TANZIMAT DÖNEMINDE TÜRKIYE'DE YÖNETIM
(1839 - 1856)
Doç. Dr. MUSA ÇADIRCI
reniliklerin Kararla~t~nlmas~~ ve ilk Uygulamalar
Bundan önce Belleten 20 ~~'de yer alan bir yaz~m~zda "Tanzimat'~ n
ilan~~ S~ralar~nda Türkiye'de Yönetim (1826-1839)" ba~l~~~~alt~nda Tanzimat Devri düzenlemeleri öncesinde Türkiye'de uygulanmakta olan idari
te~kilat~~genel çizgileriyle belirtmeye çal~~m~~t~k. Bu makalemizde ise
Tanzimat'~n ilan~ndan 864'te yay~nlanan Tuna Vilayeti Nizamnamesi'nin
yürürlü~e girdi~i ana kadar geçen devrede ülke yönetiminde yap~lan
yeniliklerin bir k~sm~n~~ele alaca~~z.
II. Mahmud'un giri~ti~i yenilikler dizisinin devam~~ niteli~inde olan
Tanzimat dönemi, bilindi~i gibi 3 Kas~m I 839'da ilan edilen Gülhane Hatt~~ Hümâyunu ile ba~lat~lmaktad~r. Gerçekte süreklilik gösteren insanl~k
tarihini sonradan baz~~k~staslara göre devirlere ay~rmamn yarar~, ara~t~rma
ve incelemelerde, ö~retimde kolayl~k sa~lamad~r. Yeni bir dönemin ya da
yepyeni bir düzenin kesinlikle ba~lad~~~~tarih ~udur demek bizi yan~lg~lara
dü~ürebilir. Ayn~~ durum Osmanl~~tarihinin devirlere ayr~lmas~nda da söz
konusudur. Geleneksel olarak 1839-1876 dönemi tarihimizde "Tanzimat
Devri" olarak adland~r~lm~~, bu devirde tekrar iki k~sma ayr~larak
incelemelere konu edilmi~tir. Ilk dönem "Gülhane Hatt-~~ Hümâyunu
Devri" ikincisi ise "Islahat Ferman~~ Devri" (1856-1876) olarak de~erlendirilmektedir.
Gülhane Hatt~'nda yer alan ilkelerin uygulanmas~ na hemen geçilmi~,
ülke yönetimi, vergilendirme, askerlik ve hukuk alanlar~nda önceki
dönemlere oranla köklü de~i~iklikler yap~lmaya ba~lanm~~t~r. Uygulama
imparatorlu~un içinde bulundu~u ~artlar göz önünde tutularak, kademe
kademe gerçekle~tirilmi~ tir. Öncelik hükümetin kesin denetiminde olan
yörelere tan~nm~~, denemeler ba~ar~ya ula~t~kça, uygulama alan~~
geni~letilmi~tir.
Yenilik kararlar~n~n al~nmas~~ ve uygulaman~n denetlenmesi hükümet
taraf~ndan yap~l~ yordu. Bu nedenle öncelikle hükümet merkezinde
yeniliklere karar veren ve yürüten kurulu~lar~~tan~mak gerekir.
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Gülhane Hatt-~~ Hümâyunu ile Tanzimat devrini ba~latm~~~olan
Abdülmecid'in padi~ahl~k anlay~~~, genel çizgileriyle di~er Osmanl~~
padi~ahlar~ndan farkl~~ olmamakla beraber, o'nun baz~~ yeni ilkeler
getirdi~ini de görüyoruz. Genç ya~ta padi~ah olan Abdülmecid, III. Selim
ve II. Mahmud'un giri~tikleri yenilik hareketlerini ve sonuçlar~n~~bilerek i~e
ba~lam~~ t~. özellikle II. Mahmud'un 1826'dan sonra ba~latt~~~~yenile~me
hareketinin devam~n~~ sa~layarak 2 2 y~l süren saltanat~~ boyunca ba~ta
hükümet örgütü olmak üzere hemen hemen bütün kurumlarda yeni
düzenlemeler yapt~rm~~t~r. Kendisinden sonra at~lan her yeni ad~m~n
temelinde bu düzenlemeler yer alm~~~bulunmaktad~r.
Abdülmecid, geleneklerden daha çok devrin gereklerine göre
yeti~tirilmi~ti. Kafes hayat~n~~tan~ mam~~, de~erli ö~retmenlerden i~e yarar
bilgiler edinme olana~~m bulmu~tu. Devrinde diplomas~~ dili olan
Frans~zcay~~ ö~renmi~, Avrupa'daki geli~meleri izleme olana~~na
kavu~mu~tu. Ancak, o da kendinden önceki padi~ahlar~n hilafet ve saltanat
hakk~ ndaki dü~üncelerine sahipti. Hilafet ve saltanat~n Tanr~~ ihsan~~
oldu~unu ve Osmano~ullar~na ait bulundu~una inan~yordu. Bu yetkisine
dayanarak ve gerekçe göstermeksizin, en üst düzeyde görevli bulunanlar~n
i~lerine son vermede kimseye kar~~~sorumlu de~ildi. ~mparatorlukta can ve
mal güvenli~inin korunarak, ülkenin bay~nd~r olmas~n~~ sa~lamay~~görev
say~yordu. Bu yüzden o'nun yönetimle ilgili bütün emir ve fermanlarmda bu
konuya de~indi~ini görüyoruz. Gülhane Hatt-~~Hümâyunu ve Islâhat
Ferman~~ile halk~na ba~~~lad~~~~haklar~~ve koydu~u yeni ilkeleri bu amaçla
yapt~~~ n~~ aç~ kl~yordu.
Abdülmecid'in padi~ahl~k anlay~~~nda baz~~ yenilikler yapt~~~ n~~
söylemek pek yanl~~~olmasa gerek. Halk~n içinde bulundu~u gerçek durumu
do~rudan do~ruya ö~renmek amac~~ ile yurt içinde k~sa da olsa inceleme
gezileri yapm~~t~r
Her y~l Meclis-i Vala-y~~ Ahkarn-~~ Adliye'nin aç~l~~~toplant~lanna
kat~larak, geçen çal~~ma döneminde gerçekle~tirilen i~lerle, yap~lacaklar
hakk~nda bilgi vermeyi adet edindi. Ayr~ca gerekli gördü~ünde meclis'in
çal~~malar~na kat~ld~. Bütün alanlarda yap~lacak yenilikleri öncelikle
komisyonlara haz~rlatt~. Sonra da özel meclislerde tart~~~lmas~n~~sa~lad~ ktan
sonra, Meclis-i Vâla'ya göndererek kararla~t~r~p onayl~yarak yürürlü~e
koymay~~ kesinlikle benimsedi ve benimsetti. Demokratik yönetimlerde,
Abdulmecid 1845'te kara yolu ile Silistre'ye, ayn~~ y~l Girit'e gitti. Limni, Rodos,
Marmaris, Bodrum, Istankoy, Ku~adas~~ve Sak~z'~~gördükten sonra Istanbul'a döndü. Seyahati
24 gün sürmü~tü. Bkz. Enver Ziya Karal, Osmanl~~ Tarihi VI, (Ankara 1954), s. ~~o2- ~~o3.

TeRK~ YE'l)E YÖNETIM

603

günümüzde de aynen uygulanan bu kurallar~ n 184olarda Türkiye'de
geçerli k~l~ nmas~~ üzerinde önemle durulacak bir yenilikti.
Abdülmecid, di~er ülkelerle olan siyasi ili~kiler alan~nda da önemli
at~l~mlar yapabildi. özellikle K~r~m Sava~~~öncesi, elçilerle do~rudan
do~ruya görü~meyi sürdürmesi, k~rall~k ailelerine mensup kimselerin
yapt~klar~~gibi ziyaretleri elçelildere giderek iade etmesi geleneksel olmayan
davran~~lard~. Frans~z imparatoru'nun önerdi~i Legion d'honneur ni~amn~~
kabul etmesi, elçinin sefarethanede verdi~i bir baloya padi~ah~n kat~lmas~~
gibi olaylar, onun Avrupa hükümdarlar~~ gibi hareket etmek e~iliminde
oldu~unu göstermektedir 2 .
Abdülmecid devrinde, sadrazaml~k kurumunda önemli bir de~i~iklik
yap~lmad~. Sadrazam yine devlet yönetiminde padi~ahtan sonra en büyük
kimse idi. Padi~ah'~n Hatt-~~Hümâyunu ile atan~ rd~. Bu hat, vükelâ önünde
okunduktan sonra i~e ba~lard~. Sadrazaml~k i~areti kendisine verilen
Padi~ah'~n mührü idi. Sadrazam mutlak yetkisini kullanmak bak~m~ndan
yaln~z padi~aha kar~~~sorumlu idi. Bu yüzden de görev güvencesinden
yoksundu. Her an için, hiç bir gerekçe gösterilmeksizin padi~ah tarafindan
sadrazaml~ktan uzakla~t~r~labilirdi.
Abdülmecid döneminde yönetimin di~er üst basamaklar~nda görev
alanlar~n s~k s~k de~i~tirildiklerini görece~iz. Bu durum sadrazaml~k için de
geçerlidir. O'nun yirmi iki y~l süren padi~ahl~~~~ s~ ras~ nda yirmi kez
sadrazam de~i~ti. Ali Pa~a'n~ n ilk sadrazaml~~~~iki ay sürdü. En çok Mehmed
Emin Rauf Pa~a, bu görevde dört y~l sürekli kalabildi. Alt~~kez sadrazaml~~a
getirilen Mustafa Re~it Pa~a, toplam yedi y~l alt~~ay onüç gün görev yapt~.
Bu durum en üst düzeyde hizmetlerin aksat~ lmadan yürütülmesini
zorla~t~r~yordu. Gerek dönem dü~ünürlerinin yazd~klar~~ ve gerekse
sonradan yaz~lanlarda bu konu hakl~~ olarak ele~tirilmi~tir 3 .
Karal, Osmanl~~ Tarihi VI, s. 98-104.
Karal, onun s~ k s~ k sadrazam de~i~ tirmesinin nedenlerini ~öyle belirtmektedir:
"...Padi~ah, karakteri itibar~ yla hissi ve al~ ngan idi. Bu sebeple huzurunda mizac~na uygun
dü~meyen ~ekilde konu~an sadrazamlar~~ azlederdi... Nüfuzlu sadrazamlann da uzun müddet
sadarette kalmalar~ na tahammül edemezdi... Etrafin~ n da tesirlerine kap~lmakta idi. Kad~ nlar~,
k~zlar~, ve en çok damatlan kendisine türlü telkinlerde bulunurlar idi... Abdülmecid'i sadrazam
de~i~tirmeye sevkeden ba~l~ca sebeplerden biri de yabanc~~müdahalesi olmu~tur... Abdülmecid
devrinde Ingiliz siyasetinin ba~l~ca taraftar~~ Mustafa Re~it Pa~a'd~r. Frans~z siyasetine taraftar
olanlar da Ali, Fuat, K~ br~sl~~ Mehmet ve Serasker R~za Pa~alard~r. Abdülmecit Ingiliz ve
Frans~z hükümetlerinin Istanbul'daki elçileri vas~tas~yla yapt~ klar~~bask~~ derecesine göre bu iki
gruptan bir pa~ay~~ sadrazaml~ k mevkiine getirdi~i olurdu.. "Bkz. Osmanl~~ Tarihi VI, s. ~~ o6108. Ayr~ca, S.J. Shaw-E. Kural Shaw, History of The Ottoman Empire and Modern Turkey,
II, s. 61-66.
2
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Devlet i~lerinin yürütülmesinde önemli bir mevki sahibi olan
~eyhülislâm~ n fonksiyonu I 826'dan sonra eski önemini yitirmi~ti.
Abdülmecid devrinde yap~lan yeniliklerle yeti~en yeni nesil daha ba~~ms~z i~~
görme olana~~na kavu~ tu~undan, ~eyhülislâm~ n politik etkenli~i gittikçe
azalmaya ba~lam~~ t~ r. Bu nedenle s~k s~ k ~eyhülislâm de~i~ikli~ine gerek
görülmemi~tir. Gülhane Hatt-~~ Hümâyunu ile Islahat Ferman~, devrin
gereklerini kavram~~~olan Mehmed Arif Efendi'nin ~eyhülislaml~~~~s~ ras~ nda
ilan edilmi~ti.
Merkez örgütünde önemli bir görev de seraskerin idi. Asakir-i
Mansure-yi Muhammediye'nin kurulmas~yla genelkurmay ba~kam kar~~l~~~~
demek olan seraskerlik makam~~olu~turuldu. ~~835' ten sonra merâtip silsilesi
yeniden düzenlendi~inde, sadrazaml~k ve ~eyhülislaml~kla ayn~~seviyede ad
edildi 4 .
II. Mahmud 826'dan sonra merkez örgütünde, Bat~daki örgütlenmeye uygun dü~en de~i~iklikler yapm~~t~. 1836'ya dek eyaletlerin yönetimini
üstlenen valiler, do~rudan do~ruya sadrazama ba~l~~id~iler. Onlar ad~na idari
i~lere sadaret kethüdas~~bak~yordu. Bu tarihte sadaret kethüdal~~~~"Umur-~~
Mülkiye Nezareti" ne çevrildi. Defterdarl~klar kald~nlarak bütün hazineler
yeniden olu~turulan "Umur-1 Maliye Nezareti"ne ba~land~. I837'de
"Hariciye Nezareti" kurulunca Mülkiye Nezaretinin ad~~ "Dahiliye
Nezareti" olarak de~i~tirildi. Nezaretlere müste~arlar atand~. Memurlar da
Avrupa'da oldu~u gibi Dahiliye-Hariciye memurlar~~ diye iki k~sma
4 Aral~k 1835'te memurlar aras~nda girecekleri s~n~ f ve alacaklar~~ maa~~yönünde uyum
sa~lamak amac~~ ile yeni bir düzenleme yap~ld~. Buna göre bütün memurlar dört s~n~ fa ayr~ld~.
Her s~n~fta ayr~ca kendi aras~nda derecelendirildi. Ortaya ç~kan yeni durumu ~öylece belirtmek
yerinde olacakt~r:

