
 

T.C. 

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TARİH ANABİLİM DALI 

2016-YL-028 
 

 

 

 

 

1871 VİLAYET NİZAMNAMESİNİN II. 

ABDÜLHAMİD DÖNEMİNE YANSIMASI 
 

 

 

HAZIRLAYAN 

Mahmut DEMİRCİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEZ DANIŞMANI 

Yrd. Doç. Dr. Ayten CAN 
 

 

 

 

AYDIN-2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

T.C. 

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

AYDIN 

Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mahmut DEMĠRCĠ 

tarafından hazırlanan “1871 Vilayet Nizamnamesinin II. Abdülhamid Dönemine 

Yansıması”baĢlıklı tez, 11.04.2016 tarihinde yapılan savunma sonucunda aĢağıda 

isimleri bulunan jüri üyelerince kabul edilmiĢtir. 

 

               Ünvanı, Adı Soyadı      Kurumu  Ġmzası 

BaĢkan : Yrd. Doç. Dr. Ayten CAN  ADÜ  ................ 

Üye :  Doç. Dr. Tanju DEMĠR    ADÜ  ................ 

Üye :  Yrd. Doç. Dr. Kevser DEĞĠRMENCĠ   DPÜ  ................ 

 

Jüri üyeleri tarafından kabul edilen bu Yüksek Lisans Tezi, Enstitü Yönetim 

Kurulunun ……… Sayılı kararıyla ……………….. tarihinde onaylanmıĢtır. 

 

 

                                                                                      Prof. Dr. Recep TEKELĠ 

    Enstitü Müdürü 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

T.C. 

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

AYDIN 

Bu tezde sunulan tüm bilgi ve sonuçların, bilimsel yöntemlerle yürütülen 

gerçek deney ve gözlemler çerçevesinde tarafımdan elde edildiğini, çalıĢmada 

bana ait olmayan tüm veri, düĢünce, sonuç ve bilgilere bilimsel etik kuralların 

gereği olarak eksiksiz Ģekilde uygun atıf yaptığımı ve kaynak göstererek 

belirttiğimi beyan ederim. 

 

..…/…../2016 

Mahmut DEMĠRCĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

ÖZET 

1871 VİLAYET NİZAMNAMESİNİN II. ABDÜLHAMİD 

DÖNEMİNE YANSIMASI 

Mahmut DEMĠRCĠ 

Yüksek Lisans Tezi, Tarih Anabilim Dalı 

Tez DanıĢmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayten CAN 

2016 119 sayfa 

Osmanlı Devleti açısından 1839 yılında Tanzimat‟ın ilan edilmesiyle 

devlet idaresinde modernleĢmenin baĢlangıç temeli atıldı. 1840 yıllarından itibaren 

özellikle vilayet idarelerinde yoğun reform hareketleri gerçekleĢtirildi. 1840 

yılında Muhassıllık ve Muhassıllık Meclisleri devleti içerisine girmiĢ olduğu kötü 

durumdan kurtamadı.  

1864 yılında çıkarılan Tuna Vilayet Nizamnamesi‟ ile devlet, vilayet, liva, 

kaza ve köy olmak üzere yeni idari birimlere ayrıldı. Mithat PaĢa Tuna valiliği 

sırasında Tuna „da nizamnamenin uygulanmasında büyük baĢarı gösterdi. 

Tuna‟daki bu baĢarının üstüne bazı eklemeler yapılarak nizamname tüm yurtta 

uygulanmak istendi. 

1871 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesi idare tarihi açısından önemli 

bir yere sahiptir. Bu nizamame çağdaĢ bir yönetim mekanizmasının geliĢmesinde 

yerel otoritenin devletin merkezi dıĢındaki idari mevkilere yayılmasında ve halkın 

bürokratik süreçlere katılımı ve kendilerini daha iyi ifade edilmesinde bir dönüm 

noktası olmuĢtur.  

Vilayet yönetiminde II. Abdülhamid 1881-1908 yılları arasında vilayet 

sayısını 25‟ten 29‟a çıkardı.1877 tarihinde çıkarılan Belediye Kanunu ile bu 

dönemde vilayetleri içine alacak Ģekilde geniĢletildi. Vilayetlerdeki idari kadro bu 

dönemde kesinlikle eskisinden daha kalabalık olsa da yüz ölçümleri 30 bin ile 100 

bin km arasında değiĢme gösteren Osmanlı vilayetleri günümüzdeki bazı Avrupa 

devletlerinden bile çok büyüktür. 

 

ANAHTAR KELİMELER: 1871 Vilayet Nizamnamesi, Tuna, Nizamname, 

Vilayet Meclisleri, 2. Abdülhamid, Ġdari Yapı 
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ABSTRACT 

The Reflection of 1871 Provincial Regulations on Abdulhamid Period 

Mahmut DEMĠRCĠ 

Master's Thesis, Department of History 

Supervisor: Asst. Assoc. Dr. Ayten CAN  

For Ottoman Empire starting basis for the modernization of the state was 

laid with the proclamation of the Tanzimat in 1839 . Starting from 1840s, intensive 

provincial reform movements were organized in terms of provincial 

administrations.. Muhasıllık, tax collecting officials,  and Muhasıllık Assembly 

could not save the empire from the bad situation it got in.  

With Tuna (Danube) Provincial Regulation issued in 1864, the country 

was divided into new administrative units as province, shire, county and village. 

Danube governor Mithat Pasha showed huge success in the implementation of the 

regulations.   The regulation was aimed to be implemented in the whole empire 

taking this success as basis.  

Provincial Regulations, issued in 1871, is of huge importance in the 

history of administration. This regulation was  a turning point for the spread of 

local authority outside center administration into administrative positions in an 

attempt to establish a contemporary  administration mechanism  and for the 

participation of public to bureaucratic process and expressing themselves better. 

Abdulhamid II increased the number of provinces from 25 to 29 between 

the years 1881-1908 in provincial administration. The extent of Municipal Law 

enacted in 1877 was extended in a way that it could include the provinces of the 

time. Though the administrative positions were higher in number compared to the 

past, the Ottoman provinces are much bigger than most of present day European 

countries with their surface area of 30 to 100 thousand sqeuare.km . 

 

KEYWORDS: 1871 Provincial Regulations, the Danube, Regulations, Provincial 

Councils, Abdulhamid II, Administrative Structure 
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ÖNSÖZ 

1839 yılından itibaren Osmanlı Devleti bozulan düzeni tekrar sağlamak 

için yoğun reform hareketlerine giriĢmiĢtir. Merkezi otoritenin bozulmasıyla 

birlikte yönetici konumundakiler taĢrada bozulan düzeninde etkisi ile halka zulüm 

etmeye baĢlamıĢlardı. Art arda kaybedilen savaĢlar ile birlikte dıĢ baskılar artmıĢ 

ve devlet buna bir takım çözümler aramıĢtır.  

1840 yılından itibaren çıkarılan vilayet nizamnameleri yer yer baĢarılı olsa 

da genelde anlamda tam bir baĢarı sağlanamamıĢtır. 1871 Vilayet Nizamnamesi‟ne 

hâkim olan anlayıĢ bundan önceki tarihlerde çıkarılan nizamnamelerde de 

görüldüğü gibi merkezi bir idare tarzını daha geliĢmiĢ bir Ģekilde ortaya 

koymuĢtur. 

Bu çalıĢma esnasında yardımlarını esirgemeyen değerli hocalarım Yrd. 

Doç. Dr. Ayten CAN, Yrd. Doç. Dr. Aysun SARIBEY HAYKIRAN ve Yrd. Doç. 

Dr. Kevser DEĞĠRMENCĠ‟ye teĢekkürlerimi bir borç bilirim. 

Mahmut DEMĠRCĠ 
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GİRİŞ 

TaĢra idaresinde düzgün bir yönetimin olmaması, yöneticilerin halka 

yapmıĢ oldukları eziyet, rüĢvet, adaletin uygulanmayıĢı halkın tepkisinin 

büyümesine yol açtı. 1839 1864 yılları arasında yapılan bir takım düzenlemelerden 

baĢarılı sonuçlar alınamadı. Bunun nedenlerinden bir tanesi de, taĢrada bozulan 

düzenin tekrardan sağlanamamasıdır. TaĢra‟da görevli devlet memurlarının 

bölgenin ileri gelenleri ile kurmuĢ oldukları yakın diyalog yapılan reformların 

düzgün bir biçimde uygulanmasını önledi. Sancaklarda kurulan meclisler ile 

taĢrada idari anlamda ortaya çıkan boĢlukları doldurmak istendi. 

1863 yıllarına gelindiğinde Ali ve Fuat PaĢa‟lar hazırlıklarını tamamladı.  

1864 yılında Tuna Vilayeti adı verilen bölgede yeni bir düzenleme yaparak Valilik 

görevi Mithat PaĢa‟ya verildi. 1864 yılında hazırlanan Tuna Vilayet Nizamnamesi 

1839 yılında çıkarılan Tanzimat Fermanı‟ndan sonraki ilk sistemli düzenlemedir. 

Bu nizamname ile devlet, vilayet, liva, kaza ve köy olmak üzere çeĢitli birimlere 

ayrıldı. Her vilayetin baĢına bir vali gönderil ve valiye yardımcı olarak da valinin 

baĢkanlığında toplanacak olan danıĢman meclisleri kuruldu.  

1864 Vilayet Nizamnamesi, Tuna Vilayeti‟nde Mithat PaĢa önderliğinde 

baĢarılı sonuçlar elde etmesi üzerine 1867 ve daha sonra 1871 tarihlerinde bir 

takım düzenlemeler yapılarak yürürlüğe girdi. 1871 yılında çıkarılan Ġdare-i 

Umumiyye-i Vilayet Nizamnamesinde merkeziyetçi eğilim daha fazla kendini 

göstermektedir. 1871 Nizamnamesi ile vilayet idaresinde iĢ bölümü artmakla 

beraber merkezi hükümetin kontörlü de arttı. Eyaletler de kurulan meclisler ile 

halk, yönetime etkin bir Ģekilde katıldı. Vali muavinliği ilk kez bu nizamname ile 

gündeme geldi. 

1876 tarihinde Sultan Abdüllaziz‟in ve arkasından V. Murad‟ın tahta 

geçtikten sonra indirilmesi üzerine 31 Mart 1876 tarihinde Sultan II. Abdülhamid 

tahta çıktı. Kendisinden önce ki padiĢahların yaĢadığı sıkıntıyı yakından gören 

sultan, aynı durumun kendi iktadari içinde yaĢanmaması için gerekli önlemler 

almaya çalıĢtı. II. Abdülhamid devletin tüm gücünü elinde toplamak istedi. Sultan 

II. Abdülhamid kamu imajına hem içte hemde dıĢta çok önem veriyordu. Kılık 

kıyafet baĢta olmak üzere konuĢma ve yazı dillerine çok önem gösterdi. Kamu 

görevlilerinden herhangi birinin adının mahkemede dolaĢmasına asla müsaade 

etmezdi. Bazı zamanlarda görevlilerin alacaklı oldukları mahkemelerde görevli 
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kiĢinin borçlarını kendi cebinden ödedi. 1876 yılında çıkarılan Kanun-i Esasi ile 

devletin sınırları içerisinde yaĢayan kiĢilerin, hakları, güvenlikleri, ibadet ve basın 

hürriyetleri gibi toplumu ilgilendiren birçok konuda kiĢlerin hakları güvence altına 

alındı. 
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1. 1842-1864 YILLARI ARASINDA VİLAYET 

DÜZENLEMELERİ 

1.1. 1864 Yılına Kadar Yapılan Düzenlemeler 

II. Mahmud merkezi yönetimi güçlendirmek amacıyla çeĢitli reformlara 

giriĢti. Buradaki amaç taĢrada bozulan düzenin tekrar geri getirilmesini 

sağlamaktı. Merkezi otoritenin bozulmaya baĢlamasıyla birlikte özellikle taĢrada 

yönetici konumundakiler halktan usulsüzce para toplamaya baĢladı. Art arda 

kaybedilen savaĢlar ile birlikte dıĢ baskıların artması sonucunda merkezi otorite 

buna bir çözüm aramaya baĢladı. Buna bağlı olarak taĢra idaresinde yapılanmaya 

gidildi. 

Tanzimat öncesi dönemde bir bölgenin vergisi merkezde yapılan açık 

arttırma yoluyla hak sahiplerine verilirdi. Ġltizam usulü denilen bu yöntemde 

vergiler mültezimler tarafından toplanırdı. Ancak bu sistem çağın gerektirdiği mali 

sisteme uzak kaldı. Bu durum ise toplanan vergilerin merkez ve taĢrada yapılacak 

harcamalara etkin bir biçimde yansımasını engelledi. Tanzimat adamları 

imparatorluğun dıĢ siyasette kendi kendine yetemeyeceğini anladıklarından 

yabancı devletlerle dosluk kurmaya çalıĢtılar.
1
 

O dönemde uygulamada olan Ġltizam usulüne göre halktan vergiyi alacak 

olan mültezim, hangi yerin vergisini üzerine almıĢ ise, muayyen taksitlerde devlete 

para vermeyi kabul eder ve sarraflardan birini de kefil gösterirdi. Hazine iltizama 

verdiği a ‟Ģar, rüsum ve sair varidatını halktan fazlasıyla tahsil etmek için her türlü 

vasıtaya baĢvurmasıyla halkın üzerinde büyük bir yük ortaya çıkardı. Mültezimin 

yaptığı zulmün hesabı sorulmadığından mültezimler zaman zaman hükümeti 

dikkate almadı. Zamanla bu boyuta ulaĢan Ġltizam usulüne karĢı yapılan ilk hamle 

Tanzimat zamanında yapıldı. Gülhane Hattı‟nın ilanından sonra Tanzimat‟a dair 

taĢralara gönderilen fermanlarda iltizam usulünün zararları özellikle 

belirtilmekteydi. Bundan dolayı iltizam usulünün yerine Muhassıllık uygulamasına 

geçildi.
2
 

                                                           
1
 Enver Ziya Karal, Osmalı Tarihi, Ankara 2011, C.5, s.195. 

2
 Özgür Yılmaz,‟‟Tanzimat Döneminde Osmanlı TaĢra Ġdare Meclisleri(1840-

1871)‟‟,History Studies International Journal Of History, 6(6) 2014 s. 258. 
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Bu dönemde yapılan yeniliklerdeki amaç, halkın sürekli Ģikâyetçi olduğu 

vergilerin adalet mekanizması içinde alınmasını sağlamaktı. Bu konular 

Tanzimat‟ın ilanından sonra yapısı değiĢtirilen Meclis-i Ahkâm-ı Adliye‟de hızlı 

bir Ģekilde ele alınmıĢ, burada yapılan görüĢmeler sonucunda alınan kararlar 

padiĢahın onayına sunularak uygulanmaya konuldu. II. Mahmud döneminde 

vergilerin toplanmasında bir kısım değiĢiklikler yapıldı.  Ġltizam ile yönetilen bir 

kısım hazine gelirleri doğrudan doğruya alınmaya baĢladı. 1830 yılında genel 

nüfus sayımından hemen sonra mülk sayımı da yapıldı.
3
 Burada görülen Ģudur ki, 

yapılacak olan ıslahatlar düzeli bir çalıĢma ile planlanarak hazırlandı. 

Ġltizm usulü kaldırılmıĢ olunduğundan bundna böyle taĢradaki voyvoda ve 

mültezimlerin iĢleri son buldu. Tahsil iĢlerini Muhassıl ve meclis yapacaktı.
4
Vergi 

reformuna öncelikle yakın yerdeki eyaletlerde baĢlanıldı.‟‟Muhasıl-ı Emual‟‟ adı 

ile sancaklara doğrudan hükümet tarafından kiĢiler gönderilmeye baĢlandı. Bu 

kiĢilerin yanına bir mal, bir mülk ve bir emlak kâtibi verildi. Her sancak 

merkezinde vergilerin saptanıp dağıtımı ve diğer iĢlerin görüĢülüp kararlaĢtırılması 

için Muhassıllık Meclisleri oluĢturuldu.
5
 Meclis-i Vala tarafından 25 Ocak 1840 

yılında hazırlanan düzenleme ile Muhassılların atama ve çalıĢma biçimleri 

belirlendi. Hazineye ait ne kadar kayıt belge bilgi var ise hepsi Muhassıllara 

verilecekti. Kayıtları olmayan gelirler ise bir an önce belirlenerek hazineye 

devredilecekti. 

Osmanlı Devleti açısından 3 Kasım 1839‟da Tanzimat‟ın ilan edilmesiyle 

devlet anlayıĢı ve idaresinde modernleĢmenin baĢlangıç temeli atıldı. Tanzimat 

dönemi bir bürokrasi devri oldu. Dönemin mimarı ReĢit PaĢa, devlet otoritesini 

ıslahatı uygulayacak bir bürokrasinin elinde toplamak suretiyle devleti 

modernleĢtireceğine inandı. Tanzimat‟ın ilanından sonra 1840‟dan itibaren 

özellikle vilayet idaresinde yoğun uygulamalar gerçekleĢtirildi. 1840‟da 

Muhassıllık ve Muhassıllık Meclisleri oluĢturuldu. Tanzimat fermanı müslim ve 

gayrimüslim bütün Osmanlı tebaasının can ve mal güvenliğinin sağlanması, 

vergilerin herkesin gelirine orantılı olarak düzenli bir Ģekilde toplanması ve 

                                                           
3
 Musa Çadırcı, Osmanlı İmparatorluğunda Eyalet Ve Sancaklarda Meclislerin 

Oluşturulması, (1840-1864), Ord. Prof. Yusuf, Hikmet Bayur‟a Armağan, Ankara 

1985, s.82. 
4
 Halil Ġnalcık- Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat DeğiĢim Sürecinde Osmanlı 

Ġmparatorluğu, Ġstanbul 2012, s.177. 
5
 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal Ve Ekonomik Yapısı, 

Ankara 2013, s.209. 
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askerlik iĢlerinin düzenlenmesi temel prensiplerinin gerçekleĢtirilmesini ön 

görmekteydi.
6
  

Muhassıllık Meclislerine muhassıl ve kâtiplerden baĢka bu meclisi 

bölgenin hâkimi, müftü, asker zabiti ile bölge ileri gelenlerinden 4 kiĢi 

oluĢturacaktı. Bu meclis gayrimüslim halk bulunan yerlerde ruhani ve dini liderler 

ile 2 nefer kocabaĢlardan oluĢturulacaktı. Bu meclis haftada 2-3 gün toplanarak 

vergi yazımı ve baĢka sorunları görüĢüp karara bağlayacaktı. Bu meclise Muhassıl 

baĢkanlık edecekti. Eyalet merkezlerinde ise ferik yoksa Muhassıl, hakimüĢĢeri ve 

zabtiye memuru arasından kura ile baĢkan seçilecekti.
7
 

Muhassıllıkta; ekonomik yetkiler muhassıla verilirken, güvenlik, asayiĢ 

yetkileri askeri zabite verildi. Yalnız muhassıl ile askeri zabit arasında oto kontrol 

oluĢturuldu. Merkezi otorite tarafından gönderilen yetkin kâtiplere de 

muhassılların yapmıĢ olduğu tüm faaliyetleri kayıt altına alma görevi getirildi. 

Atanan ya da seçilmiĢ kiĢilerden oluĢturulan meclislerde ise; mali, idari, asayiĢ 

gibi muhassıl ve zabitlerin sorumluluk alanına giren konuların, görüĢülüp karara 

varıldığı bir icra organı ve aynı zamanda adli yetkinin kullanıldığı bir mahkeme 

olarak gözüktü. Bu konular kendi içerisindeki hiyerarĢik bir yapı içerisinde 

gerçekleĢti. Muhassıla doğrudan Maliye Nazırı ile Askeri Zabit‟e Serasker ile 

Meclislere de Meclis-i Vala ile doğrudan iletiĢime geçme yetkisi verildi.
8
 

Muhassıllar yönetmelik gereğince yanlarına verilen kâtipler ile birlikte 

mal ve mülk sayımına 1840 yılı baĢlarından itibaren baĢladılar. Sancaklarda her 

türlü vergi gelirlerinin toplatılması iĢi merkezden atanan muhassıllara bırakılarak 

yöneticilerin hazine gelirlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaları 

önlenmek istendi. Tecrübesizlik, yeterli donanıma sahip olmamaları ve ulaĢımda 

yaĢanan bazı zorlukların yanı sıra yıllardan beri hazineye hiç vergi ödemeyen 

kiĢilerin ortaya çıkardıkları sorun ve sıkıntılar yüzünden olumlu sonuçlar 

alınamadı. 1840-1841 yılları arasında hazine gelirlerinde çok büyük azalma 

görüldü. Bütün çabalara rağmen kaç kuruĢ gelir olduğunun ortaya çıkarılması bile 

mümkün olmadı.
9
Getirilmek istenen bu yeni düzenin baĢarısız olmasındaki 

                                                           
6
 Mehmet Seyitdanlıoğlu,‟‟ Tanizmat Dönemi Ġmar Meclisleri, OTAM, S.3, s.323-332.  

7
 Fatih S. Torun,‟‟Osmanlı TaĢra Ġdaresinin Yeniden Yapılanma Süreci (1842-1876)‟‟, 

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, S:32 (2012), s.86. 
8
  Erkan Tural- Selim Çapar, 1864 Vilayet Nizamnamesi, Ankara 2015, s.33. 

9
  Musa Çadırcı, Ord. Prof. Yusuf Hikmet Bayur’a Armağan, s.259. 
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etkenlerde birisi de atanan kiĢilerin gittikleri yerlerdeki yönetim mekanizmasını 

oluĢturan kiĢilerle yakın iliĢkide olmasıdır. Yerel yönetim mekanizmasındaki 

yöneticiler özellikle gayrimüslim halka baskı yapmaları ve gerektiğinden fazla 

vergi almaya baĢlaması gayrimüslim tebaa içerisinde huzursuzluk yarattı. 

Sancak merkezindeki Liva Muhassıl Meclisi vergi iĢleri kadar yargıya ve 

idareye ait iĢlerde de inceleme ve karar alma yetkisine sahipti. Özelikle Tanzimat 

devri baĢlarında valilerin klasik yetkilerinin kısmen azaltılması nedeniyle eyalet 

idaresinde ortaya çıkan bu boĢluklar düzeltilmek istendi. Meclislerin vergi suçları 

ve mali yolsuzluklar üzerinde kesin yargı hakları vardı. Ancak hırsızlık, katil gibi 

suçlar merkezi hükümet tarafından incelenmekteydi. Meclise seçilecek kiĢilerde 

belli baĢı özellikler aranmaktaydı. Azalığa seçilecek kiĢiler akıllı, afif( temiz, 

namuslu) ve seçkinlerden olmalıdır. Devlet iĢlerini iyi bilmeli ve memleketin 

içinde bulunduğu durumu iyi anlamalıdır. Bu niteliklere sahip kiĢiler önce 

mahkemeye gidip isimlerini kaydettirmeleri gerekmektedir. Seçmenlerin 

belirlenmesi ise farklı bir yönteme bağlıdır. Kazalara bağlı köylerden halk bir 

araya gelip kura yöntemi ile 5 kiĢi seçer. Köylerden seçilen adaylar merkeze gelir. 

Kaza ahalisi için büyük Ģehirlerde 50, orta büyüklükteki yerlerde 30, küçük 

yerlerde ise 20 seçmen tespit edilir. Adaylar daha sonra teker teker seçmen 

topluluğunun önüne çıkar. Oylama ile adaylar seçilir. Oyları eĢit çıktığı durumda 

Kuraa-i ġeraiye‟ye baĢvurulur.
10

 Meclislerinin ilk görevi Tanzimat ile birlikte 

getirilen uygulamaların korunması ve bunların adalet çerçevesinde 

uygulanmasıdır. Meclis bu uygulamaya uymayan kiĢileri yargılar ve gerekirse 

soruĢturmaları yeni baĢtan baĢlatarak gerekli cezaları verir. 

Muhassılların oluĢturacağı kaza dıĢında kalan küçük yerlerde gereğine 

göre küçük meclisler oluĢturulup, Muhassıl tarafından seçilen kiĢi baĢkanlık 

edecekti. Müftü, naib ve bölgenin ileri gelenlerinden kiĢiler bu meclise üye 

olacaktı. Köylerde ise nüfusa göre 1 ya da 2 muhtar seçilecek ve imamlar ile 

birlikte köyü ilgilendiren konuları görüĢüp karar bağlayacaktı.
11

 Bu meclislerde, 

Muhassılların maiyetinde, biri mal diğeri de emlak ve nüfus kâtibi olmak üzere 2 

kâtip, hâkim, müftü, asker zabiti ve yöre ileri gelenlerinden dirayetkâr ve iyi halli 

4 kiĢi bulunacaktı. Bu on kiĢilik meclise, gayrimüslim ahali bulunan yerlerde 

metropolit veya hahambaĢı gibi ruhani ya da dini reisler ile iki nefer kocabaĢılar da 

                                                           
10

 Ġlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri(1840-1880),Ankara 2011, 

s.35-36. 
11

 Musa Çadırcı, Tanzimat Dönemi Anadolu Kentleri, s.212. 
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girecekti. Fakat bu meclisin yapısı beraberinde bir takım sorunlar meydana getirdi. 

Öncelikle gayrimüslimlerin bu meclislerde temsili konusunda karıĢıklık çıktı. 

Mesela Hristiyanların çoğunlukta olduğu yerlerde bile müslüman üyelerin 

gayrimüslimlerden fazla olması ya da ikiden fazla gayrimüslim topluluğunun 

bulunduğu yerlerde meclislere katılımın nasıl olacağı konusunda sorunlar ortaya 

çıktı.
12

 

Meclis toplantıları sırasında söz kesilmez, lafa hiçbir Ģekilde karıĢılmazdı. 

Mecliste görüĢülen konular çoğunluğun kabul etmesiyle karara bağlanıp kâtipler 

tarafından okunurdu. Kararda eğer müzakere olunan konu memleketin zabıta 

iĢlerine ait ise o sancağın müĢirine, mali iĢlerine ait ise konu, merkezi hükümete 

sunulurdu. Meclis toplantıları üye olmayanlara kapalıydı. Toplantı konusu 

tartıĢmalar ve memur üyelerin oyları hakkında kimse dıĢarıya hiçbir Ģekilde bilgi 

veremezdi. Bu olayların meclis dıĢında konuĢulması kesinlikle yasaktı. 1841 yılı 

Nisan ayında Adapazarı müftüsünün meclisten atılmasını isteyen bir tahrirde 

müftünün mecliste konuĢulan ve ahaliye duyurulmaması gereken konuları ahaliye 

duyurduğu anlaĢılmaktadır. Bu tip Ģikâyetler kimsenin hoĢuna gitmemiĢtir.
13

 

Muhassıllar tarafından toplanan vergilerin hazineye gönderilene kadar 

korunması ve bazı zorunlu harcamaların yerinde yapılabilmesi de ortaya bir takım 

yeni sorunlar çıkardı. Aksaklıkların giderilmesi için Muhassıllık Meclisleri 

yönetmeliğine kısa bir süre sonra yedi maddelik ek çıkarıldı. Bu ekte gereklilik 

duyulması halinde Ģehrin ileri gelenlerinden birisinin mecliste Sandık Emini 

seçilmesi ve toplanacak hazine gelirlerinin bu kiĢiye teslim edilmesi, para 

konulacak sandığın meclis üyelerinin mühürleriyle mühürlenmesi para çekileceği 

sıra bunların hazır bulunmaları kuralını getirdi.
14

 Muhassıllık örgütünün 

oluĢturulması ile birçok alanda görevleri bulunan vali ve sancakbeylerinin 

yükümlülükleri ortadan kalktı. Vergilerin toplanmasında atama yetkisi 

muhassıllara verildi. Böylelikle yöneticilerin hırsızlık yapmaları engellenmek 

istendi. 1842 yılında vergi toplamada eski yönteme geri dönüldü. Bu tarihe kadar 

yenilik ve reformlarda baĢarı sağlanamadı. 

Kaza müdürlerinin halk ile iliĢkilerinin bu dönemde çok iyi olmadığını 

görülmektedir. Örneğin, 

                                                           
12

 Özgür Yılmaz, a. g. e. , s.261. 
13

 Ġlber Ortaylı, Mahalli İdareler, s.37-38. 
14

 Musa Çadırcı, Ord. Prof. Yusuf Hikmet Bayur’a Armağan, s.262. 
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Ankara eyaletine bağlı Yabanabad kazası müdürü Mustafa, 1842 yılı vergi 

gelirlerinin geriye kalanından topladıklarını zimmetine geçirmiĢtir. Halk durumu 

öğrenince hükümet merkezine baĢvurmuĢ, gerekenlerin yapılmasını istemiĢtir. 

Bunun üzerine baĢta müdür olmak üzere kaza ileri gelenleri ve muhtarlar Ankara 

Eyalet Melisi‟ne çağrılarak soruĢturma ve yargılama yapılmıĢtır. Yapılan inceleme 

sonucunda müdürün 1842 yılı vergisinden bir yük otuz sekiz bin elli dokuz kuruĢu 

zamanında gerekli yerlere teslim etmediği anlaĢılmıĢtır. Meclis Mustafa Ağa‟yı 

görevden alarak zimmetine geçirdiği parayı hazineye iade etmesini 

kararlaĢtırmıĢtır. Kural gereği karar onaylanmak üzere Meclis-i Vala^yı Ahkâm-ı 

Adliye‟ye gönderilmiĢtir. Ankara Eyalet Meclisi‟nin aldığı bu karar onaylanmıĢ, 

ayrıca adı geçen müdürün altı ay süreyle Tokat‟a sürgün edilmesi yerinde 

görülmüĢtür. Bir baĢka örnekte ise; Konya Eyaleti‟ne bağlı Hadım kazası müdürü 

Mehmet Efendi, Tanzimat‟ın yasakladığı adlarla halktan vergi adı altında para 

topladığı için Konya Meclisi‟nde yargılanmıĢtır. Yapılan iĢlemlerde zimmetine 

toplam on üç bin yüz yetmiĢ sekiz kuruĢ geçirdiği ortaya çıkmıĢtır. Hapsedilen 

müdürün yerine Eyalet Meclisi‟nce baĢkası getirilmiĢtir.
15

 

Muhassıllık kaldırılsa da meclisin yetkilerinin değiĢmeden çalıĢamaya 

devam etmesi devletin taĢra idaresinde meĢveret ilkesine olan bağlılığını 

göstermektedir. Bu düĢünce doğrultusunda taĢrada ilk kez valinin baĢkanlığında 

kurulacak olan meclisler, görevliler ile halk arasında çıkan anlaĢmazlıkları 

çözmek, yöneticileri denetlemek, vergi gelirlerinin zamanında toplanmasına 

yardımcı olmak ve görevini kötüye kullananları yargılamak gibi iĢleri yerine 

getirecekti. Bu yapılanma sonucunda 1842-1849 yılları arasında Memleket 

Meclisleri‟nin önemli etkileri oldu. Valilerin yetkilerinde de değiĢiklikler yapılsa 

da Muhassıllık Meclisleri‟nden de 7 yıllık gibi tecrübeden sonra istenilen netice 

alınamadı. Vergi toplanmasındaki yolsuzluklar eskisi gibi devam etmekteydi. 

Bundan dolayı 1849 yılında ülke yönetiminde yeniden bir düzenlemeye gidildi. 

