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ÖNSÖZ 

Yüksek Lisans tezi olarak hazırladığım 11XIX.Yüzyıl Osman

lı İmparatorluğunda Merkez Örgütünde Modernleşmeler·Bab-ı Ali' 

nin Gelişimi" konulu çalışma, her ,ne kadar tüm, 19.yüzyıla yö

nelik merke~ teşkilatını kapsıyor izlenimi veriyorsa da Birinci 

Meşrutiyetin ilanına kadar olan süre ile sınırlandırıldı. Ayrı

ca konuyu dağıtmamak ve sınırlı sürede eksik, yanlış bilgiier 

vermemek için merkez örgütü içinde yer alan askeri. örgüte de de

ğinilmedi. Aslında merkez örgütünde yer alan tüm birimlerin her 

biri ayrı birer çalışma konusu olmaya değer nitelikte. Ancak za

manımız her birini ayrıntılı bir şekilde incelerneyi mümkün kıl

madı. 

19.yüzyıldakı farklılaşmayı ve buna temel olan gelişmele

ri verebilmek için klasık dönem Osmanlı İmparatorluğu merkez 

teşkilatına da yer verildi. 19.yüzyılın ilk yarısında gelenek

sel yönetim binimlerinin yerini alan yönetsel organların kuru

luş amaçları ve ne tür örgütlenme biçiminin benimsendiği gibi 

konulara açıklık getirilmeye çalışıldı. Sözü edilen birimlerin 

tUm Tanzimat Dönemindeki faaliyetlerinden çok, tezin konusu ge

reği yönetim mekanizması içindeki yapı ve rollerine yönelik bir 

çalışma oluşturuldu. 

Ulaşabildiğimiz kadarıyla ana kaynaklara dayalı bir ça

lışma yapıldı. Genellikle farklı bilgiler söz konusu olduğunda 
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ise dönemin resmi gazetesi özelliğini taşıyan Takvim-i Vekayi 

esas alındı. 

Bu çalışmada, daha başlangıçta konuyu öneren, bu alanda 

çalışmaya yönlendiren, değerli bilgileriyle tüm çalışma süre

since yardımlarını esirgemeyen Sayın Hocam Yard.Doç.Dr.Cahit 

Yalçın BİLİMte teşekkür borçluyum. Ayrıca Bölümde bulunan tüm 

hocalarıma, yakın çevreme ve emeği geçen herkese teşekkürü borç 

bilirim. 

Meral BAYRAK(FERLİBAŞ) 
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GİRİŞ XVIII. YÜZYII.ıA KADAR OSMANLI MERKEZ ÖRGÜTÜ 

Osmanlı Devleti güçlü, bir merkezi yönetim biçimine sa

hipti. Genellikle, devletin yönetimi merkezden düzenlenir, bU

tUn görevliler buradan atanır ve denetim de yine merkez tara

fından ytirtittiltirdU. Bu düzenin varlığının ve sürekliliğinin 

kaynağı, en list noktası Padişah idi. 

I. Padi~ah 

Osmanlı Devletinde egemenlik Padişah'a aitti. İslam dev

let anlayışı ile Orta-Asya Türk geleneği özdeşleştirilerek, 

Osmanlı Devletine has yeni bir egemenlik anlayışı oluşturulmuş-

tu. 

1slarniyete göre egemenlik Tanrı'ya aitti. İslami esasla-

ra dayalı olarak devlet başkanı olan Halife, egemenliğin sahi-

bi olmarnakla beraber, Tanrı buyrukları doğrultusunda yönetme 

hakkına sahipti. 

Eski TUrk geleneğine göre ise egemenlik, Gök Tanrı tara-

fından bir aileye verilmişti. O aile, mensubu olduğu topluluğu 

mutlak olarak yönetme hakkına sahipti (1). Her iki anlayışın 

sentezini yapan Osmanlı Hanedanı meşruluğunu bu şekilde sağla

mış ve Osmanlı Padişahı Zıllullah (Tanrı'nın gölgesi) olarak 

kabul edilmişti. 

Aslında gUçlti ve mutlak yetkili Osmanlı Padişahlığını. ya

ra tan II. Mehmet (1451-1481) olmuştur. II. Mehmet dönemine ge lin-

1. Ayrıntılı bilgi için bkz. Coşkun Üçek-Ahmet Mumcu, Türk Hu
kuk Tarihi, Ankara, 1985, s.l94 vd. 
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ceğe değin, padişahlar Osmanlı tahtına ileri gelen devlet adam

ları ve sBz sahibi beylerin desteği ile seçilirlerdi. Hatta ilk 

zamanlarda bu seçimlerde Ahi lideri de etkili olmuştu. Bu neden

le padişan olan kişi, bu destekle tahta geçtiğinden, devlet iş

lerinin yürütülmesinde Türk ricalin etkisi altında kalırdı (2). 

II.Mehmet, kul sistemini benimseyerek, merkezdeki Türk ricalin 

gücünü kırdı. Vezir-i azamlık, vezirlik, beylerbeyilik gibi ö-

nemli devlet görevleri aristokrat Türk ailelerinden devşirme 

kökenli kimselere geçmiş oldu. İstanbul'un fethinden sonra, Roma 

imparatorluk geleneğinin etkisinde kalan II.Mehmet, saltanat 

yBnetimini kurarak, Osmanlı Padişahını, denetlenmesi ve eleşti

rilmesi mümkün olmayan bir yapıya kavuşturdu (3). Padişahın bu 

statüsü halktan giderek uzaklaşmasına da neden oldu. II.Selim'e 

(1566-1574) kadar Padişahlar devlet idaresiyle bizzat ilgilan

dikleri ve bu konudaki denetimlerini her alanda sürdürdükleri 

halde, gün geçtikçe sınırları genişleyen ülkede halk ile olan 

iletişimleri doğal olarak azaldı. Daha sonraki Padişahların ar

tan devlet işlerinde yetersiz kalmaları merkeziyetçiliğe de dar

be indirdi (4). 

2. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, 
~nkara, 1988, s.43. 

3. Uçak-Mumcu, s.l97; Halil !nalcık, 11 0smanlı Padişahı 11 , Ank. 
Ühi.SBF.Dergisi, c.XIII/4 (1958), s.68. Osmanlılar'da Padi
şahlık kuruluş döneminden başlayarak babadan oğula geçmiştir. 
ILMehmet, Padişahlığı sırasında tahta geçen hükümdarın 11 ni
zam-ı alem 11 için kardeşlerini Bldürmesini kanun haline getir
miş, anc~k saltanatın biiyük ya da küçük oğula geçeceğine da
ir bir açıklama getirmemişti. Buna rağmen genelde I.Ahmet. 
(1603-1617) dönemine kadar, büyük oğuıun veliahd olmasına ö~ 
zen gösterilmişti. I.Ahmet dBneminden itibaren Padişahlığın 
Osman oğulları içinden en yaşlısına verilmesi kabul edilmişti. 
Böylece kardeş katlinin önüne geçilmiş ve bu yön~em İmparator
luğun sonuna kadar geçerli olmuştu. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Uzunçarşılı, s.45 vd. 

4. Uzunçarşılı, s.44. 
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XVIII. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı yönetiminde inan

cın düşünceden önce geldiği, düşüncenin doğru olabilmesi için 

mutlaka Tanrı buyruğuna ve Peygamberin davranışıarına uygun ol

ması gerektiği inancı benimsenmişti (5). Yine bu anlayışa göre 

Osmanlı hükümdarı, teba için.adaleti sağlamak ve refaha eriştir

mekle yükümlüydü. Emanete ihanet Tanrı katında büyük suç olduğu 

için, Tanrının emaneti olduğuna inanılan tebasına zulüm söz ko-

nusu olamazdı. Buna karşılık tebanın da kendisini koruyup, gö-

zetecek yöneticisine itaat etmemesi mümkün değildi. Müslüman 

halk, İslamiyet adına yönetildiğini, bu dünyada ve öbür dünya-

da mut1uluğa ve refaha ulaştırılacağını düşündüğünden, her ko-

nuda Padişaha güvenirdi. Padişahın da yine tebasına karşı olum

suz davranmasına, engel olan Tanrı korkusuydu (6). 

Osman1ı Padişahı siyasal ve hukuksal tüm güçleri kişili-

ğinde toplamıştı. Devlet yaşamında ortaya çıkan yeni durumlar, 

değişik ihtiyaçlar söz konusu olduğundan ve bunlar şer'i hukuk 

ile çözümlenemeyince, Padişah İslam topluluğu yararına örfi hu-

kuk kuralları koyma yani yasama yetkisine sahipti. Tüm yürütme 

gücünün en üst noktasında yine Padişah bulunu~du. Savaş ve ba-

rışa karar vermekten, en küçük memurun atanmasına kadar tüm yö

netim işlerinin yürütücüsü padişah idi. Hatta şer'i hususların 

yürütülmesinde bile, tek ve son söz yine kendisine aitti. Şer'i 

5. Enver Ziya Karaı, "Gülhane Hatt-ı Hüm§yununda Batı 1 nın Etki-
si", Belleten, XXVIII/112 (1964}, s.584. . 

6. İnalcık, s.74 vd; F.Şabanov, "Birinci Meşrutiyete kadar Os
manlı !mpara torluğunda ·. Hükümdarlığın Hukuki Esasları 11 , VI. 
Türk Tarih Kongresi (1961), Ankara, 1967, s.429. ---

ı. 
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konulara her ne kadar karışmasa da şeyhülislam ve kazaskerle

ri de padişahın ataması ve azıetmesi bu alanda da yürütücü güç 

olmasına yol açmıştı. Padişah şer'i yargı işlerine doğrudan ka

rışmazdı. Mahkemelerce şer'i hükümleri uygulayan kadının haksız 

bir hüküm vermesi durumunda, zarara uğruyanın şikayeti üzerine, 

davaya kazaskerlerce tekrar bakılır, haksızlık giderilirdi. Ka

zaskerleri atayan padişah olduğu için şer'i yargı yetkisini do

laylı olarak kullanmış olurdu. Buna karşın şer'i alan dışında 

padişahın yargı yetkisi sınırsızdı (?). 

Padişah, mutlak otorite olarak devlet yönetiminin başın

da olma sına rağmen uygulamada durum daha farklıydı. Çiinkü, !m-

paratorluğun sahip olduğu topraklar büyüdükçe, egemenliklerine 

aldıkları ve Osmanlı uyruğu olan dili, dini, gelenekleri VS'. 

farklı olan halklar, sınırları içinde kaldıkça düzen biraz daha 

karmaşık hale geliyor ve bir tek kişinin tüm ayrıntılar hakkın-

da bilgi sahibi olması, hatta yönetici sınıftan ne isteyeceği

ni bilmesi ve ne yapıldığını kontrol etmesi olanaksızıaşıyor-

du (8). Özellikle XVII. yüzyıldan itibaren şehzadelerin vilayet

lerde yetişmeleri yerine, sarayda kapalı bir çevrede büyümeleri, 

devlet işlerinin yürütülmesinde tecrübesiz ve bilgisiz olmaları, 

tahta çıktıkları zaman çevrelerindekilerin oyuncağı durumuna 

gelmelerine de neden oluyordu. Böylece, devlet yönetimi bozulu

yor, mutlak otorite sahibi olan padişahın yerini güçsüz, yete-

7. Üçok-Mumcu, s.212 vd. 
8 .. Stanford S11aw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Çev. 

Mehmet Harmancı, Istanbul, 1982, c:r, s.232 • 

. ,. 
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neksiz padişah alıyor ve yine bu durum padişahın denetlenemez 

ve eleştirilemez oluşuna da bir darbe indiriyordu. Çünkü artık 

kolayca ulema ve kapı-kulu askerlerinin işbirliğiyle tahttan 

indirilebiliyordu. Ancak yine de padişahların hukuksal açıdan 

denetlenebilmeleri devletin son yıllarına kadar mümkün olmadl.( 9 )). 

Ancak, özellikle son yüzyılda devleti kurtarma çabasıyla padi

şah kendi yetkilerini sınırlayarak, evrensel hukuk kuralları

nın imparatorlukta benimsenmesi yolunda ilk adımı attı. Ünlü 

Tanzimat Fermanı bu bakımdan ilk örneği oluşturdu (10). 

II. Vezir-i ~zam 

Osmanlı Devletinin merkez örgütünde padişahtan sonra yer 

alan en büyük devlet memuru vezir-i ~zamdı. Devletin kuruluşun-

dan itibaren var olan vezirlik kurumu, imparatorluğun sonuna 

kadar devam etti. 11 Vezir 11in sözlük anlamı 11 yardımcı 11 dır. Aynı 

zamanda "yük" an lamını da içerir. Bu bakımdan devletin yükünü 

taşıyan anlamında da kullanılmıştır (ll). Başlangıçta bir tane 

olan vezir sayısı zamanla çağalınca bunların içinden en kıdem-

9. Üçok-Mumcu, s.217,vd. 
10. Aslında bu konudaki ilk gırıştın II.Mahmut'un tahta geçtiği 

ilk yılda imzaladığı Sened-i Ittifak ile olmuştu. Rumeli a
yanı, padişahın keyfi yönetimini önlemek için bir fren sis
teminin kendileri tarafından sağlanabileceği düşüncesiyle 
aralarında hazırladıkları ittifaknarneyi II.Mahmut'a imzalat
mışlardı. Ancak güçlü bir merkeziyetçilikten yana olan Padi
şah, mutlak otorite ile yönetme isteğinde olduğundan, Sened
i İttifak hükümlerine bağlı kalmak yerine fesh etmeyi tercih 
etti. Reşat Kaynar, Türki e'de Hukuk Devleti Kurma Yolundaki 
Hareketler, !stanbul, 9 O, .s. - de I.Mahmut un Sened-i 
Ittifak 1 ı yürürlükten kaldırınasından dolayı, hukuk devleti 
olma yolundaki ilk fırsatı kaçırmış olduğundan ve bu nedenle 
tarihe karşı sorumlu olduğundan söz eder. 

ll. Mehmet Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlügü, 
!stanbul, 1954, c.III, s.59Q; M.A.Ubicini, Türkiye 1850, 
Çev.Cemal Karaağaçlı, c.I, Istanbul, tarihsiz, s.52. 
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lisine "ulu vezir, büyük vezir" demek olan vezir-i azam adı ve-

rilmiştiL'. 

Vezirlik kurumunu henüz daha başlangıçta güçlü bir konu

ma getiren I.Murat'ın (1362-1389) Vezir-i azaını ÇandarlıKara 

Halil Hayrettin Paşa oldu. Vezirler önceleri sadece sivil işler

le ilgilenirlerdi. Fakat Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa, Ru

meli'deki fetihlerin öncülüğünü yaptı ve ayrıca askeri örgütün 

kurucusu olma sıfatına erişti. Bu durum gerek kendi konumunu, 

gerekse kendinden sonra bu makama gelecekleri, tüm örgütün pa

tişahtan sonraki en yetkili kişisi durumuna getirdi (12}. 

Pa0işah fermanıyla göreve atanan vezir-i azam, Padişahın 

mutlak vekili olarak görevde kalır, görevde olduğu sürece Padi

şahın mührü yani mutlak vekillik sembolü vezir-i azamda kalırdı. 

Görevden azıedileceği zaman bu mühür kendisinden geri alınırdı. 

Bundan dolayı vezir-i azarnlara 11 sahib-i mühr 11 de denilmiştir. 

Barış zamanlarında yetkileri sınırsız değildi. Buna karşın savaş 

zamanlarında• özellikle xyi.yüzyıl sonlarından itibaren ordunun 

başınd·a artık pad i şah yerine ve zir-i azamlar se fe re çıktıkları 

için geniş yetkilerle donatılmışlardı. Tam bir padişah gibi ha-

reket etme serbestisi kendilerine verilmişti. Bundan amaç zafe

rin kazanılmasıydı. Savaş sona erdiğinde vezir-i azarnın da bu 

olağanüstü durumu sona erer, eğer başarı elde edilememişse gö

revinden alınırdı. XVII. yüzyıl başlarına kadar ve zir-i ~zam 

olacak kimse kubbe vezirleri arasından bu göreve atanırdı. An-

cak bu yüzyıldan itibaren valilerden de vezir-i ~zam yapılmaya 

başlandı (13). III.Ahmet (1703-1730) döneminde Kubbe altı vezir-

12. Üçok-Murn.cu, s.219. 
13. Pakalın, s.594. 
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liği kaldırıldıktan sonra, vezir-i §zamlık konusundaki düzen

leme de ortadan kalktı, vezir-i §zam olacak kimse tamamen Pa

dişahın isteğine göre göreve gelmeye başladı (14). 

!.Süleyman'dan (1520-1566) itibaren vezir-i §zam yerine 

sadr-ı §li, sad§ret-penah, sadr-ı §zam. ünvanıarı kullanılir 

oldu. Ancak sadrazam ünvanı yerleşti. İmparatorluğun sonuna 

kadar da sadrazam adı vezir-i §zamın yerine kullanıldı (15). 

III. Merkezdeki Diğer Görevliler 

Vezir-i azamdan sonra Osmanlı merkez örgütünde önemli 

bir yeri işgal eden "şeyhülislamlık makamı", daha önceki İslam 

devletlerinde olmadığı kadar önemli bir konuma ulaştı~ ve bu 

ünvana sahip olan kişi ulemanın başı olarak kabul edildi. Os

manlılar'a kadar diğer İslam devletlerinde, şeyhülislam sanı 

sadece bilgi bakımından diğerlerine oranla daha üstün olan din 

adamlarına verildi. J.H.Kramers; şeyhtilislam ünvanının, en par

lak devrine, İstanbul müftüsüne bu payenin verilmeye başlandığı 

zaman ulaştığı düşüncesindedir (16). 

Osmanlı Devletinde dini ve siyası önem kazanan şeyhülis-

lam, padişah tarafından göreve getirilir ve yine onun tarafın-

dan azledilirdi. Şeyhülislam olarak atanacak kişinin yargı ör-

gütü içerisinden özellikle de Rumeli Kazaskerliğinden atanması 

ana ilke idi. Şeyhülislamıarın idari ve yargı yetkileri olma-

makla birlikte en önemli görevleri fetva vermekti. Bu fetva i

le padişahın işlerindeki meşruluğu onaylayaoak, ilan edecek 

tek kişiydi. Osmanlı devletinde bu bakımdan önemli olan şeyhü-

14. J.Deny, "Sadrazam", İA. 
15. Özellikle XIX.yüzyılda sadrazam yerine Padişah tarafından 

başvekil denilmesi tercih edildiyse de, başvekilin kulla
nımı fazla uzun sürmedi. Bu konuda ayrıntılı bilgi için 
aşağıda, II. Bölüme bkz. 

16. J .H.Kramers, 11 Şeyh-ül-İslam 11 , İA. 



lislamın, fetva verme etkinlikleri büyük ölçüde artınca bu iş

le uğraşacak bir daire kurulmuş ve buraya Fetvahane veya Bab-ı 

fetva adı verilmişti. Bu dairenin başına daulemadan bir hiz

metli getirilmişti. Özel konularda fetva verme işi böylece, Fet-

va emini denilen dairenin başındaki görevliye bırakılmıştı. 

Aslında İslam hukukuna göre bağlayıcı bir niteliği olma-

yan fetvanın Osmanlı Devletinde özel bir önemi olmuştu. Padişa

hın eylemlerini şeriata dayandırma gereğini duyması ve bunu da 

şeyhülislamdan fetva alarak sağlaması ( 17), Osmanlı Devletinin 

teokratik bir devlet olarak nitelenmesine yol açmıştır. 

Osmanlı Devletinde yargı örgütünün başı olan "Kazasket

lik makamı" ise, kesin tarihi saptanamamakla birlikte I.Murat 

deneminde kuruldu. Kazaskerin sözlük anlamı asker, ordu kadısı 

demektir (18). Osmanlılarda da anlamına uygun olarak, asker!le-

rin her türlü yargı işlerini görmekle görevli kılınmıştı. Diğer 

görevleri arasında tüm kadıları atamak, denetlernek ve hatta Di

van'da bir çeşit temyiz görevini yerine getirmek de vardı. Bu 

görevleri dolayısıyla kazasker diğer kadıların üstünde yer al

mıştı. Bu bakımdan kazaskere, Fatih Kanunnamesinde belirtildiği~ 

ne göre, dava hükümlerinde tuğra çekmek yetkisi de verilmiş-

ti (19). 

Başlangıçta bir tane olan kazasker sayısı, II.Mehmet dö

neminde Anadolu ve Rumeli olmak üzere ikiye çıkarıldı. Rumeli 

Kazaskerliği, Anadolu Kazaskerliğine göre daha önemliydi, say-

17. Üçok-Mumcu, s.224; M.A.Ubicini, s.53 vd. 
18. Pakalın, s.229. 
19. Pakalın, s.231. 
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gınlı~ı ve etkinli~i Anadolu Kazaskerinden fazlaydı. Divan töp

lantılarında genellikle davaları Rumeli Kazaskeri dinler ve o 
karar verirdi. İşlerin fazla olması halinde Vezir-i §zamın iz

niyle Anadolu Kazaskerine de dava dinleme yetkisi verilirdi. 

Anadolu Kazaskeri yükseldiğinde Rumeli Kazask~ri, Rumeli Kazas

keri yükseldiğinde, ŞeyhUlislam olurdu. I. Selim ( 1512-1520) dö

neminde Diyarbakır merkez olmak üzere Arap ve Acem Kazaskerli

ği adıyla bir üçüncü kazaskerlik daha oluşturulmuştu, fakat bir 

kaç yıl sonra tekrar kaldırıldı. 

Kazaskerler, vezir-i §zam tarafından seçilir ve padişahın 

onayına sunulurdu. XVII. yüzyıldan itibaren kazaskerler, şeyhU

lislam tarafından seçilir oldular. Şeyhülislamlar belirledikle

ri isimleri vezir-i §zama bildirirler ve Padişahın onayına su

nulmasını sağlarıardı (20),:. Zaten XVI. yüzyıl sonlarından i ti

baren, daha önce kazaskerlerin görevi olan yargıçları, müderris

leri, din hizmetiilerini atamak üzere seçmek yetkisi de şeyhU

lislama verilmişti. 

Kazaskerler temyiz görevlerini bir çeşit temyiz mahkemesi 

niteliğinde olan Huzur Murafaasrnda yerine getirirlerdi. Vezir-i 

§zamın başkanlığında yapılan toplantı önceleri Cuma günleri o

lurdu. Daha sonraları toplantı 'günlerinde değişiklikler yapıldı. 

Sadrazam dairesinde toplandığı zamanlarda şeyhUlislam gözetmen 

olarak katılırdı. XIX. yüzyılda Huzur Murafaasının, Şeyhiilisla

mın resmi makamında toplanmasına karar verildi. Yanlış, eksik 

kadı kararlarının bozulduğu yer olan bu mahkemeye başkanlık et

me görevi de böylece şeyhUlislama geçti. Bu durum, 1883 yılında, 

20. Üçük-Mumcu, s.227; Pakalın,s.233. 
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her davaya ait olduğu mahkemede bakılına kararı verilineeye ka

dar bu şekilde devam etti. 

Merkez örgütünün önemli görevlilerinden biri de maliye 

teşkiJ,atının sorumlusu olan 11Defterdar 11dı. Defter tutan anlamı

na gelen defterderın önemini Fatih, Kanunnamesinde,."malımın ve

kili defterdar, malımın gözeticisi vezir-i Azam" diyerek belirt

miş ve defterdara kendi konusuyla ileili işlerde özgürce davran

ma yetkisi tanımıştı (21). 

XV.yüzyıl sonlarına kadar Osmanlılarda bir başdefterdar 

ile onun emrinde hazine ve mal deft-erdarları vardı. II.Baye~id 

(1481-1512) döneminde, ülkenin genişlemesi ve mali alandaki iş

lerin artması nedeniyle bir defterdarlık daha oluşturuldu. Baş 

defterdara Rumeli Defterdarı, Anadoludan sorumlu olana da Ana

dolu Defterdarı denildi. I.Selim'in Doğu Anadolu ile Suriye fe

tihlerinin ardından, cralardaki mali işlerden sorumlu olacak ve 

merkezi Halep'de olan bir üçüncü defterdarlık daha kuruldu, krap 

ve Acem Defterdarlığı ismi ile anıldı. Merkeze bağlı olarak Ru

meli ve Anadolu defterdarlıklarından başka XVI.yüzyıl ortaların

da Rumeli ve Anadolu kıyılarındaki yerler için Şıkk-ı sani def

terdarlığı adıyla yeni bir defterdarlık daha kuruldu. Bundan 

sonra bu alandaki değişiklikler devam etti. Arap ve Acem~ DeftBr

darlığı beşe bölünerek, eyalet defterdarlıkları kuruldu. XVIII. 

yüzyıla ge1indiğinde merkezde yine Rumeli, Anadolu ve Şıkk-ı 

sani olarak adlandırılan, fakat bu yUzyılda şıkkı evvel, şıkkı 

21. İs ma il Hakkı Uzunçarşılı, "Defterdar 11 , İA. 
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sani, şıkkı salis denilen defterdarlar vardı (22). 

TUm bu defterdarlıkların, dolayısıyla maliye örgütünün 

başı Rumeli Defterdarı idi. Baş defterdarın görev ve yetkileri 

diğerlerine oranla çok fazlaydı. 

XVII. yüzyıl ortalarına kadar merkezde bulunan üç defter-

dar her biri kendi dairelerine ait işlerde bağımsız hareket 

ederle~, Bab-ı Defteri denilen Defterdar Kapısında kurdukları 

divanda şikayetleri dinleyip karara bağlarlardı. Yani onların 

mali yargı yetkileri vardı. Her defterdar kendi dairesinden 

çıkan evrakın, sorumluluğunu kendi taşır, arkasını imzalardı. 

Ancak XVII.ytizyılın ikinci yarısından itibaren bu alanda diğer 

defterdarlara ait sorumluluk kalktı, maliyeden çıkan bütün hü

kümleri onaylamek yetkisi yalnız baş defterdara bırakıldı. Ay

rıca defterdar kapısında sadece baş defterdar divan toplama., 

hakkına sahip oldu. Diğer iki defterdarlık daha yetkisiz hale 

getirildi (23). 

Defterderın Bab-ı Defteri denilen resmi dairelerinde pek 

çok kalemleri vardı. Bunların her biri maliyeye ait ayrı ayrı 

işlere bakarlardı. Her kalem hoca denilen kalem şefi, katipler 

ve şakird denilen katip adaylarından oluşurdu. Devletin gelir 

ve giderlerine ait her türlü evrak bu kalemlerde hazırlanır, 

diğer tüm mali işlere ait bilgi bu kalemlerde kaydedilerek sak-

lanırdı. 

22. Bernard Lewis, 11De;ftardar 11 , E1 2• 
23. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve 

Bahriye Teskilatı, Ankara, 1984, s.329 vd~ 
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Defterdarın yönetimindeki maliye örgütü 1838 yılına ka

dar bu şekilde devam etti. Bu tarihte defterdarlıklar birleş

tirilerek Maliye Nezareti kuruldu. 

Merkezi örgüt içerisinde durumu diğer görevlilere göre 

biraz daha farklı olan bir yönetici daha vardır ki, bu da "Kap-

tan Paşa" ya da "Kaptan-ı derya" denilen, Osmanlı denizciliği-

nin başındaki görevli ve aynı zamanda donanmanın baş kumanda-

nıydı. Kaptan paşanın farklılığı sık sık dlonanmanın başında 

merkezden uzaklaşmas~ndan kaynaklanmakta, Divan-ı Hümayun üye-

si olmakla beraber merkezde ise bu toplantılara katılmasıydı(24). 

II.Mehmet zamanında oluşmaya başlıyan deniz kuvvetleri 

henüz güÇlü bir donanma niteliğinde değildi. Bu bakımdan o sı

ralarda "Kaptan Paşalık 11 diye bir memuriyet de yoktu. Bu kuvvet

ler Gelibolu'da bulunduğu ve tersane de Gelibolu'da olduğu için 

Gelibolu Sancak beyinin emri altında idi. Daha sonraları Osman-

lıların sınırlarını genişletmeleri ve deniz aşırı yerlerin de 

bu sınırlar içinde kalması, buraları elde tutmak ve merkezin 

gücünü bu bölgelerde de duyurarak yönetme gereği ortaya çıkardı. 

Bu durum donanınaya verilen önemi artırdığı gibi başında bulunan 

kaptanın da gücünü ve önemini artırdı. Kaptan Paşalara Cezayir 

Beylerbeyi payesi ve daha sonra da vezirlik rütbesi verilmeye 

başlandı ( 25). 

Kaptan Paşa, her an don,anmayı güçlü tutmak zorundaydı. 

24. Mumcu, s.54 vd. 
25. Pakalın, .s.l82 vd.; Uzunçarşılı, Merke•, s.414. 
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Deniz aşırı yerlerdeki eyaletleri ve adaları yönetme hakkına 

sahipti. Bu nedenle sorumluluğunda bulunan yerleri yönetirken, 

gerekirse Padişah adına tuğralı buyruklar çıkarırdı. Kaptan Pa

şa'nın da konusuyla ilgili alanda dava dinleme ve karar verme 

yetkisi vardı. Aldığı kararı dava nereye ait ise oranın kadı

sına bildirir ya da henüz çözümlemeden davayı kadıya havale e

derdi (26). Yolculukları sırasında ortaya çıkabilecek yeni du-

rumlar için şer'i konularda hüküm vermek üzere yanında ordu, ya 

da donanma kadısı denilen bir görevliyi de götürürdü. 

Kaptan paşa İstanbul'da olduğu zamanlar Cuma günleri Ve-

zir-i ~zamı ziyaret edip,kbnusuyla ilgili işlerde bilgi vermek 

zorunda idi. Aynı şekilde Vezir-i ~zam da tersaneyi sık sık 

teftiş eder ve işlerin nasıl yürütüldüğü hakkında bizzat kaptan 

paşa'dan bilgi alırdı (27). Kaptan paşa bu bakımdan vezir-i ~-

zamın sıkı denetimine tabi idi. 

Kaptan Paşa'nın kısaca değindiğimiz bu konumu ve sorumlu-

luğunda olan tüm görevleri 1867'de Bahriye Nezaretinin kurulu

şuna kadar devam etti. 

Merkezin taşra ile olan bağlantısını sağlayan ve böylece 

Osmanlı sınırları içerisinde merkeziyetçiliğin ve merkezi yöne-

tirnin gücünü taşraya yansıtan, askeri ve mülki yetkilere sahip 

devlet görevlileri 11 Beylerbeyleri" idi. Eyalet yönetiminin ba-

şında bulunan bu memurlar, yönetimlerinde bulunan yerlerde mer-

26. Uzunçarşılı, Merkez, s.415. 
27. Bu ziyaretler sırasındaki teşrifat kuralları, Kaptan Paşa

ların bu göreve atanmaları sırasında yapılan törenler ve 
bu göreve gelenlerin gelirleri hakkında ayrıntılı bilgi i
çin bkz. Uzunçarşılı, Merkez, s.416 vd. 
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kezi temsil ederler, eyaletin bütün işlerinden sorumlu olurlar

dı. Bölgelerindeki diğer devlet görevlilerinin tümü onun emri 

altında çalışırlardı. En yüksek rütbeli olan Rumeli Beylerbeyi 

İstanbul'da bulunduğu zaman Divan-ı Hümayun toplantılarına ka

tılırdı. Bu bakımdan bir merkez yöneticisi idi. Diğer beyler 

beyleri de merkezden atandikları ve azıedildikleri için merkez-

le sıkı ilişki içerisindeydiler, kolay kolay başlarına buyruk 

hareket edemezlerdi (28). 

IV. Divan-ı Hümayun ve Diğer Divanlar 

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş dönemlerinden beri var

lığını sürdüren ve adı 11Divan" olarak geçen kurul, devletin ge-

lişmesi ve buna paralel olarak da merkeziyetçiliğin güçlenmesi 

sonucu, özellikle XVI. yüzyılda en gelişkin şekline ulaştı. İş-

te bu döneminden itibaren de Padişahın divanı anlamına gelen 

11Di van-ı Hümayun 11 adı kullanılmaya başlandı ( 29). 

Divan-ı Hümayun, Padişahta toplanmış olan yasama, yürUtme 

ve yargı gUçlerinin uygulamaya dönüştürüldüğü ve Padişah adına 

kararların alındığı üst düzeydeki bir organdı. Devlet merkezin-

de~i yöneticilerin çalışmalarını düzenler, devlet işlerini ken-

di başlarına yürUtmel.erine engel olur,görüşülerek karar alınma

sını sağlardı. 

İlk dönemlerde Padişahın bizzat başkanlık ettiği Divan-ı 

Hümayun toplantıları hergün yapılırdı. II.Mehmet, Divan-ı Hüma

yun'a başkanlık etme görevini vezir-i azama bıraktı. Ancak bu 

28. Merkez yöneticisi olmakla beraber, beylerbeylerinin tüm gö
revleri taşra ile ilgili olduğu için daha fazla ayrıntıya 
yer vermedik. Çünkü, biz sadece merkez örgütünü araştırma 
konusu olarak seçtik. 

29. Ahmet Mumcu, Divan-ı Hümayun, Ankara, 1986, s.21 vd. 
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durum padişahın mutlak vekili durumunda olan vezir-i §zama ve

rilmiş olağanllstti bir yetki değildi. Vezir-i §zam divanda di

ğer Uyelerle birlikte tartışarak karara varacak, alınan kararı 

arz yoluyla padişaha iletecekti. Vezir-i §zamın yalnız başına, 

özellikle önemli devlet işleri hakkında karar vermesi söz ko

nusu değildi. Nitekim, II.Mehmet Çandarlı ailesi tarafından 

gtiçlti bin konuma ulaştırılan vezir-i §zamlık makamının gtictinti, 

bu aileyi pasifize ederek sağlamış ve divan üzerinde de kesin 

bir denetim kurmuştu (30). 

Divan-ı Htimayun, Sarayın 11Kubbe altı" denilen böltimlinde 

toplanırdı. Vezir-i §zam başkanlığında "Kubbealtı Vezirleri, 

Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri, Defterdarlar ve Nişancının" 

katılmasıyla Padişah adına devlet yönetimini ilgilendiren her 

konu ve sorun burada görtiştilür, tartışılır, sonuçta alınan ka-

rar padişaha sunulurdu. Padişah tarafından uygun bulunursa bir 

ferman olarak ytirtirltiğe girerdi. Bu kesinleşmiş haliyle mtihimme 

defterlerine kaydadilirdi (31). Markezde bulundukları sürece 

"Kaptan Paşa ve Rumeli Beylerbeyi 11 vezir rijtbesinde ise "Yeni

çeri Ağa sı' nın "da ( 32) liye o larak katıldıkları Di van-ı Hlimayun 

çalışmaları, özgürce her liyenin görüşUnU açıklayabildiği, özel

likle uzmanlık alanlarına ait konularda üyelerin vardığı sonuç

lara ve aldıkları kararlara saygı duyulduğu bir ortamda sUrmUş

tür (33). Şeyhtilislamın İslam dinini temsil etmesi yanında yö-

30. Mumcu, s. 28. 
31. İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihi, Ankara, 1979, s.l46. 
32. Merkez örgütü içinde yer alan Kapı Kulları'ndan konumuzun 

sınırları içinde olmamasından dolayı söz edilmedt. 
33. Üço.1k-Mumcu, s.246. 
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netsel ve yargısal yetkilerinin olmaması, onun Divan-ı Hümayun 

üyesi olarak divan'a alınmasını engellemiştir. Ancak gerekti~ 

~inde bilgi vermek üzere davet edilmişlerdir. 

Danışma ve karar organı durumunda bulunan Divan-ı Hüma

yun hiç bir ayırım gözetmeksizin herkese açıktı. Sabahın erken 

saatlerinde toplanan divanda öncelikle iç ve dış en önemli dev

let işleri görüşülür, sonra ikinci derecede yer alan işlere ba

kılır ve daha sonra da haksızlığa uğramış kimselerin şikayet

leri dinlenir ya da ya zıl.ı olarak bildirdikleri sorunları çö

zümlenmeye çalışılırdı (34). Vezir-i §zam gerekli görürse Di

van-ı Hümayunda duruşmada yapılır ve verilen hüküm hemen uygu

lamaya konulurdu. 

Divan-ı HUmayun üyesi olmamakla beraber, toplantıların 

yürütUlmesinde önemli bir yere sahip olan yardımcılar da vardı. 

Bunların başında 11Reisülküttap" gelirdi.Reisülküttap, Divan-ı 

Hümayun kalemlerinin nişancıdan sonraki şefiydi. Divan-ı Hüma

yun 1 da verilen kararları uygulamaya hazırlardı. Ayrıca dış iş

lerle ilgili olarak nameleri tercUme eder ve belli esaslara gö

re düzeltmeleri yapardı. Toplantıların belli bir düzen içerisin

de yapılmasını sağlamak da yine onun görevi idi. 

Reisülküttaptan sonraki görevliler, nişancının sekreter

liğini yapan "Tezkireciler"di. Tezkireciler, Divan-ı Hümayun 

toplantılarında vezir-i §zamın iki yanında durup, konuşulacak 

ve üzerinde karara varılacak konuları hatırlatırlardı. 

34. Uzunçarşılı, Merkez, s.l3. 
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Üçüncü yardımcı vezir-i ~zama bağlı olan "Çavuşbaşı" idi. 

Divan-ı Hümayun'un açılış ve kapanışında teşrifat görevlerini 

emrindeki görevlilerle beraber yerine getirir, toplantıdan ön

ce tezkerecilerle birlikte dava ve yakınma dilekçelerini ayırır, 

toplantı sırasında da dilekçe sahiplerini sırasıyla düzen içe

risinde kurulun önüne çıkarırdı. Alınan kararların içinde ceza-

ların infazı ile ilgili olanları emrindeki hizmetiilere bildi

rir ve hemen yerine getirilmesini sağlardı (35). 

Divan-ı Hümayun'da görüşülecek işleri sıraya koyan, kara-

ra bağlArıdıktan sonra bunları kaydeden, ilgililere bildiren Di-

van-ı Hümayun'un bürokratik örgütünü oluşturan kalemler de var-

dı. Bu kalemler, nişancının buyruğunda çalışırlardı. Bunlarını 

başkanı da reisülküttap idi. Reisülküttabın yardımcısı ise "Bey-

lik Kalemi"nin başında bulunan 11Beylikçi 11 idi. Divan-ı Hümayun 

Kalemleri her biri farklı iş yaptıkları için Beylikçi Kalemi, 

Rü~s Kalemi ve Tahvil Kalemi olarak üçe ayrılmıştı. 

Divanda görüşülerı konular üzerinde karar verildikten son-

ra evrak önce Beylikçi Kalemine gelir, buradaki katipler tara-

fından hazırlanır, beylikçiniu ya da reisülküttabın kontrolün

den geçerek nişancıya gönderilirdi. Nişancı tarafından tuğra 

çekilerek, kesinleşmiş haliyle mühimme defterine geçirilirdi. 