Serasker

~eyhülislam

Sadrazam

Mü~ir ve vezir

Sadr-~~ Rumeli

Rütbe-i evvel

Ferik

Sadr-~~ Anadolu

Rütbe-i sani, s~n~ f-~~ evvel

Mirimiran

Istanbul payesi

Rütbe-i safi, s~n~ f-1 safi

Mirliva

Harameyn mollas~~

Rütbe-i salis, s~n~ f-~~ evvel

Miralay

Bilad-~~ Erbaa mollas~~ payesi

Rütbe-i salis, s~n~ f-~~ evvel

Kaymakam

Mahreç mollas~~payesi

Rütbe-i rabi

Binba~~~

Istanbul rnüderrislik payesi

Divan-~~ Hümayun hacegân~~

Not: Bu liste Takvim-i Vekay~, defa 121'de verilen bilgilerin ~~~~~~alt~ nda haz~rlanm~~ t~r.
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ayr~ld~~ 5 . II. Mahmud, sadrazaml~k unvan~n~~Ba~vekâlete çevirdiyse de bu
durum uzun sürmedi. Ölümünden sonra yeniden sadrazaml~k unvan~na
dönüldü.
Tanzimatm ilan~~s~ralar~nda merkez örg-ütünde yap~lan bu düzenlemelerle hükümet biçiminde ~elden de olsa Bat~ ya benzeme gerçekle~tirilmi~,
Tanzimatla birlikte yap~lan yenililderle Osmanl~~hükümet yap~s~nda yeni
bir anlay~~~yerle~meye ba~lam~~t~ r. Kurulan yeni nezarederle i~~bölümü
geni~letilmi~, olu~turulan meclislerin çal~~malar~ , bakanl~klara dü~en i~lerin
azalmas~ na ve daha iyi hizmet görülmesinde etkili olmu~tur. Ancak
bakanl~ klara atananlann da görevlerinde uzun süre kalma olana~~m
bulamamalan yan~s~ra, yeti~mi~, bilgili eleman yoklu~u ve benzeri
nedenlerle yönetimde istenilen ba~ar~~elde edilememi~tir.
Meclis-i Vdld-y~~Ahkdm-~~Adliye ve Meclis-i

Tanzimann Kurulmas~~

Osmanl~~Imparatorlu~u'nda geleneksel olarak, sava~~veya bar~~a karar
verilirken ya da ülke için çok önemli say~lan i~lerin yap~lmas~~dü~ünülürken,
Divân-~~Hümâyun d~~~ nda ileri gelen üst düzeydeki yöneticilerin kat~ld~ klar~~
toplant~lar yap~ld~~~n~~ biliyoruz. III. Selim, Imparatorlukta ~slâhat
yapmay~~tasarlarken, dan~~mak için emekli eski vezir, ~eyhülislâm, ordu
komutan~~gibi kimselerle hükümet görevlilerinin de kat~ld~ klar~~toplant~lar
yapm~~, sorunlar burada tart~~~lm~~t~. Meclis-i Me~veret ad~~ ile an~lan bu
kurulu~, yap~lacak yenilikler hakk~nda Padi~ah'a fikir verirdi.
Buna benzer bir meclis, II. Mahmud döneminde de yap~lacak önemli
i~lerde görevler yüklenmi~tir. Meclis-i Me~veret ve Meclis-i ~ura adlar~~ile
an~lan bu toplant~larda sadrazam ba~kanl~~~nda ~eyhülislâm, kazasker ve
di~er ileri gelenlerin toplanarak kararlar ald~ klar~n~, bu kararlar~n padi~ah
tarafindan onanmas~ndan sonra yürürlü~e konuldu~unu görüyoruz.
Yeniçeri Oca~~'n~n kald~r~lmas~ndan sonra, Imparatorlu~un merkez
örgütünde yeni düzenlemelere gidilmi~ ti. Yap~lacak ~slahat~n niteli~i ve ne
~ekilde uygulanaca~~~hakk~nda görü~meler yap~l~p karara var~lmas~~için II.
Mahmud, devlet ileri gelenleriyle s~k s~k toplant~lar yapmaktayd~. Örne~in,
Oca~~n kald~r~lmas~ ndan birkaç gün sonra Meclis-i Vâlâ-y~~ Ahkâm-~~
Adliye'nin ilk ~ekli diyebilece~imiz bir toplant~~yapm~~t~. Sadrazam Selim
5 A. Lütfi,Tarih-i Lütf~ , IV, (Matbaa-i Amire 1292), s. 1°8. Abdülmecid devrinde
hükümeti olu~turan ba~l~ca kurulu~lar hakk~nda geni~~bilgi vermek ba~l~~ ba~~na bir ara~t~rmay~~
gerektirmektedir. Genel bir fikir vermek için dönemin ba~l~ca bakanl~klarm~~s~rallyoruz. Evkaf
Nezareti, Hazine-i Hassa Nezareti, Hariciye Nezareti, Maliye Nezareti, Ticaret ve Ziraat
Nezareti, Maarif Nezareti.
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Pa~a, ~eyhülislâm Mehmed Tahir, eski ~eyhülislâm ile merkezde bulunan
devlet ileri gelenleriyle ulemadan kimselerin kat~ld~klar~~ bu toplant~da,
yap~lacak yenilikler görü~ülmü~, öncelikle müsaderenin kald~r~lmas~~
kararla~t~ r~lm~~t~. Yay~nlanan adalet ferman~nda müsaderenin kald~r~ld~~~,
Müslüman ve reayadan her kim olursa olsun öldüklerinde servetlerinin
çocuklar~na ve varislerine kalaca~~~ilan edilmi~ti 6 . Daha sonralar~~al~nan
bütün önemli kararlar için böyle toplant~lar yap~lm~~t~. Redif askeri
te~kilat~n~ n kurulmas~ndan sonra hükümet örgütünde yap~ lan düzenlemeler, sadrazaml~~~n ba~vekâlete çevrilmesi, bakanl~klar kurulmas~, memurlar~n hariciye ve dahiliye olarak iki s~n~ fa bölünmesi gibi kararlarda Meclis-i
Me~veret'in önemli etki ve katk~lar~~olmu~tu.
II. Mahmud, gerek görüldü~ünde ileri gelenlerle yapt~~~~bu tür
toplant~lar~n yarar~n~~ görmü~tü. Saltanat~mn son y~llar~nda birer dan~~ma
meclisi niteli~inden öteye geçmeyen bu toplant~ lara resmi bir hüviyet
kazand~ rmak gere~ini duydu. 24 Mart 1838'de Meclis-i N/Ma-y~~ Ahkam-~~
Adliye ad~~ile bir meclis olu~turulmas~n~~uygun gördü. Bir hafta içinde üye ve
ba~kan~~atanarak kurulu~~tamamland~. Ilk toplant~s~n~~31 Mart 1838'de
yapan Meclis-i Vara, müsaderenin kald~r~ lmas~~karar~n~~ikinci kez kabul
etti 7
Meclis-i Vâlâ-y~~Ahkâm-~~Adliye Ba~kanl~~~ 'na eski serasker Hüsrev
Pa~a atand~ . Oyeliklere ise, kad~ askerlerden Eminbeyzade Abdullah Kadir
Bey, thtisab Naz~ n Emin Faik Efendi, Tütün Gümrü~ü Emini Mustafa
Kâni Bey, Evkaf-~~Hümayun Naz~ r~~ Ahmed Ziver Efendi getirildiler. Meclis
katipliklerine ise, ba~kâtip olarak eski Tezkere-i Sâni görevlisi Ahmed Akif
Bey, ikinci kâtip olarak kap~~kethüdas~~Mehmed Muhsin Efendi seçildiler 8 .
6 Haziran 1826'da yay~nlanan adalet ferman~nda müsaderenin kald~ r~ld~~~, Müslüman ve
reayadan her kim olursa olsun öldüklerinde, servetlerinin çocuklar~yla varislerine kalaca~~, ilan
ediliyordu. Ferman~n bir sureti Ankara ~. S. 224, belge 263'te bulunmaktad~r. Ancak, bu
karara uyulmad~~~ndan, 1838'de müsaderenin kald~r~ld~~~~bir kez daha ilan edilmi~ti. Takvim-i
Vekay~, defa I 6g.
7 Meclis-i Vâlâ'mn kurulu~~tarihi ile ilgili de~i~ik görü~ler olmakla birlikte, gerek Takvimi Vekay~~defa ~~63' te gerek Lütfi, V, s. o6- o8'deki bilgiler, verdi~imiz tarihi do~rulamaktad~r.
Meclisin kurulu~~tarihi ayn~~ kaynaklara dayan~larak S. J. Shaw taraf~ndan da belirtti~imiz
~ekilde tesbit edilmi~tir. Ayr~ca Meclis-i Vâlâ'n~n ~~837 y~l~nda kuruldu~una ili~kin görü~ler de
ele~tirilmi~ tir. Bkz. The Central Legislative Councils in the Nineteenth Century Ottoman
Reform Movement before 1876, IJMES, Vol. ~ , (1970), pp. 54-55. Bu makale I. Me~rutiyet'in
ilamndan önce, yani Tanzimat dönemi merkez meclisteni üzerinde yap~lm~~~denli toplu bir
ara~t~rmad~r.
8 Takvim-i Vekay~, defa 163, A. Rasim, Istibdattan Hakimiyet-i Milliyeye, I, (Istanbul
1923), S. 242-243.
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Görüldü~ü gibi meclis bir ba~kan, be~~üyeden olu~turulmu~, yaz~~i~leri
için de iki kâtip görevlendirilmi~ ti. Ba~kan, eski ordu ba~kumandan~~
(Bugünkü Genelkurmay Ba~kan~na kar~~l~ k) üyelerden birisi ilmiyeden,
di~erleri ise ihtisab ve maliyeden anlar kimseler aras~ndan seçilmi~lerdi.
Meclis ba~kan~~ile üyelerine üst derecede maa~~ba~lanm~~t~.
Kurulu~undan k~sa bir süre sonra Meclis-i Vâlâ, çal~~ malar~n~~düzene
koymu~, haz~rlad~~~~yönetmelik ile görü~melerin nas~l yap~laca~~~kurallara
ba~lanm~~t~ . Ancak, II. Mahmud döneminin son y~llar~~bilindi~i gibi M~s~r
meselesinin çözümüne ayr~lm~~t~ . Bu yüzden meclis, as~l amaca uygun
biçimdeki çal~~malar~n~~ Tanzimat'~n ilan~ ndan sonra yapabildi.
Gülhane Hatt-~~ Hümâyunu, yeni kanun ve yönetmeliklerin
haz~ rlanmas~~ i~ini Meclis-i Vâlâ'ya b~rakm~~t~. Hatta, ba~ka hususlara dahi
oybirli~iyle karar verilmesi gerekti~inde, Meclis-i Ahkâm-~~Adliye üyeleri
lüzumu kadar ço~alt~ lacak ve vükelâ, devlet ricâli belirli günlerde orada
toplanacak ve herkes dü~ üncelerini hiç çekinmeden serbestçe söyleyerek can
ve mal emniyeti ve vergilerin tayini hususlanna dair gereken kanunlar~~
karar alt~na alacaklar, di~er taraftan askeri tanzimat da Bâb-~~Seraskeri
Dr-~~~ürâ's~nda söyle~ilip gereken kanunlar kararla~t~ nlacakt~r. Her kanun
karara ba~land~ kça hatt-~~ hümayünumuzla tasdik edilmek için taraf~m~za
arzolunacakt~ r, deniliyordu. Bu görü~~do~rultusunda k~sa bir süre sonra
meclis için Bâb-~~ Ali'de yapt~r~ lan dairenin aç~l~~~töreni yap~lm~~t~.
8 Mart 184o'da yap~ lan törene Abdülmecid de kat~ld~ . O'nun
toplant~lar~~izlemesi için ayr~~bir oda haz~ rlanm~~t~. Abdülmecid yeni meclis
dairesini gezdikten sonra, y~l~ n geleneksel yeni y~l kutlamalar~n~~kendisine
ayr~ lan odada kabul etti. Hemen sonra meclis y~l~ n ilk toplant~s~n~~yapt~. Bu
toplant~, Hariciye Naz~n Re~it Pa~a tarafindan okunan padi~ah nutku ile
aç~lm~~t~. Meclis çal~~malar~~bitince Padi~ah, tekrar gelerek al~nan kararlar
hakk~nda bilgi alm~~ , kendisine, nutkuna kar~~l~ k meclisin te~ekkür yaz~s~~
sunulmu~tu 9.
Tanzimat-~~hayriye'nin hâmi-i hâkikisi olarak resmen adland~ r~lan bu
meclisin üyeleri, do~rudan do~ruya padi~ah tarafindan bir y~ll~ k süre için
yeni y~l~ n ba~lang~c~~kabul edilmi~~olan Muharrem ay~~ba~~nda atan~rlard~.
Ancak ba~ta meclis ba~kan~~ olmak üzere, üyelerin görevde kalmalar~ n~~
güvenceye ba~layan bir kural yoktu. Padi~ah diledi~i an hiç bir gerekçe
9 Abdülmecid bu nutkunda Tanzimat'~ n ba~ar~~ ile uygulanmakta oldu~unu, Meclis-i
Vâlâ çal~~malar~ ndan ho~nut bulundu~unu belirtmi~ti. Bununla ilgili hatt-~~ hümâyun ve
verilen cevap, Lütfi, VI, s. 92-96'da yer almaktad ~ r. Ayr~ca, A. Rasim, age. s. 246-250.
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göstermeksizin ba~kan ve üyeleri de~i~ tirebilirdi. Dönemin di~er görevlileri
için de geçerli olan bu durum, i~lerin aksamas~na yol aç~yordu. Ayn~~~ekilde
bu nedenden ötürü meclis çal~~malannda da istenilen olumlu sonuçlar k~sa
sürede al~nam~ yordu. Meclis ba~kanl~~~ ndaki istikrars~zl~kla ilgili verece~imiz bir kaç örnek durumu daha iyi ayd~nlatacakt~r.
27 ~ubat 1841'de Meclis Reisli~i görevinden Hasip Pa~a al~n~p yerine
eski Maliye Naz~n Saib Pa~a atamrken, gerekçe olarak, Hasip Pa~a'n~n
Tanzimat'~n gerektirdi~i niteliklere sahip olmamas~~gösterilmi~ti. Saib
Pa~a'n~ n ise Tanzimat'~n öngördü~ü bilgilere sahip ve yetenekli oldu~u
belirtilmi~ti ". Ayn~~y~l~ n Temmuzu'nda, meclisin daha verimli çal~~mas~n~~
sa~lamak amac~~ile üye say~s~~on olarak s~mrland~nld~ . Bütün üyelere I.
derecenin 2. s~rufi rütbeleri verildi. Bu düzenleme yap~l~rken üyelerin bir
k~sm~~ba~ka görevlere atanarak yerlerine yenileri getirildi. Ikisi emekliye
ayr~ld~~I Meclis ba~kanl~~~~yine Saib Bey'e verildi. Ancak o bu görevde
uzun süre kalamad~ . Atanmas~ nda gösterilen gerekçenin tam tersi bir
gerekçe ile al~ narak yerine Arif Pa~a getirildi. K~sa bir süre sonra Arif
Pa~a'n~ n yerine eski sadrazamlardan Rauf a~a atand~~12.
Rauf Pa~a'n~ n da bu görevde uzun süre kalmad~~~n~~görüyoruz.
Mustafa Re~it Pa~a'ya kar~~~duran gurubun adam~~olarak bilinen Halil R~fat
Pa~a Meclis Ba~kanl~~~'na getirildi ve 1845 y~l~na kadar bu görevde
kalabildi 13. I 845'te Meclis-i Vâlâ Ba~kanl~~~'na Süleyman Pa~a getirildi.
O'nun zaman~ nda eyaletlerden iki~er ki~i temsilci olarak Istanbul'a
ça~nld~lar. Meclis-i Vâlâ'da bunlarla Tanzimat'~n uygulanmas~~üzerine
görü~meler yap~lm~~t~~14. Süleyman Pa~a'n~n yerine 1845 Temmuzu'nda
Sad~k R~fat Pa~a getirildi. Rifat Pa~a 28 ~ubat 1848'de Maliye Naz~r'
olunca, eski Sadrazam San~n Pa~a'da Meclis Ba~kanl~~~'na atand~~13. Ancak
~o