Meclisi Vala‟da hazırlanan ve Sultan Abdülmecid‟in onayını alarak 1 Ocak 1849 

yılında 68 maddeden oluĢan Eyalet Meclisleri Talimatnamesi yürürlüğe girdi.
16

 

Bu talimatname içerisinde olan bazı konular Ģunlardır: Vali, defterdar, 

hâkim, müftü ile halktan seçilecek üç müslüman ve gayrimüslimlerin birer 

temsilcileri eyalet meclisini oluĢturacaktı. Meclis toplantıları için eyalet 

                                                           
15

 Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye (Ülke Yönetimi), Ankara 2007, s.236-237. 
16

 Özgür Yılmaz, a. g. e. , s.266.  
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merkezinde bir daire ayrılacak Cuma günleri dıĢında her gün toplantı yapılacaktı. 

Yönetim ve yargı görevleri olan önemli sorunlar görüĢülürken bütün üyeler hazır 

bulunacaktı. Önemli toplantılar haftada en az 2 kez yayınlanacaktı. Yönetim ile 

halkın güvenlik ve refahını ilgilendiren konularda bundan böyle gönderilecek her 

türlü emir, ferman, uyarı ve açıklamalar meclislerde açıkça okunacaktı. 

Kaymakam, hâkim, kaza müdürü ve diğer görevlilerin kurallara uygun hareket 

edip etmedikleri araĢtırılacak ve halka zulmetmeleri önlenecekti. Kolluk 

kuvvetlerinin halktan bedelsiz yem ve yiyecek almamaları, yol posta ve 

derbentlerin güvenliğini sağlamaları gerektiğini bildiriyordu. Hazine gelirlerinin 

miktarı ve nerelerden sağlandığı gösterilecekti. Vergi gelirlerini ihaleye çıkarma 

zamanı geldiğinde Ġltizama verilecek gelirler aynı yöreden olan mültezimlere 

verilmeyecekti. Ġltizam defterlerinin birer sureti mecliste kalacak, diğer sureti 

Maliye Nezareti‟ne gönderilecekti. Toplanan gelirlerin mal sandığına yatırıldığına 

iliĢkin defterdarın vereceği imzalı senetler meclis özel defterine kaydedilecek ve 

meclis baĢkanına imzalatılacaktır.
17

 

1849 Talimatnamesi‟ne göre vali derecesinde biri ile valinin aynı yerde 

olması bazı sorunlar doğurmak ile birlikte Meclis baĢkanına ödenen aylık da mali 

bir yük getirdi. Valilerin yetkilerinin bu Ģekilde kısıtlanması sıkıntıların artmasına 

ve birçok yerlerde asayiĢin bozulmasına sebep oldu. Bu süreçte yaĢanan en önemli 

sorunlarından birisi de maaĢ meseleydi. 1852 yılında çıkarılan bir fermanla 

valilerin yetkileri geniĢletildi. Kaza nahiyelerinin idari meclis azaları, zabıtanlar, 

muhassıllar ve mal mülk müdürlerinin idaresi valilere verildi.
18

  

1849 tarihli Eyalet Meclisleri hakkındaki Talimat sadece meclis yapısını 

içermekle kalmayıp, Osmanlı taĢra idaresindeki yöneticilerinde vazifelerinin 

içerikleri düzenlemiĢtir. Eyalet ve sancak meclislerinin Ģekli, görevi ve idarecilerin 

çalıĢma usüllerinin bulunduğu bu talimat ile meclisler,  kurulmuĢ oldukları 

birimde Tanzimat‟ın tam olarak uygulanmasını sağlamak ve idari kadroyu 

denetlemek üzere hazırlandı. Talimatname de sancak meclislerinin sorumlulukları 

dâhilinde bulunan yerlerin ve küçük normal iĢlerinin dıĢında kalınan noktaları 

eyalet meclisine sevk edecekti. Bu talimatname ile taĢrada görevli bulunan 

valilerin yetkilerinin karĢısına bir güç olarak çıktı.
19

 

                                                           
17

 Musa Çadırcı, Ord. Prof. Yusuf Hikmet Bayur’a Armağan, s.271-273. 
18

 Özgür Yılmaz, a. g. e. , s.267-268. 
19

 Erkan Tural- Selim Çapar, a. g. e. , s.98-99. 
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1852 yılında Babıali hem sorumluluğunu fiili hale dönüĢtürmek hem de 

sorunların sürekli olarak Ġstanbul‟a aktarılmasından kurtulmak için valilere daha 

fazla otorite tanınması gerektiğinin farkına vardı. O yıl içerisinde çıkarılan bir 

fermanla valilere kendi etrafındaki memurları ve eyaletin sosyal alt birimlerini 

daha çok denetlenmesi sağlandı. Ġdari otoritelerin Âdem-i MerkezileĢmesi 

yönündeki eğilim 1858 Nizamnamesi ile sürdürüldü. Buna göre valinin idari 

sorumlulukları daha da arttırmak suretiyle onu merkezi hükümetin bütün yetkili 

makamlarının yerel temsilcisi konumuna yükseltti.
20

 

Islahat Fermanı‟nı izleyen yıllarda özellikle Balkanlarda (Bosna- Hersek, 

Sırbistan, NiĢ) ve Suriye, Lübnan gibi bölgelerde ayaklanmalar yavaĢ yavaĢ ortaya 

çıkmaya baĢladı. Rumeli bölgesinde isyanlar giderek yaygınlaĢtı. Rusya burada 

Slav asılları kıĢkırtıyor, ayrılıkçı hareketleri destekliyor ve bunların Bab-ı Ali 

karĢısında hamiliğini yapıyordu. Öte yandan, Müslümanlarda Bosna- Hersek, 

Suriye ve Lübnan‟da ayaklanmıĢtı. NiĢ‟te çıkan karıĢıklıklar Avrupa devletlerinin 

müdahalelerine yol açtı. Sadrazam Kıbrıslı Mehmed PaĢa, Rumeli vilayetlerini 

denetlemek üzere 1860 yılında Varna‟ya gitti. Bu sırada Lübnan‟da Dürziler ile 

Marunîler arasında anlaĢmazlıklar ve çatıĢmalar meydana geldi. Olaylar Avrupa 

devletlerinin de müdahalesiyle bir iç sorun olmaktan çıkarak, uluslararası bir boyut 

kazandı. Ġngiltere Fransa, Avusturya, Rusya ve Osmanlı hükümetlerinin 

katılımıyla oluĢturulan bir komisyon, 9 Haziran 1861 yılında Lübnan 

Nizamnamesi‟ni hazırladı. Bu nizamname Lübnan‟a neredeyse bağımsızlık statüsü 

tanıyordu. Hristiyanlar arasından seçilecek olan Mutasarrıfın, Suriye ve 

Beyrut‟taki Osmanlı valililerinden bağımsız davranabilme yetkisi vardı. Bu durum 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟na parçalama yolunda görmek istedikleri yeni düzene bir 

örnek oluĢturmaktaydı.
21

 

Orta Doğu‟da bu tür sorunlar ortaya çıkmıĢken Rumeli‟deki vilayetlerde 

de sıkıntılar baĢ göstermeye baĢladı. Bu olayların artması Osmanlı Devleti‟ni bir 

takım önlemler almak zorunda bıraktı. Devletin içinde bulunduğu zor durumdan 

dolayı Osmanlı devlet adamları yeni düzenlemeler yapmak için fikir alıĢveriĢine 

baĢladılar. Aslında sorun bellidir. TaĢra idaresinde düzgün bir yönetimin 

                                                           
20

 Mustafa Gençoğlu,‟‟1864 Ve 1871 Vilayet Nizamnamelerine Göre Osmanlı TaĢra 

Ġdaresinde Yeniden Yapılanma‟‟, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, S:2(1), s.31-32. 
21

 Mehmet Seyitdanlıoğlu,‟‟Yerel Yönetim Metinleri III: Tuna Vilayeti Nizamnamesi‟‟, 

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C.5, S.2, Mart 1996, s.67-81. 
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olmaması, yöneticilerin halka yapmıĢ oldukları eziyet, rüĢvet ve adaletin 

uygulanamaması halkın tepkisinin daha da büyümesine yol açtı. 1839-1864 yılları 

arasında yapılan bir takım düzenlemelerden baĢarılı sonuçlar alınamadı. Bunun 

nedenlerinden biri, gönderilen devlet adamlarının yetersizliği ve taĢrada önemli 

mevkilerde bulunan kiĢilerle kurmuĢ oldukları yakın diyaloglardır. Bu 

yakınlaĢmalar yeni düzenlemenin düzgün ve adaletli bir biçimde uygulanmasını 

engelleyip, halkın devlete olan inancını azalttı. Nizamname hazırlanmadan önce 

Osmanlı devlet adamları Rumeli‟deki eyaletlere müfettiĢler gönderdi. Bu teftiĢ 

raporları incelenmek suretiyle bir özel komisyon kuruldu. Osmanlı devlet adamları 

toprak bütünlüğünü korumak, müslim ve müslüman olmayan milletlerin bir arada 

yaĢamasını sağlayacak bir idare tarzını uygulamaya koymak istedi. Bu yeni 

düzenlemenin baĢ mimarı Mithat PaĢa idi.  

Bu doğrultuda çalıĢmalar yapmak üzere Ali ve Fuat paĢaların liderliğinde 

ekipler kurulup eyalet merkezine yeniden teftiĢ heyetleri gönderildi. TeftiĢ 

heyetleri durumu yerinde inceledi.1863 yılına gelindiğinde hazırlıklar 

tamamlanmıĢ genel çizgileriyle ortaya çıkan taslak o sıralarda Tuna bölgesinde 

bulunan Mithat PaĢa‟ya gönderilerek görüĢleri alınmıĢ ve orada uygulanması için 

gereğinin yapılması istendi. 1864 yılında bölgede Tuna Vilayeti adı ile yeni bir 

düzenleme yapılarak valilik Mithat PaĢa‟ya verilip ve yeni yönetmelik Tuna 

Vilayeti Nizamnamesi adı altında ilk defa uygulamaya konuldu.
22

 

Mithat PaĢa Rusçuklu bir ailenin çocuğuydu. Yakın çalıĢma arkadaĢları da 

Osmanlıcı ideolojiyi temsil ediyorlardı. BaĢ sekteri Ġsmail Kemal Bey Arnavutlu 

idi. Diğer yardımcıları Ermeni Odian Efendi, Hırvat asıllı Vasıf Kılıçyan ve 

LefkoĢalı Mustafa Efendiler idi. PaĢa‟nın sekreter ya kadrosu dıĢında asıl önemli 

yardımcıları, 1849 Polonya-Macar devrimine katılıp sonra ülkemize sığınan 

Polonyalı ve Macar uzmanlardı. Bunlar mühendis, teknisyen, haritacı ve zanaatkâr 

kadrosunu oluĢturuyorlardı. Ġçlerinden Karol Brzozowski diye tanınan mühendis, 

PaĢa‟yı Tuna‟dan sonra Bağdat‟ta da izledi ve danıĢman olarak çok yardımları 

oldu.
23

  

 

                                                           
22

 Ayten Can Tunalı,‟‟1869 Yılı Aydın Vilayeti Umum Meclisi Kararlarında Ġzmir Livası 

Ġle Ġlgili Sorunlar Ve Çözüm Önerileri‟‟, Körfezde Zaman İzmir Araştırmaları 

Kongresi Bildiriler (10-11 Aralık 2009),Ġzmir 2010, s.455. 
23

 Ġlber Ortaylı, Mahalli İdareler, s.57.  



12 

1.2. 1864 Tuna Vilayet Nizamnamesi 

1839 yılından itibaren baĢlayan yenileĢme sürecinde Osmanlı merkezi 

yönetimi tarafından mülki yapının yeniden düzenlenmesi konusunda bir takım 

yenilikler yapıldı. II. Mahmut siyaseti doğrultusunda merkezi bir otoritenin 

korunmasına büyük çaba sarfetti. TaĢra yönetimlerinde yeni bir düzene geçilirken 

bir yandan da, görev konularında ayrıĢmalara sahne oldu. Daha önceki yıllarda 

taĢra yönetiminde tek söz sahibi olan hem idari hem askeri hemde vergi toplamaya 

yetkisini elinde bulunduran paĢaların yerine valiler ve idari otorite, ulema ve adli 

otorite, muhassıllar- defterdarlar ve mali otorite olmak üzere 3 ayrı güç meydana 

geldi.
24

 

1864 yılında hazırlanan vilayet nizamnamesi ile Tuna bölgesi için 

hazırlanan nizamname 2 ayrı nizamnamedir. Bu iki nizamname arasında bazı 

farklılıklar vardır. Vilayet Nizamnamesinin 2. Maddesinde her vilayet idaresinin 

sancaklara bölünüp, sancakların baĢında mutasarrıf olacağının belirtilmesine 

karĢın, Tuna Nizamnamesinin aynı maddesinde Vilayetin 7 sancağa ayrıldığı ve 

her sancakta bir kaymakam bulunacağı belirtiliyordu.1864 vilayet nizamnamesi, 

Tanzimat‟tan sonra taĢra yönetiminde yapılan ilk sistemli düzenlemelerdir. Fransız 

yönetim örgütlenmesi model olarak alan bu nizamnamede özellikle yönetsel 

bölünme alanlarında yeni bir düzenlemeye gidildi.
25

  

1864 Tuna vilayeti nizamnamesi ile Osmanlı imparatorluğu vilayet, 

liva(sancak), kaza ve köy olmak üzere yeni idari birimlere ayrıldı. Vilayetin 

baĢında vali bulunuyordu. Livada liva kaymakamı, kazada kaza müdürü, köylerde 

ise seçimle gelen muhtarlar bulunacaktı. Muhtarlık kurumu II. Mahmud 

zamanında kuruldu. Ayrıca vilayetin yönetiminde valinin baĢkanlığında 

toplanacak olan danıĢman meclisleri kuruldu. Vilayet Ġdare Meclisi, Liva Ġdare 

Meclisi, Kaza Ġdare Meclisi ve köylerde Ġhtiyar Meclisleri oluĢturuldu. Vilayet 

Ġdare Meclisi Vali‟nin dıĢında hâkim, mektupçu, defterdar ve hariciye 

memurlarından oluĢtu. Ayrıca müftü, gayri müslimleri temsilen ruhani liderleri ve 

bunların dıĢında halk tarafından seçilen ikisi müslim, ikisi gayri müslim üye olmak 

üzere 4 kiĢi halkı temsilen meclise katılırdı. Bu meclisler her kademede aynı 

                                                           
24

 Erkan Tural- Selim Çapar, a. g. e. , s.51. 
25

 Selda Kılıç,‟‟Tanzimat‟ın Ġlanından 1864 Düzenlemesinin Uygulanmasına Kadar Geçen 

Dönemde Valilik Kurumu”, Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara 2009, C. 28, s.102-104. 
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Ģekilde teĢkil edecekti. Meclislerin yanı sıra, hukuk, cinayet ve ticaret 

mahkemeleri de nizamname ile getirilen adalet organları olarak kuruldu.
26

 

Eyaletlere bağlı olarak kurulan Vilayet Umum Meclisleri eyalete bağlı sancakların 

her birinden seçilecek 4 „er üyeden oluĢacak meclis valinin baĢkanlığında yılda 1 

kez toplanacaktı. 40 gün sürecek olan bu toplantıda vilayet sınırları içerisinde 

bulunan devlet yolları ile kaza ve köylerin özel yolların onarımı, bakımı ve yapım 

iĢleri görüĢülecek, halkın dilek ve Ģikâyetleri ticaret ve benzeri konular 

konuĢularak önlemler üzerinde durulacaktı. Alınan kararlar yazılı olarak 

Hükümete bildirilecek, Meclisi Vala‟da görüĢülüp verilecek kararlar 

doğrultusunda uygulanacaktı.
27

  

Osmanlı taĢra yönetimi bakımından önemli bir dönüm noktası olan Vilayet 

Nizamnamesi zaman içinde tüm ülkede uygulamaya geçilecektir. Tuna 

vilayetinden snra Suriye, Bosna, Edirne, Halep, Trablusgarb ve Erzurum 

vilayetleri kurularak, nizamnamenin getirdiği kurallar bu bölgelerde uygulandı. 

Yeni vilayetnizamnamesi 1867 yılına kadar ismini verdiğimiz yeni kurulan illerde 

uygulamaya konuldu. 1867 yılına kadar gelen süreç içerisinde sancakların 

baĢındaki yöneticiler bakımından farklılıklar söz konusudur.  1864 vilayet 

nizamnamesinde yer alan sancak idaresinin mutasarrıflara verildiği ifade edilse de 

bazı vilayetlerde gerek Tuna gerekse Bosna vilayetinde sancaklar kaymakamların 

idaresine bırakıldı. Vilayet nizamnamesinin öncelikle uygulandığı yedi vilayetten 

Suriye‟de Kudüs Sancağı, Trablusgarp‟ta Bingazi ve Erzurum‟da Kars 

sancaklarında mutasarrıf olup, bu vilayetlere bağlı diğer sancaklar kaymakam 

tarafından yönetilirdi. 
28

 

Mithat PaĢa sermayenin temininde karĢılaĢılan aksaklıkları göz önüne 

alarak bunların tertip Ģekli oluĢacak sermayenin idaresi, faydalanma ve elde 

edilecek karın harcama Ģartlarını belirleyen Memleket Sandıkları‟nın Suret-i 

Tertib-i Hakkında Layiha‟dır‟‟ baĢlığı taĢıyan 20 maddelik bir tarifname kaleme 

almıĢ, bunu ilgili kazalara gönderdiği gibi Babıali‟ye de bir mazbata ekinde 

sunmuĢtur. Bu layiha Meclis-i Vala‟da kabul edilmiĢ 7 ġubat 1865 tarihinde 

padiĢah idaresi ile de resmen Menafi Sandıklarının kurulması kabul edilmiĢtir. 

Sandıkların zamanla geliĢerek sermayenin çoğalmasıyla muameleleri arttığından 

bu tarifnamede bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır.  

                                                           
26

 Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tuna Vilayet Nizamnamesi, s.67-81. 
27

 Musa Çadırcı, Osmanlı Ülke Yönetimi, s.1160. 
28

 Erkan Tural- Seliim Çapar, a. g. e. , s.101. 
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Tuna Vilayeti‟nden baĢka Osmanlı Devleti‟nin tüm vilayetlerinde 

Memleket Sandıklarının kurulması için bu layihanın bazı maddeleri 

genelleĢtirilmiĢ ve 9 madde daha ilave edilerek 19 Temmuz 1867 yılında 

uygulamaya konulmuĢtur. Mithat PaĢa Tuna vilayetindeki iskân konusuna da 

büyük bir önem verdi. Çerkes ve Tatar Muhacirler bölgeye faydalı olacak bir 

Ģekilde yerleĢtirilerek üretime katkıları sağlandı. Bunun yanında NiĢ, Rusçuk, 

Sofya‟da Müslüman ve Müslüman olmayan öksüz ve yetim birçok çocuk için 

ıslahhaneler yapıldı. Bunlara bir de el sanatları öğretilerek üretime katkıda 

bulunmaları sağlandı. HaberleĢme alanında da çok önemli olan telgraf hattı 17 

Temmuz 1866‟da döĢendi. Vergi konusunda verginin zamanında toplanması 

amacıyla Tahsildarlık kuruldu. Tahsilat taksitlere bağlanmıĢ halka verdikleri 

vergiler için bir ve beĢ kuruĢluk makbuzlar verildi. 1865 senesinde bütün vergi 

gelirleri toplanmıĢ gelecek seneye tek bir kuruĢ vergi bırakılmadı. Bütün bunlar 

sonucunda vilayetin yıllık gelirlerinde büyük bir artıĢ oldu. 1866 yılı itibariyle bir 

yıllık geliri 300.000 keseye çıktı.
29

  

Mithat PaĢa, 3,5 yıllık Tuna valiliği sırasında 3000 km yol ve 1400 köprü 

yaptırdı. Ahali komünal yardımlaĢma içinde bayındırlık hizmetlerine katılıyor ve 

cemaat liderleri aracılığıyla ikna ediliyordu. Meclislerin üyeleri ve memleket 

eĢrafından yardım toplanıyordu. Mithat PaĢa NiĢ‟te vali iken de ilk iĢi o yerin 

Müslüman ve Hristiyanların ileri gelenleriyle anlaĢıp, vilayetin yol ve diğer 

bayındırlık tesislerinin yapım ve onarımı için yardımlarını sağlamak olmuĢtu. Bab-

ı Ali‟nin tutucu çevreleri, PaĢa‟nın Tuna‟daki yönetimini serbest ve muhtariyat 

hevesi olarak nitelendirdiler. Balkanlardaki geliĢmelerden Rusya, Avusturya- 

Macaristan taraflarından da önlenmek istendi. Baskılar sonucu Bab-ı Ali Mithat 

PaĢa‟yı merkeze çağırdı ve ġura-yı Devlet reisliğine tayin etti.
30

 

Nizamname hazırlanmadan önce, Rumelideki eyaletlere müfettiĢler 

gönderildi. Meclis-i Vala‟da yapılan hazırlıklar sonucunda 7 Kasım 1864 tarihinde 

Tuna Vilayet Nizamnamesi ilan edilmiĢtir.  

Tuna Vilayeti Namıyla Bu Kerre TeĢkil Olunan Da‟irenin Ġdare-i 

Umumiyye ve Hususiyyesine Ta‟yin Olunacak Me‟murlarının Suver-i 

Ġntihabiyyeleriyle Veza‟ifi Da‟imesine Da‟ir Nizamnamedir. 

                                                           
29

 Selda Kılıç, a. g. m., s.108-109. 
30

 Ġlber Ortaylı, Mahalli İdareler, s.60. 
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Ġkinci Ordu-yı Hümayün Da‟ire‟sinin Edirne Eyaleti‟nden baĢka mahalleri 

bir da‟ire-i mülkiyye i‟tibar olunacak ve bu da‟ire Vilayet-i Tuna ismiyle yad 

olunacaktır. 

1. Madde: ĠĢbu da‟irenin idare-i umumiyyesi mevaddı atide muayyen olan 

hey‟et-i idareye muhavvel ve bu idare bir merkezde mukarrerdir. 

2. Madde: ĠĢbu da‟ire-i idare-i merkeziyyenin bulunduğu sancakla beraber 

yedi liva‟ya münkasım olarak her bir sancakda bir ka‟immakamlık idaresi olub 

re‟is-i liva olan Ģehir makarr olacaktır. 

3. Madde: Her sancak müteaddid kazalara münkasım olarak her bir kaza 

dahi müdirlikdir. Her Kazanın baĢ kasabası müdir makarrıdır. 

4. Madde: Her Kaz kuraya münkasım olub her kariyede aĢağıdaki 

bendlerde beyan olunan veçhile bir idare-i belediyye olacaktır. Bazı kuranın 

içtima‟ından hasıl olan küçük da‟ireler hasbe‟l mevki müstakil kaza olamayub 

diğer bir kazaya ilhakan idare olunur ve bunlar nahiyei‟tibar kılınur. 

5. Madde: Kasaba ve Ģehirlerde la-ekall elli hane bir mahalle i‟tibar 

olunub her bir mahalle bir kariye hükmünde bulunacaktır. 

(Bab-b Evvel ) 

(Ġdare-i Umumiyye-i Merkeziyye) 

(Fasl-ı Evvel) 

(Ġdare-i Mülkiyye) 

6. Madde: Vilayetin umur-ı mülkiyye ve maliyye ve zabtiyye ve 

politikiyyesinin nezareti ve ahkam-ıhukukiyyenin icraati taraf-ı eĢref-i hazret-i 

padiĢahiden mansub bir valiye muhavvel olub vali-i vilayet kaffe-i evamir-i 

devletin tenfizine me‟mur olduğu gibi ta‟yin olunan me‟zuniyyet hududu dahilinde 

ahkam-ı dahiliyye-i vilayeti icraya me‟murdur. 

7. Madde: Vilayetin umur-ı maliyye ve hasbiyyesi vilayet muhasebecisi 

ünvanıyla bir maliye me‟muruna muhavvel olub vilayetin kaffe-i msesalih-i 

maliyyesine merci olarak kendüsü valinin maiyetinde olmakla beraber umur-ı 
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hesabiyyede Maliye Nezaret-i Calilesi‟ne karĢu doğrudan doğruya mes‟ül 

olacaklardır. 

8. Madde: Umur-ı maliyye ve hesabiyyede valiye a‟id olan veza‟if ile 

muhasebeciye a‟id olan veza‟if nizamname-i mahsüs ile ta‟yin olunacak ve 

vilayetin umur-ı hesabiyyesi muhasebecisinin zir-i idaresinde olmak Maliye 

Nezaret-i Celilesi tarafından ta‟yin olunan usülde hareket eylemek üzere bir 

muhasebe kalemine ihale kılınacaktır. 

9. Madde: Vilayetin umur-ı umumiyye-i tahririyyesi vilayet mektubcusu 

ünvanıyla taraf-ı devletden mansüb bir me‟mura muhavvel olub ve maiyyetinde 

bir tahrirat kalemi bulunub da‟irenin kaffe-i mükatebat-ı resmiyyesi ve evrakın 

kuyudunun muhafazası bu vasıta ile icra kılınacak ve vilayetde bir matbaa olub 

mektubculuğun zir-i idaresinde bulunacaktır. 

10. Madde: Ahkam-ı ahdiyye cereyanına ve umur-ı hariciyeye bakmak 

üzere Nezaret-i Celile-i Hariciyye‟nin intihabiyle taraf-ı devletden mansüb bir 

me‟mür olub hükümet ile ecnebi me‟mürlar beyninde ve anlara müteallik umurda 

Ģifahen ve tahriren vasıta-i muhaberat olacaklardır. 

11. Madde: Vilayetde bir umur-ı nafıa me‟muru olub Umur-ı Nafıa 

Nezaret-i Celilesi‟nin intihabıyla taraf-ı Devlet-i Aliyye‟den nasb ve ta‟yin 

olunacak ve maiyyetinde bulunacak mühendislerle turuk ve maabir ve ebniyyeye 

müteallik mevaddın keĢf ü müzakere ve icrasına me‟mür olacakdır. 

12. Madde: Ziraate ve teshil-i idare-i ticarete ve mahsulat ve ihracat ve 

idhalat-ı vilayetin takdir ve zabtına bakmak üzere bir me‟mur olub bu dahi Ticaret 

ve Ziraat Nezaret-i Celilesi‟nin intihabıyla taraf-ı devletden nasb ve ta‟yin 

olunacakdır. 

13. Madde:Valinin maiyyetinde bir idare meclisi olub iĢbu idare meclisi 

suret-i ta‟yini fasl-ı sanide beyan olunacak müfettiĢ-i hükkam-ı Ģer‟iyye ve 

muhasebeci ve mektucu ve hariciye müdiri ve üçü müslim ve üçü gayrimüslim 

ahaliden müntehib kimselerden mürekkeb olacak ve meclis-i idarenin riyaseti 

valide olub gıyabında me‟murinden kangısı tensib ve ta‟yin ider ise o vekalet 

ideceklerdir. 
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14. Madde: Meclis-i Ġdare, umur-ı mülkiyye ve maliyye ve hariciyye ve 

nafıa ve ziraate da‟ir mevaddın icraatine a‟id olan müzakerata me‟mur olub umur-ı 

hukukiyyeye müdahale itmeyecekdir ve iĢbu meclisin usul-i müzakeratı ve 

kararların suret-i icrası nizamname-i mahsus ile ta‟yin olunacakdır. 

15. Madde: Vilayetin Umur-ı zabtiyyesi umumen vali-yi eyaletin emri 

altında olarak iĢbu kuvvetin elviye ve kazaya taksimi ve icabına göre bir 

mahallden diğerine nakli valinin emrine muhavveldir. Umumen kuvve-i 

zabtiyyenin miralayı derecesinde alaybeyi ünvanıyla bir büyük zabiti olub iĢbu 

zabit valinin emri altında olarak asakir-i zabtiyyenin nizamatını icraya me‟murdur. 

(Fasl-ı Sani) 

(Umur-ı Hukukiyye) 

16. Madde: Dahil-i vilayetde bulunan kaffe-i mehakim-i Ģer‟iyyenin 

müfettiĢĢi ve merkez-i hükümeti-seniyyeye takdimi lazım gelen ilamat ve sa‟ir 

vesa‟ik-i Ģer‟iyyenin mümeyyizi olmak üzere makam-ı celil-i fetvanın intihabıyla 

taraf-ı eĢref-i hilafet-penahiden mansub bir müfettiĢ-i hükkam-ı Ģer‟iyye olacakdır. 

17. Madde: MüfettiĢ-i Hükkamın mehakim-i Ģer‟iyye üzerine cari olacak 

ahkam-ı teftiĢiyye ve sa‟ir veza‟ifi taraf-ı meĢihat penahiden tasdir olunacak 

tenbihname ile ta‟yin kılınacakdır. 

( Meclis-i Temyiz-i Hukuk) 

18. Madde: Vilayetde bir büyük melis-i temyiz-i hukuk olub derece-i 

saniyede elviye-i temyiz-i hukuk meclislerinin b‟ade‟l- ru‟ye usulen ve kanunen 

istinafa mecbur olacakları veyahut eshab-ı hukukun kezalik usulen ve hukuken 

istinaf idecekleri dava-yı hukukiyyeyi rü‟yet ve hükme me‟mur olacakdır. 

19. Madde: Vilayetin meclis-i temyiz-i hukuku müfettiĢi hükkamın 

riyaseti tahtında olarak suret-i intihabları beĢinci babda beyan olunacak olan 

mümeyyiz namıyla üçü müslim ve üçü gayrimüslim altı a‟zadan mürekkeb olacak 

ve iĢbu meclisde umurr-ı hukukiyyeye vakıf taraf-ı devletden mansub bir me‟mur-

ı mahsus bulunacaktır. 
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20. ĠĢbu meclis-i temyiz-i hukuk evvelen ahali-i islamiyyeye a‟id olub 

mehakim-i Ģer‟iyyede rü‟yeti lazım gelen ve kezalik ahali-i gayrimüslimeye a‟id 

olub idare-i ruhaniyyelerinde görülen dava-yı mahsusadan ve saniyen mecalis-i 

cinayatda tedkik ve rü‟yet olunan davalardan ve salisen sarf-ı umur-ı ticarete 

müteallik olub mecalis-i ticaretde rü‟yet olunan hususatdan gayri kanuni ve nizami 

fasl ü hasm olunacak daavinin rü‟yet tedkikine me‟murdur  

21. Madde: Vilayetin meclis-i temyiz-i hukukunda fasl ve hükm olunan 

daavi, müfettiĢ-i hükkamın ve mümeyyizlerin mühürleriyle memhur mazabata ile 

valiye arz olunub vali-yi taraf-ı Devlet-i Aliyye‟den me‟zun olduğu derecede 

hükümlerini icra ile da‟ire-i me‟zuniyyetin haricinde olanlarını merkez-i hükümet-

i seniyyenin tedkik ve emrine arz idecekdir. 

(Meclis-i Cinayet) 

22. Madde: Vilayetde bir meclis-i kebir-i cinayet olub derece-i saniyyede 

bulunan elviye cinayet meclislerinin usulen ve kanunen istinafa mecbur olacakları 

veyahud eshab-ı daavinin kezalik usulen ve kanunen istinaf idecekleri daavi-i 

cinayeti rü‟yet ve hükme me‟mur olacakdır. 

23. Madde: Vilayetin meclis-i cinayeti kezalik müfettiĢ-i hükkamın 

riyaseti tahtında olarak suret-i intihabları beĢinci babda beyan olunacak olan 

mümeyyiz namıyla üçü müslim ve üçü gayrimüslim altı a‟zadan mürekkeb 

olacakdır veiĢbu meçlide umur-ı kanuniyyeye vakıf taraf-ı devletden mansub bir 

me‟mur-ı mahsus bulunacaktır. 

24. Madde: Vilayetin meclis-i cinayetinde fasl ve hükm olunan daavi 

müfettiĢ-i hükkamın ve mümeyyizlerin mühürleriyle memhur mazbatalar ile valiye 

arz olunub vali taraf-ı Devlet-i Aliyye‟den me‟zun olduğu derecede hükümleriniz 

icra ile da‟ire-i me‟zuniyetinin haricinde olanlarını merkez-i hükümet-i seniyyenin 

tedkik ve emrine arz idecekdir. 

