TÜRKIYE'DE KAZA YÖNETIMI ( 84o- 1876)
Prof. Dr. MUSA ÇAD~RC~~
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda 1839'dan hemen sonra ülke yönetiminde
önemli yenilikler yap~ lmaya ba~land~. 1840-1842 tarihleri aras~ nda uygulamaya konulan yönetim biçimi beklenileni vermekten uzak kald~. Bunun
üzerine 1842 Mart~'ndan itibaren yeni düzenlemeye gicjildi. Tanzimat'la
birlikte getirilen muhass~ll~k kurumu kald~ r~ld~. Muhass~llara yard~mc~~ olmak üzere olu~turulan Muhass~ ll~k Meclisleri ise ad de~i~tirerek varl~ klar~n~~ sürdürdü . Bu arada çok önemli bir de~i~iklik daha yap~ larak "Kaza"
idare birimi olu~turuldu.
Osmanl~~ Devleti'nin kurulu~undan beri "Kaza" ad~~ ile an~ lan ve ba~lang~çta idari-adli, daha sonralar~~ ise sadece adli bir birim olarak bu ad ve
kavram bulunuyordu. Mahkemenin, kad~~ veya naibin bulundu~u her yerle~im bölgesi, eyalet merkezi, sancak veya voyvodal~kla yönetilen kasaba ve
köyler toplulu~u adli bir birim olarak Tanzimat'~ n ilân~na kadar kaza ad~~
alt~ nda varl~~~n~~ devam ettirmi~zir. Ancak 1842 düzenlemesiyle getirilen kaza kavram~ n~ n ilkinden oldukça farkl~~ bir anlam ta~~d~~~n~~ verece~imiz bilgiler ortaya koyacak, isim benzerli~inden öte bir benzerli~in bulunmad~~~~
görülecektir 2 .
18413 y~l~ nda vergilerin toplanmas~~ ve herkesin gelirine göre y~lda bir
veya iki defa tek bir vergi ödemesi ilkesi gözönünde tutularak, ülke düzeyinde yeni bir uygulamaya geçilmi~ti. Bu düzenleme ile köyden sonra
yönetim birimi olarak kaza ünitesi olu~turulurken, sancak ve eyalet idaresinde de baz~~ de~i~iklikler yap~ l~yordu. Dönemin tek resmi gazetesi olan
Takvim-i Vekayi'nin 14 ~ubat 1842 tarih ve 238. dera's~ndan edindi~imiz
bilgiler, bu yeniliklerin gerekçesini ve niteli~ini aç~kça ortaya koymaktad~ r.
' Eyalet ve sancak merkezlerinde meclislerin olu~turulmas~~ ve ortaya ç~kan sorunlar
ba~ka bir yaz~m~zda ele al~nm~~~ oldu~undan burada üzerinde durmuyoruz. Bkz. "Osmanl~~
~mparatorlu~unda Eyalet ve Sancaklarda Meclislerin Olu~turulmas~ ", On!. Prof. rusuf Hikmet Bayur 't2 Anna~an, TTK, Ankara 1985, s. 257-277.
2

Klâsik Osmanl~~ düzeninde "Kaza"n~n niteli~i hocam merhum Prof. Dr. Mustafa

Akda~~taraf~ndan ele al~narak i~lenmi~tir. Bkz. Tiirkt:ye'nin Iktisadi ve Içtimai Tarihi, Il, Ankara 1971, s. 70-74.
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Padi~ah Abdülmecit'in Hatt~-~~ Hümayunu'na dayan~larak haz~rland~~~~
belirtilen bu yaz~da, hasat döneminde a~ar~n toplamas~~ için muhass~llann
çok say~da kimseyi görevlendirmek zorunda kald~klar~, bunlar~n ücretleriyle sebep olduklar~~ kay~ plar~ n devlete ödenen a~ar~n yar~s~na yak~n oldu~u
belirtiliyordu. Ayr~ca halk~ n da bu durumdan ~ikayetçi bulundu~u aç~klan~yordu. A~an toplamakla görevlendirilen kimseler yüzünden mahsulün
zaman~ nda kald~nlmad~~~, zarar edildi~i vurgulan~yordu. Bunun önlenerek, halk~ n güvenlik ve refah~ n~~ sa~lamak amac~yla her sancak ve kazada
hanedan ve di~er ileri gelen aile mensubu kimselerin aralar~ndan birini
kazalar~ na "Müdür" seçmeleri için yap~lan önerinin Meclis-i Vala-y~~ Ahkarn-~~ Adliye'de tart~~~larak oybirli~i ile kabul edildi~i, Padi~ah~ n da bu
karar~~ onaylad~~~~belirtiliyordu.
Meclis-i Vala karar~~ gere~ince, her eyaletin maliye, mülkiye ve zaptiye
i~leri valiye emaneten havale edilecekti. O'na yard~ mc~~ olarak bir defterdar
veriliyor, eyalete ba~l~~ sancaklara ise "Kaymakam"lar atan~yordu. Yeni
olu~turulan idari birim olan "Kaza"lara ise "E~raf-~~ hanedandan birer
müdür" seçilmesi ön görülüyordu. Böylelikle ülkenin kalk~nmas~ nda ve
halk~ n güvenlik içinde geçinip, vergilerini ödemede her hangi bir güçlükle
kar~~la~mayacaklan varsayam~ndan hareketle, yeni düzenlemenin çok yararl~~ olaca~~~kan~s~ na da yer veriliyordu.
1842 y~l~~ Mart'~nda itibaren öngörülen yeni yönetim biçimi, Tanzimat'~ n uyguland~~~~bütün eyaletlerde yürürlü~e konmu~tur. Meclisi Vala
karar~~ do~rultusunda buralarda yani adli birer ünite olarak zaten varolan
her kazada ileri gelenler toplanarak aralar~ ndan birisini müdür seçeceklerdi. Seçimde uygulanan kurallar, muhtar seçimi, ayar~~seçimi gibi geleneksel seçimlerde ba~vurulan kurallar~ n benzeri olacakt~. ~yi huylu olma, halk~ n ve devletin yarar~n~~ kollayacak, becerikli, i~bilir kimse olmak aranan
genel ko~ullard~.
Müdürlere ba~lang~çta görecekleri hizmet kar~~l~~~ nda maa~~ödenmemesi dü~ünülmü~se de k~sa süre sonra bundan vazgeçilerek kazan~ n
büyüklü~üne göre halk taraf~ndan kar~~lanmak ko~uluyla bunlara ayl~k
ba~lanm~~t~ r. Ayr~ca büyük yerlerde müdürlerin tek ba~lar~na bütün i~leri
yapmalar~na olanak bulunmad~~~~gözönünde tutularak, gerekti~inde hizmetlerinde 200-300 kuru~~ayl~kla birer katip çal~~t~ rmalar~~ uygun
görülmü~tü'.
3
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Müdürlerin yolsuzluk yapmamalar~~ için bir önlem olarak "Kefalet"
usulüne ba~vuruldu~unu görüyoruz. Bilindi~i gibi öteden beri Osmanl~~
~mparatorlu~u'nda halkla do~rudan do~ruya ili~kide olan görevlilerin
bütününden güvenilir birer "kefil" istemekteydi. Bu kural Tanzimat'tan
sonra da uygulamada kalm~~, muhtarlarla kaza müdürlerinden kefiller istemi~tir. Böylelikle onlar~n zimmetlerine devlet gelirlerini geçirmeleri önlenecekti. Geçirdiklerinde de kendileri ödeyemezlerse kefillerinden al~ nacaktl.