Rüus kaleminde yüksek rütbeliler dışında kalan devlet gö

revlilerinin, görevlendirilmelerine ait beratlar yazılır, dev:

let memuriyetine girenlerin kayıtlarını tutar ve tüm özlük iş

lerini görürdii. 

35. Divan-ı HHmayun yardımcıları hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz., Mumcu, s.58 vd. 
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Tahvil Kaleminde ise yüksek rütbeli (vezir, beylerbeyi, 

sancak beylerinin) devlet görevlilerinin beratları hazırlanır~ 

özlük işleri buradan görülürdü. Aynıca tırnar ve zeamet verme 

işlerine de bu kalem bakardı. 

Merkezde padişah divanından başka vezir-i azarnın başkan-

lığında toplanan üç divan daha vardı. Divan-ı Hümayun'un güç

lü olduğu dönemlerde bu alt divanlar merkez örgütünün çalışma-

sına yardımcı olurlardı. Di van-ı Hümayun XVI. yüzyıl sonlarııma 

kadar hergün toplandığı ve çalışmalarını düzenli bir şekilde 

sürdürdüğü halde (36) İmparatorluğun çözüm bekleyen bütün iş-

lerini burada görüşüp karara bağlamak mümkün olmuyordu. Bu 

bakımdan padişahın divanında görüşülecek kadar önemli olmayan 

işler "İkindi Di van;ı"adı verilen ve zir-i azarnın kendi di va nın-

da görüşülürdü. Divan-ı Hümayun'un yetkili ve güçlü olduğu dö

nemlerde İkindi Divan'ın pek de önemli bir fonksiyonu yoktu. 

Salı ve Perşembe dışında ikindiden sonra toplanan bu divanda 

vezir-i azam kendi adına karar verirdi. Divan-ı Hümayun'da pa-

dişah adına divana başkanlık yaptığı için sorumluluğu büyüV:tü. 

Oysa kendi divanında padişahın denetimi ve korkusu olmadıği~

çin daha rahat ve özgürce hareket ederdi (37). Vezir-i azam, İ-

kindi Divan'ında dinlediği davalarda, kendisinin kararı yeter

li i~e hemen kararını bildirir ve hükmün yerine getirilmesini 

sağlardı. Fakat, kendisinin karar alması uygun değilse veya 

arza gerek duyarsa Divan-ı HUmayun'a havale ederdi. Bazen de 

36. Uzunçarşılı, Merkez, s.3. 
37. Mumcu, s. 144 vd. 
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verdiği kararı padişaha telhis yoluyla arz ederek onayını alır

dı (38). Eğer dava, şer-i ve hukuki bir konuda ise vezir-i aza

rnın yetkisi dışında olduğundan kazaskerlere veya !stanbul kadı

sına gönderilirdi (39). Divan-ı Hürnayun'un güçlü olduğu dönernde 

vezir-i Azam kendi divanında, daha çok dava dinlemişti ve sade

ce. örfi alanda, karar verme yetkisine sahip olmuştu (40). 

Vezir-i Azarnın başkanlığında toplanan ikinci divan, kazas-

kerleri anlatırken kısaca değinilen "Huzur Murafaası" da denilen 

"Cuma Di van ı "dır •. Cuma günleri Di van-ı Hümayun toplanmadığı için 

sabahın erken saatlerinde kazaskerler vezir-i azarnın konağına 

giderler öğle saatlerine kadar dava dinlerlerdi. Gerekirse öğ

leden sonra da toplantılarını sürdürürlerdi. Örfi konularda ve-

zir-i Azam karar verirken, şer' i konuların çözümünü kazaskerle-

re bırakırdı. Bir ölçüde danışma usulünün yer aldığı bu divan-

da, dava dinleme bakımından Divan-ı Hümayun ile arasında bir 

yetki sınırı yoktu. Cuma Bivanı daha çok Divan-ı. Hümayun'u ta

mamlar nitelikte idi (41). Belki de Divan-ı Hürnayunda yetişme-

yen, görüşmeye sıra gelmeyen davalara burada bakılıyordu. 

Merkezde vezir-i Azarnın başkanlığında düzenli olara~ top

lanan son kurul "Çarşamba Divanı" idi. Her Çarşamba günü !sta,n

bul, Galata, Eyüp ve Üsküdar kadıları toplanıp dava dinlerler

~i. Öğle saatlarine kadar çalışmalarını sürdürürler, daha sonra 

dağılırlardı. 

38. Uzunçarşılı, Saray, s.66. 
39. Uzunçarşılı, Merkez., s.l38. 
40. Mumcu, s.l46. 
41. Mumcu, s. 148. 
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Çarşamba ve Cuma Divanları az da olsa danışma yöntemini 

benimsemişlerdi. Bu yönleriyle Divan-ı Hümayun'un çalışma yön

temini esas aldıkları söylenebilir. İkindi Divanı, vezir-i a~ 

zam seferde olduğu zamanlar merkezde kurulmazdı. Vezir-i aza

rnın vekili olan sadaret kaymakamı, Divan-ı Hümayun'a çarşamba 

ve cuma divanlarına vezir-i ~zam adına başkanlık yapabilirdi. 

Ancak her alanda vekilliğini üstlendiği halde vezir-i azarnın 

kendi di va nı olan ,ikindi di vanını toplama yetkisine sahip değil

di. Vezir-i azam nerede ise ikindi divanı orada kurulurdu (42). 

Merkezde adı divan olan, ancak kurumlaşıp, belli kuralla

ra göre çalışmadığı için divan olaraK kabul edilemeyen, sadece 

olağanüstü durumlarda padişahın başkanlığında yapılan toplantı-

ya "Ayak Divanı" denmişti. Hemen karar verilmesi gerekli durum~ 

larda toplandığı için, anılan kararlar da hemen uygulamaya ko-

nulurdu. Bu toplantılara Divan-ı Hümayun üyeleri katıldığı gibi, 

gerekli görülürse diğer devlet adamları da çağrılırdı. Padişa-

hın önünde oturulamıyacağı için bu adla anılan divanda genel

likle verilen kararlar etkili olmamıştı (43). 

Konumuz açısından önemli olan vezir-i azaını divanı XV'II.yüz.-

yıl•ortalarından itibaren Divan-ı Hümayun'un giderek önemini yi

tirmesiyle güçlenmeye başladı. Divan-ı Hümayun sadece elçilerin 

kabul edildiği ve yeniçeri maaşlarının dağıtıldığı günlerde top

lanacak bir tören aracı haline geldi. Böylece, kuruluştan beri 

42. Mumcu, s.l49'da Sadaret kaymakamının vezir-i azarnın yerine 
ancak, onun adına çarşamba ve cuma divanlarını yönetme hak
kına sahip olması nedeniyle, her iki divanın Divan-ı Hüma
~n'un tamamlayıcısı ve ona bağlı divanlar olduğunu ileri 
surer. 

43. Üçok-Mumcu, s.249. 
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varlığını sürdüren bir danışma kurulu olan bu organ yerini 

11B~b-ı Asaft" de denilen sadrazam dairesine bıraktı. Bu durum 

devlet işlerinin görülmesinde sorumluluk duygusunu azalttığı 

gibi, II.Mehmet'in gücünü kırdığı vezir-i ~zamlık kurumunun 

yine mutlak vekil olarak gücüne güç kattı ve II.Mahmut'un 

(1808-1839) merkez örgütünü düzenleyen reformlarına kadar sür-

~. ·· .. 



BİRİNCİ BÖLÜM MODERN BÜROKRASİYE GEÇİŞ 

I. Klasik Osmanlı Bürokrasisinin Karakteri 

Osmanlı Devlet bürokrasisi padişahın mutlakiyetçi yöne-

tirninden kaynaklanan merkeziyetçiliğin sonucu olarak belirmiş

ti (1). Osmanlı Devletinin sınırları genişledikçe ve faaliyet-

leri de arttıkça Osmanlı Devletinin yönetimine katılanlar ara-

sında bir iş bölümü yapılmış, padişahın hizmetinde ve onun de-

netiminde görevlerini yerine getirmeleri sağlanmıştı. Buna gö

re yönetici sınıf askeriye, ilmiye ve kalemiye olarak örgütfen-
,.---.-----·-·-·--~---·~ 

mişti ve bunların çalışmalarını kolaylaştıran her birinin alt 

bölümleri de vardı. Yönetici sınıfın her kolunda bir hiyerarşi 

söz konusu idi. Bürokratik açıdan yönetici sınıfın kolları açı

sından zamanla güç kazanan bölümü kalemiye oldu (2). 

Di van-ll HUmayun 'un yozlaşarak XVII. yüzyıldan itibaren 

sadrazam dairesinin önem kazanmasıyla, özellikle reisülküttabın 

yönetiminde çalışan kalemiye mensupları arttı ve kalemleri de 

devlet işlerinin yürütülmesinde önemli birimler halini aldı. 

Hatta bu kalemler memur yetiştiren okul görevini de yerine ge-

ı. Nermin Abadan, Bürokrasi, Ankara, 1959, s.32. 
2. Carter V.Findley, 11 19.yy. 'da Osmanlı İmparatorluğunda Bürok

ratik Gelişme", Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedi-
si, Çev.Ahmet. GünlÜk, c.I, s.259. · 
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tirmekteydi (3);. İşte bu durum, sivil bürokrasinin güçlenmesi-

ne ve yönetime egemen olmasına zemin hazırladı. 

Tüm Tanzimat Dönemi boyunca, bu dönemin padişahlarının 

kendilerini yine zıllullah olarak görmelerine rağmen, devlet 

yönetimi artık sivil bürokrasiye mensup aydınlar tarafından 

sağlanmaktaydı ( 4). Bunlar·. reformları yönlendiren, devlet meka

nizmasının Avrupai tarzda işlemesine özen gösteren kimselerdi. 

Bu bakımdan Osmanlı Devleti açısından bürokrasinin modern çağı 

XIX.yüzyıl olmuştu. 

II. B~b-ı !li ve Oluşumu 

B~b-ı !li "yüksek kapı 11 anlamına gelir. Arapça kökenli 

olan bu sözcük Divan-ı Hümayun'un önemini yitirerek, devlet iş-

lerinin sadrazam~tarafından ve onun konağında görüşülmeye baş

lanmasıyla kullanılır olmuştu (5). 

Doğu'da devlet işlerinin görüldüğü tüm resmi dairelere 

"kapı" denmesi bir gelenekti. Doğu kültürünün egemen olduğu 

Osmanlı Devletinde de bu gelenek sürdürülmüş, Saray ve Divan-ı 

3. B~b-ı Ali kalemlerinden başka, sivil bürokrasi için memur 
yetiştiren okul işlevini gören diğer daireler de vardı. nrne
ğin Bab-ı Defteri gibi. Osmanlılarda bürokrat yetiştiren bir 
kurum olmadığından buraya alınan elemanlar, usta-çırak iliş
kişi içerisinde otodidakt olarak yetişir ve yetenekli olan
lar en üst kadernelere kadar çıkarlardı. Osmanlı üst düzey 
yöneticilerinden bir çoğu bu kalemden yetişmişti. Bu bakım
dan kalemlerin Osmanlı bürokrasisinde çok önemli bir yeri 
vardı. Daha fazla bilgt için bkz.A.Hamdi Tanpınar, XIX.Asır 
Türk Edebiyatı Tarihi,Istanbul, 1956, s •. ll3 vd; Osman Ergin, 
Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul, 1977, c.I, s.6? vd. 

4 •. Ilber Ortaylı, Imparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Istanbul, 
1983, s.77. · 

5 •. Tayyip Gökbilgi n, "B§b-ı Ali", İA. 
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Hümayun'dan sonra ikinci derecede·önemli yeri bulunan sadrazam 

konağına ya da dairebine "Vezir Kapısı" denmişti (6). 

Divan-ı Hümayun danışma ve karar organı olarak tüm fonk

siyonlarını yerine getirdiği dönemlerde sadrazam da kendi kona-

ğında ikindi divanı adıyla yaptığı toplantılarda padişaha arza 

gerek olmayan konuları görüşür, çözümlerneye çalışırdı. İşte bu 

durum, sadrazarnın özel yaşantısını da sürdürdüğü konağına res

milik kazandırmış, bundan dolayı "Vezir Kapısı, Paşa Kapısı" 

gibi adlarla anılmasına neden olmuştul Ayrıca yine bu daireye, 

sadrazamlar "asaf" sıfatıyla anıldıkları için "Saray-ı !safi, 

Bab-ı !safi" de denmişti (7). 

XVII.yüzyıl ortalarına kadar her sadrazam kendi konağın-

da oturduğu için paşa kapısı da değişik yerlerde olmuştu. Bu 

durum 1654 yılında IV.Mehmet'in (1648-1687), Topkapı Sarayın' 

daki Alay Köşkü'nün karşısındaki Halil Paşa Sarayı'nı, Sadra

zam Derviş Mehmet Paşa'ya vermesine kadar sürmüştü. Nitekim 

bundan sonra, sadrazamlık görevini üstlenen kişinin hem otura-

bileceği hem de devlet işlerini yü.rUtebileceği resmi bir bina 

paşa kapısı olarak belirlenmişti (8). Binada harem ve selamlık 

dairelerinden başka büyük mutfaklar, ahırlar, asker koğuşları 

ve kalemler ile memurların odaları bulunurdu. 

b. Pakalın, s.l37. 2 7. J.Deny, "B§b-ı Ali", EI • 
B. Uzunçarşılı, Merkez, 8.'"250; Gökbilgin, "B~b-ı Ali 11 ,_ İ!· 
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1) XVIII. yüzyıldaki G·elişme 

XVII. yüzyıl sonl.arından itibaren Di van-ı Hümayun 'un yoz

laşma sı ve padişahların devlet yönetebilecek yetenekte olmama

ları sadrazamları güçlü bir konuma getirdi. Dolayısıyla sadra

zam konağı güçlendi ve yetkileri arttı. Özellikle Sadrazam İb

rBhim Paşa'nın Pasorofça Andıaşmasından (1718} sonra kendine 

taraftar kimseleri idari makamlara getirerek yeni ve güçlü pa-

şa kapısını oluşturmBsı, buranın en önemli devlet işlerinin gö

rüşüldüğü resmi daire haline gelmesine yol açtı (9). Bu durum 

XVIII. yüzyıl boyunca devam ett.i. Tamemiyle I:EI. Se li m 1 e (1 789-

1807) kadar danışma yöntemi terk edildiginden, hemen hemen her 

konuda karar verme yetkisi, sadrezama bırakıldı (10}. Paşa ka

pısının adında meydana gelen değişim de yine bu zamanlarda o-1-

du. Saray-ı Sadr-ı Ali, Divanh~ne-i B~b-ı Ali ya da kısaca B~b

ı Ali olarak anılmaya başlandı. !.Abdülhamit (1774-17'89) döne-

minden itibaren vekanüvis tarihlerinde de diğer· adlarının yanı 

sıra paşa kapısı, 11B~b-ı Ali 11 olarak yer almaya başladı (ll). 

Avrupalılar tarafından Osmanlı Hükümeti anlamında B~b-ı Ali'nin 

"Sublime Porte" olarak kullanımı da bu zamanlara rastlar (12):.. 

9. Mehmet Süreyya, Sicil-i Osman!, İstanbul, 1308, e:. I il, s. 755 
10. I. Abdülhamit dönemin·de, Sadrazarnın uygunsuz davranışlar ı ne

deniyle B§b-ı Defteri 11 de çalışan Menzil Halifes-ini Bursa ve
ya Gelibolu'ya sürmelerinin uygun olacağını belirten arzına 
I.Abdülhamit'in verdiği yanıt şöyleydi: "Ben seni kendime 
vezir-i §zam.ve bağımsız mutlak vekil yaptım. Hemen hergün 
devlet düzenima ihtimam ederek uslandırılmaları gerekerrle
rin layık oldukları şekilde terbiye edilmelerini bizzat sa
na bıraktım. 11 ~kz. Cevdet Türkay: "Osmanlı Saray ve İdare 
Teşkilatından Ornekler'', Belgelerle Türk Tarih Dergisi, 
2 4 tl9 6 9 ) t s • .4-6 • 

ll. Uzunçarşılı, Merkez, s.249. 
12 .. Gökbilgin, 11Bab-ı Ali", !A.. 
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1830'lu yıllara kadar B~b-ı Ali, sadrazamların özel yaşan-

tılarını da sürdürdükleri devlet dairesi olarak varlığını korudu. 

Ancak, bu tarihten sonra II.Mahmut'un sadrazarnın mutlak vekilli

ğini kırma yolundaki
1
tutumuve kabine yönetiminin kabulü (13}j 

B~b-ı Ai'yi artık paşa kapısının devamı olmaktan çıkararak, yi-

~-dan~şm·a -yÖtetiminin de esas ~:t..lınd:;~~, meclisleri de içine 
'~--P.<<"-'-·-~ -- "•· 

alan bir merkez ~-.r:S:~~~.' _ _?-e:ı:~~-t idaresinin merke-zL.haline dönüş-
---·----·-·-·-·--~·--·····--

türüldü (14). 

2) Sadrazama Bağlı Bürokratlar ve Çalışmaları 

Sadrazama bağlı ilk B~b-ı Ali ricalini "Sadaret Ketlilldası, 

Reisülküttap, Çavuşbaşı" ve bunların yönetimindeki kalemler ve 

katipler oluşturmuştu (15). Ayrıca altı müsteşar vardı. Müşte

şarlardan; "Kethüda Katibi ve Teşrifatçı, Sadaret Kethüdası'nın, 

Beylikçi ve Mektupçu Reisülküttab'ın, Büyük ve Küçük Tezkereci

ler de Çavuşbaşı'nın" buyruğu altında çalışırıardı (16). 

13. Carter, V.Findley: Bureaucratic Reform in the Ottoman Em ire: 
The Sublime Porte 17 9-19 , New Jersey, 1980, s.l4 ; 
Richard L.ChBmbers: "The Civil Bureaueracy: Turkey", Politi
cal Modernization in Japon and Turkey, Princeton, 1964, 
s.319. · 

14. ?;evfik Temelkuran : "Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi", İst'. 
Uni. Ed.Fak.Tarih Ens.Derg., sayı 6(İstanbul, 19'f5}, s:I3'I'de 
1260/'1844 1 de B~b-·ı Ali teşkilatının kurulmuş olmasından ve 
merkez idare siöteminde önemli değişikliklere neden olduğun
dan söz eder. Tanziffiat devrine gelinceye değin adı, anlamı 
ve yapısı değişen bu yönetimsel mekanizmanın kesin kuruluş 
tarihini vermek pek sözkonusu olamamaktadır. Burada söylene
cek en doğru söz tarihsel süreç içerisinde gelişmiş olduğudur·. 

15. Gökbilgin, "Bab-ı Ali", İA. 
16. Josey von Hammer, "XVIII:Asırda O~manlı İmparatorluğunda Dev

let Teşkil~tı ve BAb-ı Ali", İst. Uni .Huk .• Fak.Mec., Çev .Hali t 
İlteber, c •. VII/2-3, s.571 .. 
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B~b-ı ~li'den önce devletin merkez bürokrasisini oluştu

ran Divan-ı Hümayun kalemleri de Divan-ı Hümayun'un işlevini 

yitirmesiyle XVIII.yüzyıldan itibaren B~b-ı ~li'ye geçmiş, ancak 

eski önemli koruımıarını kaybederek, Paşa kapısı ile saray ara-

sındaki yazışmaları düzenlemekle görevlendirilmişlerdi. Bunla-

rın görev ve yetkilerini devralan iki yeni birim daha açılmış

tı ki, bunlar 11 f.'lektubi-i Sadr-i Ali ve Arnedi Ialemleri"'ydi. 

XVIII.yüzyıldaki B~b-ı Ali bürokrasisinin elemanları ve 

işlevi şöyleydi (17): 

A. Sadaret KethUdası (Kahya Bey}-

Halk arasında 11Kahya 11 da denilen Kethüda sözcüğü Farsça 

kökenlidir ve iş gö.ıren anlamındadır ( 18). Önceleri sadrazama 

bağlı memurlardan biri olan ve resmi hiçbir sıfatı olmayan Ket

hUdanın bu durumu, Nevşehirli İbrahim Paşa'nın 1718'den sonra 

yaptığı yeni düzenlemelere kadar devam etti. 11Kethüday-ı Sadr-ı 

~li" de denilen Sadrazam Kethüdasının, Bab-ı Ali'ye girip resmi 

memur olarak kabul edilmesi, İbrahim Paşa'nin sactareti zamanın

da bu şekilde oldu(l9). Zamanla nüfuzu artara~, sadrazamdan son-

ra en önemli makamı işgal etmeye başladı. Askeri rütbesi olmamak

la birlikte her türlü dahili işlerle ilgilendiğinden, tüm işle-

rin ve görevlilerin en üst kaynağı burası oldu. 

17. Bab-ı Ali'de Sadrazarnın yönetiminde bulunan tüm görevlilere, 
k~tiplere. "Hademe-i B§b-ı Asafi" denilmişti.c. Bk~ .. Uzunçar
şılı, Merkez, s.256. 

18. Hammer, s.566'da kethüdanın, kaymakam ile karıştırılmaması
na dikkat çekmiş, kaymakamın; sadrazarnın İstanbul'da olma
dığı zamanlarda vekilliğini yaptığını, kethüdanın.ise her 
zaman iş ha ş ında olduğunu, Sadrazarnın yalnız başına üstes:in
den gelemeyeceği tüm iç işlerinde yardımcı statüsünde çalış
tığını belirtmiştir •. 

19. Uzunçarşılı, Merkez, s.256. 
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Bu nedenle saygınlığı da giderek arttı, hatta kethtidalıktan : 

sadrazamlığa yükselenler de oldu (20). 

Sadaret Kethüdası'nın kalemiye sınıfına mensup olan ~~tip-
• 

lerle birlikte iç işlerinin ytirüttildtiğü özel dairesi vardı. Ka-
~~-----·- ~~ - . 

tiplerin şefi durumundaki kethtida katibi, emrindeki diğer k~tip 

ve şakirdlerle kalemin tUm yazı işlerini görürler, sadaret ket

hüdasının sorumluluğunda olan iç işlerine ait her türlü belgeyi 

düzenleyip, ne zaman, nereye gönderildiğini de.fter1are kaydedilir-

di. Kethüda K~tibi, sadaret kethüdasının özel sekreteri de oldu-

ğu için, sadrazarnın ve sadaret kethüdasının görevlerinin karşı-

lığ~- olarak aldıkları vergi ve gelir~eri tahsil ede~· ve her ay 

bu gelire ait hesabı düzenıerdi (21). 

B~ b-ı Ali 1 de, sa da ret kethüdasına -ba-ğ'lı .. -ola-rak, görev ya

pan diğer müsteşar teşrifat:çı idio I. Süleyman, tarafından oluş-
·---·- - . 

turulan teşrifatçılık, Divan-ı Hümayundaki önemli görevlerden 

biriydi .. Teşrifatçının B~b-ı Ali'ye girmesi ITI.Ahmet ( 1703-1730): 

zamanında olmuştu. Saraya ve Paşa Kapısına ait tüm törenlerden 

teşrifatçı sorumlu idi. Teşrifatçıya bağlı bir kalem vardı. Bu 

kalem1:n genel olarak görevi saraya ve devlet dairelerine ait tö-

ren işleriyle ilgilanrnek ve bunları düzenlemekti. Kalemde şef 

olan teşrifatçıdan sonra yardımcılığını yapan 11 Teşrifat Kisedarı, 

Teşrifat Halifesi, Kaftancıbaşı ve Teşrifat Kisedarı Yamağı" bu

lunurdu. Kaftancıbaşı, padi'şah ve sadrazarnın huzuruna çıkacak 

20 .. 

21. 

Örneğin; Tiryaki Mehmet Paşa, Divittar Mehmet Paşa, Halil Harnit 
Paşa ve Mehmet Sait Paşa bunlardandır. Bkz., Uzunça~şılıt 
Merkez, s.257, not, ı. 
Hammer, s .. 584. 
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olanlara giydirilec·ek kıyafetlerden sorumlu idi. Diğerleri ise 

saray ve devlet törenlerinin bütün kayıtlarını tutmak ve bunla-

rı korumakla görevliydi (22}. 

B~b-ı Ali teşkilatını oluşturan, sadaret kethüdasına bağ-
---~----- ---- ----

lı, daha alt düzeyde görevliler de vardı. Bunlar Yeniçeri ağa-

sının, sipahi kumandanının, silahdarlar kumandanının, cebecile-

rin v~. B~b-ı Ali'deki temsilciliğini yapan görevliler, vekil

ler, çavuş1cı_ı:-dı. Ayrıca kalabalık bir grup oluşturan bu görev

liler içinde "Ases başı,Su başı" gibi önemli görevleri yerine 

getirmekle sorumlu olan kimseler olduğu gibi, sadece resmi ~ö

renlerde emrindeki 30 kişiyle yer alan "Delile.ır Ağası" gibi gös

termelik olarak yer alanlar da vardı (23). 

Sadaret kethüdaları emrindeki memurlar ve diğer görevli

lerle tüm ülkedeki bütün iç işlerinden sorumlu olmakla beraber, 

Bab-ı Ali'nin güvenliğinden ve asayişindende sorumluydular. 

Sadrazarnın B~b-ı Ali'de olmaması halinde; Örneğin Padişahın sa-

rayına gitmiş olduğu zamanlarda, şehirde dolaştığı günlerde ve

ya divan olduğunda B~b-ı Ali'den ayrılmayarak bir tür bekçilik 

yapardı ( 24 ). 

22. 
23. 

24. 

Uzunçarşılı, Merkez, s.58 vd.; Temelkuran: s.l35. 
Ases başı, Yeniçeri miralayıdır. Hapishanelerin korunmasın
dan sorumludur. Ayrıca saray veya B~b-ı Ali'de toplanacak. 
bütün divanlarda bulunmak zorundadır. Su başı ise Yeniçeri 
Oca~ına mensup, güvenlik teşkilatının en üstünde yer alan 
görevlidir. Ases başı ile birlikte askeri sınıfa mensup o
lanlar dışındaki suçlulara, verilen cezaların uygulanmasın
da, özellikle idamlarda hazır bulunmakla yükümlüydü. 
Deliler Ağası için Hammer, s.570'de cesaretli bir kimseyi 
kast ettiğini, zaten cesaretli olmak için de bira~ deli ol
mak gerektiğini, adamlarıyla birlikte resmi olaylarda görev 
aldığınıbelirtir. Sadaret Kethüdasına bağlı tüm görevliler 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Hammer, s.568-57f0. 
Uzunçarşılı, Merkez, s.257 vd. 
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Ülke y~netiminin sadrazamdan sonra ikinci ~nemli mevkiin

de bulunan sadarat kethüdasının, atanması ve g~revden alınması 

padişaha aitti. Ancak, genelde g~revde kalması sadrezama bağ

lıydı. Çünkü, sadrazarnın g~zden düşmesi halinde, kethtida da 

saygınlı~ını yitirir ve azledilirdi. 

B. Reisülküttap (Reis Efendi) 

Reisülktitt~p, Divan-ı Hümayun'da, nişancının y~netiminde 

sadrezama ba~lı yazı işleri ile ilgili kalemlerin ve buralarda 

g~rev yapan k~tiplerin çalışmalarından sorumlu daire reisiydi 

(25). XVIII.yüzyılda B~b-ı Ali'de yani sadrazam dairesinde ~-

nemli bir yere geldi. Zaman içerisinde kendisi ve dairesi diplo-
--····-~ ..... ~-~ ··-"·--

matik faa~lerin arUresı nedeniyle daha fazla dikkat çeker 

--------oldu ve bir ~lçüde hariciye nazırı konumuna yükseldi. Bu ~nem-
-- - -·-···· -. - ._, "-~-- --~-, ' • •• --y -c-

li değişiklik gerilemekte olan imp~§l_~9!'11:J.ğun a_yakta. ka-J:a.:e.Hme/c·J\ 

çabasından doğmuştu. Çünkü artık yabancı devletlerle ilişkile

rinde askeri güç yeterli değildi (26} .. Bütün kurum ve kuruluş

lar da yenilik yapılmalıycı.:ı. Fa~at bunl.l_ gerçekleştirebilecek 

kadro yoktu. Avrupa ~rnek alınacaktı, ve oradan getirilecek 

elemanlarla bu işe başlanacaktı. İşte bu yaklaşım, Avrupa ile 

ilişkileri sürdürecek Reisülküttap ve dairesini dolayısıyla 

sivil bürokrasiyi XVIII.yüzyıl sonu ile XIX.yüzyıl başlarında 

bütün dikkatleri üzerine çeken bir konuma yükseltti. Bununla 
' ---· ------ --- -

beraber reisülküttap; vezirler, defterdarlar ve nişancılar gi

bi devle~ erk~nı denilen ~ev!~! ileri gelenleri arasında sa-

25 .. Halil İnalcık, "Reisülküttaıp 11 ,İA. 
26. Findley, s.67. 
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yılmayıp, B~b-~_Ali veya devlet ricali adı verilen devlet adamı 

sınıfından sayıldı. Buna neden ise Divan-ı Hümayun'da üye olma

ması ve söz hakkına sahip olmayışı idi. Bunun uzantısı olarak, 

B~b-ı Ali'de bile görüş bildirme hakkına sahip olamadı (27). 

Reisilküttap, XVIII.yüzyıl başlarından itibaren hergün pa-

dişaha arzedilmek üzere telhis ve takrirleri hazırlar, sadrazam-

da bunları bizzat padişaha sunardı. Bu nedenle reisülküttap, dev-

letin bütün iç ve dış işleri hakkında bilgi sahibi idi. Kendi 

dairesinden çıkan her türlü belgenin ve fermanların üzerine, 

"görülmüştür, uygundur" anlamında "sah" işaretini koymakla o 

belgenin ya da fermanın geçerliliğini sağlardı (28). Aslında bu 
.. , ----"-=.-..---;7 

durum nişancının etkinliğini ve eski saygınlığını kaybetmesi de-

mekti. Köprüllller döneminden beri yönetimin artık sadrazam dai-

resinde ve buradaki görevliler tarafından sağlanması, nişancı-

nın bu dairede devlet işlerinin yürütülmesinde yer almaması, 

reisülküttabı nişancının üzerinde bir konuma getirmişti. Hatta 

Divan-ı Hümayun'un tüm işlevini yerine getirdiği dönemde çok ba-

şarılı olan reisülküttaplar ancak nişancılığa yükselirken 1702' 

de şeyhülislamın desteğini sağlayarak sadrazam olan ilk reisül

küttap R~mi Mehmet olmuştur (29). 

B~b-ı Ali'de, reisülküttabın yönetiminde dört kalem vardı. 

27. Uzunçarşılı, Merkez, s.247. 
28. Hammer, s.572 v.d.; Uzunçarşılı, Merkez, s.245 vd. 
29. Reisülküttaplar, ka+emiye sınıfından k~tipler arasından bu· 

göreve gelirken, nişancı İlmiyeye mensup ulemadan seçilerek 
reisülküttabın amiri statüsünde bulunurdu.Bkz., İnalcık: 

. "Reisülküttap", İA. 
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Bunlardan üçü "Divan-ı Hümayun Kalemleri' olarak tanınan ve yi-

ne B~b-ı Ali döneminde şefleri reisülküttap olmakla beraber bey

likçiye bağlı bulunan "Bey li~~ -~l:l'hv~l ve Rüus Kale_ınle_.ı;::i,. 11 idi. 

Dördüncüsü ise, kesin kuruluş tarihi saptanamamış olan, ancak 

XVIII.yüzyılın ikinci yarısında kurulduğu üzerinde durulan "A_-: 

med! Kalemi" idi. 

Divan-ı Hümayun kalemlerinin, B§b-ı Ali'de eski işlevleri..-

ni yerine getirmekle beraber önemlerini yitirdiklerinden yukarı-

da söz edilmişti. Ancak Beylik Kaleminin sözünü ettiğimiz dönem

de de özel bir önemi olmuştur. Bunda etken belki de beylik söz

cüğünün ifade ettiği anlamdı. Beylik, Osmanlılar.'& padişahın 

şer'i alan dışında kalan örfi hüküm, kanun ve tasarruflarını 

ifade eden bir sözci.iktü, ( 30). Sözcüğün anlamını bir yana bıra-

kırsak kalemi ve başındaki göreviiyi asıl önemli kılan gördüğü 

işti. Beylikçi, re~slil!<_U~tabın yardımcısı olarak, Di van-ı Hüma

yun kalemelerindeki k~tiplerin üzerindeki statüsünü B~b-ı Ali'de 

de sürdürdü. Beylikçini n yc5netimindeki "Beylik Kalemi "nde; di-

ğer Divan-ı Hümayun Kalemlerinde yazılan beratlar, f~rmanlar . ________ . .., 

ve başka tüm yazılı evrak kontrolden geçer, mali işler dışında------
ki B§b-ı Ali emirleri burada yazılırdı. Beyl_ikç:l _ tcı.,raf_ından bel-

ge ler kontrol edil_~~kterı ___ ~-~~ra, uygun bulunduğu takdirde '~şah 11 

işareti konur ve ancak reisülküttap bundan sonr~ kendisine ait 
•- •••. • •' --< ,,,P•--··-·~ • • ---. --.~-·•••- ------·•·-···•"> <·• 

işareti koyardı. Düzenlenen her türlü belge buradan gönderilir, 

kalemde yazılan, düzenlenen ve kontrolden geçen belgeler kalem 

çalışanları tarafından kaydedilirdi (31). Ayrıca yabancı devlet-

30. İnalcık, "Reisülklittap 11 , İA. 
31. Hammer, s • .571, 583. -
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lerle yapılmış olan andlaşmalara ait metinler, verilmiş imtiyaz

ıara ait belgeler de burada saklanırdı. XVIII. yüzyıl sonlarına 

doğru Osmanlı Devleti'nin Avrupa Devletleriyle girdiği ilişki 

beylikçi kaleminin de bu ilişkiye bağlı olarak dış işlerindeki 

önemini arttırmıştı. 

B~b-ı Ali'de dördüncü kalem olarak söz edilen Amed1 Kale-

mi, reisülküttabın özel kalemiydi. Amedci de reisülküttabıru ö

zel ka:ti biydi. Farsça olan 11 Amed 11 sözcüğü "geldi 11 demekti. Yeni 

verilen tırnar ve zeamet heratıarına ait vergiyi, reisülküttap 

adına tahsil eden ve bunu da göstermek için amed yani geldi söz

cüğünü yazarak belirleyen görevliye ve kaleme adı yaptığı bu iş

ten dolayı verilmişti (32). 

Sadrazam tarafından padişaha yazılacak telhis ·ve· takri.rler, 

yabancı devlet yöneticilerine gönderilen mektup müsveddeleri, 

barış andlaşmaları, sözleşme metinleri, yabancı elçi ve tüccar

larla yapılan tüm yazışmalar, belgeler bu kalemde yazılır ve 

saklanırdı. Bu nedenle gerek iç işlerinde ve özellikle dış işle-
----------........ 

rinde en önemli bilgilerden haberdar olan bu makama gelecek kim

selerin sır tutan, iyi ahlaklı kimseler olmasına dikkat edili~ 

di (33). 
..___._./ 

Bu oda kuru lmadan önce beylikç:i ve mektubi kalemleri, re-

isülküttabın bu işlerde baş yardımcılarıydı. Daha sonraları iş-

lerin artması, bu odalara düşen görevin fazlalaşması Arnedi Oda-

32. Hammer, s .. 573; Carter V.Findley, 11 The Legacy of Tradition 
to Reform:Origins of the Ottoman Foreign Ministry",Interna
tional Journal of ~JddJe East Studies, I( 1970), s. 341. 

33. Uzunçarşılı, Merkez, s.55 vd. 
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sını gündeme getirdi (34). Özellikle III.Selim ile birlikte 
--------·------ ---·--

Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkiler kurulması ve bunun 

giderek artması nedeniyle yaptığı işten dolayı önemli bir ye

re geldi. Başka bir deyişle re_~_~ülküttabırt dış işlerinde ilk 

kişi olması, amedinin de onun yardımcısı sıfatıyla kendisinin 
v~-

ve kaleminin öneminin artmasına yol açtı. Avrupa başkentlerin-

de Osmanlı sefaretleri kurulduktan sonra, Arnedi odası bu sefa-

retlerden gelen raporların kaydıyla da meşgul olmaya, ayrıca 

Osmanlı elçilerinin isteklerine cevap vermeye başlidı. Böylece 

elçilerle merkez arasındaki ilişkiyi sağl!;iyarı tek 9~~-IY!JJ __ q,rgan 

durul!lgna geldi ( 35) • 

Arnedi odasının bu denli önemli olmasından önce, reisülküt-

taplara kaynaklık eden oda mektubt ya da beylikçi kalemleriydi. 

Yani genellikle 11 Reis Efendiler" buralardan yükselirdi. Ancak 

arnedi kaleminin öneminin artmasından sonra 1779'da Halil Harnit 

Paşa ve daha sonra da Mustafa Reşit Paşa amedcilikte~ reisülküt-

tablığa yükseldiler (36). Arnedi odasının başlangıçta beş ya ~a 

altı k~tibi var iken sonraları bu sayı elliye ulaşmıştı. Mektu-

bi Odası, diva~ kalemi yani beylikçi odası ve kısmen de mühim

me odası, arnedi odası için gerekli memurların kaynağını teşkil 

etmişti. 1830 1 larda arnedi odası terfi zincirinden önemli bir ye-

re gelmiş ve bürokrasi içindeki devlet adamlarının büTik bir bö-

34. 

35. 
36. 

Bernard A.Lalor, "Promation Patterns of Ottoman Bu.reaucratic 
Statesmen ]'rom the Lale Devri Until the Tanzimat", Güney
Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, I(!stanbul,l972), s.84 .. 
Lalor, s.84 vd. · 
!nalcık, Reisülküttap", !A •. 
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llimü bu kalemde yetişmişti (37). 

Yabancı devlet ilişkilerinde ön planda olan bu kalem ça

lışanları geleneksel devlet yönetiminde bir takım değişiklikle

re gidilmesinin gerekliliğini görerek yetiştiler. Yönetici kad

rolara gelince d~ reformların öncülüğünü yaparak, uygulanmasını 

sağladılar. 

Bab-ı Ali'de reisülküttaba bağlı beylikçiden sonraki di

ğ€r müsteşar "Mektupçu 11 idi. "Mektı1b1-i Sadr-ı ali "de denilen 

sadrazam mektupçusu,sonradan reisülküttabın yönetiminde sayıl-

mıştı. Aslında yaptığı iş gereği; nasıl ki kethüda katibi sada-

ret kethüdasının, amedci reisülküttabın özel kalem müdürleri 

ise mektupçu da sadrazarnın özel kalem müdürü olarak kabul edil

miş, ancak yazı işleri görmesinden dolayı reisilküttaba bağlı 

kılınınıştı (38). 

Mektupçunun yönetiminde bulunan "Mektdb!-i Sadaret Odası" 

aslında arnedi ·,odasında n önce kurulmuştu ve XVIII. yüzyıl başla

rından itibaren en fazla tanınan kalem de burası olmuştu (39). 