(Meclis-i Ticaret) 

25. Madde: Kanun-ı ticaretin ta‟yin itdiği Ģekil ve usulde olmak ve 

veza‟if-i mürettibesini kanun-ı mezkurun ta‟yin eylediği derecede ifa eylemek 

üzere bir re‟is-i mahsus ile müteaddid a‟zadan mürekkeb olarak vilayetin bir 
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meclis-i ticareti olacak ve iĢbu meclis sancaklar meclisi hükümlerini istinaf 

idecekdir. 

26. Madde: Merkez-i vilayete merbut olan sancağın bir ka‟immakamı ve 

sa‟ir livalar gibi meclis-i idare ve meclis-i temyiz-i hukuk ve meclis-i cinayeti ve 

meclis-i ticareti olub iĢbu meclisler liva meclislerinin veza‟ifini ifa eyledikden 

baĢka merkez livasına merbut kazanın kazaca olan umur-ı mülkiyye ve 

hukukiyyesini dahi rü‟yet idecekdir. Merkez livasının ka‟immakamı hususat-ı 

umumiyyede vali-i eyalete ianete me‟murdur. 

(Fasl-ı Salis) 

(Vilayetin Umur-ı Hususiyyesi) 

27. Madde: Vilayetde bir Meclis-i Umumi-i Vilayet olub beĢinci babda 

suret-i intihabları ta‟yin olunacağı veçhile iki müslim ve iki gayrimüslim olmak 

üzere her sancakdan intihab ve irsal olunacak a‟zadan mürekkeb olacak ve iĢ bu 

meclisin riyaseti valide ve riyaset-i saniyyesi me‟murinden valinin ta‟yin ideceği 

zatda olacakdır. 

28. Madde: ĠĢbu meclis-i umumi senede bir def‟a makarr-ı vilayetde 

ictima‟ idecekdir ve müddet-i içtima ve müzakeratı nihayet kırk günü tecavüz 

itmeyecetdir. 

29. Madde: Meclis-i Umum-i Vilayet evvelen dahil-i vilayetde bulunan 

turuk-ı sultaniyye ve kaza ve kurada bulunan turuk-ı husisyyenin tesviyye ve 

muhafazası ve bu hususlarda elviye ve kaza ahalisinin müsted‟iyyatının tedkik ve 

müzakeresi saniyen muhafaza-ı turuka da‟ir hususatın mütaalası salisen umur-ı 

ziraat ve ticaretin tevsii ve teshiline da‟ir keyfiyyatın müzakeresi rabian elviye ve 

kaza ve kura virgüllerinin t‟adil ve tesviyesine da‟ir hususatın mütaalası 

maddelerine me‟murdur. 

30. Madde: Her sancakdan gelecek me‟murlar ol sancağın umumen ve her 

kazanın hususen arz idecekleri müsted‟iyyatı meclis-i vilayete tebliğe me‟mur 

olub tebligatlarını kable‟l-ifa valiye arz ile her kangı maddenin meclisde 

müzakeresini vali emr ider ise anın mevk‟i-imüzakereye konulması lazım geleceği 

gibi menaif-i umumiyye-i vilayete a‟id olub vali tarafından doğrudan doğruya 

ortaya konulan mevadd müzakere olunacakdır. Meclis-i Umumi yalnız beyan-ı 
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re‟ye me‟mur olub bunun icraatı hükümet-i seniyyeye a‟id olacağından meclis-i 

umuminin müzakeresine me‟mur olduğu hüsusatın kararını mutazammın olan 

mazbatalar vali tarafından merkezi hükümet-i seniyyeye arz ve tebliğ olunub 

müteaalik buyurulacak emr ve irade-i seniyye üzerine mevk‟i-i icraya 

konulacakdır. 

(Bab-ı Sani) 

( Ġdare-i Umur-ı Liva‟iyye) 

(Fasl-ı Evvel) 

(Umur-ı Mülkiyye) 

31. Madde: Her sancakda oranın idare-i mülkiyye ve maliyye ve 

zabtiyyesinin nazırı ve mercii olmak üzere irade-i seniyye-i cenab-ı Ģahane ile 

mansub bir liva ka‟immmakamı olub sancakça cerayan idecek kaffe-i evamir-i 

devletin vilayet tarafından alınacak vesaya ve tenbihatın tenfizine me‟mur olduğu 

gibi ta‟yin olunan me‟zuniyyet hududu dahilinde ahkam-ı dahiliyye-i livayı icraya 

me‟murdur. 

32. Madde: Sancağın umur-ı maliyye ve hesabiyyesi Mal Müdiri nam e 

ünvanıyla vilayet muhasebecisi merc‟i olmak ve maliye Nezaret-i Celilesi‟nin 

intihabıyla taraf-ı devletden nasb olunmak üzere bir me‟mura muhavveldir. 

33. Madde: Umur-ı maliyye ve hesabiyyede ka‟immakama a‟id olan 

veza‟if ile mal müdirine a‟id olan veza‟if nizamname-i mahsus ile tayin olunacak 

ve livanın umur-ı hesabiyyesi mal müdirinin zir-i idaresinde olmak ve vilayet 

muhasebecisi tarafından tesviye kılınan usulde hareket eylemek üzere bir mal 

kalemine ihale kılınacakdır. 

34. Madde: Livanın umur-ı tahririyyesi Liva Tahrirat Müdiri namıyla 

taraf-ı devletden mansub bir me‟mura muhavvel olub ve maiyyetinde bir tahrirat 

kalemi bulunub livanın kaffe-i mükatebat-ı resmiyyesi ve evrakın ve kuyudunun 

muhafazası bu vasıta ile icra kılınacakdır. 

35. Madde: Ka‟immakam-ı liva maiyyetinde bir idare meclisi olub 

makarr-ı ka‟immakamı olan kazanın hakimi ve müfti-i belde ve ahali-i 
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gayrimüslimenin ruhanileri ve mal ve tahrirat müdirleri ve üçü müslim ve üçü 

gayrimüslim altı a‟za-yı da‟imiden mürekkeb olacakdır ve meclis-i idarenin 

riyaseti ka‟immakamda olub gıyabında ka‟immakam her kangısını ta‟yin ve 

tensibi der ise o vekalet idecekdir. 

36. Madde: Meclis-i Ġdare umur-ı mülkiyye ve maliyye ve zabtiyye ve 

tahsiliyye ve nafıa ve muaccelat ve tapu ve ziraate da'ir mev‟ddın icraatına a‟id 

olan umura me‟mur olub umur-ı hukukiyyeye müdahale itmeyecekdir ve iĢbu 

meclisin usul-ı müzakeratı ve kararlarının suret-i icrası nizanmae-i mahsus ile 

ta‟yin olunacakdır. 

37. Madde: Merkez-i livaya merbut olan kazanın bir müdiri olub daavisi 

liva meclislerinde rü‟yet olunur müdir hem kazanın umur-ı mülkiyesine me‟mur 

olacak ve hemde ka‟immakama umur-ı umumiyyede iane idüb ünvanı 

ka‟immakam muavin olacakdır. 

38. Madde: Sancakda bulunacak zabtiye fırkasının amiri liva 

ka‟immakamı olub validen alacağı emre göre bunları kazalara taksim ve ikame 

eyleyeceği misüllü lede‟l-hace bir kazadan diğer kazaya asakir-i zabtiyyenin sevk 

ve ikamesine muhtedir olacakdır. Sancakda bulunan kuvve-i zabtiyyenin en büyük 

zabiti liva zabtiyyesinin amiri olub zabtiye nizamnamesine tevfikan liva 

ka‟immakamının emri altında olarak hareket idecekdir. 

(Fasl-ı Sani) 

(Ġdare-i Livanın Umur-ı Hukukiyyesi) 

39. Madde: Her livada bir hakim olub nizami ve kanuni rü‟yet olunan 

daaviden gayri mahkeme-i Ģer‟iyyeye a‟id olan davaların fasl ü hükmüne 

me‟murdur. Hakim-i liva makam-ı celil-i fetvanın intihabı üzerine ba-irade-i 

seniyye-i Ģahane taraf-ı hilafet-penahiden nasb ve ta‟yin olunur. 

40. Madde: Re‟is-i livada bir meclis-i temyiz-i hukuk olub bu meclis 

nizamen kaza temyiz-i hukuk meclislerinin rü‟yet idemeyeceği veyahut kaza 

temyiz-i hukuk meclislerine bad‟el-rü‟ye eshabının istinaf idecekleri daaviyi 

rü‟yet idecekdir. 
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41. Madde: Re‟is sancağın meclis-i temyiz-i hukuku hakimin riyaseti 

tahtında olarak suret-i intihabları beĢinci babda beyan olunacak olan mümeyyiz 

namıyla üçü müslim ve üçü gayrimüslim altı a‟zadan mürekkeb olacakdır ve iĢbu 

meclisde umur-ı hukukiyyeye vakıf taraf-ı devletden mansub bir me‟mur-ı mahsus 

bulunacaktır. 

42. Madde: ĠĢbu meclis-i temyiz-i hukuk evvelen ahali-i islamiyeye a‟id 

olub mehakim-i Ģer‟iyyede rü‟yeti lazım gelen ve kezalik ahali-i gayrimüslimeye 

a‟id olub idare-i ruhaniyelerinde görülen daavi-i mahsusadan ve saniyen mecalis-i 

cinayatda tedkik ve rü'yet olunan davalardan ve salisen sırf umur-ı ticarete 

müteallik olub mecalis-i ticaretde rü‟yet olunan hususatdan gayri kanuni ve nizami 

fasl ü hasm olunacak daavinin rü‟yet ve tedkikine me‟murdur. 

43. Madde: Livanın meclis-i temyiz-i hukukunda fasl ve hükm olunan 

daavi hakimin mümeyyizlerin mühürleriyle memhur mazbata ile ka‟immakama 

arz olunub, ka‟immakama taraf-ı Devlet-i Aliyye‟den me‟zun olduğu derecede 

hükümlerinin icra ile da‟ire-i me‟zuniyetinin haricinde olanlarını merkez-i 

vilayetin tedkikine arz idecekdir. 

46. Madde: Kanun-ı Ticaret‟in Ta‟yin itdiği Ģekil ve usulde olmak ve 

veza‟if-i mürettebesinin kanun-ı mezkurun tahdid etdiği derecede ifa eylemek 

üzere bir re‟is-i mahsus ile müteaddid a‟zadan mürekkeb olarak livanın bir meclis-

i ticareti olacakdır. 

(Bab-ı Salis) 

(Ġrade-i Umur-ı Kaza) 

(Fasl-ı Evvel) 

(Umur-ı Mülkiyye) 

47. Madde: Her kazadan umur-ı mülkiyye ve maliyye ve zabtiyyeye 

bakmak üzere taraf-ı devletden mansub bir müdir olub bunun birinci derecede 

mercii liva ka‟immakamı olacakdır. Kaffe-i evamir-i devletin vilayet ve liva 

tarafından olan tenbihatın tenfizine me‟mur olduğu gibi ta‟yin olunan me‟zuniyyet 

hududu dahilinde ahkam-ı dahileyye-i kazayı icraya me‟murdur. 
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48. Madde: Kazanın umur-ı maliyyesi ya‟ni varidat-ıdevletin tahsili 

merkez-i livaya irsali ve masarifat-ı mukannenenin ifası müdirin vazifesindendir. 

49. Madde: Kazadan gerek umur-ı hesabiyye ve gerek umur-ı tahririyeye 

bakmak üzere bir ve icabına göre iki nefere kaza katibi olacakdır. 

50. Madde: Müdir-i Kaza maiyyetinde bir idare meclisi olub müdirlerin 

makarrı olan kazanın hakimi ve müfti-i elde ve ahali-i gayrimüslimenin re‟is-i 

ruhanileri ve kaza katibi ve dört nefer a‟za iĢ bu meclis-i iradenin a‟zası olacak ve 

riyaseti müdirde bulunacaktır. 

51. Madde: Madde-i anifede mezkur dört enfer a‟zanın ikisi müslim ve 

ikisi gayrimüslim olmak üzere beĢinci babda beyan olunan ka‟ideyetatbikan 

intihab olunacakdır. 

52. Madde: ĠĢbu meclis-i idare kazaca umur-ı mülkiyye ve maliyye ve 

zabtiyye ve tahsiliyye ve nafıa ve tapu ve ziraate da‟ir mevaddın icraatine a‟id olan 

umura me‟mur olub umur-ı hukukiyyeye müdahale itmeyecekdir ve bu meclisin 

usul-i müzakeratı ve kararlarının suret-i icrası nizamname-i mahsus ile ta‟yin 

olunacakdır. 

53. Madde: Kazada bulunacak zabtiye askerinin amiri müdir-i kaza olub 

sancak ka‟immakamından alacağı emre ve zabtiye nizamnamesinde münderiç 

usule tevfikan bunları istihdam idecekdir. 

(Fasl-ı Sani) 

(Kazanın Umur-ı Hukukiyyesi) 

54. Madde: Her kazada bir hakim olub nizami ve kanuni rü‟yet olunan 

daaviden gayrı mahkeme-i Ģer‟iyyeye a‟id olan fetvanın intihabı üzerine traf-ı 

eĢref-i hiladet-penahiden nasb ve ta‟yin olunur. 

55. Madde: Her re‟is kazada bir meclis-i daavi olub iĢbu meclis hakim-i 

kazanın riyaseti tahtında olmak üzere mümeyyiz namıyla ikisi mülsim ve ikisi 

gayrimüslim dört a‟zadan mürekkeb olacakdır ve bunlar beĢinci babda mestur olan 

nizama intihab olunacaklardır. 
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56. Madde: ĠĢbu meclis-i daavi evvlen ahali-i islamiyyeye a‟id olub 

mehakim-i Ģer‟iyyede rü‟yeti lazım gelen ve kezalik ahali-i gayrimüslimeye a‟id 

olub idare-i ruhaniyyelerinde görülen daavi-i mahsüsadan ve saniyen umur-ı 

cinayete da‟ir olarak cinayet meclislerinde tedkik ve rü‟yeti iktiza iden hüsusatdan 

ve salisensırf umur-ı ticarete müteallik olub liva ticaret meclislerinde görülecek 

olan daaviden ma‟ada kanuni ve nezami fasl ü hasm olunacak davaların ve cünha 

kabahat derecesinde olub me‟zuniyyeti da‟iresinde bulunan hususat-ı 

kanuniyyenin rü‟yet ve tedkikine me‟zundur. 

57. Madde: Meclis-i Daavide fasl ve hükm olunan daavi hakim-i kazanın 

ve mümeyyizlerin mührüyle memhur mazbata ile müdire bildülüb müdir dahi 

me‟zun olduğu derecede hükümlerini icra ile da‟ire-i mezuniyetinin haricinde 

olanlarını ka‟immakama arz idecekdir. 

(Bab-ı Rabi‟) 

(Ġdare-i Umur-ı Kura) 

58. Madde: Her karyede her sınıf ahali içün beĢinci babda beyan olunan 

usüle tevfikan kendülerinin intihabıyla ikiĢer muhtar olacakdır. Fakat bir karyede 

bir sınıf ahali yirmi haneden dun (az) ise ol sınıfın yalnız bir nefer muhtarı 

olacakdır. 

59. Madde: Karye muhtaranı b‟ade‟l-intihab kaza müdirine bildirilerek 

anın emriyle ta‟yin olunur. 

60. Madde: Her karyede her sınıfın muhtaranı tahsil-i emval iĢinde ve 

hususat-ı sa‟irede hükümetin vasıta-i icraiyyesi olub her karyece her sınıfa a‟id 

olub bunlar içün yapılacak nizamat-ı mahsusaya göre hareket iderler. 

61. Madde: Her karyede bekçi ve korucu ve sa‟ir nam ile karye zabıtası 

iĢinde bulunan adamların idaresi karye muhtarlarına a‟id olub bunlar içün 

yapılacak nizamat-ı mahsusaya göre hareket iderler. 

62. Madde: Her karyede her sınıf ahali içün en ziyade on iki kiĢiden ve en 

aĢağı üç neferden ibaret birihtiyyar meclisi olacakdır. ĠĢbu a‟zanın suret-i 

intihabları beĢinci babda ta‟yin olunan ka‟ideye tevfikan icra kılınacaklardır ve her 
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karyede ahali-i islamiyyenin imamları ve ahali-i gayrimüslimenin re‟is-i ruhanileri 

kendü sınıflarının ihtiyar meclislerinin a‟za-yı tab‟iyyesinden olacakdır. 

63. Madde: Ġhtiyar meclisleri a‟id oldukları sınıf-ı ahalinin hisse-i 

virgüllerinin usulü üzere emr-i tevzi‟ine nezarete ve karyece taharet ve nezafete ve 

teshil-i ziraate müteallik hususatı müzakereye ve kanunun ta‟yin itdiği derecede 

sulhen tesviyye olunur daavi ve münazaat-ı cüz‟iyyeninrü‟ytiyle sulhen tesviyeye 

me‟zundur. 

64. Madde: Bir karyenin umur-ı belediyeye ve ziraate a‟id hususatından 

umuma dokunur bir madde olub da ahali-i karye sunuf-ı muhtelifeden mürekkeb 

ise her sınıfın ihtiyar meclisleri birleĢerek müzakere iderler. Ġhtiyar meclislerinin 

rü‟yete me‟zun oldukları daavi-i sulhiyye sınıfları muhtelif ahaliye müteallik ve 

müddea veya müddea-aleyhin mensüb oldukları ihtiyar meclislerinin a‟zasından 

en ziyade on iki ve en aĢağı altı a‟za içtima iderek tesviyye ve rü‟yet iderler. 

Meclis-i sulhda bulunacak a‟za müddea veya müddea-aleyhin mensub oldukları 

sınıfdan aded-i müsavide olacakdır. Ya‟ni müddeanın sınıfındna kaç a‟za 

bulunacak ise müddea aleyhin mensub olduğu sınıfdan dahi ol kadar a‟za 

bulunacakdır ve da‟ima muhtarların en müsinni ihtiyar meclislerine riyaset 

idecekdir. 

65. Madde: Muhtaranın yeddlerine gerek hükümetçe vasıta-i icra 

olacakları mevadda ve gerek karyeye da‟ir umur-ı dâhiliyeye da‟ir ta‟limat 

virilecekdir. Ve muhtaranın umur-ı maliyeye da‟ir muamelelerine sınıflarında 

bulunan ahali mütekeffil ve zamin olacaklardır. 

66. Madde: Muhtarlar hükümetçe bir kabahati zuhur ider ise azl olunacağı 

misüllül ihtiyar meclisleri tarafından taleb vuku‟uyla dahi azl olunabilürler. 

(Bab-ı Hamis) 

(Fasl-ı Evvel) 

(Kurada Cereyan Ġden Usul-i Ġntihabiyye) 

67. Madde: Her karyenin onsekiz yaĢından yukaru ve karyede eshab-ı 

alakadan ve tebaaa-i Devlet-i Aliyye‟den olan ve laekall doğrudan doğruya senevi 
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devlete elli guruĢ virgü viren her bir sınıf ahalisi senede bir def‟a karyesinden 

içtima iderek sınıfları muhtarlarıyla ihtiyar meclisleri a‟zasını intihab iderler. 

68. Madde: Muhtar ve ihtiyar meclisi a‟zası kezalik eshab-ı alakadan ve 

tebaa-i Devlet-i Aliyye‟den olub la-ekall otuz beĢ yaĢında bulunan ve doğrudan 

doğruya la-ekall senevi devlete yüz guruĢ virgü viren kimseden olması 

mukarrerdir. 

69. Madde: Beher sene karyede intihab olunan muhtar ve ihtiyar meclisi 

a‟zanın mühür veya iĢaretleriyle ba-varaka müdir-i kazaya beyan ve tebliğ 

olunacakdır. 

70. Madde: Karye muhtar ve ihtiyar meclisleri a‟zası bir sene içün intihab 

olunacaklar ise de ale‟d-devam tekrar intihabları ca‟iz olacakdır. Muhtarlardan 

birinin altmıĢ altıncı maddede muharrer olan suretlerinin biriyle azli lazım gelüb 

de veyahut vefat idüb de yeri münhal kaldıkda o ihtiyar meclisleri a‟zasından fevt 

olanlar oldukda karyece intihaba selahiyyeti olanlar fevkalade olarak içtima ile 

usulü üzere diğerini intihab iderler. 

(Fasl-ı Sani) 

(Kazada Olan Usul-i Ġntihabiyye) 

71. Madde: iki senede bir kere kezada müdir ve hakim ve müfti ve hakim 

ve ahali-i gayrimüslimenin her sınıfdan re‟is-i ruhanileri ve kaza katiblerinden 

mürekkeb bir cem‟iyyet tefrik yapılub iĢbu cim‟iyyetde gerek re‟is-i kaza 

ahalisinden olsun ve gerek kurada mütemekkin bulunsun senevi la-ekall yüz elli 

guruĢ virgü viren tebaa-i Devlet-i Aliyyeden ve otuz yaĢını mütecaviz kimselerden 

olmak ve mümkün olduğu mertebe okur yazar olanlar tercih kılınmak üzere 

evvelen a‟zalık içün intihab olunacak kesan adedinin üç misline müsavi olarak 

nısfı müslim ve nısfı gayrimüslim mütenevvi ise anların sınıfları beyninde taksim 

kılyınmak üzere ilk senede on iki ve sonlarında altıĢar kimse ve saniyen meclis-i 

daavi içün intihab olunacak kesanın adedinin üç misline müsavi olarak nısfı 

müslim ve nısfı gayrimüslim olmak ve gayrimüslim sınıfı dahi ol kazada bulunan 

gayrimüslim mütenevvi‟ ise anların sınıfları beyninde taksim kılınmak üzere ilk 

senede on iki ve sonraları altıĢar kimse tefrik olunacakdır. 
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72. Madde: Bend-i sabıkda ta‟yin olunan suretlerle tefrik olunacak 

kimselerin esamisi iĢbu nizamnameye merbüt olan nizamnamesine tatbikan 

yapılacak varaka-i matbua balasına tahrir vezeylinde muharrer ilm ü haber ibaresi 

ziri kaza mührüyle tamhir olunarak her bir karyede irsal olunacakdır. ĠĢbu varaka 

karyeye geldikde ihtiyar meclislerinin içtimaıyla yapılacak umum meclisinde 

kıraat olunarak kazada tefrik olunacak zevatdan a‟za ve mümeyyiz olacakların 

adedlerinin iki misline müsavi kimseleri ya‟ni bu veçhile tefrik olunub intihaba arz 

olunan on iki adamın içinden sekiz neferi bi‟t-emyiz ilm ü haber zeylineb‟ade‟t-

tahrir zirde olan ibareyi temhir ile kazaya göndereceklerdir. 

73. Madde: ĠĢbu ilm ü haberlerden baĢka kazada icra olunacak tefrik içün 

ol meclisde bulunan kesanın bir mazbata yapub bi‟t-emhir meclis-i idarede hıfz 

idileceği misüllü karyede yapılacak usul-i intihabiyyeyi mübeyyen bir mazbata 

tanzim ile ziri ihtiyar meclisleri a‟zası taraflarından bi‟t-temhir meclisde hıfz 

idilecekdir. 

74. Madde: Kuranın intihab varakaları kazaya geldikde tefrik 

cem‟iyyetinde bulunmuĢ olan zevat içtima‟ ile kazır oldukları halde kaza katibi 

ma‟rifetiyle kuranın intihab varakaları rü‟yet olunarak mukaddem tefrik olunmuĢ 

olan a‟zanın her sınıfdan ara-yı kurada ekalliyetde bulunmuĢ olan bir sülüsü 

çıkarılarak bu halde ekserriyyeti cam‟i olan bakiyyesi hükümetin intihab ideceği 

kimslerin iki misline müsavi olacağı cihetle bunlar içün bir mazbata yapılarak 

ka‟immaka-ı livaya göndereceklerdir ve her karye bir re‟y i‟tibar olunub en ziyade 

karar re‟yini kazanmıĢ olan ekseriyyet kazanmıĢ olur. 

75. Madde: Kazaların intihabı livaya vasıl oldukda ka‟immakam-ı liva 

kazanın intihab itmiĢ olduğu kimselerin içinden münasib gördükleri meclis-i idare 

a‟zalığına ve meclis-i daavi mümeyyizliğine ta‟yin ider. ĠĢbu intihab ve ta‟yin 

maddesinde ka‟immakamın idare-i liva meclisine müracaat itmesi re‟yine 

muhavveldir. 

76. Madde: Ka‟immakam-ı liva tarafından intihab ve ta‟yin olunacak idare 

meclisi a‟zası ve mümeyyizlerin me‟müriyyetlerini mübeyyen birer buyruldu 

yazılub kendülerine virilmek üzere müdirleri tarafından irsal olunacakdır. 

(Fasl-ı Salis) 

(Livada Olan Usl-i Ġntihabiyye) 
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77. Madde: Her livada ka‟immakam ve hakim-i liva ve mal müdiri ve 

re‟is-i liva olan Ģehirde bulunan müfti ve sunuf-ı gayrimüslimenin rü‟esa-yı 

ruhanileri ve tahrirat katibinden mürekkeb bir Cem‟iyyet-i Tefrik yapılub livada 

üç müslim ve üç gayrimüslimden ta‟yin olunacak altı kimsenin sınıfına göre üçer 

misli olmak üzerere re‟is-i livadan ve gerek mülhak kazalar ahalisinden olsun on 

sekiz kiĢi tefrik olunub ve temyiz-i hukuk meclisi içün dahi yine bu ka‟ideye tatbik 

ile tensib olunacak zatlar ayrılub kaza intihabında ittihaz olunan usule tatbikan 

matbu‟ varaka ile kazalara gönderilerek her kazanın meclis-i idaresi ile  meclis-i 

daavisi bi‟l-ictima‟ bunlardan livada a‟za ve mümeyyiz olacakların adedleri iki 

misline müsavi zevatın intihab ile intihab varakasının zeyline tahrir ve cümle 

tarafından temhir ile livaya gönderilecektir. 

78. Madde: Kazanın intihab varakaları re‟is-i livaya geldikde tekfrik 

cem‟iyyetinde bulunmuĢ olan zevat içtima‟ ile hazır oldukları halde tahrirat katibi 

ma‟rifetiyle kazaların intihab varakaları rü‟yet olunarak mukaddem tefrik olunmuĢ 

olan a‟zanın her sınıfından ara-yı kazada ekalliyetde bulunmuĢ olan bir sülüsü 

çıkarılarak bu halde ekseriyyeti cami olan ma-bakiyesi hükümetin intihab ideceği 

kimselerin iki misline müsavi olacağı cihetle bunlar içün bir mazbata yapılarak 

valiye gönderilecektir. Her kaza bir re‟y i‟tibar olunub en ziyade kaza re‟yini 

kazanmıĢ olan ekseriyyet kazanmıĢ olur. 

79. Madde: Kazaların intihabı livadan merkez-i vilayete vasıl oldukda vali 

iĢ bu intihab olunan kimselerin içinden münasib gördüklerini a‟zalık ve meclis-i 

temyiz mümeyyizliğine ta‟yin ider iĢbu intihab ve ta‟yin maddesinde valinin 

meclis-i idare-i merkeziyyeye müracaat itmesi re‟yine muhavveldir. 

80. Madde: Ġntihab ve ta‟yin olunacak a‟za ve mümeyyizlerin 

me‟muriyyetlerini mübeyyen vali tarafından birer buyruldu yazılub kendülere 

virilmek üzere ka‟immakamlar tarafına irsal olunacaklardır. 

(Dördüncü Fasl) 

(Merkez-i Vilayet Ġçün Olan Usul-i Ġntihabiyye) 

81. Madde: Merkez-i vilayetde meclis-i idarenin a‟za-yı tabiiyyesi olan 

müfettiĢ-i hükkam ve muhasebece ve mektubcu ve meclis-i hukuk ve meclis-i 

cinayetde bulunan davi me‟murları ve merkez-i vilayetde bulunan müfte ve kadı 

ve milel-i gayrimüslime rü‟esa-yı ruhaniyyeleri, valinin riyaseti tahtında olarak bir 
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meclis-i tefrik teĢkiliyle orada gerek merkez-i vilayet merkez-i liva olan Ģehirler ve 

gerek re‟is-i liva olan kasabalar ahalisinden olub tebaa-i Devlet-i Aliyye‟den ve 

senevi la-ekall beĢ yüzguruĢ doğrudan doğruya devlete virgü viren ve vilayetçe 

erbab-ı temyiz ve i‟tibardan olan okur yazar kimselerden yine a‟za ve 

mümeyyizlerin adedlerinin üç misline müsavi olarak zatların intihab ile re‟is-i 

livalara irsal olunub liva ve kaz, a‟za ve mümeyyizlerin usul-i intihablarına 

tatbikan livalarda tefrik olunacak zevatların mazbataları merkez-i vilayete 

vurudlarında vali tarafından nisbet-i mukarreresine tatbikan intihab olunacak 

zatların esamisi Bab-ı Ali‟ye arz ve inha ile bunların me‟müriyyetleri makam-ı 

sadaretden yazılacak tahrirat ile tasdik kılınacakdır. 

82. Madde: Beher sene merkez-i vilayetde içtima-ı mukarrer olan meclis-i 

umumi içün merclis-i mezkurun zaman-ı içtima‟ından bir mah mukaddem her 

livanın havı olduğu her bir kazanın dört nefer a‟zası  merkez-i Livada içtima ile 

gerek merkez-i liva ve gerek re‟is-i kaza sekenesinden a‟zalık Ģera‟itini ha‟iz olan 

kimselerden üç kiĢi intihab idecekler ve bunlar ka‟immakamın inhasıyla merkez-i 

vilayete irsal olunacaklardır. Meclis-i umumiyi intihab itmek içün kazalardan 

gelecek aza her bir kazanın turuk ve maabir ve teshil-i ziraat ve ticarete ve 

hususat-ı sa‟ireye da‟ir meclis-i umumide müzakere olunabilecek kaza istid-alarını 

intihab olunacak meclis-i umumi a‟zasına i‟ta ve teslim ve o vasıta ile vali-i 

vilayete takdim ideceklerdir. 

(Madde-i Mahsusa) 

Ġdare meclisi a‟zası ve daavi ve temyiz-i hukuk ve cinayet meclisleri 

mümeyyizlerin iki senede bir nısfı tebdil olunub yerine çıkanlar dahi be-tekrar 

intihab olunabilmesi ca‟iz olmak Ģartıyla beher sene nısf-ı a‟za hakkında yeniden 

emr-i intihab icra olunacakdır. Fakar meclis-i umumi a‟zası sene-i sabıkada olanlar 

be-tekrar intihab olunabilmek Ģartıyla beher sene cümlesi yeniden intihab 

olunacakdır. 