Kaza müdürlerinin yöre ileri gelenlerince seçilmeleri her ne kadar genel kural olarak benimsenmi~se de, uygulamada sancak kaymakamlan akrabalar~~ olan kimseleri bu göreve getiriyorlard~ . Gerçi buna halk tepki
göstermekte idi. Ama, sonuç de~i~memekteydi. Ayr~ca yörede bu görevi
yapabilecek nitelikte kimse bulunamazsa ya da halk do~rudan do~ruya
hükümetin kazalar~ na müdür atamas~ n~~ dilerse, merkezden atama yap~labilirdi 4.
Valiler gerekti~inde kaza müdürlerinin görevlerine son verebilirlerdi.
Ancak, durumu gerekçeli olarak hükümete en k~sa zamanda bildirmek zorunda idiler. Özellikle zimmetlerine hazine geliri geçiren ve Tanzimat'~n
kesinlikle yasaklad~~~~adlarla halktan fazla vergi toplayanlar~ n en k~sa süre
içinde görevden al~ nmalar~~ gerekiyordu. Böyleleri neden olduklar~~ hazine
zarar~~ ile zimmetlerine geçirdikleri paray~~ ödemekle yükümlü bulunuyorlard~ . Müdür de~i~ikli~i oldu~unda, yerine "vekil" getiriliyor, sonra halk~ n
da uygun gördü~ü birisi seçimle müdürlü~e atan~yordu.
Di~er seçimlerde rasland~~~~gibi, müdür seçiminde de halk~n iki gruba ayr~ ld~~~ n~~ görmekteyiz. A~~ r basan taraf~ n seçimleri kazand~~~~ya da
seçilmi~~olan~ n görevine son verdi~i s~ k s~ k görülen olaylardand~. Ancak,
halk~ n müdür az1 ve nasb i~lerine kar~~mas~ n~ n do~ru olmad~~~~gerekçesiyle, böylesi durumlarda hükümetin do~rudan do~ruya i~e kar~~arak, müdür
atad~~~na tan~ k oluyoruz. Örne~in, Konya'ya ba~l~~ Bozk~r kazas~~ müdürü
Hac~~ Hasan A~a'n~ n müdürlük görevinde kalmas~ n~~ istemeyen bir grup,
onun al~ narak yerine 1 200 kuru~~ayl~ kla "hariçten" birinin getirilmesini dilemi~lerdi. Verilen cevapta, bu tür i~lere kan~mamalan hat~rlat~ld~ktan
' Örne~in Kütahya'ya ba~l~~ U~ak Kazas~~ müdürü, i~leri iyi yürütmedi~i ve halk~n
kendisinden ho~nut olmad~~~~gerekçesiyle görevinden al~narak yerine kaza vergisine i,ve
edilmek ~art~~ ile ayl~k 1500 kuru~la Osman A~a'n~n atanmas~~ uygun görülmü~tü. Ay ~nyat,
4.07, s. 97. Maliye Nazar~ na yaz~lan ii A~ustos 1847 tarihli Sadrazaml~ k yaz~s~. Daha sonra
bu tür atamalarla ilgili olarak Eyalet Meclisleri Talimatnamesi'ne hüküm konmu~tur.
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sonra, müdürün de~i~ tirilerek yerine Hulusi Pa~a soyundan Hur~it
A~a'run atand~~~ n~~ görüyoruz 5 .
Kaza müdürlerinin en önde gelen görevleri, kazalar~ na ba~l~~ köylerden a~ar ve benzeri vergilerin zaman~ nda toplanmas~n~~ sa~lamak idi. Bunun yan~s~ ra halk~ n güvenlik içinde geçimlerini sa~lamalarma yard~ mc~~
olup, Tanzimat'~ n öngördü~ü yeniliklerin uygulamas~ n~~ kolayla~t~ rmak da
onlara yönetmeliklerle verilmi~~görevlerdi.
Müdürler, kazalar~ nda olu~turacaldar~~ küçük meclisler vas~ tas~yla,
köylerden imam ve muhtarlar~ n haz~ rlay~ p gönderecekleri vergi da~~ t~ m
cetvellerini inceliyecekler, bir önceki y~ l~ n kay~tlar~~ ile kar~~la~t~r~ p, vergisi
azalan veya artan köyler görülürse nedenlerine bak~ p yerinde oldu~u
anla~~i~ rsa onaylayacak ve kaymakamlara göndereceklerdi. Özellikle, yer
de~i~tirme, göç ve benzeri nedenlerle köyünden ayr~ lanlara vergi yaz~lmamas~~ için gerekli dikkati göstereceklerdi
Her mali y~ l~ n ba~~ nda kaza müdürleri, sancak merkezine ça~r~l~ rlard~.
Burada kaymakam ba~kanl~~~ nda olu~an kurulda onlar~n y~ ll~ k muhasebeleri yap~ l~ rd~. Haz~ rlanan muhasebe defterleri kaymanlar taraf~ndan vilayet
merkezlerindeki defterdarlara gönderilir, gerekli i~ lemler yap~ld~ ktan sonra
Eyalet Meclisleri'ne sunulurdu. Eyalet Meclisleri bu hesaplar~~ yeni ba~tan
inceledikten sonra özellikle halk üzerinde vergi kal~ p kalmad~~ma bakarlard~ . Kaza müdürlerinin hesaplar~nda eksiklik ya da yanl~~~görülürse,
muhasebe defterleri imzalanmayarak, soru~turma aç~ l~rd1 7.
Kaza müdürlerinin hazine gelirlerini zaman~nda eksiksiz olarak toplay~ p teslim etmeleri için s~ k~~ önemler al~ n~yordu. Ancak, verece~imiz örneklerin de gösterece~i üzere, istenilen olumlu sonuç al~ nmam~~, birçok kaza
müdürü hazine gelirini zaman~ nda toplamad~~~~ya da zimmetine geçirdi~i,
halka zulmetti~i gerekçeleriyle cezaland~ r~ lm~~lard~.
Kazalarda güvenli~in korunmas~~ için zaptiye askerinden yeteri say~ da
piyade ve süvari görevlendiriliyordu. Ayr~ca müdürlerin de bunlara yard~ mc~~ olmalar~~ gerektiriyordu. Özellikle, güvenli~i korumakla yükümlü askerin özel i~lerde kullan~ lmamas~~ için müdürlere ve di~er ilgililere s~ k s~ k
uyar~ lar yap~ld~~~ n~~ görmekteyiz.
Ayruyat, 407 , S. 128.
S. Sudi, Defter-~~ ~nuktesId, II, Dersaadet 1307, S. 3.
Eyalet Meclisleri Talimatnamesi (Matbu), 36, 66. maddeler.
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Öte yanda müdürlerle halk~n ili~kisi bu dönemde hiçte olumlu de~ildi. Di~er birçok yönetici gibi onlar da ço~u zaman kendi ç~karlar~~ do~rultusunda i~ler yapm~~lard~r. S~k s~ k görevden al~ nmalar~~ veya sürgüne
gönderilmeleri istenilen olumlu etkiyi yapmam~~, sebep olduklar~~ olaylar
aral~ ks~z bir ~ekilde sürüp gitmi~tir. Özellikle hazine ad~ na toplad~ klar~~ vergileri zaman~ nda teslim etmeyip, ki~isel servet gibi de~erlendirme veya
zimmete geçirme, hemen hemen ço~u müdürün i~ledi~i suç olarak kar~~m~za ç~ kmaktad~ r.
Ankara eyaletine ba~l~~ Yabanabad Kazas~~ Müdürü Mustafa, 1842 y~l~~
vergi gelirlerinin geriye kalan~ ndan toplad~klarm~~ zimmetine geçirmi~ti.
Halk durumu ö~renince hükümet merkezine ba~vurmu~, gerekenlerin yap~ lmas~n~~ istemi~ti. Bunun üzerine ba~ta müdür olmak üzere kaza ileri gelenleri ve muhtarlar Ankara Eyaleti Meclis'ne ça~r~larak soru~turma ve
yarg~lama yap~lm~~t~. Yap~ lan incelemeler sonunda müdürün 1842 y~l~~ vergisinden bir yük otuz sekiz bin elli dokuz ( ~~38435) kuru~u zaman~nda gerekli yerlere teslim etmedi~i anla~~lm~~t~. Meclis Mustafa A~a'n~ n görevden
al~ narak, zimmetine geçirdi~i paray~~ hazineye iade etmesini kararla~t~rm~~t~. Kural gere~i, karar onaylanmak üzere Meclis-i Vâlâ-y~~ Ahkâm-~~ Adliye'ye gönderilmi~ti. Ankara Eyalet Melisi'nin ald~~~~bu karar onaylanm~~,
ayr~ca ad~~ geçen müdürün alt~~ ay süreyle Tokat'a sürgün edilmesi yerinde
görülmü~tü'.
Konya Eyaleti'ne ba~l~~ Had~m Kazas~~ Müdürü Mehmet Efendi, Tanzimat'~n yasakland~~~~adlarla halktan vergi ad~~ alt~nda para toplad~~~~için
Konya Meclisi'nde yarg~lam~~t~. Hesab~~ görüldü~ünde zimmetine toplam
on bin üç yüz yetmi~~sekiz kuru~~geçirdi~i ortaya ç~km~~t~ . Hapsedilen
müdürün yerine Eyalet Meclisi'nce ba~kas~~ getirilmi~ti'.
Mente~e'de müdürlük yapmakta olan Tavasl~o~lu Osman A~a, halk~~
kendi i~lerinde ücretsiz çal~~t~rd~~~ , kar~~~koymak isteyenlerden birisini
adamlar~na öldürttü~ü ihbar edildi~inden kovu~turma için ~stanbul'dan
buraya özel bir görevli mübâ~ ir olarak gönderilmi~ti
Çanlon (Kengiri) Sanca~~ 'na ba~l~~ Kalecik Kazas~~ Müdürü Hac~~ Mustafa A~a, yine Tanzimat'~n kurallar~ na uymayan davran~~lar~ ndan ötürü ~ikayet edilmi~ti. Ankara Meclis'inde yarg~land~~~ nda doksan bir bin dört
Apnyat, 381, s. 23.
9