Mektubi kalemi, sadrazam tarafından ve padişahın fermanıyla bir

likte beylerbeylerine ve diğer devlet memurlarına gönderilecek 

emirleri, buyrukları yazar ve böylece eyaletlerle merkez ara

sındaki ilişkinin sürmesinde aracı olurdu (40). Ancak yaptığı 

iş sadece merkezden taşraya yönelik değildi. Mektupçu ve kalem-

37. Lalor : s.87. 
38. Hammer, s.573, 583. 
39. Lalor, s.80. 
40. Hammer, s.582; Uzunçarşılı, Merkez, s.260 vd. 
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deki otuz katibi eyaletlerden ve merkez dışındaki tüm devlet 

dairelerinin yöneticilerinden gelen evrakı değerlendirir, mek

tupçu bizzat bunların özetini çıkarıp, raporların özetlerini 

sadrazarnın görüşüne sunardı. Bu işi yaparken de belgelerin taş

radan gelen orijinal hallerini gereğinde göstermek üzere yanın-

da bulundurmak zorundaydı. Ancak genellikle mektupçunun özet,le-

rine güvenilir, merkezle taşra arasındaki iletişim onun insiya-

tifine bağlı kalırdı. 

Reisülküttabın yönetiminde sözünü ettiğimiz kalemler ve 

bunların görevlilerinden başka Divan-ı Hümayun'dan Bab-ı Ali' 

ye aktarılan diğer, önemli bir görevli de "Di Vı:l_ı:ı-ı II_~_!!!~yun Ter

cimanı 11 'ydı. 

Osmanlı Devleti kuruluş döneminden beri Batı'lı devlet

lerle ilişki içinde olmuştu. Ancak, bu ilişkiyi sürdürebilmek 

için gerekli Avrupa dillerini öğrenme ihtiyacını Osmanlılar 

hiç duymamışlardı. İslamdan kaynaklanan Osmanlı geleneğinde 

sadece Arapça ve Farsçaya eğilim vardı. Çünkü İslam devletle

riyle Hristiyan devletleri eşit sayılmazlardı. Osmanlılar ken-

dilerini Hristiyanlara göre üstün görürler, padişahlar ve ~ev

let adamları üstünlük duygusundan dolayı yabancı elçileri bi

le küçümserlerdi. Aynı nedenle Batı'lı devletlerin başkentle

rinde kendileri de elçi bulundurmazlardı. Bu durum J;II.Selim 
---~ - -------

dönemine gelinineeye değin bu şekilde devam etmişti (41). 

Osmanlılar, Batı dilleri konusundaki eksikliklerini Di

van-ı Hümayun terelimanı aracılığıyla kapatırlardı. II.Mehmet: ------·-
41. Cahit Bilim, "Tercüme Odası", Ank.Üni.Osmanlı Tarihi Araş

tırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, l(Ankara,l990), s.2g. · 
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<"'~_,r-·· ., 

\vi 
döneminde.kurulan Divan-ı Hümayun tercümanlığı Osmanlılar'ın 

imzalanan an1aşma1arı.nda, yabancı d_evlet elçileriyle görüş_II1e-
-------------._ 

de ih"t;iyacın_ı _karşılamayCl,. yetiyordu. XVI. yüzyıl başlarına kadar 

tercüman olanlar Hristiyandılar. XVI.yüzyıl başlarından itiba

ren ise Hristiyan kökenli ancak Müslümanlığı kabul etmiş kim-

seler Divan-ı Hümayun terelimanı olmaya başladılar. Bu durum 

XVII.yüzyıl ortalarına kadar bu şekilde devam etti. XVII.yüz-

yıl ortalarından itibaren görev Fenerli Rum ailelerine verilme

ye başlandı (42). Carter V.Findley; Fenerli Rumların bu göreve 

gelmelerinin nedenini, İstanbul'da bir cins Yunan tüccar aris-

tokrasisinin doğmasına bağlar. Bu aristokratların görevlerin

den elde ettikleri geliri, ailelerinin genişlemesi ve zengin~eş

mesi için kullandıklarını, Yunan kültürünü öğrenme ve güçlen-

dirme ile hem Ortodoks hem de Osmanlı Devletinde güç ve statü

lerini arttırınayı amaçladıklarını belirtir (43). 

XVIII.yüzyıl B~b-ı Ali'sinde dış işlerini yürüten ve bu 

alanda üst Makamdaki tek sorumlu olan reisülküttabın, yabancı 

devlet adamlarıyla, elçilerle yapılan görüşmelerde, yazışma lar-

da yardımcısı durumunda bulunan Divan-ı Hümayun terelimanı çok 

önemli bir konuma sahip olm~ştu. Özellikle bu yüzyılda artan 

dış ilişkiler nedeniyle aracı durumunda bulunan bu tercümanla

rın iki tarafa ne derece doğru bilgiler verdikleri tartışılır;. 

ki bunların içlerinde, yukarıda amaçlarını belirttiğimiz şekil

de devletin parçalanmnsı için çalışanlar da olmuştu (44). 

42. Bilim, s.31. 
43. Findley, Bureaucratic Reform, s.92. 
44. Tercümanların XVIII.yüzyıldaki durumları hakkında bkz., Bi

lim, s.32 vd. 
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Bu nedenle özellikle XVIII.yüzyıl sonlarından itibaren tercüman

ların tUm dış ilişkilerde çok etkili olmaları nedeniyle, nere

deyse diplomatik ilişkileri zaman zaman yönlendirdikleri bile 

söylenebilir. 

G. Çavuşbaşı 

Sadaret kethüdası iç işlerinde, reisülküttap da dış işle

rinde sadrazam adına devlet yönetiminden sorumlu olurlardı. Ça-

vuşbaşı ise adliyeye ve güvanlik.teşkila.tına a.ii; işlerde sadra

zamın vekili gibi hareket ederdi. Devlet adı~~ suçluları ceza

landırır, mahkeme kararlarının uygulanmasını sağlardı (45). Bu 

bakımdan çavuşbaşı için yürütme gücünün infaz şefidir denmişti 

(46). 

Herhangi bir konuda şikayeti olan kimse, başvuru~\lnu ön

ce çavuşbaşına yapardı. Çavuşbaşı, şikayetleri ya bizzat ken

disi inceler ya da büyük ve küçük tezkerecile.r._tarafından in-

celenmesini_~ağlardı. Daha sonra da davacının yazılı şikayeti

ni görüşülmek üzere ait olduğu mahkemeye, daha doğrusu divana 

hava le ederdi.· Dava, burada karar~_'Q§ğ_1.a,pciı.ktan sonra verilen 
---~-- ---

hükmtin yerine getirilmesi yine çavuşbaşı tarafından sağlanır

dı. Ancak karar uygulanmadan önce, mahkeme kararının üzerinde, 

sadrazam tarafından hükme geçerlilik kazandırılan, sadrazamin 

alınan kararın uygulanmasını onayladığını ifade eden 11 sah 11 i-

şaretinin bulunması ve sadrazam tarafından bu işaretin konma~ 

45. Mahkeme, bugünkü anlamda bağımsız yargı organlarını ifade 
eden, anlamında anlaşılmamalıdır. Merkezdeki divanlarda 
yapılan duruşma lar ka stedilmel<tedir. 

46. Mumcu, s. 62 •. 
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sı gerekirdi. İşte, o zaman çavuşbaşı hükmü yerine getirmekle 

görevli olurdu. 

Ça~şbaşı, bu alandaki görevlerini sayıları altıyüz otu-

zu bulan ve di van _çayu~~· oları;tk adlandırılan Çavt1şlarıı:ı ya!'dı-

mıyla siirdUrürdü. Bu çavuşlar, çavuşbaşının emirlerini yerine 

getiren mahkeme hizmetlileriydi. Başka yiikiimliilükleri yoktu. 

Çavuşbaşı ayrıca sadaret kethiidasına bağlı olan Muhzır 

ağa, Ases başı ve su başı aracılığıyla güvenlik teşkilatına a-

it görevleri de yerine getirirdi. Bu üç görevli tutuklama, mü-

sadere ve idam konularında çavuşbaşına yardım etmekle yükümlüy-

düler. 

Çavuşbaşına bağlı, belirttiğimiz görevlerini uygulamada 

yardımcı olan bir dizi memur daha vardı. Bunlar genellikle ça

vuşbaşı adına daha alt düzeydeki memurları denetleme, kayıtla-

rını tutma gibi işlere bakarlar, ayrıca çavuş başına ait tüm 
1 

belgeleri ve yapılan müracaatları kaydederek korurlardı (47). 

Bunlardan başka çavuşbaşına bağlı yüksek rUtbeli iki ö-

nemli görevli daha vardı ki, bunlar 11 BüyUk ve Küçük Tezkereci 

ler 11 idi. Bu memurlar sabahtan öğle saatlerine kadar çavuşbaşı- , 

nın yanında bulunarak, davacıların başvurularına cevaplar ya-

zarlar, gerek B§b-ı Ali'de, gerekse sarayda toplanan divanlar

da. sadrazarnın yakınında durarak, davacıların şikayetlerini o

kurlar ve verilen karara göre yapılacak işlemi kaydederlerdi. 

Biiyük tezkereci, küçük tezkereciden bir rUtbe üstte idi. 

47. Bu görevliler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Hammer, 
s.578 vd. 
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Büyük tezkereci adedi ağnam adıyla anılan muhasebe kaleminin 

de şefiydi. Kendi dairesinden çıkan belgeye "sah" işaretini 

koymakla bu dairede görülen işin sorumluluğunu üstlenir ve bun

dan dolayı belli miktardaki vergiyi alırdı. Büyük tezkerecinin 

yönetme hakkına sahip olduğu adedi ağham kalemine, küçük tezke

reci muavin olarak verilir ve büyük tezkereciye yardımcı statü

sünde bulunurdu (48). 

XVIII.yüzyıl B~b-ı .1lli 1 sinde sadaret kethüdası, reisülküt

tap ve çavuşbaşı kendilerine bağlı görevlilerle birlikte, herbi

ri kendi görevli oldukları alanda sadrazarnın yürütme glicünü o

luşturdular. Yönetimin, saraydan B~b-ı Ali'ye geçmesiyle birlik

te saygınlıkları ve etkinlikleri artan bu görevlilerin yaptıkla

rı işlere uygun olarak adlandırılmaları ancak XIX.yüzyılda kabi

ne sisteminin kabulü ile gerçekleşmiştir. 

48. Hammer, s.5t32 ,vd. 



İKİNCİ BÖLÜM : XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUGUNDA 

YÖNETİM ALANINDA YAPILAN YENİLİK HAREKETLERİ 

VE MERKEZİ YAPIDAKİ MODERNLEŞME 

XVIII.yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti yöneticilerinde 

benimsenmeye başlayan yeni dünya görüşüne göre; devleti kurtar-

mak için yozlaşmış eski düzenden belli ölçülerde sıyrılmanın 

gerekliliği ve bazı alanlarda Avrupa'nın üstünlüğü kabul edi

ı~iyordu-. 'Ancak bunda başarılı olmak için bir çok faktörürtı oluş

ması gerekiyordu (1). 

III.Selim bu konuda samimi çabalar gösterdi. Ancak çıkar-

ları zedelenen gruplar tarafından engellendi ve yaşamına son 

verilerek. reformları durduruldu. Bu konuda III.Selim'den son

ra tahta geçen II.Mahmut, daha bilinçli davrandı. Öncelikle re-

formlarını engelleyecek olan Yeniçeri Ocağını ortadan kaldırdı 
<-- -~- ------.-

( 1826). Çünkü ordu, siyasete karışmaya başlamış, ülkede yapılan 

her iş bu ocağın onayından geçer olmuştu (2). Daha sonra da 

1830'larda devleti giderek, merkezi ve otokratik yapmaya, mut

lakiyetçi monarşi rejimini uygulamaya girişti. Merkezileşmeyi 
---·--·---··-•·•···---~---··--·--····---• .-,..... "'·"··• .. . . ,. - --·, .. ~--·~·.·i:c,. 

arttırmak için de önce, kendi konumunu güçlendirmeye yöneldi. 

İki yüz yıldır, sarayJ.n rahat yaşamına dalmış olan pa di şahlar 

ı. Metin Heper, 11Kısmi Batılıl.ı:laşma 11 olarak adlandırdığı, 
batıdan aktarmaların, şeriate bağlılık devam ettiği için 
bazı yönleriyle taklitçilikten öteye gidemediğini belirtir. 
Bkz.Metih Heper, Bürokratik Yönetim Geleneği Osmanlı İmpa
ratorluğu ve Türkiye Cumhuriyetinde Gelişimi ve Niteliği, 
Ankara, 1974, s.53 vd. 

2. Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla, ilgili olarak bk21.., 1-Tiya-
zi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, !stanbul, 1978, s.l58 vd; 
Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı~ 
Ankara,l984, s.79 vd. 
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gibi davranmayarak, padişahlığa kendi kişiliğinde devlete hiz

met eden bir kimlik kazandırmaya çalıştı (3). Merkezi örgütün 

yapısında değişiklik yapılmalıydı. Bunu sağlamak için de ilk 

·iş olarak sadrazarnın mutlak vekilliğini ka:ldırmayı planladı(4) ·• 

II.Mahmut'un istediği, sadece sadrazama bağlı bir yönetim değil-

di. B~b-ı Ali'nin batılı modele uygun olarak yeniden düzenlen-

mesinden yanaydı. Burada yer alan yöneticiler ve kalemiye men-

supları yani sivil bürokrasi, askerlerin ve dini sınıfları~ ge

leneksel gücünün yerine geçmeliydi (5). Zaten değişen koşullar

da artık bunu gerektiriyordu. Osmanlı İmparatorluğunun görkem

li dönemlerini canlandırma zamanı çoktan geçmişti. Değişim ge

rekliydi, fakat bu II.Mahmut'un mutlak otoritesine bağlı olarak 

sağlanacaktı. 

II.Mahmut, yönetim alanındaki düşüncelerini bir ölçüde 

de olsa uygulama fırsatı buldu. Bütün gücü ele geçirmeye çalı

şırken, diğer yandan merkezi yapıdaki değişimi gerçekleştirme

ye koyuldu. B~b-ı Ali'yi, sadrazam.dairesi olmaktan çıkararak, 

resmi bir devlet dairesi, devlet yönetiminin merkezi haline ge-

tirdi ve resmi bir daire olarak tanıyan ilk padişah da yine 

kendisi oldu (6). Böylece güçlü merkezileşmenin etkisiyle, ye-

3. Kemal Karpat, "The Transformatian of the Ottoman State, 178.9-
1908", IJMES,. 3(1972}, s;.255. 

4. Carter V .Findley, "The Foundation of the Ottoman Foreign 
Ministry. The Beginıırim:gs. of Bureaucxatic Reform under Selim 
III and Mahmud II", IJMES:, 3(1972), s.410. 

5. Stanford J.-Ezel Kural Shaw, Osmanlı İrnparatorluİ: ve Modern 
Türkiye,Çev.Mehrnet Harmancı, Istanbul, 1983, c.I , s.66. 

6. Daha önce hiç bir padişah fermanlarında Bab-ı Ali'den söz 
etmemişti. İlk kez II.Mahmut, bir yangın sonucu harap olmuş 
B~b-ı Ali.binasının yeniden yapılması için sadrazam Selim 
Mehmet Paşaya gönderdiği fermanda 11 Muhterik olan B~b-ı Ali
mizin evvel baharda inşasına irademiz taalldk etti" diyerek, 
Bab-ı Ali'nin devlete ait bir yer olduğunu belirtmişti. Bk~. 
Pakalın, s.l38. 
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ni bir bürokratik yapı da oluşmaya başladı. Bu bürokratlar sa

dece aklı ölçü olarak alacaklardı. Üstten yönetim geleneğini 

sürdürecekler, fakat başkaları tarafından alınan kararları uy~-

gulama yerine kendileri siyaset yapacaklar, böylece de II.Mah

mut'un aydınlıkçı mutlakiyetini gerçekleştireceklerdi (7). 

Ancak bu durum sürekli olmadı. II.Mahmut öldüğünde, re-

formlar durmuş ve Mısır sorunu çözüm bekliyordu. Tahta geçen 

yenipadişah Abdülmecit (1839-1861), II.Mahmut'a oranla bütün 

siyasal gücü kendinde toplamaya daha az istekli idi (8). Bu or-

tamı değerlendiren Tanzimat Dönemi devlet adamları, B~b-ı Ali' 

yi Sarayın üzerine çıkararak, yönetimi buradan sağlamaya giriş-

tiler·. Ancak bu dönemdeki B~b-ı Ali daha farklıydı. Kabine yön-

temi : uygulanmaya devam etti. Bunun yanında, bugünkü anlamda 

olmamakla ve bir parlamento niteliği taşırnamakla birlikte, bir 

tür yasama meclisleri olarak nitelendirilen, II.Mahmut'un baş-

lattığı meclis uygulamaları da gelişti. Bu gelişme Osmanlı Dev-

letini adım adım "1876 Kanun-i Esasi"'sine, meşruti monarşiye 

ulaştırdı. 

I. XIX.Yüzyıl Elit Grubunun Modernleşmeye Etkisi 

XIX.yüzyıl reformlarını yürüten elit grubu oluşturan yö-

netici kadro, hali vakti yerinde ailelerden gelmişlerdi. Bu 

grup, sadece kendilerinin devleti yönetebilecek nitelikte olduk

larını düşünUrlerdi (9). Onların farklılığı; XIX.yüzyıl başla-

7. Heper, s.61. 
8. Chambers, s.323 vd. 
9. Şerif Mardin, Türki e'de Tonlum ve Si set Makaleler 

Derleyenler, Mümtazer Türköne-Tuncay Ondert stanbul 
s.238. 

ı, 

990, 
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rından itibaren kurulan l~ik niteliğe yakın, Osmanlı Devleti 

için modern sayılabilecek_ okullarda eğitim görmelerinden ve de 

XVIII.yüzyıl sonlarından beri Osmanlı Devletinin dış dünya ile 

ilişkiye girmesi sonucu, Batılı devletlerle ilişkilerin sürdü-

rüldüğü devlet dairelerinden yetişerek gelmelerinden kaynaklan-

makta idi. Bu kurumların içinde en _önemlisi "Tercüme Odası" ol-

du. 

Osmanlıların batılı dilleri öğrenme gereğini duymadıkla-

rından söz edilmiş, bu işi imparatorluğun tercümanları aracı-

lığıyla sürdürdükleri, XVII~ yüzyıl ortalarından itibaren ise, 

tercümanlığın Fenerli Rumların tekelinde XIX.yüzyıla kadar sür

düğü belirtilmişti~ Yunan isyanının patlak vermesiyle, Osmanlı 

Devleti aleyhine davranan Tercüman Constantine Mourouzi, 1821 

ilkbaharında görevinden uzaklaştırılmış ve yerine Rum kökenli 

fakat Müslüman olmuş, Bulgarzade Yahya Efendi ile oğlu getiril-

mişti. Ancak bunlar yoğun işlerin altından kalkamayınca, Yahya 

Efendi'nin gözeti~inde çalışılması koşuluyla Stavraki Aristarchi 

adındaki Rum göreve getirildi. Fakat, bir süre sonra onun da a-

reyhte davrandığı saptanınca Bolu'ya sürgün edildi ve bir daha 

da bu görev Rumlara verilmedi. 

Bu alandaki boşluğun daldurulması ve daha sonraki ihtiyaç

ları karşılayabilecek tercümanların yetiştirilmesi için II.Mah-

mut, "Tercüme Odası"nın açılacağını duyurdu. Odanın başına yine 

Yahya Efendi getirildi. 1833'de yeniden düzenıenineeye kadar, 

odada bir yandan diplomasiye ait tercüme yapılırken diğer yan

dan da B~b-ı Ali'nin çeşitli birimlerinden gelen gençlere dil 

öğretildi. XIX. yüzyılın reformcuları olan bürokratlar, 1833' 
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den sonra buraya devam ettiler, buradan yetişerek, Tanzimat 

Döneminin reformcu liderlerini oluşturdular (10). 

XIX.yüzyıla şekil veren bu elit grup, Avrupa başkentlerin

de kurulan elçiliklerde ya diplomat ya da tercüman olarak görev 

aldıklarından, artık dış dünyayı tanıyan, Avrupa'ya karşı ne 

gibi önlemler alınması gerektiğini bilen kişiler olarak yönetim

de egemen olmaya başladılar (ll). II.Mahmut'dan sonra devlet yö-

netiminde B§b-ı Ali'yi, sadece sadrazarnın değil, çevresindeki 

bürokratik kadronun da yönetime et5emen olduğu hükümet merkezi 

haline getirdiler. Tanzimat Fermanının ilkeleri doğrultusunda 

mal ve can güvenliklerini de padişahların keyfi yönetimine bağ-

lı olmaktan kurtararak, reformlarını gerçekleştirmek için gerek

li zemini hazırladılar (12). Böylece B§b-ı Ali egemenliği, bü-

rokrasinin modernleştiği, güçlendiği, dolayısıyla modern merke

ziyetçiliğin kurulduğu dönem oldu (13). Bu durum, Paşanın Gül-

hane Hattı ile birlikte zaten sınırlandırılmış olan geleneksel 

yönetim hakkının, uygulamada da giderek etkinliğini yitirmesi

ne yol açtı (14). İşte bu dönem sadrazamlarının, paşaların ve 

diğer bürokratların, dönemin padişahlarından çok tanınmaları 

bundandır (15). 

Bu dönem yöneticileri kendilerini padişahın değil, dev

letin hizmetiisi olarak kabul etmişlerdi (16). İslami kurallar-

10. Daha fazla bilgi için bkz. Bilim, s.34 vd. 
ll,., Ortaylı, En Uzun Yüzyıl, s. 90. 
12. Selçuk Yalçındağ, "Kamu Yönetimi Sistemimizin Tarihsel Ev

rimi Uzerine Notlar", Amme İdaresi Derg., c.III/2(1970), 
s.48. 

13. Ortaylı, En Uzun Yüzyıl, s.65. 
14. r1ardin, s.239. 
15. M. Şükrü Hanioğlu, 11 Tanzima t Bürokrasisine Dönüş Arzuları 

ve Jörn Türkler", Türkiye Günlü~ü, 8 (Kasım 1989), s.57. 
16. Mardin, s.239. 
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dan uzak, kamu yararına kendileri tarafından geliştirilen si

yasetin genel iradeyi en iyi şekilde temsil edeceğini düşün

müşlerdi. Hatta Ali Paşa, başkalarına güvenınediği için yetki 

devrine g·i tmediğini açıkça belirtmişti ( 1 7). Aslında amaç, bü-

rokrasinirı siyasal bağımsızlığının sürdürülmesiydi. Ancak bu 

şekilde geliştirdikleri modernleşme programlarını sürdürebi

lirlerdi. Siyasal gücün, Bab-ı Ali'den tekrar saraya geçmesi

ni engellemekti, amaçları. Bunun için de muhalif çevrelerce 

Bab-ı Ali diktatarleri olarak adlandırılan ve eleştirilen Tan-

zimat Dönemi yöneticileri otoriter yönetim sistemini benimse-

diler. Böylece yaptıkları reformlarla, sadece devleti değil, 

zor kazandıkları mevkilerini de koruma çabası içine girdiler 

(18). 

·Bu gruba karşı ilk muhalefet, Yeni Osmanlılardan geldi. 

Bunun yanında, B§b-ı Ali'nin egemenliğinden önce yönetirnde a-

ğırlığı olan askeriye ve ulema da çıkarları zedelendiğinden, 

yeni yönetime karşı için için düşmanlıklarını sürdürüyorlardı. 

Bab-ı Ali bürokratları laik eğitim görmüş yeni nesil ile eski 

muhafazakarlar arasında kalmıştı. Nitekim, Ali Paşa'nın ölümü, 

yönetime ağırlığını koymaya çalışan Abdülaziz'in (1861-1876) 

hemen girişimde bulunmasına neden oldu. Tanzimat reformcuları-

na karşı olan Mahmut Nedim Paşa'yı sadrazam yaparak, sivil bü-

rokrasinirı yönetimindeki egemenliğine son verdirdi. 

17. Heper, s.69. 
18. Findley, 11 0ttoman Foreign Ministry", s.412; Roderic Davison, 

"The Modernization of Ottoman Diplomacy in the Tanzimat Pe
riod", IX.Türk Tarih Kongresi, Ankara, 1981, c.II, s.~~~2; 
Heper, s. 71. 
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İmparatorluğun gerek içte, gerekse Hersek ayaklanması 

nedeniyle dışarıdan yaşad~ğı karışıklık ortamı, anayasalı re

jime söz vererek tahta geçen II.Abdlilhamit'e (1876-1909) kadar 

sürdü~ II.Abdülhamit, tahta geçtikten sonra sözlinde durdu, fa-

kat kısa sürede meclisi kapatarak, Kanuni Esasi'yi de askıya 

aldı. Baskıcı ve tutucu bir yönetim sürdlirmeye başladı. Böyle

ce B~b-ı Ali egemenliği sona ererek, siyasal gliç el değiştir-

miş oldu. II.Abdlilhamit, bu tutumu ve yönetimiyle Tanzimat ru

hundan oldukça ayrıldı (19). 

II. Yürütme Alanında Yapılan Reformlar 

II.Mahmut, Yeniçeri Ocağ:_ kaldırıldıktan sonra merkez 

fu:!-g.ti-t-ü.n-ü.n.-.. modernleş.m.e._ş_i J~onusui}_da ilk adımı :riirü tme alanında 
. ·-- ··" ..... .,,. ___ - ····-" .. _,, 

attı. Avrupa örneğine uygun nezaretlerin kurulmasını sağladı. 

Asıl amacı, çevresindeki memur kadro yardımıyla yönetirnde gliç-

lü bir yere gelmi~ olan sadrazarnın gliclinli kırmak ve kendi mut-

lak otoritesini sağlamaktı. Sadrazamı, "eşitler arasında birin-

ci" ·düzeyine getirmeyi, diğer alanlarda yönetimi, konularında 

uzmanlaşmış, saltanat makamına karşı sorumlu nezaretler arasın-

da paylaştır~ayı uygun buldu. 

Bugünkü modern anlamdaki bakanlıkların işlevlerini yeri

ne getirecek düzeyde gelişkin bir örgütlenme şekli olmamasına 

rağmen en azından bu alanda bir başlangıçtı. Önceleri sadece 

şekilde kalmış görünse dahi, artık geleneksel yönetim şekli-

nin sonuç vermediğinin anlaşılmış ve yeni düzen doğrultusunda 

harekete geçilmiş olması, II.Mahmut'un gliçlli bir merkeziyetçi-

~Bkz. ~ayyip Gökbilgin, "Tanzimat Hareketinin Osmanlı Müesse
.. selerıne ve Teşkilatına Etkileri", Be1leten, XXXI /121(1967), 

s.ıoo. 
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lik kurma girişimiyle paralel şekillenen bir gelişmeydi. 

1) Sadrazam ve Meclis-i Vükela 

II.Mahmut, 4 Muharrem 1254/30 Mart 1S38'de sadrazamlık 

makamının geleneksel statüsünde değişikliği gerçekleştirdi. Bu 

makamın konumunda yaptığı bu düzenlemeyi adında yaptığı değişik-

likle de ifade etmeye çalıştı. Sadaret makamının 11Başvekalet" 

adıyla değiştirildiğini, yeni memuriyete Rauf Paşa'nın getiril

diğini, ayrıca Dahiliye Mezaretinin de Rauf Paşa'nın üzerinde 

olduğunu bildirdi. Bu durum, 4 Muharrem Cuma günü bütün vezirle

rin ve yüksek memurların huzurunda ilan edildi (20). 

Sadrazarnın adında ve konumunda yapılan değişimle ilgili 

olarak yayınlanan hattı hümayunda, gerekçe olarak bir açıklama 

da getirildi. Buna göre dahiliye nazırı olan Akif Paşa'nın has-

talığı nedeniyle görevine devam edemeyeceği, bu nedenle görevin

den alındığı, devlet işlerinin artık çeşitli nezaretler tarafın-

dan görülmeye baflamasıyla birlikte sadrazarnın işinin kalmadığı, 

fakat bütün vekillerin reisi makamında birisinin bulunmasının 

doğru olacağı düşüncesiyle adını da başvekil olarak değiştiri

lerek, bütün vekillerin işlerini takip etme görevinin Rauf Pa

şa'ya verildiği belirtilmişti (21). 

Sadaret makamı bundan böyle bağımsız bir memuriyet olma

yacak, ancak sadrazamlarda olduğu gibi, mutlak vekilliğin sem

bolü olan Padişah mührü başvekil olarak atanan kimseye de veri-

20.TV, 163 (ll Muharrem 1254). 
2l.TV,-_l63--(ll Muharrem 1254); Ahmet Lütfi, Tarih-i Lütfi~ İs

"tanbul, 1302, c. V, s.ll3; Bernard Lewis, "Başvekil",EI 
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leeekti (22). 

Başvekalet ünuanı uzun süreli olarak kullanılmadı. II. 

Mahmut'un ölümünden sonra Abdülmecit'in tahta geçişiyle bir

likte Koca Hüsrev Paşa'ya kendi isteği üzerine sadrazam denil-

meye başlandı. Bundan sonra ara sıra başvekil ünvanı kullanıl-

dıysa da genellikle kısa sürdü ve tekrar sadrazam ünvanı te~ 

cih edildi (23). 

Sadraz<-nlık ünvanı, tekraı:· kullanılmakla birlikte, eski 

büyük gücüne sahip olunamadı. Ancak, II.Mahmut'un yetkisizleş

tirdiği konumda da kalmadı (24). 

Başvekil ya da Sadrazam olan kişi, Meclis-i Vükela veya 

Meclis-i Has olarak adlandırılan, dönemin bir nevi bakanlar 

kurulu olan heyetine başkanlık etme hakkına sahipti. Nezaret-

ler kurulduktan sonra B~b-ı Ali'de haftada iki gün Vükela Mec

lisinin toplanmasına karar verildi (25). Meclisin başlangıçta-

ki üyeleri; şeyhülislam, serasker, kaptan paşa, dahiliye ve 

hariciye nazırlarıyla, Dar-ı Şura-yı B~b-ı Ali ve Meclis-i 

V~l~-yı Ahk~m-ı Adliye başkanlarıydı (26). Zaman içinde neza-

retlerin çoğalması ve başka devlet yöneticilerinin de katılma

sıyla üye sayısı arttı. Bu artışla birlikte Meclis-i Vükela, 

22. Talat Mümtaz Yaman, Osmanlı İmparatorluğu Mülki İdaresin
de Avrupalılaşma Hakkında Bir Kalem Denemesi, Istanbul, 
1940, s.77. 

23. Başvekil ünvanının ne zaman, kimler tarafından kullanıldı
ğı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Uzunçarşılı, Merkez, 
s.l79. . 

24. Sıddık Sami Onar, İdare Hukuku, İstanbul, 1942, c.I, s.594. 
25. Abdurrahman Şeref, Tarıh-ı Devlet-i Osmaniye, Istanbul, 

1318, c.IL, s.379. 
26. Süreyya, s.759. 
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ara sıra yine değişiklikler olmasıyla birlikte genellikle şu 

görevlilerden oluşuyordu : Sadrazarnın başkanlığında, şeyhüli$

lam, serasker, kaptan paşa, tophane-i amire müşiri, Meclis-i 

vaıa ba~kanı, Hariciye, Maliye, Evkaf, Ticaret nazırları, Zap

tiye Müşiri, sadaret müsteşarı, valide kethüdası ve bazı eski 

sadrazamlar (27). 

Divan-ı Hümayun'da olduğu gibi bu kurul da günün soru~la-

rını tartışır ve gör.üşürdü. Ancak Divan-ı Hümayun gibi, atama 

ve yargıya ait işlerle ilgilenme yetkesine sahip değildi (28). 

Görevliler, Padi_şah tarafından atanırlar ve Padişaha karşı so

rumlu olurlardı (29). Bu bakımdan ilke olarak sadrazam karşısın-

da bağımsızlardı. Yaptıkları işten kabine olarak sorumluluk duy-

madıkları için batılı anlamda bir bakanlar kurulu şeklinde a1gı-

lamak da mümkün değildi .. Bunun yanında Mustafa Reşit, Ali ve 

Fuat Paşaların sadrazamlık yaptıkları dönemde, Meclis-i Vükela, 

kendilerine taraftar kimselerden oluştuğundan sadrazam azledil-

diğinde genellikle onların yanında yer alan üyelerde azledilir

lerdi. Vekiller, sadrazamdan yana çoğunluğu sağlamışlarsa, bu 

bakımdan uygulamalarından dolayı kurulun heyet olarak sorumluluk 

taşıdığını söylemek herhalde yanlış olmaz. Çünkü heyet olarak 

sorumlulukları olmasa, sadrazam görevinden alındığında, Meclis-i 

Has'daki yandaşları da azledilemezlerdi. En azından sözünü etti-

ğimiz :paşal3r zamanında modern bir bakanlar kurulu olarak_ ça-

lı şma fırsatı bulmuştu. 

27. Pakalın, s.431 • 
. 28. Lewis, Modern, s. 373. 
29. Enver Ziya Karaı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1976, c.VI, s.ll7. 
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Kurul, sadrazam ve padişaha yasa tasarısı sunma hakkına 

sahipti. Ayrıca merkezdeki diğer meclislerden gelen yasa tasa

rılarında da değişiklik önerebilirdi. Kurulun kararları "müza

kerat. zabıt varakaları" dep.ilen, her biri ayrı konuyu içeren 

defterlere kaydedilirdi. Her konu için ; önce bir özet daha son-

rada lehte vealeyhteki görüşler yazılırdı. Eğer bir yasa tasarı-

sı söz konusu ise padişah tarafından onaylanarak yürürlüğe girern 

son şeklide bu varakalara ilave edilirdi (30). 

Bu sistem, hemen hemen Tanzimat Dönemi boyunca bu şekilde 

işledi. Daha sonra yukarıda belirttiğimiz gibi özellikle II.Ab-

dülhamit'in tutumu, hem sadrazam hem de padişah gibi davranarak, 

yönetirnde tek söz sahibi olması, Meclis-i Vükela 'nın varl·:ık gös

teremememesine neden oldu. 

2) Nezaretlerin Kuruluşları ve İşleyişleri 

II.Mahmut'un merkez örgütündeki düzenlemeleri nezaret-

lerin kuruluşları ile başladı. Bir süredir ordu ve eğitimde de

vam edegelen yenilik hareketleri böylece merkez örgütüne de yan-

sıdı. II.Mahmut, böyle bir teşkilatıanınayı gerekli görüyordu. 

Çünkü artık devlet işlerinin yürütülmesi çeşitli alanlarda uz-

manlık isteyen dairelere ihtiyaç gösteriyordu. Modern bir orga

nizasyon gerekliydi. Böylece Batılı devletlerin yönetim şekli 

uygulama alanına konulacağından, hem Avrupalılara hoş görünmek 

mümkün olacak hem de, onların yönetim alanındaki başarılarının 

sırrını çözerek, Osmanlı Devleti için de yararlı olması sağlana

caktı (31). !şte bu nedenlerle nazırlıkların kurulması düşüncesi 

30~ Shaw, c.II, s.ll5 vd. 
31. Le~ris, Modern, s.97. 
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uygulamaya konuldu. 

A. Evkaf Nezareti 

Osmanlı İmparatorluğunda vakıf, -İslami geleneğin etkisiy

le oluşturulmuş bir kurumdu. Dini amaçlara hizmet için yapılan 

bir toprak veya gelirli bir mülk tahsisiydi. Devletin kurulu-

şundan beri başta padişahlar, vezirler olmak üzere tüm devlet 

ricali, varlıklı aileler, İmparatorluğun her yanında, halk için 

yararlı eserler yaptırırlar ve gelirini belirli kurallarla sü-

rekli olarak bir hayır için tahsis ederlerdi. Fakat öncelikle 

kendi mülkiyetlerinden çıkarmaları gerekliydi. 

Zamanla mülklerin çoğu vakıf haline gelmiş, dini mülk ol-

muşlardı. Bu vakıfların ve gelirlerin denetimi, mülkiyeti hiç 

bir zaman üzerinde olmamakla birlikte ulema sınıfına mensup ve 

ulema tarafından atanan kimselerin elindeydi !32). imparatorluk

ta mülkiyet güvenliğinin olmaması zaman içinde varlıklı kimsele-

ri vakıf yoluna yöneltmişti. Çünkü vakıf şartlarının, mülkiye-

tinden vaz geçmekle birlikte kendisi tarafından belirlenebilme 

avantajı, hali vakti yerinde olanları bu şekilde davranmaya it

mişti. Böylece mirasçılarına harcanacak, ayrılacak geliri ve hi~

metlilerine verilecek görevleri hayır sahibi kendisi saptar, va

kıf işlerini görme, yürütme görevini oğullarına ya da torunları

na bırakma hakkına sahip olurdu (33). 

Tüm vakıf malları gruplara ayrılmış olarak mansıb sahibi 

32. Lewis,Modern,:s.93 vd. 
33. Şeref, s.419 vd. 
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kimselerin nezaretinde idi. Padişahlardan Fatih, Selim ve Sü-

leyman vakıfları sadrazamların, Bayezit vakıfları şeyhülislam-

ların, diğer sultan vakıfları ile nesilleri tükenmiş vezirlerin 

ve bazı devlet ricalinin vakıfları, padişah tarafından belirle

nen kimselerin yönetiminde idi. Diğer bir kısım vakıflar da 

sadrazam, şeyhülislamın yanı sıra İstanbul kadısı, darüssaade 

ağaları tarafından yönetilirdi (34). Bu nezaretlerin her biri

nin birer müfettişi vardı ki, bunlar her yıl hesapları incele

yerek vakfeden kimsenin şartlarına uygun olarak yönetilip yöne-

tilemediğinin de kontrolünü yaparlardı. 

1809'da, II.Mahmut, kendi vakıfları ile I.Abdülhamit va-

kıflarını birleştirer~k 1824 yılına kadar buraya bağlanan diğer 

vakıflarla birlikte sayıları elliyi aşan bir vakıf topluluğu 

haline gelmesine neden oldu. Ayrıca Yeniçeri Ocağı kaldırıldık-

tan sonra, Yeniçeri ve Sekbanbaşı ağalarının yönetiminde olan 

vakıflar da buraya devredildi. Darbhane-i Amire Nezaretiyle bir-

leştirilmiş olan topluluğun yönetiminde aksaklıklar meydana gel-

meye başladı. 

Diğer vakıfların yönetiminde de zaten var olan karışıklı

ğı gidermek ve hepsini bir merkezden yönetmek amacıyla 12 Rebi

ülevvel 1242/15 Ekim 1826'da çıkarılan bir fermanla "Darbhane 

Nezareti• nden ayrı olarak "Evkaf-ı Hümayun Nezareti" kuruldu. 