Hatt-~~Hümâyun sureti, Takvim-i Vekay~~defa 219'da yay~nlanm~~t~r.
" Bu de~i~iklik sonunda meclis ba~kan ve üyeleri ~öyle belirlenmi~ ti: Reis Saib Pa~a (Eski
Maliye Naz~ n), üyeler; Eminbeyzade Abdülkadir Bey (Eski kazasker ve meclis üyesi),
Ismetbeyzade Arif Hikmet Bey, Tahir Selami Bey, Ali Raif Efendi, Said Bey, Muhtar Bey, Hac~~
Eclhem Efendi, Nuri Efendi (Eski Paris elçisi), Osman Bey (Eski Masarifat Naz~n). Ayr~ca,
meclis evrak müdürlü~üne Hac~~ Hüseyin Efendi, I. katipli~e Tevfik Bey, II. kâtipli~e ise
Mehmed Muhsin Efendi atanm~~lard~ . Bkz. Takvim-i Vekay~, defa 229.
12 BAV, Mühimme, 255 , s. 1.
13 S.J. Shaw-E. Kurat Shaw, History of the Ottoman Emp. II, s. 69.
14 Istanbul'a ça~r~ lan eyalet temsilcileri hakk~ nda "Uygulamay~~Denetleme" giri~imi
k~sm~nda bilgi verilecektir.
15 Atamalarla ilgili Hatt-~~ Hümâyun sureti, Takvim-i Vekay~, defa 369'da yay~nlanm~~
t~r.
Sad~k R~fat Pa~a Ba~kanl~~~ndaki Meclis-i Vala, ~u üyelerden olu~uyordu: Arif Pa~a, Kamil
Pa~a, Arif Efendi, Enveri Efendi, Nafi Efendi, Lebib Efendi, Hazine-i Nafia Müdürü Ahmed
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Re~it Pa~a'n~n sadrazaml~ ktan azli ve yerine yeniden Sar~ m Pa~a'n~n
atanmas~~üzerine bo~alan ba~kanl~~a Halil Pa~a 29 Nisan ~~848'de atand~~16.
Nevar ki, Sar~m Pa~a iki ay kadar sadrazaml~k yapt~ ktan sonra azledildi ve
12 A~ustos 1848'de yeniden M. Re~it Pa~a Sadrazam oldu. Bu vesileyle
yap~lan de~i~iklikle Meclis Ba~kanl~~~ 'na Refet Pa~a getirildi 17.
Meclis ba~kanl~~~ nda görülen bu istikrars~zl~ k üyeler içinde aynen söz
konusu idi. Üst düzeyde görev yapm~~~kimseler, üyeli~e atand~ktan sonra
yap~lan herhangi bir de~i~ iklik zincirleme olarak etki yapmakta, meclis üyesi
iken, naz~rl~~a ya da ba~ka görevlere atananlar~ n yerlerine yenileri
getirilmekte idi. Bu durum sürekli bir çal~~may~~ gerektiren i~lerin
aksamas~nda büyük etkendi.
Dönemin bir özelli~i olan tüzük ve yönetmeliklerle i~~görme i~levi, Meclisi Vâlâ-y~~ Ahkâm-~~Adliye için de geçerli idi. Meclis'in toplanma, çal~~ma ve
karar almada ne gibi kurallar~ n uygulanaca~~~bir "nizâmname" ile
belirlenmi~ti. Buna göre, gürü~ ülecek her konu önceden incelemeleri için
yaz~l~~olarak üyelere da~~ t~l~ rd~. Söz alacak üyeler, isimlerini yazd~racaklar,
bu s~raya göre konu~acaklard~ . Kendisinden bilgi istenen bakan, gerekli
aç~klamalar~~ yapmakla yükümlü idi.
Her üye dü~üncelerini çekinmeden aç~ klayabilecek, oylanan konularda
oy e~itli~i olursa son karar padi~ah~ n olacakt~. Onaylanan kararlann
sonradan ele~ tirilmesi yasakt~. Mecliste görü~ülen konular için tutanak
tutulmas~, kararlar~ n ayr~ca yaz~lmas~~ da kurald~~18.
Meclis-i Vâlâ, toplant~~ halinde iken üyeler d~~ar~~ ç~kamazlard~.
Konu~mac~~ sözünü bitirmeden ba~kas~~ müdahale edemezdi. Gerek
görüldü~ünde üye olmayan kimseler ça~r~ larak bilgilerine ba~vurulabilirdi.
Yarg~~ görevini yaparken meclis, tam bir mahkeme gibi çal~~~rd~. ~ahitler
dinlenir, belgeler incelenir, soru~turma tamamland~ ktan sonra karar
verilirdi.
Meclis'in haftada dört gün toplanarak gündemindeki konular~~
görü~ mesi kural olarak benimsenmi~ti. Sal~ , Cuma ve Pazar günlerinde
üyeler meclis çal~~malar~~ile ilgili olmayan i~lerini görürlerdi. Ancak, genel
toplant~lar~n yap~ld~~~~s~ ralarda Meclis-i Vâlâ çal~~mazd~.
~ükrü Bey, Hazine-i Evrak Müdürü Muhsin Efendi. I. Kâtib Nail Bey, II. Kâtib, Talat Efendi
(Bu liste 1264 Salname'sinin 34. sayfas~ ndan al~nm~~t~ r).
16 Takvim-i Vekay~, defa 375.
17 Takvim-i Vekay~, defa 387.
18 Engelhardt, Türkiye ve Tanzimat, Devlet-i Osmaniye'nin Tarih-i Islahat ~, (Çev. Ali
Re~ad, Istanbul 1328), S. 42.
Bel/elen C LII, 39