Apnyal, 381 , s. 3- 14..
Ayn~yai, 378, s.
Bellelen C. LIII, 16
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yüz k~ rk yedi kuru~~vergiyi zimmetine geçirdi~i ortaya ç~ km~~t~. Görevden
al~ nan Mustafa A~a'n~ n yerine halk~ n iste~i ile kaza ileri gelenlerinden
Hac~~ Ahmet A~a müdür seçilmi~ ti. Mustafa A~a, yapt~~~~ek savunmada
yetmi~~yedi bin dokuz yüz k~ rk yedi kuru~~zimmeti oldu~unu arta kalan
paran~n masraflara gitti~ini öne sürmü~ tü. Bunun üzerine Maliye Naz~ r~na
ve Meclis-i VâWya durum iletilmi~, yeniden yap~ lan muhasebesi sonunda
suçlu oldu~u kesinle~mi~~ve kendisinden hazine alaca~~~tahsil edildikten
sonra bir y~ l süreyle Amasya'ya sürülmü~tü I .
Nev~ehir'de müdürlürk yaparken uygunsuz tumumu nedeniyle görevden al~ nan Mehmet A~a, eski müftü, sand~ k emini ve karde~iyle birlikte
etraf~ na toplad~~~~kimselerle yeniden müdür olmak için çaba gösterdi~inden, ~er'inin deri için sürgüne gönderilmeleri Ni~de kaymakam~~ ve Nev~ehir Meclisi taraf~ ndan Meclis-i Vâlâ'ya önerilmi~ti. Bunun üzerine Konya Mü~iri'nden soru~ turma yap~ larak gerçe~in ortaya ç~ kar~lmas~~ ve neticesinin bildirilmesi istenmi~ti ~ 2.
Edirne Eyaleti'ne ba~l~~ K~zanl~ k Kazas~ 'nda Tanzimat'tan önce voyvol~ k yaparken, halktan para ald~~~~iddia edilen Mehmet A~a, müdürlük yaparken de ayn~~ suçu i~ledi~i gerekçesiyle görevden al~ nm~~t~. Verilen kararda ad~~ geçenin muhasebesinin yap~ lmas~~ için Maliye Nezareti'ne ve Edirne valisine direktif verilmekteydi ' 3.
Örnekleri ço~altabilecek bilgi ve belgeler elimizde bulunmaktad~ r.
1845 y~l~ nda Bozok Eyaleti Valisi Musa Safetti, Kastomonu Valisi Hamdi,
Ankara ve Çank~ r~~ kaymakamlar~ na ve buralardaki kaza müdürlerine
gönderilen fermanda özetle, 1845'ten itibaren izinli olarak memleketlerine
gönderilen askerler geri ça~r~lm~~ larsa da kaza müdürlerinin bu konuda
gerekli ciddi önlemleri almad~ klan gibi, baz~~ müdürlerle meclis üyelerinin
ve muhtarlann askerleri kendi özel i~ lerinde kullanarak öteye beriye yollad~ klar~~ belirtiliyordu. Ayr~ ca müdürlerin tahrir memurlanna yard~ mc~~ olmad~ klar~, yanlar~ na asker vermedikleri, izinli gönderilen askerlerden bile
sebepsiz yere para ald~ klar~ n~ n anla~~ld~~~ , bu tür olaylar~ n mutlaka önlemesi gere~i emrediliyordu".
11 Mustafa A~a'dan hazine alaca~~~tahsil edildikten sonra Amasya'ya bir y
~l süre ile
sürülmü~tü. Daha sonra cezas~n~ n bitimine üçbuçuk ay kala ba~~~lamas~n~~ dilemi~,
Meclis-i
Vâlâ-y~~ Ahkâm-~~ Adliye bu iste~i uygun bularak serbest b~rak~lmas~na karar vermi~ti.
Ayn~yat, 381, s. 52.

12

Ayniyat, 387, s. 87-88.

13

Ay ~nyai, 392, S. 22.

14

Ankara Etno~rafya Müzesi, Çank~r~~.,S'er'~y~~Sw~li, Defter No: 28, s. 1.
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Ere~li Kazas~ 'nda müdür iken karde~iyle birlikte in~a ettikleri kalyon
i~ i ile ilgili olarak sunduklar~~ defterde, i~ çi yevmiyeleriyle kereste ve benzeri konularda fahi~~hatlar gösteren ~smail A~a'dan kalyonun sat~ n al~nmas~~
ve olay~ n soru~turlmas~~ için Kaptan Pa~a'ya emir verilmi~ti'.
1842-1845 y~llar~~ aras~ nda kaza müdürlerinin neden olduklar~~ olaylardan baz~lar~n ~~ aktard~ k. Onlar~ n vergileri zaman~ nda hazineye göndermeyerek, zimmetlerine geçirmeleri ve ki~ isel servet gibi kullanmalar~n~n
önüne geçmek için s~k s~ k sadrazam taraf~ ndan yaz~ lar ve emirler ç~kar~ld~~~n~~ gördük. Ne var ki geneleksel yollarla yap~lan bu tür uyar~ lar, istenilen
sonucu vermekten uzak kal~ yordu. Nitekim 1845 y~ l~na ait olup "Ber vech-i
maktu" müdürlerin der~~ hte ettikleri verginin Tanzimat'~n uyguland~~~~
yörelerden toplanarak hazineye göndedilmedi~i, Maliye Nezareti'nce Meclis-i Vala'ya bildirilmi~ ti. Bunun üzerine sadrazam, 5 May~s 1845'te bütün
valilere gönderdi~i yaz~ da kaza müdürlerinin hazine gelirlerini en k~sa zamanda teslim etmelerini, bunu gerçekle~tirmeyenlerin mallar~n~n meclislerce saptanarak sat~lmas~~ elde edilecek gelirin hazine alaca~~na kar~~l~k
olarak gönderilmesi isteniyordu lö. Ancak bu uyar~ya ra~men durumun
de~i~medi~ini olaylar göstermektedir.
Çorum Kazas~~ müdürü iken i~ine son verilen ve muhasebesi yap~ lan
Mehmet A~a'n~ n köy ve a~iretler ö~ rü ile di~er hazine gelirlerinden toplam dört yüz otuz bin kuru~u zimmetine geçirdi~i, bunun seksen yedi bin
kuru~ unun masraflara gitti~i, kalan~ n kendisinden al~ narak, süresiz sürgün
edilmesi kararla~t~r~ lm~~t~~17.
2 2 ~ubat 1846'da Konya valisine gönderilen sadrazaml~ k yaz~s~ nda
Gölhisar-~~ Hamid kazas~~ müdürü Danaba~o~lu Ahmet A~a'n~n kaza masraflar~~ ve di~er giderler ad~~ alt~nda k~ rk iki bin be~~yüz, Af~ar Kazas~~
müdürünün sekiz bin, E~ridir müdürünün on iki bin, Keçiborlu
müdürünün ise üç bin be~~yüz kuru~~paray~~ kendileri için toplad~klar~n~n
anla~~ld~~~ , Gölhisar müftusünün bu tür ~eylerin Padi~ah buyru~una ayk~ r~~
oldu~unu belirtmesi üzerine, Müdür Ahmet A~a'n~ n onu istifaya zorlad~~~ , bu yüzden müftünün Isparta'ya kaçmak zorunda kald~~~~belirtiliyordu ls.
Ayntyat, 388, S. 3.
'6 Ankara Etnograf Müzesi, Kayseri ~er'iy~~Siciii, Defter No: 206, S. 2.
' 7 Ankara ~e~'iye Sicili, 254, belge ~~ 3o.
' 8 Ayrnyat, 399, s. 63. Konya valisine yaz~lan 22 ~ubat 1846 tarihli yaz~.
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Karahisar Sanca~~'na ba~la Sand~ kl~~ Kazas~~ Müdürü Ali A~a,
altm~~~
be~~bin yedi yüz seksen yedi buçuk kuru~~hazine gelirinden, k
~ rk iki bin
yüz seksen buçuk kuru~ u ise halktan zorla olarak zimmetine geçirdi
~i için
yarg~ lanm~~t~~ ~ '.
Kand~ ra Kazas~~ müdürü, yap~ lan ~ ikayetler üzerine ~stanbul'a ça~r
~larak Meclis-i Valâ'da yarg~ lanm~~ , suçlu görülerek, hakk~ nda gerekenlerin
yap~ lmas~, ayr~ ca ondan yana yanl~~~bilgiler veren üç Meclis üyesinin de
di~erlerine örnek olmak üzere iki~er ay süre ile Sinop'a sürgünleri kararla~t~ r~ lm~~t~~2°.
K~ r~ehir Kazas~~ müdürü iken halka zulm ederek zimmetine para geçirdi~i gerekçesiyle Mehmet A~a, görevden al~ narak yerine Divri~
i hanedan~ ndan Ahmet Bey bin kuru~~maa~la atanm~~t~~2'.
Turhal Kasabas~~ Müdürü Kasapzade Hac~~ Ahmet A~a, hergün köyleri dola~arak, halk~~ rencide etti~i ve güvenli~i sa~lamakta ba~ar~ l~~
görülmedi~inden azledilmi~ ti 22 .
Karesi Sanca~~na ba~l~~ Bergama Kazas~~ müdürü de uygunsuz davran~~lar~ ndan ötürü görevden al~ nm~~t~ . Meclis üyelerinin de gere
~i kadar
çal~~mad~klar~, de~i~ tirilmeleri isteniyordu 23.
Kütahya'n~ n Da~ard~~ Kazas~~ Müdürü Süleyman A~a, halktan yirmi
yedi bin kuru~~cerime ald~~~~için i~ine son verilmi~ti. Vilayet s
~ n~ rlar~~ içinde uygun bir yere sürgün edilecekti
Milas Kazas~~ Müdürü Ali Çavuo~lu Osman'~ n, karde~ leriyle birlikte
istenmeyen kimseleri meclis üyeli~ine getirterek, halka zulm etti~i, görevinden al~ narak yerine kaza halinden anlar birinin atanmas~~ için ba~vuru
yap~lm~~t~ . Bunun üzerine durumun ara~t~ nlarak sonucun bildirilmesi istenmi~ti 25.
~ g Aymyat, 401, S. 9. Hüdâvendi ~âr mü~
irine gönderilen 20 Ekim 1846 tarihli yaz~ . Ali
Aga'n~ n hazine ile halkla olan borcunu ödemesi kararla~t~ nlm~~t~ .