Nazırlığına da eski darphane nazırı olan Yusuf Efendi getiril

di (35). Evkaf-ı Hümayun hazırlığına darüssaade ağalarının ge-

34. Lütfi, c.I, s.206 vd. 
35. İbn'ül-emin Mahmut Kemal-Hüseyin Hüsamettin. "Evkaf-ı Hüma

yun NezaretinJn Kuruluş Tarihi ve Nazırıarının Hal Tercüme
leri (I)", Vakıflar Derg., Yayınlayan, Nazif Öztürk, Ankara 
1982, c.XV, s.96. 
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tirilmesi de ilke olarak benimsendi. Böylece vakıf yapanların 

şartları da artık önemsenmeyecek demekti. II.Mahmut'un amacı 

vakıf gelirlerini doğrudan kendi idarecilerinden alarak, bu 

alandaki-başı bozukluğu önlemekti. Dini binaların bakım ve o

narımı, dini görevlilerin aylıkları ve diğer dini amaçlar için 

yapılacak harcamaları buradan karşılayıp, artan vakıf gelirle

rini de diğer devlet işlerinde kullanmak üzere hazinede topla

rnaktı. Bu dururndan en çok etkilenen ulema sınıfına mensup kim

seler oldu. Kendileri ve dini kurumlar için ekonomik güç oluş-

turan bu gelirler başka alanlara yöneltilmek üzere ellerinden 

alındı. Bu andan itibaren etkinliğine ve saygınlığına da dar

be yemeğe başlayan ulema, Mekke ve Medine kentlerini destekle

mek için kurulan vakıf)..arı denetimleri altında tu tınakla ~ yetin _ 

· rnek zorunda kaldı ( 36). 

Evkaf-ı Hümayun Nezareti, kisedarlık, zirnrnet halifeliği 

ve sergi halifeliği denilen üç daireden oluşuyordu ve her da

ire için ikişer katip ve kesin sayısı belli olmayan yeter mik

tarda şakird görevlendirilmişti. Bu daireler vakıflara ait tüm 

yazı işleriyle, geliri ve gideri saptarnakla, tahsilatı yapmak

la, muhasebe kayıtlarını kontrol etmekle, vakıflarda görevli 

personelin atan~asına ve bildirilmesine ait görev belgelerini~ 

yazılması ve kayıtlarının tutulması vb.gibi işlerle ilgilenir

lerdi. Kısaca tüm nezaretin işleri buradan görülürdü. 

1830-31 yıllarında nezarete yeni vakıflar katıldı. Neza

ret, ilk kurulduğu zaman, tüm vakıfları kurulduğu andan itiba

ren bünyesinde toplayarnamıştı. Bu, zaman içinde gerçekleşti .• 

36. Shaw, c.II, s.56; Lewis·, Modern, s.94. 
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Kapıağalarına bağlı olan çoğunun yönetimi, defterdar-ı şıkkı 

evvel, reisülküttap, İstanbul, -Galata, Eyüp, Üsküdar kadıları 

yönetiminde olan, altı yüz otuz iki vakıf, kaptan paşaya ve ça

vuşbaşına bağlı diğer vakıflar tümüyle nezarete bağlandı (37). 

Böylece, II.Mahmut'un, vakıfların yönetimini bir merkezden sağ

lama düşüncesi başarıya ulaşınaya başladı. Ancak nezaretin yö

netimine dahil olan vakıfların sayıları arttıkça, daire işleri

ne bakan personel ihtiyaca cevap verınemeye başladı. İşler aksa-

maya, hızlı bir şekilde yürütülmemesi mümkün olmamaya başladı. 

Bunun üzerine 183l'de "Tahrirat Baş Katibi, Mülhakat Gedikleri 

Katipliği ve Ruznamecilik" adlarıyla üç memuriyet oluşturuldu. 

Baş katip kisedara, gedikler katibi zimmet halifesine, yardımcı 
/ 

olacaklar, ruznameci ise bütün cami ve imaret gibi hayır eser-

lerinin tamir ve düzenlemelerini yapmak üzere gerekli ödemeler-

de bulunmakla görevliydi. Ayrıca bunların dairelerine de üçer 

yardımcı atandı. 

1833'de henüz merkeze dahil olmayan Mekke ve Medine Vakıf-

ları Evkaf-ı Haremeyn Mezaretinin yönetiminde idi. Nazırlığı 

1833'den itibaren darüssaade ağalarına verildi. Ancak, ağaların 

diğer görevlerinin de yoğunluğu, buradaki fakıf işlerinin ihma

line neden olmaya başladı. Bunun için nazır olarak yine darüssaa-

de ağaları kalınakla beraber 1834 yılında iş bölümüne gidilerek 

bir müdüriyet oluşturuldu. Fakat bu da çözüm getirmedi. İşlerin 

farklı ellerden yürütülmesi, yetki kargaşasına, işlerin karışma-

sına yol açtı. Tekrar iki görev birleştirilerek, şeyhülislamla-

37. Kemal-Hüsamettin, s.97. 
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rın yönetiminde bulunan vakıflar da buraya bağlandı. Aynı yıl 

içinde Evkaf-ı Haremeyn Nezareti, merkezdeki evkaf nezaretinin 

bir şubesi haline getirildi. Fakat h§laEvkaf-ı Haremeyn Nezare

ti bağımsızdı. Bu durum 1838'e kadar devam etti. 1838 yılında 

Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nin Darphane-i Amire'ye bağlanmasın

dan hemen sonra, 10 Rehiülevvel 1254/5 Haziran 1838'de Haremeyn 

Vakıfları da Evkaf Mezareti'nin yönetimine girdi. Nazırlığına 

da Mehmet Hasip Paşa getirildi. Evkaf-ı Hümayun_ Nezareti'nin 

büyük önem kazanması üzerine bir de müşteşarlık oluşturuldu. 

Müsteşar olarak Darphane-i Amire'de, sahibi ayar olarak görev 

yapan Mehmet Şevki Efendi atandı (38). Açıkta kalan Haremeyn 
1 -

nazırı Ethem Efendi, Dar-ı Şura-yı Bab-ı ~li'ye memur olarak 

tayin edildi. 

Nezaretin yönetim işlerini gören dairelerinde de tekrar 

~üzenlemeye gidildi. Kisedarlık, başkitabetle birleştirilerek, 

Yazışma kalemi denildi. Diğer birimlerde değişiklik yapılmadı, 

hatta bunlara ilave olarak, "Tamirat Müdürlüğü" kuruldu. 

Böylece tüm vakıfların yönetimi merkezde toplanarak tüm 

gelirleri bir bölümde birleştirildi ve devletin ikinci önemli 

hazinesi oluşturuldu. Nezarete bağlı vakıf eserlerinin giderle-

ri dışında, diğer devlet harcamaları için önemli bir maddi 

kaynak sağlandı. Bu durumdan dolayı nazırlığına atanan görev

liler Meclis-i Vükela'ya da dahil edildiler (39). 

38. Lütfi, c.V, s.l24; Kemal-Hüsamettin, s.99. 
39. Kemal-Hüsamettin, s.99; Şeref, s.421. 
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B. Dahiliye Nezareti 

Bir önceki bölümde sadrazama bağlı olan bürokratları an-

latırken, sadaret kethüdasının sadrazam adına iç işleri yürüt-

mekle görevli devlet memuru olduğundan söz etmiştik. II.Mahmut' 

un düzenlemeleriyle birlikte, sadaret kethüdası sadrazama bağlı 

olmaktan çıkarak, sadaret kethüdasının makamı 23 Zilkade 1251/12 

Mart 1836 tarihli fermanla Mülkiye Nezaretine çevrildi. Bu de

ğişim yapıldığı anda sadaret kethüdası olan Mehmet Sait Pertev 

Efendi mülkiye nazırı olarak göreve atandı (40). Kendia:i::ne ve-

zirlik ve müşirlik verilmesine rağmen eskisi gibi Efendi deni-

lecekti. Paşa ünvanını alması bu makamda bulunanlar için ancak 

bir çeşit terfi ile gerçekleşecekth l41). Nitekim bir sene son-

ra Pertev Efendi'ye paşa denmeye başlanacaktı. 

Bu değişimden kısa süre sonra nezarete müsteşar tayin e-

dildi ve ilk mülkiye müsteşarı Mektubi Şerif Bey oldu (42). 

Sadaret Kethüdalığının nezarete çevrilmesinden yaklaşık bir 

buçuk yıl sonra 1253/1837 yılının cernaziyelahirinde Mülkiye Na-

zırı olan Pertev Paşa görevinden azledildi. Yerine hartciye na-

zırı olan Akif Efendi atandı. Akif Efendiye'de vezirlik ve mü-

şirlik rütbesi verilerek Paşalık ünvanıyla Mülkiye Nazırı olma-

40. 
41. 

42. 

Şeref, s.383; Salname-i Nezaret-i Hariciye, 1302, s.216. 
Dahiliye ve Hariciye Mezaretlerinin kuruluşuna ve nazırıa
rına, paşa de nilmemekle beraber ve zirlik ve müşirlik veril.
mesine dair hattı hümayun sureti için bkz. Lütfi, c.V, s.29; 
Ayrıca, mülkiye nazırı olan Pertev Efendi'nin damadı mabey
ni hümayun katibi olan Vasıf Efendi'nin hariciye ve mülkiye 
nazırıarına ait ünvanlar hakkında hariciye nazırı Akif Paşa' 
ya gönderdiği tezkere sureti için bkz. Lü.tfi,c.V, s.l47. 
Yaman, s.75. 
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sı sağlandı (43). 

Akif Paşa, nazır olduktan hemen sonra hariciye ile uyum, 

sağlaması bakımından, mülkiye yerine dahiliye denilmesinin da-
-· ~--------

ha uygun olacağını Padişaha bildirmesi üzerine, mülkiye sözcli- ' 

ğü terk edilerek, onun yerine Dahiliye Nezareti kullanılmaya 

başlandı. Hatta, Akif Paşa sözline değer verilip, önerisinin he-

men gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyetini ifade eden bir 

tezkereyi de Padişaha gönderdi \44). 

Bu değişim, Takvim-i Vekayi'de şu şekilde verildi: Akif 

Paşa'ya Padişah tarafından mlişir rütbesi verildiğinden her ko-
l 

nuda sonsuz bir yetkiye sahip olarak görev yapacaktır ve bundan 

böyle vüzera kesimi paşalık ünvanını kullanacaktır ve mülkiye 

nezareti ünvanı da değiştirilerek Dahiliye Nezareti adını ala-

caktır (45). 

Sadrazarnın yetkisizleştirilmesi sırasında yine de diğer 

bakanların üzerinde bir konumda olmasını sağlamak amacıyla adı-

nın başvekile çevrildiğini bildiren 30 Mart 1838 tarihli hattı 

hlimayunda; Dahiliye Nezaretinin sadarete bağlandığı, sadrazam 

olan kimsenin aynı zamanda iç işlerinin de ylirütliclisü olarak 

43. 

44. 
45. 

1253 yılının cemaziyelevvel'i mi yoksa cemaziyelahir'i mi 
olduğu konusunda kaynaklarda farklı bilgi vardır. Abdurrah
man Şeref, s.383'de, cemaziyelahir olarak alır. Salname, 
1302,s.l98'de cemaziyelevvel olarak geçer. 9 Recep 1253 
tarihli Takvim-i Vekayi'de bu konuda bilgi vardır, fakat 
değişimin mutlaka bu tarihten önce olduğu kesindir. Recep
ten bir önceki ay cemaziyelahir olduğuna göre, Abdurrahman 
Şeref'in verdiği bilgi daha doğrudur. Eğer, cemaziyel evvel 
o1sa idi Takvim~i Vekayi'deki konu ile ilgili olan bilgi, 
Recep ayı içinde değil de cemaziyelahir'de ya da aynı ay 
içinde yayınlanırdı. 
Llitfi,c.V, s~99. 
TV, 155(9 Recep 1253); Salname, 1302, s.216. 
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görev yapaçağı belirtilrnekteydi(46). Böylece Dahiliye Nezareti 

sadrazarnın kişiliğinde birleşti. İlk başvekil ve Dahiliye nazı

rı Rauf Paşa oldu.Ancak sadrazam adına, kendi özerk bürokratik 

yapısı ve sorumlulukları olan dairenin işlerini Abdülmeci t döne-• 

minden itibaren sadaret müsteşarı yürüttü(47). 

Dahiliye Nezaretinin öneminin artması Abdülmecit dönemin-

de oldu. Buna neden, Tanzimatın bu dönemde, vilayetlerde de uy-

gulanmaya başlanması idi. 

Nezaret, yeni mülki teşkilat için 7 cemaziyelahir 1281/ 

8 Kasım 1864 ve 29 Şevval 1287/25 Ocak 1871 tarihlerinde iki 

nizarnname yayınladı. Bu nizamnamelerle validen nahiye müdürüne 

kadar tüm memurun görevleri belirlendi ve yetki alanları belir-

tildi, kısacası yeni statüleri saptandı. Bu nizamnamelere göre; 

valiler sadece mülki işlerle ilgilenecekler, savaş zamanında, 

vilayet askerleriyle birlikte savaşa gitmeyecekl~rdi. Vilayet 

merkezlerine birer mektupçu, defterdar, alay beyi, naib, ceza 

.reisi,savcı, evkaf muhasebecisi, maarif müdürü, ziraat müfetti-

şi, baş mühendis ve nüfus nazırı atanacak vilayetlerin işleri 

bu görevlilerce yürütülecekti. Ayrıca üyeleri kısmen halk tara

fından seçilecek idare meclisleri oluşturulacaktı (48). İşte bu 

iki nizarnname ve uygulanmasına ilişkin denetim Dahiliye Nezare-

tini, sadrazam bünyesinde olmasına rağmen önemli bir konuma ge-

46. TV, 163(11 Muharrem 1254); Salname, 1302, s.l98. 
47. Sadrazam müsteşarlığı ünvanı ilk defa Abdülmecit zamanında 

22 Cemaziyelahir 1255/5 Eylül 1839 tarihinde dahiliye müs
teşarı olan, eski sadrazam İbrahim Sarım Paşa'ya verilmiş
ti. Bkz. Salname, 1302, s.222. 

48. Şeref, s.384 vd.. 
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tirdi. 

Diğer görevleri arasında valilerden en küçük memura kadar 

merkez dışındaki tüm bürokratların atanması, terfileri ya da ce

zalandırılmaları da yer alıyordu. Nezaret fonksiyonlarını yerine 

getirebilmek için dairelere bölünmüştü. Vilayet memurlarını de

netleyen ve izleyecekleri yol ve yöntemi gösteren müsteşarlık 

dairesi, memur seçimini yapan, bunların atanması, rütbe ve ter-

fi kayıtlarını tutan ve emeklilik fonlarını yürüten daireler 

vardı. Ayrıca nüfus sayımı, basının denetlenmesi, mültecilerin 

is~an sorunları ile ilgili daireler de bulunuyordu. Vilayetle-

rin merkezle olan ilişkilerini sağlayan, dahiliye nezaretinde 

valileri temsil eden kapı kethüdaları da bu geniş teşkilat için-

de yer·- alan görevliler arasındaydılar. Bunlardan başka, impara-

torlukta işlerin yürütülmesine ait denetimi yapan Anadolu, Rume-

li ve Arap müfettişleri de yine merkez taşra ilişkisini sürdüren, 

merkezdeki otoriteyi çevrede hissettiren devlet memurlarıydı. 

Bu organizasyon içinde, ayrıca sağlık ve temizlik işleri ile il-

gili özel komiteler de bulunmaktaydı. 

Dahiliye Nezaretiniu, sadrazama bağlı olarak görev yapma-

sı, Tanzimat reformlarının mimarlarından olan Fuat Paşa'nın ölü-

müne kadar sürdü. 18 Şubat 1869'da ~li Paşa Dahiliye Nezaretini, 

imparatorluğun sonuna dek sürecek bağımsızlığına kavuşturdu ( 49). 

49. Shaw, c.II, s.l05 vd. Dahiliye N.ezaretinin T.Meşrutiyetten 
sonraki teşkilatına ait bilgi için bkz., Vecihi Tönük, Tür
kiye'de İdare Teşkilatı'nın Tarihi Gelişimi ve Bugünkü nu=
~' Ankara, 1945, s~5 vd. 
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c·. Har:..ciye Nezareti 

Sadaret kethüdalığının •umur-ı Mülkiye Nezareti"ne çevril

mesi hakkında yayınlanan hattı hümayunda, aynı zamanda hizmet. 

've memuriyetlerinin öneminiiı'artması, tüm dış işleriyle ilgilen-

mesi nedeniyle reisülküttaplık makamının "Hariciye Nezareti"ne 

çevrildiği konusu da yer aldı. Bundan böyle reisülküttap ünvanı 

yerine hariciye nazırı denileceği ve bu makama gelen kişiye ve-

zaret rütbesiyle müşirlik verileceği 23 Zilkade 1251/12 Mart 

1836 'da il§ n edildi ( 50). Böylece I. Süleyman döneminden beri 

devam eden ve özellikle XVIII.yüzyılda önemli bürokratlardan 

biri olarak dış işlerine ait devlet yönetiminde etkili olmaya 

başlayan reisülküttaplık, yerini hariciye nezaretine ve nazırı-

na bıraktı. Bu değişiklikten dolayı son reisülküttap olan Yoz

gatlı Mehmet Akif Efendi vezirlik rütbesi ve müşirlik payesi 

ile hariciye nazırı olarak görevlendirildi (51). 

Fermanla bu değişikliğin sadece ünvan değişikliğinden i-

baret olmadığına dikkat çekilerek, bir vekalet olarak etkinli-

ğinirı ve saygınlığının her konuda süreceği de belirtildi. Ancak 

başlangıçta yapılan, sadece reisülküttabın nazır olarak statü

sünün belirlenmesinden ibaret kaldı. Diğer kurumsal ögelerin 

nezarete dahil edilmesi daha sonra oldu. II.Mahmut, ölümüne ka

dar gerçek bir dış işleri bakanlığının temel ögelerini kurdu. 

1836 yılının Kasım ayında müsteşarlık oluşturuldu. Yaklaşık bir 

50. Şeref, s.417; Salname, 1302, s.l62 vd. 
51. Salname, 1302, s.217. 



62 

yıl sonra da arnedi ve mektubinin memuriyetleri ilgili nezaret-

lerin otoritesi altında iç ve dış ilişkiler şeklinde alt bölüm-

lere ayrıldı (52). 

1837 yılına kadar hariciye ve dahiliyeye ait işler B~b-ı 

Ali'de aynı memurlar tarafından görülürdü~ Fakat, harici işle-

rin ve dış politikanın önem arzetmesi üzerine hariciye memur-

larının diğer kalem memurlarından ayrılmasına gerek duyuldu. 

Bu memurlar iç işleri ve dış işlerine bakmak üzere ikiye ayrıl

dı. Önceki gibi yazışmalar artık bir makamdan olmayacaktı. Her 

iki grup için de bir başkatip atanacaktı. Arnedi Odası bu bölüm-

den dolayı ikiye ayrılarak, birine maruzat-ı dahiliye, diğeri

ne maruzat-ı hariciye odası adı verildi. Dahiliye·odasına Amed

ci Şekip Efendi, hariciyeye eski takvimhane nazırı Mahir Bey, 

maruzat-ı dahiliye ve maruzat-ı hariciye başkatipleri ünvanla

rıyla memur oldular. Her iki oda için de başkatipierin yöneti-

minde çalışacak daha alt düzeyde memurlar atandılar. Gerek da-

hiliye ve gerekse hariciyede çalışacak olan memurların görev

leri, 24 Zilhicce 1252/3 Nisan 1837'de B~b-ı Ali'de yapılan 

bir törenle kendilerine bildirildi, buna göre; her iki gruba 

ait olan katipler üç sınıfa ayrılarak, her sınıf için rütbe ve 

nişanları belirlendi (53). 

Hariciye Nezaretine devlet içinde üstün bir yer sağlayan 

Mustafa Reşit Paşa oldu. Önce, amedilikten elçiliğe yükseldi. 

52. Findley "Ottoman Foreiin Ministry", s.408. 
53. TV, 163tll. Muharrem 1254); Lütfi, c. V, s.l08. 
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l836'da hariciye nezareti müsteşarı ve 1837'de Hariciye Nazırı 

oldu. Mustafa Reşit Paşa'nın, nezaretin kendi alanı ile ilgili 

işlerin yanında, diğer nezaretlerin çalışma alanlarına giren 

konularda da faaliyet gö,stermesi, Hariciye N ezaretine, diğer 

nezaretler üzerinde üstünlük sağladığı gibi, hariciye nazırını 

da sadrazamdan sonra ikinci önemli kişi durumuna getirdi. 

1837 yılında hariciye nezaretinin uygulamada bir varlık 

gösteremediği ve bundan dolayı sözde kaldığı belirtilir. Buna 

gerekçe olarak da, bu dönemde nazır olan Mustafa Reşit Paşa'nın 

Paris elçiliğine atanması, nezaret müsteşari:Nuri Efendi'nin 

İstanbul'da olmaması ve ayrıca Beylikçi ve Amedinin de yurt dı

şında bulunmaları gösterilmiştir (54). Ancak, unutulmamalıdır 

ki, Mustafa Reşit'in Paris elçiliğine atanmasından sonra, bu 

karardan vazgeçilmiş, B§b-ı .A.li 'de -ka lmasıyla daha çcik yararlı 

olacağı düşün~lmüştür. Dolayısıyla elçilik görevi iptal edilmiş

tir ve hemeri bu ilk nazırlığında bile reform hareketlerine yönel-

miştir. Hariciye müsteşarı olan Nuri Efendi'nin başkanlığında 

ziraat, sanayi ve ticaret alanlarında sözüne güvenilir bilgili 

beş kişiden oluşan bir heyetten, ekonomiyi geliştirmek ve daha 

iyi düzeye getirmek için ne gibi önlemlerin alınması gerektiği 

konusunda görüş bildirmelerini istemişti (55). 

Ayrıca yine dış ilişkilerin çalışm3 alanı içinde olmayan 

iç reform yasalarının çıkartılması, imparatorluktaki gayri müs

limlerin durumları ve bu konuda gerekli tüzüklerin hazırlanarak 

54. Findley, "Ottoman Foreign Ministry", s.408. 
55 .• Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara, 1985, 

s.97 vd; TV, 167(14 Rebiülahir 1254). 
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uygulanmasını sağlaması dış ilişkiler ve dış ticaret gibi ko

nularda da ağırlığını hissettirmişti (56). 

Hariciye nezareti, daha sonraki yıllarda özellikle Tan

zimat Döneminde teşkilatını genişletti. Hemen hemen her alanda 

çalışan ayrı daireler oluşturuldu. Mustafa Reşit Paşa'nın iç 

işlerine ait konularda da faaliyet göstermesi üzerine, İmpara-

torluğun sonuna kadar bir kısım iç işlerinin hariciye nezareti-

nin bünyesinde kalmasına neden oldu. Dış işlerine bakan bölüm-

lerde, dış ticaret, yabancı temsilcileri ağırlama, dostluk i-

lişkilerinin sürdürülmesi ve yabancı basını denetleme kalemle

ri 1mlunuyordu. İç işlerine bakan ikiaci bölümde ise Padişahın 

fermanını yayınıayıp kayıtlarını tutan, padişahın yabancı hüküm-

darlara ve devlet adamlarına mektuplarını yazan, yabancı devlet-

ler le yapılan antlaşmaları, memurların atanma yada azil berat-

larını, yurtdışına gönderilen elçilerin kayıtlarını tutan katip-

ler vardı. Ayrıca Osmanlı azınlıklarının uluslararas.ı.. bir sorun 

haline gelmesi sonucu "Mezahib-i Gayri Müslim" dairesi kurulmuş-

tu. ki bu da Hariciye Nezaretinin iç işlerine bakan bölümünde 

yer almaktaydı. Bu dairenin her dini topluluk için alt bölümle.-

ri oluşturulmuştu. Gerek dış işleri, gerekse diğer nezaretler

derr gayri müslimlerle ilgili olarak çıkan emirlerin yayın

lanması ve duyurulması ile görevliydi (57). 

Yine Hariciye Nezaretinin bünyesinde olan "Tercüme Odası" 

diplomat yetiştirmeye devam etti. Buraya devam eden elit grup 

56. Shaw, c.II, s.l06. 
57. Ortaylı, İdare Tarihi, s.271 vd; Shaw, s.l06 vd. 
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için övgü kaynağı oluyordu. Yabancı dil bilenler toplumda en- . 

tellektüel olarak algılanıp, belli bir saygınlık ve yüksek mev-

kilerde memuriyet kazanıyorlardı. Bu nedenle memuriyette yüksel

menin yolu da buradan geçiyordu. Bunun için, Tanzimat Döneminde

de tercüme odasının önemi büyüktü. Nezarette ayrıca "Hariciye 

Evrak Odası" adıyla. bir bölüm daha oluşturulmuştu. Bu girişim 

de modernleşme açısından önemliydi. Çünkü daha önceki dönemde 

kalemlerde görev alan katipler gizli olan ya da olmayan devlet 

yönetimine ait, gerek iç gerekse dış işleriyle ilişkili her tür-

lü belgeyi oturdukları masanın hemen üzerinde duvarlarda asılı 

bulunan terbalara koyarlardı. Kalem görevlilerinin tüm arşivle

ri bunlardı (58). Bu nedenle Hariciye Evrak Odası bu konudaki 

vurdum duymazlığı ortadan kaldıran bir girişimdi. Burası daha 

sonra tüm B~b-ı Ali'nin arşiv odası oldu. 

Hariciye Nezareti diğer nezaretlerde olduğu gibi Avrupa-

i etki ile bu tür örgütlenmişti. Gerçekten önemli işlerde gö

rülmüştü. Ancak nitelikli eleman eksikliği her alanda olduğu 

gibi dış işlerinin, hatta bünyesinde yer aldığı için bazı iç 

işlerinin yürütülmesinde tam verim alınmasını engellemişti. 

D. Di van7ı reavi Nezareti ve Adliye Nezareti 

Osmanlı Devletinde yargı örgütünün başında kazaskerler 

vardı. Şer'i konulara ait davaların görülmesi ve kararın veril-

mesi merkezde kazaskerler tarafından, taşrada ise merkezden a-

58. Katipler, bugünkü gibi masalarda çalışmazlardı. Dizleri 
üzerinde yerde oturarak, "rahle" denilen ahşap, basit kü
çük masacıklarda yazı işlerini yürütürlerdi. 
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tanan kadılar tarafından sağlanırdı. Örfi konularda ise hemen 

hemen merkez yöneticilerinin tümü, kendi dairelerinde ya da 

divanda konularıyla ilgili davalara bakma ve hüküm verme yet

kisine sahipti. Merkez mahkemelerindedaha doğrusu, divanla

rında görülen davaya ait verilen kararın uygulanması da çavuş

başı tarafından gerçekleştirildi. Bunun yanında gayri müslim-

lerin özel hukuk alanındaki bazı işlerini gören, kendi kilise-

leri içinde çalışan mahkemeler ve kapitülasyonlar gereği çalı

şan konsolosluk mahkemeleri de vardı. Genellikle yargıya ait 

işler bu şekilde yürütülürdü. 

XIX. yüzyıla gelindiğinde, II.Mahmut, yönetimi nezaret:-

ler arasında bölme sürecini başlattığında çavuşbaşılık yerine 

1252/1836 'da "Di van-ı Dea vi Nezareti "ni kurdu. İki yıl sonra 

da büyük ve küçük tezkereciler Deavi Nezareti muavinliğine a

tandı. 1287/1870 yılında Adliye Nezaretinirı kuruluşu ile, De

avi Nezareti ortadan kaldırıldı (59). 

Adliye Nezaretinin kuruluşuna kadar, İmparatorluktaki 

yargı işleri çok karışık bir görünüm içindeydi. Tüm sınırlar 

içinde standartıaşmış ve merkez tarafından denetimi sağlanmış 

bir sistem yoktu. 

Şeyhülislam bu dönemde Anadolu ve Rumeli kazaskerlerin-

ce yürütülen tüm yargı işlerinin başına getirildi. Bab-ı Meşi

hat Şer'i yargı örgütünün merkezi haline geldi; Nezaret-i De-

59. Şeref, s.410. Çavuşbaşılığın Deavi Nezaretine çevrilmesi, 
ilk deavi nazırının ve tezkerecilerin kimler olduğu ve ça
lışmaları hakkında yararlandığımız kaynaklarda yeterli bil
gi yoktur. 
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avi de laik mahkeme düzenini geliştirmek amacıyla kurulmuştu (60). 

Zaten Avrupa ile artan ticaret sayesinde bu alanda yani şer'i 

hukuk dışında yeni uygulamalar da başlamıştı. Tüccarlar arala

rında çıkan anlaşmazlıkları şer'i hukuk'a baŞ vurarak değil de 

bizzat aralarından seçtikleri hakemler aracılığıyla çözüme ka

vuşturmayı yeğlemeye başlamışlardı. Bu durum şer'i hukuk'a da 

uygundu ( 61). 

Tanzimat fermanının yürürlüğe girmesi ile fermanda yer a-

lan; can, mal ve namus güvenliğinin keyfi yönetim yerine, evren-

sel hukuK. kurallarına dayalı olarak devlet güvencesinde olması 

adiiye örgütünde düzenlernelerin gerekli olduğı konusunu gündeme 

getirdi. Davaların kanun gereği yürütülmesi görüşü, Tanzimatçı-

ların ilke olarak benimsedikle.ri düşünceyi ifade ediyordu. Bu 

nedenle, Tanzimat dönemini şekillendirenler, adiiye örgütünü la-

ikleştirmek ve modernleştirmek için deavi nezaretini kuran II. 

Mahmut'un yolunda ilerlemelerini sürdürdüler. 

Aslında, yine bu dönemde II.Mahmut'un başlattığı yasamaya 

yönelik reformlar içinde yer alan "Meclis-i V§Ht-yı Ahk~m-ı Ad-

liye" adiiye örgütünün kendisini me yda na getirmekte idi. Fakat 

şerJ·i alan dışındaki kararların, hükmün neye göre verileceği ko-

nusu, ortadaydı. Çünkü sistemleşmiş hukuK kuralları ve kanunlar 

yoktu. İşte bu nedenle Tanzimatçılar din dışı alanda, bu konuda

ki eksikliği gidermek için çalışmalara başladılar. 

60. Shaw, c.II, s.l09. 
61. Mustafa Reşit Belgesoy, "Tanzimat ve Adiiye Teşkil§tı", 

Tanzimat, Istanbul, 1940, s.213. 
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Öncelikle, yukarıda sözü edilen, ticari anlaşmazlıkları 

giderrnek için oluşturulan özel mahkemelere resmi bir nitelik 

kazandırmak için, 1840 yılı 'nda Ticaret Nezaretine bağlı olarak 

çalışacak olan "Ticaret Mahkemesi" kuruldu. Yine aynı yıl, sar

raflar arasındaki sorunları çözmek için, Maliye Nezaretine bağ

lı "Meclis-i Muhasebe" ve deniz ticaretinden doğan anlaşmazlık

ları g~dermek için de liman işletmesinden yüksek mevkiide bulu

nan bir görevlinin başkanlığında özel bir meclis oluşturuldu. 

Merkezdeki ticari davaları görmek üzere oluşturulan bu özel 

meclisler yedi yıl sonra taşrada da örgütlenmeye başlandı. Bu 

tür mahkemeler, şer'i hukuk esas alınarak çalışan diğer gelenek

sel yargı organlarının yanında yer 'aldı. Yargı örgütü ve adliye 

teşkil~tı modernleştirilmeye çalışılıyordu, ancak bu girişim 

şeriat kurallarına göre karar veren kadı kararlarının geçerlili

ğini ortadan kaldırmaya yönelik değildi. Eski düzeni modernleş

tirip, laikleştirmek yerine, Tanzimatçılar eskinin yanında ye

ni kurulan teşkilatın şer'i hukuka ters düşmemesine dikkat et

mişlerdi. Zaten yeni oluşturulan özel ticaret mahkemelerinde de 

şer'i hukuka aykırı olan karar verilmesi mümkün değildi. Bu ne

denle, şer' i hukukun uygulanma sı gerekli durumlarda meclis, 

"Umuru Nafıa Müftüsü"ne danışmak zorundaydı. 

Davayı açacak kimsenin sorununu çözdürrnek üzere yeni o

luşturulan bu özel ,meclislere ya da mahkemelere mi yoksa gele

neksel mahkemelere mi başvuracağı konusu, davacının özel iste

ğine bağlıydı. E~er, yeni ticaret mahkemelerinde sorunun çözül

mesini dilerse önce ticaret nezaretine başvuracak, nezaretin 

havalesiyle oluşturulan mahkemede davasına bakılacaktı. Bu mah-



kernelerin başında karar mekanizmasını yürüten görevliler, dev-

let yönetimi ile ilgili memurlardı. 

Ticaret mahkemelerine yönelik ilk düzenleme 1276/1860'da 

ticaret kanununa eklenen bir ~adde ile yapıldı ve bu maddeye 

göre, bundan böyle ticari mahkemeler bir düzen dahilinde çalı

şacaklardı. İki yıl sonra yapılan 1278/1862 tarihli ''Usulü Mu-

hakeme-i Ticaret Ni zamnamesi" ise bu mahkemeleri n davalara na-

sıl bakacaklarını sistemleştirmeye yönelikti. 

İstanbul ticaret mahkemesi üç daireye ayrılmıştı. Birin-

ci daire yabancılarla Osmanlılar arasındaki kara ticaretini il-

gilendiren davalara, ikinci daire sadece Osmanlılara ait olan 

anla:şmazlıklara, üçüncü daire ise deniz ticaretinden kaynakla

nan davalara bakınakla ~Jkümlüydü (62). Ticaret mahkemeleri bu 

şekilde çalışmalarına, Adliye Nezaretinin kuruluşuna kadar de-

vam etti. 

II.Mahmut, saltanatının son yıllarında sadece memurlar 

ve ulema için bir ceza kanunu kabul etmişti ve bu kanun yürür-

lükteydi. Tanzimatın ilanından hemen sonra, bu alandaki eşit

sizliği gidermek ve fermanın ilkeleri doğrultusunda hareket 

etmek için ceza kanunu kabul edildi. Bu kanun ayr.ıcalı~<:sız o-

larak tüm halkı kapsıyordu. 185l'de yeni bir ceza kanunu yapı-

larak eskisinin yerine yürürlüğe girdi. Ancak bunun da ömrü kı-

sa oldu. Çünkü 1858'de yeni bir ceza kanunnamesi hazırlandı. 

62. Ticaret Mahkemeleriyle ilgili olarak ayrıntılı bilgi için 
bkz.Belgesoy, s.214 vd. 
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Fransız ceza kanununa göre hazırlanan bu yasa ile modern anlam

da ceza hukuku Osmanlı Devleti'ne girmiş oldu (63). 

1865 yılında bu alandaki modernleştiErne girişimlerine bir 

yenisi eklendi. Yapılan bir nizarnname ile her kaza merkezinde 

bir 11Deavi Meclisi", sancak merkezlerinde biri hukuk, diğeri 

ceza işleri~e bakmak üzere 11Meclis-i Temyiz-i Hukuk 11 ve "Mec-

li s-i Cinayet" kuruldu. Vilayetlerde ise "Me c li s-i Temyiz-i Hu-

kuk 11 ve "Meclis-i Kebiri Ci-nayet" adı verilen istinaf mahkeme-

leri oluşturuldu. Bir süre sonra vilayet merkezlerinde bulunan 

iki mahkeme birleştirildi ve 11Divan-ı Temyiz" adı verildi. Tüm 

bu mahkemeler devlet tarafından atanacak üyeler ile halkın seç-

tiği üyelerden oluşuyor ve bunların başkanlığını dq kadılar ya-

pıyordu. Meclis-iDeavi'nin dört üyesi, Divan-ı Temyiz'in ise 

altı üyesi vardı. Bunların yarısı müslüman yarısı da gayrimüs

lümler arasından seçilirdi (64). 

1868 yılında İstanbul'da tüm nizami malıkernelerin üzerinde 

olan "Divan-ı Ahk~m-ı Adliye"oluşturuldu. Divan-ı Ahk~m-ı Adli-

ye'nirı bir dairesi, bütün mahkemelerden verilen kararların en 

üst düzeyde incelendiği tek yer idi. 

Divan-ı Alıkam-ı Adliye başkanlığı, Ahmet Cevdet Paşa'ya 

verildi. Cevdet Paşa göreve geldikten sonra adliye teşkilatını 

düzenlemeye girişti. Nizami malıkernelerin ve divanın teşkilat ve 

63. Daha fazla bilgi için. bkz .• Üçok-Mumcu, s.321 vd. 
64. Şeref, s.412; Belgesoy, s.215. 
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yetkilerini tesbit eden bir dahili nizarnname yaptı (65). Bu 

nizamnameye göre, Divan-ı Alıkam-ı Adliye, biri temyiz mahke

mesi, diğeri sonradan istinaf mahkemesi haline getirilen ge

niş yetkili yüksek bir mahkeme olmak üzere ikiye ayrılıyor-

du (66). 

Bu gelişmeler üzerine iki yıl sonra Divan-ı Alıkam-ı Ad-

liye, nezarete çevrildi ve 1870 yılında Adliye Nezareti kurul

muş oldu. Divan-ı Alıkam-ı Adliye başkanı ola~ kimse bundan 

böyle nazır olacaktı. Henü~ nezarete çevrilmeden önce de baş-

kan olan görevli Meclis-i Vükela 'ya katılma hakkına sahipti .. 

Nezaretin kuruluşundan sonra, yukarıda belirtilen geniş 

yetkili yüksek mahkeme "İstinaf Mahkemesi" adını aldı ve ay-
. 

rı ca bir de "Bidayet Mahkeme si 11 oluşturuldu ( 67). Kurulan bu 

yeni, nizarniye denilen ve kanunlara dayalı olarak kararları-

nın verildiği mahkemeler, din hukukunun~~ giren konular-

da karar verme yetkisine sahip değildi. Böyle durumlarda Müs'

lümanlar şeriat mahkemelerine, gayri müslümler ise dini başkan

ları tarafından seçilen hakimlere başvururlar ve onların ver

dikleri karar geçerli olurdu. Bu nedenle, İstanbul'da kurulan 

" Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iye 11 ve " Fet:vahane " kadılar ta.ıı.-afın-

65. 

66. 
67. 

Cevdet Paşa, "bunca şer'iye mahkemeleri var iken, nizarniye 
mahkemelerine ne gerek vardı" diyenlere Divan-ı Alıkam-ı 
Adiiye'nin genel toplantısında, gereğini Celaleddin Devva
ni adlı ünlü bir kişinin bu konudaki risalesini okuyarak 
açıkladığını, bundan sonra karşı çıkanların düşüncelerinin 
değiştiğini ve kendisini desteklediklerini bildirir. Bkz. 
Ahmet Cevdet, Tezakir, Yay. Cavid Baysun, Ankara, 1986 
c.IV, s.85. Nizarniye mahkemeleri hakkında ayrıca bkz. Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu, "Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat" 
Tanzimat, !stanbul, 1940, s.203. ·. ' 
Ali Ölmezo~lu, ncevdet Paşa", !A. 
Ahmet Cevdet, Ma'ruzat, Yay. Yusuf Halaçoğlu, İstanbul, 1980, 
s.l99. 
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dan islam hukukuna göre verilen kararlar için, temyiz mahkeme

leri olarak düzenlendiler (b8). Yarı laik yargı kuruluşları o-

lan nizarniye mahkemelerinin yargıçları artık hukuk okullarında, 

şer'i yargiçlar ise medreset-ul kuzzat denilen, özel kadılık 

medreselerinde eğitim görüyorlardı (69). 