Fi 7 Cemade‟l-ahir sene 

1281 (8 Ekim 1864) 
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2. 1871 VİLAYET NİZAMNAMESİ 

19. yüzyılda Osmanlı Devleti geniĢ kapsamlı bir modernleĢme eğilimine 

girip bunun için ciddi adımlar attı. Bu yönde atılan en büyük adım olan 1839 

yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı, değiĢim sürecine daha köklü bir yapı 

kazandırdı. Bütün alanlarda meydana getirilen bu yapılanma süreci, idari 

taksimatın merkezi bir yönetim ağı oluĢturma amacıyla yeni baĢtan örgütlenmesi 

gibi bir sonuç doğurdu. Bu amaçla 1840 yılından itibaren idari taksimat farklı 

yıllarda yenilenip ve değiĢme sürecine girdi. Bazı eyalet ve vilayetler bu yeniden 

yapılanma için pilot bölge seçildi. Özellikle 1860‟lı yıllarda imparatorluk Orta 

Doğu ve Balkanlarda iç sorunlar ve dıĢ baskılarla çalkalanan eyaletleri yeniden 

teĢkilatlandırdı. 9 Haziran 1861 tarihli Lübnan Nizamnamesi ve 7 Kasım 1864 

Tuna Vilayet Nizamnamesi bu bölgelerin ıslahına ve iç-dıĢ sorunların çözülmesine 

yönelik çıkarılan yönetmelikler olarak yeni bir idari yapılanma getirmek amacıyla 

çıkarıldı. Bu yönetmeliklerle getirilen yeni düzenin fonksiyonel olması ve 

özellikle 1864 yılında Tuna vilayetinin yeniden teĢkilatlandırılmasıyla elde edilen 

olumlu sonuçlar üzerine 1867 yılından itibaren yaygınlaĢtırılmasına karar verildi.
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1867 yılındaki geniĢ uygulama 1864 statüsünde bazı değiĢiklikler yapmayı 

gerektirdi. Bu değiĢiklikler vilayetteki yönetim organlarının kuruluĢ biçimi ve 

yetkilerinden çok nizami mahkemelerin kuruluĢu ve yargı örgütündeki 

değiĢikliklerden ileri gelmektedir. Buna göre MüfettiĢ-i Hükkam-ı ġer-iye adı 

verilen memurlar kaldırılıp, Meclis-i Ġdare‟ler ve temyiz divanında onların yerini 

Merkez Naibleri aldı. 1864 Vilayet Nizamnamesindeki merkeziyetçi eğilim Ocak 

1871 tarihli Ġdare-i Umumiyye-i Vilayet Nizamnamesi‟nde daha da belirgindi. 

Gerçekte 1871 statüsü vilayet idaresinde iĢ bölümünü arttırmakla beraber yürütme 

alanında merkezi hükümetin kontrolünü de arttırmaktaydı. Buna karĢılık vergi 

prolemi ve anlaĢmazlıkların çözümü gibi konuları, Vilayet Umumi Meclisi ve 

Vilayet Ġdare Meclisi‟ne bırakılıp, Vilayet Ġdare Meclisi gibi merkezi hükümet 

temsilcilerinin sayısının ve yetkilerinin üstün olduğu bir organ son karar haline 

getirildi. 
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1871 Vilayet Nizamnamesi idare tarihi açısından oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Bu nizamname çağdaĢ bir yönetim mekanizmasının geliĢmesinde yerel 
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otoritenin devletin merkezi dıĢındaki idari mevkilere yayılmasında ve halkın 

bürokratik süreçlere katılımı, kendilerini daha iyi ifade edilmesinde bir dönüm 

noktası oldu. 22 Ocak 1871 tarihinde yayınlanan Ġdare-i Umumiye-i Vilayet 

Nizamnamesi ilan edildi. Bu nizamnameye bakacak olursak; 

Ġdare-i Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesidir. 

( Mukaddime) 

Vilayatın teĢkilat-ı esasiyyesi bin iki yüz seksen bir senesi Ģehr-i 

Cemade‟l-ahiresinin yedisi tarihiyle müverrehan ilan kılınan nizamname ile t‟ayin 

kılınmıĢ ve mahakim-i nizamiye içün nizamname-i mahsus vaz‟ ve te‟sis edilmiĢ 

olduğundan iĢbu nizamname idare-i mahakimden bahs itmeyüb yalnız me‟murin-i 

icraiyye ve mecalis-i idare ve belediyyeninve nevahi idarelerinin veza‟ifini t‟ayin 

ider. 

(Bab-ı Evvel) 

(Vilayetlerin Aksam-ı Ġdaresi Beyanındadır) 

Birinci Madde: Vilayetler livalara ve livalar kazalara ve kazalar nevahiye 

ve nahiyeler karyelere münkasım olub idare-i umumiyyesinin re‟is ve merc‟ii vali-

i vilayetdir. 

Ġkinci Madde: Her Ģ‟ube-i idarede bulunan me‟mur vazife-i 

me‟muriyyetince birinci derecede ma-fevkinde me‟mur nezdinde mes‟ul olub her 

me‟mura derece-i ibtida‟iyyede rac‟i olan mes‟üliyyet dahi müteselsilen vali-i 

vilayete kadar münteha olur. 

Üçüncü Madde: Vilayetin Ģ‟uabat-ı idaresini terkib iden  me‟murin-i 

icraiyye muavin ve defterdar ve mektubcu ve umur-ı ecnebiyye ve ticaret ve ziraat 

ve maarif müdirleri ve tarik eminleri ile defter-i hakani ve emlak ve nüfus ve evkaf 

idarelerinin re‟isleri ve alay beyinden mürekkebdir. Liva idaresinin re‟is ve 

mes‟ülü mutasarrıf olub hey‟et-i me‟murin-i icraiyyesi muhasebeci ve tahrirat 

müdiri ve defter-i hakani me‟murundan ve liva hey‟et-i zabitesinin amirinden 

ibaretdir. Kaza idaresinin re‟is ve mes‟ülü ka‟immakam olub hey‟et-i me‟murin-i 

icraiyyesi kaza katibleriyle defter-i hakani ve emlak ve nüfus ketebesinden ve kaza 

hey‟et-i zabtiyyesinin amirinden ibaretdir. Nahiye idaresinin re‟is ve mes‟ülü 
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müdir olub idare-i zabitesi nahiyenin hey‟et-i zabitesine muhavveldir. Karye 

idaresinin me‟muru muhtarlar olub umur-ı hükümet ve zabitenin re‟is ve mes‟ülü 

zabıta me‟murudur. 

(Bab-ı Sani) 

(Merkez-i Vilayetde Bulunan Hey‟et-i Hükümet-i Ġcra‟iyyenin) 

(Veza‟if-i Me‟muresi Beyanındadır) 

(Fasl-ı Evvel) 

(Valilerin Veza‟ifi Beyanındadır) 

Dördüncü Madde: Valinin veza‟ifi umur-ı mülkiyye ve maliyye ve maarif 

ve nafia ve zabtiye ile umur-ı ceza‟iyye ve hukukiyyenin icraatından ibaret olmak 

üzere aksaam-ı muhtelife-i asliyeye münkasımdır. Valinin  gıyabında vali muavini 

ve vali muavini mevcud değilse me‟murin-i merkeziyye-i vilayetden valinin 

münasıb göreceği zat vilayete vekalet ider. 

(Kısm-ı Evvel) 

(Valilerin Umur-ı Mülkiyyede Olan Veza‟ifi) 

BeĢinci Madde: Vali olan kavanin ve nizamat-ı müessisenin icraatına 

nezaret (kurulu düzen kanunların yürütülmesini), saniyen, bir kanun ve nizam 

hususu ile veya merkez-i devletin emir veya kararnamesi ile mukarrer olan 

mevaddı icra salisen, birinci derecede mutasarrıflar ile me‟murin-i merkeziiyye-i 

vilayetin ikinci derecede olanlar vasıtasıyla bi‟l-cümle idare Ģ‟ubeleri me‟murların 

derece-i hareket ve muamelelerini teftiĢ ederek idarece muzırr( zararlı) olacak 

hata‟at veya naka‟ise muttali olduğu ve bu misüllü ahval-i ga‟ilelerinin 

me‟muriyetlerinden teb‟aidini müstelzem bulunduğu halde me‟mur-i muhtinin azli 

tedabirini ittihaz, rabian, me‟mur-ı m‟azulün sebeb-i azli bir cinayet veya cünhaya 

mebni ise me‟murin muhakemesi inzamnamesine tatbikan kendüsünün taht-ı 

muhakemeye alınması hakkında emr  i‟ta, hamisen, inde‟t-teftiĢ müĢahade edeceği 

hata veya noksan failinin azlini mucip derecede değil ise vak‟i olan hata veya 

noksan failinin azlini mucip derecede değil ise vak‟i olan hata veya  noksanı idare-

i dahiliyyesinde tashih ve idare-i hariciyyesinde tashihini mutasarrıflara havale 
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eyler ve me‟murin-i mülkiyeden intihab ve nasbları vilayata muhavvel olanları 

nizamname-i mahsusuna tevfikan intihab ider ve mecalis-i nevahiyyenin zaman-ı 

içtim‟alarını t‟ayin ile bunların kararlarını liva mutasarrıfları vasıtasıyla 

kendüsünden istizan olunan mevaddan nizamat-ı umumiyye ile vilayat kuvve-i 

icra‟iyyesinde  müteallik olanlara me‟zuniyyet i‟ta idüb Bab-ı Ali‟den muhtaç 

istizan olan mevadda alacağı ruhsata göre tebligat-ı lazımeyi icra eyler. 

Altıncı Madde: Vali ve veza‟if-i mukarrere-i mülkiyyesi haricinde zuhur 

idüb idare-i mülkiyeye taalluk iden mevaddan icrası Bab-ı Ali‟nin inzimam-ı 

emrine muhtaç olanları esbab-ı mucibe ve suver-i icraiyyesini mutazammın 

mütalaaneler ile beraber arz ve hüsusat-ı adiyyeden mad‟düd bulunanları doğrudan 

doğruya icra ider. 

Yedinci Madde: Valiler da‟ire-i vilayeti müddet-i teftiĢin her def‟ası 

nihayet üç ayı tecavüz itmemek üzere senede bir veya iki def‟a devr ve teftiĢ 

iderler. ġu kadar ki, veka‟i-i mühimme ilcasıyla suret-i fevkaladede bir teftiĢe 

lüzum göründüğü halde bu madde müddet-i kaydından müstesna olub  fakat böyle 

bir halin vuk‟uunda derece-i lüzum ehemmieti icrası akabinde Bab-ı Ali‟ye ihbar 

olunur 

(Kısm-ı Sani) 

(Valilerin Umur-ı Maliyyede Veza‟ifi) 

Sekizinci Madde: Evvela vilayetin kaffe-i varidat ve tekalifinin tahsilatına 

(öncelikle vilayetin bütün gelir ve vergilerin toplanmasına) saniyen, emval-i 

müstahsilenin idare-i umumiyyesine salisen, bunlardan neĢ‟et idecek kaffe-i 

münazat ve ihtilafata rabian, umur-ı tahsiliyye me‟murlarının harekat ve 

muamelat-ı umumiyesine vali tarafından nezaret olunur.  

Dokuzuncu Madde:Vilayetin idare-i maliye ve tahsiliyyesi ve hey‟et-i 

tahiiyyenin tertib ve istihdamı nizamat-ı mahsusasına tabi olub taksim-i tekalifde  

zuhur idecek münazaat ve ihtilafat ve müsted‟iyatın aksam-ı umumiyyesinde 

Meclis-i Umumi-i Vilayet‟in ve aksam-ı hususiyyesinde mecalisi idarenin fasl-ı 

mahsusunda t‟ayin olunan kava‟ide tatbikan tahkikat ve arası istihsal olunduktan 

sonra tahkikat-ı vakıanın neticesi bila-vasıta veya bi‟l-vasıta istifa olunan tekalifin 

nisbet-i umumiyyesine halel gelmeyecek süretde t‟adilini müstelzem olur ise  

doğrudan doğruya  vali tarafından icra kılındıktan sonra sever-i icraiyye Maliye 
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Nezareti‟ne tebliğ edilir. Nisbet-i umumiyyesinin tağyirine kara verilecek her 

nev‟i tekalifin tağyir nisbeti ve bi‟l-vasıa tahsil olunan varidatdan cüz‟i ve külli bir 

meblağın terk veya affı lazım geldikde icrası her halde taraf-ı devletden istizana 

muallakdır 

Onuncu madde: Umur-ı idare ve ihtiyacat-ı umumiyye-i vilayet içün her 

vilayetin büdçesinde bahsus ve muayyen olan mebaliğin haricinde cüz‟i ve külli 

bir masrafa lüzum göründükde evvel emirde eshabın beyanıyla bu tarafdan istizan 

olunacak ve me‟zuniyyet-i resmiyye verilmedikçe bir akça sarf olunmayacaktır. 

(Kısm-ı Salis) 

(Valilerin Umur-ı Maarif ve Mevadd-ı Nafıada Veza‟ifi) 

Onbirinci Madde: Nizamat-ı mahsusası mucibince dahil-i vilayetde t‟alim 

ve terbiye-i umumiyyenin ve ticaret ve ziraat ve sanayiin istihsal-i eshab-ı 

terakkisi ve turuk-ı umumiyyenin inĢa ve t‟amiri ve mevaki-i sahiliyyede liman ve 

rıhtımlar te‟sis ve tanzimi ve cedveller küĢadı ve nehir ve göllerin tathiri ve sıhhat 

umumiyyenin hıfzı ve arazi-i muattalanın i‟marı veahval-i memleketin istatistik 

ka‟idesi üzere tahkik ve cem‟ ve tedvini ve menafi-i umumiyye ve i‟tibar ve idhar 

sandıkları ihdası ve hastahaneler ve Ģirketler ve fabrikalar küĢadı maden ve 

ormanların tevfir-i menafi ve muhafazası birinci derecede valilere muhavvel olub  

bu veza‟ifden her birinin ifası derece-i saniyede müteallik-i aleyhi olan  da‟ire ve 

idarelere havale olunur. 

(Kısm-ı Rabi) 

(Valilerin Umur-ı Zabitede Veza‟ifi) 

Onikinci Madde: Kuvve-i zabtiyyenin nizam-ı mahsus da‟iresinde 

istihdam ve idaresiyle turuk ve maabirin istihsal-i emniyeti ve huzur ve asayiĢ-i 

ahalinin vikayesi ve alel-ıtlak kavanın ve nizamat-ı müessisenin t‟ayini eylediği 

ahvalden dolayı devlet vememleket ve Ģahıs aleyhinde hareket edenlerin istisali ve 

emniyet-i belediye ve umumiyye hakkında her türlü teftiĢat ve tahkikatın icrası 

hususlarında vale mes‟uldür. 

Onüçüncü Madde: Valiler da‟ire-i vilayetde devletin veya ahalinin hukuk 

ve emniyet ve menafini dahilen veya haricen ihlal idecek cüz‟i ve külli bir hareket 
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zuhurunda öyle bir vak‟anın münĢa ve suret-i vuku‟unu derece-i kuvvet ve Ģeklini 

derhal Bab-ı Ali‟ye arz iderek tedabir-i külliyyede t‟alimat-ı mukteziyyeye 

muntazır olurlar. ġu kadar ki, mes‟uliyyet-i asliyye i‟tibariyle emniyet-i umumiyye 

ve hususiyye müterettüb olan kaffe-i tedabir-i muvakkatenin ittihaz ve icrasına ve 

ol halde ale‟l- acele lüzumu tahakkuk idecek masarifin onuncu maddede münderiç 

olan takayyudatın haricinde ve kendü mes‟üliyyetleri tahtında olarak hemen 

ifasına me‟zun  olub fakar keyfiyyeti  bu tarafa derhal bildireceklerdir. 

Ondördüncü Madde: Bir vilayetin asayiĢini ihlal idecek hadisat ve 

harekatda asakir-i zabtiyyenin iktidaröarı da‟iresinde hariç olan kuvve-i vakıa içün 

efrad-ı nizamiyye istihdamı taht-ı mecburiyyetde göründüğü halde vali tarafından 

eshab-ımecburiyyetin beyanıyla asakir-i nizamiyenin en büyük zabitine bir sened-i 

resmi i‟ta olundukdan sonra kuvve-i mukteziyye-i askeriyye sevk ve istihdam 

kılınur. 

(Kısm-ı Hamis) 

(Valilerin Umur-ı Ceza‟iyye ve Hukukiyye Ġcratında Veza‟ifi) 

OnbeĢinci Madde: AsayiĢ-i umumi veya hususiyi ihlal iden eĢhas ( genel 

ve özel güvenliği bozan kiĢiler) hakkında kanunen hükme selahiyyeti olan 

mahkeme tarafından bir hük-i kanuni I-hak olub da mehazir-i mülkiyye ve 

mahsusadan fevkalade bir hal sebebiyle Bab-ı Ali‟den istizana taallikinde mahzur 

görünür ise ol hükmün valiler tarafından icrası ca‟izdir. Fakat Eshab-ı mucibesini 

derhal Bab-ı Ali‟ye arz itmek lazımdır. 

Onaltıncı Madde: Merkez-i vilayet mehakiminin mevadd-ı cezaiyye ve 

hukukiyyeye da‟ir verdikleri ilamatdan usul-i muhakemnin t‟ayin eylediği 

kava‟ide göre Dersaadet‟e müracaatları icab itmeyenleri valileri tarafından icra 

olunur. 

(Fasl-ı Sani) 

(Vali Muavinlerinin Veza‟ifi) 

Onyedinci Madde: Vilayetin hükümet-i icra‟iyye-i umumiyyesine 

muavenet itmek veza‟ifi vali muavinine aiddir. ĠĢbu veza‟if valinin fasl-ı evvelde 

münderiç veza‟ifinden t‟ayin ve irae ideceği her nev‟i hususata muavenet itmak ve 
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deva‟ir-i vilayetden valiye gelecek muharreratın ve valinin me‟zun ideceğe sa‟ir 

mekatib ve evrakın mütaalası ve müteallik oldukları da‟ireye havalesi ile beraber 

havale etdiği evrak hülasaarını vilayet evrak idaresi vasıtasıyla valiye i‟ta eylemek 

ve umur-ı dahiliyye-i vilayete a‟id evrak üzerine makam-ı vilayete terettüb iden 

r‟ey ve iĢaretine arz ve taallik itmek maddeleridir. ĠĢbu muavinlik veza‟ifinin diğer 

bir me‟muriyet-i merkeziyyeye tevfiz ve ilave edilmesi dahi mücazdır. 

(Fasl-ı Salis) 

(Defterdarların Veza‟ifi) 

Onsekizinci Madde: Defterdarların veza‟ifi umur-ı maliyye-i vilayat 

nizamnamesinin t‟ayin etdiği ahkamın icraatından ibaret olub umum me‟murin-i 

vilayetden umur-ı maliyece nizamat ve kava‟id-i hesabiyyeye Tevfik hareket 

etmeyenler olduğunda o misüllü nizam ve ka‟ideye muhalif görünen halin 

derecesiyle ıslahı emrinde mütalaasını ve muhasebeci ve mal müdürilerinin intihab 

ve azilleri hakkında olan mülahazatını vali-i vilayete tebliğ ve ihtar ider. 

(Fasl-ı Rab‟i) 

(Mektuvcuların Veza‟ifi) 

Ondokuzuncu Madde: Mektubcunun veza‟ifi vilayetin kaffe-i 

mükatebatının) idaresi ve kuyudunun cem‟ ve muhafazası maddeleri olub umur-ı 

tahriyyeyi ma‟iyyetinde bulunan mektubi kalemi ve umur-ı kuyudiyyeyi vilayet 

evrak müdiri namıyla mansub olan me‟mur-ı mahsus vasıtasıyla ifa ider. 

Yirminci Madde: Matbaa-i vilayetin idaresi ve vilayet gazetelerine taraf-ı 

hükümetden suret-i resmiye ve gayri-resmiyede bir madde derç ve tahrir 

itdirilmesi lazım geldikde müsveddelerinin tanzim ve tedkiki mektubcuya 

muhavveldir. 

Yirmibirinci Madde: Mektubcu mektubi-i vilayet kaleminden kaleme 

alınacak müsveddatı mektubi muavininin imzasıyla kabul ve kendisi rü‟yet ve 

tashih veya re‟sen tanzim itdiği kaffe-i müsveddata imzasını vaz‟ eyleyecekdir. 

(Fasl-ı Hamis) 

(Umur-ı Ecnebiyye Müdirlerinin Veza‟ifi) 
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Yirmiikinci Madde: Umur-ı ecnebiye müdirinin veza‟ifi vilayetin umur-ı 

hariciyesinden dolayı valinin re‟y ve emri tahtında olarak konsoloslarla muhabere 

ve mükâlemeden ve kendüsüne havale olunan mesalih-ı ecnebiyye hakkında 

ahkam-ı ahdiyye ve kava‟id-i düveliyyeye müteallik mülahazatını ve mütalaat-ı 

mahsusasını Ģifahen ve tahriren valiye tebliğ ve ihtar itmekden ibaretdir. 

(Fasl-ı Sadis) 

(Ziraat ve Ticaret Müdirlerinin Veza‟ifi) 

Yirmiüçüncü Madde: Ziraat ve ticaret müdirinin vazifesi evvela dahil-i 

vilayetde her mahallin mevki-i coğrafisi ve kabiliyyet-i tabiiyesi icabınca mevadd-

ı ziraiyyece fennen ve amlen iktiza edecek tanzimatı, saniyen, vilayetin terakki-i 

ticaret-i umumiyyesine a‟id kaffe-i tedabiri tedkik ve keĢf ve t‟ayin ile tahriren 

valiye tebliğden salisen idhlat ve ihracat ve mevadd-ı ziraat-i vilayete müteallik 

tedkikat ve ma‟lümatın zabt ve cem‟ ve tedvininden ve rabian, terakki-i ticaret ve 

ziraat hakkında olan icraata nezaretden ibaretdir. 

Yirmidördüncü Madde: Ziraat ve ticaret müdiri yirmi üçüncü maddede 

münderiç ahval hakkında vuku‟ bulacak icraatının her sene nihayetinde  bir 

fezlekesinin yapub Bab-ı Ali‟ye takdim olunmak üzere vali-i vilayete i‟ta eyler. 

(Fasl-ı Sab‟i) 

(Maarif Müdirinin Veza‟ifi) 

YirmibeĢinci Madde: Maarif müdirinin veza‟ifi vilayet Meclis-i Maarifine 

riyaset etmek ve vilayetin maarife müteallik mesalihi cariyesine ve ıslahat-ı 

mukarrerenin icraat-ı fiiliyyesine maarif nizamnamesi ahkamının ve maarif 

nezaretinden alınacak t‟alimatın tamami-i icrasına ve merkez-i vilayetde bulunan 

mekteb ve kütübhanelerin ve ale‟l-husus i‟dadiyye ve mekatib-i sultaniyyeye ve 

aliyenin teftiĢine ve vilayet maarifi tahsisatının kaar ve nizamı da‟iresinde sarf ve 

ist‟imaline nezaret ve dikkat eylemek huĢularından ibaret olub idare-i tahsisat 

bahsinde birinci derecede mes‟üliyyet kendüsüne a‟iddir. 

Yirmialtıncı Madde: Maarif müdiri bir sene içinde dahil-i vilayetde 

terbiye-i umumiyyece vak‟i olan icraat ve ıslahatın fezlekesini yapub Bab-ı Ali‟ye 

takdim kılınmak üzere valiye i‟ta eyler. 
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(Fasl-ı Sanmin) 

( Tarik Eminlerinin Veza‟ifi) 

Yirmiyedinci Madde: Tarik eminlerinin veza‟ifi amele-i mükellefeyi 

evkat-i mukarreresinde celb ve cem‟den tariklerin muhassesat ve sarfiyatını ve 

anlara a‟id umur-ı hesabiye ve kaydiyyeyi idareden ve amele-i mükellefenin 

mahsul-i ameliyat ve bakiye-i hidematına ve bekaya-yı nadiyyeye da‟ir defatiri 

vakt-i muayyeninde valiye i‟tadan ve vilayet hendese idaresinin keĢfiyyatına 

veyahut i‟malata müteallik olan edevat sehab-ı istihzardan ve i‟malatın hüsn-i 

cereyanı hakkında mütalaatını tahriren valiye tebliğden ve turuk-ı umumiyye ve 

hususiyyenin umur-ı feniyyesine ve me‟mürin-i feniyye ve inĢaiyyesinin idaresine 

da‟ir olub nizamen icraatı veya nezareti vilayet baĢ mühendisine a‟id olan mesalih 

haricinde her nev‟i umur-ı idare-i turuku ifadan ibaretdir. 

Yirmisekizinci Madde: Tarik emini yirmi yedinci maddede münderiç 

ahval hakkında vak‟i olacak icraatın her sene nihayetinde bir fezlekesini yapub 

merkez-i hükümete takdim itmek üzere valiye i‟ta eyler. 

(Fas-ı Tasi‟) 

(Vilayet Defter-i Hakani Müdirlerinin Veza‟ifi) 

Yirmidokuzuncu Madde: Vilayet defter-i hakani müdirinin veza‟ifi ale‟l-

ıtlak idare-i emlak ve arazi ve nüfus hakkında ve emlak ve arazinin muamelat ve 

tasarruf ve temliki zımnında me‟i olan kavanin ve nezamat  ve t‟alimat ahkamının 

teftiĢ ve icrası ve liva ve kazalarda bulunan me‟murların muamelatına nezaretle 

içlerinden idarenin nizamat-ı asliye ve hesabiyyesine muhalif hareket idenler 

olduğunda ıslahına müteallik olan mütalaasının ve Ģuabat-ı idare me‟murlarının 

intihab( seçimi) ve azilleri hususunun tahriren valiye tebliğ ve ihtarı maddeleridir. 

Otuzuncu Madde:  Defter-i hakani müdiri bir sene içinde veza‟if-i 

me‟muriyettine a‟id icraatın bir fezleke-i mahsusasını yapub vali-i vilayete i‟ta 

eyler. 

(Fasl-ı AĢir) 

(Emlak ve Nüfus Ġdareleri Me‟murlarının Veza‟ifi) 
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Otuzbirinci Madde: Emlak ve nüfus me‟murlarının veza‟ifi nizmat-ı 

mahsusası mucibince dahil-i vilayetde umum emlak ve onlara tabi olan Ģeylerin 

cins ve nev‟i ve adedini ve varidat-ı seneviyye ve tekalif mertebesini havi olar 

kuyud-ı esasiyye-i mahalliyyenin idaresinden ve tekalifat-ı Ģahsiyye hülasalarının 

evkat-ı muayene ve mukteziyesinde tanziminden ve tekalif ve umum nüfusa a‟id 

kuyudun cem‟ce tedvininden ve emlakın tağayyürat ve ferağ ve intikalatına ve 

nüfus-ı umumiyyece mevalid ve vefiyyat ve nakliyata a‟id olan vukuat kuyudunun 

idaresine ve mürür tezkerelerine ve pasaportlara müteallik muamelata nezaretden 

ve fusul-ı atide beyan olunan ahkama göre mecalis-i idare kararlarıyla kendilerine 

a‟id olacak mevaddı icradan ibaret olacakdır. 

(Fasl-ı Hadi-i AĢir) 

(Evkaf Müdirlerinin Veza‟ifi) 

Otuzikinci Madde: Evkaf müdürilerinin veza‟ifi evvela emval-i evkafın 

tahsiliyle evkat-ı muayyenesinde hazine-i evkafa irsalinden saniyen, me‟hüzat ve 

medfü‟atın idare-i hesabiyye ve kaydiyyesinden salisen, her sene evkaf-i mülhaka 

mütevellileri hesablarının rü‟yetiyle fazla-ı evkafdan nizamen hazineye ve 

muhasib ve muharrirlere a‟id rusümun istifasından rabian evkaf-ı mazbutenin 

t‟amirat ve mübayaatından hamisen tevcih-i cihat ve veza‟ife müteallik muamelat 

ile meĢrut-ı aleyh olmayan vakıfların tahkik ve tedkikinden ve sadisan, sandık 

idarelerine ve ferağ ve intikalat ve mahlülata nezaretden ve umum evkaf hakkında 

evkaf nizamatının muhafaza-i ahkamından ibaretdir. 

Otuzüçüncü Madde: Evkaf müdirleri madde-i sabıkada muharrer veza‟ifi 

fi 19 Cemade‟l-ahir 1280 tarihinde vaz‟ olunan nizam ahkamına tevfik iderler. 

(Fasl-ı Sani-i AĢir) 

(Alay Beğlerinin Veza‟ifi) 

Otuzdördüncü Madde: Vilayetin hey‟et-i zabtiyyesinin mes‟üliyyet-i 

umumiyyesi alay beğine a‟id olub veza‟ifi  Zabtiye Nizamnamesine ve t‟alimat-ı 

mahsusasına tabi‟idir. 

(Bab-ı Salis) 
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(Ġdare-i Müülhakat Beyanındadır) 

(Fasl-ı Evvel) 

(Liva Ġdaresi  Beyanındadır) 

OtuzbeĢinci Madde: Liva mutasarrıfları umur-ı mülkiyye ve maliye ve 

zabtiyenin idaresine veğ ahkam-ı ceza‟iyye ve hukukiyyenin me‟zuniyyet-i 

nizamiyesi da‟iresinde icraatına me‟mur olub bab-ı sanide t‟ayin kılınan veza‟ifin 

idare-i livaya taalluk iden kısmında vülat ile mes‟üliyyetleri müĢterektir ve  nevahi 

mecalisinin vali-i vilayetden bila-istizan t‟ayin-i zaman-ı ictima‟ı ve mecalis-i 

mezküre kararlarından kaza ka‟immakamları vasıtasıyla istizan olunacak 

mevaddın mühimm olanlarının taraf-ı vilayetden alacağı me‟zuniyyet üzerine 

nizamat-ı umumiyye ile idare-i livaya a‟id olanlarının lede‟l-hace Mecalis-i idare-i 

liva kararıyla icrasına me‟zuniyyet i‟tası dahi mutasarrıfların vez‟ifi 

iktizasındandır. 

Otuzaltıncı Madde: Mutasarrıflar validen alacakları evamir ve t‟alimatı 

infaz ideceği gibi kavanini cereyanına ve ale‟l-umum me‟murin-i livanın 

harekatına nezaret iderek kanun ve nizama muhalif hareket idenler olduğunda öyle 

bir halin derecesini ve ıslahı hakkında olan mütalaasını ve umur-ı nafıada ve 

veza‟ifi vilayetin idare-i livaya taalluk iden cihetleri hakkında tedkikat ve teftiĢat 

mütevaliyyesini valiye tebliğ iderler. 

Otuzyedinci madde: Liva tahrirat medirinin vazifesi livanın kaffe-i 

mükatebatının idaresi ve kuyüdunun cem‟i mahafazası maddesi olun umur-ı 

tahririyeyi ma‟iyetinde bulunan tahrirat kalemi be umur-ı kuyüdiyyeyi kalem-i 

mezkür hey‟etinde müntehib me‟mur-ı mahsus vasıtasıyla idare ider. 

Otuzdokuzuncu Madde: Liva defter-i hakani me‟murunun vazifesi yirmi 

dokuzuncu maddenin idare-i livaya taalluk iden kısmının icraatı olub idarenin 

umur-ı müteferriasını vilayet defter-i hakani müdürünün vasıtasıyla mutasarrıfa 

tebliğ ideceği t‟arifnamelere tevfik ider. 

Kırkıncı Madde: Liva emlak ve nüfus me‟murları dahi nüfus ve emlak 

idare-i umumiyyesine da‟ir otuzbirinci madddede muharrer veza‟ifin idare-i livada 

icraatı ve merkez-i livaya merbüt olan kazanın mürur tezkereleri ve pasaportlar 
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muamelatının usul-i umumiyyebine tevfikan doğrudan doğruya idaresidir ve 

veza‟ifi esasiyesinin enva‟ı ve derecatı nizamat-ı mahsusaya tab‟idir. 

Kırkbirinci Madde: Liva hey‟et-i zabtiyyesinin mes‟üliyyet-i umumiyyesi 

livada bulunan en büyük zabtiye zabitine muhavveldir. 

Kırkikinci Madde: Liva hey‟et-i zabtiyesi amirinin veza‟ifi zabtiye 

nizamnamesine ve t‟alimat-ı mahsusasına tab‟idir. 

