; büyük mesele
leri de eyalet meclisine havale ederdi. San
cak meclisleri Ocak 1849'a kadar muhas
sıllık meclisleri için çıkarılan yönetmeliğe 
göre çalıştı. Bu tarihte hazırlanan EyaJet 
Meclisleri Nizamnamesi'nden iç karışıklık
lar ve Kırım savaşı yüzünden beklenen fay
da sağlanamadı. 1864'te kaymakamın ye
rini mutasarrıf aldı. 1871 nizamnamesiyle 
Rumeli'de kırk dört, Anadolu'da yetmiş 
dört ve Kuzey Afrika'da beş sancak ku
ruldu. Berlin Kongresi'nden sonra vilayete 
bağlı sancakların yanında doğrudan mer
keze karşı sorumlu olan Kudüs, Şehrizor, 
Kocaeli gibi "elviye-i gayr-i mülhaka"lar 
oluşturuldu. Beşinci birimi eyalet 1 vilayet 
meydana getirir. Eyaletin en üst sorum
lusu olan valilerin yetkileri Tanzimat'la be
raber sınırlandırılarak mali yetkileri mu
hassıllara verildi. Muhassıllık sisteminden 
tekrar iltizam usulüne dönülünce eyaletin 
mali işleri defterdarlara bırakıldı. Valinin 
yanında defterdar, kadı, müftü, müslü
manları temsilen dört, gayri müslimleri 
temsilen iki kişiden oluşan bir meclis var
dı. Bu meclis sancak meclislerinin gönder
diği faaliyet raporlarını değerlendirip so
nuca bağlar ve eyaletin çeşitli sorunlarını 
görüşürdü; aynı zamanda ad!Y suçluları 
ve Tanzimat'a aykırı davranan görevlileri 
yargılayan bir mahkeme durumundaydı. 
1849 nizamnamesiyle bu meclisten ayrı 



olarak eyalet meclisleri oluşturuldu . Eya
I et meclisleri hükümetin tayin ettiği bir 
başkan, vali. defterdar, kadı veya naib, 
müftü, katip ve müslüman halkın seçtiği 
dört, gayri müslim halkın her grubunu 
temsilen de birer kişiden müteşekkildi. 
1864 Vilayet Nizamnamesi'yle birlikte eya
let yapısından vilayet sistemine geçildi. Bu 
nizamname, Midhat Paşa'nın valiliği sıra

sında Tuna vilayetinde uygulanıp başarılı 
sonuçlar alınması üzerine yaygınlaştırıldı. 
1871 nizamnamesiyle Rumeli'de on, Ana
dolu'da on altı ve Kuzey Afrika'da bir vila
yet oluşturuldu. 

Taşra teşkilatındaki reformlardan biri 
de belediyelerin kurulup yaygınlaştırılma
sıdır. İlk defa 13 Haziran 18S4'te Kırım sa
vaşı dolayısıyla İstanbul'a gelen müttefik 
kuwetlerinin şehirde oluşturduğu kalaba
lığı ve hareketliliği düzene koymak ama
cıyla İstanbul Şehremaneti ihdas edildi. 
Hükümetçe tayin edilen şehremininin ma
iyetinde üyeleri yine hükümetçe belirle
nen bir meclis vardı. Şehremanetinin ba
ğımsız gelirleri yoktu. Bu anlamda modern 
sayılabilecek belediye Paris örneğine göre 
teşkilatlandırılan, bağımsız gelirleri, bele
diye binası ve belediye mahkemesi bulu
nan, Galata ve Beyoğlu'na hizmet veren 
Altıncı Daire-i Belediyye'dir. Sancak ve ka
za merkezlerinde belediye meclislerinin ku
rulmasını öngören 1864 Vilayet Nizamna
mesi'yle birlikte belediye teşkilatı taşrada 
oluşturulmaya başlandı. Ancak taşrada 
daha ziyade ticaretin gelişmiş olduğu li
man şehirleri belediyeleri teşkilatlandırır
ken çoğu yerde bu teşkilatlar kurulamadı. 
Fakat yine de Osmanlı Devleti'nden Tür
kiye Cumhuriyeti'ne 389 belediye intikal 
etti. 

Bürokrasinin bu şekilde önem kazan
masına paralel olarak memurların statü
sü de yeniden düzenlendi ve 1834'te Ola, 
sani, salis ve rabi' olmak üzere dört sınıf 

mülki rütbe ihdas edildi. 1838'de katipie
rin rütbe terfiinde imtihan esası getirildiği 
gibi her yıl şaban veya şewal ayında yapı
lan tevc'ihat usulü de kaldırıldı. Aynı yıl 
rüşveti önlemek amacıyla biri memurlara, 
diğeri ilmiye mensupianna olmak üzere iki 
ceza kanunu hazırlandı ve işe yeni başla

yan memurlara yemin zorunluluğu geti
rildi. Öte yandan memurların haftalık tatil 
günleri düzenlendi. 