6lo

MUSA ÇADIRCI

Tanzimat'~n ilan~~ ile birlikte hemen hemen her önemli sorunun
çözümlenmesi için ayr~~ ayr~~meclisler olu~turulmu~, bu meclislerin ald~klar~~
kararlarla önerileri, Meclis-i Vâlâ'mn onay~ ndan geçtikten sonra yürürlü~e
konmu~ tur. Meclis-i Vâlâ'n~n di~erlerinden fark~ , bir üst kurulu~~olu~u ve
ça~da~~Bat~~ ülkelerinde görülen meclislere ~ekil bak~m~ndan da olsa
benzemesi idi. Tanzimat döneminin ilk devresinde yap~lan bütün yenilikler
bu meclisin kararlar~na dayand~~~ ndan, tümünü burada belirtme
olana~~m~z yoktur. S~ras~~geldikçe konumuzu ilgilendiren kararlar~~ ele
al~nacakt~r. ~unu hemen belirtmeliyiz ki bu kurulu~ un en önde gelen görevi,
kanun ve tüzük haz~ rlamakt~ . Söz konusu dönemde ç~kar~lan tüzük ve
yönetmeliklerin say~s~~göz önünde tutuldu~unda, bu alanda meclisin büyük
bir ba~ar~~ gösterdi~ini görürüz. Ayr~ ca, Ceza Kanunu, Askerlik, Arazi
Kanunu, Eyalet Meclisleri Nizâmnamesi gibi toplum ya~am~nda çok önemli
de~i~iklikler getiren yasa ve tüzükler de bu dönemde haz~rlan~ p yürürlü~e
konmu~tu.
Abdülmecid, Meclis-i Vâlâ'n~ n çal~~malar~~ile yak~ ndan ilgilenmi~, her
çal~~ma y~l~~ba~~nda toplant~ya kat~ larak bir önceki dönemde gerçekle~tirilen
i~lerle, yap~lmas~~ gerekenleri aç~ kl~yordu. Padi~ah'~ n meclise gelerek bir
y~ll~ k çal~~malar~~özetlemesi ve meclisin de ona cevap vermesi, Ahmed Rasim
taraf~ndan "hükümdarl~~~ n bir meclis-i te~ rii huzurunda adem-i mesuliyyeti
haiz ve mutlakiyetini terke haz~ rlanm~~~bir ferd-i muhterem s~fat~n~~muhiz
~ekilde tecellisi adeylemek evlâd~ r. Mâhâzâ bu tecelli dahi henüz ~eklidir"
diye yorumlam~~ t~r 19 . Kan~m~zca bu görü~ ün gerçek yönü olmakla beraber,
gerek meclis üyelerinin atanmalar~~ ve gerekse, padi~ah~ n diledi~i karar~~
onaylay~ p yürürlü~e koyabilmesi, dilediklerini ise reddetme olana~~na sahip
bulunmas~~ Meclis-i Vâlâ'y~~ bir dan~~ ma meclisi olmaktan öteye
götürmemektedir. öte yanda ba~ar~s~zl~ klar~n nedenleri aran~ rken ço~u kez
meclis ba~kanlar~ n~n suçlu görülmesi, s~k s~k de~i~ tirilmeleri de bu kurulu~ u
me~ ruti bir meclis olarak de~erlendirmemizi olanaks~z k~lmaktad~r.
Meclis-i Vâlâ-y~~ Ahkâm-~~ Adliye'nin kanun tasar~lar~~ ile
nizâmnameleri haz~ rlamak görevi, 26 Eylül ~~ 854'de olu~ turulan Meclis-i
Tanzimat'a devredildi. Meclis-i Tanzimat diye de an~lan bu yeni
kurulu~~çal~~malar~n~~ 9 Eylül 1861'e dek sürdürdü, istenilen sonuç
al~ namay~ nca Meclis-i Ali-i Tanzimat, Meclis-i Vâlâ ile birle~tirildi. Meclis-i
Vâlâ içinde yeni bir düzenleme yap~larak üç ayr~~ daire olu~turuldu.
Dairelerden birisi, mülki idare, di~eri kanun ve nizâmnameler, öbürü ise
19

A. Rasim, Istibdattan Hakimiyet-i Milliyeye, I, s. 251.
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adalet i~leriyle görevli k~l~nd~. Meclis bu ~ekilde çal~~malar~n~~1868'de ~öray~~ Devlet ile Divân-~~ Ahkâm-~~Adliye'nin kurulmas~ na kadar sürdürdü 2°.
Ba~l~ ba~~na bir ara~t~ rma konusu olacak kadar geni~~ve önemli bulunan
Meclis-i Vâlâ-y~~ Ahkâm-~~Adliye'nin kurulu~u görevleri ve geçirdi~i evreler
üzerine verdi~imiz bu bilgiler yetersiz görülebilir. Ancak, konumuz gere~i
daha fazla derinli~e inme olana~~n~~ bulamad~ k. Yeri geldi~inde bu meclisin
çal~~malar~~ ve ald~~~~kararlar tekrar ele al~ nacakt~ r. Böylece kurulu~un
fonksiyonu daha iyi anla~~lm~~~olacakt~ r.
Kanun ve tüzük yapman~n yan~s~ ra Meclis-i Vâlâ'n~n en önde gelen bir
görevi de yarg~ lama idi. Özellikle Tanzimat'a ayk~r~~ davran~~lar~~ görülen
yöneticiler bu meclisce yarg~lanarak çe~itli cezalara çarpt~ r~lm~~lard~ r. Öte
yanda sancak ve eyalet meclislerinde çözüme ba~lanamayan hukuki
sorunlarla, h~rs~zl~ k, adam öldürme ve e~kiyal~ k gibi suçlan i~leyenlerin
yarg~ lanmalan Meclis-i Vâlâ'da yap~lm~~ , verilen cezalar herkese ibret olsun
diye devrin resmi gazetesi Takvim-i Vekay~'de yay~nlanm~~ t~r. Ancak, bu
tür suçlar~n çokca i~ lenmesi ve yöre mahkemelerinde halledilmesi gerekli
davalar~ n da Meclis'e aktar~lmas~~ zaten yo~un bir biçimde çal~~an kurulu~u
güç durumda b~ rakm~~t~ r. Bunun üzerine ne tür davalar~ n Meclis-i Vâlâ'da
görü~ülece~i saptanarak bütün ilgililere duyrulmu~, olur olmaz konular~n
meclise havalesi böylece önlenmi~ tir 21 .
Türkiye'de Tanzimat' ~n Yönetimde Uygular:Ip

Gülhane Hatt-~~ Hümâyunu'nu izleyen ~~ 84.0 y~l~, yeniliklerin
uyguland~~~~ y~l olmu~tu. Ancak, uygulaman~ n ne ~ekilde yap~laca~~na
ili~kin önceden haz~ rlanm~~~bir program yoktu. özellikle can ve mal
güvenli~inin sa~lanarak vergilerin herkesin gelirine göre al~nmas~~ için, malmülk ve nüfus say~ m~na gerek vard~. Ayr~ca hükümetin elinde yeterli ve
bilgili eleman da bulunmamaktayd~. Bunlar~n yan~s~ ra yeni düzenlemelerin
yanl~~~yorumlanmas~~ ile birlikte, ç~karlar~~ zedelenenlerin büyük tepki
gösterecekleri san~lm~ yordu. Bu nedenlerle Tanzimat'~ n ön gördü~ü mali,
idari ve askeri yenilikler imparatorlu~un bütününde uygulamaya
konulmad~ . Öncelik hükümetin kesin denetiminde olan yak~n eyaletlere
tan~ nd~. Ba~ ta Edirne olmak üzere, Hüdâvendigâr (Bursa), Ankara, Ayd~n,
~ zmir, Konya, Sivas eyaletlerinde Tanzimat'~n öngördü~ü ~ekilde mal20 Fazla bilgi için bkz. Shaw, Ottoman Legislative Councils, s. 63-69, ayr~ca R.H. Davison,
Reform in The Ottoman Empire (1856-1876), S. 52-53.
21 Özellikle adam öldürme, hazine gelirlerini zimmete geçirme gibi davalarda kararlar~n
kesinlik kazanmas~~ için bir defa da Meclis-i Vâlâ'da görü~ülmesi gerekirdi.
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mülk, nüfus say~ m' yapt~nlarak uygulamaya geçildi. Trabzon Eyaletine de
öncelik verildiyse de kar~~la~~ lan tepki üzerine uygulama ertelendi 22.
Uygulama bölgesindeki eyaletlerin s~n~ rlannda de~i~iklikler yap~larak
i~e ba~land~. Baz~~ sancaklar ba~l~~ bulunduklar~~ eyaletlerden al~narak yeni
eyaletler olu~turuldu. örne~in, Çank~ r~~ ve Ankara sancaklar~ndan olu~an
Ankara Eyaletine Bozok, Kastamonu ve Kayseri sancaklan da ba~land~. Bu
s~ rada Ankara Eyaleti mü~iri Davut Pa~a idi. O'na hitaben gönderilen
fermanda Tanzimat'~ n uyguland~~~~bölgelerde, gerekti~i gibi baz~~ yeni
düzenlemeler yap~larak, sancaklann "tak~m tak~m" birle~tirilip, mü~irlikle
yönetildi~i, güvenli~in sa~lanmas~~ için sancaklara Ferik veya Mirliva
rütbesinde yöneticilerin mü~irlerce atanmalan; mali i~lerin ise merkezden
gönderilecek muhass~llar taraf~ndan görülece~i, buna göre hareket etmesi
belirtiliyordu 23 .
Davut Pa~a, verilen emirlere göre gerekenleri yapt~rm~~, kural gere~i
olu~turulan Büyük Meclis'in ba~kan~~olarak Tanzimat'~~uygulama alan~na
koymaya çal~~m~~t~ r. Istanbul'dan bu eyalete muhass~l olarak Zühtü Bey
adl~~birisi atanm~~ t~ r. Ankara eyalet meclisi ilk i~~olarak 1840 y~l~~vergisinin
bir k~sm~ n~~ hükümetin karar~ na uygun biçimde pe~in, kalan~n~da say~m
yap~ld~ktan sonra almay~~kararla~t~rm~~t~~24 Di~er bir toplant~da ise, 1839 y~h
vergilerini eski kurallara göre tahsil ettirmi~~bulunan önceki Mü~ir Izzet
Pa~a'n~n, kurals~ z ve kanunsuz biçimde Ankara Eyaleti halk~ndan 557.242
kuru~~fazla para ald~~~~saptanarak kayda geçirilmi~ti 25.
Ne var ki Davut Pa~a'n~ n mü~irli~i uzun sürmedi. Haziran 184o'da
Tanzimat'~n gerektirdi~i biçimde bir yönetimi gerçekle~tirmeye elveri~li
olmad~~~~gerekçesiyle, görevinden al~ narak Bursa'ya sürüldü. Yerine henüz
22 Ocak 184o'da Hüdavendigâr sanca~~~ferikli~ine getirilen Ismet Pa~
a'ya hitaben
gönderilen fermanda ilk uygulaman~ n nas~l yap~laca~~~aç~klanmaktayd~. Bursa ~. S. 27, S. 20.

Ankara eyaleti mü~iri Akif Pa~ a'ya gönderilen fermanda da iltizam usulünün kald~ nld~~~,
vergilerin muhass~llar taraf~ndan toplat~l~ p hazineye gönderilece~i, eyalet merkezlerinde
meclisler olu~turulaca~~~hakk~nda geni~~aç~ klamalar yap~ld~ ktan sonra, gerekenlerin yerine
getirilmesi emrediliyordu. Bkz. Ankara ~. S. 244, belge 50. Yine Kocaeli Mü~iri Mehmed Akif
Pa~a ile Hüdavendigâr Sanca~~~feri~i Ismet Pa~a ve muhass~l Kâni Bey'e ve kad~ lara gönderilen
bir ba~ ka fermanla da Tanzimat'~ n ilkeleri ve al~ nmas~~ gereken önlemler tekrarlan ~ yordu. H.
Inalc~ k bu belgeyi eski harflerle aynen Belleten XXVIII, S. 660-67I'de yay~nlanm~~t~ r. Belgenin
asl~, Bursa ~. S. C. 27/540, s. 21-23'te bulunmaktad~r.
23 Zilkade sonu 1255 (Ocak ba~lar~~ 1840) tarihli ferman sureti. Kayseri ~.
S. 202, S. 79.
24 Ankara Meclisi (Büyük Meclis), 21 Muharrem 1256 (24 Mart 184o) günü toplanarak,
Ankara'ya ba~l~~ kazalara dü~en vergi miktar~ n~~ tesbit etmi~ti. Ankara ~. S. 247, belge 13.
23
Ankara ~. S. 243, belge 73.
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uygulama d~~~nda bulunan Diyarbak~ r Eyaleti Mü~iri Sadullah Pa~a
atand~~26 .
Davut Pa~a'n~n görevden al~nmas~ ndan hemen sonra Ankara
Meclisi'ne yap~lan ~ikayetler, O'nun Tanzimat'~ n ilkelerini bir yana
b~ rakarak, kendisi için halktan fazla vergi toplad~~~n~~göstermektedir 27 .
Rü~vet ald~~~~ya da Tanzimat'~ n gereklerini yerine getirmedi~i
gerekçesiyle yarg~lan~p görevden al~nan mü~irler çoktu. Kocaeli Mü~iri Akif
Pa~a da "hizmet-i müba~iriye" ve ba~ka adlarla halktan para toplam~~,
toplatürm~~, ücretsiz nakliyat yapt~rm~~ t~. Kâtip ve kethüdas~~ile birlikte
Meclis-i Vala'da yarg~lanarak suçlar~n~~itiraf etmi~lerdi. Olaylar~n yerinde
incelenerek gerçe~in bütün yönleriyle ortaya ç~ kar~lmas~~için Edirne Eyalet
Meclisi'ne emir verilmi~, ayr~ ca Meclis-i Vala üyelerinden ikisi soru~turmay~~
yapmakla görevlendirilmi~lerdi. Yerinde yap~lan inceleme, katib'in verdi~i
bilgilerin do~rulu~unu ispatlam~~t~ . Buna göre, Akif Pa~a, halktan fazladan
42.779 kuru~~alm~~t~. Ayr~ca köprü onar~m~~için gönderilen paradan da
72.820 kuru~ u zimmetine geçirmi~ti. Akif Pa~a, savunmas~n~~yaparken
maa~~n~n yetersizli~inden ötürü bunlar~~yapt~~~n~, Tanzimat-~~Hayriye'ye
vukufsuz oldu~unu ileri sürmü~ tü. Ancak, rakamlarla kendisine yeterli maa~~
ödendi~i ortaya konulmu~, suçlu görülerek bütün unvan ve rütbeleri
al~ narak devlet hizmetinde görev verilmemek ~art~~ile iki y~l için Edirne'ye
sürgün edilmesi kararla~t~r~lm~~t~~28
Ba~ka pa~alann da Meclis-i Valâ'da yarg~lanarak cezaland~r~ld~klar~n~~
biliyoruz. Bunlar~n içinde sadrazaml~k yapm~~~olan Hüsrev Pa~a, rü~vet
ald~~~~gerekçesiyle yarg~ lanarak suçlu görülmü~tü 29 . Ayr~ca valilerden,
Nazif, Hasib ve Tahir Pa~ alar da uygulaman~n ilk y~l~nda Tanzimat'a ayk~r~~
tutum ve davran~~lar~ ndan ötürü cezaland~nlm~~ lard~.
Yeniliklerin uygulama alan~ na konulmas~nda u~ran~lan ba~ar~s~zl~~~n
sorumlulu~u ilk y~ llarda en üst düzeyde hükümeti temsil eden valilere
yüklenmi~, onlardan bir anda eski al~~kanl~ klann~~ b~rakarak, tüm yönetim
kademelefinde halk ve hazine yarar~na i~ler gerçekle~tirmeleri istenmi~tir.
Bu gerçekle~emeyince, ço~u görevden al~nm~~ , eyalet yönetimi eskisinden
26 Ankara ~. S. 247, belge 28, Bozok ferigi Osman Pa~a'ya gönderilen Evahir-i Rebiyülâhir
1256 (Haziran ba~lar~~ 1840) tarihli fermanla Sadullah Pa~a gelene kadar, kaymakam (Vekil)
olarak eyalet i~lerini yürütmesi emrediliyordu.
2 ' Eyalet meclislerinin çal~~malar~~ ve bu tur olaylar için bk~. M. Çad~rc~, "Osmanl~~
Imparatorlugunda Eyalet ve sancaklarda meclislerin olu~turulmas~" Y.H. Bayar'a Arma~an
1