Adliye teşkilatında ve yargı örgütündeki modernleşmeler, 

nezaretin kurulmasıyla daha da bilinçli olarak yürütülmeye baş-

landı. 1872'de bugünkü. medeqi kanunun konularını, bazı alanlar-

da şer'i hukuk dışında düzenleyen Cevdet Paşa başkanlığında ha-

zırlanarı "Mecelle-i Ahk~m-ı Adliye" tamamlandı ve uygulama ala-

nına kondu. 1877 yılına kadar Hariciye NezaretinE: bağlı olan 

Mezahip işleri, bu tarihten sonra Adliye Nezaretine bağlandı ve 

böylece nezaretin adı Adliye ve Mezahip Nezareti olarak değiş-

tirildi (70). 

Bütün bu gelişme ve değişmelere rağmen Tanzimat Döneminde 

yargı alanında tam anlamıyla ne birlik ne de laiklik sağlanarna-

dı. Kanuna dayalı yargı anlayışı yanında, gayri müslimlerin ce-

maat. mahkemeleri ve şer'i mahkemeler, Blanları daralmakla bera~ 

ber yer aldı. Hatta öyle ki, islami kurallara dayalı yargı ör

gütünde bi le yenileş me hareketlerine girişi ldi. Yukarıda sözü 

edilen "Meclis-i Tetkikat-ı Şeriye" kadılar tarafından verilen 

kararlar için temyiz mahkemesi niteliğinde idi. Oysa islami ge-

68. Belgesoy, s.215; Şeref, s.412. 
69. Ortaylı, İdare Tarihi, s.274 vd. 
70. "Adliye Nezareti", Türk Ansiklopedisi; Nezaretin teşkilatı 

ve 1295 tarihli nizamnamesi için bkz.Düstur, I.tertip, c.IV, 
s.l25 vd. 
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leneğe göre kadının verdiği karar kesindi, bir üst mercide gö-

rüşülmesi söz konusu değildi. Bu bakımdan iki alanda da yeni

lik hareketleri devam etti. Ancak tek bir düzen ve çalışma sis-

temi benimsenmedi. 

E. Maliye Nezareti 

II.Mahmut döneminde kurulan nezaretlerden biri de Maliye 

Nezareti idi. II. Mahmut, henüz ma liye nezareti kuru lmadan önce 

bu alandaki düzenlemelerini başlatmıştı. 1825 yılında daha, Ye-

niçeri Ocağı bile kaldırılmadan, sonradan "Mansure Hazinesi" 

adını alacak olan "r1ukataat Hazinesi" kurulmuştu. Yeniçeri Oca-

ğı kaldırılmadan bir yıl önce bazı mukataatlar daphaneden ayrı

larak "Hazine-i Amire"ye bağlanmış ve şıkk-ı Evvel(başdefterdar} 

defterdarının emrinde hazine-i amirenin bir şubesini oluştu.r:·muş-

tu ( 71). 

Mukataat hazinesinin resmilik k?zanması ancak Yeniçeri 

Ocağı'nın kaldırılıp, yerine "Asakir-i Mansure" ordusunun kuru-

luşu ile oldu. Yeni orduya asker yazımı başlayınca Mukataalar, 

eklenen diğer gelir kalemleri ile birlikte yeni ordunun gider

lerini karşılamak üzere başdefterdarın emrine verildi. Henüz 

bağımsız olmamakla bi:~ikte, mukataaların haricinde cihad ver

gilerinir:ı., yeniçeri le re ve taraftarıarına ait olan, ocağın kal

dırılmasından sonra el konulan mallarının ve tırnarların bu yeni 

hazineye bağlanması gün geçtikçe büyümesine neden oldu (72). 

71. Yavuz -cezar, Osma.iılı Maliyesi' nde Bunalım ve Değişim Döne
mi, !stanbul, 1986, s.252 vd. 

72. Shaw, c.IL, s.72. 



74 

Bu durum, başdefterdarın işlerinin giderek artmasına ve birta-

kım aksamalara yol açtı. Bunu!l üzerine 3 Şubat 1827'de Asakir-i 

Marısure'nirı finansmanını karşılamak üzere buraya bağlanan tüm 

gelirlerin y.önetimi "Muka-taat Ne_zareti" adıyla oluşturulan 

yeni birime verildi ve bundan sonra da "Evkaf Nezareti" gibi ba-

ğımsız olma ilkesi getirildi. Nazırlığına da Es'ad Efendi atan

dı (73). Gelirleri arasına yenileri eklendi; İhtisap resmi adıy-

la alınan vergiler doğrudan mukataat hazinesine aktarılmaya baş

landı. Devletin önemli gelir kaynaklarından biri olan pamuk ve 

pamuklu ürünlerden alınan vergiler ve bazı kaza ve livalardan 

toplanan ağnam resmi de mukataat nezaretine bağlandı. )Yeni gelir 

kaynaklarının hazineye aktarılması büyüyen ve yaygınlaşan bir 

ordu için gerekli olmakla birlikte, zamanla nezaret yöneticile-

ri, bu kaynakların yönetiminde ve vergilerin alınmasında yeter

siz kalmaya başladı.\ Bunun üzerine nezaretin kuruluşundan 3 yıl 

sonra Aralık 1829'da yeni bir düzenlemeye gidildi ve hazine gi-

derleriyle ilgili işleri yürütmek amacıyla ayrı bir "Masarifat; 

Nazırlığı" kuruldu. Başına da Sa i b İbrahim Efendi getirildi. Ha-

zine gelirlerinin yönetimi ise mukataat nezaretinde bırakıldı, 

nazırlığına da Abdurrahman Nafiz Efendi getirildi (74). 

1834 yılına kadar gelir ve giderlerle ilgilenen ayrı nazır

ıarın yönetiminde, rnukataat hazinesi yönetildi. 1 Ağustos l834'de 

rnukataat nezaretine ait işlerin fazlalaştığı ve daha da artacağı 

gerekçesiyle yeniden bir düzenlemeye gidildi ve nezaret defter-

73. Cezar, s.254. 
74. Shaw, c.II, s.72; Cezar, s.~56; Şeref, s.396. 
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darlığa . dönüştürüldü. Mukataat nezareti ve hazinesi deyiminin 

yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye Hazinesi Defterdarlığı"' 

nın kullanılacağı bildirildi. Bundan sonra mukataat hazinesi 

yaptığı işe uygun o larak :kısaca "Mansure Hazinesi" olarak ad

landırıldı. Defterdar olarak da yine Nafiz Efendi görevine de-

vam etti. Birinci sınıf rütbede devlet memuru statüsüne erişen 

defterdar, başdefterdar ile aynı konuma ulaştı. Defterdarlık 

ünvanının verilmesinden önce mukataat hazinesi ile ilgili na-

zırlar ikinci sınıf devlet memuru sayılıyordu ve bu nedenle ha-

zine ile ilgili tüm kararlar başdefterdarın onayına sunulurdu. 

Bu değişikliklerle birlikte, bu durum ortadan kalktığı gibi man-

sure defterdarı ayrıca masarifat nazırının da amiri durumuna 

geldi (75). 

O sıralarda mansure hazinesi ile birlikte başdefterdarın 

yönetimindeki hazine-i amire'den başka bir denazır yönetiminde 

darphane hazinesi vardı. Maasure hazinesi, devletin en önemli 

gelirlerinin buraya kayması nedeniyle en bü~ik hazine idi. Ha-

zine-i amire ile darphane hazinesi arasında da mali işler nede-

niyle bir anlaşmazlık sürüp gidiyordu. Bu anlaşmazlığı ortadan 

kaldırmak için 1835 Eylülünde hazine-i amire ile darphane-i a

mire birleştirildi. Şıkkı evvel defterdarlığı kaldırıldı. Baş 

defterdarlığın kaldırılmasıyla birlikte darphane nazırlığı ve 

de şıkkı sani ve salis defterdarlıklarının da görevine son ve

rildi. Böylece yeni oluşturulan hazineye "Darı:-hane-i Amire Ha

zinesi" adı verildiği gibi, Ali Rıza Efendi defterdar ünvanıy-

75. Cezar, s.259 vd. Shaw, c.II, s.72'de Masaritat Nezaretinin 
amirine defterdar ünvanının verildiğinden söz eder. 
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la yeni hazinenin başına getirildi (76). Bu birleşmeye neden, 

hazine-i amirenin, mansure hazinesinin güçlenmesiyle gerileme-

si ve yardımsız ayakta kalamaz hale gelmesiydi. Bundan dolayı 

devlet hazinesi olma vasfını 'da yi tirmişti. Darphanenin hazine-i 

amireye destek olmasına rağmen, gün geçtikçe durumu daha da bo-

zuldu. Başdefterdar sürekli olarak darphaneden para çekmeye baş-

ladı. Bu durum iki hazine yöneticileri ve memurları arasında an-

laşmazlıkların dağınasına neden olduğundan, birleşme bir yerde 

kaçınılmaz olmuştu. Çünkü bu sırada; darphane hazinesi de, daha 

mansure hazinesi kurulur'~en kendi bünyesinde olan mukataaları 

buraya devrettiğinden ve evka f nezaretine de daphaneye bağlı 

vakıfların yönetimini bırakmış olduğundan eski gücünü kaybetmiş-

ti. Bu bakımdan özellikle ha zine-i amirenin bunu görmezlikten 

gelerek, buradan gelir sağlaması anlaşmazlıklara yol açmıştı. 

İşte bütün bunl~rı engellemek ve iki hazineyi birleştirmek tek 

çözüm idi (77). 

"Darphane-i Amire Defterdarlığı", birleşik olarak faali-

yetlerini, 3 Zilhicce 1253/28 Şubat 1838'e kadar sürdürdü. Ha-

zine-i amire ile darphanenin yönetimleri birbirlerinden ayrıldı 

ve hazine-i amire bu defa mansure hazinesi ile birleştirildi. 

Defterdar ünvanı da kaldırılarak, bu birleşme ile oluşan yeni 

teşkilata "Maliye Nezareti" adı verildi. Nazır olacak kimselere 

vezaret rütbesi ile paşalık ünvanının verileceği de bildirildi. 

Böylece ilk nazır mansure defterdarlığı yapan Nafiz Efendi oldu. 

76. Cezar, s.262; Uzunçarşılı, Merkez, s.374; TV, 162(22 Zilhic
ce 1253). 

77. Cezar, s.263 vd. 
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arasında iş bölümünün yapılması gereği doğunca ve il tizam da 

kaldırıldığı için mukataat teriminin kullanılması uygun görül

rneyerek, 15 Zilkade 1255/20 Ocak 1840'da iki hazine tekrar bir-

·- · - leştirildi ve "Hazain-i Amire" adı verildi. Musa Efendi, bu ye

ni teşkilatın başına defterdar olarak, eski mali düzenin yürü

tülmesi ile, Sa i b Efendi ise Tanzimatın uygulanmasıyla ortaya 

çıkacak olan gelir ve gider ile ilgilenmek ve yeni düzenin mali 

işlerini görmek üzere maliye nazırı ünvanıyla görevlendiler (82). 

Böylece, Tanzimatın uygulandığı bölgelerde görevli muhas

sıllarca merkeze gönderilen vergi gelirlerinden oluşan yeni bir 

hazine oluşmaya başla dı ve buraya "Maliye Hazinesi" adı verildi. 

Padişahın özel gelirlerinin, giderlerini karşılayarnadığının far-

kedilrnesi üzerine, padişahın özel gelir kaynakları da maliye ha

zines5.ne katıldı ve padişaha bu hazineden giderlerini karşılaya

cak düzeyde maaş bağlandı. Böylece, padişaha 1256 yılı Muharrem/ 

1840 yılı Mart ayından itibaren maaş ödenıneye başlandı. Aynı yıl 

içinde 23 Rebiülevvel 1256/25 Mayıs 1840'da merkezdeki diğer ha-

sinelerinde tekrar maliye hazinesi ile birleşmesine karar veril-

di. Artık bütün gelir ve giderin tek sorumlusu maliye nazırının 

yönetimindeki nezaret olacaktı. Aynı zamanda hazineler arasında-

ki gelir ve gider nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar önlene

cek, yetki kargaşası sona erdirilecek, tüm gelir ve giderlerin 

kaynağı maliye hazinesi olacaktı (83). 

82. TV., 191(17 Zilkade 1255). 
83. Gezar, s.289 vd. 
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1842 Haziran'ında, nezaret müsteşarlığı kaldırıldı. Onun 

yerine haziniye kaynak olacak vergi ve diğer gelirleri toplamak 

üzere iki defterdar atandı. Nezare~., muhasebe ve hazine kalem

leri olmak üzere birbirinden bağımsız iki daireden ,·oluşuyordu .. 

Bu yapı Kırım savaşına kadar bu şekilde devam etti. Daha sonra-

ları devletin gelir ve giderlerini incelemek, nezaret ve neza-

rete bağlı dairelerirı hesaplarını kontrol etmek, taşra yöneti-

mindeki mali işleri ve hesapları denetlernek üzere ''Divan-ı Mu

hasebat" adıyla nezarette yeni bir birim oluşturuldu (84) .. Mer

kez dışındaki mali denetimlerini müfettişler yardımıyla gerçek

leştirecekti .. Ayrıca mali yıl başlamadan önce bir bütçe hazır-

layacak, çeşitli dairelerin önerilerini alacak ve bunları dev-

letin geliri ile karşılaştıracak, sonucu maliye nazırına bildi

recekti. Nazır da meclisde görüşülmesini sağlayacak, Meclis-i 

Vükela'ya gönderecekti. Kabul edilmesi halinde padişah onayı 

ile birlikte yürürlüğe girecekti. 

Divan-ı Muhasebat bir başkan ve yedi üyeden oluşuyordu. 

Ayrıca on adet katip görevlendirilmişti. Daha sonraki yıllarda 

katiplerin sayısında artma görüldü ve katip sayısı yirmibir ol-

du. Ancak yine de bütün imparatorluğun mali işlerinin kontrol 

mekanizması durumunda olan bu kurul, yeterli olmamaya başladı. 

Vilayet teşkilatı kurulduktan sonra vilayet merkezlerine birer 

defterdar, liva merkezlerine birer muhasebeci ve kaza merkezle-

84. Shaw, c.II, s.l07; Şeref,s.399. Divan-ı Muhasebatın kurulu
şuna ve görevlerine ait nizarnname için bkz.Düstur, I.tertip, 
c.I, s.503 vd. 3 Zilhicce 1281/1865 tarihli teşkilatı hakkın
da ayrıntılı bilgi için bkz.Düstur, I.tertip, c.l, s.512 vd. 
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rine de birer mal müdürü tayin edildi ve bunlar aracılığıyla 

merkezin kontrolü sağlanmaya, vergiler maliye hazinesinde top

lanmaya çalışıldı ( 85). Kaldırılan nezaret müsteşarlığ.ı tekrar 

kuruldu. Nezaret, hazırdan sonra müsteşarın sorumlulugunda ör-

gütlendi. Bu istikrarsız yapı bu şekilde devam etti. Tanzimatın 

esaslarından biri olan her türlü gelirin doğrudan doğruya devlet 

hazinesine gelip, yine bütün harcamalar için yapılacak masrafın 

hazinece karşılanması ilkesi uygulanmaya çalışıldı. Böylece çok-

lu hazine sistemine ve yaratt.ığı karışıklığa son verildi. Ancak, 

gelirlerde görülen artışla birlikte, giderlerin de bir misli art-

ması gelirle giderin dengelenememesiyle sonuçlandı. Bu açığı ka-

patacak yeni gelir kaynaklarının tesbitini ve daha sonra da de-

netimini yapacak bilinçli biirakrat eksikliği de, hem ma li mer-

keziyetçiliği hem de güçlü bir hazineyi mümkün kılmadı •. Aksine, 

yöneticileri borç para almaya, halk tarafında n rağbet görmeyen 

ve Osmanlı Devletinde ilk kez uygulanan k~ğıt para gibi çarele

re yöneltti. Fakat yine de imparatorluk iflasın eşiğine gelmek

ten kurtulamadı ( 86). 

3} Nezaret Meclisleri ve Diğer Nazırlıklar 

II.Mahmut döneminden itibaren nezaretlerin kurulmasıyla 

birlikte yürütme alanındaki uygulamaların hemen hemen her neza

retin kendi bünyesinde görüşUlüp karara bağlandığı birer danış

ma kurulu vardı. Nezaret meclisleri o 1 arak adlandırılan bu kuru-

85. Şeref, s.399. 
86. K~gı t para hakkında daha fazla bilgi için. bkz·. Meral Ferli

baş, Tanzimat Devri Mali Politikasındaki Iki Yeni Uygulama: 
Kağıt Para(Kaime) ve Bankalar (18'39-1876), Eskişehir, 198?, 
(Basılmamış Lisans Tezi). 
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luşlar reformları planlar ve eğer uygun görülürse bir dizi gö

rüşme ve onaydan sonra yasalaşmasında ve yürürlüğe girmesinde 

etken olabilirlerdi. Bu bakımdan sadece yüriitme alanında etki

li ve önemli oldu-klarını söylemek yete.csi~; kalır. 

Nezaret. meclisleri genellikle; emekli, devlet yönetimin

de tecrübeli memurlardan, kıdemli katiplerden oluşurdu. Bu mec

lislerin bir kısmı var olan nezaretin bünyesinde kurulduğu ve 

işlerinin yü;rütülmesinde yardımcı olduğu gibi, bir· kısmı da ön

celikle küçük danışma kurulları olarak ortaya çıkmış ve sonra

dan nezaret halini almıştı (87). Özellikle Tanzimat Döneminde, 

genellikle ekonomik ve sosyal konularla ilgilenmek üzere oluş

turulan bu meclislerin hemen hemen hepsi uzun süreli olmayarak, 

değişime uğramışlar ya da faaliyetlerini durdurmuşlardı. Buna 

rağmen gerek yürütme alanında, gerekse dalaylı da olsa. yasamaya 

etki ederek, yönetirnde danışma yönteminin yerleşmesinde ve mec

lislerle çalışma alışkanlığı kazandırmada önemli rol oynamışlar

dı. 

Meclisi olan nezaretlerde bütün işler ve yapılması düşü

nülen tüm yenilikler, önce mecliste gündeme gelirdi. Burada gö

rüşüldükten sonra, nezaretin diğer memurlarından bilgi toplanır 

ve bu bilgiler yazıya dökülerek "meclis mazbatası" adıyla nazı

ra sunulurdu. Nazır, bu mazbatayı, açıklayıcı bilgi ile birlik

te sadarete gönderir, sadrazam da mazbatayı nezaretten gelen ha

liyle, değiştirmeden dönemin· yasama organına havale ederdi. f1az

bata mecliste tüm yönleriyle incelenir, değiştirilmesi, eklenme-

87. Shaw, c.II, s.l07. 
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formları da yürütmekle görevlendirilmişti (90). 

Altı kişiden oluşan bu meclisin başkanı hariciye nezare

ti müsteşarı olan Nuri Efendi idi. Eğitim alanındRki çağdaşlaş

ma girişimlerinde ilk defa faaliyet gösteren meclis 1839'da bu 

konuyla ilgili olarak bir layiha yayınladı. Bu layihada, eğiti-

min; sanat, ticaret ve sanayiin gelişmesindeki önemi belirtil-

dikten sonra, Osmanlıların yeni gelişmelere ayak uyduramadığı, 

eğitimin kalitesiz ve kontrolsüz olduğu üzerinde dv.rulmuş ve 

bu alandaki aksaklıkların giderilmemesi halinde ziraat, ticaret, 

"' ve sanayi'inde gelişemeyeceğine dikkat çekilmişti (91). 

İlk ~~retimin düzenlenmesi teklifiyle işe başlayan meclis, 

beş-altı yaşına gelen her çocu~un mutlaka okula gönderilmesi ge-

reği üzerinde de durarak "Rüştiye" mekteplerinin kurulmasını ö-

nermiş ve kabul ettirmişti. Böylece daha önce açılmış olan yük-

sek okullara devam edebilecek nitelikte öğrenci yeti~tirilmesi 

amacına uygun hareket edilmişti. Nafıa meclisinin bağımsız bir 

maarif teşkilatının kurulması da önerilerinrenbiriydi (92). Asıl 

konusu eğitim olan bir kuruluşun oluşmasına kadar, öğretmenle-

rin denetlenmesi, okul çağındaki çocukların okula alınması, fa-

kir ve kimsesizler için yeni okulların açılması gibi işleri de 

üzerine alan nafıa meclisi tüm projelerin~ gerçekleştiremeden 

aynı yıl içinde yeni kurulan "Ticaret ve Ziraat Nezareti'Hne 

90. 
91. 
92. 

Shaw, c.IL, s.67. 
TV., 176(21 Zilkade 1254). 
Cahit Yalçın Bilim, Tanzimat Devri'nde Türk E~itiminde Çağ
daşlaşma \1839-1876)~,~Ers~k~i~ş~e~h~i~r~,~l~9~8~4~,-s~.l~8~;~K~e~n~a~n~A~k~yu~.~-z~,~ 

Eacümeni Daniş, Ankara, 1975, s.9. 
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bağlandı, nezaretin bünyesinde varlık gösteremeyerek önemini 

yitirdi ( 93). 

Ülkenin her alanda kalkınmasının, halkın refah düzeyinin 

yükselmesinin ancak,eğitim ile mümkün olabileceği görüşünü sa

vunan nafıa meclisi, 1275/1859 'da mali sıkıntı nede ni yle tamamen 

kaldırıldı (94). Ancak, 1868'de 11 Şura-yı :Devlet'"e bağlı olarak, 

ülkenin ziraat, sanayi ve ticaret işlerini yürütmek üzere "Nafıa 

. :Daire si" adıyla kuruldu. Şura-yı :Devlet niz;:ırnnarne sinin üçüncü 

maddesinde, dördüncü daire olarak yer alan nafıa dairesinin gö-

revleri arasında ziraatin geliştirilmesi konusunda her türlü 

önlemi alması, iç ve dış ticaretle ilgilerrmesi de yer almaktay

dı (9?). :Daire sadece dört yıl faaliyetlerini sürdürebiidi. Çün-

kü, 1872'de Şura-yı :Devlet'in bünyesindeki ":Dahiliye :Dairesi" 

ile birleştirildi. Şura-yı :Devlete bağlı olan nafıa dairesinin 

i$1evi nafıa meclisinden farklıydı. Nafıa dairesi Şura-yı :Dev-

letin bir bütün olarak işlerini kolaylaştırmak amacıyla bünye

sinde oluşturulan çeşitli dairelerden birisiydi. Oysa, nafıa 

meclisi faaliyetlerini uzun yıllar sürdürernemiş olsa da başlı 

başına bayındırlık ile ilgili konularda yeni reform projeleri

ni oluşturmakl;:ı görevliydi. 

Nafıa meclisi bir kez daha "Nafıa Nezc:ı reti 111 nin kuruluşu 

ile birlikte, nezaretin içinde yer aldı. Nafıa nezareti 1 Zil-

93. Rı fat Ön soy, Tanzimat :Dönemi Osmanlı Sana vii ve Sanayileş
me Politikas~, Ankara, 1988, s.39. 

94. Cevdet, Tezakir, s.62. 
95. TV, 963 (13 Zilhicce 1284). 
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kade 1286/3 Şubat 1870'de kuruldu. Kara ve deniz yollarını ıs,-

lah etmek, yenilerini yapmak, iskeleler, limanlar, rıhtımlar 

inşa etmek, bataklıkları kurutmak gibi bayındırlık işlerini yü-

rütmek üzere kurulan ne zaret bir na zır" yönetiminde, müste şar, 

mektupçu, muhasebeci, baş mühendis ve birkaç fabrika memu.

rundan oluşuyordu. Tüm memurların görevleri hakkında ayrıntılı 

bilgiyi içeren nezaret nizaınnaınesi, üçüncü maddesinde de ınüs·t-e-

şarın başkanlı~ında toplanacak olan nafıa meclisinden söz etmek-

teydi. Ayrıca nezaretin yönetiminde ülkenin kalkınınasında ihti-

yaç duyulan teknik eleınan eksikli~ini giderrnek amacıyla "Hende

se-i Mülkiye ve Kondüktör Okulları" da bulunacaktı (96). 

Nafıa nezareti, adınırı da ifade ettiği gibi genel olarak 

ülkenin bayındır olması amacıyla kurulmuştu. Ancak çok çeşitli 

alanlarda hizmet sunınanın, çok yönlü çalışınanın altından ka1ka-
' 

ınadı. Bunurı için ne ekonomik durum olanaklıydı ne de çalışına 

kapsamına aldığı konularda nitelikli, yetişmiş eleınan vardı. Bu 

nedenle nezaretin yaşamı uzun s.ürmedi ve "Nezaret-i Nafıa ve 

Ticaret" adıyla 1872'de Ticaret ve Ziraat nezareti ile birleş-

tirildi (97 ): • 

B. Meclis-i Ziraat ve Sanayi/Ticaret ve Ziraat Nezareti 

Osmanlı İmparatorluğunda II.~.ahmut. döneminde yapılan ye-

niliklerden biri de 1838 yılında "Ziraat ve Sanayi Meclisi 11 'nin. 

kurulınasıydı. XIX.yüzyıl devlet adamlarının Avrupa'daki gelişme

leri, yakından inceleme fırsatı bulmaları, onlarda güçlü bir 

devlet için güçlü bir ekonominin şart olduğu düşüncesini uyan-

.( 

96. Nafıa Nezareti nizamnamesi için bkz. Düstur, I.tertip, c.IW, 
s.480 vd. 

97. Nafıa nazırının, diğer görevlilerinin kimler olduğu hakkında 
yara~landığımız kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. 
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dırdı. Bu nedenle, hariciye nezaretine bağlı bir ziraat ve sa

nayi meclisinin kurulmasıyla i lk_adım__a tıldı~------

Ülkenin o sıradaki gelirleri giderlerini karşılayamaz 

hale gelmişti. Giderler artmasına rağmen ge'lirlerde de düşüş 

belirmeye başlamıştı. Devletin gelirlerini arttırabilmek ama-

cıyla ziraat, sanayi ve ticaret alanlarında yeni gelir kaynak-

larının tesbiti ve bu alanlarda üretimi arttırmanın çarelerini 

ararnek düşüncesiyle oluşturulan meclis çalışmalarına başladı(98). 

Meclisin başkanlığına; Paris ve Londra'da elçilik yapmış olan 

ve bu devletle ri n, ekonomisini ince le yen, o ülkeleri güçlü . kı-

lan yspının Osmanlı Devleti için de uygulanmasına çaba gösteren 

Nuri Efendi getirildi. Müsteşar olarak ziraat alanında bilgili 

bir İngiliz, çevirmen olarak da Tercüme Odasına mensup Fuat E

fendi atandı; ayrıca beş kiş-i' üye ol3.rak görevlendirildi (99) .. 

Meclis, belirtilen amaca ulaşmak, devletin her yönden ekonomi-

sini güçlü kılmak için yerli ve yabc=ıncı uzmanlardan yararlana-

rak hazırladı~ı raporları sactarete sunacaktı. 1838'de kurulmuş 

olan meclis kısa bir süre çalışmalarını sürdürdü. Ancak, eğitim 

ve ö,ğretimin de çalışma alanıarına dahil edilmesiyle "Meclis-i 

Urnur-ı Nafıa" adını aldı. Bir yıl sonra da, 1839'da tarım, sa-

na yi ve ticaretin ge liştirilrnesiyle ilgi li çalışma ları yürü tmek 

üzere "Urnur-ı Ticaı·et ve Ziraat Nezareti" kurulunca, meclis ha-

riciye nezaretinden alınarak bu nezarete bağlandı (100). 

II. f1Ia b.mu t 'un yabancı tüccarlar karşısında yerli tüccar ın 

98. Karaı, c.VI, s.221. 
99. Lütfi, c.V, s.l24. Fuad Efendi Tanzimatın Ünlü, Hariciye 

Nazırı ve Sadrazaını Fuad Paşadır. 
100. Önsoy, s.39. 



güçlendirilmesi amacıyla, "Hayriye Tüccarı" adıyla bir teşki..;. 

lat kurması, önemli ithalat ve ihracat limanlarında da o böl-

genin tüccar başılarına yerli ve yabancı tüccarlar arasındaki 

ilişkileri düzenleme yetkLsi v~rerek, şehbender ünvanıyla dev

let memuru olarak görevlendirmesi yine de yerli tüccarın Avru-

pa'lı tüccar karşısındaki durumunu düzeltmeye yeterli olmamış-

tı. Çalışma süreleri çok kısa bir zaman devam ettiği için her 

iki meclis de ticari alanda kayda değer bir faaliyet. göstere-

memişlerdi. Bunun üzerine dış ülkelerle olan ticari ilişkile-

riri düzenlenmesi işiyle de ilgilenecek olan "Ticaret Ye Ziraat. 

Nezareti"kurulmasına karar verilmişti. Nezaret, ticaret ve z:i-

raat, muhasebe ve istatistiK dairelerinden oluşuyordu. Yirmi 

bir kişilik kadro ile çalışmalarına başladı (101). Başlıca gö

revi iç ticaretin geliştirilmesi idi (102). Avrupa ve hayriYe 

tüccarları ile ilgilenmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çöz-

rnek de meclisin görevleri arasındaydı. 

Bu arada ilan edilmiş olan, Gülhane Hattı Hümayununda ül-

kenin bayındır, halkın refahlı bir duruma getirilmesi temel il-

ke olarak yer almıştı. Tanzimat Dönemi yöneticileri ise bunun 

ancak ziraatin geliştirilmesiyle mümkün olabileceği. düşüncesi

ni benimsemişlerdi. Yabancıların, Osmanlı ülkesini kendi pazar-

101. İsmet Parmaksızoğlu, "Ticaret ve Nafıa N.ezareti", Türk An
siklonedisi. 

102. Lütfi, c.VI, s.28'de 1839'da ticaret nezaretinin kuruluşu 
hakkında bilgi verirken, hiç bir zaman sadece ziraat ala- . 
nırıda yapılan çalışmalar ve bundan elde edilen gelir ile 
ülkenin kalkınamıyacağınırı anlaşılması üzerine eski ser-
asker Halil Paşanın başkanlı~ında, ticaretin geliştiril
mesi amacıyla, nezaretin kurulduğundan söz eder. 



88 

ları haline getirmeleri, ticaretin ekonomiyi güçlendirecek te-

mel öge olmasını ortadan kaldırdığını düşiinen yöneticiler, bü

tün ümitlerini ziraate bağladılar ( 103). Bunun üzerine "Ziraat 

Meclisi" tekrar, 1843 'de maliye neza.r;'etine bağlı olarak kurul

du. Meclis, ülkenin zirai üretimini, dolayısıyla halkın geli-

rini artırabilmek için inceleme ve araştırmalar yapacaktı. Bir 

başkan ve beş üyeden oluşacak, ayrıca yeteri kadar da k~tip a

lınacaktı. Üyeler, her gün toplantıya gelmek zorunda olmayacak_ 

lardı. Faka~, bu durum meclisin işleri artmaya başlayınca de-

ğişti, üyeler her gün toplanmaya başladılar, hatta zaman için-

de memur sayısında da artış görüldü. 

Meclis, ilk iş olarak eyaletlere birer yazı göndererek; 

halkın geçimini n.e ile sa§;ladığı, bölgelerinde ne çeşit~-

rünün ne miktarda yetiştiği, bataklık veya ekilemeyen toprak-

ların verimli hale getirilmesi konusunda ne gibi önlemlerin a-

lınması gerektiği, halkın verimi arttırmasını sağlamak amacıy-

la ne çeşit araç gerece ihtiyacı olduğu veya ne kadar kredi ve-

rilmesi gerektiği, yaşadıkları yörelerde ticarete konu olan ü-

rünlerin olup olmadığı, varsa nakliyatın hangi yolla yapıldığı 

gibi konular hakkında meclisin bilgilendirilmesini istedi (104)· 

Meclis ayrıca ülke çapında teşkilatlanıp, hizmet verebilmek i

çin de her eyalet ve sancağa birer ziraat müdürü, kaza ve na-

103. Karaı, c.VI, s.~21; Karaı, c.VII, s.248. 
104. Önsoy, s.40. 
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hiyelere de ziraat müdür vekili atanmasını.sağladı. Bu görevli

lere ait olmak üzere bir de yönetmelik yayınladı. Yönetmeliğe 

göre, ziraat müdUrleri ve vekilleri yaşadıkları yörenin ekono

mik bakımdan güçlü aileleri arasından, mahalli meclis ve halk 

tarafından seçilecek, İstanbul'daki ziraat meclisinin onayı ile 

görevine başlayacaktı. Görevine karşılık maaş bağlanmayacağı ve 

hizmetinin bedeli olarak maddi hiç bir şeye sahip olmayacağı i

çin, hali vakti yerinde olanlar arasından seçilmesi uygun görül

müştü. Vekiller, ticaret ve sanayiin gelişmesi, halkın refah dü

zeyinin artması için ne gibi önlemlerin gerektiği konusunda, zi

raat müdürleri araçılı,Q;ıyla, ziraat meclisine araştırmalarının 

sonucunu rapor edeceklerdi. İhtiyacı olr:ınlara düşük faizle kre

di verilecek, ancak bu borcun sadece tarım ve sanayi için kul

lanılmasına özen gösterile-cekti.Bölgenin yapısı uygunsa, a lışıl

mış tarım ürünleri haricinde, ipek, pamuk, üzüm, pirinç gibi ü

rünlerin yetiştirilmesi teşvik edilecek, büyük ve küçük hayvan 

yetiştiriciliğinin önemi kavratılarak, hayvancılığa karşı ilgi 

uyandırılacaktı ( 105 ). 

Meclis, bir yandan bu yeniliklerin uygulanmasını sağlamak 

amacıyla çalışırken, diğer yandan da taşradan İstanbul'a bölge

lerinin zirai yapısı hakkında bilgi vermek üzere yetkililer da

vet etti. Bütün bu girişimlerle yetinmeyerek, üçer kişiden olu

şan komisyonları "imar meclisleri" adıyla ülkenin çeşitli yö

relerine gönderdi. Tüm araştırmalara rağmen; konusunda yetersiz; 

ziraat müdürlerinin görevlendirilmesi, ilgisizlik nedeniyle mer

k:eze gerçek araştı.cma sonuçlarının iletilmemesi ve en önemlisi 

105. Karaı, c.Vr, s.222; Önsoy, s.41. 
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gereldi alt yapının oluşturulması için ekonomik durumun gider-

leri karşılamaya elverişli olmaması, ziraat meclisinin bu alan-

daki çabalarını karşılıksız bıraktı. Bu nedenle 1845'de maliye 

nezaretinden alınarak, işlerinin ilgisi nedeniyle ticaret neza

retine bağlandı. Bir yıl kadar sonra, 1846'da ticaret nezaretin-

den ayrılarak ba,?hmsız bir "Ziraat Nezareti" kuruldu. Nazırlığı-

na da eski Meclis-i VaH~-yı Alıkam-ı Adliye Başkanı Arif Paşa a·

tandı (106). Fakat durum öncekilerden farklı olmadı. Ortada ne 

uygulanacak bir ziraat programı ne de yeterli harcama yapabile-

cek dolu bir hazine vardı. Bu bakımdan dört ay sonra ziraat ne

zareti tekrar ticaret nezareti ile birleştirildi. 1850 yılında 

nezaretin ;::ıdında bir değişiklik yapılarak, "Ticaret ve Umur-ı 

Nafıa Nezareti" olarak düzenlendi. Nezaretin bünyesinde bir de 

ziraat meclisi oluşturuldu. Meclis sadece bir yıl için varlığı

nı korudu ve tekrar dağıldı. 1869 yılına kadar herhangi bir de-

ğişiklik olmadan nezaret bu adla faaliyetini sürdürdü ve 1869' 

da yine "Ticaret ve Ziraat Nezareti rı olarak düzenlendi. 1872 'ele 

ise "Ticaret ve Nafıa Nezaretirı adını aldı (107). trç yıl sonra 

1875'de bu kez "Meclis-i Ticaret ve Ziraat" kuruldu. Meclisin 

görevlerini düzenleyen kararname üç bölümden oluşmaktaydı. Bi-

rinci bölüm meclisin ziraate ait görevlerini, ikinci bölüm ise 

sanayi e ait görevlerini içermekteydi. ü(;üncü bölümde de tica.::'e-

te ait görevleri yer almaktaydı. Meclis, sactece bu işlerle ge-

çimini sağlayanlara yardım etmek dışında, bu kez bu alanda o

kulların açılmasını sağlayarak, bu işlere gönül verenlerin tek-

106. Salna~e, 1302, s.220. 
107. Karaı, c.VII, s.248. 
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nik bilgiyle yetiştirilmelerini de programına dahil etmişti. 

Ayrıca geleneksel yöntemlerle toprağı ekip biçen kesimi, bilinç

lendirrnek bilgi sahibi yapmak için de imparatorluğun her yerine 

dağıtılacak olan gazete yayıncılığına. baş·lamıştı. Hatta her çe-

şit tarım araç gereci icad ve ıslah edenlere bröve verileceği 

duyurulmuştu. Ekime uygun olmayc:m yerlerin nafıa nezareti ile 

işbirliği sonucu, verimli hale getirilmesi için çalışılacağı 

bildirilmişti. Yine sanayi ve ticarete ait konularda da okulla-

rın açılması ve gazetelerin çıkarılması meclisin ilk görevleri 

arasındaydı (108). Her tiç alanda da daha kapsamlı bir programla 

çalışmalarını sürdürecek olan meclis, yine ticaret, ziraat ve 

sanayi konularında halkı bilinçlendirmek, teşvik etmek, karşı

laştıkları güçlükler için pratik bilgiler sunmak daha da önemlisi 

bu alanlarda da eğitim kurumlarına yönelmek dolayısıyla köklü 

çöztimler için zemin hazırlamakla görevliydi. Asıl amaç· tabii ki 

ülkenin bayındır, halkının yaşam standartlarının yüksek, bu 

alandan devlet hazinesine gelen gelirin fazla olması idi. Zaten 

tüm Tanzimat Döneminde aynı amaca hizmet için uğraşılmıştı. An-

cak, halkın ilgisizliği, bildiğinden vazgeçmemesi, devletin bu 

alana müdehalesinden duydu,9;u endişe, devlet bütçesinden yeteL~li 

payın bu alanda gereı:<:li önleınleri almaya yetecek ölçüde ayrılc_ o. 

maması ve de çok sık olarak ticaret ve ziraat işleriyle görevli 

list düzey yöneticileri ile kurumlarının değişmesi, izlenen poli

tikada istikrar sağlanamaması, beklenenin gerçekleşmesine engel 

olmuştu. 