(Fasl-ı Sani) 

(Kaza Ġdaresi Beyanındadır) 

Kırküçüncü Madde: Kaza ka‟immakamları umur-ı mülkiyye ve maliyye 

ve zabtiyyenin idaresine ve i‟lamatın me‟zuniyyet-i nizamiyyesi da‟iresinde 

icraatına me‟mur olub otuz beĢinci ve otuz altıncı maddelerde mutasarrıflar 

hakkında muayyen olan veza‟ifin idare-i kazaya taalluk iden kısmı 

ka‟immakamlara a‟iddir. 

Kırkdördüncü Madde: Nevahi müdirlerinin fasl-ı mahsusunda beyan 

olunan ka‟ideye tevfikan intihabı ve mecalis-i nevahinin mutasarrıf livadan bi‟l-

istizan evkat-ı muayyenede celb ve cem‟ine ruhsat i‟tası ve mecalis-i mezküre 

kararlarından kendüsüne ihbar ve ifade olunan mevaddın meclis-i idare-i kazada 

b‟ade‟l-müzakere ve inde‟l-icab merkez-i livadan istizan ile icrası ve nevahi 

da‟irelerinin teftiĢi dahi ka‟immakamların cümle-i veza‟ifindendir. 

KırkbeĢinci Madde: Kaza mal müdirinin vazifesi umur-ı maliyye-i vilayet 

nizamnamesinin t‟ayin itdiği ahkamın idare-i kazaya taaalık iden kısmının 

icraatından ibaret olub idare-i hesabiyye liva muhasebecisinin mutasarrıf 

vasıtasıyla ka‟immakama tebliğ ideceği t‟arifnamelere tab‟idir. 

Kırkaltıncı Madde: Kaza idare katiblerinin veza‟ifi ka‟immakamlığın 

kaffe-i mükatebatının idaresi ve kuyudunun cem‟i ve muhafazası olub, kaza idare 

katibleri kaç kiĢi olur ise olsun umur-ı tahririyye ve kuyudiyyede veza‟if-i 

müĢtereke ile mükellef ve icab itdikçe kaza mecalis-i idare ve daaviyyesinin  ve 

sa‟ir deva‟irin her nev‟i umur-ı kalemiyyesine dahi ka‟immakamın emriyle 

muavenet  itmeğe mecburdurlar. 
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Kırkyedinci Madde: Kaza emlak ve nüfus me‟murlarının veza‟ifi evvela 

tahrir-i umumi defterlerinin muhafaza saniyen, emlak ve nüfus vuku‟atını 

mübeyyen suret-i da‟imede cereyan idecek tahkikat-ı resmiyye ve nizamat-ı 

mevzu‟a mucibince cedveller tanzim ve kazanın mürur tezkerleri ve pasaport 

muamelatını usul-ı mahsusasına tevfikan idare itmekdir. 

Kırksekizinci Madde: Kaza hey‟et-i zabtiyyesinin mes‟üliyyet-i 

umumiyyesi kazada bulunan hey‟et-i zabtiyyenin en büyük zabitine muhavveldir. 

Kırkdokuzuncu Madde: Kaza hey‟et-i zabtiyyesi zabitinin veza‟ifi zabtiye 

nizamnamesine ve t‟alimat-ı mahsusasına tab‟idir. 

(Fasl-ı Salis) 

(Ġdare-i Nevahiye Da‟irdir) 

Ellinci Madde: Her kazanın dahil-i  da‟ire-i idaresi olan karye ve çiftlikler 

kurub ve münasebetlerine göre  bir yahud müteaddid da‟ireye taksim olunacak ve 

iĢbu da‟irelere nahiye ıtlak idilecekdir. 

Ellibirinci Madde: Her nahiyenin bir merkez-i idaresi olub da‟ireye oradan 

nezaret olunacakdır. ĠĢbu merkezlerin kura-ı mülhakaya en zeyade münasib ve 

kabil olan noktada bulunması meĢrütdur. 

Elliikinci Madde: Dahil-i da‟ire-i idaresi olacak karye ve çiftliklerde 

la‟ekall beĢ yüz nefer nüfus zikur bulunmayan mahaller nahiye i‟tibar olunamaz 

Elliüçüncü Madde: Nevahi da‟irelerinin makarr ve hüdudu kazalar 

mecalis-i idaresinde kararlaĢdırıldıkdan ve liva idare meclislerinde tedkik ve tasdik 

olundukdan sonra meclis-i umumi-i vilayetin müzakeresine konularak oradan ba-

mazbata istizan müteallik buyurulacak idare-i seniyye üzerine t‟ayin ve tahdid 

idilecekdir. 

Ellidördüncü Madde: Her nahiyenin bir müdiri olub fasl-ı mahsusunda 

gösterilen suretde idare-i nahiye meclisi namıyla bir hey‟et-i müĢaveresi dahi 

bulunacakdır. 

EllibeĢinci Madde: Nahiye müdirliğine t‟ayin olunacak olanların evvela 

bir cinayetle mahkum veya hukuk-ı medeniyyeden kanunen mahrum olmaması 
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saniyen oldukça okuyub yazması olması, salisen sui-Ģöhretle müĢtehir 

bulunmaması ve rabian, yermi beĢ yaĢını mütecavüz bulunması meĢrütdur ve 

me‟müriyyetleri dahiliye nezareti canibinden tasdik olunacakdır. 

(Nevahi Müdirlerinin Veza‟ifi) 

Ellialtıncı Madde: Nevahi müdirlerinin veza‟if-i mülkiyyesi kavanin ve 

nizamat ve evamir ve tenbihat-ı devletin neĢr ve ilanı ve mevdüdat ve vefiyyata ve 

verese-i sagire ve ga‟ibesi olanlara da‟ir muhtarların icra eyledikleri tahkikatın ve 

arazi-i mahlülat ve mektubatı hüsusunda vuku bulacak ihbaratın ve muhtarlarla 

ihtiyar mecalisi intihabatının ve bunların suret-i hareketlerinin teftiĢ ve kazaya 

tebliğ ve muhtarlarla ihtiyar meclisleri ve umur-ı tahsiliyye ihzariyye 

me‟müriyyeti aleyhinde efrad-ı ahali tarafından vuku‟a gelebilecek Ģikayatın 

tahkik ve menĢe‟ ve hakayıkıyla ka‟immakam-ı kazaya ihtarı ve amele-i 

mükellefenin celb ve cem‟inde ve nizamat-ı umumiyyeden kuraya taalluk iden 

mevadda nezaret-i mahsusa icrası ve seküstro ve protestoların mahallerine tebliğ 

itdirilmesi ve meclis-i nahiyenin ictima‟at-ı m‟utadesinde riyaset idüb verilen 

kararların kaza ka‟immakamına tebliğiyle ve verilecek ruhsat me‟zuniyyet 

derecesinde icraatın kuraya beyanıyla muhafaza-i hüsn-i cereyanı maddeleridir. 

Elliyedinci Madde: Veza‟if-i zabtiyyesi vuku‟at-ı cinayatı tahkikat-ı 

evveliye icrasıyla kazaya ihbar ve kaza ka‟immakamlığı tarafından muhafaza-i 

emniyyet-i nahiyeye müteallik vak‟i olacak tenbihatı icra itmek ve vazife-i 

maliyyeleri tahsildar ve mültezimleri harekatına ve emval-i mürettebe tevzi 

pusulalarını karye muhtarlarına taksim ve i‟ta ile bi‟l-vasıta ve bila-vasıta alınan 

emvalin cibayetine nezaret eylemek hususlarıdır. 

Ellisekizinci Madde: Nahiye müdirleri her nev‟i ceza-yı kanuniyi icradan 

ve adem habs ve tevfikinden ve dava görmekden ve ihtiyar meclislerine a‟id 

veza‟ife müdahaleden memnü‟ ve veza‟if-i muayyenesi haricinde cüz‟i ve külli 

icraardan kanunen mes‟ül olacakdır. 

(Fasl-ı Rab‟i) 

(Ġdare-i Karye) 

Ellidokuzuncu Madde: Nevahi da‟irelerinde ve merkez-i nevahi olan her 

karyenin icabı kadar muhtarları ve ihtiyar meclisi olub bunların intihab ve müddet-
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i me‟muriyetleri ve ahbal-i müteferriası teĢkilat-ı vilayet nizamnamesi ahkamına 

tab‟idir. 

(Muhtarların Veza‟ifi) 

AltmıĢıncı Madde: Muhtarların vazifesi nahiye müdiri tarafından 

kendülerine tebliğ olunan kavanin ve nizamat ve evamir-i hkümetin mensüb 

oldukları karyelerde i‟lanı ve sekene-i karyeye tarh olunan emval-i devletin ihtiyar 

meclisleri kararı ve müdir-i nahiyenin göndereceği tevz‟i pusulaları mucibince 

istihsal ve cem‟i ve hükümetin m‟arifetiyle velb ve ihzar olunacak kimseler 

hakkında gönderilen celb pusulalarının tebliğ ve kangı gün hükümete gidecekleri, 

götüren her kim ise ana ifadesi ve taraf-ı hükümetden emr olunan kiĢilerin kefile 

rabtı ve seküstro ve protestoların tebliği ve mürur tezkeresi ahz idecek (alacak) 

olanlara usülü vechiyle ilm ü haber verilmesi ve karye ve çiftliklerde vak‟i olan 

mevlüdat ve vefiyyat ve evkat-ı muayyenesinde nahiye müdirliğine ihbarı ve 

verese-i sagire veya ga‟ibesi olduğu halde vefat idenler hakkında müdir-i nahiyeye 

m‟alümat i‟taası ve cerh ve katil hükümete teslimine imkanı mertebede muavenet 

ve arazi-i mahlule ve mektüme boĢalmıĢ ve terk edilmiĢ tarım toprakları ve 

muamelat-ı intikaliyyesi rü‟yet olunmayan müstemlekat ve nizama mugayyir  olan 

inĢaat içün nahiyeye m‟alümat i‟tası ve bekçi ve korucu ve sa‟ir nam ile karye 

zabitesinde bulumak üzere ihtiyar meclisleri tarafından intihab adamlara nezaretle 

kendülerine havale olunan umur ve mesalih-i sa‟irenin icrası maddeleridir. 

 hükümete teslimine imkanı mertebede muavenet ve arazi-i mahlule ve 

mektüme ve muamelat-ı intikaliyyesi rü‟yet olunmayan müstemlekat ve nizama 

mugayyir olan inĢaat içün nahiyeye m‟alümat i‟tası ve bekçi ve korucu ve sa‟ir 

nam ile karye zabitesinde bulumak üzere ihtiyar meclisleri tarafından intihab 

adamlara nezaretle kendülerine havale olunan umur  ve mesalih-i sa‟irenin icrası 

maddeleridir. 

Ġdare-i Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi 

Bab-ı Rabi‟ 

Mecalis-i Ġdare Beyanındadır 

AltmıĢbirinci Madde: Her vilayetin idare-i umumiyye ve hususiyyesine 

müteallik olub fusul-ı atide enva‟ı ve müfredat-ı beyan kılınan iĢleri müzakereye 
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me‟mur mecalis senede bir kere merkez-i vilayetde ictima‟a me‟mur meclis-i 

umumi ile suret-i da‟imede mün‟akid vilayet ve liva ve kaza idare meclisleridir. 

Bunlardan baĢka karyelerde umur-ı kurayı ve nuhiyelerde umur-ı nahiyeyi ve Ģehir 

ve kasabalarda her milletin menaf‟i ve mesalih-i mahsusasını ve umur-ı „adiyye-i 

belediyyeyi rü‟yet itmek içün ayru meclisler dahi vardır. 

Fasl-ı Evvel  

Mecalis-i Umumiyyenin Veza‟ifi 

AltmıĢikinci Madde: Meclis-i Umumiye turük ve m‟aabirin tesviyyesi ve 

bir sene zarfında vilayatce yapılması lazım görünen yolların mesafat ve derece-i 

amaliyyat ve mesarifatı hakkında nizam-ı mahsus mucibince yapılacak cedvellerin 

ahkam-ı mündericatını ve ticaret ve sanayiin teshil ve terakkisini  ve maarif ve 

terbiyenin intiĢarını ve virgülün kemiyyet-i asliyyesi  ve halel gelmemek üzere 

taksim ve t‟adilini ve yeniden tekalif vaz‟ını   ve her nevi hububat  tohumunun ve 

hayvanat cinsinin  ıslahını ve ale‟l-umum esbab-ı me‟muriyyetin taharrisini ve 

meydan ve çayır ve mesire misüllü menaif-i umuma müteallik olan emlak-i 

umumiyyenin bey‟ ü Ģira ve mübadelesini ve hastahane ve ıslahhane gibi ebniye-i 

umumiyyenin tağyir veya tecdidini ve bunların keyfiyyet-i idaresini ve menaif-i 

umumiyyeye da‟ir arz olunan taahhüdat ve mukavelat ve anlatın mesarifine 

müteallik i‟anatı ve ameliyat-ı fevkalade ile vücuda gelecek te‟sisat-i nafianın 

suver-i icra‟iyyesini müzakare eyler. 

AltmıĢüçüncü Madde: Meclis-i Umumi her sene tekalif-i seneviyye-i 

vilayetin tevzi‟ ve defterlerini ve t‟adil ve tesviye-i emval-i mürettebe hakkında 

liva idare meclislerinden tanzim olunan mazbataları rü‟yet eyler. 

AltmıĢdördüncü Madde: Kazaların t‟adil ve tekalifine da‟ir istid‟alar 

mecalis-i idare-i elviyyede tedkik olundukdan sonra Meclis-i Umumide rü‟yetle 

kara ve neticesi der-i devlete bildirilür. 

AltmıĢbeĢinci Madde. Vilayetin tekalifi tezyit olunduğu halde Meclis-i 

Umumi tekalif-i munzamanın taksimini taraf-ı hükümetden sadır olan evamir-i 

mahsusa üzerine müzakere eyler. 
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AltmıĢaltıncı Madde: Meclis-i Umumi mevadd-ı sabıkada musarrah 

mesalih haricinde Bab-ı Ali veya vali tarafından müzakeresine t‟alik e havale 

olunan her nev‟i mevadd hakkında dahi i‟ta-yı r‟ey eder. 

AltmıĢyedinci Madde: Her vilayetin meclis-i umumisi icabat-ı 

mahalliyyeye göre münasib olan mevsimde ictima‟eder ve teĢkilat 

nizamnamesinin yirmi altıncı maddesinde muharrer olduğu üzere mecalis-i 

umumiyyenin zaman-ı in‟ikad ve ictima‟ı kırk günü tecavüz edemez. 

AltmıĢsekizinci Madde: Meclis-i Umumi icab-ı maslahata göre umumi 

veyahut hususi hey‟tde olarak icra-yı müzakerata me‟murdur. 

AltmıĢdokuzuncu Madde. Meclis-i umumi akdinde vali-i vilayet mani-i 

kavisi olubda bi‟z-zat bulunmadığı halde bi‟l-vekale me‟murinden birisi riyaset 

eder. Meclis-i hususi akdinde dahi hey‟et-i mevcudeden valinin intihab ideceği 

zatın taht-ı riyasetinde olarak icra-yı müzakerat olunur. 

YetmiĢinci Madde: Meclis-i umumi a‟zasının sülüsanı bulunmadıkça icra-

yı müzakerat olunamaz. 

YetmiĢbirinci Madde: Mevadd hususiye her milletin hukuk ve mesalih-i 

mahsusalarına a‟id Ģeyler olub bunlar meclis-i umumide müfrez hey‟et-i 

hususiyyede müzakere kılınur. 

YetmiĢikinci Madde: Meclis-i Umuminin hey‟et-i umumiyye ve 

mahsusası müzakeratına haricden kimse dahil olamaz. 

YetmiĢüçüncü Madde: Meclis-i Umumi turuk ve amlak ve maarif-i 

umumiyye ve mevadd-ı ticaret ve ziraat hakkında sene-i sabıka ve atiyyeye 

müteallik cereyan edecek tedkikat ve müzakereta fusül-ı mahsusunda idare-i 

mahsusaları tarafından tanzimi muharrer olan fezlekeleri esas ittihaz eder. 

YetmiĢdördüncü Madde: Madde-i sabıkada muharrer fezlekelerin 

müzakeresinde müteallik olduğu me‟murcu dahi meclis-i Umumi‟de hazır bulunub 

izahat-ı matlübeyi i‟ta eyler  
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YetmiĢbeĢinci Madde: Meclis-i Umumi‟nin müzakerat-ı vakı‟ası meclis-i 

idare-i vilayete a‟id kava‟idi- umumiyye sırasında t‟ayin kılınan usule tevfikan 

zabt edilür. 

Fasl-ı Sani 

Vilayet Ġdare Meclisinin Veza‟ifi Beyanındadır 

YetmiĢaltıncı Madde: Meclis-i Ġdare-i Vilayet‟in müzakeresine me‟mur 

olduğu mevadd baĢlıca iki kısma münkasım olub kısm-ı evvel umur-ı idare ve 

kısm-ı sani d‟aavi-idaredir. 

Kısm-ı Evvel 

Umur-ı Ġdarenin Beyanındadır 

YetmiĢyedinci Madde: Meclis-i Ġdare-i Vilayet hükümetçe lazım olan her 

nev‟i mübayaat ve mukavelat akd ve tanzimine ve nizamat-ı mahsusasına tevfikan 

varidat-ı öĢriyye ve rüsumiyyenin ilzam ve ihalesine ve miri ormanları 

müzayedesine ve ale‟l-umum oran ve maadin iĢlerine ve ebniyye-i miriyye 

inĢaatına ve asakir-i zabtiyye ve inde‟l-icab süret-i fevkaladede istihdam olunan 

hey‟et-i müstahfıza-i zabitiye a‟Ġd muhassesat ve masarifin ve varidat ve masarif 

umumiyyenin teftiĢine ve hükümet kaffe-i emlak-ı menküle ve gayri-mankülesinin 

muhafazasına ve deva‟ir-i belediyye meclisleri kararlarının tedkikine ve livalar 

beyninde turuk-ı lazime inĢaatına ve dahil-i vilayetde ziraat ve ticaret ve sa‟ir 

menaf‟i-i umumiyyeye ve kaza ve karyelerin tağyirü‟l-hak ve irtibatlarına ve 

sıhhat-ı umumiyyeye ve kaza ve karyelerin tağyirü‟l-hak ve irtibatlarına ve sıhhat-

ı umumiyeye ve turuk-ı devletden veyahut vilayetin Meclis-i Umumisi canibinden 

bi‟t-tasvib Bab-ı Ali‟den tasdik olunmuĢ bir karar mucibince ahali-i vilayete tarh 

olunacak tekalifin livalarca suret-i taksim ve tahsiline ve ıslahhae ve hastahane ve 

gurebahane te‟sisi ve panayır ve bazar yerleri ve kabristan mahalleri tahsis ve 

tahviline ve hiçbir kimsenin taht-ı tasarrufunda bulunmayan yerlerin mübaaya ve 

füruht satılması ve alınması ve istibdal ve suret-i muvakkatade terkine veyahut 

menaif-i umumiyyeye tahsisine müteallik olub lvalar mecalis-i idaresinin derece-i 

ibtida‟iyyede rü‟yet eyledikleri mevaddı ve vali tarafından idareye da‟ir havale 

olunan her nev‟i iĢleri tedkik ve müzakereye me‟mur olub mazbatalarını vilayete 

takdim eyler. 
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Kısm-ı Sani 

Daav-i Ġdare Beyanındadır 

YetmiĢsekizinci Madde: Meclis-i Ġdare-i Vilayetin da‟avi-i idarece 

veza‟if-i me‟muresi evvela me‟murin-ivilayetin me‟muriyyetlerince vuku‟bulacak 

töhmetlerine müterettüb istintak ve muhakematı nizamname-i mahsus ahkamına 

tevfikan rü‟yet ve icra itmek saniyen gerek vilayetin deva‟ir ve mecalis ve 

me‟murlarını ve gerek mahkemelerle idare-i hey‟et ve me‟mureleri beynlerinde  

hudüd-ı da‟ire-i me‟muriyyetlerince ve veza‟if-i me‟murelerine a‟id selahiyetce 

tahaddüs idebilecek ihtilafatı yetki bakımından meydana gelebilecek 

anlaĢmazlıkları, salisen ahalinin me‟murin-i hükümet aleyhinde vak‟i olacak 

Ģikayatıyla kendi beynlerinde tekalifin suret-i taksiminden dolayı zuhur idecek 

münazaatı, rabian, hükümetle efrad beyninde emval-ı miriyye iltizamatına ve 

mukavelat-ı sa‟ireye da‟ir olan rü‟yet eylemek hususlarından ibaretdir. 

Ahkam ve Kava‟id-i Umumiyye Beyanındadır 

YetmiĢdokuzuncu Madde: Meclis-i Ġdarenin hukuk-ı Ģahsiyyeye müteallik 

muhakemat-ı Ģer‟iyye ve kanuniyyeye müdahalesi kat‟iyyen memnu‟dur 

Sekseninci Madde: Meclis-i Ġdare-i Vilayet kendüsüne havale olunan 

tedabiri istediği halde t‟adil edebilecektir. 

Seksenbirinci Madde: Meclis-i Ġdare-i Vilayetin vereceği kararlardan 

nizamat-ı mevzu‟anın muuhtac-ı istizan olarak t‟ayin eylediği mevadd vali-i 

vilayet tarafından Bab-ı Ali‟ye arz ile irade-i seniyye taalluk etmedikçe  mevk‟i-i 

icraya konulamaz. Fakat umur-ı idareye a‟id daaviden münba‟is ihtilafat ve Ģikayat 

üzerine la-hak olunan hükümlerin icraatı bu kayıddan müstesnadır. M‟a-mafih vali 

vilayet irade-i seniyyeye müteallik bulunan tedabiri Ģiddet-i lüzumunu i‟lan ve 

mes‟üliyyetini der-uhde eylediği halde ba-irade-i seniyye tasdik olunmak Ģartıyla 

doğrudan doğruya icra edebilir. 

Seksenikinci Madde: Meclis-i Ġdarenin mevadd-ı ceza‟iyyede beĢ a‟za 

hazır olmadıkça ve deva‟ir-i sa‟ire ve umur-ı idarede hey‟etin nısfından ziyadesi 

bulunmadıkça müzakerata selahiyyeti olamaz. 
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Seksenüçüncü Madde: Meclis-i Ġdarenin Mevadd-ı ceza‟iyyede 

mevcudunun sülüsanının ekseriyyyetine i‟tibar edilür ve mevadd-ı sa‟irede tesavi-i 

ara vuku‟unda valinin ve gıyabi halinde riyaset makamında bulunan zatın r‟eyi ne 

tarafa ise ekseriyyet o tarafda add olunur. 

Seksendördüncü Madde: Meclis-i Ġdarenin kararlarında ihtilafı ara vuku‟ 

bulduğunda muhaliflerin istinad ideceği esbab seksen sekizinci maddede muharrer 

zabıt ceridesine derç olunur. 

SeksenbeĢinci Madde: Meclis-i mezkurun umur-ı tahririyyesi bir baĢ 

katibe mefüz olub m‟aiyyetinde mektubi-i vilayet kalemi ketebesinden lüzumu 

kadar refik bulundurulur. 

Seksenaltıncı Madde: Meclis-i Mezkurun kaffe-i umur-ı tahriyye ve 

kuyudiyyesinin mes‟üliyyeti baĢ katibe mefüzdur. 

Seksenyedinci Madde: Meclis-i mezküra havale olunan evrakdan muhtac-ı 

tedkik ve telhis olyanlar ibtida re‟is-i meclis olan valinin veya vekilinin emriyle 

baĢ katib ve refikleri vasıtasıyla hülasa olunub badehu müzakereye konulur. 

Seksensekizinci Madde: Meclis-i mezkurun kaffe-i müzakeratı a‟za-yı 

mevcüdenin esamisi ve müzakerenin tarih ve yevm ve saati ve mevadd-ı muhavele 

ile mütefferriatın numeroları balalarına meĢrüh olduğu halde evvela mesalihin 

derece-i kifayede mealleri, saniyen, kararların tafsilatı ve ittifak veya ekseriyyet ile 

olduğu salisen,mevadd-ı muhtalif-i feyyihada muhaliflerin senadat-ı ihtilafatı baĢ 

katibin refakatinde bulunan ketebe tarafından ayru ayru kağıdlara zabt olunub 

ictima‟-ı atide en evvel iĢbu evrak kıra‟at ve zabıtlarda noksan veya galat 

olduğunda baĢ katib tarafından tashih olundukdan sonra müzakere mazbatası 

namıyla matbü‟ ve cedvellü bir cerideye nakil olunur ve iĢbu ceridede her günün 

müzakeratı re‟is-i ile a‟za-yı mevcüde ve baĢ katib tarafından imza ve tasdik 

kılınur. 

Seksendokuzuncu Madde: Meclis-i mezkürda kavanin ve nizamat-ı 

umumiyye ile nizamat-ı hususiyye kaydına mahsus üç aded defter bulunacak ve 

meclise havale olunan kaffe-i evrak meclisden yapılan layiha ve mazbatalar dahi 

ayru ayru defterlere kayd olunacakdır. Evrak-ı varide ile mazbataların kayıd 

defterleri her ay baĢında meclis mührüyle tasdik ve temhir kılınur. 
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Fasl-ı Salis 

Liva Ġdare Meclisi Beyanındadır 

Doksanıncı Madde: Fasl-ı sanide beyan ve t‟adad olunan hüsusatdan 

meclis-i idare-i livaya a‟id olan veza‟if nizamat-ı mahsusasında tevfikan varidat ve 

mesarifat-ı livanın tedkiki ve menaf‟i-i umumiyye sandıkları muhasebatının teftiĢi 

ve hükümetin kaffe-i emlak-i menkule ve gayri-menkulesinin nezaret ve 

muhafazası ve me‟murin muhakematının me‟zuniyyet-i nizamiyyesi da‟iresinde 

rü‟yeti ve kazalar beyninde olan turuk-ı hususiyyenin inĢaatı ve hükümete a‟id 

müzayedat ve mübayaat ve mukavelat ve sarfiyatdan nizamat ve evamir-i 

mahsusaıyla mutasarrıfın me‟zuniyyeti da‟iresinde olanlarının doğrudan doğruya 

rü‟yeti ve me‟zuniyyeti haricinde bulunanları hakkında meclisi-i idare-i vilayete 

tahkikat-ı ibtida‟iyye istihzarı ve dahil-i livada teshil-i ziraat ve ticarete ve maarif 

ve menafi-i umumiyye ve te‟sisat-ı nafıaya ve sıhhat-i umumiyyeye ve devletçe bir 

karar-ı resmi üzerine meclis-i idare-i vilayetden livaya tarh olunan tekalifin 

kazalarca süret-i taksim ve tahsiline a‟id mevaddın müzakeresi ve bu iĢlere da‟ir 

kazalardan gelen evrakın tedkiki hususlarından ibaretdir. Meclis-i liva kararlarını 

havi olan mazbatalar mutasarrıfa takdim olunur. 

Doksanbirinci Madde: Meclis-i Ġdare-i Livanın müzakeratı ve 

müzakeratının zabtı ve muhakematının suret-i cereyanı fasl-ı saninin ahkam-ı 

umumiyye kısmında münderiç olan kava‟id-i mahsusaya tab‟idir. 

Fasl-ı Rab‟ 

Kaza Meclis-i Ġdaresi Beyanındadır 

Doksanikinci Madde: Fasl-ı sanide gösterilen hüsusatdan Meclis-i Ġdare-i 

Kazanın veza‟ifi varidat ve mesarif-i kazanın tedkiki ve menaif-i umumiyye 

sandıkları muhasebatının rü‟yeti ve hükümetin kaffe-i emval-i menkule ve gayri 

menkulesinin idare ve muhafazası ve Meclis-i Ġdare-i Liva kararıyla tarh olunan 

tekalifin mahallat ve kuraya taksimi ve sıhhat-i umumiyyeye müteallik tedabir 

ittihazı ve me‟murin muhakematından nizamen hükümlerine me‟zun oldukları 

mevaddın rü‟yeti ve karyeler ile idare-i mahsüsa tahtında olan nahiyeler beninde 

turuk-ı hususiyyenin inaatığ ve hükümete a‟id müzayidat ve mübayaat ve 

mukavelat ve sarfiyyatdan nizamat veya evamir-i resmiyye ile ka‟immakamın 

me‟zuniyyeti dahilinde olanların doğrudan doğruya rü‟yeti ve me‟zuniyyeti 
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haricinde bulunanları hakkında meclis-i idare-i livaya tahkikat-ı ibtida‟iyye 

istihzarı hususlarıdır. Kaza idare meclisleri kararlarının ba-mazbata ka‟immakama 

tebliğ ider. 

Doksanüçüncü Madde: Meclis-i Ġdare-i Kazanınn müzakeratı ve 

müzakeratının zabtı ve muhakematının suret-i cereyanı fasl-ı saninin ahkam-ı 

umumiyye kısmında münderiç olan kava‟id-i mahsusaya tab‟idir. 

Fasl-ı Hamis 

Nahie Meclisi Beyanındadır 

Doksandördüncü Madde: Nevahi mecalisi her nahiyenin dahil-i da‟ire ve 

makarr-ı idaresi olan karyelerin ihtiyar mecalisinden nihayet dörder neferi tecavüz 

itmemek üzere evkat-ı muayyenede nahiye merkezine celb olunacak a‟zadan 

mürekkeb olacakdır. 

DoksanbeĢinci Madde: Her nahiyenin meclisi zaman-ı in‟kadı her def‟ada 

bir haftayı tecvüz itmemek üzere senede dörd def‟a vali-yi vilayetin tensib ve 

t‟ayin eyleyeceği mevasimde merkez-i nahiyyede ictima‟ eyler ve iĢ bu meclise 

müddet-i in‟ikadında nahiye müdiri riyaset eder. 

Doksanaltıncı Madde: Nahiye meclisinin zaman-ı ictima‟ını ka‟immakam-

ı kaza merkez-i livadan alacağı emr üzerine nahiye müdirine tebliğ ve ihtar ider. 

Doksanyedinci Madde: Nahiye müdiri dahil-i da‟ire-i idaresi olan 

karyelerde müntehib mevcud olan nahiye meclisi a‟zasını celb ve d‟avet idüb 

müzakerata Ģurü‟ iderler. ġu kadar ki, nahiye meclisi her karyenin ihtiyar 

meclisinden gelecek a‟zanın adedi nihayet dört neferi tecavüz itmeyecekdir. 

Doksansekizinci Madde: Nahiye Meclis müzakeresinde ekseriyyete i‟tibar 

olunub müsavat halinde re‟isin re‟yi kangı tarafda bulunur ise ol tarafın re‟yinde 

ekseriyyet hasıl olmuĢ olur. 

Doksandokuzuncu Madde: Evkat-ı m‟utadesinde a‟za ictima itmediği 

halde nahiye müdiri meclisin akdini sekiz güne kadar te‟hir idebilür. ĠĢbu 

müddetin inkızasındamectemi‟ olan a‟za dahil-i da‟ire-i nahiyede bulunan kuranın 
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adedi i‟tibarıyla ekseriyyet hasıl ider y‟ani bir nahiye beĢ karyeden mürekkeb 

olubda üç karyeden gelmiĢ olur ise müzakerata mübaĢaret kılınur. 