20 Takvim-i Vekayi, defa 374.
Aymyat, 401, s. 14.

21

22
23

Aymyat, 412, S. 49-50.
Aymyal, 409, S. 130.

24 Aymyai, 411, S. 95.
23

Aymyat, 411, s. 114.
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Ayval~dere Kazas~~ Müdürü Ahmet A~a'n~n yönetimde ba~ar~s~z oldu~una mahkemece karar verildi~inden, görevden al~narak, yerine ba~kas~ n~n
atanmas~~ gerekmi~se de halk~ n iki gruba bölünmesinden ötürü bunun
gerçekle~tirmedi~i birkaç köyden olu~an bu kazan~n Hekimhan'a ba~lanarak ora müdürünce yi5netilmesi vali ve defterdar taraf~ndan istenmi~ti.
Meclis-i Vâlâ durumu bir daha ara~t~rmalar~n!, bunun mümkün olup olmad~~~ n~n yeniden bildirilmesine karar vermi~ti'.
Edirne valisine ir Temmuz ~~ 849'da gönderilen sadrazaml~k yaz~s~nda,
K~ rkkilise'ye iki saat uzakl~ kta bulunan derbentte görevli zaptiye erlerinin
fakir fukaraya da~dan ücretsiz odun kestirip naklettirdikleri, Kara Peykâr
köyü güvenlik görevlisine ayl~ k ödendi~i halde, yem ve yiyecekle di~er giderlerini gezdi~i köylerden Tanzimat öncesinde oldu~u gibi "bâd-~~ hava"
olarak ald~~~ , kaza müdürü ~smail Bey'in de toplad~~~~ a~an halka ücretsiz
olarak iskeleye ta~~tt~~~, bölgede zahirenin sat~~~fiat~~ en fazla on dört kuru~ken, kendininkinin kilesini zorla on sekizer kuru~tan satt~~~, di~er
mültezimlerle de i~birli~i yaparak, onlar~ n da fazladan vergi almalar~na
göz yumdu~u ayr~ca zaptiye erlerini eksik kullanarak, kendi hizmetkârlann~~ zaptiye görevinde çal~~t~ rmak gibi uygunsuzluklar yapt~~~ n~ n istihbar
edildi~i, bütün bu hususlar~ n soru~turlup, gerekli önlemlerin al~ nmas~~ ve
sonucun bildirilmesi isteniyordu 27. Yine ayn~~ validen eski Aydos müdürü
kap~c~ba~~~rütbelilerden ~erif Bey'in Padi~ah'~ n Rumeli Seyahati' s~ ras~ nda toplad~~~~tereya~~~ve erzak~ n bedelini halka ödemedi~i, a~ar~~ be~te ve
yedide bir oran~ nda toplad~~~, kendine ait çiftliklerin ürünlerini kar~l~~~n~~
ödenmeden iskeleye ta~~ tt~ rd~~~, bu yüzden Vize Meclisi'nde yarg~lanarak
suçlu görüldü~ü ve yetmi~~sekiz bin kuru~u zimmetine geçirdi~inin anla~~ld~~~, ancak bir kere de Edirne Meclisi'nde yarg~lanarak gerçe~in ortaya
ç~ kar~ lmas~~ öngörülüyordu. Bunun üzerine ad~~ geçen mecliste yap~lan soru~turma ve yarg~lama sonunda, ~erif Bey'in ifadesinde halktan ald~~~~ya~~
ve erzak~n bedellerini ödemek istedi~ini fakat verdi~i fiat~~ halk~ n az
gördü~ü, öteden beri halkla bu tür al~ p verece~inin bulundu~u, a~ar~~ ise
r~za ve senetleri üzerine toplad~~~ n~, zimmetine geçirdi~i paran~ n bir k~sm~26

Ayntyal, 414, S. 116, Harput valisine gönderilen 27 Haziran 1849 tarihli Sadrazaml~ k

yaz~s~ .
27

AyntyA 414, s• 74-

28 Abdülmecid bu vesile ile yay~ nlad~~~~Hatt-~~ Hümayunu'nda halka hiçbir

~ekilde

bask~~ ve zulm yap~ lmamas~n~~ istedi~ini, gerçek durumu bizzat görerek, gerekli önlemleri ald~ raca~~n~ , halk~~ daha iyi imkanlara kavu~turman~ n yollar~ n~~ arad~~~n~~ dile getiriyordu. Bkz.
Rifat Pa~a, Muharrerd1-1 Nadire, C. I., S. 4-5.
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n~~ "poliçe" olarak gönderdi~ini, kalan~n~~ da sand~~a ödeyece~ini aç~klam~~t~ . Edirne Meclisi bu ifadeyi benimsemi~~ ~erif Bey'i bu kez suçsuz bulmu~tu. Durum Meclis-i Vâlâ'ya iletildi~inde bu karar~ n bir daha gözden
geçirilmesi ve ~u sorulara cevap aranmas~~ istenmi~ti. A~ar'~ n hangi kurala
göre onda birden fazla al~nd~~~ , halka ücretsiz ya da az ücretle i~lerini angarya olarak gördürüp gördürmedi~i, erzak bedellerini ödememek için
gösterdi~i nedenlerin yerinde olmad~~~, e~er fiat az görülmü~se niçin durumun hükümete iletilmedi~inin ara~t~ nlarak sonucun bildirilmesi emrediliyordu 29.
5 May~ s 1851'de Ankara valisine gönderilen bir ba~ka yaz~da ise K~r~ehir müdürü iken zimmetine vergiden alt~~ y~ lda toplam on dört bin kuru~tan fazla para geçirdi~i anla~~lan Mehmet A~a'n~ n görevden al~nd~~~,
ancak ayr~ca iki yüz on alt~~ bin iki yüz kuru~ u da vergi olarak fazladan
toplad~~~ , bunun on yedi bin be~~yüz kuru~unun nereye harcand~~~ n~~ belirtmedi~i, kaza i~lerine harcad~~~n~~ söyledi~i seksen iki bin kuru~la vergi
toplayanlara vergidi~ini ileri sürdü~ü yirmi be~~bin kuru~~ve müfredat~~
aç~ klamayan seksen iki bin kuru~un gerçekten kaza i~lerine kulland~~~~anla~~l~ r ve halk da kabul ederse, kalan~n~ n kendisinden tahsili öngörülüyordu'.
Öte yandan Seferihisar Kazas~~ müdürü ile meclis üyeleri ve müdürün
kâtibinin vergi alaca~~~ile ilgili sahte defter ve mazbata tanzim ve takdim
ettikleri için görevlerinden al~ narak, müdürün Sivas'a sürülmesi isteniyordu 3I . Ayn~~ ~ekilde Kayseri Sanca~~'na ba~l~~ ~ncesu Kazas~~ müdür, naib,
müftü ve meclis üyelerinin uygunsuz tutumlar~ndan ötürü görevlerinden
al~nd~klar~n~~göruyoruz 32 .
Ku-~ehir Kazas~~ Müdürü Nâ~ ir Bey de hazine gelirinden zimmetine
elli dört bin kuru~~geçirdi~i için azledilmi~ti 33. 17 May~s 1854 tarihli bir
di~er yaz~~ ile Bozok Sanca~~'na ba~l~~ Sorgun Kazas~~ Müdürü Ahmet A~a,
belirtilen suçlara benzer suç i~ledi~inden görevden al~n~yordu. Yerine sekiz
yüz kuru~~ayl~kla di~er birisi müdür olarak atan~ yordu 34.
2°

Ayn~yat, 414, S. 73-74.

3°

Ay~l~yor, 418, S. 21-22.
427, S. 82.

31 Apuyai,
32

Ayruyal, 425, S. 40.