108. Meclisin görevleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 
Düstur, I.tertip, c.III, s.473 vd. 
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C. Meclis-i Maliye 

Maliye nezaretinin danışma organı olarak 1840 yılında 

sonradan "Meclis-i Maliye" olarak anılan "Meclis-i Muhasebe-i 

Maliye 11 adıyla bir meclis kuruldu ( 109 h Merkezde mali konula-

rı denetlernek ve karar verip sonuca bağlamak üzere oluşturulan 

meclisin başkanlığına eski defterdar ve r.!eclis-i V~l~-yı Ahk~m-ı 

Adliye üyesi olan Ethem Efendi getirildi. Meclisi oluşturan üye 

sayısı ise altı idi. Ayrıca yazı işlerini görmek üzere de üç ka

tip görevlendirildi (110). 

Meclisin hangi işlerle ilgileneceği konusunda bir yönet-

melik olmadığı için maliyeyi ilgilendiren her olay ve sorun i-

le ilgilenmek zorunda kaldı. Faka~, asıl üzerinde durduğu, ça

lıştığı konu; Tanzimat fermanında belirttiği gibi herkesin ge-

lir durumuna göre vergi alınacağı ilkesinin uygulanması idi. Bu-

nun için Tanzimatın uygulandığı bölgelerde vergilerin halkın 

durumuna göre yeniden belirlenmesi ile uğraştı. Yeni düzenlemeye 

göre; muhassıl ve defterdarlarca belirlenip sonra da tahsil edi-

len vergilerin merkeze gönderilmesi sağlanacak ve böylece bu a-

landa ortaya çıkan yolsuzluklar ve anlaşmazlıklar önlenecekti. 

Daha da önemlisi halkın üzerindeki büyük yük hafifletilecekti(lll) 

Meclis bunun yanında tüccar ara sı ndaki anlaşmazlıklar, 

hazineye ait sorunlar gibi, çözüm bekleyen bu tür konularla da 

ilgilenirdi. Bu sorunlar, toplantı sırasında tartışılır, mazba

ta ile diğer üst makamlarca görüşülüp, padişaha ulaşması, ona-

109. Şeref, s.399. 
110. Lütfi, c.VI, s.l25 vd. 
lll. Cezar, s.286. 
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yına sunulması sağlanırdı. Zamanla maliye meclisi Tanzimatın 

uygulanmadığı müstesna mahallerdeki mali sorunlarla da ilgilenme

ye başladı. Oysa buraların, bu alandaki görevlileri vezirlerin 

kapı· kethUdaları idi. Dolayısıyla kendi sorumluluğunda olmayan 

bölgelere ve görevlilere müdahale etmeye başladı. Bunun yanında, 

pilot bölge olarak adlandırılan Tanzimatın uygulandığı merkez

lerde mali işleri yürütmekle görevli olarak oluşturulan maliye 

bürolarının yöneticileri olan muhasebeciler arasında bir eş gö-

rev anlayışı geliştirilememişti. Bunların her biri kendi yetki 

ve soru~luluklarına dayalı olarak serbestçe hareket etmeye baş

lamıslardı. Bu nedenle 1843 yılında yeni bir düzenlemeye gidil-

di. Düzenleme sonucunda meclis üyeleri arasına muhasebeciler i-

le kapı kethüdaları da alındı. Böylece meclisin yapısı ve üye 

sayısı değişmekle birlikte merkezileşme de sağlanmaya başladı. 

Gelir ve gider muhase~ecileri ile yeni görevlendirilen Anadolu 

ve Rumeli defterdarları, kendilerini ilgilendiren konular oldu-

ğunda meclise katılAcaklar, bunun dışındaki muhasebeciler ise 

daimi meclis üyesi olacaklardı (112). Ayrıca pilot bölgeler dı-

şında kalan yerler için de bu yörelerin mali işlerini yürütmek-

le görevli vezir kapı kethüdaları arasından seçilen üç temsil

ci haftada iki gün meclis görüşme l'erine katılacaktı ( 113). 

Böylece mali merkeziyetçilik sağlanmış olacak ve ilk etap-

ta, sadece belirli yerlerde ekonomik alanda yapılan düzenleme'-

112. fv!aliye nezaretine bağlı olan diğer muhasebeler ve görevlerı 
hakkında bilgi için bkz. Karaı, c.VI, s.200 vd. 

113. Cezar, s.287. 
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ler Tanzimat Döneminde, kısa sürede diğer bölgelerde de uygulan

maya başlayacaktı. Bu durum da, eski ve yeniye ait iki uygulama-

dan doğan eşitsizliği ortadan kaldırmış olacaktı. 

! D. Meclis-i Bahriye/Bahriye Nezareti 

Tanzimat Fermanının ilanından sonra yenileşme hareketleri 

askeri alanda da devarn etti. Osmanlı Devletinin denizlerdeki üs-

tünlüğünü yeniden sağlamak amacıyla III.Selim'den itibaren bir-

takım düzenlemelere girişilmişti, ancak yeterli değildi. Tanzi-

matın ilanıyla birlikte kara kuvvetleri alanında yapılan modern-

leşme çalışmaları, denizcilik alanında da ağırlığını hissettir-

meye başladı. 

Bu sırada Osmanlı donanmasının komutanı yine kaptan-ı der-

ya idi ve işlerini Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'den yürütmek

teydi (114). Reform projelerini hazırlamak üzere önce bir mec

lis oluşturulması uygun görüldü ve 20 Zilkade 1255/25 Ocak 1840' 

da ilk "Bahriye Meclisi" kuruldu. Bir başkan ve dört üyeden olu-

şan meclis için bir k~tip bir de müftü atandı. Müftü dışındaki 

meclisi oluşturan görevlilerin tümü eski deniz subayları ve de-

nizcilik işleriyle ilgili memurlardı (115). 

Bahriye meclisi teı·sanenin tüm dü.zeninden sorumlu idi. 

Her türlü alım satım ve imalat işleriyle ilgilenirdi. Hatta de-

ni,zcilik okulunun öğretmen ve öğrencileriyle ilgi le nrnek, ders 

programlarını düzenlemek meclisin sorumluluğunda idi. Mecliste 

114. 
115. 

Shawf c.II, s.l09. 
Ali hsan Gençer, "Bahriye Meclisinin Kuruluşu ve Önemi", 
Birinci Askeri Tarih Sernineri Bildiriler II, Ankara, 1983, 
s.238. 
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tartışılan ve bir karara bağlanan bu işler bir mazbata ile kap

tan paşaya ile tilirdi. N ezaret meclislerinin çalışmasına ait bö

lümde de belirtildiği üzere, bir dizi onay ve görüşmeye sunu

lurdu. Sonuçta padişah iradesi ile yürürlüğe girerdi. Diğer ne

zaret meclisierindeki görevlilerin tümüyle nazıra bağlı ol:nala

rı gibi bahriye meclisi görevlilerinin hepsi de kaptan paşaya 

bağlı bulunmaktaydı. 

Denizcilik işlerini görmek üzere, bu ala nda ilk kez oluş

turulan bu meclis, modernleşmeye yönelik köklü ve kalıcı proje

ler hazırlayıp, uygulayamadığı ve bir varlık gösteremediği için, 

184l'de çalışmalarının durdurulması uygun bulundu. Meclisin iş

lerini, tersane ve donanmanın mali işlerinde söz sahibi olan 

tersane müsteşarı üstlendi. Müsteşar, tersane ve donanmanın ye

nileştirilmesi ile ilgili önemli kararlar vereceği zaman üst dü

zey görevlilerini toplar ve konu hakkındaki düşüncelerini alırdı. 

Bu tür toplantılara da "Meclis-i Adiye" denirdi (116). Ancak böy

le dUzenli olmayan danışma yöntemiyle ve hatta bir tek kişinin 

vereceği kararlarla bu alanda bir ilerleme kaydedilemiyeceği 

üzerinde ısrarla duran Meclis-i Has üyeleri, yönetiminde etkili 

olan, diğer alanlarda kurulmuş bulunan meclislerin yararlılıkla

rından söz ederek, denizcilik işleriyle de ilgilenmek üzere bir 

meclisin kurulmasının gerekli olduğunu belirtiyorlardı. Bu neden

le 1845 yılında ikinci kez bir me c li sin oluşturulması ça lışmala

rına başlandı. Daha önce altı kez kaptan-ı deryalık yapmış olan 

116. Genç er, "Bahri ye", s. 239. 
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Mehmet Ali Paşa yine kaptan paşa olarak atandı ve tersanede 

onun tarafından bir meclisin oluşturulması uygun görüldü. Böy

lece 6 Ramazan 1261/8 Eylül 1845'de "Daimi Bahriye ve Tersane 

Meclisi" kuruldu. Meclis, bir başkan, bir rnüftü, dört üye ve 

iki katipten oluştu (117). Bu meclisin görevleri hemen hemen 

birinci ile aynı idi. Dolayısıyle Abdülmecit döne~inde denizci-

lik ala nı nda kayda değer bir ilerleme sağlanama dı. 

III.Selim'in bu alanda yapmayı planladığı fakat uygulama 

fırsatı bulamadığı projeleri bile bu dönemdeki faaliyetlerden 

daha ileri düzeydeydi. En azından III.Selim, Osmanlı deniz kuv-

vetlerini dönemin güçlü dananınalarından biri haline getirmeyi 

başarınıştı ve Tersane-i Amire yerine Bahriye Nezareti'nin kurul-

ması gereği üzerinde durulmuştu. II.Mahmut, zamanında denizcilik 

ile ilgili bir girişimde bulunulmadığı gibi, Abdülmecit dönemin

de de yapılanlar yeterli olmadı. Hatta elde bulunan mevcutlarda 

ihmal edildi. 1853'de Rusların deniz kuvvetleri tarafından Os-

manlı donanınası büyük bir yenilgiye uğradı ve 1856'daki Paris 

anlaşmasıyla, Karadeniz'in tarafsız hale getirilmesiyle, Osman

lılar'ın Karadeniz filosu da önemini yitirdi (118). 

Deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesi konusunda önemli giri

şimler Abdülaziz zamanında oldu. Abdülaziz 'in denizciliğe olan 

ilgisi onu, dona nma yı rnodernleştirme çabasına yöneltti. Sonuçta 

Osmanlı deniz gücünü dönemin üçüncü bürJk filosu haline getirme-

yi de başardı. Fakat bu başarı sadece Abdüla~iz'in değildi. An-

ll 7. Genç er, "Bahriye", s. 242. 
118. Karaı, c.VII, s.l90. 
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cak onun işi sıkı tutarak, bu işe gönül vermesi sonucun başarı

lı olmasında en büyük etkendi. Bu arada 1866 yılındaki Girit 

isyanı sırasında Osmanlı deniz kuvvetlerinin yenilgiye uğrama

sı da Osmanlı denizciliğinin hangi aşamada ·olduğunu gözler önü

ne sererek, yenileşmeni.ü kaçınılmaz olduğu düşüncesini güçlen

dirdi. 

Konuyla ilgili faaliyetleri yürütmek üzere 1283 Zilhicce/ 

1867 Nisan'da "Bahriye Nezareti" kuruldu. Nezaret, denizciliğe 

ait yönetim ve mali işlerden sorumlu olacak, kaptan-ı derya da 

sadece donanma komutanı olarak görevine devam edecekti. O sıra

da kaptan-ı derya olan Mehmet Ali Paşa bu durumdan rahatsız ol

du ve istifa etti.Biı: hafta sonra da kaptan-ı deryalık kaldırıl

dı ve nezaretin başında yer alan görevliye nazır denmeye başlan

dı (119).1876'da Kayserili Ahmet Paşanın ikinci defaki bahriye 

nazırlığında kaptan-ı deryalık yeniden kullanılmaya başlandı, fa

kat aynı yıl içinde yine bahriye nezaretine çevrildi. 

Osmanlı Devletinin ekonomik durumu denizciliğe yönelik 

modernleşme girişimlerine uygun değildi. Hatta Abdülazi~ 1863-

64 yılı bütçesinden kendisi için ayrılan payın yarısını deniz

cilik işleri için tahsis etti. Ancak tabii ki böyle büyük bir gi

rişim için yeterli değildi. Üstelik Avrupa ülkelerinde ahşap gemi- ! 

lerin çağı çoktan geçmişti. Oldukça pahalıya mal olan zırhlı yapı

mına başlanmıştı. Zırhlı gemi inşası için Osmanlı Devletinde ne 

düzenek ne de yeterince para vardı. Bunun için İngiltere'ye borç

lanarak zırhlılar getiitildi,yelkenliler buharlı gemilere dönüş-

119. Uzunçarşılı, Merkez, s.420. 
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türüldü ve sonuçta Amiral Hobart başkanlığındaki İngiliz deniz-

ci heyetinin teknik yardımlarıyla ve yine borçlanmak suretiyle 

modern bir filo hazırlandı (120). Ancak, Osmanlı deniz kuvvet-

lerinde yer alan tüm subaylar, erler ve diğer görevliler bilgi 

ve tecrübe yönünden çok gerilerdeydi. Bu nedenle bu pahalı ve 

büyük güç için asıl önemli olan da Osmanlı gemicilerinin eğitil-

meleri, modern filoya kumanda edebilecek duruma getirilmeleri 

idi. 

E. Meclis-i Maarif/Maarif-i Umumiye Nezareti 

Eğitim alanındaki reformlar, II.Mahmut döneminde laik o-

kulların kurulması doğrultusunda başladı. Bu iş için reform 

proje lerini hazırlayıp sunma görevi "Ziraat ve Sanayi Meclisi" 

ne verildi. Çalışma alanları içine eğitim de alınarak adına 

"Meclis-i Nafıa" denildi. 

Nafıa Meclisi, hemen bir layiha hazırladı. Bu layihada, 

Osmanlı ülkesindeki mevcut okullarıü çağın gereklerini ka.rşıla-

yacak düzeyde olmadığına değinerek, ayrı bir eğitim teşkilatı-

nın kurulmasından sözedilmekteydi(l2l)~afıa meclisinin bu öne-

risi uygun görülerek, "Me katib-i Rüştiye Nezareti" kuruldu. Na-

zır olarak da ulemadan Esad Efendi görevlendirildi. Bu ilk eğitim 

teşkilatı mevcut okullarda yani sadece "Mekteb-i Maarif-i Adl! 11
, 

ile 11 Sıbyan" mekteplerirıde çocuklara yine dini bilgiler vermek-
.. 

le yetindi ve 1846 'ya "Mekatib-i Umumiye Nezareti "nin kuruluşu-

na kadar görevini sürdürdü. Yeni nezaretin kurulmasıyla görevi 

120. Shaw, c.II, s.l09. 
121. Şeref, s.403. 
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buraya devredildi (122). 

Tanzimat fermanı, eğitimde reform yapılmasına yönelik bir 

hükmü içermemekteydi. Bu alandaki ilk büyük girişim, Abdülmecit' 

in ll Muharrem 1261/10 Ocak 1845'de yayınladığı hattı hümayun i-

le oldu. Ferman gereğince ülkenin ne gibi reformlara ihtiyacı 

olduğu konusunda araştırma yapılması sonucunda eğitim alanında 

da nasıl bir yol izleneceği belirdi. Böylece, ~!lim ve fennin 

yaygınlaştırılması ve eğitim işlerinin bir düzene konması" için 

3 Rebiülahir 1261/11 Nisan 1845'de ilmiye, kalemiye ve seyfiye 

sınıfından seçilenlerden oluşan "Meclis-i Maarif-i Muvakkat" ku-

ruldu. Başkanlığına Melekpaşazade Abdülkadir Bey getirildi. Mec

lis, B~b-ı Ali'de haftada iki gün toplanarak çalışmalarını sür

dürecekti (123). 

Yaklaşık bir buçuk yıl çalıştıKtan sonra, meclis; sıbyan 

ve rüştiye mektepleriniu ıslah edilmeleri gerektiğini, !s ta n bul' 

da herkese açık ve bütün bili:nlerin öğretileceği D~rülfünı1rı ku-

rulmasının uygun olacağını ve eğitim işlerini yürütmek için da-

imi bir maarif meclisinin kurulmasını içeren raporlarını 1846 

yılı Temmuz ayında Meclis-i V~l~'ya sundu (124). Meclisin daimi 

bir maarif meclisinin kurulmasına ait önerisi uygun görülerek, 

23 Recep 1262/17 Temmuz 1846 'da bir irade ile "Meclis-i Maarif--i 

Umumiye" kuruldu. Başkanlığına, D~r-ı Şı1r~-yı Askeri Reisi Ferik 

122. Bilim, Tanzimat, s.l9; Mahmu~ Cevad, Maarif-i Umumiye Nez~
ret-i Tarihçe-i Teşkilat ve Icraatı, Istanbul, 1338, s.27. 

123. Bilim, Tanzimat, s.21; Cevad, s.28 vd. 
124. Bilim, Tanzimat, s.22; Lewis, Modern, s.ll3; Cevad, s.30. 
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Emin Paşa getirildi. Böylece Emin Paşa iki meclis başkanlığı

nı birlikte yürütecekti. Meclis, başkan dışında altı üye ve 

bir k~tipten oluşturuldu (125). Ülkenin eğitimle ilgili bütün 

işlerini görüşüp, gerekli kararları_almakla yetkili kılındı. 

Ancak alınan kararların uygulanmasını sağlayacak bir üst yü-

rütme kurulunun olması gerektiği konusundaki düşüncesini, yet

kili makamlara iletti. Öneri uygun bulunarak, 19 Zilkade 1262/ 

8 Kasım l846'da "Mekatib-i Umumiye Nezareti" kuruldu. Nazır 

olarak Vakanüvis Esad Efendi, muavin olarak da Mektubi Sadaret 

Mümeyyizi ve Farisi çevirmeni Kemal Efendi görevlendirildi (126). 

Nezaretin görevi sıbyan mekteplerinin ıslahı ve rüştiye

lerin çoğaltılması idi. Bu alandaki çalışmaları sonunda, İstan-

bul 1 da Mekteb-i Adli 1 den başka beş tane daha rüştiye açıldı. 

Nezaret, sıbyan mektepleri konusuyla ilgilenemcdi. Çünkü sıb

yan mektepleri ulem<=ının yetki alanı icinde yer almakta idi(l27) .. 

1845'den itibare11 sürdiirülen eğitim reformlarının temel 

amacı, yeni eğitim kurumları açarak, cehaleti ortadan kaldı.r.·-

mak ve devleti modernleştirmekti. Bu doğrultuda sürdürülen po-

litika ulemanın muhalefeti, halka benimsetilememesi gibi neden-

lerle pek rağbet görmüyordu. 1851 yılına kadar bu alanda yapı

lanlar çok sınırlı kaldı. 1851 yılında "Encümen-i Daniş"'in 
- . 

kuruluşu ileri ·bir adımdı. İleride kurulacak D~rülfüm1n için 

125. Cevdet, T~zakir, s.ll; Şeref, s.404; Bilim, Tanzimat, s.22. 
126. Bilim, Tanzimat, s.23; Cevad, s.34 1 de Mekatib-i Umumiye 

Nezareti'ni!l 1263 senesi Muharrem'inde kurulduğundan söz 
eder. 

127. Bilim, Tanzimat, s.23. 
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Avrupa eğitiminden yararlanmak, bir takım eserleri tercüme et

mek, kısacası Darulfünun'a zemin hazırlamak için bir gelişmey

di, faka~ varlık gösteremeyerek kısa süre sonra kapandı. 

Islahat Fermanına kadar eğitim alanında pek bir şey yapıl

madı. Isl:;ıha t fermanında Gayri Müslümlere eğitim alanında ayrı-

calıkların tanınması üzerine, eğitim işlerinin Meclis-i Vükela' 

ya dahil bir nazır tarafından yürütülmesinin uygun olacağı dü

şünüldü ve 5 Ramazan 1273/29 Nisan 1857' de "Maarif-i Umumiye 

Nezareti" kuruldu. N azırlığına Sami Abdurrahman Paşa, müsteşar-

lığına Hayrullah Efendi getirildi, katip olarak da Raşit Efen

di atandı(l28). Böylece, artı~ eğitim politikası devlet tarafın-

dan belirlenecek, eğitim işleri devletin resmi kuruluşları tara

fından ve devletin resmi politikası doğrultusunda gerçekleştiri

lecekti. 

Tanzimatın ilanından sonraki dönemde, eğitim reformların-

da kendilerine Fransa'yı örnek alan Osmanlı liderleri, nezaretin 

128. Maarif-i Umurniye Nezareti'nin kuruluş tarihi hakkında çeşit
li kaynaklarda farklı bilgiler vardır. Cevad, s.66; Bilim, 
Tanzimat, s.26; Şeref, s.404'de 1273 yılında kurulduğundan 
söz ederler ve TV, 564( 7 Safer 1275) nüshasını kaynak olarak 
gösterirler. Kenan Akyüz, Encümen-i Daniş, s.l7, dipnot 25' 
de birtakım belgelere dayanarak Maarif-i Umumiye Nezareti' 
nin 1263/1847'de bile var olduğunu, ilk nazırın ise Vakanü
vis Esad Efendi 'olduğunu belirtir. Kenan Akyüz'ün bu dipnot
ta gösterdiği belgelerde Maarif-i Umumiye olarak sözü edilen; 
Bilim'in, Tanzimat, s.23, dipnot 15'de de belirttiği Lüt.fi, 
c.VII, s.l32 1 de görüleceği gibiMekatib-i Umumiye Nezareti' 

.. di .c. . · 
Mekatib nezaretinin ilk nazırı Esad Efendi1dir.l857'de kurul
muş olan Maarif ne.zaretinirı ilk nazırı Sami Paşa' dır. Ayrıca 
bkz~Salname, 1302, s.221. Bunların haricinde bir.başka fark
lı tarih daha vardır; Ortaylı, İdare Tarihi, s.273'de, ghaw, 
c.II, s.l42'de, maarif nezaretinın 1866 1 da kurulduğundan söz ' 
ede.cler. 
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kuruluşundan sonra da aynı doğrultuda hareket ettiler. 1869 

nizamnamesi olarak tanınan, Fransız eğitim politikası yanlısı 

Maarif Nazırı Safvet Paşanın başkanlığındaki bir heyet tarafın-

dan ha zırlar:ı.-ıp yayınlanan, "IJiaarif-i Umumi ye Nizamnamesi" ile 

de, eğitime yeni bir sistem getirildi. Böylece, o güne kadar 

parça parça yapılan reform hareketleri yerine, eğitim reformu 

bir bütün olarak ele alındı ve nizamname, az çok değişiklikler

le ikinci meşrutiyetin sonuna kadar yürürlükte kaldı (129). 

III. Yasama Alanında Yapılan Reformlar 

Osmanlı İmparatorluğunda XV.yüzyıldan beri önemli karar-_ 

ların alınma sı gerektiğinde yapılagelen "meşveret" toplantıla

rı, Divan-ı Hümayun'un XVII.yüzyıl sonlarına doğru yozlaşmasıy

la daha da önem kazanmıştı. Danışma anlamına gelen meşveret mec

lislerinde genellikle savaş ve barışa karar verilir ya da önem-

li iç işlerin planlanıp, karara bağlanması sağlanırdı. 

Meşveret meclisleri, Divan-ı Hümayun gibi sürekli ve dü-

zenli bir danışma ve karar organı olmamasına rağmen, özellikle 

XVIII.yüzyıl sonlarına doğru, sadrazamların ya da padişahların 

bizzat başvurdukları bir yöntem cldu. Bu bakımdan XVIII.yüzyıl 

sonları ile XIX.yüzyılın ilk çeyreğinde bir ölçüde kurumlaştı. 

Özellikle XVIII.yüzyıl sonlarında toplanan meşveretlerde herke-

sin özgürce düşüncelerini söylemesi, dışarıda konuşmak yerine 

kendilerine fırsat verildiği o ortamda, düşüncelerini dile ge-

tirrneleri şart koşulurdu. Hatta padişah rneşveret meclisine ka-

129. Nizamnamenin tam metni için bkz. Cevad, s.469; Düstur., I. 
tertip, c.II, s.184 vd. NizamnameniH içeriği ve maddelerin 
kritiği için bkz.Sadrettin Celal Antel, "Tanzimat Maarifi", 
Tanzimat, İstanbul, 1940, s.450 vd; Bilim, Tanzimat, s.32 vd. 
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.tılanların kendi sinden çekinerek, rahat konuşamaya caklarını 

düşünerek zaman zaman toplantılara katılmaz ve meşveretin sad

razam başkanlığında gerçekleşmesini sağlardı (130). 

Genellikle, Divaiı.:..ı Hümayun'a katılan üyelerden başka her 

kesimden saygın kimselerin katıldığı meşveret meclislerinin top-

lanma buyruğu, padişahın bir hattı hümayunu sadrazama gönderme

siyle veri Jirdi.Bu fermanda pa di şah hangi konunun görüşüleceğini 

de bildirir, meşveretin sadrazam tarafından düzenlenmesini sağ-

lar, bazen kendisi bazen de sadrazamırr başkanlığında toplanır-

dı (131). 

III. Selim, tahta çıktıktan yaklaşık bir ay sonra 14 Mayıs 

1789 'da bir meşveret. meclisinin toplanması için yazdığı hattı 

hümayunda devletin içinde bulunduğu durumu belirterek, çözüm 

aranması için devlet ileri gelenlerinin tümünün görüşlerini al

mak istediğini bildi.cdi .. Üç gün sonra Revan Köşkü'nde toplanan 

meşverete iki yüzün üzerinde devlet adamı katıldı (132).. Amaç, 

her birinin imparato~rluğun eski gücüne kavuşması, halkın daha 

fazla ezilmemesi için düşüncelerini almak ve ona göre bir yol 

çizmekti. 

III.Selim, bundan sonra da çok önemli konularda, danışma 

gereği duyduğu anlarda meşveret meclislerini toplamaya devam 

etti. Ondan sonra tahta geçen II.Mahmut da aynı yöntemi izledi. 

130 .. Ahmet Mumcu, "Osmanlı Devletinde Meşveret_ Yöntemi Demokra
tik Bir Gelişme Sağlayabilir miydi '2 11 , H.Ü.Ed.Fak.Derg.Tür
ki e'de Demokrasi Hareketleri Konferans V/1(1985), s.4.vd. 

131. Mumcu, ivan-ı Hümayun, s.l57. ·· 
132. Ahmet Cevdet, Tarih-i Cevdet, İstanbul, 1309, c.IV, s.289 vd. 
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Devlet ileri gelenleriyle sık sık toplantılar yapmaya, özellik

le Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasındAn sonra yapılacak yeni dü

zenlemeler için danışma yöntemine başvurmaya başladı (133). 

Meclis-i-meşveretin düzenli ve sürekli bir yapısı yoktu. 

Sadece gerektiğinde, genellikle değişik yerlerde toplanıyordu. 

Toplantıya kimlerin katılacağı konusu da belirlenmiş ve açık 

değildi. Kısacası varlığı bir düzene ve belli bir yönetmeliğe 

dayanmıyordu. Oysa II.Mahmut'un tasarladığı reformları için 

sistemleşmiş,üyeleri belirli ve sürekli olarak toplanacak olan 

bir danışma kuruluna ihtiyacı vardı. Çünkü meşveret meclisine 

katılanların devlet memuru olarak diğer görevleri vardı. Toplan

tılara katılmaları halinde a görevleri aksıyordu (134). Artık, 

meşveret meclisi ihtiyaca cevap vermekte yetersiz kalmaya başla

mıştı. !şte bu nedenle reformları kararlaştırıp yürütecek, dü

zenli ve h~lli kurallara göre çalışacak bir meclisin artık dev-

let yönetiminde yerini alma zamanı gelmişti. 

1) II.Mahmut Dönemi (1808-1839) 

II.Mahmut bu alandaki boşluğu doldurmak ve devletin ihti-

yaç duyduğu nizamnameler ile kanun tasarılarını hazırlamak için 

"Meclis-i Vfll~-yı Ahk~m-ı Adliye" ile "Dar-ı Şüra-yı B~b-ı !li" 

isimli danışma kurullarını kurdu. Alınacak kararların bu meclis

ler tarafından görüşülmeden yürürlüğe girmeyeceğini, bu meclis

Ierin kuruluşunu bildiren hattı hümayunda duyurdu (135). 

133. II.Mahmut döneminde "f-1eclis-i Meşveret 11 veya "Meclis-i Şı1-
r§ 11 adları~rla toplanan bu meclisler hakkında ayrıntı lı bilgi 
için bkz.Şanizade Mehmet Ataullah, Şanizade Tarihi, İstanbul 
1299, c.III, s.l98 vd, c.IV, s.2 vd, 37 vd, 201. 

134. TV, 163 (ll Muharrem 1254). 
135. Lütfi, c.V, s.l06. 
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Böylece Osmanlı Devlet yönetiminde, meclisli yeni bir sistem 

doğdu. Meclisler, temsil niteliği taşımadıkları için bir meşru

ti monarşi sistemini değil, üyeleri ve başkanı padişah tarafın

dan atanıp azledil'e'n manark bir yönetimin meclisi özelliğini 

taşıyorlardı. Ancak 1876 Kanun-i Esasi ''sine kadar sürecek bir 

meclis geleneğini de başlatmış oluyorlardı. 

A. Meclis-i V~l~-yı Ahk~m-ı Adliye 

Meclis-i V~l~-yı Ahk~m-ı Adliye 27 Zilhicce 1253/24 Mart 

1838'de yeni düzenlemeleri yapmak ve bir reform meclisi görevi

ni yerine getirmek üzere kuruldu. Bir hafta sonra da 5 Muharrem 

1254/31 Mart l838'de ilk toplantısını yaparak çalışmalarına baş-

ladı (136). 

Bizzat padişaha danışmanlık yapmak için, Topkapı Sarayı'nın 

Gülhane Köşkü'nde toplanan meclisin başkanlığına eski serasker 

Hüsrev Paşa getirildi. Ayrıca beş üye ve iki katip atandı. Mec

lisin ilk üyeleri olan bu görevliler şunlardı: Eminbeyzade Ah-

dülkadir Bey, Evkaf nazırı Ziver Efendi, Eski Defter Emini Said 

Muhib Efendi, Tütün Gümrük Emini Mustafa K~ni Bey, birirıci katip 

Takvim-i Vekayi nazırı Çavuşzade Atıf Bey, ikinci katip kapı ket

hüdalarından Muhsin Efendi (137). 

Meclis, çalışmalarını pazartesi, salı, çarşamba ve cumar-

tesi olmak üzere haftada dört gün toplanarak sürdlirecekti (138). 

Meclis üyeleri hem diğer görevlerini yürütecekler hem de amacı 

136. TV, 163 (ll Muharrem 1254). 
137. Lütfi, c.V, s.l06. 
138. Mehmet Se yi tdanlıoğlu, "Tanzimat 1 ın Ön Hazırlıkları ve Mec

lis-i V~l~-yı Ahk~m-ı Adli ye 1 ni u. Kuruluşu ( 1838-1840) ", 
Sultan II.Mahmud ve Reformları Semineri (Haziran 1989), 
Istanbul, 1990, s.l32. 
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ve çalışma alanı "Tanzimat-ı Hayriye" olarak belirlenmiş olan 

meclis toplantılarına katılacaklardı. Bu ilk meclis üyeleri 

uzmanlardan seçilmişti. Meclis başkanı askeriyeden, bir üye 

ilmiyeden, diğer üyeler ihtisap ve maliyeden seçilmişlerdi. 

Dolayısıyla aralarında rütbe farkı vardı. Alt rütbede bulunan-

lar mecliste görüşmeler sırasında özgürce konuşamıyorlar ya da 

görüşlerini üst rütbede bulunanlara kabul ettiremiyorlardı. 

Böylece meclis, kuruluş amacından sapıyor, yararlı olma durumu 

en aza iniyordu. Ayrıca, meclis üyeleri zaman içinde, diğer me-

muriyetlerini yapmayı yeğliyerek, toplantılaradadüzenli olarak 

gelmemeye başladılar ve Meclis-i V§l§.ü~si olmalarından kaynak

lanarı nüfuzlarını, çalıştıkları dairelerin çıkarlarını gözetmek 

için kullanır oldular. 

Bunları önlemek ve meclisin daha verimli hale getirilmesi

ni sağlamak için, ll Safer 1254/6 f"'ayıs 1838'de meclis üyeleri-

nin, meclis dışındaki görevlerine son verildi. Maddi bakımdan 

tatmin edilereK, sadece mecliste çalışmaları sağlandı (139). Ü-

yelerin eşit söz hakkına sahip ve özgürce düşüncelerini açıkla-

yabilecekleri bir konuma getirilmeleri için de bir çözüm geti-

rildi ve meclis üyelerinin eski konumları ve rütbeleri ne o-

lursa olsun, hepsinin rütbelerinin eşit olması sağlandı ve ay

rıca özel nişanlar da verilerek, diğer Osmanlı memurlarından 

farklı bir statü kazandırıldı (140). Ancak, meclisin çalışmasın

dan beklenen verim yine al1.namadı. Çünkü meclisin çalışmalarını 

139. Stanford J. Shaw, "19. Yüzyıl Osman lı Reform Hareketinde 
1876 Öncesi Merkezi Yasama Meclisleri", Tarih ve Toplum 
~., 76 (Nisan 1990), s. 204; Se yi tdanlıoğlu, 11Tanzima t 'ın 
OilHazırlıklr:ırı 11 , s. 132 vd. . 

140. TV, 166(22 Rebiülevvel 1254). 
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sınırıayacak bir yönetmelik yoktu. Bunun için de Meclis-i·v~ıa 

önemli gördüğü he~ konu hakkında görüş bildirmeğe, yasa tasarı

ları hazırlamaya başladı. Bu durum, diğer yönetici kadroların 

yani nezaretlerin ve bunlara ait meclislerin alanlarına müdaha-

le edildiği düşüncesini uyandırdığından, hoşnutsuzluk yaratma-

ya başladı. Hazırlanan tasarılar, bunua üzerine Meclis-i Vüke-

la'dan geri çevrilir oldular veya hiç işlem görmediler (141). 

İşte tUm bu nedenler ilk Meclis-i V~l~'dan beklenen veri-

min alınmasını engelledi. Buna rağmen, müsaderenin kaldırılma-

sını sAğladı. Rüşvetin önlenmesi, vergi reformu gibi konularda 

çalışmalar yaptı (142) ve en azından Tanzimat Dönemiinde yöne-

tirnde üstleneceği aktif rol için zemin hazırlandı, deneyim ka-

zanıldı. 

B. D~E·ı Sur~-yı B~b-ı Ali 

D~r-ı Şur~-yı B~b-ı Ali, sadrazama, nazırıara ve dönemin 

nezaret meclislerine danışmanlık etmek ve bir yasama organı o-

larak çalı şmak için kuruldu. Meclis-i V~ la' nıtı kurulduğunu bil

diren 27 Zilhicce 1253/24 Ma.ct 1838 tarihli ferman, Ştıra-yı 

B~b-ı Ali'nin kuruluşunu da açıkladı. Çalışmalarını Bab-ı Ali' 

de sürdürecek olan Şura, Meclis-i V~l~'nıı.ı altında bir statüye 

sahip olarak kuruldu. Bu konumu bağımsız olarak varlık gös-

termesine engel olduğundan, çalışma süresi de pek uzun olmadı. 

Bir yıl kadar süren bir çalışma süresinden sonra Meclis-i Val~ 

141. Shaw, "Merkezi Yasama Meclisleri", s~205. 
142. Seyitdanlıoğlu, "Tanzimat'ın ~n Hazırlıkları", s.l33. 
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ile birleştirildi (143). 

D§r-ı Şura-yı B§b-ı !li, bir başkan, altı üye ve iki ka

tipten oluşuyordu. Şura başkanı eski Bağdat Valisi Davud Paşa, 

üyeler; eski Erzurum Müşiri Esad Paşa, Çerkeşli Mehmet Efendi, 

eski tophane nazırı Arif Bey, Tenkih defterleri memuru Ali Ra

if Efendi, eski ruznamçe Salih Efendi ve eski ipek nazırı Lebih 

Efendi idi. Birinci katip olarak eski mektubi Nasır Efendi, i-

kinci katipliğe ise eski Dahiliye katibi Akif Efendi atanmış-

tı (144). 

Şur§-yı B~b-ı !li de, Meclis-i V§l§ gibi kuruluşundan 

bir hafta sonra çalışmalarına başladı. Ancak, Meclis-i V§l§ 

ile aralarında bir iş bölümü yapılmadığı için her ikisi de ay-

nı sorunlarla ilgilenmeye başladılar. Böylece bir yetki karışık-

lığının yaratılmasına ve boşa zaman kaybına neden oldular. 

D§r-ı Şur§'da görüşülen konular, önce Heclis-i V§l§'ya gelir, 

burada incelendikten sonra hazırlanan mazbata sadrazama sunu-

lurdu. Fakat, Şur~-yı B§ b-ı !li' ye göre bir üst kuruluş olan 

Meclis-i V§l~ genellikle kendi çalışmalarının yasalaşmasına 

çalışıyor, D~r-ı Şura'nın çalışmaları ve tasarıları ise ikinci 

planda kalıyordu. Bu durum, D~r-ı Şur§'nın, giderek Meclis-i 

V§l~'nın gölgesinde kalmasına, varlık gösterememesine yol aç

tı. Ayrıca, toplantıları sırasında, Meclis-i V§la'da da var 

olan, alt rütbedekilerin üst rütbedekilere oranla konuşma, do-

143. 

144. 

Shaw, "Merkezi Yasama Meclisleri", s.204; Mehmet Seyitdan
lıoğlu, "Parlamento Geleneğimiz Çerçevesinde Tanzimat Mec
lisleri", Türkiye Günlüğü, 8(Kasım 1989), s.61. 
TV, 16 3(11 Muharrem 1254); Lütfi, c. V, s. 107. 
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layısıyla düşüncelerini kabul ettirme özgürlüklerinin kısıtlı olu-

şu da çalışmalarına engel oluşturdu. Aslında bu durum, Meclis-i 

V~l§ içm belirlenen rütbe eşi tlemesi D~r-ı Şdra için de sağlana

rak önlemeye çalışıld·i ( 145). Ancak bu kez de Dar-ı Şllr~ 'nın ü-

zerinde yer alan Meclis-i V§l~'yı aşması ve önerilerini onun gö-

rüşmesinden geçirerek, diğer üst makamlarca da onaylanıp, yürür-

lüğe girmesini sağlaması yine de güçtü. Bundan dolayı, işlevi, 

çalışmaları belirlenmeden, iki meclisin de çalışma alanları bir-

birine karıştırılarak, kısa bir süre resmen varlığını korudu ve 

sonra Meclis-i Vala'nın bünyesinde yer aldı. 

c. Dar-ı Şllra-yı Askeri 

Merkezde askeri işlerin görülmesi ve yürütülmesi için B§b-ı 

Seraskeri'de kurulan bir başka danışma kurulu da "Dar-ı Şura-

yı Askeri" idi (146). 