Yüzüncü Madde: Mecalis-i nevahinin vazifesi dahil-i da‟ire-i nahiyyede 

bulunan kura ahalisi taraflarından i‟anat-ı fiiliyye ve nakdiyye ile vücuda 

getürülmesi arzu olunan te‟sisat-ı nafıanın ve beyne‟l-kura turuk-ı hususiyye 

inĢaatının ve nahiyece müĢterek olan kutu ve baltalık ve mer‟a ve kıĢlık idarelerine 

a‟id hususatın ve ziraat ve san‟at ve ticarete da‟ir kura ihtiyar meclislerinden arz 

olunacak mütalaatın ve çift edavatının ve ziraat hayvanatının dahil-i nahiyede 

teksir ve tevfir  ve muhafazasına müteallik mevaddın ve menafi-i beyne‟l-kura 

müĢterek olan tenzifat ve tanzimat-ı belediyenin müzakeresi ve tevzi‟-i emval 

hakkında kura ihtiyar meclislerinde verilen kararların tedkik ve t‟adili istid‟a 

kılıacak tekalifin tahkiki maddeleri olub bunlara da‟ir olan mütalaalarının  netayici 

nahiye müdiri tarafından kaza ka‟immakamlığına tebliğ ve beyan kılınacakdır. 

Yüzbirinci Madde: Nahiye mecalisinin kararları kat‟i olmayub kaza 

ka‟immakamlığı tarafından nahiye müdirine verilecek me‟zuniyyete göre mevk‟i-i 

icraya konulacakdır. 

Yüzikinci Madde: Nahiye mecalisinde karargir olub re‟is-i kazadan tasdik 

ile mevk‟i-i icraya konulacak mevaddan turuk-u hususiyye tesviyyesi ve umuma 

mahsus ebniye ve asar-ı nafıanın te‟sisi iĢlerinde tahkikat-ı fenniyye icrası kaza 

idaresine a‟Ġd olduğundan meclis-i nahiye bunlara müdahale itmeyüb fakat kaza 

merkezinde kendülerinin müzakeresine havale olunan Ģeyleri tedkik ve nahiye 

müdiri vasıtasıyla kazaya tebliğ ideceklerdir. 

Yüzüçüncü Madde: Mecalis-i nevahi daavi rü‟yetine ve ceza-yı nakdi 

ahzına ve mevadd-ı sabıkada t‟ayin olunan veza‟ifi haricinde bir maslahatı 

müzakereye me‟zun değildir. 

Yüzdördüncü Madde: Meclis-i nevahi kararlarıyla mevk‟i-i icraya 

konulacak umur-ı i‟mariyyeye merkez-i kaza da‟ire-i belediyyesi içün devletçe 

muhasses olan varidatdan nevahinin hissesine isabet idecek akça ile i‟ane ve hibe-i 

mahsusalarından hasıl olan mebaliğ karĢuluk ittihaz olunacak ve iĢbu muhassesat 

mecalis-i nevahi a‟zasının inzimam ve nezaretleri ile nahiye merkezinde mahfüz 

olacakdır. 
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YüzbeĢinci Madde: Nahiye meclislerinin in‟ikadı hitam buldukda a‟za-yı 

müctemia karyelerine avdet iderler. Evkat-ı muayyene-i ictima‟iyyeden baĢka 

fevkalade bir maslahat içün merkez-i kazanın müdir-i nahiye vasıtasıyla inhası 

vuku‟unda fevkalade olarak merkez-i nahiyeye gelmeğe dahi mecburdular. 

Yüzaltıncı Madde: Nahiye meclisleri a‟zası müdir-i nahiyenin icbarı 

haricinde olarak hod ve hod ictima‟ iderler veyahut diğer hem-civar olan nahiye 

meclisi ile bi‟l-muhabere akd-i cem‟iyyet eylerler ise kanunen mes‟ül tutulacaktır. 

Fasl-ı Sadis 

Kura Ġhtiyar Meclisleri Beyanındadır 

Yüzyedinci Madde: Ġhtiyar meclislerinin vazifesi iki nev‟i olub birincisi 

karyenin ahalisi beyninde zuhür iden daavi-i mahsusayı müsalahaten rü‟yet 

itmekdir ki, bu vazifenin suver-i icra‟iyyesi ve derecat ve hududu teĢkilat-ı vilayet 

nizamıyla mahakim nizamatında beyan olunmuĢtur. Ġkincisi, karyenin ihtiyacat-ı 

mahsusasına müteallik hüsusatın müzakeresidir ki, bunun müfredat ve derecatı 

mevadd-ı atide muharrerdir. 

Yüzsekizinci Madde: Bir karyenin sekenesi sunuf-ı muhtelifeden 

mürekkeb ise her sınıfın mesalih-i mahsusası kendü taraflarından müntehib ve 

mensüb olan ihtiyar meclisi m‟arifetiyle rü‟yet olunur. ġu kadar ki, baĢka baĢka iki 

karyede skin olan bir veya müteaddid Ģahıs beyninde tekevvün iden daavi-i 

mahsusanın sulhen rü‟yeti nahiye merkezi olan karye ihtiyar meclisine müracaat 

kılınacak ve ahalisi muhtelit olan bir karyede sunuf-ı muhtelifeye müteallik daavi-i 

sulhiyye teĢkilat nizamnamesi hükmünetavfikan tesviyye olunacakdır. 

Yüzdokuzuncu Madde: Her karyenin ihtiyar meclisi evvela, o karyede 

nezafet ve taharete müteallik Ģeyleri mütalaa eylemek, saniyen bekçi ve korucu 

gibi karyenin zabıta iĢinde bulunacak adamları intihab itmek,salisen karyenin 

teshil-i esbab-ı ziraat ve ticaretine da‟ir olan mesalihe bakmak ve rabian karyeye 

mahsus olan her nev‟i tekalifin hüsn-i tevzi‟ini karar vererek suver-i icra‟iyyesine 

nezaret eylemek, hamisan karyece vücuh-ı berre vasiyyet olunan teberruatı kabul 

ile meĢrüt-ı lehinde ist‟imal etdirmek, sad,san, emval-i eytamı verese-i ga‟ibesi 

olarak vefat edenlerin emval ve emlakını muhafazaya bakmak, sabian ziraate kabil 

ve müsteid olan arazi-i haliyyeden dolayı muhtarlar vasıtasıyla  nahiye müdirine 

m‟alümat virmek, saminan karyede bulunan asar-ı hayriyyenin i‟marına ve 
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mekteblerin idaresine nezaret itmek ve amale-i mükellefeden karyenin hissesine 

isabet iden nüfusu terik itdirmek ve hükümete teslimi iktiza iden mücriminin 

harekat ve ef‟ali hakkında karyece tahkikat-ı evveliyye icra itmek, aĢiran 

muhtarların sui-hareket ve kabahati zühurunda nahiye müdirliği vasıtasıyla 

ka‟immakam-ı kazaya haber virmek vazifeleriyle mükellefdir. 

Yüzonuncu Madde: Ġhtiyar meclsleri her nev‟i muamele-i ceza‟iyye 

icrasını hükm ve i‟lam itmeğe me‟zun olmadıkları misüllü umur-ı ziraat ve ticaret 

ve kuru ve mer‟a ve kıĢlık gibi bulundukları karye ahalisiyle hem-civar olan bir 

veya birkaç karye ahalisi arasında menafi-i müĢterek bulunan husuat ve kura-yı 

mütecavere ile iltisak ve münasebeta vasıta olan turuk-ı hususiyyenin i‟marına ve 

bu kabilden olan köprü ve çeĢme ve su yolları t‟amirine müteallik mevadd, 

mutlaka nahiye merkezinde ictima‟ idecek meclis-i belediyenin müzakeresine ve 

nahiye müdiri vasıtasıyla ka‟immakamlık merkezinden istizana mevkufdur 

Fasl-ı Sabi‟ 

ġehir ve Kasabalar Deva‟ir-i Belediye Mecalisi Beyanındadır 

Yüzonbirinci Madde: Vali ve mutasarrıf ve ka‟immakam makarrı olan ve 

her bir Ģehir kasabada umur-ı belediyye içün meclis-i beledi namıyla bir meclis 

vardır.  

Kısm-ı Evvel 

Meclis-i Beledi ve Müteferriatının TeĢkili 

Yüzonikinci Madde: Ġdare-i belediye meclisi bir re‟is ve muavin ile altı 

nefer a‟Zadan mürekkeb ve bir mühendis ile memleket tabibi a‟za-yı 

müĢaveresinden bulunacakdır. Meclis-i mezkur ma‟iyyetinde bir katib ile bir 

sandık emini ve lüzumu kadar hademe bulunacakdır. 

Yüzonüçüncü Madde: Meclis-i belediyenin a‟zası sunuf-ı muhtelifeden ve 

eshab-ı emlak ve araziden olmak ibtida ikiĢer sene hidmet itmek ve def‟a-i 

saniyyede intihabdan sonra her sene nısfı tebdil edilmek ve hitam-ı müddetlerinde 

vilayetlerin usul-i umumi-i intihabiyyesine tevfikan kasabanın merkez ve mahalle 

ihtiyar meclislerinden mürekkeb intihab cem‟iyyetinin ittifak veya ekseriyyet-i 

arasıyla intihab ve hükümetçe tefrik ve tasdik olundukdan sonra t‟ayin olunur. 
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Yüzondördüncü Madde: Atiül-beyan eshab meclis-i beledi a‟zalığına 

intihabın ve a‟zalıkda devamın esbab-ı maniasındadır. Evvela kanunen bir cinayet 

veya cünha ile mahküm olmak, saniyen, bi‟l-fiil hidmet-i askeriyye veyahut umur-

ı zabtiyede bulunmak, salisen idare-i belediye da‟iresi içinde hidmet-i kaza ve 

niyabetde bulunmak, rabian, idare-i belediyenin her nev‟i inĢaatını müteahhid 

olmak. 

YüzonbeĢinci Madde: Sinni yirmi beĢden aĢağı bulunanlar meclis-i beledi 

a‟zalığına intihab olunmaz. 

Yüzonaltıncı Madde: Bir kimse iki meclis-i beledi a‟zalığına t‟ayin 

olunamaz. 

Yüzonyedinci Madde: Meclis-i Beledinin katib ve sandık emini muvazzaf 

olub a‟zası meccanen hidmet iderler. 

Yüzonsekizinci Madde: Meclis-i beledi re‟sinin me‟müriyyetine 

mutasarrıfdan sonra valinin re‟yi ve tasdiki munzamm olmak meĢrutdur. 

Yüzondokuzuncu Madde: Meclis-i beledi sandık emininin kefalet-i 

m‟utebereye merbut olması meĢrutdur. 

Yüzyirminci Madde: Meclis-i beledi haftada iki def‟a ve icabı halinde dahi 

fevkalade olarak ictıma‟ider. 

Yüzyirmibirinci Madde: Meclis-i beledi re‟isinin gıyabında muavin ve 

anın dahi gıyabında a‟zadan en müsinn olan zat riyaset ider. 

Yüzyirmiikinci Madde: Meclis-i beledi a‟zasının sülüsanı bulunmadıkça 

icra-yı müzakere idemez ve re‟ylerde ekseriyyete i‟tibar olunub müsavat halinde 

re‟isin re‟yi kangı tarafda bulunur ise ekseriyet ol tarafda hasıl olmuĢ olur. 

Yüryirmiüçüncü Madde: Meclis-i beledinin kaffe-i umur-ı tahririyye ve 

kaydiyyesinde ve mecalis-i idareye müteallik usüle tevfikan müzakiratının zabt ve 

idaresinden re‟is ve katibi mes‟üldür. 

Kısm-ı Sani 

Meclis-i Beledinin Veza‟ifi ile Müteferriatına Da‟irdir 
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Yüzyirmidördüncü Madde: Meclis-i beledi kaffe enbiye inĢaatına ve 

muamelat-ı vakfiyyesi evkaf nizamatına tab‟i olmak üzere ale‟l-umum sulara da‟ir 

umur ve mesalihe ve harab olan veya inĢaatında noksan bulunan ebniyenin 

hedmiyle muharatının def‟ine ve teĢkil-i mürur ve ubür ve nakliyat içün lazım 

gelen tedabire ve ale‟l-umum memleketin tenfizat ve tezyinatına ve ummur-ı 

zabtiyyenin kuvve-i zabıtaya a‟id olmak üzere mecm‟u-ı nas olan her bir mahalle 

ve vesa‟it-i nakliyenin teshil ve tanzimine ve ücretlerinin ıttırad ve i‟tidaline ve 

mikyas ve miyarların kanunen istikametine ve es‟ara ve harik tulumbalarına 

nezaret ve isekele ve meydanlar ve mesireler te‟sisini ve yolların mesarif-i 

tenviriyyesini müzakere ve dahil-i Ģehr ve kasabada umum tarih ve sokak ve 

maabir ve mecraların ameliyyat-ı tanzimiyyesine ve idare-i belediyeye mahsüs 

varidat ve masarifini ve icare kontratosu muamelatını idare ider. 

YüzyirmibeĢinci Madde: Tenbihat-ı belediyeye mugayyir hareket 

idenlerden kanunen ceza-yı nakdi ahzı meclis-i belediye a‟iddir. 

Yüzyirmialtıncı Madde: Meclis-i beledinin varidatı evvela hükümetin 

tahsis etdiği rüsumat ve mebaliğden, saniyen, tanzimat-ı memleketden müstefid 

olanlardan ahz edilecek virgüden, salisen, ahzıına me‟zun olduğu ceza-yı nakdi 

hasılatından, rabian,icare kontrato kaydiyyesinden hamisen idare-i belediyeye 

vak‟i olacak iane ve hibelerden turuk ve maabirin tevsi‟atı sırasında hali kalacak 

yerlerle sa‟ir i‟mar edilecek mahaller hasılatından ve varidat-ı sa‟ireden ve 

masarifi dahi evvela t‟alimat-ı mahsusası mücbince turuk ve maabire ve menaf‟i-i 

umumiyyeye a‟id inĢaat ve t‟amirat ile yüzyirmidördüncü maddede beyan olunan 

tanzimat ve icraat-ı belediyeye müteallik masarıfdan,saniyen, idare-i belediyyenin 

ikamatgahı icaresi ile me‟murin-i mevzufe  görevli memurların maaĢlarından 

masarif-i zaruruiyye-i idareden mürekkebdir. 

Yüzyirmiyedinci Madde: Tanzimat-ı memleketden müstefid olanlara tarh 

olunacak virgünün t‟ayin-i nisbeti ve istifası meclisçe tedkik olundukdan sonra 

istizana mevkufdur. 

Yüzyirmisekizinci madde: Meclis-i Beledi aydan aya varidat ve 

masarifinin cedvellerini bi‟t-tanzim meclis-i idare-i livaya i‟ta idecek ve iĢbu 

cedveller idarede rüyet olundudan sonra meclis-i idare-i vilayetde dahi bi‟r-rü‟ye 

kabül ve tasdik kılındığı halde birer süret-i musdıkası vilayetden mutasarrıf 

vasıtasıyla meclis-i belediye iade olunacak ve meclis-i beledi tasdik ve iade olunan 
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cedvellerin sened olmak üzere hıfz idecekdir ve iĢbu irard ve masarif defterlerinin 

havi olacağı muhasebatı mübeyyen sene ahirinde mahsusan bir cedvel yapılub 

sene-i atide vuku bulacak varidat ve masarifat büdçesi ile beraber dahiliye 

nezareti‟ne gönderilecekdir. 

Yüzyirmidokuzuncu Madde: Meclis-i Beledinin kararları re‟is muavini 

vasıtasıyla icra itdirilür. 

Madde-i Mahsusa 

Nizamat-ı vilayatı havi olan mecmuanın mündericatından vilayetler 

me‟mürin ve ahkam-ı merkeziyyesinin veza‟if ve muamelatına da‟ir olan 

t‟arifname ile idare belediye meclislerinin teĢkilat ve veza‟ifine müteallik 

t‟alimatnameler iĢbu nizamnameye muhalif olan ahkamı münfesihdir 

Fi 29 ġevval Sene 1287 ve fi 9 Kanun-ı sani sene 1286 

1871 Vilayet Nizamnamesi‟yle Osmanlı Devleti idari bakımdan 27 vilayet 

ve 123 sancağa bölündü. Rumeli‟de; 10 vilayet 44 Sancak, Anadolu‟da; 16 vilayet 

74 sancak, Afrika‟da; 1 vilayet 5 sancak yeni düzene göre örgütlendi.  

1871 Nizamnamesi‟ne hâkim olan anlayıĢ bundan önceki nizamnamelerde 

de görüldüğü gibi merkezi bir idare tarzını daha geliĢmiĢ ve uygulanabilir bir hale 

koyma amacını gütmektedir. Hiç Ģüphesiz, bu Tanzimatçı liderlerin devletin 

dağılmasını önlemek amacıyla giriĢtikleri yeniliklerin bir parçası idi. Bu yenili 

devleti oluĢturan bütün tebaayı Osmanlıcılık ideolojisinin de kapsadığı bir anlayıĢ 

tarzıydı. Eyalet ve vilayet yönetiminde kurulan idare meclisleriyle, her bölge ve 

grubun temsilcileri yönetime katılırken merkezin denetim ve kontrolü de 

arttırmaktaydı. Nitekim nizamname yarım asra yakın bir zaman, 42 yıl yürürlükte 

bırakılmak suretiyle fonksiyonel, istikrarlı ve verimli bir mülki idare kurulmasını 

sağladı.1871 Vilayet Nizamnamesi‟yle vilayet, liva(sancak),kaza, nahiye ve köy 

yönetimini ayrıntılı bir Ģekilde belirlemekteydi. Vali muavinliği ilk defa bu 

nizamnameyle tesis edilmekteydi. Vilayet merkezinde valinin yanı sıra görev 

yapacak mülki amirlerin görev ve sorumlulukları da belirlenmekteydi. Buna göre 

defterdar, mektupçu, umur-ı ecnebiye müdürü, ziraat ve ticaret müdürü, tarik 

emini, defter-i hakani müdürü, emlak ve nüfus müdürü, evkaf müdürü ve alay beyi 

valinin emrinde çalıĢacak üst düzey devlet memurlarıydı. Bu görevliler her 

yılsonunda yapılan iĢleri bir raporla merkezi hükümete bildireceklerdi. Böylece 
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devlet elinde bulunanları, yapılan ve yapılacak olan iĢleri takip ve kontrol 

edebilecek, rasyonel bir Ģekilde planlayabilecekti.
33

  

1871 Vilayet Nizamnamesi genel uygulama için hazırlandı. Ayaklanmalar 

ile birlikte uluslararası devletlerin müdaheleleri sonucunda ayrıcalık kazanan 

vilayetler vardı. Bundan baĢka Ġstanbul ve Hicaz gibi klasik Osmanlı yönetminin 

özel bir statü verdiği yerlerde de gelenek korundu. Ayrıcalıklı bölgelerin baĢında 

Cebel-i Lübnan gelir. Bu bölgede dini etnik çatıĢmalar cemaatlerin yönetime eĢit 

ağırlıkta katılımlarıyla çözüme bağlanmıĢ gibiydi. Osmanlı yönetimi burada dıĢ 

devletlerin Babıali ile uzlaĢarak düzenledikleri statünün uygulayıcı denetimcisiydi. 

Bu bölgede Avrupa Devletleri nüfuz mücadelesini kendi çıkarları için organize 

etti. Bosna Hersek‟de ise balkanlar da Avrupalı devletlerin müdahaleleri 

neticesinde 7 Haziran 1282 (4 Haziran 1865 ) de çıkarılan nizamnamesi aynı 

Ģekilde devam etti. Girit ve Sisam adaları 1825 yılında Yunan isyanına katılıp, o 

tarihten beri Avrupa devletleri adanın özerkliği için Babıali‟ye baskı yapıyorlardı. 

Babıali huzurun sağlanması için 2 Cemaziyelahır 1284 ( 1 Aralık1807) de Girit 

Vilayet Nizamnamesi‟yle bu bölgede de aynı Ģekilde düzenlemeye gitti. 
34

 

Osmanlı Devleti‟nin Hicaz‟ın güveliği ve ticaret yollarının kontrollü bir 

Ģekilde ele alınması dolayısıyla Yemen, önemli bir jeopolitik konuma sahipti.  

Bölgenin içinde bulunduğu durum ve sosyal yapı nedeniyle Yemen‟de birçok 

isyan çıktı. Yemen‟de askeri harekât ile devlet otoritesi kurulmaya çalıĢırken diğer 

taraftan mülki idarede yeniden yapılanmaya gidildi. Devlet, 1871 yılında yapılan 

düzenlemenin Yemen‟de de uygulanmasını istedi.  Mehmed ReĢid PaĢa‟nın 

Ġstanbul‟a dönmesinden dolayı Esad PaĢa yemen valisi olarak tayin edilmesine 

rağmen Ahmet Muhtar PaĢa müĢavirliğe getirildi.  Söz konusu talimat ile merkezi 

hükümetin Asir ve Yemen‟in o sırada elde bulunan bölgesinde arzu edilen yönetim 

uygulamasının geliĢtirilmesi ve sonrasında uygulanacak yönetimler için önem 

taĢımaktadır.
35
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2.1. Yeni Vilayet Yönetiminde Meclisler 

2.1.1. Vilayet İdare Meclisleri 

Vilayet Ġdare Meclisi büyük oranda merkezi hükümet memurlarının 

otoritesine bağlı yürütme yetkisi bulunan ve devamlı bir organdı. 1864 ve 1871 

Nizamnameleri, Ġdare meclislerinin görevleri ve kuruluĢ biçimi yönünden çok az 

bir fark gösterdi 1871 Nizamnamesi‟nde merkezi hükümet memurlarından kurul 

üyesi olanların sayısı arttırılmıĢ, bu yolla Ġdare Meclisi‟nde seçimiĢ üyelerin rolü 

daha da azaltılmak istendi. Vilayet Ġdare Meclislerinin görevleri karar ve danıĢma 

olarak ikiye ayrılabilir. Meclis; maliye, bayındırlık ve miri mallara ait konularda 

görüĢme ve karar organıdır. Ġltizam iĢlemlerinde mukaveleleri inceler, ancak 

hukuki iĢlere ve yargı alanına hiçbir Ģekilde müdahale etmezdi. 1871 

Nizamnamesinin 78. Maddesiyle meclislerin idari görevi; memurlar hakkında 

tahkikat, vilayet hudutları içindeki liva ve kaza idare meclisleri ile mahkemeler ve 

memurlar arasındaki uyuĢmazlığın çözümü, ahali ile hükümet arasında veya 

ahalinin kendi aralarında vergi salınması ve toplanmasından mütevellit itirazların 

incelenmesi gibi konuları kapsıyordu.  Liva ve kaza meclislerinde kurulması 

öngörülen belediye, daire ve meclislerin kararlarını faaliyet ve giderlerini kontrol 

etmekle de görevlendirildi. Bundan baĢka vilayet vergi gelirlerinin salınması ve 

toplanılması ile de görevlidir. Vilayet Ġdare Meclislerine seçimle gelen üyelerin 

yarısı müslüman yarısı gayrimüslim halktandı. Bu kuralı sırf büyük devletlerin 

baskılarına bağlamak doğru değildir. Osmanlı yöneticisi zamanı ve zemini 

yoklayarak bu uygulamanın gereğini anlamıĢ görünmektedir.
36

 

Vilayet Ġdare Meclislerinin ekserisine gereğinden fazla iĢ yüklendi. 

HerĢeyden önce bu meclislerdeki azanın çoğunluğu o yere tayin edilen ve bir 

takım görevleri olan memurlardı. Meclis azasından olan hâkimlerin iĢleri çok fazla 

yüklü olduğundan dolayı haftanın belirli günlerinde toplanan Meclis-i Ġdare‟lere 

devam, bu birimlerde çalıĢan memur ve hâkimlerin iĢleri aksamaktaydı. Selanik-

Yemen Bursa gibi yerlerde valilik yapan Mehmet Tevfik Bey haklı olarak;‟‟Bu 

meclislerin sabahtan akĢama toplasalar da altından kalkamayacakları yüklü 

gündemleri vardı‟‟ diyor. Bunların baĢında kabarık sayıya ulaĢan, çözümü 

imkânsız fakat bir müzmin hastalık haline dönüĢen arazi davaları, tapudaki noksan 

iĢlemlerden doğan münazaa ve özellikle vergi davalarının bitmezliğini belirtmek 
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gerekir. Bundan baĢka vilayet dairelerindeki iĢlemlerin ve hesapların tetkiklerinin 

meclislerde gündeme alınması gibi manasızlıklar da vardı. Çok sefer bu gibi 

tetkikat iyi yapılmadığından dolayı idare meclislerindeki aklama yolsuz memurları 

temize çıkarmaktan baĢka bir iĢe yaramazdı. Bunun gibi en küçük memur tayin 

iĢlemi dahi Ġstanbul‟a sorulmakta idi. Tanzimat dönemi meclisler kurulmuĢtu ama 

ne merkezde ne de vilayetlerde bunların görevi, sınırı, gündemleri ve çalıĢma 

usülleri tesbit edilmiĢ değildi. Bir gelenek teĢekkülü içinse sabır ve iyi niyet 

yoktu.
37

  

2.1.2. Liva ve Kaza Meclisleri 

Vilayetlerde olduğu gibi liva ve kazalarda da idare meclisleri vardı. 

Osmanlı yönetiminin bir kademesi olan livalar; idari, mali, bayındırlık, eğitim, 

tarım ve ticarete ait iĢleri ve anlaĢmazlıkları görüĢüp belli bir karara bağlayan 

birimdi. Liva idare meclislerinin baĢkanlığını bu birimde valinin yetki ve 

görevlerini yükümlenen Mutasarrııf‟tı. Bundan baĢka livanın merkezi olan kazanın 

hâkimiyle, muhasebe müdürü, tahrirat müdürü, müftü ve gayrimüslim cemaatlerin 

ruhani reisleri meclisin tabii üyeleridir. Halk tarafından seçilen 2 müslim 2 

gayrimüslim üye meclisin kadrosunu oluĢturmaktaydı.  Liva idare meclislerindeki 

cemaat gruplarının temsil edilmesi bölgelerdeki nüfus oranlarına göre farklılık 

göstermektedir.
38

 Liva meclisleri hukuki meselelere ve adli davalara karıĢmazdı. 

Liva Ġdare Meclisi, Kaza Ġdare Meclisleri ve Nahiye Meclislerinin en üst 

kademesidir. Mutasarrıf kaymakamın amiriydi. Bundan ötürüdür ki, bu 

meclislerinin kararlarını ve uygulamalarını denetlerdi. 

Kaza idare meclisi ise kaymakamın baĢkanlığında mal müdürü, tahrirat 

kâtibi, kaza hâkimi, müftü ve gayrimüslim cemaatın ruhani liderleri gibi tabi 

üyeler ve ikisi müslim, ikisi gayrimüslim dört seçilmiĢ üyeden oluĢacaktı.
39

 Kaza 

meclisleri; idari davaları, kaza gelir giderlerini inceler miri malların yönetimi ve 

korunması, yerel sağlıkla ilgili tedbirler, köy ve yolların onarılması ve yapılması 

gibi konuları görüĢüp karara bağlardı. Bundan baĢka meclis vergi itirazlarını 

görüĢmek için ilk baĢvurulan yerdi. Kaza meclisleri, kaymakamın yetkisi 

dâhilindeki mukaveleler ve alım satım iĢlemlerinin usule uygunluğunu 
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inceledikten sonra bu denetim görevini yerine getirir, itirazları ve yetkisini aĢan 

konuları Liva Ġdare Meclisi‟ne gönderirdi.
40

  

2.1.3. İdare Meclisleri Seçim Sistemi 

Ġdare Meclisleri‟nde uygulanan seçim usulü son derece karıĢık, uzun ve 

son kararı hükümet görevlilerine bırakan bir sisteme bağlıydı.
41

 Buna göre Meclis-

i Tefrik denen birde seçici kurul oluĢturuldu. Vilayet merkezinde valinin 

baĢkanlığında; merkez hâkimi, mektubçu, muhasebeci, Divan-ı Temyiz‟deki 

hukukçu memurlar, merkez vilayet müftüsü ve ruhani reislerden müteĢekkildi. 

Meclis-i Tefrik, kendi vilayetine bağlı livaların halkından seçilme Ģartlarına uygun 

altısı müslim altısı garimüslim olmak üzere 12 aday belirliyordu. Bu isimlerin 

yazdığı listeler liva merkezlerine gönderilir. Liva idare meclisleri en çok oy alan 4 

kiĢiyi mazbata tutarak vilayet merkezine gönderirdi. Meclis-i Tefrik yine 

toplanarak listeleri inceler ve en çok oy alan 4 müslim 4 gayrimüslim toplamda 8 

adayın isimlerini valiye sunar vali de bu listeden uygun gördüğü 2 müslim 2 

gayrimüslim üyenin onayı için listeyi Babıali‟ye gönderirdi. Babıali‟nin onayı ile 

seçilen 4 üyenin memuriyeti kesinleĢirdi.
42

  

Liva idare meclislerinde de aynı seçim sistemi uygulanmaktaydı. Bu 

mecliste mutasarrıfın baĢkanlığında; muhasebe müdürü, tahrirat müdürü, müftü, 

ruhani liderler ve merkez liva hâkiminin üye olduğu bir Meclis-i Tefrik kuruldu. 

Vilayette seçildiği gibi livaya bağlı kazalarda yaĢayan kiĢilerden uygun olanların 

isimleri Tefrik Meclisi‟ne gönderilir, burada üçte bir oranında seçilip livaya 

gönderilen adayların isimleri mutasarrıfa verilirdi. Mutasarrıf daha sonra listeyi 

valiye sunar ve vali onunla görüĢerek asil üyeleri seçip memuriyetlerini onaylardı. 

Kazalarda da aynı usul üzere kurulan seçici merkezler belirledikleri adayların 

listesini köy ihtiyar meclisine gönderir, oradan seçilen adayların isimleri kaza 

merkezlerine geri gönderirilirdi. Meclis-i Tefrik yine ikisi müslim ikisi 

gayrimüslim olmak üzere seçmiĢ olduğu 4 üyenin memuriyetlerini onaylayıp 

kaymakama bildirirdi. 
43

Seçme ve seçilme kuralları; meclislerde çalıĢma hakkını 

sadece belirli bir zümreye tanıdı. Vilayet meclislerine üye olabilmek için sene de 

en az 500 kuruĢ vergi vermesi gerekirdi. Ayrıca okuryazar ve Osmanlı tebasından 
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ve bulunduğu vilayetin ahalisinden olmak ayrıca 30 yaĢını doldurmamıĢ olmak 

gerekirdi. 

2.1.4. Vilayet Umum Meclisleri 

Meclis-i Umumi Vilayeti kalabalık üyeli seçimle oluĢan ve yılda 1 kere 

vilayet merkezinde toplanan bir meclistir. Görevleri vilayet nizamnamesinde 

vilayetin özel iĢleri olarak belirlendi.
44

 Umumi meclisin toplanma zamanını 

mevsime ve Ģartlara göre vali belirlerdi. Toplantı süresi 40 günü geçmezdi. 

Toplantı gününden 1 ay önce livalardan delegeler seçilirdi. Bu seçim, her kazada 

müslim ve gayrimüslim 2 temsilcinin liva merkezinde toplanıp aralarından 3 kiĢiyi 

açık oyla seçmelerinden ibaret bir iĢlemdi. Seçilen 3 kiĢiye, kazalardan gelen 

temsilcileri, yol, eğitim, tarım ve ticaretle ilgili sorun ve isteklerini bildiren 

dilekçeleri verirler ve onlarda umumi meclis toplantılarına katılırlardı. Livalardan 

gelen üyeler önce isteklerini valiye bildirmek ve getirdikleri dilekçeleri sunmak 

zorundaydılar. Çünkü toplantının gündemi vali tarafından belirlenirdi. Gündeme 

alınmayan konular sancak temsilcisi üyeler tarafından ortaya çıkarılmazdı.
45

 

Vilayet Umum Meclisi, yolların bakım ve onarımı kamu binalarının 

yapımı, tarım ve ticaretin geliĢtirilmesi, vergiler ile birlikte ahalinin bu 

konulardaki isteklerini görüĢürdü. Ancak Meclis bu konularda oy vermek ve karar 

almak yetkisine sahip değildi. Üyeler sadece görüĢlerini açıklayabilirlerdi. Bu 

görüĢmelerin sonucunun yazıldığı rapor vali tarafından merkezi hükümete sunulur 

böylece uygulamaya girerdi. 