33

Ayn~yal, 425, S. 107.
Ayn~yat, 433, s. 77. 17 May~s 1854 tarihli yaz~ .

34
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1842 y~ l~ ndan ba~layarak, yeni düzenlemelerin yap~ ld~~~~tarihe kadar
geçen sürede nerelerde ne ~ekilde suç i~lendi~ini aç~ kca göz önüne sermek
amac~yla, müdürlerin adlar~ n~~ vererek sebep olduklar~~ olaylar~~ kronolojik
s~ raya uygun olarak vermeye çal~~t~ k. Böylece hiçbir ku~kuya yer b~rakmayacak biçimde Tanzimat'~ n yönetimin bu alt basama~~ nda gerçekle~tirmek
istedi~i halktan ve devletten yana yeniliklerin neden ba~ar~ya ula~mad~~~ n~~
da san~ r~m bir ölçüde kan~tlad~ k. Görüldü~ü gibi kaza müdürlerinin ba~ta
gelen görevleri vergilerin toplanmas~yd~. Bu yüzden onlar~~ birer yönetici
olarak de~il de kaza merkezlerinde sürekli oturan birer tahsildar olarak
nitelemek mümkündür. Bunun yan~s~ ra naip ve kazan~ n ileri gelen kimseleriyle birlikte olu~turduklar~~ küçük kurul (meclis) arac~ l~~~~ile yönetimi ilgilendiren i~lerin de müdürlerce yap~ ld~~~ n~~ özellikle belirtmek gerekiyor.
Tanzimat öncesi kimi yerle~ im yerlerinde voyvodalar~ n ve ço~u yerde de
âyânlar~ n yapt~ klar~~ hizmetler, Tanzimat'la birlikte kaza müdürlerine devredilmi~tir. Onlar kazalar~ na ba~l~~ köy muhtarlar~~ ve imamlar~ n~ n~ n da
yard~ mlar~ yla bölgenin hazineye do~rudan do~ruya ödemekle yükümlü oldu~u ~er'i vergileri toplama i~ ini uzun bir süre yapagelmi~lerdir. ~ç güvenli~in korunmas~ nda ve benzeri di~er i~ lerin görülmesinde de müdürlere
önemli sorumluluk yüklenmi~ ti. Ancak, uygulamada istenilen ba~ar~~ sa~lanamay~ nca, yeni önlemler al~ nm~~, ülke yönetiminde arka arkaya yap~ lan
de~i~ikliklerle müdürlük kurumu kald ~ r~ lm~~ , yerine kaza yöneticisi olarak
hükümetçe "kaymakam" atanm~~t~ r. bu yeni uygulama ve düzenlemeyi
ayr~nt~ lar~yla ortaya koymaya çal~~aca~~ z.
K~ r~ m Sava~~'n~ n bitiminde Paris Bar~~~Antla~mas~ 'n~ n imzalanmas~ ndan alt~~ hafta önce ilân edilen Islahat Ferman~ 'nda umumun can, mal, ~ rz
ve namus emniyetinin sa~lanaca~~ , vergilerin e~itlik ilkesine göre al~ naca~~,
iltizam usulünün son bulaca~~ , karma mahkemelerin kurulaca~~~yinelenmekteydi. Özellikle ülke yönetiminde bu arada kaza idaresinde de düzenlemeler yap~ laca~~~belirtiliyordu. Tanzimat Ferman~'n~ n ilkelerini daha
kapsaml~~ olarak tekrarlayan bu Ferman, Paris Antla~mas~'na kat~ lan devletlerin bask~s~yla haz~ rlanm~~t~. Ta~ ra yönetiminde mahalli meclis ve kurullarda az~ nl~ klar~ n hak ve statülerinin sa~lamla~t~ r~lmas~ n~~ bu devletler istemekte idiler.
Gerek Tanzimat'~ n ilân~ ndan beri uygulamada ortaya ç~ kan sorunlar
gerekse d~~~ bask~ lar, Osmanl~~ yönetimini ta~ra idaresine yeni ba~tan
düzenlemek zorunda b~ rakm~~t~ . Nitekim ilk önemli düzenleme 22 Eylül
1858'de yay~ nlanan "Vülât-~~ i'zâm ve mutasarr~ fin-i kirâm ile Kayma-
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kamlar~ n ve müdürlerin vezaifini ~âmil talimat" ile yap~l~ yordu. Bu talimatta, eyalet, sancak ve kaza yöneticilerinin görevleriyle, güvenlik ve adalet i~lerinin nas~ l yürütülece~i belirleniyordu. Yönetmeli~in dördüncü bâb~~
kaza yönetimine ayr~lm~~t~.
Kazan~ n mülkiye, maliye, zaptiye ve di~er i~lerinden müdür sorumlu
tutuluyor, görece~i i~ler: Güvenli~in sa~lanmas~ , Kaza merkezinde bak~lacak dava ve anla~mazl~ klar~n kaza meclisinde ~eriat ve kanunlara uygun
olarak adalet ve hakkaniyet üzere görülmesi, Hazineye (Devlete) ait gelirlerin kurallar çerçevesinde zaman~ nda toplanarak ilgili yerlere teslim edilmesi, her s~ n~f teb'a hakk~nda e~it muamele yap~larak kimsenin haks~zl~~a u~ramamas~, korunmas~~ ~eklinde belirlenmi~ti. Ayr~ ca eyalet merkezlerine
do~rudan ba~l~~ kazalar~ n müdürleri, valilerin, sancaklara ba~l~~ bulunanlar~ n ise kaymakamlar~ n maiyetinde olduklar~ ndan gerek bunlar~n ve gerekse devletin verece~i görev ve emirleri yerine getirrnekle yükümlü tutuluyorlard~ . Müdürler gerek gördüklerinde sancak merkezine ba~vurup bilgi
ve yard~ m isteyebileceklerdi '5.
Kaza merkezlerinde görülerek davalann adalet ve hakkaniyet üzere
sonuçland~ nlarak kimsenin zulm görmemesine dikkat edecekler, sancak
veya eyalet merkezinde çözümlenmesi gerekli suç ve cinayet davalannda,
olay~ n geçti~i yerde ilk soru~turmay~~ yaparak tutana~~~ile birlikte hemen
sancak merkezine göndereceklerdi. Suçlular~~ getirip götürürken yolda firar
etmelerine imkân verilmeyecekti.
Memur olduklar~~ kazan~ n, kasaba, köy, saha gibi bütün kesimlerinde
güvenli~in sa~lanarak, can, ~rz, dokunulmazl~~~n~ n korunmas~ na, gidip gelenlerin durumlar~n~ n ara~t~r~ larak, kurallar~ n bütünüyle uygulanmas~na,
zaptiye neferleriyle di~er görevlilerin kimseden kar~~l~ks~z yiyecek ve yem
almamalar~ na dikkat edeceklerdi.
Zaptiye hizmetinde çal~~t~ racaklan kimseleri, güvenilir, dürüst kimseler
aras~ nda seçecekler, bunlar~~ u~ak gibi kendi hizmetlerinde kullanmayacak3 ' Bu talimat, evahir-i ~aban 1279 (~ubat 1862)'de bas~ lan "Düstur'un 352-365. Sayfalar~nda yer almaktad~ r. Mukadidime, me'murinin vezâyif-i umumiyesi, Bâb-~~ Evvel: Vülât-i
izâm~ 'n vezaifi, Wab-1 sani: Mutasamfin-i Kirâm'~n vezaif~ ; Bâb-~~ salis: Kaimekamlann vezaifi; Bâto-1 Râbi: Kaza Müdürlerinin vezaifi (37-46. maddeler) gibi k~s~mlardan olu~maktad~r.
Her nedense Tanzimat döneminde ülke yönetiminde yap~lan düzenlemeleri sözkonusu
edenler, bu talimattan habersiz görünmektedirler. Bu durum son y~llarda yap~lan ara~t~rmalarda da göze çarpmaktad~ r. Bkz. t. Ortayl~, Tanzimlattan Sonra Mahalli ~dareler (18401876), Ankara 1974; Roderic H. Davison, Reform In The Ottoman Empire (1856-1878) Princeton University Press, 1963.
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lard~. S~n~rlar~~ dahilinde yol kesilmesi, bask~ n ve soygun düzenlemesi gibi
e~kiyal~ k görüldü~ünde, mevcut zaptiye ile derhal müdahale edecekler, ellerindeki güç yeterli de~ilse, takviye edebileceklerdi. Gerekirse Nizâmiye
askerinden ve civar kaza güvenlik kuvvetlerinden yard~m isteyebileceklerdi.
Bunu sa~layamazlarsa ya da yeterli olmasa Eyalet merkezine haber sal~p,
yard~ m ça~~ rabileceklerdi.
Devlet gelirlerinin, ~unun bunun üzerinde bakaya olarak kalmamas~na, zaman~ nda toplanarak hazineye teslim edilmesine özen göstereceklerdi.
Vergiler e~ itlik ilkesi gözününde tutularak da~~t~ lacak, kimseden fazla bir
~ey istenmeyecekti. Mültezimler, ellerindeki yetki belgesine göre çal~~malar~n~~ sürdürecekler, kimseye haks~zl~ k etmeyeceklerdi. Hazine gelirlerinin toplanmas~ nda gecikme ve aksama olursa, müdürler durumu an~nda
kaymakamlara bildireceklerdi.
Sand~ k eminleri de kendilerine teslim edilen gelirleri derhal sancak
merkezine göndermekle yükümlü idiler. Ziraat ve ticaretin ilerlemesi, bay~ nd~rl~ k i~ lerine gerekli önemin verilmesi de müdürlerin görevleri aras~nda
say~lmakta idi.
Kaza müdürleri, sancak merkezine bildirecekleri konular~, ola geldi~i
gibi "Kaza meclisi"nde görü~türüp, karara ba~layacaklar, tutana~~~ile birlikte sunacaklard~ . Gerek gördüklerinde do~rudan do~ruya ilgililere ba~vuruda bulunabileceklerdi.
22 Eylül 1858 tarihli talimat~n 21. maddesi, kaza müdürlerinin görev-