Dar-ı Şura-yı Askeri 1253 Muharrem/1837 Nisan'da kuruldu(l47 

İstanbul'da görevli olan Manastırlı Ferik Selim Satı Paşa tara

fından Şllra-yı askeriye'ye ait nizarnname düzenledi. Askeri iş-

145. TV, 166(22 Rebiülevvel 1254). 
146. Lütfi, c.V, s.70. . 
147. Tayyarzade Ahmet Ata, Tarih-i Ata, Istanbul, 1291, c.III, 

s.l37'de, II.Mahmut döneminden ve reformlarından söz ettiği 
bölümde; "Asr-ı hümayunlarına değin devlet-i aliyenin hiç 
bir cihetinde bir meclis-i resmisi yok iken ibtida te:nsikat 
ve tanzimatı askeriyeyi müzakere etmek için 52 Zilhiccesinde 
daire ve memurları bittesviye serasker esbak Damad Halil 
Refet Paşa mübaşeretiyle 53 Muharreminde Dar-ı Şura-yı As-
keriye'yi teşkil ve ••• " diyerek, öncelikle Dar-ı Şllra-yı 
Askeriye'nin kurulduğunu belirtir. Oysa, Seyitdanlıoğlu, 
"Tanzimat.' ın Ön Hazırlıkları", s. 129 '-da Dar-ı Şllra-yı Aske
ri'nin de diğer iki meclis gibi 27 Zilhicce 1253/24 Mart 
1838'de kurulduğundan söz eder ve TY, 163 (ll Muharrem 1254)' 
ü dipnot olarak verir. Fakat TV'nin bu nUshasında sadece 
Meclis-i Vala ve Dar-ı Şur§-y1Bab-ı 1tli 'nin 27 Zilhicc.e 
1253'de kurulduğuna dair bilgi vardır. 
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lerin yürütülmesine ait en ufak ayrıntıların bile yer aldığı 

bu yönetmeliğe göre, askeri işler; kişilerle, levazımla ve ma

liye ile ilgili olmak üzere üç bölüme ayrılmıştı. Şura-yı As

keri muvazzaflarırı askere alınmaları, orduya katılmaları, as:

kerliklerini bitirdikten sonraki işleri, eğitilmeleri, barındı

rılmaları, giydirilmeleri ile ilgilaneceği gibi, askerliği ken

dilerine meslek edinenlerin durumlarını da yakından izleyecek, 

görevlerini yapmayanların askerlikten uzaklaştırılmalarını da 

sağlayacaktı. Askerlikle ilgili mali konularda sözleşmeler, an

laşmalar yapacak, askeriyede maddiyata dayanan imarların, tadi

latların kanunlara uygun olarak yürütülmelerine dikkat edee·ekti. 

Şura'ya başkanlık etmek üzere seçilecek olan kişi, askeri sını

fa mensup seçkin bir kişi olacaktı. Şur~'da alınan kararların 

şer'i yönlerden İslamiyete uygun olup olmadığını incelemek üze

re ayrıca, konusunda uzman bir müftü de bulunacaktı. 

Asker! Şur~, B~b-ı Seraskeri'de bağımsız bir dairede ça

lışacak ve bu dairenin çeşitli bölümleri Şur~'nın işlerini y~

rütecek görevlilere ayrılacaktı. Bu çalışanların yapmakla yüküm

lü oldukları tüm görevlerini ayrı ayrı belirleyen nizamname, ·şu

r~'nın toplantısı sırasında çevrede gürultü yapılmasını, sigara, 

kahve içimini yasaklayan hükümleri de içermekteydi. Ayrıca Şu

ra dairesinia kutsal bir yer olduğundan söz edilerek kimseniü 

el etek öpmesinin, kısacası dalkavukluk yapmasının hoş karşılan

mayacağı da belirtilmekteydi. Nizarnname Şur§'nın çalışma yönte

mi hakkında da düzenlemeler getirmişti. Buna göre toplantı baş

ladığında, Şur§ başkanı gündemde hacgi konular varsa onları yaz

~ıracak, konular sırasıyla ele alınacaktı. Görüşlerini bildirmek 

isteyenler dinlenecek, tartışmaların sonunda çoğunluğun görüşü 
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doğrultusunda alınan karar, karar defterine yazılacaktı. Top-

larrtı sırasında görüş bildiren herkesin tek tek söyledikleri 

zabıtlara geç:rilecek, kararların özetleri ayrıca çıkarılıp 

kayd-edilecekti. Sonuç şt!r~ üyelerince tek tek onaylandıktan 

sonra, gerekli dairelere yazılı olarak bildirileeekti (148). 

Nizarnname hazırlandıktan sonra çalışmalarına başlayan As-

keri ş~r~ Mirliva Hayrettin Paşa başkanlığında bir katip ve on 

beş üyeden oluşuyordu. Üyelerinin hemen hemen hepsi askeri sı-

nıfa mensup kimselerdi. Bunların içinde sadece bir müftü ve bir 

de mülkiye sınıfından bir kişi vardı (149). 

Öncelikle askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili bir 

düzenlemeyi gündemine alan ş~r~'nın yönetmelikleri yeni düzenlen-

miş Prusya ve Fransa'dan yararlanmak ve bu ülkelerin yönetmelik-

lerini gerektikçe Osmanlı yönetmeliğine aktarmak 'için, bünyesin

de bir de Tercüme Odası kuruldu(l50). Böylece Batılı orduların 

nizarnname ve teşkilatları hakkında bilgi edinilerek, askeri a-

landaki reform hareketlerine bu doğrultuda şekil verelmeye ça-

lışıldı (151). 

2) Tanzimat Dönemi (1839-1876) 

II.Mahmut döneminde Osmanlı Devletinde ilk kez uygulanan 

sürekli danışma kurulları veya meclisler aracılığıyla devlet 

148. Dar-ı Şur~-yi Askeri nizamnamesi hakkında daha fazla bilgi 
için bkz.Ata, c.III, s.294-30l. 

149. D~r-ı şara-yı Askeri üyelerinin ve diğer görevlilerinin 
kimlikleri hakkında bkz.Ata, c.III, s.l21 vd. 

150. Ata,c.III, ·s.l22; Karaı, c.VI, s.l20. 
151. Bu çalışmanın konusu sadece .sivil alanı kapsadığı halde 

Dar-ı ŞQr~-yı Askeri'ye bütünlüğü bozmamak için·değinil
miştir. 
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yönetimi, bazı aksaklıklara rağmen yine de benimsenmiş, zaman 

içinde sistemin bir parçası olmuştu. Bu meclisierin içinde uzun 

yıllar faaliyetini sürdüren ve asıl gücünü Tanzimat Fermanından 

alan Meclis-i V~l~-yı Ahk~m-ı Adliye idi. Çünkü ferman, reform 

prensiplerini gerçekleştirmek için yeni kanunlar çıkarılacağın

dan ve bu kanunlarında Meclis-i V~l~ tarafından hazırlanacağın-

dan söz etmekteydi. Böylece bir reform ve bir ölçüde de olsa 

yasama meclisi olma özelliğini kazanaıı Meclis-i V~l~, Tanzimat 

Döneminde reformların~hazırlanmasında, en üst makamı oluşturdu. 

A. Meclis-i V~l~-yı Ahk~m-ı Adliye 

Tanzimat Fermanının ilanından bir ay sonra Mustafa Reşit 

Paşa Meclis-i V~l~'nın yeniden düzenlenmesi işini üzerine ala-

rak iki nizarnname taslağı hazırladı. Bunlardan biri meclis için 

üye seçimine ait idi; diğeri de çalışma şeklini düzenliyordu(l52)-

Bu taslaklar bazı değişikliklerle 1 Şevval 1255/8 Aralık 1839' 

da kabul edildi. (153). D~r-ı Şftr~-yı B§b-ı Ali feshedilerek, 

Meclis-i V§l~, ile birleştirildi. Ayrıca Meclis-i Vala 'nın bütün 

üyeleri, nazırlar ve önde gelen devlet adamlarından oluşan "Mec-

lis-i Hass-ı Umumi" isimli bir meclis kuruldu. Pazar ve Çarşam-

ba günleri olmak üzere haftada iki gün ve gerekli görüldüğünde 

toplanacak olan bu meclis, Meclis-i V~l~'da görüşülen yasa ta-

152. Seyitdanlıoğlu, "Tanzimat'ın Ön Hazırlıkları", S'.l34.Kaynar, 
Mustafa Reşit Paşa, s.l99'da, Reşit Paşa'nın özel evrakı a
rasında Meclis-i V§la'nın.kuruluşuna ait.meclisi oluşturan 
başkanın, üyelerin ve katipierin seçimine ait ll maddeden 
oluşan nizamnamenin varlı,lhndan ve bu nizamnamenin yasala
şıp yascılaşmadığına dair bir belge elde edemediğinden söz 
eder ve nizarnname taslağının tam metnini s.200 ve devamın-
da verir. --

153. Nizamnameniu tam metni için bkz. TV, 188(18 Şevval 1255); 
Kaynar, Mustafa Reşit Paşa, s.2o6-vd. 
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sarılarını Padişahın onayına sunmakla görevli kılındı (154)~ 

Yeni düzenleneu Meclis-i V~l~'nıu sürekli üye sayısı art

tırıldı ve on olarak belirlendi. Üyeler bir yıl için her yılın 

Muharrem ayında meclis başkanı tarafından seçileceklerdi. Meclis 

başkanının belirlediği isimler hakkında sadrazarnın görüşü alına

cak daha sonra Meclis-i Umumi'de üyelikleri hakkındaki görüşme

den sonra kararın olumlu olması halinde padişahın onayına başvu

rulacak ve böylece üyelikleri başlayacaktı (155). Yüksek maaşlar 

bağlanan Meclis-i V~l~'nın, Tanzimat dönemindeki ilk başkanı Ra

uf Paşa idi. Üyeleri ise Paris Elçisi Fethi Paşa, Sucturdan Melek-

z~de Kadri Bey, Abdülkadir Bey ve Arif Hikmet Bey, Vakan.vüs E

sad Efendi, Ziver Efendi, Nafi Efendi, Atıf Bey, Akif Efendi, A

li Raif Efendi, birinci k~tip Nasır Efendi, ikinci k§tip Muhsin 

Efendi idi. Ayrıca bunların dışında sürekli üye olmamakla beraber 

Meclis-i Umumi topl1ndığı zaman katılanlar da vardı. Yine yeni 

düzenlenen Meclis-i V~l~ 'da bu statüde bulunanlar ise şunlardı 

Sadrazam Hüsrev Paşa, ŞeyhUlislam Mekki Zade Asım, Serasker Halil 

Paşa, Ticaret Nazırı Said Paşa, Darphane MUşiri Ali Necip Paşa, 

Hariciye Nazırı Reşid Paşa, Mabeyni Hümayun Müşiri Rıza Paşa, Na

fıa Meclisinden Çerkeşli Mehmed Efendi. B§b-ı Ali'den katılanlar 

ise Sadaret Müsteşarı Hazine-i Amire Defterdarı, Deavi Nazırı, 

Harbiye Nazırı, Evkaf Nazırı, Asakir-i Muntazama Müsteşarı, Hari-

ciye, Bahriye, Ticaret müsteşarları, Amedci, Sadaret mektupçusu~ 

154. Shaw, "Merkezi Yasama Meclisl~ri", s.205 .. 
155. Se yi tdanlıoğlu, "Tanzimat' ın On Hazı~lıklar.ı 11 , s .. 135. 
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Divan Tercümanı, Deavi Nezareti muavini idi (156). 

Meclis-i Vala 'nır:ı. çalışmasını düzenleyen nizarnname, me c-

lisde bir kanunun kabulü veya reddi konusunda bazı üyelerin gö-

rüşlerini bildirirken bazılarının da hiç konuşmadıklarına dik-

kat çekerek bir kanunun kabul edilip yürürlüğe konmasından son-

ra bazı üyelerin karar aleyhine dışarda konuştukları duyulduğu 

için; bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla herkesin düşüncele-

rini lehte ya da aleyhte, oturum sırasında dile getirmeleri e-

sasını getirmekteydi. Bunun için de Meclis-i Vala'da görüşüle-

cek konuların bir suretleri birkaç gün önceden üyelere verile-

cek, oturuma hazırlıklı gelerek olumlu olumsuz tüm düşünceleri-

ni mecliste dile getirmeleri sa~lanacaktı. Ayrıca gündemde yer 

al-an konular hakkında _konuşacak olanlar Meclis başkanına isim-

lerini yazdırıp, mecliste bu sıraya göre söz hakkı verilecek, 

böylece rütbeleri ne olursa olsun bu sıra dahilinde özgiirce ko-

nuşma hakkına sahip olacaklardı. Konuşan üye sözünü tamamlama

dan hiç bir şekilde müdahale edilmeyecekti. Üyelerden birine 

ya da bir gruba soru sorulacak olursa, bu hak meclis başkanın-

dan istenecek ve soruyu soran ya da soranlar, tatmin oluncaya 

yani gerçek ortaya çıkıncaya kadar cevap vermekle yükümlü kişi 

yeterli açıklamayı yapaca;ktı. Her oturumda görüşmeler hızlı ya

zabilen katipler tarafından kaydedilecek ve bu kayıtlar toplan-

tı sonrasında konuşmacılara dağıtılacak, yanlışlıklar vars~ dü-

156. TV, 188(18 Şevval 1255); Enver Behnan Şapolya, Mustafa 
Reşit Paşa ve Tanzimat Devri ·Tarihi, İstanbul' 1945, s.8l. 
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zeltilmesi sağlanacak ve daha sonra da Meclis zabıtlarına geçi

rilecekti. Oturumlar sonunda alınan karar yarıdan bir fazla o-

yun alınmasıyla geçerli olacak ve daha sonra padişah onayına 

sunulacaktı. Eğer ka,bul ya da red oyları biribirine eşit olur-

sa, Padişahın kararı geçerli olacaktı. Görüşülen konu birden 

fazla maddeyi içeriyorsa oylama her madde için ayrı ayrı yapı-

lacaktı. Oy çokluğuyla alınacak olan karar aleyhinde dışarıda 

yine konuşan üyeler olursa, bunlar mecliste açık olarak yargı-

landıktan sonra azledileceklerdi. Eğer bu tüE davranışta bulu-

nanlar meclis dışından ise kanunlar gereği ce~slandırılacaklar-

dı (157). 

Bu esaslar dahilinde çalışmaya başlayacak olan Meclis-i 

V~l~ için B~b-ı AJ:i 'de yeni bir meclis yapımına başlandı. Kısa 

sürede tamamlanan Meclis binası hakkında Takvim-i Vekayi'de şu 

şekilde bilgi verilmekteydi : "Devle~ ve millet işlerinin yolun-

da gitmesi ve mevzuatın dürüştçe yürütülmesi için vekiller ara

sı kurulmuş olan Meclis-i Ahk~mı Adliye'de İslamın hürriyeti i

çinde insanlığa hakkıyla hizmet etmek, hak ve adalete uymak ko-

nularında fikir tartışmaları yapılan bir mecliste, meclis üyele-

rinin çoğalması nedeniyle çalışma yerlerinin genişletilme~i dü-

şünülerek yeniden böyle bir müessesenin kurulmasına başlanmış 

ve bitirilmiştir". Yeni yılın girmesiyle 4 Muharrem 1256/8 Mart 

1840 Pazar günü padişahın da teşrifiyle resmi açılış yapılmış-

tır. Vezirler, vekiller, ulema ve meclisin diğer üyeleri birbir-

157. TV,l88(18 Şevval 1255); Kaynar, Mustafa Reşit Pasa, s.206 
vd. 
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lerini kutlamışlar, padişaha saygı l_arını sunmuşlardır. Padişah 

adına konuşmayı Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa yapmıştır ( 158) e 

Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Abdülmecit'in nutkunda; 

"Meclis-i V~l~ 'da bulunan vezirler, vekiller, ulema ve tüm di-

ğer üyelere Gülhanede okunan Hattı Hümayunda ülke yönetimine a-

it alınan kararların uygulanması sizlerin insiyatifinize bıra-

kıldı. Doğrusu şu ~ice meclisin faaliyete geçmesiyle herşeyin 

hakkaniyet ve nizami şekilde yürüdüğünü görmekten bahtiyarım. 

Tanzimat-ı Hayriye'nin bu seneden itibaren gereğinin yapılmasına 

başlanması vilayet ve kazaların maliye işlerinde ve her konuda 

görüş-Lilecek işleri için danışma. meclisleri hemen çalışmalarına 

başlamışlar ve faydalı işler görmüşlerdir. Görülüyor ki her ye-

re liyakatlı adamlar atanmıştır. Bu işleriıı yolunda gittiğini 

halk tarafından takdir edildiğini, memnuniyetle görmekte ve i-

şitmekteyim. Bütün bunlar beni ancak sevindirir ve mutlu eder. 

Daha pekçok eksiğimiz olmakla beraber ilgililerin titizlikle 

çalışmaları sayesinde yavaş yavaş hepsi yoluna girecektir. So

nuç olarak herşeyin en iyi şekilde bitmesini umarım. Tebam için

de herkesin en iyi şekilde ve emin bir şekilde yaşamasını dile

rim. İşler Tanzimat Fermanı doğrultusunda yolunda gitmektedir" 

denilmekteydi (159). Padişahın bu nutkuna karşılık Meclis-i V~-

158. TV, 195(11 Muharrem 1256); Lütfi, c.VI, s.92. 
159. Ibdülmecit'in açılış nutkunun tam metni için bkz.TV • 195 

(ll Muharrem 1256); Lütfi, c.VI, s.92 vd; Şapolyo;-s.82 vd. 
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la'da bir teşekkür mazbatası hazırlayarak Padişaha sundu (160). 

Abdülmecit ise her yıl başında yapılması gereken işler hakkın-

da düşüncelerini açıklamak üzere J'l!eclis-i Ahk§m-ı Adliye ''ye 

geleceğini belirtti (161). Bu yönüyle parlamenter sistemdeki 

bir devlet başkanı izlenemi uyandıran Padişah, üyelerin bir yıl-

lığına seçilmelerine rağmen memnun kalmadıklarını görevlerinden 

azıetme yetkisine sahip olduğu ve üyeler yine padişah onayı ile 

atandıkları için bu yönleriyle de tam aksini düşündürüyordu. 

Her ne kadar cezalandırma ya da rütbe yitirme korkusu duymadan 

görüşlerini serbestçe dile getirmelerini emretmişsede tüm yöne-

tirnde tek söz sahibi Pc-dişah idi. Ayrıca temsili bir organ ol-

maması da bir parlamento özelliğini göstermesini engelliyordu. 

Buna rağmen II.Mahmut'un attığı adımla önemli bir gelişme kay-

dedilmişti. Tanzimatın ilk yıllarında padişahın da arzu ettiği 

reformları gerçekleştirmek, halkın mutluluğunu sağlamak için 

meclis bütün gayretiyle çalışmaya koyuldu. 

Meclis önceleri haftada dört gün toplanırken, işlerinin 

artması nedeniyle B§b-ı Ali' nitı ta til günü olan Perşembe hariç 

her gün toplanmaya başladı. Artan işlere paralel olarak yazı 

işlerini görmek üzere birinci ve ikinci k§tiplerin yönetimin-

de bir de bürokratik birim oluşturuldu. "Meclis-i V§la Tahrirat 

Odası" adı verilen bu daireden emrindeki on iki memur ile bir-

160. Lütfi, c. VI, s.94 vd; Şapolyo, s.83 vd. 
1.61. Recai G.Okandan, Amme Hukukumuzun Anahatları, İstan_b~l, 

1977, Birinci Kitap, s.ıo2, Abdülmecit'in teşekkur mazba
tası üzerine yazdığı metin için bkz. Kaynar, Mustafa Reşit 
Paşa, s •. 213; Lütfi, c.VI, s.95 vd. 
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likte ser-halife sorumlu idi (162). 

Meclis-i Vala Tanzimatın uygulayacısı olmakla beraber 

yasaları çiğnemekle suçlanan tüm yöneticileri veya devlet adam

larını yargılamakla da görevliydi. Ayrıca "Meclis-i Tahkikat" 

adlı ceza mahkemesinden gelen ölüm cezasına ait hükümleri bir 

üst merci olarak incelemek de görevleri arasındaydı (163). 

Meclis-i Vala üyeleri meclisin nizamnamesine rağmen, Mec-

lis-i Vala üyeliklerinden önceki görevlerine tekrar devam etme-

ye başlayınca meclisin başlangıçtakı verimi düştü. Bu görevle

rinden dolayı düzenli olarak otururnlara katılmadıkları gibi 

bazen de Meclis-i Vala'da bulunma ve oylama yetkisi olmayan ve-

killerini gönderir oldular. Toplantılar artık gittikçe azalan 

üye ile yapılmaya başlandı. Bunun için de karaL· alınarnıyer ve 

toplantı yeterli üye olmadığı için erteleniyordu. Ayrıca üst 

düzeydeki üyeler görüş ayrılığına düşünc·e meclisteki oturumlar-

da tartışmalar büyüyor, meclisin düzeni bozuluyor, bu da yine 

oy çokluğuyla karar alınmasını olumsuz yönde etkiliyor ve reform 

projelerinin bir an önce uygulamaya konulmasını engelliyordu(l64). 

Bu aksaklıkları gidermek için Meclis-i Vala çalışmasını ye

niden düzenlemek üzere 27 Cemaziyelevvel 1257/18 Temmuz 184l'de bir 

nizarnname yayınlayarak, üyelerin sadece üyeliklerini yapmak ü-

162. 

163. 

164. 

Bu oda ve görevlileri hakkınd~ ayrıntılı bilgi için bk~. 
Seyitdanlıoğlu, ırTanzimat'ın Ön Hazırlıklarıır,_ s.l37 vd. 
tlçok-Mumcu, s.332.Meclis-i Vala'nın yargıya ait yetkileri 
ve uygulamaları hakkında bkz. Halil Inalcık, "Tanzimat' ın 
Uygulanması ve Sosyal Tepkileri", Belleten, XXVIII/112. 
{1964), s.b36 vd. 
Shaw, ırMerkezi Yasama Meclisleri", s.20b. 
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zere mecliste görevli olacaklarını duyurdu. İdari görevlerini 

bırakmak istemeyenler ise Meclis-i V~l~ üyesi olmayacaklardı. 

Rütbeden kaynaklanan, meclisin karar almasını güçleştiren soru

nu çözmek için de üyeler rütbe bakımından eŞitlenerek tümünün 

1. rütbe, 2. sınıfta yer alma ı_arı sağlandı ( 165). Meclis başka

nının dışında üye sayısı on olarak saptandı. Üyeleriıı bazıları 

bu rütbeye sahip olarak meclisteki görevlerine devam etmekle 

birlikte, bazıları da diğer üst düzey idare görevlerine döndü(l66)· 

Yeni düzenlemeye göre görüşmeler sırasında herkes birbirinin 

görüşlerine saygılı olacak, böylece kararların daha hızlı bir 

şekilde alınması sağlanacaktı. Bu şekilde d8vranmayanlar cezalan

dırılacaklardı. Üyeler, genel kurulda karar aşamasına gelmeden 

önce önerilerini inceleyecek uzmanlık komiteleri oluşturacaklar

dı. ,önemli konular Meclis-i Vükelanın ve diğer üst düzey yöneti-

cilerinin katılmasını sağlamak amacıyla Cumartesi günleri görü-

şiilecekti, böylece Meclis-i Vükela o gün kendi işlerini tatil e-

decek ve Meclis-i V~l~'ya katılacaktı. Ayrıca Meclis-i V~l~ sa-

dece diğer kurumlar tarafından hazırlanan yasa tasarılarını gö-

rüşmeyecek, kendisi de "Tezakir" denilen yasa taslakları hazır-

layacaktı. Meclis üyeliğini daimi hale getirmek ve üyelerinin 

itibarını arttırmak için maaşları% 50 oranında arttırıldı. Ye

ni düzenleme ile birlikte Meclis-i Val~ daha iyi çalışmaya baş

ladı. Danışma organı olarak başlayan meclis, kendisi de yasa ta

sarıları önerme hakkına sahip olmakla yasama organı niteliğine 

165. TV, 230(27 Cemaziyelahir 1257). 
166. Uyelikleri devam eden, yeni atanan ve de üyelikten azıedi

lerek kendilerine başka görevler verilerrlerin kimlikleri 
hakkında bkz. TV, 229 (15 Cemaziyelahir 1257); Lütfi, 
c. VII, s .16. 
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büründü ve otokratik yöneticiler tarafından bu özelliği iyi 

değerlendirilerek Meclis Başkanlığı ve yardımcılığı elde tutul

maya çalışılarak, Tanzimat döneminin reformları gerçekleştiril-

meye çalışıldı. Bu nedenle genellikle üyeler ve başkan sadra

zam yanlısı kimselerden oluşuyordu. Yeni hazırlanan yasalar ve 

nizamnameler daha hızlı bir şekilde görüşülerek, büyük bir ço

ğunluğu değiştirilmeden yürürlüğe giriyordu (167). Meclis Padi

şah tarafından her yıl Muharrem ayında ziyaret ediliyordu. Mec

lisin bir yıllık çalışması hakkında bilgi aldıktan sonra, kendi

si de gelecek yıl yapılması gerekenleri önerirdi. Önemli konula-

rın görüşüldüğü Cumartesi günleri yapılan toplantılara da katı

lan pa di şah, "Meclis-i Umumi" adı verilen bu toplantıların Pa za.r 

günü yapılmasını uygun bularak, tüm nazırıarın sadrazarnın ve ge-

nel kurulu oluşturan diğer üst düzey görevlilerinin de haftada 

bir düzenli olarak katıldıkları Meclis-i Val~'nın toplantı gü

nü de değiştirildi (168). Bu şekilde 1854 yılına kadar çalışma

larına deva~ eden Meclis-i V~l~, Padişaha bağımlı olduğu ve de-

netimi altında bulunduğu için aslında hazırladığı yasa tasarı

larının% 90'ını Padişahın da onayından geçmekle beraber yine 

de bağımsız bir yasama organı durumuna gelemedi. Yasama ve Yar-

gıya ait yetkilerini Padişah adına kullanan bir kurul olması 

danışma meclisi özelliğini yok edemedi. 

167. Shaw, "Merkezi Yasama Meclisleri 11 , s. 206. 
168. TV, 264(22 Zilhicce 1259). . 
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B. Meclis-i Ali-i Tanzimat ve Meclis-i Ahk~m-ı Adliye 

Meclis-i Y§l-4-yı Alıkam-ı Adliye'nin yasa hazırlama göre-

vinde başarılı olması her alanda çalışmasını, araştırmasını 

sürdürmesi giderek tüm bu işlere yetişememesine neden oldu. 

Bu durum Tanzimat hareketini oldukça yavaşlattı. B§b-ı Ali, 

Meclis-i Val§ ve Meclis-i Vükela 1854 yılı ortalarında bu aksa-

maya çözüm getirmek için bir dizi toplantı yaptılar. Bu toplan._ 

tılar sırasında, Mustafa Reşit Paşa tarafından yetiştirilen ve 

tamamen II.Mahmut döneminde temelleri atılan modern sivil eği

tim siGteminde eğitim gören Ali ve Fuat Paşalar, Meclis-i V§la' 

nın çalışmalarını oldukça yavaş bulduklarını, oysa düzenleme le-

rin daha hızlı ve yaygın olması gerektiğini belirttiler. 

İşte hem Meclis-i V§l~-' nın artık yeterli olmaması hem de 

yeni kuşağın iş başına gelme gayretleri Meclis-i V§la'nın yasa-

ma ve yargıya ait görevleriniii birbirinden ayrılma sına neden 

oldu (169). Böylece 3 Muharrem 1271/26 Eylül 1854 tarihinde ya-

sa tasarıları ve nizamnameleri hazırlama görevi "·Meclis-i Ali-i 

Tanzimat" adı ile kurulan yeni meclise verildi (170). Bu organ 

halk için gerekli olan yenilikleri bir an önce gerçekleştir~ek 

ve halkın refah düzeyini yüksel tmek için ça lışacaktı. Bu neden-· 

le mecliste tam anlamıyla verim alınması için üyelerin kanun ve 

nizarnları bilen iç ve dış işlerde bilgili olmaları şartı arana

cak böylece, meclisin her alanda etkin olması, Tanzimat reform-

169. Shaw, "Merkezi Yasama Meclisleri", s.207. 
170. Musa Çadırcı, "Tanzimat Döneminde Türkiye' de Yönetim 

(1839-1856)", Belleten, LII/203(1988), s.610. 
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larının hızlı bir şekilde tamamlanarak yaygınlaştırılması sağ

lanacaktı. Mecliste rütbeden kaynaklanan söz eşitsizliğine de 

fırsat vermemek için daha başlangıçta tüm üyeler üst rü~bede

ki devlet adamları arasından seçilecekti. Üyelerin seçimine a-

it bu şartlar göz önünde bulundurularak Meclis-i Tanzimat da 

denilen Meclis-i Ali-i Tanzimat başkanlığına Ali Paşa atandı. 

Meclis-i V~l~'daki üyeler görevlerinden uzaklaştırılarak yerle

rine Ali ve Fuat Paşalar tarafından temsil edilen yeni bürokrat

lar getirildi. İlk toplantısını 15 Muharrem 1271/7 Ekim 1854'de 

yaptı. Öncelikle kendi iç tüzüğünü hazırlamaya koyuldu. 29 Mu

harrem 1271/22 Ekim 1854'de ise bu tüzük yayınlandı. Buna göre 

Meclis-i Tanzimat'ın asıl amacı, Tanzimat reformlarını tamamlamak 

ve geliştirmekti (171). Bunun için Tanzimat Meclisi'nin konumu 

Meclis-i V~l~'ya göre daha da güçlendirildi. Uygun gördüğü her 

konuda yasa çıkarmak, Osmanlı memurları ve imparatorluktaki di-

ğer bilgili kişilerin önerilerini de değerlendirmek hakkı tanın-

dı. Böylece bakanlar kurulu ile eşit güce sahip kılındı. Meclis 

başkanına doğrudan padişahla görüşme hakkı tanındı. Bu bakımdan, 

hatta diğer nazırıarın üzerinde bir statüye sahip oldu ( 1 72). Ya-

sama organı yürütmenin üzerinde bağımsız bir kurul olarak düzen

lendi. Meclis-i V~l~, yeni yasa tasarılarını da hazırlamakla bera

ber, yasalaşma aşamasında önemli bir fonksiyonu yoktu. Fakat., Mec

lis-i Tanzimat bu durumu değiştirerek kendisi tarafından tartışı1ma-

171. Shaw, "Merkezi Yasama Meclisleri", s .. 207. 
172. Mehmet_ Se yi tdanlıoğlu, "Meclis-L_V~l~-yı Ahk~m-ı Adliye 

(1838-1876)", Türk Kültürü Araştırmaları~ XXVII/1-2 (Anka
ra, 1989), ~ .. 2/I; E~sın Kalaycıoglu-Alı ıaşar Sarıbay, 
Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, İstanbul, 1986, s.l8. 
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dan ve Meclis-i Vükela tarafından da onayıanmadan hiç bir tasa

rının kabul edilemiyecegi ilkesini getirdi. Aslında Meclis-i 

vaıa'da hazırlanan, görüşülen tasarıların büyük bir çoğunıugu 

genellikle değişmeden jürürlüge girmekteydi ve bu özelliğiyle 

de Tanzimat Meclisi'nin resmileştirdiği bu ilkeyi Meclis-i V~

la uygulamada zaten sağlamıştı. Ancak, tabii ki, Meclis-i Tan

zimat gibi Meclis-i Vükela'nın üzerinde değildi. Yürütmenin de

netlenmesi yasamaya ait değildi. Sadece uygulamadaki başarısı, 

kendi bünyesinde şekillenmeden tasarıların yasalaşmadığı düşün

cesini uyandırmakta idi. 

21 Safer 1271/ 14 Kasım l854'de Tanzimat Meclisi'nin yet

ki ve görevlerini kapsayan bir nizarnname yayınlandı (173). Buna 

göre devlet işlerini düzene koymak ve başırıyı artıracak yeni gi

rişimlerde bulunarak, bunları tartışıp, incelemek başlıca görevi 

idi. Bunun için yürürlükteki kanunlarda değişiklik yapabileceği 

gibi yeni hazırlanan yasalar bunların yerini alabilecekti. Ayrı

ca nezaretler, nezaret meclisleri, daireler, okullar ve diğer 

devlet kuruluşlarına ilişkin yürürlükteki nizamnameleri incele

yecek, gerekirse yeni nizamnameler düzenleyecekti. Her nezaret 

ve daire kendine ait yönetmelikler düzenleme hakkına sahip ol

makla beraber bunlar ancak Meclis-i Tanzimat'ın onayından geç

tikten sonra yürürlüğe girecekti. Meclis, herhangi bir konu ü

zerinde görüşürken gerektiğinde onu hazırlayan dairenin memur

larını gerekirse nazırını davet edip açıklamada bulunmasını is

teyebilecekti. Meclis-i Ta~zimat'ın incelediği ve kabul ettiği 

layihalar, Meclis-i Vükela'ya gönderilecek ve burada görüşüldük-

173. TV, 519(14 Cemaziyelahir 1271). 



124 

ten sonra da padişahın onayına sunulacaktı. Ancak padişah'ın 

kabulüyle yürürlüğe girebilecekti. Yürürlükte olan hiç bir ka-

nun rastgele kaldırılmayacak, tekrar düzenlenmesi gereği orta

ya çıktığında yine aynı yolla görüşülüp onaylanmasından sonra 

padişahın kararı ile yürürlükte kalacak ya da kaldıracaktı. 

Görevini yerine getirmeyen ya da mevcut kanunlara aykırı hare-

kette bulunan memurlarıa yargılamaları belirlenen nizarniye mah-

kernelirinde görülebilecek, ancak vükeladan birinin bu tür hare-

keti karşısında muhakemesi Meclis-i Tanzimat'da görülecekti. 

Sonuç Meclis-i Vükela'da yeniden gözden geçirilecek, son kararı 

ise padişah verecekti (174). Böylece yasama ve yürütme arasın-

da bir denge oluşturulmuştu. VUkela heyetine yasa tasarılarını 

onaylayıp onaylamama serbestisi tanınırken Meclis-i Tanzimat'a 

da vükeladan suçlu olduğu belirlenen birini yargılama görevi 

verilmişti. Meclis-i Tanzimat'ın çalışmasına ilişkin ve üyele-

rin meclis toplantıları sırasında uymaları gerekli hükümleri i-

çeren hükümleri içeren dahili nizamnamede yine meclisin görev 

ve yetkilerinin belirlendiği nizarnname ile birlikte yayınlanmış 

ve otuz bir maddeden oluşmuştu (175). 

Meclis-i V~l~'da olduğu gibi Meclis-i Tanzimat'ta da üye

ler düşüncelerini özgürce ifade edebileceklerdi. Hatta buna teş

vik ediliyorlardı. Tasarı öncelikle genel olarak tartışılacak 

174. 

175. 

17 maddeden oluşan bu nizarnname lahiyasının tam metni için 
bkz. TV, 519(14 Cemaziyelahir 1271); CH, 731(20 Cemaziyel
ahir 1271). Ayrıca latin harfleriyle tüm maddeleri içeren 
metin için bkz. Yaman, s.l31 vd~ 
Meclis-ı Tanzimat'ın dahili nizamnamesi için bkz. TV, 519 
(14 Cemaziyelahir 1271); CH, 732(28 Cemaziyelahir 1271). 
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daha sonra tek tek maddelerin oylanmasına geçilecekti. Daha son-

raki yıllarda meclis çalışmalarını sürdürürken, çalışma yöntem-

leri de geliştirildi. Bir başkan ve altı üyeden oluşan mecliste 

oy çokluğunu sağlayabilmek için oturumlarda üçte iki çoğunluğun 

hazır bulunması esası getirildi (176). 

Yasama işlevini Meclis-i Tanzimat yerine getirirken 1854 

yılındaki düzenlemeyle Meclis-i Vala yargıya ait işleri yürüt

mekle görevli kılındı. Ancak, Meclis-i Vala sadece yargı göre-

viyle yetinmedi. Yine kanunları araştırmak ve yürürlüğe koymak 

işlevini de sürdürdü. Zaten Tanzimat Meclisi de vekilleri yargı

lamakla görevli kılınmıştı. Bu nedenle ikisi arasında kesin bir 

ayırım uygulamad8 söz konusu olmadı. Hatta zamanla Meclis-i Va

la tekra~ eski gücüne ulaştı. İşlerinin artması nedeniyle ken-

di bünyesinde her biri üç üyeden oluşan beş bölüme ayrıldı. Bu 

komiteler teklifleri, raporları ayrı ayrı değerlendiriyorlar ve 

inceledikleri her konuda bir rapor oluşturarak Meclis-i Vala'nın 

tüm üyelerinin görüşüne sunuyorlardı. Meclis-i Vala'da onaylan-

ması halinde Tanzimat Meclisi'nin önerileri gibi bu kez de Mec-

lis-i Vükela'da görüşülmesi sağlanıyordu. 

Meclis-i Vala haftada bir gün temyiz mahkemesi görevini 

yerine getirirdi. Alt düzeydeki bölgesel mahkemelerden gelen ka

~arları en,üst mercii olarak incelerdi. Yerel yöneticilerin ata-

malarındaki onay işi ile de görevliydi. Dört yıl kadar bu sta-

176. Stanford J.Shaw, 11 19.Yüzyıl Osmanlı Reform Hareketinde 
1876 Öncesi Merkezi Yasama Meclisleri II", Tarih ve Toplum 
Derg., Çev.Püren Özgörerı, 77 (Mayıs 1990), s.296. 
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tüde çalışan Meclis-i V~la 1854'den önceki sorunlarla yine kar

şı karşıya geldi. Üye sayısı otuz sekize ulaştı. Üyeler arasım-

daki anlaşmazlık oy çokluğu ile karar alınmasını engellemeye, 

dolayısıyle de meclis görevlerini yerine getiremerneye başlad~. 

Bunun üzerine 20 Safer 1275/29 Eylül 1858'de Meclis-i V~l~ ye-

niden düzenlendi ve üye sayısı on dörte indirilerek, üyelerin 

özel izin almadan toplantıda bulunmamaları yasaklandı. Kuralla

ra uymayanların meclisten uzaklaştırılacakları da bir yaptırım 

olarak belirtildi •. Komitelerin sayısı ikiye indirildi. Bir tane-

sine kanunları hazırlama görevi verildi ki buna "Cemiyet-i Tat-

bik-i Kavanin", diğerine de "Cemiyet-i Hükm" adı verilerek ada-

letten sorumlu kılındı. Ancak bu yeni düzenleme de soruna çözüm 

sağlayamadı. Asıl sorunun Tanzimat Meclisi ile Meclis-i Vala'nın 

birbirlerinin çalışma alanlarına ait konulara eğilmelerinden 

kaynaklandığı ileri süriJlür oldu. Üst düzeyde meydana gelen bu 

tıkanıklık, Tanzimat Meclisini de altı yıl sonra başladığı nok

taya döndürdü. İmparatorluktaki yasama organı yeniden bir dü-

zenlemeye tabi tutulmalıydı (lTT!). 