2.1.5. Nahiye Meclisleri 

1864 Nizamnamesi‟nde nahiyeler için;‟‟birkaç köyün toplanmasıyla 

meydana gelen yerleĢmeler kaza olmayıp kazalara ilhak ederek nahiye itibar 

olunacaktır‟‟ denilmektedir.  1864 Vilayet Nizamnamesi‟nde nahiyeden söz 

etmekle beraber nasıl kurulduğu, iĢleyiĢi, amacı, kuralları ile ilgili hiçbir madde 

içermemektedir. Nahiye yönetiminin durumunu belirleyen düzenlemesini içeren 

taĢra yönetiminin bir kademesi haline getiren 1871 Nizamnamesi‟dir. Bu 
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nizamnamede belirtildiği üzere nahiye dairesine girecek köy ve çiftliklerde en az 

500 erkek nüfus olması gerekmektedir. 
46

 

Her nahiyede bir müdür ve bir nahiye meclisi vardır. Nahiye müdürünü 

vali tayin eder ve Dâhiliye Nezareti onaylar. Müdürün bulunduğu yerin 

ahalisinden olup, 25 yaĢını geçmemiĢ okuryazar ve Osmanlı tebaasından olması 

gerekmektedir. Müdürün görevleri: vergi salınması ve toplanılması iĢlerinde 

hükemetin belirlediği görevlilere yardımcı olmak ve gerektiğinde güvenliği 

sağlamak için zabıta memurlarına müracaat edip onlara yardımcı olmaktı. 

Nahiye Meclisi‟nin baĢlıca görevleri ise nahiye sınırları içerisinde bulunan 

köylerin halkı tarafından getirilen yardımlarla birlikte yapılması istenen bir takım 

konuların (yol yapımı, çiftlik hayvanların korunmasıgibi) görüĢülmesidir. Bu 

meclis ayrıca vergi dağıtımı konusunda köy ihtiyar meclislerince alınan kararları 

inceledikten sonra değiĢtirilmesini istedikleri teklifleri tartıĢırdı. Burada yapılan 

bütün görüĢmeleri nahiye müdürü kaza kaymakamına bildirmekle yükümlüdür. 

Nahiye Meclisleri‟nin almıĢ oldukları kararlar kesin olmamakla birlikte kaza 

kaymakamları tarafından nahiye müdürüne verilebilecek talimata göre icra 

edebileceklerdir. Nahiye meclisleri bir nevi danıĢma görüĢme kurulu idi.
47

 

Valilerin vilayetteki nüfuzları dolayısıyla, belirli kiĢilere gösterdiği 

imtiyazlardan dolayı mecliste bulunan üyelerin pek değiĢmediği, sürekli aynı 

kiĢilerin bulunduğu görüldü. Zengin toprak sahipleri ya da bazı yerlerde bulunan 

nüfuz sahibi tüccarlar, devlet memurları ve halk arasındaki aracılık görevini yerine 

getiriyordu. Yöneticiler ise bu durumdan rahatsız olmadıkları için, nüfuz sahibi 

olan bu kiĢilerin toplumdan faydalanmasına göz yumdu. Örneğin; bu üyelerden 

inane toplama yoluna gidilmiĢ ama ahali üzerindeki etkisinden yararlanarak bedeni 

hizmet gerektiren iĢlerde yerel halkı örgütleyip bu sayade herhangi bir çatıĢma 

olmadan istediklerini elde etmeye çalıĢtılar. 
48
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3. 1871 VİLAYET NİZAMNAMESİNİN II. ABDÜLHAMİD 

DÖNEMİNE YANSIMASI 

Tanzimat Dönemi ile birlikte devletin kötü gidiĢatını engellemek için bir 

dizi önlemler alınmaya, yenilikler yapılmaya baĢlandı. 1840‟lı yıllardan sonra 

farklı zamanlarda ortaya çıkarılan nizamnameler olmuĢsa da bunlar bir çözüm 

olmamıĢtır. SavaĢlardan yenilgiler alınmaya baĢlanması, merkezi otoritenin taĢra 

üzerinde yavaĢ yavaĢ ağırlığını kaybetmeye baĢlaması vilayetlerde bir takım 

sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Devlet bu sorunların büyümesi üzerine bir 

takım reformlar yaparak 1864 yılında Tuna Vilayet Nizamnamesi adı altında bir 

nizamname çıkardı. 

Mithat PaĢa‟nın Tuna valiliği sırasında uyguladığı politikalar kısa bir süre 

içerisinde bölgede baĢarılı sonuçların alınmasını sağladı. Tuna Vilayet 

Nizamnamesi‟nin baĢarılı olması üzerine devlet bu nizamnameyi geniĢleterek 

1871 tarihinde tüm yurtta uygulanmaya çalıĢılacak olan Ġdare-i Umumiyye-i 

Vilayet Talimatnamesi‟ni çıkardı. 

1864 Tuna Vilayet Nizamnamesi‟nin yaydığı olumlu hava 1871 Vilayet 

Nizamnamesi ile tüm yurtta uygulanmak istendi. Modern bir yönetim anlayıĢı ile 

devletin merkezi otoritesinin ve taĢra idaresindeki etkisinin tekrardan eski gücüne 

kavuĢması esas gaye olarak belirlendi. Bu nizamname ile halk taĢrada yavaĢ yavaĢ 

yönetime dâhil olmaya baĢladı. 

1871 Vilayet Nizamnamesi‟ne hâkim olan anlayıĢ merkeziyetçi bir idare 

tarzını daha geliĢtirerek nizamnameyi uygulanabilir hale getirmekti. 1800‟lü 

yıllarda Avrupa‟nın hızlı bir Ģekilde geliĢmesi ve bu geliĢmeye paralel olarak 

kiĢilerin düĢüncelerini de değiĢtirdi. 

1871 Vilayet Nizamnamesi‟nden sonra Belediye Meclisleri Ġstanbul‟dan 

sonra önce liman Ģehirleri ve önemli ticaret merkezilerinin bulunduğu yerde 

kuruldu. Bu Ģekilde kurulmasının nedeni, Bu bölgelerde yaĢayan kiĢilerin tüccar 

ve yabancı uyruklu olması, onların Ģehir yönetiminde düzenli ve zamanın 

Ģartlarına uygun olarak yaĢamak istemeleridir. 

Tuna bölgesindeki bazı Ģehir ve kasabalar Doğu Akdeniz‟in en önemli 

liman Ģehirleri Mezopotamya ve Suriye‟nin toplayıcı merkezleri olan Bağdat, 

ġam, Beyrut gibi Ģehirlerde Anadolu kıtasındaki bazı büyük merkezlerde görülür. 
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Ġntihab sisteminin despotik ve yolsuzca uygulanıĢı eyaletlerde direniĢlere sebep 

oldu. ġam‟da çıkan bir ayaklanmada Vali Selim PaĢa öldürüldü.  Mehmet Ali PaĢa 

kuvvetleri Anadolu‟nun içlerine kadar rahat ilerleyiĢinde ahaliyi yaka silktikleri 

intihab düzenine karĢı kıĢkırtmasının da payı vardı. Bu nedenle Tanzimat hareketi 

baĢladıktan sonra ilk eyaletlerde Muhassıllık Meclisleri mali ve beledi görevleri 

yüklendiğinden ve her yerde kurulamadığından bazı yerlerde uygulanmadı.
49

 

1871 tarihinde Emval-i Miriye Tahsilatı için istihdam olunacak 

tahsildarların sıfat ve hareketleri ve vezaifi memuriyetleri hakkında talimat adı 

altında 9 maddelik bir talimat hazırlandı. Nizamnamenin 1. maddesine eklenen bir 

notta:‟‟Karar-ı ahir hükmünce tahsilat için Mahsus-ı Memur istihdamından sarf-ı 

nazar kılınmıĢ olduğu ve tahsildarlık vazifesinin Asakir-i Zaptiyye-ye ilave-i 

memuriyet edildiği belirtilmektedir.‟‟ denilmiĢtir. 1871 tarihi itibariyle vergi tahsil 

iĢlemlerinde yine eski uygulamanın devam ettiği bu nottan açıkça anlaĢılmaktadır. 

1 Mayıs 1875 tarihini taĢıyan 15 maddelik bir sonraki talimat, tahsil-i emval 

iĢlerinin umur-ı zabıtadan ayrılması yönündeki idareyi daha belirgin bir Ģekilde 

gündeme getirmekte ve bu çerçeve de tahsilat takipçileri niteliğini taĢıyan yeni bir 

memuriyet tanımlamaktadır. Bu talimata göre her kazada lüzuma göre süvari 

olarak birer veya ikiĢer vilayet, mutasarrıflık ve kaymakamlık merkezi olan Ģehir 

ve kasabalarda ise bunlara ilave olarak birer piyade takipçi tahsil edilmesi ön 

görüldü. Tahsilat takipçileri kazalarda mal müdürlerinin, livalarda muhasebecilerin 

ve vilayetlerde defterdarların idaresi altında bulunacaktı. Takipçiler, vergileri 

toplamakla yükümlü köy ve mahalle muhtarlarının hesaplarını denetlemek, 

ödenmeyen vergi taksiti varsa ödemesini sağlamak ve zimmetine para geçiren 

muhtarlar söz konusu olduğunda durumu öncelikle nahiye meclisine götürüp 

burada sonuç alınamaz ise kaza merkezine durumu bildirmekle yükümlüdür.
50

 

Abdüllaziz‟in 1876 tarihinde tahtan indirilmesi ve yerine geçen V. 

Murad‟ın tahta geçtikten kısa bir süre sonra ruhsal çöküntü yaĢadığı ileri sürülerek 

tahtan indirilmesiyle 31 Ağustos 1876 tarihinde Sultan II. Abdülhamid tahta çıktı. 

II. Abdülhamid tahta çıktığı vakit Osmanlı Devleti büyük bir bunalım 

içerisindeydi. Saray içerisinde iç çekiĢmeler artmıĢ devlet 1875 yılında borçlarını 

ödeyemez hale geldi. Kendisinden önceki padiĢahlara yapılanları iyi bilen II. 
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Abdülhamid aynısının kendi baĢına gelmesinden korktuğu için devletin tüm 

mekanizmalarındaki gücü kendi elinde toplamaya baĢladı. 

Mülki idare organlarının düzgün bir Ģekilde iĢlemesini engelleyen ciddi bir 

takım sorunlar mevcuttu. Mülki amirlerin ve memurların kifayetsizliği, mülki 

amirler ve memurlar üzerinde vilayet ileri gelenlerinin baskısı ve yabancı 

konsolosların müdahaleleri olarak belirtilmektedir. Mülki amirler bazı istisnalar 

hariç, görevleri için yeterli donanıma sahip değildi. Genellikle Babıali 

kalemlerinden yetiĢmiĢ, baĢlıca hünerleri hitabet denilen yazıĢma usüllerine hâkim 

olan kimselerdi. Memuriyet anlayıĢları da bulundukları yerdeki asayiĢi sağlamak 

ve vergi toplamaktan öteye gidemedi.  Ayrıca vali tayini sırasında hatır, gönül, 

iltimas ve rüĢvet gibi adetler normal geliyordu. II. Abdülhamid merkeziyetçi bir 

siyaset güttüğü için II. Mahmut gibi valilere geniĢ yetki vermekten yana değildi. 

Aslen Dâhiliye Nezareti‟ne bağlı olan valilerin atanma ve yer değiĢtirme iĢlemleri 

bu bakanlığın bilgisi dıĢında yapılmaktaydı. PadiĢah bazen valilik makamını bir 

sürgün etme yetkisi Ģeklinde kullandı. Ġstanbul‟dan uzaklaĢtırılmak istenen 

sadrazamlıktan ayrılma üst düzey görevlileri vali olarak uzak vilayetlere tayin etti.  

II. Abdülhamid‟in bu tavrı rüĢvet, iltimas, görevi kötüye kullanma gibi problemleri 

daha da arttırdı.
51

 

II. Abdülhamid döneminde ubudiyet gösteren bendegân adıyla anılan 

seçkin bir sınıf oluĢturdu. Fakat zamanla halktan kopma, kiĢisel çıkar ve servet 

sağlama Ģanslarını kullanma eğilimine girdiler. Böylelikle yönetici sınıfının 

ekonomik üreticiliği olmayan bir servet tüketicisi olarak devlet yönetimi ve 

toplum yönetimine yararlı olacak ekonomik görüĢlerden uzak kaldı.
52

 

II. Abdülhamid tahta çıkmadan önce Mithat PaĢa ile yaptığı anlaĢma 

gereği Mabeyn BaĢ Kâtipliğine Namık Kemal ve BaĢ Mabeynciliğe Ziya Bey‟i 

ataması gerekiyordu. Ancak II. Abdülhamid sözünde durmayıp Mabeyn BaĢ 

Kâtipliğine Damad Mahmud PaĢa‟nın tavsiyesi ile ġapür Said Bey‟i sonra da 
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makamı sadarete geçen meĢhur Said PaĢa‟yı aldı. Mabeyn BaĢmüĢavirliğine de 

Damad Mahmut PaĢa‟nın eniĢtesi olan Ġngiliz Said PaĢa‟yı tayin etti.
53

 

II. Abdülhamid devri baĢlarında Osmanlı Devleti‟nin sınırları dâhilinde 

bulunan yerlerde aynı tipte bir mülki idare olmadığı bilinmektedir. Muhtarların 

bulunduğu eyaletlerde yani Roma, Sırbistan, Karadağ, Sisam, Mısır ve Tunus‟ta 

mülki idare sistemi devletin prensleri ve paĢaları tarafından denetlenmekteydi. 

Müstakil sancaklarda Cebel-i Lübnan ile merkeze bağlı imtiyazlı vilayetlerden 

Girit için uygulanan mülki idare sistemi ise Avrupalı Devletlerin baskısıyla tanzim 

edildiği için devletin eli kolu bağlıydı. Geriye kalan merkeze bağlı vilayetlerin 

mülki taksimatı ve idare esasları ise Fransız sistemi örnek alınarak kuruldu. 

Osmanlı Devleti sistemine uygun olamayan bu çözüm uygulamada bir takım 

zorluklar getirdi. Bu durumda Ģüphesiz haberleĢme ve ulaĢım araçlarının zaten 

yetersiz olduğu devlette iletiĢimi ve idareyi güçleĢtirmekteydi. Diğer bir güçlük ise 

Osmanlı devlet adamlarının nahiye teĢkilatına sıcak bakmamasıydı.
54

 

II. Abdülhamid devrinin ilk yıllarında 5 ġubat 1877 tarihinde Dâhiliye 

Nezareti tekrar kurulup ve vilayetler bu merkeze bağlandı. Böylece merkeze 

bağlanan vilayetlerin sayısı 30 olup bunlardan 9‟u Avrupa‟da, 2‟si Akdeniz‟de, 

13‟ü Anadolu‟da, 5‟i Arap yarımadasında, 1‟i Afrika‟daydı. 

Osmanlı Devleti asırlar boyunca ulema ve Ģeyhlerle birlikte 

değerlendirildi. Sultan II. Abdülhamid‟in de aynı Ģekilde bu uygulamayı devam 

ettirdiği ve özellikle ġeyh Zafir, Ebulhüda ve Ahmed Ziyaüddin-i GümüĢhanevi 

gibi âlim Ģeyhlerden destek aldı. Bu dönemde ilmiye sınıfı içerisinde en önemlisi 

Ģeyhülislamdı. PadiĢah‟ın saltanatı boyunca 7 ġeyhülislam görev yaptı. II. 

Abdülhamid‟in saltanatının 27,5 yılında Uryanizade ve Cemaleddin Efendi 

Ģeyhülislam oldu. Sultan Abdüllaziz ve Sultan V. Murad‟ın tahtan fetvalarla 

indirilmesinden dolayı II. Abdülhamid bu makama çok güvendiği birisini 

getirmesine neden oldu. II. Abdülhamid‟in karakterini, hassasiyetini, meziyetini ve 

zaaflarını çok iyi bilen Cemaleddin Efendi, son derece dikkatli davranmasından 

dolayı uzun süre bu makamda kaldı.
55

 II. Abdülhamid eğitim ve maarif sisteminde 
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tamamen Tanzimatçı‟dır. Eğitim sistemini en ucra köĢelere kadar yayarak devlet 

mekanizmasına bilgili kiĢilerin gelmesine çalıĢtı.
56

 

Anayasa üzerine kurulu bir Ġslam devleti Ģeklindeki II. Abdülhamid‟in 

yönetim sisteminde,  ne anayasanın ne de parlamentonun bir önemi yoktu. Yalnız 

teorik olarak baktığımızda ikiside vardı. Yasama gücü olmayan, halkın iradesinden 

doğmamıĢ olan parlamentonun herhangi bir geçerliliği yoktu. Burada asıl güç 

sultan ve halife olarak padiĢahın etrafında toplandı. II. Abdülhamid meclis yerine 

etrafında kurduğu küçük birimler ile kendine özel has bir danıĢma komitesi kurdu. 

Bu komiteler her alanda padiĢaha danıĢmanlık yapardı. Bütün güçlerin 

merkezileĢmesi ile geniĢ bir bürokrasi örgütü oluĢtu. PadiĢahın etrafında oluĢan bu 

güç çağdaĢ bir yönetim mekanizmasından uzaktı. 
57

 

Sultan II. Abdülhamid tahta çıktığında siyasi tecrübeden yoksundu. Fakat 

saltanatının ilk yıllarında peĢ peĢe cereyan edecek olaylar II. Abdülhamid‟e gerekli 

tecrübeyi kazanma imkânı verecekti. II. Abdülhamid cülus törenleri yapıldıktan 

sonra bankalar heyeti ile görüĢüp burada birlik ve beraberlik mesajları verdi. 

Askerle kıĢlada yemek yemiĢ, donanma ile de aynı törenleri yaparak ordunun 

güvenini sağlamaya çalıĢtı.
58

 Sultan II. Abdülhamid‟in siyasi tecrübesi tahta ilk 

çıktığı zamanlar pek olmasa da tahta çıktığında yapmıĢ olduğu iĢler onun planlı bir 

Ģekilde hareket ettiğini göstermektedir. Mithat PaĢa‟ya verdiği sözü tutmaması ve 

daha sonra Mithat PaĢa‟yı sürgüne göndermesi bu sözü destekleyici niteliktedir. 

Sultan II. Abdülhamid modern ve geleneksel uygulamaların bir arada 

kullanılmasıyla devleti modernleĢtirmeyi amaçladı. DeğiĢen siyasi ortamın 

farkında olan II. Abdülhamid Avrupa‟da yaĢayan geliĢmeleri yakından takip etti. 

19.yüzyılın sonlarında Avrupa‟da kurulan sosyal refah kurumları Sultan için 

önemli bir örnek oluĢturdu. Fakat bunları kendi ideolojisi ve devletin ihtiyaçları 

doğrultusunda almak gerektiği fikrindedir.
59

 II. Abdülhamid iç siyasette bir yön 

değiĢikliğine gitti. Tanzimat döneminde nasıl ki gayri müslim halkın tatminleri 

göz önüne alındıysa bundan sonra Müslüman halkın Ġslamcılık siyaseti ön plana 

çıkacaktı. II. Abdülhamid, memlekete zararlı olan fikir ve düĢüncelerle baĢ etmek 
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için Yıldız TeĢkilatını bizzat kendisi tesis ederek geliĢtirip gayet muazzam bir 

haber alma teĢkilatı kurdu. II. Abdülhamid, Avrupalı devletlerle hakiki mana da 

bir dostluk kurulamayacağını idrak etmiĢti. Bu hususta onlara karĢı denge 

siyasetini takip etti. Ġslamcılık siyaseti önünde en büyük tehlike ise Ġngiltere idi. 

Bu anlamda Irak ve Filistin‟i ele geçiren Ġngiltere Orta Doğu ve Ġslam 

coğrafyasına hâkim olmak istedi.
60

 

II. Abdülhamid iradesi çıkmak üzere kendisine gönderilen bir kısım 

konuların gerekli soruĢturmayı yaptıktan sonra neticelendirir ve karara bağlardı.  

Bu konularda önemli görev BaĢkatib‟indi. BaĢkâtip, herhangi bir konu ile ilgili 

kiĢileri hatta paĢaları bile çağırıp padiĢah adına sorgulayabilme yetkisine sahipti. 

Eğer bir dosya karara bağlanacaksa, padiĢah ya da baĢkâtip bu dosyaları elinde 

tutar ve gerek duyarsa özel bir memur göndererek konuyu yerinde araĢtırırdı. 

Mecliste bir konu üzerinde iki farklı düĢünce ortaya çıktığı zaman önce iki tarafın 

temsilcileri saraya çağrılıp dinlendikten sonra karar verilirdi. Bazı özel konular 

Meclis-i Vükela‟da görüĢülmek üzere soruĢturulması özel olarak yapılırdı. Sarayın 

imajına çok fazla önem padiĢah, sarayda görevli kiĢilerin mahkemeye düĢmesine 

ve isimlerinin mahkemelerde anılmasına hiç tahammülü yoktu. Bazı durumlarda 

ise padiĢah özellikle alacak konularında borçları bizzat kendi cebinden öderdi. 

Belgeler de kullanılan terimlere padiĢah çok fazla önem gösterir ve kanun 

metinleri yazılırken özellikle Türkçe‟ye dikkat ederdi.
61

 BaĢkâtibin emri altında 

sayıları 20 civarı kâtipten oluĢan genç ve sultana bağlı kadro sabah akĢam 

demeden yürüttükleri ince çalıĢma ile Yıldız sarayının siyasi aygıtını iĢletirdi. 

Sultan II. Abdülhamid kâtiplerini Mülkiye‟nin en gözde mezunları arasında özel 

olarak seçer ve onların eğitimi ile ilgili konulara bizzat özen gösterirdi. Sultan 

onlara iyi davranır, dolgun maaĢ verirdi. Böylece sultan istemiĢ olduğu ve devamlı 

elinin altında bulunan genç, akıllı, Ģahsına bağlı bir idareci grup vardı.
62

 

Kamu imajna verdiği önem ile bilinen Sultan II. Abdülhamid bu imajı 

sürekli gündemde tutmuĢtur. Bunun dünya çapında örneklerinden bir tanesi de; 

1893 ve 1894 yıllarında Sultan II. Abdülhamid‟in Amerika ve Ġngiltere‟ye 

gönderdiği fotoğraf albümleridir. 1893‟te Washington Kongre Kütüphanesi‟ne ve 

1894‟te Londra Britanya Müzesi Kütüphane‟sine gönderilen 51 albümden oluĢan 
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bu koleksiyon Osmanlı‟nın otoportresidir. Koleksiyon Osmanlı Devleti‟nin doğal 

güzelliklerini, Tarihi zenginliğini, modern geliĢmiĢliğini ve gücü temaları üzerinde 

yoğunlaĢtı. Bu koleksiyon günümüzde yayına hazırlayan heyet, albümlerinin 

önemini bu Ġslam dünyasının bütün dünyaya gösterilen ilk rapor olduğunu 

belirtmektedir. Albümler 1824 aded fotoğraf içermektedir. Konuları Boğaz 

manzaralarından savaĢ gemilerine, amalar mektebi talebelerinden cankurtaran 

filikalarına kadar uzanmaktadır.
63

 

Sultan II. Abdülhamid‟in uyguladığı politikalar bazı kesimleri rahatsız etti. 

Genç Osmanlılar devletin içinde bulunduğu durumdan ancak MeĢrutiyet ilan 

edilerek kurtulacağını düĢündüler. Ayrıca MeĢrutiyet ülkeye özgürlük getirecekti. 

MeĢrutiyet‟in ilanı dıĢa güven verme, ortalığı yatıĢtırma ve dıĢ basıkları 

savuĢturmayı da sağlayacağını düĢünüyordu. Genç Osmanlıların anayasa 

hazırlıkları ile uğraĢtığı sırada Ġstanbul‟da balkan sorununu görüĢmek için 

toplanan Tersana Konferansı‟da MeĢrutiyetin hızlı bir Ģekilde yürürlüğe 

girmesinde etkili oldu.
64

 

Sultan II. Abdülhamid 10 Eylül‟deki cülus töreninden sonra Mithat 

PaĢa‟nın baĢkanlığında bir heyet kurdurarak Kanun-i Esasi için çalıĢmaları 

baĢlattı. Ġlk taslak çalıĢmasından sonra Fransa ve Belçika anayasalarının bazı 

maddelerinin çevrilip taslağa eklenmesi ile Babıali önünde yapılan törenle 1876 

yılında ilan edildi. 

Kanun-i Esasi‟de mülki idare hususuyla ilgili geçen metinleri inceleyecek 

olursak; 

 Osmanlı Devleti topraklarıyla ve imtiyazlı eyaletleri ile bir bütün 

oluĢturmakta, hiçbir nedenle ayrılık söz konusu olmayacaktır. 

 Vilayet yönetimi valilerin yetki geniĢliği temeline dayanmakla, iĢ 

bölümü ve görevlerin ağırlığı ilkesi benimsendi. 

 Vilayet Genel Meclisleri üyelerinin seçim biçimi özel bir yasa ile 

yeniden düzenlenecektir. Bu meclise yolların yapılması, sanayi, ticaret 
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ve tarımın geliĢtirilmesi, eğitim ve öğretimin yaygınlaĢtırılması, 

vergilerin belirlenip toplanması gibi konulara yer verildi. 

 Belediye iĢleri Ġstanbul‟da ve taĢrada seçim suretiyle kurulacak olan 

Belediye Meclisleri tarafından görülecekti. Bu hükümlerden de 

görüleceği üzere Kanun-i Esasi II. Abdülhamid dönemine aktarılan 

yönetim biçimini bir gerçek olarak benimsemiĢ, vilayetler için kabul 

edilen hükümlerde ise adem-i merkeziyet prensibini ortaya koydu. 

Vilayetler için uygulanan kurallar geliĢtirilerek valilere geniĢ yetkiler 

tanımayı ön görmekteydi. Özellikle vilayetler genel meclislerini 

yönetimde daha etkin kılmak için önlemler almayı zorunlu görmekte, 

yasa dıĢı davranıĢlar karĢısında mecliste Ģikâyet etme yetkisi 

tanımaktaydı. Böylece valinin keyfi keder davranıĢları engellenmek 

istendi ama bu durum pratikte pek mümkün olmadı. 
65

 

 Osmanlı Devleti‟nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi 1876 yılında 

çıkarıldı. Avrupalı devletler ile kıyaslandığında bu tarih erken bir tarihi 

ifade etmektedir. Osmanlı Devleti Kanun-i Esasi ile monarĢik, üniter ve 

ahkâm-ı Ģer‟iyeye istinad eden bir devlet olmak ile birlikte resmi dili 

Türkçe ve baĢkenti Ġstanbul‟dur. Kanun-i Esasi ile vatandaĢlık hakları, kiĢi 

hürriyeti ve güvenliği, ibadet ve basın hürriyeti gibi konularda kiĢi ve 

kurumların hakları anayasal güvence altına alındı. Bu kanun ile devlet 

demokrasinin yapı taĢı olan Milletin Egemenliği ilkesini kabul etti. 

Yürütme organı iki Ģekilde düzelenmiĢ olup, saltanat Osmanlı sülalesine 

ait olan bir yapı olarak kuruldu. 

Kanun-i Esasi‟nin ilan edilmesiyle Sadrazam Mithat PaĢa kendisini adeta 

icraatın baĢı olarak gösterdi. Bu tutumundan dolayı Mithat PaĢa‟ya karĢı bir grup 

oluĢmaya baĢladı. Saray muhalefeti, Mithat PaĢa‟yı II. Abdülhamid‟e çabuk teslim 

olmakla suçladı.
66

 Kanun-i Esasi‟nin ilan edilmesinde en büyük amaç Avrupalı 

Devletlerin Osmanlı Devleti‟nin iç iĢlerine karıĢmasını engellemekti.  Ama bu 

durum baĢarısızlıkla sonuçlanınca II. Abdülhamid, Mithat PaĢa‟yı sürgüne 

gönderdi. 
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1877 tarihinde Mithat PaĢa sürgüne gönderildikten sonra sultan, devlet 

üzerindeki otoritesini tam anlamıyla yeniden kurmak için, sivil bürokrasi, ordu ve 

ulema sınfı üzerinde etkinliğini arttırdı. Sivil bürokrasi de 1900‟lü yıllara doğru 

50,000 ile 100,000 memur olduğu söylenir. Daha kalabalık, sivil okullarda daha 

iyi yetiĢmiĢ, dünya görüĢü açık, bilgili olan bu sınıf denetleme açısından zor 

olabilirdi. Katı bir devlet düzeninin memurları arasında maaĢlar konusunda da 

farklılıklar vardır. Abdülhamid bile paĢaların ayrıcalıklarından yakınsa da onlara 

doğrudan yüklenmeyi göze alamazdı. II. Abdülhamid bürokrasiyi elinde tutmak 

için niĢan sistemini de sonuna kadar kullanırdı. NiĢan, sadece Osmanlı 

padiĢahlarının verebildiği bir semboldür. Avrupa modeline göre geliĢtirilen niĢan 

sistemi, askerlerin cesaretleri, memurların çalıĢkanlığı gibi özellikleri 

ödüllendirmeye yöneliktir.
67

  

Mithat PaĢa‟nın sürgün edilmesiyle II. Abdülhamid kendi adamlarını kritik 

noktalara yerleĢtirmeye baĢladı.  Bazı imtiyazlar dağıtarak kendi merkezi idaresini 

kurdu. Anayasayı liberallere karĢı bir silah olarak kullandı. Kendi otoritesine karĢı 

gelenleri zaman geçtikçe saf dıĢı bıraktı. Gazi Osman PaĢa gibi komutanların 

desteğini alan padiĢah orduya hâkim olmaya baĢladı.
68

 

Sultan II. Abdülhamid tahtını koruyabilmek amacıyla mutlak br polis 

rejimi kurdu. Sansür uygulamasının yanında halen devlet salnamelerinde Kanun-i 

Esasi‟ye yer vermesi tahtını nasıl koruduğunu göstermektedir. Mithat PaĢa‟nın 

sürgün edilmesiyle polis rejimini güçlendirmeyi amaçlayan padiĢah, ordu ve 

donanma üzerinde de baskıcı yönetimini ortaya koydu. II. Abdülhamid 

kendisinden önceki padiĢah olan Abdüllaziz‟in tahtan indirilmesinde görev alan 

bütün paĢaları sürgüne gönderdi. Donanmayı Haliç‟e hapsedip, gerçek mermiler 

ile atıĢ yapılmasını dahi yasaklaması padiĢahın tahtını kaybetme korkusunu 

göstermektedir.
69

 

Kanun-i Esasi ilan edildikten sonra 19 Mart 1877 tarihinde Meclis bizzat 

II. Abdülhamid tarafından açıldı. 141 üyeden oluĢan bu meclis üyelerinin 115‟i 

mebus, 26‟sı ayandan oluĢmaktadır. Mebusların 69‟u müslüman olup, 46‟sı 

gayrimüslimdir. AçılıĢ konuĢmasında padiĢah uygar devletlerin ayırt edici 
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görüĢlerini, yasaların herkesin oy ve görüĢlerine dayalı olarak çıkarmalarında 

bulunduğunu belirtti.
70

 

 I. MeĢrutiyet döneminde sadrazamlık ya da yürütme organı durumunda 

kalan Babıali temel yapısını korumak ile birlikte bazı değiĢimlere uğradı. Bu 

değiĢimlerin baĢta geleni Sadrazam ile iliĢkilidir. I. MeĢrutiyet‟ten önce padiĢahın 

mutlak vekili sayılan Sadrazam, Tanzimat döneminde yetkilerini vekillerle 

paylaĢmıĢ, I. MeĢrutiyet döneminde ise tüm vekilleri doğrudan atayan padiĢahın 

güvendiği bir kiĢi sıfatıyla Meclis-i Vükela‟nın baĢkanı konumuyla yetinmek 

zorunda kaldı.
71

 

 1878-1882 yılları arasında II. Abdülhamid‟in mutlak iktidarı ve otoritesini 

oluĢturabilmek için bir geçiĢ dönemi oldu. PadiĢah bu dönemde bütün gücü elinde 

toplamaya baĢladığından Babıali etkisini yitirmeye baĢladı. 