den al~nmalar~~ ve yerlerine yenilerinin atanmas~~ ile ilgilidir. Buna göre,
görevlerinde kusur etmeleri veya kötü yönetimleri yüzünden azl~~ icabedenlerin yerlerine, mesuliyeti kendi üzerinde olmak ~art~~ ile vali yenisini atay~ p, durumu hükümete bildirmekle yükümlü idi. ~ayet güvenece~i adam
bulamazsa, ~ stanbul'dan müdür isteyecekti. Olageldi~i üzere valiler taraf~ ndan seçilen müdürler, zimmetlerine para geçirdiklerinde, Ceza Kanununun öngördü~ü cezaya çarpt~ nlacaldan gibi, devlet alaca~~~kendilerinden
veya kefillerinden al~ nmazsa ilgili valilerden tahsil edilecekti 36 .
Müdürlü~e atanacaklar için tavsiye mektubu yazmak yasaklanmakla
birlikte gerek görüldü~ünde sadrazam~ n emri ile öneride bulunmalar~~ istendi~inde vükela ve di~erleri tavsiyede bulunabileceklerdi. Bu mektuplar
36

Düstur (1862), s. 356-357.
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valiler taraf~ ndan do~rudan do~ruya sadrazama iletilecek ba~ka bir i~lem
yap~~ I mayacakt~~37.
1858'den sorda yönetimle ilgili baz~~ düzenlemeler sürmü~tür. Örne~in
~ubat 18643 tarihli "Talimat-~~ umumiyye'"nin 16. bendi, kazalarda maliye i~ lerinin nas~l yap~laca~~ na ayr~lm~~t~ . Buna göre, y~ l bitiminde, meclisler kazalannda gelir gider hesaplar~ n~~ yapacaklar, düzenleyecekleri defterleri sancak yöneticisine sunacaklard~ . Burada bütün kazalardan gelen hesaplann y~ll~ k muhasebeleri (Sal muhasebesi defteri) yap~lacak, haz~ rlanan
defterlerden birisi hazineye gönderilecek, di~eri de mahallinde saklanacakt~ . Bu defterler imzalan~ p mühürlendikten sonra müdürlere geri verilecekti. Ayr~ca sand~ k eminleriyle de y~ ll~ k muhasebe yap~ lacakt~ . Bunlar~n mal
katipleriyle birlikte verdikleri ayl~ k gelir-gider ilmuhaberleri saklanacak,
ayr~ ca bütün gelir-giderleri gösteren "Müfredat ~ lmuhaberi" tanzim ve
muhasebeci ile mal kâtipleri taraf~ ndan imzalanarak onaylanacakt~.
20

1 2 Mart 1862'de yap~ lan bir düzenleme ile de kaza müdürlerinin resmi günlerde üniforma giymeleri konusuna aç~kl~ k getiriliyorda. buna göre
gerek Mekteb-i Mülkiye'den mezun olmu~~gerekse d~~ardan müdür olacak
dereceye gelmi~~olanlar, resmi günlerde rütbelerine uygun üniforma giyeceklerdi. Bu seviyede olmayan müdürler ise yaln~ z memuriyetlerine mahsus bulunmak üzere "Kap~c~ ba~~l~ k" uniformas~~ giyebileceklerdi'.
8 Kas~ m
I 864 (7 Cemaziyelahir 128 I) tarihinde yay~ nlanarak
yürürlü~e giren "Tuna Vilayeti Nizamnamesi", ta~ra yönetimini yeni ba~tan düzenlemi~ tir39. Bu Nizâmnamede kaza yönetimi ile ilgili olarak yap~lan de~i~ iklikler ~öyledir:

Her sancak, kazalar~n birle~ tirilmesinden olu~makta ve "...her bir kaza
dahi bir müdürlük" olarak de~erlendirilmektedir. Her kaza bölgesinin ba~~
kasabas~~ müdürün oturaca~~~yerle~im birimidir.
Kaza, köylere bölünmü~~olup, her köy "bir idare-i belediye" olacakt~r.
Baz~~ köylerin birle~tirilmesiyle olu~an küçük daireler mevkileri itibariyle
37

38

miyye.

Uz. Ek.
Diistur, I, (1289) S. 761. Kaza kaymakamlann~n üniforrnalanna dair F~ kra-i Niza-