985 s• 2 57-2 77.
28 Takvim-i Vekay~, defa 213.
29 R. Kaynar, Mustafa Re~it Pa~a ve Tanzimat, s. 220-221.
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daha s~k el de~i~tirir olmu~ tu. özellikle muhass~ llar eli ile vergi toplamada
u~ran~lan ba~ans~zl~ k üzerine, iltizâm usulüne dönüldükten sonra, valiler
aras~nda geni~~çapta atamalar ve yer de~i~ tirmeler yap~lm~~t~ r. örne~in,
~~842'de eski Bosna Valisi Vecihi Pa~a, Konya mü~irli~ine, Sirozi Yusuf Pa~a
Ayd~n mü~irli~ine, Ismail Pa~a Ankara mü~irli~ine, getirildiler. Buralara
yeniden defterdarlar atand~ . Bir süre sonra Vecihi Pa~a Konya'dan al~narak
Diyarbak~r mü~irli~ine atand~ . Selânik' ten getirilen Ibrahim Pa~a ise Konya
mü~ iri oldu. Kastamonu ve Viran~ehir sancaklar~~ Ankara eyaletinden,
Kocaeli ve Bolu sancaklar~~ ise Hüdâvendigâr eyaletinden al~ narak Bolu
eyaleti olu~ turuldu. Ankara defterdar~~Mehmed Efendi'ye vezirlik unvam
verilerek Bolu mü~irli~ine atand~~3°. Ancak Mehmed Pa~a, k~sa bir süre
sonra Trablusgarp mü~irli~ine gönderildi ve Amasya'da sürgünde bulunan
Ali ~efik Pa~a Bolu mü~iri oldu 31 .
Öte yanda uygulama d~~~ nda tutulan eyaletlerde de yeni yönetimin
gerçekle~tirilmesi için çal~~ malar sürdürüldü. 1845 y~l~~ Mart' ndan itibaren
Erzurum ve Diyarbak~ r eyaletlerinde Tanzimat'~n uygulanmas~na karar
verildi. Ayr~ ca Maden-i Hümâyun kazalar~~ ile Sivas eyaletindeki baz~~
müstesna yöreler de uygulamaya al~nd~. Erzurum'a go bin kuru~~maa~la
Veli Pa~ azâde Selim Bey, Diyarbak~r'a ise ö~ ür geliri hariç, 75 bin kuru~~
maa~~ile Ba~dat Valisi Ismail Pa~a mü~ir oldular 32 . Diyarbak~r'~n
Tanzimat'a dahil edilmesinden üç ay kadar sonra (Haziran 1845), bölgede
s~k s~k isyan ç~ karan kimselerin bu tür davran~~lar~ ndan vazgeçtikleri ve
halk~n yeni yönetim biçiminden ho~nut oldu~u Ismail Pa~a tarafindan
hükümete bildirilmi~ ti. Durum Abdülmecid'e iletilince çok memnun olmu~,
vali ve defterdan taltif etmi~ ti 33 .
Ancak, bir süre sonra Ismail Pa~a'n~n "Ittihâz eyledi~i usul ve meslek
efkâr-~~ adile-i devlet-i âliye'ye" uymad~~~~gerekçesiyle görevden al~ narak,
yerine Bolu Mutasarnfi Izzet Pa~a'n~n atand~~~n~~ görüyoruz. Ayr~ca,
Harput kazas~~ ile Maden-i Hürnâyun kazalar~~ da Diyarbak~r eyaletinden
ayr~~ olarak mutasarr~fl~ kla yönetimi uygun görülmü~tü. Diyarbak~r
defterdar~~da uygunsuzlu~undan ötürü görevden al~narak, yerine bölgenin
durumunu bildi~i belirtilen Meclis-i Ziraat memurlar~ndan Ismet Bey
getirildi 34 .
3° Mart 1842'de yap~ lan bu düzenleme için bkz. Takvim-i Vekay~, defa 239, ayr~ca Lütfi,
VII, s. 6-7.
31 Lütfi, VII, S. 40.
32 Takvim-i Vekay~ , defa 281; Lütfi, VIII, S. 13.
33 Takvim-i Vekay~, defa 289.
34 Takvim-i Vekay~, defa 293.
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Erzurum bölgesinde ise yeni düzenleme hiç de iyi kar~~lanmad~.
Özellikle Van ve dolaylannda valiye kar~~~ayaklanmalar ba~~gösterdi.
Yap~lan ba~vuru üzerine, Meclis-i Valâ'da durum görü~ülmü~,
ho~nutsuzlu~a neden olarak halk~n as~l amac~~anlayamad~~~~gösterilmi~~ve
Meclis üyelerinden Kamil Pa~a, olaylar~n incelenmesi ve Tanzimat'~n as~l
amac~n~n halk~n refah ve mutlulu~u oldu~unu anlatma ile görevlendirilerek
Trabzon vapuru ile yola ç~km~~t~~35 . Ayr~ca vali ve defterdara, uygulamay~~
nas~l yapacaklanna ili~kin ikinci bir talimatnâme gönderilmi~ti. Konsolos ve
vekillerine kar~~~nas~l davran~laca~~~da kendilerine anlat~lm~~t~~36.
Öyle anla~~l~yor ki, bu bölgede Tanzimat'a kar~~~as~l direnme Yurtluk
ve Ocakl~k olarak toprak tasarruf edenlerden gelmi~tir. Nitekim
Diyarbak~r'da bu biçimde toprak tasarruf edenlerden baz~lar~n~n topraklar~~
hazineye devredilerek, kendilerine maa~~ba~lanm~~, bir k~sm~na ise kaza
müdürlü~ü verilmi~ti. Burada bir sorun ortaya ç~kmam~~t~~37. Ayn~~
uygulaman~n Erzurum Eyaletine ba~l~~yörelerde yap~l~p yap~lamayaca~~,
vali ve defterdardan Meclis-i Vala'ca soruldu~unda verilen cevapta;
~imdilik böyle bir giri~imin hem hazine ve hem de iç güvenlik bak~m~ndan
sak~ncal~~sonuçlar do~uraca~~, ancak, Bayezid sanca~~nda bulunan yurtluk
ve ocakl~klar~ n kald~nlarak sahiplerine maa~~ba~lanmas~~konusunda
anla~ma sa~land~~~, di~er yerler de uygulaman~n gelecek y~la b~rak~lmas~~
istenmi~ti. Meclis-i Vala, bu karar~~yerinde görmü~, durum sadrazam
taraf~ndan Erzurum valisiyle defterdanna bildirilmi~ti 38 .
Ne var ki uygulaman~n bir süre ertelenmesi, eyalete ba~l~~ Van
bölgesinde ayaklanmalar~~önleyememi~tir. Daha ba~ka gerekçelerle
Hakkâri yöresinde isyan etmi~~olan Bedirhan Bey'in akrabalar~ndan baz~lan
Van'da ayaklanarak, Tanzimat'~n vergi alan~nda öngördü~ü yeniliklerin
bölgede uygulamaya konulmas~n~~bir süre daha engellemi~lerdir. Öte yanda
yine bu eyaletin s~n~rlar~na al~nan Ç~ld~r sanca~~nda da yurtluk ve ocakl~k
sorunu ancak ~~ 848'de baz~~ yeni önlemler al~narak k~smen
çözümlenebilmi~ti 39 .
Takvim-i Vekay~, defa 291.
BVA, Ayniyat 392, s. 38. (26 Temmuz 1845).
37 Diyarbak~r valisi ile defterdar~~ taraf~ndan Meclis-i Vâlâ'ya sunulan raporun bir
maddesinde yurtluk ve ocakl~k sorunu ele al~ narak, Palu ve Egil kazalar~n~n yurtluk ve ocakl~k
olarak baz~~kabilelerin uhdesinde oldu~u, buralarm hazineye devredilerek, a~ar bedelinin üç
misline ç~kar~ld~~~, ayn~~ uygulaman~n Erzurum yöresinde de yap~lmas~~isteniyordu. BVA,
Ayniyat, 392, s. 147-148.
38 BVA, Ayniyat 392, S. 145-148.
39 Yurtluk ve ocakl~k üzre toprak tasarruf edenlerden bir k~sm~ na maa~~ba~lanmas~,
baz~lar~ n~ n da kazalara "müdür" olarak atanmalar~~ i~lemine ba~lanm~~t~. Erzurum valisi ile
36
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Tanzimat'~n uygulanmas~nda en büyük tepki hiç ~üphesiz Cizre ve
Hakkari yöresinden gelmi~, y~llann biriktirdi~i sorunlar, Diyarbak~r
Eyaletinde yeni yönetimin yürürlü~e konmas~ndan bir süre sonra bölgede
hükümete kar~~~büyük bir isyan~n ç~ kmas~ na yol açm~~t~. Ayaklanman~n
önderli~ini yapan Bedirhan Bey'in yenik dü~erek esir al~ nmas~ ndan hemen
sonra, bölgede Tanzimat uygulama alan~na konmu~, yeni bir eyalet
olu~turulmu~tu. Bedirhan Bey isyan~, bu dönemde hem imparatorlu~un
içinde ve hem de d~~~ nda büyük yank~lar uyand~ rm~~, bast~r~lmas~ndan sonra
Abdülmecid'e Meclis-i Vâlâ taraf~ndan özel bir ni~an verilerek olay~ n önemi
vurgulanmak istenmi~ti.
Ba~l~ba~~na bir ara~t~rma konusu olacak kadar belge b~rakan olay~n
ortaya ç~k~~~, geçirdi~i safhalar ve sonucu hakk~nda fazla bilgi vermeden,
genel çizgileriyle yönetimi ilgilendiren yönleri üzerinde durmakla
yetinece~iz ".
Tanzimat'tan önce bölgede mütesellimlik yapan ve yüzy~llar boyu
bölgeyi yönetmi~~bulunan bir aileden gelen Bedirhan Bey, Redif askeri
te~kilat~n~n kurulmas~~ ile birlikte Redif miralay~~ olmu~tu. Diyarbak~ r'da
Tanzimat'~n uygulanmas~~ ile birlikte, Bedirhan Bey'in yönetiminde bulunan Cizre ve Midyat'~n bu eyalete ba~lanmas~na kar~~~ ç~ kan Musul
valisiyle ötedenberi anla~mazl~ klar~~ bulunan Bedirhan Bey aras~ ndaki
ili~kilerinin iyice bozuldu~unu görüyoruz.
Musul Valisi Mehmed Pa~a, Cizre, Midyat ve çevresinin kendi
eyaletine ba~lanmas~ n~~istemekte, bölge halk~~ise Bedirhan Bey'in önderli~inde Diyarbak~ r'a ba~l~~ kalmay~~ uygun bulmaktayd~. Ancak Mehmed
Pa~a'n~n a~~r bask~s~~ sonunda Cizre kazas~~ 1842 y~l~nda Musul eyaletine
ba~lanm~~t~. Bedirhan Bey, bunu kabul etmeyerek, valinin askerle kazas~na
girmesini önlemek için haz~ rl~ klara giri~mi~tir. Öte yanda konu ile ilgili
olarak, Diyarbak~ r valisi, Musul valisi ve Bedirhan Bey'le hükümet merkezi
aras~ nda kar~~l~ kl~~ yaz~~ma ve suçlamalar sürdürülmü~, Meclis-i Vala,
soruna e~ilmi~se de olumlu sonuç al~namam~~t~.
Bu s~ rada Hakkari'nin da~l~ k yöresinde oturan Nesturilerin vergi
vermek istemeyerek Bedirhan'a kar~~~ayakland~klar~n~~görüyoruz. Ancak,
Anadolu ordusu mü~irine gönderilen sadrazaml~k yaz~s~nda konu hakk~nda geni~~bilgi yer
almakta olup, ayr~ca vergiler için de önemli aç~klamalar yap~lmakta idi. Ayniyat, 411, s. 4-16.
40 Konu ile ilgili belgelerin önemli bir k~sm~~Nazmi Sevgen taraf~ndan yay~nlanm~~t~r.
Verdi~imiz bilgiler bu belgelere dayanmaktad~r. Bkz. N. Sevgen, "Kürtler", Belgelerle Türk
Tarihi Dergisi, (Mente~~Kitabevi,Istanbul 108-69), say~, ~~1-18. Ayr~ca BVA. Ayniyat 6og
nolu defter, do~rudan do~ruya Bedirhan Bey Isyan~~ ile ilgili belgeleri kapsamaktad~r.
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isyan k~sa sürede bast~ r~lm~~, Nesturi ileri gelenlerinden baz~lar~~ kaçarak
Musul'a s~~~ nm~~lard~. Bu olay daha önce bölgeye misyoner göndermi~~olan
Ingiltere'nin Musul konsoloslu~u arac~l~~~~ile hükümet merkezine abart~larak aktar~lm~~, Bedirhan Bey'in cezaland~ r~lmas~~ istenmi~ti.
Hükümet, Diyarbak~r, Sivas, Musul valileriyle Anadolu ordusu
mü~irli~ine emir vererek, gerekli önlemlerin al~nmas~n~~ istemi~ti. Ancak,
bütün çabalara kar~~ n Bedirhan Bey'le yöneticiler ve hükümet aras~ nda
görü~~birli~i sa~lanamam~~, özellikle Ingiltere'nin bask~s~yla Bedirhan'a
kar~~~zor kullanma yolu seçilmi~tir.
Anadolu Ordusu Mü~iri Osman Pa~a, Abdülmecid'in emri ile yeteri
derecede top ve mühimmat alarak Cizre üzerine yürümü~, k~sa süren
çarp~~malar sonunda, Bedirhan Bey iki o~lu ve arkada~lar~yla birlikte teslim
olarak Istanbul'a gönderilmi~, Padi~ah'~n huzuruna kabul edildikten sonra
1847 Temmuzu'nda Girit'e sürülmü~tü 41 .
Bedirhan Bey isyamn~n bast~r~lmas~ ndan k~sa bir süre sonra bölgede
yeniden bir idari düzenlemeye gidilmi~tir. Diyarbak~ r Eyaleti yerine Van,
Mu~, Hakkâri sancaklanyla Cizre, Bohtan ve Mardin kazalar~ ndan olu~an
bir eyalet kuruldu. Musul Valisi Esat Pa~a o yörelerde görevde bulunmu~~
oldu~u göz önünde tutularak bu yeni ve oldukça geni~~eyaletin valili~ine
atand~. Musul'a ise Belgrat muhaf~z~~ Vecihi Pa~a vali oldu ve buras~~ da
Tanzimat'~ n uyguland~~~~bir eyalet haline getirildi.
Bölge yeniden fethedilmi~~gibi kabul edilerek, atanacak memurlar~n
güvenilir ve bilgili kimseler olmas~na özen gösterildi. Erzurum defterdan
Tevfik Efendi'nin rütbesi yükseltilerek eyalet defterdarl~~~ na atand~. Ilk i~~
olarak, Iran s~ n~r~nda güvenli~in sa~lanmas~~için gerekli önlemler al~nd~.
Erzurum-Van karayolunun onar~m ve bak~m~~için gerekli ödenek ve izin
ç~kar~ld~~42 .
Cizre bölgesinde Tanzimat'~n uygulama alan~na konulmas~nda büyük
zorluklarla kar~~la~~ld~. Kaymakaml~~a getirilen Mustafa Pa~a'n~n
mukataalar~~yerli ileri gelenlere ihale etti~i, mültezimlerin has~lat~n yar~s~n~~
isteyip, mal olarak ödenmesini kabullenmedikleri, çok fazla fiyatla bedel
ald~klar~n~~ görüyoruz. örne~in, Musul'da bir haneden 50 kuru~~vergi
al~nmakta iken, Cizre'de 85 kuru~~istendi~ini, üstelik kaymakam~n halka
41 Takvim-i Vekay~, defa 343, 345 ve 351'de olaylar~ n geli~mesiyle ilgili bilgilerle, konuyu
kaps~yan bir Hatt-~~ Hümayun yer almaktad~ r.
42 Takvim-i Vekay~, defa 360 (5 Muharrem 1264-13 Aral~ k 1847 tarihli nüsha). Iran
s~ n~ r~nda güvenli~i sa~lamak için gerekli görülen önlemler al~ n~rken, ilk i~~olarak Erzurum-Van
karayolunun onar~m ve bak~ m~~ için ödenek ve izin ç~ kar~lm~~ t~. Bkz. Ayniyat, 409, S. 153-154.
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angarya i~~gördürdü~ü, Meclis-i Vâlâ'ya yap~lan say~s~z ~ikâyetlerden
anla~~lmaktad~r.
Valiye gönderilen 3 Ocak 1849 tarihli sadrazaml~k yaz~s~nda, Mustafa
Pa~a'n~n görevden al~nd~~~, yarg~lanarak gerçe~in ortaya ç~kar~lmas~~
emrediliyordu 43 . Öte yanda, bölgedeki göçebe a~iretleri denetim alt~na
alma ya da yerle~tirme çabalar~~ olmu~sa da ba~ar~~elde edilememi~tir.
Özellikle a~iret reislerine maa~~ba~lanarak, kendilerine kaza müdürlerinin
yapt~klar~~görevler verilerek, a~iret halk~n~n vergi verme ve asker olma
yükümlülü~üne al~~t~rma giri~imleri olumlu sonuç vermemi~tir".
Al~nan bütün önlemlere kar~~ n, bölgede hükümet otoritesi uzun y~llar
sa~lanamam~~~ ve Tanzimat buralarda fiilen uygulama alan~na
konulmam~~t~r.
Çok geni~~biralan~~ kapsar biçimde olu~ turulan yeni eyalet, k~sa süre
sonra baz~~ de~i~ikliklere u~rad~ . Hakkâri sanca~~~1849 Aral~~~nda eyalet
haline getirilerek, yeni yönetim biçiminin buralarda uygulanmas~na
çal~~~ld~~45 .
~ran'la Türkiye aras~nda konar göçer olan a~iretlerin yöreyi yayla
olarak kullanmalar~~büyük bir problemdi. Bu sorun Hakkâri ve Diyarbak~r
valileriyle Anadolu ordusunu uzun y~llar u~ra~t~rm~~t~r 46 . Anadolu
ordusunun bölgeden çekilmesiyle birlikte a~ iretler yeniden uygunsuzluk
olaylar~na kan~maya ba~lam~~lard~. Bu tür davran~~lar~n~~önlemenin bir
Ayniyat, 413, s. 6.
Ayniyat, 4 ~~5, s. 22. 1849 y~l~ndan ba~lanarak Haydaranl~~a~iretinden Abdal A~a'ya 500,
Otmanl~~ (Odamanl~~?) A~as~~Ali'yi 2oo, Boyl~~ A~as~~Yakub'a 300, ~ebdilli A~as~~Suud'a 200
kuru~~ayl~k ba~land~~~n~, yine Yezidi taifesi reislerinden Cano'ya 200, Hasananl~~a~ireti A~as~~
Zerko'ya 500 kuru~~maa~~ödenmesinin kararla~t~r~ld~~~n~~görüyoruz.
43 Bedirhan Bey'den sonra Hakkâri yöresinde ayaklanan Nuri Bey'in üzerine Anadolu
ordusundan yeterli asker gönderilmi~~ve isyan bast~r~lm~~t~. Bu olaydan sonra bölge do~rudan
do~ruya merkez hükümetinin denetimine geçmi~~ve Hakkâri sanca~~, eyalet haline getirilerek
( ~~848'den itibaren) valili~ine eski T~rhala mutasarnfi Vezir Ziya Pa~a atanm~~t~. Ancak, onun
Vidin'e gitmesi gerekti~inden, yerine o bölgeyi ~slah etmek (isyan~~bast~rmak) için gönderilen
Ferik Izzet Pa~a'ya vezirlik rütbesi verilerek valili~e atand~. K~sa bir süre sonra Tanzimat'~n
burada da uygulanmas~~ için gerekenler yerine getirildi. Bkz. Lütfi, VIII, s. 175. Aynca,
Ayniyat, 415, s. 7.
46 Ayniyat, 415, s. 18. Hakkâri ve Kürdistan valileriyle Anadolu ordusu mü~irine
gönderilen sadrazaml~k yaz~s~nda; Hakkâri eyaletine ~ran'dan yaylak için gelen a~iretlerin bu
y~ l da binden fazla "hane" ile geldikleri, bir süre önce Van'da iskân için gelen Haydaranl~~
a~iretinden 150 kadar hanenin Haydar Han'~n karde~i Ali A~a önderli~inde Van'dan ayr~larak
bunlara kat~ld~~~ , Iran'dan gelenlerin engellenmesi için neler yap~lmak gerekti~inin
kararla~t~r~larak bildirilmesi isteniyordu.
43