1839 Tanzimat Fermanı ile müslüman 
ve gayri müslim tebaanın eşitlenmesi ve 
1856 Isiahat Fermanı ile gayri m üstimierin 
devlet hizmetinde istihdamına cevaz ve
rilmesi personel politikası açısından önem-

lidir. Özellikle Isiahat Fermanı'ndan sonra 
devlet hizmetinde ve bilhassa Hariciye'de 
gayri müslim sayısı hızla arttı ve Ermeni
ler ön plana çıktı. 1877'de Me'murln Ka
lemi Müdürlüğü ve 1879'da Sicill-i Ahval 
Komisyonu kurularak memurlara ait bilgi
ler düzenli biçimde tutulmaya başlandı . 

1881 'de çıkarılan ve 1884'te değiştirilen 
Me'murln-i Mülkiyye Terakki ve Tekaüt 
Kararnamesi'yle memurların yükselme, 
emeklilik ve sosyal güvenlik konuları dü
zenlendi. Diğer bir husus da yönetim di
linin elkab ve terminoloji bakımından sa
deleştirilmesiydi. 

Taşrada kurulan meclisler vasıtasıyla eş
raf sınırlı da olsa yönetime katıldı. Bu ka
tılım, meclisierin tabii üyeleri olan yerel 
yöneticiler ve bölgeden halkın temsilcisi 
olarak seçilen kişilerle sağlandı. Bu durum, 
daha sonra taşra halkı temsilcilerinin Mec
lis-i Meb'Qsan'a katılmasına temel teşkil 
etmesi açısından önemlidir. Tanzimat dö
neminde bir yandan halkın temsilcileri
nin yönetime katılması, öte yandan taşra 
idaresinde önceki deviriere nisbette mer
kezlleştirmenin sağlanmış olması ilk bakış
ta bir çelişki gibi görülebilir. Ancak mer
kezi hükümet taşra temsilcilerini yöne
timden tamamen dışiayacak güçte değil

di. Dolayısıyla söz konusu hizmetleri mer
kezlleştirirken halkın temsilcilerini de sis
temin içine çekerek gerilimleri mümkün 
mertebe azattmayı hedefledi. ll. Abdülha
mid, mahalli güçleri merkezi hükümetin 
temsilcisi olan valilere karşı bazan rasyo
nel kuralları hiçe sayacak derecede önem
sedi. Diğer taraftan güvendiği valileri uzun 
süre görevlerinde bıraktı. Tanzimat devri, 
Osmanlı tarihinde uzmanlaşmış sivil bü
rokratların rol aldığı bir taşra teşkilatlan

masının temellerinin atıldığı bir dönemdir. 
Ancak bunun geniş topraklara sahip dev
letin her tarafında aynı ölçüde uygulandı
ğını söylemek güçtür. 

XIX. yüzyıl idari reformlarının en belir 
gin özelliği devletin gücünü merkezde top
lamaya ve merkezi bir idare kurmaya yö
nelik oluş uydu. Matbuat ve yüzyılın ikinci 
yarısında yaygınlaştırılan telgraf, oluşturul
maya çalışılan merkezi idarenin vazgeçil
mez araçları oldu. 18SS'te kurulan Telgraf 
İdaresi'nin 1871 'de Posta Nezareti'yle bir
leştirilerek Posta ve Telgraf Nezareti ve 
1908'den sonra da Posta, Telefon ve Tel
graf Nezareti adını alıp Meclis-i Vükela 
üyeliğine kadar yükselmesi sistem içeri
sindeki yerini ve önemini gösterir. Öte yan
dan merkezi idare sistemini uygulayacak 
elemanların eğitimi için Mekteb-i Maarif-i 
Adliyye, Mekteb-i Ulum-i Edebiyye, Mek-
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teb-i Mülkiyye, Mahrec-i Aklarn gibi mek
tepler kuruldu. 
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li ALi AKYILDIZ 

B) Aske ri Teşkilat. Kuruluş yıllarında 

Osmanlı Devleti'nin düzenli askeri birlik
leri yoktu . İ lk düzenli birlikler Orhan Bey 
zamanında kuruldu. Yaya ve müsellem (at
lı) denilen ve Türk gençlerinden toplanan 
bu kuwetler biner kişilik birliklerden olu
şuyordu. Bunlar sadece savaş zamanında 
ücret alırlar, barış zamanında kendi işle
riyle meşgul olurlardı. Kumandanları on
başı, yüzbaşı ve binbaşı unvanlarıyla anı
lan bu askerler gittikçe büyüyen bir dev
letin ihtiyacını karşılayamaz hale gelince 
daha güçlü ve daimi bir ordunun teşkili 
kararlaştırıldı. Bunun için savaş esirlerin
den faydalanma yoluna gidildi. 1. Murad 
döneminde pençik kanunu çıkarıldı. Savaş 
esirlerinin beşte biri vergi karşılığ ı yeni-
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