39 "Tuna vilâyeti nâmiyle bu kere te~kil
olunan dairenin idare-i umumiye ve hususiyyesine ve ta'yin olunacak me'murlann suret-i intihableriyle vezâif-i dâimesine dair nizâmnamedir" ba~l~~~~alt~ nda 7 Cemaziyelahir 1281 (8 Kas~ m 1864) tarihinde yay
~nlanan bu nizâmname "Düstur-i Atik" ad ~~ alt~nda bas~lan Dristurt~ n 517-536 sayfalannda yer almaktad~
r.
Aynca Takvim-i Velcayi'de yay~nlanm~~t~ r.
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kaza olmay~ p, di~er bir kazaya ba~lanarak yönetilecek ve buralar "Nahiye" itibar olunacakt~ . Kasaba ve ~ehirlede elli hane bir mahalle say~ lacak
ve köy hükmünde bulunacakt~ '.
Her kazada mülkiye, maliye ve zaptiye i ~ lerine bakmak üzere devletçe
görevlendirilen bir müdür bulunacak, bunun birinci derecede amiri liva
kaymakam~~ olacakt~ . Hükümetin, vali ve kaymakam~ n yap~lmas~ n~~ isteyecekleri bütün i~leri yapmakla yükümlü olduklar~~ gibi, s~n~ rlar~~ içerisindeki
dahili i~ leri de göreceklerdi.
Kazan~ n mali i~leri, devlet gelirlerinin toplanmas~~ ve liva merkezine
gönderilmesi müdürün vazifeleri aras~nda say~ lm~~t~. Bu i~ leri görebilmesi
için bir, icab~ na göre iki kaza katibi kendisine yard~ m edecekti.
Müdür ba~kanl~~~ nda bir "~ dare Meclisi" olu~turulacak, merkez kazan
hakimi,
müftüsü ile müslüman olmayanlar~ n "Reis-i Ruhanileri", kaza
n~
katibi ve dört üye bu kurulu olu~turacakt~ . Dört üyenin ikisi müslüman
olmayan topluluklar~~ temsilen seçilerek görevlendirilecekti.
Kaza idare meclisi, mülkiye, maliye, zaptiye, tahsiliye, nafia tapu ve
ziraate dair i~ lerin yürütülmesiyle görevlendiriliyordu. Hukuk i~lerine kar~~ mayacakt~ . Çal~~ ma biçimi ve kararlar~ n~ n uygulanmas~~ özel bir yönetmelikle ayr~ ca belirlenecekti.
Kazada bulunacak zaptiye askerinin amiri kaza müdürü idi. Sancak
kaymakam~ ndan alaca~~~emre göre ve zaptiye nizamnamesindeki kurallara
uygun olarak bunlara hizmet yapt~ racakt~.
Kazada hukuk i~leri, hakimin ba~kanl~~~ nda olu~turulan kurula "Meclis-i Deavi"ye b~ rak~ lmakla birlikte, ~eriat mahkemesi de varl~~~ n~~
sürdürmekteydi. Müslümanlar do~rudan ~eriat~~ ilgilendiren hukuk i~lerini
burada halledeceklerdi. Müslüman olmayanlar~ n bu tür sorunlar~~ da olageldi~i gibi kendi cemaatleri içinde çözümlenecekti. Meclis-i Deavi, hâkim
ve ikisi müslüman di~er ikisi müslüman olmayan dört "Mümeyyiz"den
olu~maktayd~ . Üyeler, kazalarda yap~ lacak genel seçimlerle belirleneceklerdi 4 '. Bunun için özel bir kurul niteli~i ta~~ yan Meclisi-i Deavi bütün davalara bakmakla yükümlü de~ildi. Bu kurul ~er'i ve ruhani davalarla cinayet
«) Tuna Vildyeti Nizdmnamesi ad~~ alt~nda k~saltarak verdi~imiz, nizamnamenin 4. ve 5.
maddeleri.
°I Tuna Vildyeti Nizdmnamesi, s. 568-569, Kazan~ n Umur-~~ Hukuk~ yyesi, 54-57. maddeler.
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ve ticaret davalar~~ d~~~ ndaki anla~ mazl~ klar~~ görü~ üp karara ba~lamakta
görevli tutulmu ~tu. Burada al~ nan kararlar müdür'e bildirilecek, müdür
yetkisinde olanlar~~ uygulamaya koyacak, di~erlerini de kaymakama arzedecekti.
Tuna Vilayeti Nizamnamesinin 71. maddesi, kaza'da seçimlerin nas~ l
yap~ laca~~n~~ hükme ba~l~ yordu. Her kaza merkezinde iki y~ lda bir seçim
kurulu (Cemiyet-i tefrik) olu~turulacakt~ . Bu kurula kaza müdürü, hâkim,
müftü, müslüman olmayan topluluklar~ n reis ve ruhanileriyle kaza kâtipleri gireceklerdi. Cemiyet-i tefik, gerek kaza merkezi halk~ ndan gerekse
köylerde oturanlardan y~ lda 150 kuru~~vergi ödeyen 30 ya~~ n~~ tamamlam~~~
Osmanl~~ uyru~u, mümkün mertebe okur-yazar olmak ko~uluyla önce kaza idare meclisi için seçilecek kimselerin üç misline e~it, yar~s~~ müslüman
di~er yar~s~~ müslüman olmayan kimselerden ilk senede 12 ve sonralar~~ alt~~ar ki~iyi belirleyecekti. Daha sonra ayn ~~ yöntemle Meclis-i Deavi için seçileceklerin üç misline e~it, yar~s~~ müslüman kalan~~ müslüman olmayanlardan ilk y~ l için oniki, sonralar~~ alt~~ar müslüman olmayanlardan ilk y~ l
için oniki, sonralar~~ alt~~ar kimseyi ay~ racakt~ . Böylece belirlenen isimler
tutuna~a geçirilecek, köylere gönderilecekti. Köy ihtiyar meclisleri toplanarak, idare meclisi ve mümeyyizlik için seçilecek kimselerin iki misli aday~~
belirleyecekti. Yani oniki ki~ ilik listeden sekiz ki~iyi saptay~ p tutanakla
bunlar~ n adlar~ n~~ tekrar kaza merkezine bildireceklerdi. Bütün köylerden
gelen listeler, seçim kurulunca her köy bir oy kabul edilerek tasnife tabi
tutulacak, iki misli aday belirlenerek liva merkezine kaymakam'a sunulacakt~.
Kaymakam kazalardan gelen isimler aras~ nda uygun gördüklerini
"Meclis-i ~dare Azal~~~ "na ve "Meclis-i Deavi Mümeyyizli~i"ne getirecekti.
isimleri kaza müdürlerine kaymakam yaz~s~~ "Buyruldu"su ile bildirilecekti.
Bu arada kaymakam gerek görürse liva idare meclisinin oyuna da ba~vurabilecekti.
Görüldü gibi Tuna Vilayeti Nizâmnamesiyle kaza yönetiminde önceki
döneme oranla önemli baz~~ yenilikler yap~ lm~~t~ r. Yönetici olarak müdür
ayn~~ unvanla i~~ba~~ nda kalm~~~olmakla birlikte, yarg~~ i~ leri, yönetiminden
tamamen ayr~~ bir meclise b~ rak~ lm~~t~ . Tek meclis yerine iki ayr~~ kurul
olu~ turulmakta, idare meclisinin ba ~kanl~~~~müdüre, yarg~~ kurulununki ise
hakime b~ rak~ lmaktad~ r.
Müdür, kaza idare meclisiyle birlikte, yönetim, maliye ve güvenlik i~lerini yürütmekle yükümlü tutulmaktad~ r. Bu süregelen uygulamaya uy-
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gun bir düzenlemedir. öte yanda idare meclisi ile dava meclisinin üyelerinden bir k~sm~ , karma~~ k bir seçim sistemiyle belirlenmektedir. Bu seçimin nas~l yap~laca~~~ayr~ nt~lanyla nizamnamede yer alm~~~bulunmaktad~r.
Tuna Vilayeti Nizamnamesi'nin genelle~tirilip bütün ~ mparatorlukta
uygulanmaya konulmas~ ndan sonra da kaza yönetiminde önemli bir de~i~ikli~e gidilmemi~tir. Kaza müdürü yerine bu göreve hükümetçe atanan
kimseye "Kaymakam" unvan~~ verilmi~, sancak idaresi ise "Mutasarnra
devredilmi~tir. Meclislerin seçilecek üyelerinin say~lar~~ ise dörtten üçe indirilmi~tir. Bu de~i~iklikler 1867'de yay~ nlanan "Vilayet Nizâmnamesi"yle
gerçekle~tirilmi~tir'. Daha sonra 2 2 Ocak 187 ~~ 'de ç~kar~ lan "~dare-i Umumiyye-i Vilayet Nizamnamesi"nde de aynen benimsenerek imparatorlu~un
da~~l~~~ na kadar yürürlükte kalm~~t~ r. ~u farkla ki ~dare Meclisinin görevleri daha ayr~nt~l~~ olarak bu son Nizamnamede yer alm~~~bulunmaktad~ r.
Kazalar~ n maliye i~leri "Kaza mal müdürleri"ne b~ rak~ lm~~, bunlar~ n maliye nizamnamesindeki hükümlere göre çal~~malar~~ öngörülmü~tür. Kaza
katiplerinin d~~~ nda yine ilk kez emlak ve nüfus memurlar~~ görevlendiriliyor, bunlar~ n bakacaklar~~ i~ler s~ ralamyordu. Güvenli~i sa~lamakla görevli
zaptiye askeri için de yeni bir düzenleme yap~l~yor, bu i~te görevli olanlar~ n en yüksek rütbeli olan~~ sorumlu tutularak kaymakam~ n denetimine veriliyordu".
Öte yanda köyle kaza aras~ nda "Nahiye" idari bir birim olarak olu~turuluyor, yönetimi ayr~nt~lar~ yla belirleniyordu Nahiye müdürlerinin denetimleri de kaymakamlara veriliyordu ".
Sonuç : Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda ülke yönetiminde Tanzimat'la
birlikte ba~layan düzenleme çabalar~ n~ n "Kaza" birimine ili~kin olanlar~ n~~
genel çizgileriyle belgelere, yasa ve yönetmeliklere dayanarak ortaya koymaya, kar~~la~~lan sorunlar~~ belirtmeye çal~~t~k. Di~er yönetim birimleri
için de ayn~~ yöntemi uygulayarak, ayr~ nt~l~~ bilgileri ortaya koyduktan sonra genel bir de~erlendirmeye gitmek gerekir. Köy-nahiye-sancak ve vilayet
düzeyinde yap~ lan düzenlemelerle birlikte kaza yönetimini de~erlendirdi~imizde, Tanzimat'~ n bu düzeyde ba~ar~l~~ sonuçlar elde etti~ini vurgulamak
42 Bu nizamname, Matbaa-i Amire'de 23 Rebiyülevvel 1284'te bas~lan ve yasayönetmelikleri kapsayan kitab~n 19-44. sayfalar~nda yer almaktad~r.
43 Dristur, I, s. 6o8 vd.
" 1871 tarihli "~dare-i Umumiyye-i Vilayet Nizamnamesi"nin ayr~nt~lar~~ için Bkz. ~.
Ortayl~, Tanzimallan Sonra Mahalli ~dareler, s. 48. vd.
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yerinde olacakt~ r. Ancak, yeterli bilgili eleman olmay~~~, imparatorlu~un
çe~itli iç ve d~~~etkenlerden ötürü da~~lma dönemine girmi~~olmas~ , ard~~
arkas~~ kesilmeyen sava~lar ve iç kar~~~kl~ klar, ister istemez yönetime de
yans~ m~~, bundan kaza idaresi de pay~ n~~ alm~~t~ r. Özellikle edindikleri kimi kötü al~~kanl~ klar~~ terk etmek istemeyen, yöre ileri gelenlerinin köy, nahiye ve kaza idarelerini ellerinde bulundurmalar~ , hükümet merkezinden
atanan vali ve kaymakamlar~ n bunlarla i~birli~i yapmadan bölgelerinde etkin olmamalar~, istenilen otoritenin sa~lanmas~ n~~ zorla~t~rm~~, derebeyle~me e~iliminde olan aileler uzun süre yönetimin bu kademelerinde etkinlerini devam ettirmi~lerdir.
Kaza idare meclislerine üye olanlar, bunlar~ n seçilmelefinde uygulanan karma~~ k usuller, s~ k s~ k yasa ve yönetmelik de~i~iklikleri yap~ lmas~~
düzenleme giri~imlerinin ba~ar~s~ n~~ azaltan etkenler olarak bu dönemde de
kar~~m~za ç~ kmaktad~ r. Bu olumsuzluklara kar~~n, devleti ayakta tutubilmek için ellerindeki olanaklar~~ sonuna kadar kullanmaktan geri kalmayan
dönem yöneticilerinin çabalar~ n~~ da yabana atmamak gerekir. Avrupa
ülkelerinde yüzy~ llar süren çabalar sonunda var~lan ve elde edilen kimi
de~erlere Osmanl~ n~ n çok zor ko~ullarda k~sa sürede eri~mesi mümkün olmam~~t~ r.
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— EK —
Eylül 1858 tarihli "Vülât-~~`Izâm ve mutasarr~ fin-i kirâm ile
kâimekâmlar~n ve müdürlerin vezâyif~ni ~âmil talimat"~ n kaza
müdürlerine ili~kin hükümleri:
22