44
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yolu da yöneticilerin olay ç~ karan guruplar hakk~ nda bilgi sahibi
olmamalar~nda görülerek, ~ubat ~~854'te Zaho Kaymakaml~k.' iptal edildi.
Cizre, Zaho ve Mardin bir kaymakaml~k olarak birle~tirildi. Görev, onbin
kuru~~ ayl~ kla Mu~~Kaymakam~~ Osman Pa~a'ya verildi. Mardin
Kaymakam~~ ~erif A~a ise alt~bin kuru~~maa~la Mu~'a atand147.
Al~ nan bütün önlemlere kar~~n, bölgede can ve mal güvenli~i uzun süre
sa~lanamad~. Yörenin sosyo-ekonomik yap~s~, devrin yönetim anlay~~~~ ve
daha ba~ka nedenlerle Tanzimat'~n öngördü~ü düzen, buralarda
gerçekle~tirilemedi.
Türkiye'de Tanzimat'~n uygulanmas~nda geç kal~ nan bir eyalet de
Trabzon'du. Gerçi 1841 y~l~nda burada uygulama yap~lmak istenmi~~ve
say~ m için merkezden görevli gönderilmi~ti 48 . Ancak yörede bulunan
ki~izâde ve hanedân mensubu ailelerle di~er baz~~kimseler "....öteden beru
vergi vermemeye al~~m~~~olmalar~yla o makulelere vergi tarh~~ uyamayaca~~ ndan, kalanlar~n~ n on oniki gruba ayr~larak..." vergi ödemeye yükümlü
tutulmalar~~ eyalet valisi ve say~ m memurunca istenmi~ti. Bunun üzerine,
bölge halk~ n~ n henüz Tanzimat'~ n yararlar~m kavramad~~~, uygulaman~n
ilerideki bir tarihe b~ rak~lmas~~ Meclis-i Vâlâ'ca kararla~t~ r~l~yor ve onay
al~ narak kesinle~iyordu 49 .
Görülüyor ki y~llar y~l~~ edindikleri al~~kanl~ klann~~ b~ rakmak istemeyen
âyân ve e~râf ~ n direnmesi kar~~s~ nda Trabzon'da uygulama erteleniyordu.
Ancak aradan alt~~ y~l geçtikten sonra Mart 1847'de, tekrar bu eyalette
Tanzimat'~ n yürürlü~e konulmas~na ba~lanm~~ t~ r. Meclis-i Vâlâ karar~ndan
sonra sadrazam, eyalet valisi ~smail Pa~a'ya yeni uygulamay~~ yapmas~~için
emir göndermi~, bunun okunarak halka duyrulmas~~ ile uygulama
ba~lam~~ t~r 59.
Ne var ki Van, Erzurum, Diyarbak~r, Ç~ld~ r yörelerinde oldu~u gibi
burada da yurtluk ve ocakl~k sahipleriyle baz~~ timar erbab~~ yeni
uygulamaya kar~~~ ç~ kt~lar. 1848 y~l~nda bunlann henüz yeni usule
uymad~klar~ n~~ görmekteyiz. 1848 y~l~~boyunca merkezden gönderilen
emirlerde validen zora ba~~vurmayarak konu~ma ve inand~ rma yöntemi ile
Ayniyat, 432, s. 81.
Takvim-i Vekay~, defa 216. 1841 y~ l~~ ba~lar~ nda Meclis-i Vâlâ karar~~ ve Padi~ah'~n
uygun görmesi üzerine eski Galata muhass~ l~~ Azmi Efendi, "eshab-~~ cerzebe ve dirayetten
olarak bu hususa ehl ve erbab görünmü~~oldu~undan" Trabzon eyaleti say~ m ve yaz~ m i~leriyle
görevlendirilmi~ ti.
49 Ayniyat, 373, S. 145. 14 Nisan 1841 tarihli sadrazaml~ k yaz~s~ .
50 Takvim-i Vekay~, defa 333.
47