1854 yılındaki düzenlemeden sonra, Meclis-i Tanzimat'ın 

görüşerek düzenleyeceği nizarnname lahiyalarını bir üst makam 

olarak görüşmek üzere bir de "Meclis-i Ali-i Umumi 11 adıyla bir 

meclis oluşturulmuştu. 15 Rebiülahir 1271/8 Ocak 1855'de görev-

lerine ait bir nizarnname yayınlayarak, bu meclisi oluşturacak 

üyelerin Meclis-i Vükela ve memurları, Meclis-i Tanzimat ve 

Meclis-i Ahk~m-ı Adliye üyeleri, B§b-ı Ali'de bulunan devlet 

177. Shaw, "Merkezi Yasama Meclisleri II" ,s.298; İsmail Hakkı 
Göreli, Devlet Şurası, Ankara, 1953, s.4. 
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ricali olduğu belirtilmişti. Gerektiğinde sadrazarnın başkanlı-

ğında Tanzimat Meclisi'nden çıkan nizarnname layihalarının gö

rüşülmesi için toplanacağı duyurulmuştu (178). Burada görüşü-

len nizarnname layihaları veya yasa tasarıları da yine padişa

hın onayına sunulmadan ve bir ferman olarak yayınlamadan yürür-

lüğe girmeyecekti. 

Meclis-i Ali-i Tanzimat ve Meclis-i Ali-i Umumi, Islahat 

Fermanında da vaad edilen reformları gerçekleştirmek için hemen 

hemen her- alanda bir çok nizamnamenin hazırlanarak yürürlüğe 

girmesini sağladılar. Meclis-i Tanzimat genellikle idari kurum-

ların örgütlenmesi ve işlemesine yönelik tüzük ve yönetmelikler 

hazırlarken, Meclis-i V~l~'da yine kanun yapmaya devam edip, ad

li konularla da ilgilendi. Fakat yukarıda da belirtildiği gibi 

bir süre sonra bu iki meclis ile yenilik hareketrlerinin gerçek

leştirilmesinin zorlaşması, iki meclisin tekrar birleşik olarak 

faaliyetlerini sürdürme kararının alınmasına neden oldu (179). 

c. Tanzimat Meclisi ile Meclis-i Ahk~m-ı Adliye'nin Birleş-

tirilmesi 

Meclis-i Ali-i Tanzimat ile Meclis-i V~l~'nın gerek ihti

yaca cevap vermemesi, gerekse İngiltere'nin İstanbul büyük elçi

si aracılığıyla B~b-ı Ali'ye verdiği muhtıra tekrar birleşmele-

rini sağladı. 

\"·,_ 
----------------------
178. 

. 179. 

Karaı, c. VI, s.l22; Meclis-i Ali-i Umumi nizamnamesinin tam 
metni için bkz. CH, 733 (6 Recep 1271); CH, 734(ll Recep 
1271). 
Meclis-i Ali-i Tanzimat'ın 1856-1861 yılları arasında baş
kan ve üyelerinin kimlikleri hakkında bkz. Yaman, s.l36, 
not;l .. 
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İngiltere elçisinin verdiği bu muhtıraya göre; Meclis-i 

Vala-yı Ahk~m-ı Adliye ile Meclis-i Tanzimat'ın yerine, danışma 

yönteminin esas kılındığı yasama ve yargı yetkilerine sahip özel

likle reformlari uygulayacak bir meclisin kurulması gerekliydi. 

Bu meclis en yüksek mevkilerde bulunan memurlar arasından beş 

sene için seçileneli ve aralarında Hristiyan da bulunmalı ve bun

lar on iki kişi olmalıydı. Meclis üyelerinden bir kısmı hükümet

çe olağanüstü komiser sıfatıyla vilayetlerde bulundurulmalı geniş 

yetkilerle donatılmış olan bu üyelerden her biri belirli bir 

alana nezaret etmeli idi. Diğe üyeler de İstanbul'da oturmalı, 

taşralardaki arkadaşları tarafından bildirilecek bütün işler hak-

kında görüş bildirmeli, sefarethaneler de şikayet ettikleri me

murların yargılanma işlerin~ bu meclise havale etmeli idi. Mec

lis, gerekli gördüğünde soruşturma sırasında, sefaret tercÜman-

larını da kullanabilmeli idi (180). 

İşte bu teklif nedeniyle de hiç olmazsa bir kısmının uygu

landığı imajını uyandırabilmek için 4 Rebiülevvel 1278/9 Eylül 

186l'de iki meclis birleştirildi ve gerekçe olarak Hattı Humayun-

da, artık yeterli olmadığı bunun ise bazı zorluklara ve geçikene

ye neden olduğu, bu nedenle de bu konuda bir ıslahat yapmanın 

kaçınılmaz olduğu, iki meclisin bir başkan altında çalışacağı ve 

Ahkam-ı Adliye adıyla anılacağı belirtildi (181). 

180. Yaman, s.l36, not, 2. 
181. Göreli, s.4. Ahmet Rasim, İstibdattan Hakimiyeti Milliyeye, 

İstanbul, 1925, c •. II, s.62 1de; Lütfi 1nin tarihinde Tanzimat 
Meclisi'nin Damat Mehmet Ali Paşa ile Sarraf Cezayirlioğlu 
Mıgırdıç arasında anlaşm9zlık konusu olan para meselesinden. 
dolayı meydana getirildiğini bu sorun çözümlenince de Tanzimat 
Meclisi'nin kaldırıldığından söz ettiğini belirtir. 



Yeni meclisin nizamnamesi Ahmet Cevdet Paşa tarafından 

hazırlandı (182). Buna göre, meclis üç bölüme ayrıldı. Cevdet 

Paşa Meclis-i Tanzimat'ın üç görevi olduğundan hareketle, bu 

görevlerini ayrı dairelerin yönetiminde _, ancak bir başkan al

tında paylaştırdı. Meclis-i Tanzimat'ın yasa ve nizarnname layi-

halarını hazırlama görevi "Kavanin ve Nizamat. Dairesi"ne veril-

di. İkinci daire dahili işleri görüşen ve uygulatan "Umı1r'u İ

dare-i Mülkiye Dairesi", üçüncüsü ise yüksek bir mahkeme olarak 

çalışacak olan "Muhakemat Dairesi" idi (1Cj3). Kavanin ve niza-

mat dairesi temel yasama görevini üstlenerek, tasarıları kabul 

edecek, bunları görüşecek, ayrıca kendisi de özel yasa ve nizam

name layihaları hazırlayacaktı. İkinci daire hükümetin ülke yö

netimine ait yasa tasarıları hazırlayabilecek, ayrıca yürürlük-

te olanlarda da değişiklik önerebilecekti. Muhakemat dairesi i

se"Divan-ı !stinaf" olarak yerel mahkemelerden gelen davalara 

temyiz mahkemesi olarak bakaGak, birinci mahkeme sıfatıyla yasa-

ları. çiğneyen merkezi hükumet memurlarının davalarına bakacaktı. 

Tüm bu dair.;.ler kendileri yas..:.. tc:ı.sar..:...ları hazırlayabilecekleri 

gibi, dışarıdan yapılan önerileri de değerlendirmeye al~caklar-

dı. Meclis önemli sorunlara ya da konulara ait karaL' alırken giz -

li oylama yapabilecekti. Ayrıca yasa çıkarmada önemlilerin hari

cinde salt çoğunluk yete~li olacaktı. Gündemde görüşulecek olan 

konular, meclise iletilen sırasına göre değil de önemine göre 

180:::. Ölmezoğlu, "Cevdet Paşa 11 , İA Cevdet, MarU.zat, s. 34. 
183. 9 Safer 1278/17 Ağustos l8bl tarihli nizamnamenirı tam met

ni için bkz. Düstur, I.tertip, c.I, s.495-502. 
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sıralanacaktı (184). 

Meclis-i Ahk~m-ı Adliye başkanlığına, yeni meclis ve dai

relerini kurmak amacıyla Fuat Paşa atandı. Üyeler bakanlar ku-

rulu tarafından atanacaktı. Bu yönüyle Tanzimat Meclisi'ne gö-

re geri bir adımdı. Tanzimat Meclisi yürürlükte bulunan yasa ve 

yönetmeliklerüı uygulanmasında, yolunda gitmeyen, süistimal edi-

len durumlar söz konusu olduğunda Meclis-i Vükel~'yı uyarır ya 

da vekillerden suçlu olan varsa o vekili yargılardı. Ancak, Mec-

lis-i V~l~'yı Ahk~m-ı Adiiye'nin üyelerinin Meclis-i Vükela ta-

rafından seçilir olması, meclisin vekilleri soruşturma hakkını 

resmen olmasa da uygulamada tamamen ortadan kaldırdı (185). An-

cak bir yasama organı olarak daha önceki meclislerle aynı konum-

daydı. 

1862-63 yıllarında Meclis-i V~l~ 'da, "Cemiyet-i Tefrikiye" 

adıyla yeni bir alt komite kuruldu. Bu komite, meclise gelen tüm 

yazışma önerileri almak ve bunları ilgili dairelere iletmekle gö-

revliydi. Ayrıca ve daha önemli olan bir görevi ise her daire i-

çin işlerini kolaylaştıracak yasa ve yönetmelik taslakları veya 

di~er yukarıda açıklanan görevleri için bilgi toplamaktı. Böyle-

ce daireler zaman kazanıyorlar, araştırma ile kaybedecekleri za

manı, kendi görevlerine ayırabiliyorlardı (186). 

184. Shaw, "I1erkezi Yasama Meclisleri II", s. 298 .. 
185 ... Cevdet, Mar11.z~t, s.34'de, Tanzimat Meclisi'nin bu yetkisi

nin kaldırıldığını, bir daha da bir meclise böyle bir yet
ki verilmediğini belirtir. 

186. S ha w, "Merkezi Yasama Meclisleri II 11 , s. 298. 



131 

Alıkarn-ı Adiiye Meclisi bu şekilde 1868'e kadar yapısını 

ve çalışmalarını sürdürdü. Önemli faaliyetlerde bulundu, zamanla 

etkinliği. de arttı (187) .. Ancak, bu durum çeşitli çevrelerce e.-

leştirilrnesini engellernedi. Meclisin yapısının değiştirilmesi 

gereğini savunanların başında Genç Osmanlılar geliyordu. Bu grup, 

merkeziyetçi ve otoriter bir yönetim yerine daha liberal bir sis-

te mi savunuyor ve Tanzirna t 1 ın ba şarılarınırı, temsil ilke sinin 

kabul edilmemesiyle geçersiz olduğunu ileri sürüyordu. Genç Os-

ınanlılardan başka meclisin yapısına yönelik eleştirilerin oluş

masına neden olan diğer bir etken de Osmanlı İmparatorluğunda 

yaşayan ~H ristiyan unsurı1u temsil edilmemesi idi. Bu durumdan 

hoşnut olmayan Batı'lı diplomatlar, konsoloslar, tüccarlar vb. 

gibi Avrupa kökenli kimseler de Tanzimat otokrasisini eleştir-

rnekteydi. Bu sırada 1867'de Fransa'da III.Napolyon'un liberal-

leşme doğrultusundaki girişimi Bab-ı Ali'de de kısa sürede et

kisini gösterdi. Fransanın İstanbul'da bulunan elçisi Monsieur 

Bouree'un Hrıstiyan ve Müslüman tebanıu birlikte temsil edile-

ceği bir meclis kurulması doğrultusundaki önerisi, diğer eleş-

tirilerle birleşince bu alanda yeni bir düzenleme yapmanın ka

çınılmaz olduğu- gerçeğini ortaya çıkardı. Zaten Ali Paşa' da, 

Fransız etkisiyle böyle bir modelin uygulanması taraftarı idi 

(.188) .. 

Yine 1867 yılında İngiltere, Avusturya, Fransa ve Rusya 

devletleri, Osmanlı Devletinde vaad edilen reform hareketlerinin 

187.Meclisin faaliyetleri, yürürlüğe giren yasa ve yönetmelik
leri ve baktığı davalar için bkz. Shaw, "Merkezi Yasama Mec
lisleri II", s.298 vd. 

188. Karaı, c. VII, s.l45 vd; Shaw, "Merkezi Yasama Meclisleri 
II", s.299; Seyitdanlıoğlu, "Meclis-i Vala", s.2'(3. 
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ne derece gerçekleştiğini saptamak üzere bir dizi araştırma 

yaptılar. Sonuçta belirledikleri eksikler olduğu gibi özellik

le adalet alanında gerçekleştirilen yenileşme hareketlerini 

oldukça yetersiz bulduklarını açıkladılar. Laik nizami mahke

meler~~ geliştirilmesini belirttiler (189). 

İşte bu dış etkilerle, bunlarırı haricinde ise Vilayet ni-

zamnamesi ile uygularnaya konulan vilayet, li va, kaza ve karye-

lerin yönetiminde gerçekleştirilen temsil ilkesine dayalı yöne-

tim ve yargı birimlerinin oluşturulması merkezde de b0yle bir 

teşkilatıanmanın gereğinin anlaşılması, yasama ve yargının bir

biri~den ayrıldığı yeni bir sistemin uygulanmasına neden oldu 

(190). Böylece, temsil niteliği taşıyan 1876-78 parlamentosuna 

ilk adım atıldı(l9!). 

D. Şfir~-yı Devlet ve Divan-ı Ahk~m-ı Adliye 

şara-yı Devlet ve Divan-ı Ahk~m-ı Adliye 8 Zilhicce 1284/ 

2 Nisan 1868'de kuruldu. Her iki meclisin nizamnameleri ve ku-

ruluşlarını bildiren hatt-ı hümayun Takvim-i Vekavi'de yayın

landı( 192). Meclislerin kuruluşları ile ilgili olarak yapılan 

189. 

190 .. 

191.. 
192. 

Karaı, c.VII, s.l66; Cevdet, Ma'rfiz~t, s.l98'de bu duru.mu 
şöyle açıklar: "Paris Konferansında Ali Paşaya, siz: mahke·· 
melerinizi emniyyet bahş olacak bir hale getirdiğiniz gibi 
biz de ecnebi tercttmanlar:ı.nın umur-ı meh~kime müdahalesini 
ilga ederiz demişler ikeu, ol vakitten beri ısl§h-ı mehakim 
hakkında bir şey yapılamadıt,ından, Fransa usulüne muvafık 
surette mahkemeler kfiş.adına eve umur-ı hukukiyenin hükümet·.··i 
icraiyeden külliyen tefrikine devletçe karar verilmekle ••• ", 
Tarık Zafer Tunaya, Türkiye' nin Siyasi Haya'tında Batılılaş
ma Hareketleri, Istanbul, 1960, s.40 vd; Yaman, s .. l93 vd;Ed. 
Engelhardt, Tanzimat, Çev.Ayda Düz, İstanbul, 1976, s.l79. 
Ahmet Rasim, s.61. · 
TV, 963(2 Muharrem 1285). 
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açıklamada; "iki şeyin önemli olduğu, bunlardan biri devletin 

her alandaki işleriyle ilgili olan yasaların ve yönetmelikle-

rin hazırlanması, diğeri de herkesin can, mal ve namusuna ait 

hakların yasalarla güvence altına alınmasıdır. Bu iki husus ya

salar devamlı uygulandığı takdirde emniyette olacaktır. Zaman 

değişmesiyle bazı yasaların zamana uydurulması gerekecektir. 

Bundan önce Tanzimat-ı Hayriye gereği düzenlemeler yapılmış ve 

bir çok yeni kurumlar oluşturulmuştu. Yasalar ve Yönetmelikler 

uygulanmış, her iki önemli husu3 birbirinden ayrılmayarak hem 

devlet işleri hem de şahısları ilgilendiren hukuk işleri bera-

berce yürütülmüştü. Fakat bundan böyle taşrada gerçekleştiril-

miş olan uygulam3 merkezde de gerçekleştirilecek yasama ve ada-

let işleri birbirinden ayrılacak bağımsız meclisler oluşturula-

caktı." Bu şekilde reforrnun arnacı açıklandıktan sonra bugünkü 

Danıştay' ın kurulmasında başlangıç olarak kabul edilen ondört: 

maddeden oluşan şara-yı Devlet nizamnamesi yer almaktaydı (193). 

Niza~rarnenia ikinci maddesinde görevleri ayrıntılı olarak belir-

tildi. Buna göre şara-yı Devlet, genel yönetim sorunlarını tar-

tışacak ve yasaları çıkaracak merkezi bir devlet kurumu idi. 

Bütün yasa ve nizarnname tasarılarını inceleyecek ve hazırlaya-

caktı.~Her türlü mülki işler hakkında yetkileri dahilinde karar 

verecek, yasama, idari, adli organlar içinde veya birbirleri a

ra s ında çıka n tartışma ları çö zümleyecek, yürürlükteki yasa ve 

nizarnıara ilişkin devlet d~irelerinden gelen rapor ve belgelere 

193. TV, 963( 2!1uharrem 1285). Şdr§-yı Devlet ni zamnamesi için 
ayrıca bkz. Düstur, I.tertip, c.I, s.703-707. 
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ait görü~ bildirecek, suistimal ile suçlanan devlet memurları

nı yargılayacak, padişah ve nazırlar tarafından, kendisine da

nışılan her türlü konuda görüş bildirecek, vilayet meclisleri

nin aldıkları kararları inceleyerek, kabul edilebilir nitelik

te ise yasalaşmasını sağlayacaktı (194). 

Bu görevleri yerine getirecek olan Şur§-yı Devlet, her 

biri On'ar üyelik beş bölüme ayrıldı. Birinci daire, Mülkiye 

ve Harbiye dairesi, ikinci Maliye ve Evkaf dairesi, üçüncü Ka-

nun dairesi, dörtüncü Nafıa, Ticaret- ve Ziraait dairesi, beşin-

ci Maarif dairesi idi. Her konu hangi dairenin kapsamıuda yer 

alıyorsa önce o dairelerde görüşülecek daha sonra Şur~'nın He

yet-i Umumi' sinde görüşülerek, karara varılacaktı ( 195). Bunun 

yanında daha önemsiz konularda dairelere, önerilerini, Bakan-

lar Kurulu'na doğrudan sunma hakkı da verilmiş, hatta bu durum 

teşvik bile edilmişti. Bütün üyeler yine Padişah tarafından ata-

nacaktı. Bütün görüşmeler kayıtlara geçirilecek, kararlar itti-

fak ya da oy çoklu~u ile alınacaktı. Yine burada da tüm üyeler 

eşit konumda ve eşit söz hakkına sahip olacaklar, bir başkanın 

yönetimi, altında bulunacaklardı. Maliye Nezareti'nin hazırla-

dığı yıllık bütçeler, Şur§-yı Devlet daire başkanlarının ve her 

daireden bir üyenirı katılmasıyla oluşacak mecliste her yıl diğer 

bakaııların ve ileri gelenlerin de yer aldığı özel bir toplantıda 

incelenecekti (196). 

194. 
195. 

196. 

Orhan Özde ş, Yüzyıl Bof}nca Danıştay, Ankara, 1968, S'. 66. 
TV, 963(2 Muharrem 128~; Düstur, !.tertip, c.I, s.704 vd; 
Dairelerin görevleri hakkında ayrıca bkz.Göreli, s.ıo. 
Shaw, "Merkezi Yasama Meclisleri II", s.300; Göreli, s·.ll Vd. 
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İlk Şür~-yı Devlet'in üye sayısı kırk bir idi. Mithat Paşa 

nın başkanlığında yirmi yedi Müslüman, on dört Gayri-Müslüm ü-

yeden oluşmaktaydı. Ayrıca yirmi dört katip. bulunmaktaydı. Bun-

ların da on altısı Müslüman, diğerleri Ermeni, Rum ve Musevi 

idi ( 197). 

Şür~-yı Devlet 17 Muharrem 1285/10 Mayıs 1868'de B~b-ı 

Ali'de Abdülaziz adına sadrazam tarafından yapılan konuşma ile 

resmen açıldı. Bu konuşma ile Divan-ı Ahk~rn-ı Adliye de resmen 

hizmete sokuldu. Abdülaziz'in, henüz Fraıısa'dan dönmüş olması-

nıtı etkisiyle de yapılan bu konuşmanın metni şöyleydi. ( 198): 

"Her şeyden önce bir hükümetin görevi rn.fiJet)njn özgürlüğünü sağ-

lamak ve emniyet altında bulundurmaktı.r .. Millete zorla istenile-

ni yaptırmak haksızlıktır. Bir hükümet istediklerini baskı yapa-

rak uygularsa bu zulrnün icrası dernek olduğundan hiç bir zaman 

buna izin verilmemelidir. Ama söz konusu olan hürriyet insanla-

rın davranı$larında ve yaşayışlarında istediği gibi hareket et-

rnesi demek değildir. Böyle olsa bir kişinin işlediği suç öteki-

nin menfaatlerini zedelemiş olacağından zaliilllerin elinde rnaz-

lurnlar ezilir. Herkes kendi hak ve hukukunu ve menfaatlerini 

yasalara dayanarak aramak zorundadır. Bu şekilde yönetimi sağla

yan devletler hakkıyla görevlerini yapmış olurlar. Çünkü bütüru 

güçsüzlerin ve haksızlığa uğrayanların başvuracağı ve dayanacağı 

yer ancak ve ancak adalet kapısıdır, yoksa B§b-ı Hükümet değil

dir. Bu konuda en çok gerekli olan hükümetin kuvvetli olması-

197. Şür§-yı Devlet üyelerinin kimlikleri hakkında bkz.Özdeş, 
s.63 vd. 

198. Hayrettin, Ves~ik-i Tarihiye ve Siyasiye, İstanbul, 1326, 
c.V, s.82-85; Okandan, s.79, not 37. 
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dır ki, devamında onuü haklıların hakkını koruması yatmaktadır. 

Böylece bir memleket halkının emniyet altında yaşaması, memle

ketin imarı, o ahalinin kişisel hukuku ve bütün malları her tür-

~ü kötülük düşünerrlerin ve zalimlerirı kötülüklerinden ve zulüm

lerinden hakkıyla muhafaza edilmeli, Memleket idaresinde izle

necek yol ve meşrutiyet kanunlarının memleket ve milletin hay

rına kullanılması ve uygulanması esas kaide olmalıdır. Yoksa ki

şisel haklar ve tasarruflara karşı bilmeyerek de olsa emirlerin 

yanlış şekilde uygulanması asla caiz ve layık olmayıp, bu tür·lü 

hareketler asrımızda affedilmeyecek yöntemlerdir. Ancak yukarı

da da belirttiğim gibi kanuıı ve usullerle hcıreket ettiğimiz öl

çüde bugünkü medeni Avrupa ülkeleri arasında yer alabiliriz. 

İlgili, icra kolları ve kuvvetleri, ahaliniü her türlü hareketle

rinde dürüst olmaları, ticaret erbabının maddi bakımdan gelişme

leri, fakir fukaranın haksızlığa uğratılmaması kanunlar~n gü~e1 

uygulanmasıncı bağlıdır. İşte ahalinin ve tebamın hak ve hukuku

nu devletin her türlü gelişmesini sağlayacak, milletin top yekfull 

kalkınmasını düşünecek ve bu yolda kararlar alacak yepyeni bir 

müessese olan Şura-yı Devleti kurmuş bulunuyoruz~. Ve bir de her

kesin hukukunu, ırz ve namusunu, mallarını, mülklerini muhafaza 

etmek emeliyle Divan-ı Ahkam-ı Adliye adıyla bir müstakil meclis 

daha meydana getirildi. 

Tebamız altında bulunan her türlü insan bundan böyle huku

ken bu müesseselerin adli hükümlerinin icraatları altında emin 

yaşayacaklardır. Arzu edilir ki ahalinin refahı ve beldelerin 

mamuriyeti ve yine ilim ve maarif alanında ilerlemeler hasıl ol

sun. Ve herkes diniyle inaucıyla serbest olsun. Ve hangi mezhep

ten ve dinden olursa olsun madem ki bir toplum halinde yaşamak-
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tayız kimse kimsenin inancına karışmadan, karşı tarafı küçüm

semeden, birbirlerine düşman olmadan yaşama ları gerekmektedir. 

Bütün bunlardan çıkarılacak ana fikir şudur ki, zamanın 

icaplarına göre nizarnların ve kanunlarıa tadili gerekecektir. 

Avrupa ahalisinin dahi ilerlemeleri benim anıattıklarıının bir 

delilidi .. c. Herkesin bu konuda vazifesini yapması, memleket hay-

rına çalışması, kanurı ve nizarnıara uyması lazım dır ki ilerleme 

K:aydedi1.m1ş olsun". 

Bu doğrultuda çalışacak olan meclis çok sınırlı da olsa 

çe~itli gruplara temsil olana~ı sağlayan nitelikte idi. Üyelik 

için adaylar valilerden ve belediye yetkililerinden isteniyor

du. Bunlar da adayları c' anışma meclisleri, millet ve lonca baş

kanlarına danışarak seçiyorlardı. Sonuçta üyeler Bakanlar Kuru-

lu-tarafından, her eyaletten gelen çeşitli grupların listeleri 

arasından seçilmekteydi. Böylece imparatorluk sınırları içinde 

yaşayan tüm halkın çıkarları temsil edilmekte ve bu temsilciler 

oerkezi düzeyde yasama sürecine halkın bir tür katkısını sağla-

maktaydı ( 199) • 

Şur~-yı Devlet'e bir ölçüde Parlamento izlerrimi veren ö-

zelliği, doğrudan halk tarafından seçilmiş temsilciler olmama-

sına rağmen temsil niteliğini benimsernesi ve de vilayet meclis-

lerinin uygulayacakları reformlara dair her yıl isteyecekleri 

mazbatalarıa hazırlanması işinin bu meclisten gelecek üç-dört 

temsilcinin de katılmasıyla saptanması idi (200). 

199. Shaw, c.II, s.ll4. 
200. Tunaya, s.41; Yaman, s.l94. 
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Padişahın mutlak yetkileri k8rşısında ise bağımsız bir yasama 

organı niteliğini taşımamaktaydı. 

Kuruluşunun ilk yıllarında oldukçcı. başarılı faaliyetler

de bulunan Şı1r~-yı Devlet' in başlıca yasama organı olarak hazır

ladığı taslaklar oldukça az değişikliklerle yasalaşmaktaydı. Za

manla kazanılan deneyim ile kendi bünyesinde değişiklikler de 

yapıldı. 20 Zilhicce 1285/6 Mayıs 1869'da dahili nizamnamesini 

yayınladı. Buna göre Maarif ve Mülkiye daireleri birleştirildi, 

Dahiliye ve Maarif dairesi adı verildi. Ayrıca bazı adli görev

leri kendinde toplayacak bir girişimde de bulundu ve bunları 

yürütecek bir Muhakemat dairesi kuruldu. Böylece, şahıslar ve 

yönetiıı arasındaki uyuşmazlıkl8rı da çözümleyen başlangıçta beş 

olan idari daireler dörde indirildi ve idari uyuşmazlıkları çö

zümleme görevi bu dairelerden alındı ( 201). Yargı i~lerini tek

rar bünyesinde toplayan Şı1r1-yı Devlet; adli ve idari memurlar 

arasındaki anlaşmazlıklara, vilayetlerdeki meclis ve mahkemele

rin karara bağladıQ;ı bireysel idari huku~\. davalarının temyiz 

başvu.rularına bakmaya başladı.Ayrıca yerel meclisierin suçlu

luğu saptanan memurları azıetme ya da para cezasına çarptırma 

gibi adli kararlarını onaylama yetkisine sahip oldu. Çalışma

sı denetlenen her idari daireye, duruşmalarda bir memur veya 

temsilci bulundurma hakkı tanındı. Hukut\: davalarında kararlar 

çoğunluk oyu ile alınırken, ceza davalarında daire ve Şura-yı 

201. Özdeş, s.71 vd; Göreli, s.l4 vd. 
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Devlet'in ittifakla alınan kararı geçerli olmaktaydı (202). 

Şura-yı Devlet'in yapısında bundan sonra da değişiklik

ler oldu. 1872 'de Mahmut Nedim Paşa tarafından daire sayısı 

üçe indirildi. l875'de ise sadece yasama yetkileri Şura-yı Dev

let'de bırakıldı (203). Meşrutiyetin ilanına değin başlıca ya

sama organı olarak görevine devam etti (204). 

8 Zilhicce 1284/2 Nisan 1868 tarihli hatt-ı hümayunla ku-

rulan bir başka organ Divan-ı Ahkam-ı Adliye idi. Yüksek adli 

mahkeme durumuna getirilen Divan, nizarniye mahkemelerinin en 

üst organı olarak kuruldu. On maddeden oluşan nizamnamesine gö-

re Divan-ı Ahk1m-ı Adliye Şer'i mahkemeler ve gayri-müslim mah-

kerneleri dışında kalan hukuK ve cinayet davalarına bakınakla gö-

revliydi. Ayrıca, diğer mahkemelerde görülen davalar da bir 

temyiz mahkemesi işlevini yerine getirecekti (205). Div~n-ı Ah

karn-ı Adliye Temyiz ve İstinaf Mahkemeleri adıyla iki bölümden 

oluşacaktı. Her iki b:5Jümün de kendi başkanları olacağı gibi Di-

v~n-ı Ahk~m-ı Adiiye'nin heyet-i umumisinde bir başkanıü yöne-

timinde olacaklardı. Daha üst konumda olan temyiz bölümü hukuk 

ve ceza bölümlerine ayrılacak, istinaf bölümü ise ceza, hukuk 

ve ticaret dairelerinden oluşacaktı (206). 

202. Shaw, "Merkezi Yasama fv'leclisleri II 11 , s. 301. 
203. Şur~-yı Devlet' in yapısında meydana gelen bu değişiklik

ler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.Göreli, s.23 vd; 
Onar, s.626. 

204. Şur§-yı Devlet'in yapısı iktidara gelen devlet adamlarının 
tutumları doğrultusunda şekillenmişti. Birbirine muhalif 
grupların kişisel çıkarlarının merkezi olmuştu. Bu konuda 
ayrıntılı bilgi için bkz~ Shaw, "Merkezi Yasama Meclis
leri II", s.301 vd. 

205. TV, 963(2 Muharrem 1285); Düstur, I.tertip, c.I, s.325 vd. 
206. Divan-ı Ahk§m-ı Adliye'nin dahili nizamnamesi için bkz. 

Düstur, I.tertip, c.I, s.328 vd. 
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Divan-ı Ahk~m-ı Adliye Başkanlığına Ahmet Cevdet Paşa 

atandı. Üyeleri arasında Müslümanların yanında Gayri-müslimler 

de vardı. Üyeler bir mahkeme kararı olmadıkça azledilemezler

di. Ayrıca padişah ile vekiller ne mahkeme yöntemlerine ne de 

verilen ·karara müd::lhale etme hakkına sahip değillerdi ( 20'(). 

Bu ilkeler yargının bağımsızlığı doğrultusunda atılmış ileri 

adımlardı. Üyelerin azıedilme korkusu olmadan özgürce çalışa-

bilmeleri bile büyük gelişmeydi. Daha da önemlisi şer'iye mah-

kernelerinin dışında laik ve yasalarla düzenlenmiş bir yargı 

sisteminin kurulmaya çalışılma sıydı. Nizarniye mahkemeleri bu 

d')nem için büyük bir yenilik oldu. Kadının verdiği k::ırarın son 

söz olması böylelikle engellendi. Divan-ı Ahk~m-ı Adliye bu so-

rumluluğu üyeleri a~8cılığıyla paylaştı ve kararın son şekli 

olmasinda artık asıl son söz bu üst organa t8nındı (208). 

Divan-ı Ahk~m-ı Adliye başkanı Meclis-i Vükela'nırı da ü-

yesi idi. 1870 yılında adli işlerin bakanlık düzeyinde bir na-

zır tarafından yürütülmesi uygun görüldü ve Divan-ı Ahk~m-ı 

Adliye başkaalığı nezarete çevrilerek Adliye Nezareti kuruldu. 

Daha sonra Divan-ı Ahk~m-ı Adliye'nin istinaf bölümüde gerek 

olmadı~ı düşünülerek kaldırıldı. Sadece temyiz bölümü faaliyet-

lerini sürdürdü. 

Şdra-yı Devlet ve Div~n-ı Ahk~m-ı Adliye parlamenter sis~ 

teme geçişte Osmanlı Devleti için deneyim kazandıran uygulama-

lar oldu. Tüm Tanzimat Dönemi boyunca bağımsız bir yasama or-

207. ~aral, c.VII, s.l67. 
208. Üçok-Mumcu, s.334. 
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ganı oluşturma çabası güçler ayrılığına doğru bir gelişme ile 

sonuçlandı. Bu iki kuruluş Cumhuriyet döneminde de daha farklı 

konumlarda olarak Şur~-yı Devlet, Danıştay'ın Div~n-ı Ahk~m-ı 

Adliye ise temyiz görevini yerine getirmesinden dolayı, Yargı

tay'ın ilk çekirdeklerini oluşturdular. 



SONUÇ 

Osmanlı Devletinden modern anlamda yasama, yürütme ve 

yargıya ait güçlerin ayrılığı ilkesinden söz etmek mümkün de-

ğildir. Bunları kişiliğinde toplayan padişah, devleti mutlak 

bir otorite ile yönetir. Bu yönetim şekli Osmanlı Devletini 

özellikle 16.yüzyıl sonlarına kadar ulaştığı noktada bıraktı. 
,.· 

Gelişen ve değişen Avrupa Devletleri'nin çok gerisinde kalma-

sına neden oldu. Osmanlı Devleti baştan sona her yönden bir 

Ortaçağ Devleti durumunda kaldı. Devleti bu durumdan kurtarma 

çabasına yönelik ilk girişimler de yine tüm yönetimden sorumlu 

padişahın kendisinden geldi. Zaten yönetim şekli gereği, ta-

bandan böyle bir haraket gelmesi mümkün değildi. 

III.Selim'in uygulamaya başladığı reform programı ulema-

ordu işbirliğiyle durduruldu. Ancak geri dönülmez bir noktaya 

gelinmişti ": Ya geleneksel yönetim şekli sürecek ya da devletin 

varlığını sürdürebilmesi için çağa ayak uydurması gerekecekti. 

III.Selim'den sonra tahta geçen padişah II.Mahmut ilerici, re-
--- 1 

form yanlısı bir kişi idi ve bu özelliğini yönetimine de yan-

sıttı. Öncelikle geleneksel merkez örgütündeki Yeniçeri Ocağı

nı saf dışı etmesi gerekiyordu. Nitekim II.Mahmut tahta çıktık-

tan sonra bu ocağı ortadan kaldırmadan hiç bir girişimde bulu-

namadı. Ocak kaldırıldıktan sonra II.Mahmut, mutlak otorite 

ile yönetilen merkeziyetçi bir devlet kurma yolunda ilk adımı 

attı. Devletin en uzak yerlerinde bile gücünü, varlığını his-

settirebilmesi için merkezileşmenin gere~ine, güçlü bir mer

kezi devletin ise Batılı modelde düzenlenmesine bağlı olduğuna 
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inanıyordu. Bu nedenle öncelikle geleneksel yönetim şeklinin 
-

degiştirilmesi ve merkez örgütünün modernleştirilmesi ile işe 

başladı. Çünkü II.Mahmut, _daha sonra tüm ülkede uygulanacak re-

formları: bu düzenleme ile gerçekleştirmenin ve yaygınlık ka-

zandırmanın daha kolay olacağını düşünüyordu. Bunun için yöne-

timi, nezaretler kurarak nazırlar arasında paylaştırdı. Sadra-

zamı./ bunların içinde sadece,nazırların başkanı durumuna getir-

dL. Böylece bugünkü bakanlıkların ve yürütme organının ilk te-

meli atıldı. Reformların gerçekleştirilebilmesi için bu nezaret-

lerin danışma yöntemini benimserneleri saglanarak her nezaretin 

alanına giren konularda görüşülerek karar alınmasını 3n gören 

küçük danışma-meclisleri oluşturuldu. Ayrıca o zamanki yapısı 

çok basit de olsa önemli, ileri bir adım da yasama alanında a-

tıldı. Tanzimat Döneminde gelişimini sürdüren meclisler,meclis-

li yasama geleneğini başlattı. 1876'da Kanuni Esasi'nin ilanı i-

le sonuçlanacak parlamenter sisteme geçişe zemin hazırladı. 

Aslında Meşrutiyetin ilanı Tanzimat Dönemi devlet adamla-

rına karşı doğan muhalefetin sonucu idi. Çünkü özellikle Ali ve 

Fuat Paşalar yönetimden sadece kendilerinin söz sahibi olabile

ceği, otokratik bir yönetim şeklini benimsemişlerdi. Bu paşalar 

reformları kendilerinin gerçekleştirebileceği inancında idiler 
i.. 

ve bu görevi kimseye bırakmaya da niyetli değildiler. B~b-ı 

Ali'yi yönetimin merkezi haline getirmişlerdi. Saray, yönetimde

ki etkinliğini kaybetmiş ve bütün güç Bab-ı Ali'ye geçmişti. Her 

alanda reform haraketleri devam etmekteydi ve oldukça da başarı-

li bir şekilde ilerliyordu. Ancak Bab-ı Ali bürokratları güçle-

nen muhalefetin etkinliğini azaltacak, özgürlüklerini kısıtlaya-

------ -----
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cak önlemler almaktan kaçınmıyorlardı. Oysa, muhalefeti oluş

turanlar Tanzimat Devri yöneticilerine göre daha modern eğitim 

kurumlarında yetişmişlerdi. Sonuçta, Tanzimat bürokratlarına 

göre daha ilerici görüşte ve düşüncede olan bu grup galip gel

miş, ülkede anayasalı rejime, mutlakiyetten meşruti monarşiye 

geçilmişti. Bunda Tanzimat Dönemi boyunca bağımsız bir yasama 

organı oluşturma çabasının da rolü büyüktü. En azından padişa

hın kişiliğinde toplanan güçlerin, ayrılığı ilkesine yönelik 

bir gelişme için de temel oluşturmuştu. Dolayısiyle bu deneyim

lerin sonucunda Kanun-i Esasi'ye ulaşılmıştı. 

Tüm Tanzimat Döneminde, hemen hemen her alanda, II.Mahmut 

döneminde oluşturulan ve daha sonra gelişimini sürdüren merkez

deki birimlerce yenilik hareketleri devam etmekte, Batılı dev

letlerce kabul edilme çabası sürmekteydi. Fakat tüm faaliyetler~ 

sürdüren yasama ve yürütme alanındaki organıara padişahın müda

halesi söz konusu idi. Dolayısiyle sonuçta, her birim padişaha 

karşı sorumluydu. İşte merkez örgütü ancak bu düzeye gelinceye 

dek modernlik kazanabilmişti. Fakat en azından,eskinin yöneti

cilerinin yerine elit grup, laik okullardan yetişen bürokratlar 

almıştı. Daha sonraki gelişimi sağlayacak olan da yine bu laik 

dlişünüşe sahip bürokratlardı. Bu nedenle her alanda modernleş

menin ön koşulu laiklik idi. Teokratik bir devlet modernleşme 

yolunda her ne kadar Batılı modele uygun düzenıense de sadece 

bu kadar ilerleyebildi. / 
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