Bâb-~~râbi'
Kazâ Müdürlerinin vezâyifi
Otuz yedinci madde: Kazan~ n kâfe-i umur-i mülkiyye ve mâliyye ve
zaptiyye ve sâ'iresi müdür bulunan zâta muhavvel oldu~undan kazâ
müdürlerinin esas me'muriyyet ve hulâsa-i vazife-i zimmetleri me'mur olduldan kazâlar dahilinde evvelâ umur-~~ zapt ve rabt~ n tamamiyle icrâslyle
asayi~~ve emniyet kaziyye-i mühimmesinin muhâfazas~~ ve saniyen re's-i
kazada rüyet ve tesviye olunacak deavi ve nizâlarm usul-i mukarreresi vechile meclisde ~er'an veya kanunen adi ve hakkaniyyet üzere görülmesine dikkat ve ihtimâm olunmas~, sâlisen emvâl-~~ miriyyenin usul-1 muayyene ve vakt ve zamaniyle tahsiliyle mahalline isâl ve teslim k~l~ nmas~,
râbi'en her s~n~f teb'a hakk~ nda muamele-i bi'l-mücâmele icra olunub bigayr-~~ hak kimsenin ta'zir ve tekdiri ve kesr-i hat~ r~~ tecviz olunmay~b her-
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kesin hükümet taraf~ ndan muhtaç olaca~~~mu'âvenet ve müzâheretin icrasiyle cümle taraf~ ndan cânib-i maalinâkib-i hazret-i padi~ahi içün da'vet-i
hayriyye isticlâb olunmas~~ kaziyeleridir.
Otuz sekizinci madde: Kürsi-yi eyâletten biz-zât idare olunan livâ
dahilindeki kaza müdürleri vali-i eyalet bulunan zat~ n ve mülhak livalar
dahilindeki kazâ müdürleri dahi mensub olduklar~~ sancak vali ve kaymakamlan haklar~ nda daima levaz~m-~~ mütâvcatkârinin icras~ na dikkatle beraber idaresine me'mur olduklar~~ kazada kavanin ve nizâmat ve evâmir ve
tenbihât-~~ devlet-i â'liyyeye ve vali veya kaymakam taraf~ ndan varid olacak
evamir ve i~'arat~~ icraya ve mevâd-~~ lazimede kürsi-i livâya müracaate
me'murdurlar.
Otuz dokuzuncu madde: Nizâmen re's-i kazâde rü'yet olunacak davalar~ n adl ve hakkaniyyet üzere fasl olunmas~ na ve kimsenin gadr ve
zülm görmemesine dikkat ve i'tina etmek ve re's-i livâya veyahud kürsü-i
eyâlete ait olan cünhâ ve cinâyet davalannda mücrimini tahkikat-~~ mahalliye ve istintâk-namesiyle beraber bilâ imhâl re's-i livâya göndermek ve
müteheyyiminin yan~na zabtiye neferât~~ terfikiyle yolda firar edememesi
esbâb~ na dikkat etmek kazâ müdürlerinin vazife-i me'muriyetleridir.
K~rk~nc~~madde: Kaza müdürleri me'mur olduklar~~ kazan~ n kasaba
ve kurs ve sahrâ ve bi'l-cümle mevki' ve inhas~nda umur-~~ zabt ve rabt'~n
lây~k~yle icra olunmas~ na ve ahalli ve sekenenin bilâ istisna husül-~~ istirahat ve asayi~~ile mal ve can ve ~ rz ve nâmuslann~n muhâfaza k~l~ nmas~ na
ve dâhil-i kazâya gelip gidenlerin tahkik-i ahvâline ve münir ve u'bur nizâm~ n~n tamamiyle icras~ na ve zabtiye neferât~ n~n ve sairenin kimseden
meccanen yem ve yiyecek almamalar~na ve resmi mu'taddan fazla kimseden bir ~ey al~nmamas~na dikkat ve ihtimâm edeceklerdir.
K~rk birinci madde: Kazâ müdürleri ma'iyetlerinde bulunan zabtiye
ve zâbitân ehl-i ~rz ve i~e yarar adamlardan olmas~ n~~ kemâliyle iltizâm
ederek içlerinde uygunsuz ve zabtiye hizmetine el vermez adamlar bulundu~u halde usulü veçhile tebdil ettirecek ve zabtiye neferat~ n~~ u~ak gibi
kendi hizmetlerine almaktan be-gayet mücânebet eyliyeceklerdir.
K~rk ikinci madde: Kazân~n bir mahallinde sânk ve kattac-~~ tank eseri
zuhur ettikde kazâ müdürü vakit fevt etmeyerek derhal iycab~~ mikdâr zabtiye me'muru isrâ ederek lüzüm görür ise bizzat kendisi dahi giderek
o makule eshâb-~~ ~ekâvetin ahz ve giriftine yahut der ve te'dibine bezl-i
mâhs~l-~~ iktidar edecektir. Ve e~er e~kiya külliyetlüce olub da kazâdan
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cem' edece~i zabtiyeler derlerine kafi olmaz ise civar~ nda asakir-i nizâmiye
bulundu~u halde on dördüncü ve otuzuncu maddelerde beyan olunan suretle kaza meclisinden mazbata verilerek cünub muntazama sevkiyle ve
lede'l-iktizâ civar kazalar asakir-i zabtiyesinden muavenet talebi ile ol hadisenin deri çaresine müsaraat ve bir tarafdan dahi sancak ba~~na ihbâr-~~
keyfiyet eyleyecektir. Ve ber minvâl-~~ sâb~ k bir kazadan muavenet taleb
olundukda ol kazâ müdürü dahi muavenet-i mukteziyeyi ifflya me'murdur. Ve e~er yakin yerlerde asâkir-i nizâmiye bulunmaz ve civar kazalardan dahi zabtiye askeri celbi mümkün olmaz ise ol halde mevcut olan esbâb ile umur-~~ muhafazaya iktizâ ile beraber keyfiyeti seriyen kürsü-i livâya inhâ ile isti'ane edeceklerdir.
K~rk üçüncü madde: Emvâl-1 miriyeyi teleften vikâye etmek ve tahsilâtda te'hirât vukua getirilmemek ve bakâyachr deyu ~unun bunun uhdesinde mâl-1 miri geçirülmemek ve verginin hakkaniyet üzere tevzi'yile kimseden fazla bir ~ey al~ nmamak ve mültezimlerin yedindeki fermân-~~ âli ahkâm~ n~n icrasiyle beraber ve vesile ile kimseye gadr ve ta'addi olunmamak
ve tahsilâtda bir güne te'hir vuku' bulur ise seri'en sancak ba~~na i~'ar
olunmak kaza müdürlerinin vezife-i zimmetleridir.
K~rk dördüncü madde: Sand~ k eminleri emvâl-~~ miriyyesi kabz ve
teslim ettikçe kazâ müdürüne bildirib o dahi sand~ ka terâküm eden emvâ1-1 miriyeyi vakt ve zemaniyle re's-i livâya göndermeye me'murdur.
K~rk be~inci madde: Kazâ müdürleri ziraat ve ticaretin ilerulemesi
ve esbâb-~~ ma'muriyyet ve asâyi~-i kazân~ n~~ terakkisi hususunda mahallince mümkün olan tedbir ve ikdâmat~~ icrâ edüb vali ve kaymakamlar~n tedâbirine muhtaç olan derecelerini dahi re's-i livâya tahrir ve inhâ edeceklerdir.
K~rk alt~nc~~madde: Kaza müdürleri kürsü-i livâya bildirilmesi iycab
eden hususat~~ ber-mutad kaza meclislerinde tedkik ve müzakere ile ba
mazbata inhâ edecekleri misillü s~fat-~~ memuriyetleri iktizasiyle lede'l-hâce
baz~~ mesâlihi tahrirât-~~ mahsusalariyle dahi re's-i livâya arz ve i~'ar etmeye
selâhiyetleri olacakd~ r. Fi 13 S sene ~~275.
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