48
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timar sahiplerinin emekliye ayr~lmalar~ mn sa~lanmas~, yurduk-ocakl~ k
i~inin ise ilerde çözümlenmesi istenmekteydi 51.
Tanzimat'~ n ilan~ ndan sonra geçen on y~ll~ k dönem, uygulaman~ n
bütün Türkiye'de yap~ lmas~ na yetmi~ti. Devrin ula~~ m zorluklar~~ yan~s~ ra,
imparatorlu~un kar~~la~ t~~~~içi ve d~~~sorunlar, ekonomik güçlükler göz
önünde tutuldu~unda bu sürenin pek de uzun olmad~~~ n~~ söyleyebiliriz.
~unu da hemen belirtmeliyiz ki, uygulama ~eklen gerçekle~tirilmi~ tir.
Tanzimat'~ n öngördü~ü vergi adaleti, can ve mal güvenli~i imparatorlu~un
y~ k~ l~~~ na dek gün geçtikçe büyüyerek süren sorunlar olagelmi~lerdir.
Uygulamay~~Denetleme Giri~imi,"Tefti~"
Yönetimde yeniliklerin ne biçimde uyguland~~~ n~~yerinde denetlemek
ve kar~~la~~lan güçlükleri saptamak amac~~ ile hükümet ~~840 y~l~ nda, Rumeli
ve Anadolu'ya ayr~~ ayr~~denetleme kurullar~~ gönderdi. Bu giri~im sonuç
vermedi. Haziran 184.1'de tefti~ ten vazgeçildi~i, güvenli~in sa~lanmas~~
i~inin mü~ir ve defterdarlara b~ rak~ld~~~, mali ve benzeri konularda
denetimin yöneticilerce yürütülmesine karar verildi~i belirtilerek, Anadolu
ve Rumeli'ye gönderilmi~~kimseler geri ça~r~ld~lar 52 .
Bu ilk tefti~~giri~iminden a~a~~~yukar~~ bir y~l sonra 1842 y~l~~
A~ustosu'nda yeniden, Anadolu ve Rumeli yörelerine iki ki~inin tefti~le
görevli olarak gönderilmek istendiklerini görüyoruz. Amaç, Tanzimat'~ n
uyguland~~~~eyalet ve sancaklarda vali ve di~er görevlilerle görü~meler
yap~ larak, kar~~la~~lan sorunlar~ n çözümlenmesi olarak belirlenmi~ti.
Ayr~ca, Tanzimat'~ n gereklerini yerine getirmeyen memurlarla, yanl~~~
yorumlayanlara yol gösterilmesi de öngörülüyordu 53 .
Eski Hariciye Naz~ r~~ R~fat Pa~a Rumeli, eski Meclis-i Vâlâ reisi Hasib
Pa~a ise Anadolu taraflar~ m tefti~e memur edilmi~lerdi. Ancak bir süre sonra
~ zzet Mehmed Pa~a sadrazaml~ ktan al~ nd~ . Buna ba~l~~ olarak k~~~
mevsiminin yakla~ t~~~~gerekçesiyle tefti~in ~imdilik ertelenmesine karar
verildi 54. R~fat Pa~a ile ~zzet Mehmed Pa~a Meclis-i Vâlâ üyeli~ine
atand~lar 55 .
Ayniyat, 409, s. 116.
Ayniyat, 372, S. 2. Rumeli ve Anadolu umur-~~ tefti~ ine me'mur efendilere hitaben
gönderilen yaz~ dan, Anadolu bölgesini tefti~le Arif Efendi'nin göreviendirildigi anla~~ l~ yor.
51

52

53 Takvim-i Vekay~ , defa 245. Ayr~ ca, H. Inalc~ k, Tanzimat'~ n uygulanmas~ , Belleten,
XXVIII, S. 687-690.
54 Takvim-i Vekay~ , defa 245.
55 Takvim-i Vekay~ , defa 246.
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12 Kas~m ~~85o'de Meclis-i Vâlâ, tefti~~sorununu üçüncü kez ele ald~.
Müfetti~lerin tefti~i ne ~ekilde yapacaklanna dair bir tâfimatnâme
haz~rland~ . Buna göre, Anadolu ve Rumeli'de ki bütün vali, kaymakam ve
kaza müdürleri denetlenecekler, ba~ar~l~~görülenler taltifedilecekti. Kusurlu
olanlar~n adlar~~merkeze bildirilecek, haklar~ nda gerekli i~lemler
yap~lacakt~ . Bütün yöneticilere birer nüshas~~ gönderilen tefti~~
tâlimatnâmesinde, müfetti~lerin Tanzimat'a ayk~r~~davranglan önlemeleri,
özellikle hazine gelirlerinin zaman~nda toplan~p gönderilmesinin sa~lanmas~, memurlar~n ticaret yapmamalar~~ve devlet mal~n~~kullanmamalan gibi
hususlarda yer alm~~~bulunuyordu.
Bu üçüncü tefti~~giri~iminde Anadolu'ya eski Filibe Valisi ~smet Pa~a,
Rumeli'ye ise eski T~rhala Mutasarnfi Sami Pa~a görevli olarak
gönderildiler. ~smet Pa~a ile birlikte olay yazan tarihçi Lütfi de Anadolu
tefti~ine kat~lm~~t~. Denetleme ikibuçuk y~ l kadar sürdü. Görevliler, gittikleri
yerlerde gördükleri aksald~ klan her posta ile hükümete raporlarla
bildirdiler 56.
Anadolu tefti~iyle görevli ~smet Pa~a'n~n öneri ve ba~vurusu üzerine 4
Aral~k 185 ~~'de sadrazam~n emriyle tefti~~memurlar~n~n kaza kaza
dola~malanna son verildi. Bunlar bundan böyle sancak merkezlerinde
gerekli ara~t~rmalar~~yapacaklard~. Böylelikle, y~ll~k muhasebe defterlerinin
incelenmesi mümkün olacakt~ . Bu yolla memurlann halktan fazla vergi
almalan~un önüne geçilecek, ayr~ca bedava yem ve yiyecek al~nmas~~
önlenecekti 57.

Eyalet Temsilcilerinin Istanbul'a ça~nlmalan "Imar Meclisleri".
Tanzimat'~n ilan edildi~i tarihten 1845 y~l~na kadar geçen süre
boyunca, uygulamada ba~ar~~elde edilmedi~i anla~~lm~~t~. Bunun üzerine
çözüm yollar~~aran~rken tefti~in yan~s~ra, kar~~la~~lan güçlüklerin giderilmesi
ve al~ nacak yeni önlemlerin belirlenmesi amac~ yla her eyaletten temsilci
olarak iki ki~inin Istanbul'a ça~r~lmas~~kararla~t~r~ld~.
Her yeni y~l ba~~ nda Meclis-i Vâlâ'da bir önceki dönemin icraat~~
hakk~nda aç~klamalar yaparak, yap~ lacaklar için direktifler veren
Abdülmecid, Meclisin 4 Muharrem 1261 (13 Ocak 1845) günü yapt~~~~
sadrazaml~k makam~ndaki de~i~iklikten sonra, tefti~le görevlendirilenlere yol harçl~~~~verilmi~~
olmas~na ra~men, k~~~diye vazgeçilmesi, söylentileri do~rular görünmektedir. Bkz. Tarih-i
Lütfi, VII, s. 42-43.
56 Takvim-i Vekay~, defa 437. Muharrerat-~~ Nâdire, s. gg.
57 Ayniyat, 425> s• 59.

MUSA ÇADIRCI

622

toplant~da, ~slahat~ n beklenilen neticeyi vermemesinden ötürü duydu~u
üzüntü ve endi~eyi dile getiriyor, gereken önlemlerin al~nmas~n~~ istiyordu 58 .
Bu konu~ mada yer alan düzenlemelerin gerçekle~tirilmesi için Meclis-i
Valâ'da yap~lan görü~ meler sonunda genel bir ~slahat için her~eyden önce
bölgelerin sorunlar~ n~~ bilmek gerekti~ine karar verildi. Bunun için de
giderleri, yörelerin vergi gelirinden kar~~ lanmak ve Istanbul'da ileri gelen
devlet adamlar~n~ n konaklar~ nda misafir edilmek üzere her memleketin
"muteber ve malumât sahibi kimselerinden birisi Müslüman, di~eri
H~ ristiyan iki ki~inin ça~r~lmas~ " uygun görüldü.
Yap~lan ça~r~~ üzerine Imparatorlu~un her tarafindan Istanbul'a gelen
"vücuh ve kocaba~~ lar" ileri gelenlerin konaklar~ nda a~~rland~lar.
Kendilerinden, ülkenin içinde bulundu~u durum ve neler yap~lmas~n~~
istedikleri ile ilgili dü~ üncelerini, yaz~l~~ olarak bildirmeleri istendi. Ayr~ ca
bunlar gruplar halinde Meclis-i Valâ'ya ça~r~larak dü~üncelerini
aç~ klamalar~ na olanak verildi. Yaz~l~~ olarak verdikleri lâyihalar incelendikten sonra padi~ah~ n bilgisine sunuldu. Kendilerine bu dü~üncelerine kar~~l~ k
yaz~l~~ cevaplar verildi.
Eyalet temsilcilerinin gerek yaz~l~~ ve gerekse sözlü olarak Meclis-i
Valâ'ya ve hükümete ilettikleri belliba~l~~ sorunlar~n ~unlar oldu~u
anla~~lmaktad~ r.
Ilk ba~ta y~llar y~l~~ hükümeti u~ra~t~ ran vergi meselesi yer almaktayd~.
Vergilerin çoklu~u, toplanmas~ ndaki yolsuzluklar ve haks~z uygulamalardan hemen hemen bütün eyalet temsilcileri ~ikayetçi idiler. Üzerinde
durulan di~er konu ise yol, köprü yap~ m~~ ile içme suyu gibi sorunlard~. Bu
istekler, Meclis-i Vala'ca iyice dinlenmi~, sonunda 12 May~s 1845 günü
yap~lan toplant~ da Istanbul'a ça~nlanlann bütünü al~ narak, Meclis
Ba~kan~~ Süleyman Pa~a taraf~ ndan kendilerine yap~lan ve yap~ lacaklar uzun
uzad~ya anlat~lim~t~. Padi~ah~n da haz~ r bulundu~u bu toplant~da
Süleyman Pa~a, özetle ~unlar~~ vurgulam~~t~:
Sizlerin buraya ça~nlman~z~n nedeni, hem~erilerinizin sorunlar~na
çözüm anyarak, huzur ve refah içinde ya~amalar~n~~ sa~lamak için
gerekenlerin bilinmesi idi. Ayr~ca padi~ah~ n amac~n~~hepinize aç~klamak ve
dü~ üncelerinizi de ö~renmek istiyorduk. En önde gelen iste~iniz, vergilerin
yeniden hesaplanarak daha adilane bir ~ekilde da~~t~l~ p toplanmas~~ oldu~u
anla~~ld~ . Bunun gerçekle~ tirilmesi ise ancak, halk~n gerçek durumunun
bilinmesine ba~l~d~ r. Gerçi Tanzimat'~ n ilk y~llar~ nda muhass~llar
58

Lütfi, VIII, s. g-~ o.
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vas~tas~yla her ne kadar bu yap~lmak istenmi~se de, kay~ tlar~n yetersizli~i ve
daha ba~ ka nedenlerle ba~ar~~ elde edilmedi. Bu defa özel olarak memur
görevlendirme yerine, her yörenin vali ve defterdar~n~n gerekli inceleme ve
mal-mülk yaz~m~~ i~ini gerçekle~ tirmeleri uygun görüldü. Ayr~ca,
olu~ turulacak "imar Meclisleri" vas~tas~yla yap~lacak ara~t~rma sonucu
nereye ne kadar ~eyin gerekti~i anla~~ lacak ve sonra gereken yap~ lacakt~ r.
Baz~lar~n~z vergilerin, ürün al~nd~ ktan sonra toplanmas~n~~istediniz. Bu
istek yerinde görüldü. Yol ve köprü yap~m~~ ile su yollar~n~n onar~m~~
padi~ah~m~z~n da iste~i oldu~undan, gerekenlerin yap~lmas~, Meclis-i
~mâriye'ye havale olundu.
Hükümet, devlet görevlileri ve sizlerle el ele vererek, çok çal~~arak, bu
i~lerin ba~ar~lmas~m sa~layacakt~ r. Memleketinize vard~~~ n~zda al~nan
kararlar~~ileri gelenlere, halka anlat~ n. Sal~~ günü, son toplant~y~~ yapt~ktan
sonra gideceksiniz. Meclis-i imâriye memurlar~~ da yola ç~kacaklar.
Hepinize te~ekkür ederim 59.
~~2 May~s I 845'te yap~lan bu toplant~dan sonra ~~8 May~s 1845 tarihinde
Meclis-i Vâlâ üyeleriyle eyalet temsilcileri son kez bir araya geldiler.
Vedala~ma toplant~s~~ niteli~inde olan bu görü~ meden sonra dönü~~
masraflar~~ hazinece ödenerek, temsilcilerin geri dönmelerine izin verildi.
imar meclisleri üyeleri de onlarla yola ç~kt~lar 60.
Her eyaletten halk~n sorunlar~n~~ dile getirmek üzere merkeze
ça~r~lanlar~n kimler olduklar~n~~ ve ne gibi önerilerde bulunduklar~n~,
etrafl~ca ele almak ayr~~bir çal~~may~~gerektirmektedir. Verdi~imiz s~n~rl~~
bilgiler gösteriyor ki, temsilcilerin imparatorlu~un içinde bulundu~u genel
ç~ kmazdan haberleri yoktur. Öneri ve istekleri y~llar y~l~~süregelen
özlemlerle ilgilidir. Bunlarla yap~lan görü~melerden ç~kan somut sonuç
"Geçici imar Meclisleri" olu~ turulmas~~ve bu yolla yeniliklerin uygulanmas~~
çabas~d~r.
Daha önce sözünü etti~imiz tefti~~yöntemi olumlu sonuç vermeyince,
bu kez imar meclisleri vas~tas~ yla yeni bir denetim gerçekle~ tirilmek
r. T. Mümtaz
59 Konu~man~ n bir sureti Takvim-i Vekay~, defa 287'de yay~nlanm~~t~
Yaman, bu konu~man~ n bir k~sm~ n~~Re~it Pa~a'n~n kapan~~~nutku diye yay~nlam~~t~r ki dogru
Bkz. Osmanl~~Imparatorlu~u Mülki Idaresinde Avrupal~la~ma Hakk~nda Bir Kalem
Tecrübesi, (~stanbul 1940), S. ~ li, not ~~
60 Takvim-i Vekay~ , defa 287. Bu toplant~ dan sonra ileri gelenler (Eyalet temsilcileri),
Meclis-i Vâlâ arac~l~~~~ile Padi~ah'a "te~ekkürnâme" sunmu~lar ve kar~~l~~~n~~ alm~~lard~.
özetlenen dü~üncelerin tekrar~~ ve kar~~l~kl~~iltifatlarla dolu bu yaz~~ malar Takvim-i Vekay~,
defa 288'de yer alm~~t~r.
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istenmi~ tir. Bunun için de imparatorluk on bölgeye ayr~lm~~, her bölgeye
birer meclis gönderilmi~tir.
Meclis-i Vâlâ karar~~ gere~ince olu~turulan geçici imar meclisleri
~unlard~:
- Konya Eyaleti Imar Meclisi, 2 - Hüdâvendigâr ve Bolu Eyaletleriyle, Biga Sanca~~~Meclisi, 3 - Sivas ve Ankara Eyaletleri Meclisi, 4 Diyarbak~ r Eyaleti ile Maden-i Hümâyun Kazalar~~Meclisi, 5 - Erzurum
Eyaleti Meclisi, 6 - Vidin-Ni~~Eyaletleri Meclisi, 7 - Üsküp-Rumeli Eyaleti
Meclisi, 8 - Selanik Eyaleti Meclisi, 9 - T~ rhala Eyaleti Meclisi, ~~o - Elviye-i
Selâse Meclisi.
Her meclis için bir ba~ kan ve iki üye görevlendirilmi~ ti. Oyelerden birisi
ilmiyeden, öbürü ise yönetimden anlayan kimseler aras~ndan seçilmi~~
bulunuyordu. Ba~kanlar~ n hepsi askerdiler ve mirlivâ rütbesinde idiler 61 .
Ayr~ ca her meclis için yeterli kâtip görevlendirilmi~ti.
Imar meclislerinin görevleri, ülkenin bay~nd~ r k~l~narak, halk~ n
güvenlik ve refah içinde ya~am~n~~sürdürecek yararl~~i~ler yapmak olarak
belirlenmi~ti. Üye ve ba~kanl~~a getirilenlerin gördükleri eski hizmetler ve
unvanlar~na bak~ld~~~ nda, asker, sivil yönetici (özellikle maliyeci) ve ~er'i
hukuku temsil eden kimseler olduklar~~ görülür. Böylelikle meclis her alanda
denetleme ve inceleme yapabilecek niteli~e sahip k~l~nm~~t~.
Gerek meclislerin ba~kanlar~ na ve gerekse üyelerle, kâtiplerine yeterli
maa~~ba~lanm~~ t~. Böylece onlar~ n gezip dola~t~klar~~ yerlerde halka yük
olmamalar~~sa~lanacakt~~62 .
Geçici imar meclisleri yedi-sekiz ay kadar kendilerine verilen bölgeleri
dola~m~~lar, u~rad~ klar~~~ehir ve kasabalarda saptad~klar~~baz~~yolsuzluklarla, uygunsuzluklar~~ raporlar halinde posta ile Istanbul'a göndermi~lerdir.
Bu raporlar, Meclis-i Vâlâ'ya sunularak, gerekenlerin yap~lmas~na
çal~~~lm~~t~ r. özellikle yol, köprü, su yolu yap~m~~ile ilgili isteklerin yerine
61 Kurulan imar meclisleri ve üyelerinin adlar~~ Takvim-i Vekay~ , defa 287'de
yay~nlanm~~t~r. Ayn~~liste, Lütfi, VIII, s. ~ fi'da da yer almaktad~ r. Ancak, burada iki üye kâtip
olarak gösteriliyor. Konya Eyaleti Imar Meclisi Ba~kanl~~~'na Mirliva Selim Pa~a, üyeliklere
ise, Naz~m Efendi eski Mekke Kad~s~~Tevfik Molla Efendi atanm~~t~ .Hüdâvendigâr ve Bolu
Eyaletleriyle, Biga Sancak' Meclisi ba~kanl~~~ na, Tophane-i Amire mirlivalanndan Mehmet
Pa~a, üyeliklere kap~~ kethüdalanndan Arif Zeki Efendi ile eski Halep Kad~s~~ Nafi Molla
getirilmi~ti.
62
Ayniyat, 392, s. 8o-81. Bütün valilere gönderilen 23 May~s 1845 tarihli sadrazaml~k
yaz~s~nda, olu~ turulan imar meclisleri hakk~ nda bilgi veriliyordu. Meclis üyelerinin ücret
ald~klar~ , bu yüzden giderlerini kendi keselerinden kar~~layacaklan hat~rlat~llyordu.
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getirilmesinde Istanbul'a yak~n yerlerden ba~lanm~~, di~er bölgelerde
yap~lacak yollar, limanlann ke~if i~lemlerine giri~ilmi~ti. Ta~radan
gönderilen raporlar Meclis-i Vâlâ'da görü~üldükten sonra yap~m i~leri için
bir program yap~lm~~t~. Bu program çerçevesinde Adana, Ni~, Üsküp, Bursa,
Konya, Ankara ve Çank~r~~sancaldannda elliden fazla onanm gerektiren
köprü ve benzeri yerin ayr~~ayr~~hesaplar~~ ç~kanlarak, ne kadar masraf
yap~laca~~~belirlenmi~~ve eyalet valilerine bildirilmi~ti. Gereken paran~n
bölge vergi gelirinden kar~~lanmas~, vak~flara ba~l~~yerler için yap~lacak
masraflar~n da kurumlannca kar~~lanmas~~gerekti~i belirtilmi~ti 63.
Öte yanda öncelik yine Istanbul'a yak~n yörelere tan~nm~~t~. Izmit ve
Gelibolu yöresinde giri~ilecek yap~m ve onanm i~lerinin daha iyi
yürütülmesini sa~lamak amac~~ile Serasker Süleyman Pa~a Izmit, Kaptan~~
Derya Mehmed Ali Pa~a Gelibolu'nun yönetimiyle görevlendirildiler.
Ayr~ca Trabzon ile Erzurum aras~ndaki yolun geni~letilmesi ve onar~m~~için
giri~imler oldu. Bursa-Gemlik yolunun yap~m~na ba~land~. Ne var ki Meclisi Vâlâ Ba~kan~~Süleyman Pa~a'n~n görevinden al~nmas~~ve hükümette
yap~lan de~i~iklikler, bu olumlu giri~imlerin sürüncemede kalmas~na yol
açt~. Trabzon-Erzurum yolu uzun süre tamamlanamad~. Di~er giri~imler de
63 Lütf~, Süleyman Pa~a'n~n Meclis-i Vâlâ ba~kanl~~~ndan al~nmas~ndan sonra, hükümette
yer alan de~i~iklik nedeniyle imar meclislerinin gerekli ilgiyi görmedi~ini belirtmektedir.
Yap~lan masraflar~n i~e yaramapp bo~a gitti~ini, onar~m ve yap~m i~lerinin de sürüncemede
kald~~~n~~vurgulamaktad~r. Bkz. Lütfi, VIII, s. 17.
Imar meclisleri daha çok onar~m ve yap~m ile ilgili sorunlara e~ilmi~lerdi. Gönderdikleri
raporlar genellikle hamam, çe~me, yol ve su yolu tamirine ili~kindi. Örne~in, Ankaravt merhum
Seyhülislâm vakf~ndan Ankara'da bulunan hamam ve çe~meler su yollar~n~n zamanla
bozulmu~~oldu~unu, Istanbul'a ça~r~lan vücuh ve kocaba~~lar, Meclis-i Vâlâ'ya bildirmi~lerdi.
Bu hususun ara~t~r~lmas~, Ankara Imar Meclisi memurlanna havale edilmi~, onlar da
gönderdikleri raporda, tamirin gerekli oldu~unu belirtmi~lerdi. Bunun üzerine Evkaf-~~
Hümâyun Naz~n ile Ankara mutasamfina, gerekli onanm~n yap~lmas~~emredilmi~ti. Ayniyat,
383, s. 58-59.
Takvim-i Vekayi'de de imar meclislerinin çal~~malar~~ile ilgili bilgilere rastl~yoruz.
Örne~in, gazetenin defa 295'in de (Aral~k ba~lar~~1845), Tanzimat'~n uyguland~~~~bölgelere
gönderilen "Meclis-i imariye" memurlannca yollanan raporlarm peyder pey Istanbul'a
ula~arak, Meclis-i Vâlâ'da görü~üldü~ü, gerekenlerin yap~lmakta oldu~u haberi yer
almaktayd~. Ço~u yerlerde köprü, yol ve kald~r~m yap~lmas~~istendi~i, Meclis-i Vâlâ'da
haz~rlanan program çerçevesinde, Adana, Ni~, Üsküp, Bursa, Konya, Ankara ve Kang~n
(Çank~r~) sancaklannda elliden fazla onar~m gerektiren köprü ve benzeri yerin ayr~~ayr~~
hesaplar~~ yap~larak, giderlerinin saptand~~~~belirtiliyordu. Eyalet valilerine gönderilen
yaz~larda gereken paran~n "bölge has~lat~ndan" kar~~lanmas~, vak~flara ba~l~~yerler için
yap~lacak masraflar~n da, kurumlannca kar~~lanmas~n~n uygun görüldü~ü agldamyordu.
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eksik kald~. Para bulmada güçlük çeken hazine, bu tür giri~imler için
ba~lang~çta masraf yapmak zorunda kald~. Lütf~'nin deyimiyle bu
harcamalar da bo~a gitti ".
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Lütfi, VIII, s. 17.