 II. Abdülhamid döneminde bürokratik örgütlere ve yöntemlere iliĢkin 

olarak gerçekleĢtirilen düzenlemelere devam edildi. 1870‟li yıllarda Sicil-i Ahval 

kuruldu. 1877 senesinde personel sicillerinin tutulması için bir sistem geliĢtirildi. 

Memur adaylarının seçimi, atanması ve yükselmesi ile ilgili Memurin-i Mülkiye 

Terakki ve Tekaid Kararnamesi yayınlandı. Bu metinde Memur adaylarında 

aranacak nitelikler, resmi görevlerin yürütülmesinde nasıl davranacağı, merkez ve 

taĢra örgtünde hiyerarĢik örgütlenme, disiplin cezaları, iĢsizlik maaĢları ve emekli 

sandığı kurumu düzenlendi. Memur atamaları için özel bir komisyon kuruldu. Bu 

amaçla 1885 senesinde Hariciye Nezareti‟nde Encümen-i Hariciye ve 1888 

senesinde Dâhiliye Nezareti‟nde Ġntihab-ı Memurin Encümen birimi kuruldu. 

1876 Anayasası gerek Ġstanbul gerekse taĢrada kurulacak belediyelerin 

seçimle iĢ baĢına gelecek meclisler tarafından yönetilmesini kuruluĢ görevlerinin 

ve meclis üyelerinin seçim usulünün kanunla belirtilmesini ön gördü. 1876 tarihli 

Vilayet-i Belediye Kanunu ile her Ģehir ve her kasabada birer belediye örgütü 

kurulacaktı. Bu kanuna göre taĢrada kurulacak her belediyenin, baĢkanı, meclisi ve 

cemiyeti belediye olmak üzere 3 organı bulunacaktı. Cemiyeti belediye ise Mahalli 

Ġdare Meclisi ile Belediye Meclisi‟nin birleĢmesinden meydana gelecekti. 1877 

tarihli Dersaadet Belediye Kanunu, Vilayet Belediye Kanunu‟na ek olarak 

Ġstanbul‟un giderek büyüyen dev sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla 
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çıkarıldı. Osmanlı parlamentosunun ilk kabul ettiği anayasa olan Dersaadet 

Belediye Kanunu Ġstanbul‟da eski belediye yapısını büyük ölçüde korudu.
72

 

I. MeĢrutiyet Meclisi‟nin ilk icraatlarından biri yeni bir vilayet-i idare 

kanunu çıkarmaya teĢebbüs etmek oldu. Bu teĢebbüs Kanun-i Esasi‟nin 108. 

maddesinde yer almıĢ olup, kısa bir süre içerisinde yapılacağı bildirildi. Kanun 

Meclis-i Vükela‟nın yani Bakanlar Kurulu‟nun ilk yapılan oturumunda geçmiĢ 

fakat tekrardan müzakere edilmek üzere padiĢah tarafından meclise iade edildi. 

Osmanlı hükümeti daha sonra hazırlamıĢ olduğu 101 maddelik bu kanunu 

onaylamak üzere meclise göndermiĢ ise de kanunlaĢtırma süreci tamamlanmadan 

meclis kapatıldı.
73

 

 Meclis 1877-1878 Osmanlı Rus savaĢından hükümeti sorumlu tuttu. Bazı 

mebuslar memleket temsilcilerinin ancak iĢ iĢten geçtikten sonra danıĢmaya 

kalkıĢtığını bu durumda meclisin yenilgiden ötürü sorumluluk taĢmayacağını 

söylerek padiĢahı dahi eleĢtirdi.  Müslüman ve gayri müslim mebuslar arasındaki 

arasındaki tartıĢmalar zaman içinde sürtüĢmeye dönüĢtü. II. Abdülhamid, 

tecrübesiz ve gelenekleri henüz oturmamıĢ, aldığı kararlar devleti felakete 

sürükleyen bir meclisin varlığının faydadan çok zararı olduğuna dikkat çekerek 13 

ġubat 1878 tarihnde I. MeĢrutiyet‟e son verdi.
74

 Tanzimat döneminin aksine artık 

yönetim merkezi Babıali değil Yıldız Sarayı‟dır. Bu dönemde padiĢahın siyaset 

üzerindeki otoritesi arttı. 

 II. Abdülhamid‟e saltanatının ilk yıllarında sunulan layihalarda çevresine 

ehliyetli devlet adamları toplması gerektiği sıklıkla belirtildi. Ali Fuat Bey‟in 7 

Nisan 1880 senesinde Mahran layihasında‟‟emaneti ehline tevdi ediniz‟‟ sözünce 

II. Adülhamid‟in etrafına iĢinin ehli adamları toplamasını tavsiye etti. PadiĢaha 

aynı Ģekilde tavsiyede bulunan bir kiĢide Dreysse PaĢa‟dır. 8 ġubat 1879 tarihli 

layihasında devletin durumunu ve yapılması gerekenleri anlatırken etrafında 

ehliyetli kimseler bulundurmasını tavsiye etti. Kanuni Esasi ve Meclis-i Mebusan 

hakkında Ahmet Mithat Efendi‟de 20 Mayıs 1880 tarihinde bir layiha sundu. 

Ahmet Mithat Efendi, Avrupa gazetelerinde çıkan ve Ġstanbul‟dan gönderilen 
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mektuplarda II. Abdülhamid‟in anayasayı ve meclisi yeniden açacağı ancak 

çevresindeki bazı kiĢiler ile Meclis-i Vükela‟nın bir kısmının bunu engellemek 

için türlü entrikalar çevirdiklerine dair yazılar çıktığının belirterek dedikodulara 

konu olan nedenleri 4 madde de belirtilmiĢtir. Bu 4 maddeye bakacak olursak; 

1. Madde: ġeriate göre hilafet meselesi 

2. Madde: Hükümranlık meselesi 

3. Madde: Kanun-i Esasi‟nin yürürlüğe girmesindeki tehlike veya menfaat 

4. Madde: Kanun-i Esasi‟nin ortadan kalmasındaki tehlike veya menfaat.
75

 

 Bu dönemde merkez dıĢındaki örgütlenme de vilayet, liva ve kaza Ģeklinde 

üçlü bir ayrım yapılmıĢ bu taĢra teĢkilatı içinde merkezi idare memurlarının 

yanında yardımcı olarak seçilmiĢ meclislere yer verilerek temsil esasını baĢka bir 

anlatımla yerel demokrasiyi sınırlı bir Ģekilde uygulama yoluna gidildi. II. 

Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti, Vilayet ya da eyalet yönetimi 

bakımından birlikten yoksun çeĢitlenmiĢ yapısını korudu. I. MeĢrutiyetin 

baĢlarında taĢrada 3 tür yönetim bölgesi vardı. Bunlar; merkeze bağlı vilayetler, 

merkeze bağlı bağımsız sancaklar ve ayrıcalıklı eyaletlerdi. II. Abdülhamid, 

bürokrasinin üst kademelerinde güvenmeyeceği kimseleri uzun süre görevde 

tutmadı. 1877 senesinde I. Meclisi kapatmasını izleyen 6 yıl içerisinde 16 

Sadrazam değiĢikliğine gitti. Bürokratların sadakakatlerine yeteneklerinden daha 

fazla önem verilip, Heyet-i Vükela padiĢahın sadık ajanları olarak kabul edildi. 

Bürokraside yönetmeliklere ve ona eĢit düzenleyici belgelerdeki artıĢ hızladı. 1876 

Anayasasının 36. maddesine göre bütün memurlar saptanacak koĢullara ve 

niteliklere göre hak ettikleri memuriyetlere atanacakları belirtildi.
76

 

Vilayet yönetiminde II. Abülhamid 1881-1908 yılları arasında vilayet 

sayısını 25‟ten 29‟a çıkardı. Ġdari örgütlenme açısından değiĢikliklerin çoğu 

vilayet düzeyinin altında gerçekleĢti ve daha alt kademeleri doldurmak biçiminde 

oldu. 1877 tarihinde çıkarılan Belediye Kanunu ile bu dönemde vilayetleri içine 

alacak Ģekilde geniĢletildi. Vilayetlerdeki idari kadro bu dönemde kesinlikle 
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eskisinden daha kalabalık olsa da yüz ölçümleri 30 bin ile 100 bin km arasında 

değiĢme gösteren Osmanlı vilayetleri günümüzdeki bazı Avrupa devletlerinden 

bile çok büyüktür. 1878 ile 1908 yılları arasında idari personel sayısı 62‟den 148‟e 

çıkarıldı. Eğitim alanında yapılan idari yenilikler sayesinde memurların eğitim 

seviyesi arttı. 1878 yılındaki toprak kayıpları imparatorluğun ağırlık merkezini 

Balkanlardan Anadolu‟ya ve Arap topraklarına kaydırınca, Osmanlı devlet 

adımlarıda önceliklerini buna göre değiĢtirdiler. Bu dönemde arap eyaletlerinin 

önem derecesi arttı. Bazı yerlerde mahalli idareyi düzenlemek, belli bölgeleri 

devletin güvenli, tamamlayıcı ve geliĢen parçaları faaliyet geçirmek için iç iskân 

ve imar faaliyetleri gerekti. Örneğin; Günümüzdeki Suriye, Lübnan, Ürdün ve 

Ġsrail‟i içine alan coğrafyanın belli kısımları için geçerliydi. Ürdün devletinin idari 

ve sosyo ekonomik kurumlarının temelleri bu dönemde Osmanlıların Ajlun, El-

Balga, El-Karak ve Ma‟an sancaklarının örgütlenmesi ile atıldı. 1858 tarihindeki 

Osmanlı Arazi Kanunnamesi, devletin telgraf, demiryolu, bayandırlık ve 

muhacirleri iskân etme projeleri de ortaya çıktı. II. Abdülhamid aĢiretler Ģeklinde 

bulunan örgütlü tebaasını daha etkin bir Ģekilde devletle bütünleĢtirmek amacıyla 

mezunları Harbiye veya Mekteb-i Mülkiye‟deki özel sınıflara devam eden bir 

aĢiret mektebini 1892 yılında kurdu.
77

 

6 Nisan 1876 tarihinde çıkarılan Nevahi Nizamnamesi ülke genelinde pek 

uygulanamadı. II. Abdülhamid döneminde Babıali, karar ve yürütme alanındaki 

etkinliğinin kırıldığı vilayetlerin hatta sefarethanelerin doğrudan Yıldız Sarayı ile 

muhaberatının bunun bir delili olarak sürekli tekrarlandı. Tunuslu Hayreddin 

PaĢa‟nın sadareti zamanında itiraz ettiği konu, valiler ve süfferanın makam-ı 

saltanat ile doğrudan iliĢki kurması Babıali‟nin bilgi akıĢı dıĢında bırakıldığı ve 

hiyerarĢisinin saldırıya uğradığı açıkça meydandadır. Sadrazam ve Babıali istiĢari 

bir organ olarak kalmaktan çok iĢleri yürüten, olgunlaĢtıran ve gerektiğinde 

kanunları etkileyen hale heldiler. II. Abdülhamid döneminde imparatorluğun 

sonuna kadar devam eden en önemli idari buhran, mali idarenin bağımsız karar 

mekanizmasına isnad edemeyiĢi ve merkezi bir yapıya kavuĢamamasıdır. I. Dünya 

SavaĢı‟na kadar emisyon bankalarının özel imtiyaz alan özel kuruluĢlar olduğu 

bilinmektedir. Osmanlı Devleti‟nin emisyon bankası yabancı sermayeli bir 

kurumdu. Osmanlı Devleti 6 Ekim1875 tarihinde borçlarını ödeyemeyecek 
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duruma geldiğinden dolayı Moratoryum
78

 ilan etmiĢ ve ödemeleri geciktirmiĢtir. 

Rusya ile harbin getirdiği yük ve tazminat dolayısıyla gelen borçlanmanında 

devleti açıkça etkilediği ortadadır. Ġlk ilmi usule uygun Osmanlı bütçesi 1909-

1910 mali yılı için hazırlandı. Barem Kanunu ve Amme masrafları için ilgili 

mevzuatta II. MeĢrutiyt yıllarını ve merkeziyetçi bir devlet maliyesinin ve 

memuriyet sisteminin yerleĢmesi için önemli adımları teĢkil eder.
79

 

II. Abdülhamid döneminde taĢra bürokrasisinin iki ana özelliği vardır. 

Bunlardan ilki memur sayılarındaki artıĢtır. II Abdülhamid dönemindeki 

Salnameler ve vilayet gazetelerine baktığımızda bazı iradecilerin faaliyet 

göstermekte ve terfi beklemektedir. 1896 yılında kurulan Sicill-i Ahval 

Komisyonu, ilk anda 92,137 tane her rütbeden memurun kaydıyla devlet hayatına 

hizmet etti. Ġkinci özellik ise; TaĢradaki bürokraside artan gayrimüslim sayısıdır. 

Tanzimat‟ın balangıcından beri belirli kontenjanlarla gayrimüslim talebe de 

alındığı görülür. Örnek olarak; Ermeni cemaati, gerek sonradan müstakil eksarı 

haline gelen Bulgarlar Rum Ortodoks kontenjan aleyhine Mekteb-i Tıbbiye‟de 

kendi kontenjanlarının arttırlmasını istedi ve Babıali bu müracaatı kabul etti.
80

 

 II. Abdülhamid döneminde vergi tahsilatına iliĢkin ilk kapsamlı 

nizamname 19 Kasım 1979 tarihinde çıkarıldı. 41 maddelik bu ilk nizamname 

önceki yıllarda hazırlanan talimatlarla benzerlik göstermektedir. 1879 

Nizamnamesi aslında 1877-1878 Osmanlı Rus savaĢı ve Berlin Kongresi 

sonrasında gündeme gelen mali ve idari reformlar paketi çerçevesinde Ģekillendi. 

Islahatların nedenleri arasında özellikle savaĢ sonrasında maliyenin içine düĢmüĢ 

olduğu sıkıntılar ve dıĢ borçlanmanın artması, vergi toplanması gibi konular ön 

plana çıktı. 1879 Nizamnamesi, yeni olarak daha önceki nizamnamelerde 

bulunmayan tahsildariye uygulamasını gündeme getirdi. Nizamname son Ģekliyle 

tahsildariye, toplanan vergilerin tamamından yüzde olarak hesaplanacak ve 

tahsildarlar bundan baĢka hiçbir sebep ve isim altında bir pay talep etmeyecektir. 

Tahsildariye‟nin %40‟ı süvari tahsildarına, %15‟i piyade tahsildarına, %25‟i kaza 

                                                           
78

 Moratoryum: Bir Ülkenin DıĢ Borçları Ġle Ġlgili Olabileceği Gibi, Ülke Ġçinde Belirli Bir 

Grubun Borçları Üzerinde De Yapılabilir. Sel, Deprem, Kuraklık Vs. Gibi Doğal 

Afetlere Uğrayanların, Bankalara Olan Borçlarının Hükümet Veya Ġlgili Bankalar 

Tarafından Ertelenmesi, Yeni Vadelere Bağlanması Birincisine Örnektir. 
79

 Ġlber Ortaylı, Mahalli İdareler, s.515. 
80

 Ġlber Ortaylı,‟‟Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri (II. Abdülhamid Devrinde TaĢra 

Bürokrasisinde Gayri Müslimler)‟‟,İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 

Ġstanbul1992, s.166-167. 



78 

sertahsildarına, %20‟si liva tahsildarına verilecekti. 1879 Nizamnamesi‟ni geçersiz 

kılan 18 Nisan 1886 tarihinde Tahsil-i Emval Nizamnamesi çıkarıldı.  Bu 

nizamname özellikle vergi tahsildarlık teĢkilatının zaptiye ile iliĢkisi açısından 

istenilen durumdan uzaklaĢmayı ifade etti. Tahsildar bölükleri vilayet merkezi 

olan kazalarda zaptiye alay beyinin, Liva merkezi olan kazalarda tabur ağasının ve 

diğer kazalarda bölük ağalarının kumandasında bulunacaktı. Böylelikle 

tahsildarlık teĢkilatı zaptiye, jandarmanın bir alt birimi olarak tanımladı.
81

 

Sultan II. Abdülhamid‟e karĢı en canlı muhalefet Meclis‟ten 

gelmektedir.1877 yılında ilk seferde usule uygun yapılan seçimler zaman geçtikçe 

kuralların olmadığı bir Ģekilde yapıldı. 13 Aralık 1877‟de meclisin açılıĢı 

gerçekleĢtirilir. Dolmabahçe‟de sultanın açılıĢ konusmasnı mabeyn baĢkâtibi 

sadrazam herkesin önünde okudu. Sultan bu konuĢmada savaĢ halinin getirmiĢ 

olduğu olumsuz havadan bahseder, milletin özellikle gayrimüslimlerin askere 

alınmasına hazırlık olarak düĢündüğünü söyleyip, bu vatanseverliği çok 

beğendiğini açıklamıĢtır. Daha sonra meclise sunulacak yasama programından 

bahseden sultan, tam bir tartıĢma ortamının memleketin çıkarlarını 

koruyabileceğini hatırlattıktan sonra sözlerine son verdi.
82

 

Belediye örgütünün gerçek temelleri II. MeĢrutiyet döneminde atıldı. 

1877‟de çıkan Belediye Kanunu ve uygulanması daha sonralarda çıkarılan 

düzenlemelere de örnek teĢkil etmiĢtir. Mebusların bütün itirazlarına rağmen 

hükümet, Ġstanbul ve vilayetler için iki ayrı kanun tasarısı hazırlayıp bu tasarıyı 

kanunlaĢtırdı. Bu kanunlar Osmanlı ülkesinde belediyenin yönetsel bir kurum 

olmaktan öte adeta belediyeye özel bir kiĢilik kazandırdı. Kanun belediyelere imar 

iĢlerini düzenleme, kontrol, bayındırlık hizmeti, aydınlatma, temizlik, belediye 

mallarının yönetimi, emlak kâtibi, nüfus sayımı, Pazar ve alıĢveriĢ kontrolü, 

sağlığa uygun tedbirler almak, mezbahane ve okul açmak, itfaiye görevi ve 

belediye gelirlerini tahsil etmek gibi görevler yükledi. Belediye meclis üyeleri 25 

yaĢını geçmiĢ Osmanlı tebaasından olan senede en az 50 kuruĢ emlak vergisi veren 

kiĢilerden seçilir ve Türkçe bilme zorunluluğu vardır. TaĢra belediyeleri için ön 

görülen mali kaynaklar kırsal, ekonomik ve sosyal yapının egemen olduğu bir 

ülkede hayali bir durumdu. Yarı göçebeliğin olduğu bu yerlerde vergi yükümlüsü 

saptanamadı. 1877 Belediye Kanunu‟nun uygulanamamasının nedeni, Osmanlı 
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ülkesinin modern belediye fonksiyonlarını gerçekleĢtirecek bür süreç içinde 

olmaması ve Ģehirlerin alt yapısal tesislerinin uygun olmamasıdır. Avrupalı 

devletlerde iktisadi faaliyetlerin kolayca yürütülmesi için Osmanlı liman 

Ģehirlerinde reform hareketleri istemekteydi. Bu iki yönlü etki ile ilk önce liman 

Ģehirlerinde belediye teĢkilatı kuruldu. Ġstanbul‟da ilk düzenli belediye idaresi 

Ģehrin liman ve iĢ bölgesi olan Galata- Beyoğlu‟nda Altıncı Daire-i Belediye 

ünvanıyla kuruldu. Dha sonra Selanik, Beyrut, Ġzmir gibi yerlerde bu düzenleme 

ile kuruldu.
83

 

Avrupa Devletleri Osmanlının içiĢlerine giderek daha fazla karıĢmaya 

çalıĢtıkça Sultan II. Abdülhamid‟de valiler üzerindeki doğrudan kontrolünü 

arttırdı. DıĢ güçlerin müdahalesini gerektirecek her konuyu erkenden haber alması 

gerektiğini düĢünen padiĢah, Dâhiliye Nezareti‟ni aradan çıkaracak Ģekilde 

valilerle doğrudan iletiĢime geçti. PadiĢah‟ın Mabeyn sekreteryası adeta paralel bir 

Dâhiliye Nezareti gibi iĢ görmeye baĢladı. Diğer yandan Dâhiliye‟de valiler 

üzerinde sıkı bir denetim kurmaya, kanunlara uygun idareden taviz verilmemesini 

sağlamaya çalıĢılmaktaydı. II. Abdülhamid devrinden önce vilayet memurları 

yalnızca ellerinde valinin kanun dıĢı hareket ettiğini ya da sultanın emirlerini 

çiğnediğini kanıtlayacak bilgilere sahip olduğunda doğrudan Babıali ile haberleĢti. 

Bu kuralı II. Abdülhamid‟ın Yıldız merkeziyetçiliği ile fiilen ortadan kaldırdı. 

Artık vilayetlerde olan bitenden haberdar olmak isteyen sadece Sadaret ve 

Nezaretler değildir. PadiĢahın bütün bilgilere vakıf olma arzusu, bir takım 

kiĢilerde huzursuzluklara yol açtı. Bu kiĢlerin gücü Babıali‟ye kaydırma 

denemeleri baĢarılı olmadı. Bunun böyle sonuçlanmasnın nedenlerinden birisi de 

padiĢahın siyasetine gönüllüce uyum sağlayan valilerin tavırlarıdır.
84

 

Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti‟nin iç iĢlerine karıĢmasına bir örnek 

olarak Cebel-i Lübnan‟a 1887 yılında özel memuriyetle Beyrut‟a gönderilen 

Hüseyin Rıza PaĢa‟nın hazırladığı bir layiha aracılığıyla öğrenme fırsatımız oldu. 

Bu bölgede mutasarrıf olarak Vaso PaĢa görev yapmaktaydı. Vaso PaĢa durumu 

özet olarak Ģöyle açıkladı;‟‟ Suriye‟de ki Fransa konsolosunun en önemli meselesi 

bölgedeki Fransız nüfuzunu arttırıp yerleĢtirmekti. Cebel-i Lübnan nizamnamesi 

oluĢturulurken ayan ve mukataacıların imtiyazları kaldırılmıĢ fakat bu arada 

önemli kaza merkezlerinde oluĢturulan mahkemelerin baĢkanlığına ise Maruni 
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Klisesi‟nin papazları getirildi. Bu papazlar hileli yollarla ileri gelen ailelerin mal 

ve mülklerini ele geçirerek Cebel‟deki emlakın 1/3‟üne tasarruf eder hale geldiler. 

Uzun süre Maruni Kilise‟nin bu yolla da Fransa‟nın etkisinin artmasına engel 

olunamadı. Bunun bir çok sebebi vardır. Bunlardan birincisi, ilk atanan mutasarrıf 

Davut PaĢa ve halefi Franko PaĢa‟nın  Maruni Kilisesi ve Fransa konsolosunun 

nüfuzuna boyun eğmeleridir. Rüstem PaĢa mutasarrıf olunca bir müddet sabır ve 

yumuĢaklık ile Maruni din adamlarının hareketlerini düzeltmeye zorlamıĢ ve 

sonunda baĢarılı olmuĢtur.
85

 

1896 senesinde kurulan Memurin Mülkiye Komisyonu hem atamaları 

hemde personel sicil sistemini yürüten merkezi bir daire oldu. Memurin Mülkiye 

Komisyonu‟nun görevleri arasında müfettiĢlere memurlar hakkında gönderilen 

raporların ve ġura-yı Devletin yetkilerini aĢan ve bu nedenle kısa bir süre sonra 

elinden alınan bir iĢlev olan memurların muhakemesiyle ilgili meselelerin tetkiki 

vardı. Bu dönemde valilikler 3 temel bölüme ayıldı. Birinci bölümde; Suriye, 

Hicaz, Yemen, Bağdat, Aydın, Trablusgarb ve Erzurum, Ġkinci bölümde; 

Hüdavendigar, Edirne, Cezair-i Bahr-i, Sefid, Selanik, Ankara, Üçüncü Bölümde 

ise; Bitlis, Kastamonu, ĠĢkadra, Bingazi, Trabzon, Musul, Diyarbakır vilayetleri 

yer aldı. Birinci bölüm valilerine 2000, ikinci bölüm valilerine 1700, üçüncü 

bölüm valilerine 1500 kuruĢ aylık ödeme yapılırdı. Musasarrıfların aylıkları ise 

500 ile 750, kaymakamların aylıkları ise 125 ile 250 kuruĢ arasında değiĢirdi.
86

 

Ġdare Meclisi vilayet, sancak ve kaza düzeylerinde örgütlenen çeĢitli dini 

cemaatlerden seçilen en az 6 üyeden ve taĢra idaresinn baĢlıca temsilcilerinden 

oluĢan bir yönetim organıdır. Bu meclisler taĢra yöneticileri ile yerel esnaf 

arasındaki güç çekiĢmelerine resmi bir meydan sağlamıĢ, devlet ile halk 

temsilcilerinin taĢra menfaatleri için kozlarını paylaĢabilecekleri bir arena sundu. 

Meclis-i idare vali, mutasarrıf ve kaymakam gücü üzerinde taĢra önderlerinin bir 

denetim aracına da dönüĢtü. Meclis-i idare, belli konuları Ġstanbul‟daki Meclis-i 

Vala‟ya iletebilmesiyle, kendileriyle sorun yaĢayan valileri bile görevden 

alabilecek güce sahip oldu. Bu durum bazı ihtilaflara yol açmıĢtır. Sadrazam‟ın 

Meclis-i Ġdare‟nin 2 üyesini değiĢtiren Ankara valisine çok kızdığını gösteren 

birkaç olay vardır. Hariciye nezaretine göre, Fransız sefareti yerlerine Hacı Koç 

Mehmed ve Katolik Vagdari getirilen Hacı Süleyman ve Ermeni Katolik 
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Murahhasa Vekili Ohannesyan‟ın meclis azalığına iadesini talep etmiĢtir. 

Sadrazam 1897 Mart‟ının son gününde gödnerdiği yazırla Dâhiliye nazırından 

derhâl bu değiĢikliklerin tekrar düzeltilmesini ve eski yapıya dönülmesini istedi.
87

 

PadiĢah bir valiyi değiĢtirmek istediğinde Mabeyn-i Hümayun 

Sadrazama‟‟MüĢarünileyhin yerine bir münasibin arzı mukteza-yı emr u ferman-ı 

hümayun-ı hazretleri hilafetpenahilerinden bulundu‟‟ belirtilen bir tezkire-i 

hususiye gönderir‟‟.  

Örneğin; Ankara Valisi Tevfik PaĢa yaĢlılığından dolayı değiĢtirilmek 

istendiğinde PadiĢah onun yerine‟‟Ehil ve muktedir ve sadık bir zatın intihabını‟‟ 

ister. Meclis-i Vükela Ankara‟da‟‟umür-i vilayetin bir müddetten beri mecra-yı 

matlubede cereyan etmemekte olması, vali-yi müĢarünileyhin Ģeyhuratı ve 

maluliyeti cihetiyle, mu‟amelat-ı cariyeyi bi‟z-zarure tamamıyle rü‟yet 

edememekte olmasından neĢet eylediğine‟‟ hükmeder ve yerine iki ismi sultana 

arz eder.
88

 

YaĢlılık ve hastalık durumunda valilerin değiĢimi ve pasif göreve 

alındıkları da görülmüĢtür. Örneğin; Selanik Valisi Mayıs 1901‟de görevinden 

afvedilip kendisinin Ġstanbul‟a gelmesin müsaade edildiğinde sadrazam, Mabeyn 

BaĢ Kâtibi Tahsin PaĢa‟dan bu vilayette aday isimleri ve bu isimler ile ilgili 

yorumları içeren bir irade alır. Buna göre adaylardan Hasan Fehmi PaĢa Selanik‟e 

gitmek istememektedir. Raif PaĢa‟nın siyasi durumu oraya atanmasını zorunlu 

kılmıĢtır. BaĢta bulunan valilerden sonra muhtemel BecayiĢ imkânlarına da 

değinmekte, fakat buna en uygun olanlardan Bursa ve Erzurum valileri de muğlak 

idarelerle geçiĢtirilmektedir. Biri‟‟infikakı caiz olmayacağından‟‟, 

diğeri‟‟hastalığından bahsetmekte bulunduğu sebebiyle‟‟ Selanik‟e atanmaya 

uygun görülmemektedir. BaĢkâtip, bu yazıda padiĢaha göre tek muhtemel adayın 

Kudüs Mutasarrıfı Tevfik Bey olduğunu ima etmekte ve mütaba-i samiyeyi yani 

sadrazamın bu konudaki fikrini sormaktadır. Bu bölgede adayların sunuluĢ Ģekli 

özellikle de daha sonra meydana gelecek geliĢmeler göz önüne getirildiğinde daha 

çok meydana gelecek geliĢmeler göz önüne getirildiğinde birçok bakımdan dikkat 

çekmektedir. Tecrübesiz Tevfik Bey‟in 1 yıllık baĢarısız valiliğinden sonra 

Selanik‟e atanan kiĢi bu baĢkâtibin yazısında adı geçen Hasan Fehmi PaĢa‟dır. Bu 

defa isteksizliği ciddi bir sorun olarak görülmemiĢ olması dikkat çekicidir. Yazıda 
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adı geçen diğer adayın Rauf PaĢa‟nın hastalık Ģikâyetleri ise Erzurum‟da 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle uzun zamandır oradan alınmasını 

talep etmekte idi. Fehmi PaĢa‟dan sonra Selanik‟e vali olarak tayin edilecek ve 

orada Eylül 1904 ile 1908 arasında 4 yıl görev yapacak kiĢi Rauf PaĢa olacaktır. 

Yazıda Bursa valiliğinden ayrılması uygun görülmeyen Halil Bey ise Eylül 

1903‟ten itibaren 5 yıl Beyrut‟a vali olacaktır.‟‟
89

 

Vali tayinlerinde PadiĢah ve Sadrazam arasında anlaĢmazlıklar 

çıkabilmektedir. Bir örnekte değinecek olursak;‟‟PadiĢahın yetersiz bulduğu 

Yanya valisi Seyfullah PaĢa‟nın usulüne uygun bir Ģekilde görevinden alınıp 

yerine bir önceki Yanya valisi Osman PaĢa‟nın tekrar getirilmesini istemiĢti. Bu 

değiĢikilik konusunda aynı düĢünce de olmayan Sadrazam itiraz cümlelerini 

kurmadan önce Ģahsen Yanya valisini tanımadığını, onunla herhangi bir bağının 

bulunmadığını belirtir. Sadrazam vali hakkında Ģikâyette bulunanların Yunanlılar 

olmasının valinin lehinde bir durum olduğunu hatırlatır. Seyfullah PaĢa‟nın yerine 

getirilmek istenen eski vali Osman PaĢa hakkındaki itirazlarını sıralamaya 

baĢlayan Sadrazam onu Babıali‟nin sözünü dinlememekle ve Yunan siyasi 

emelleri doğrultusunda hareket etmele suçlar. Ayrıca Osman PaĢa‟nın Yanya 

valisi olarak tekrar atanırsa söz dinlemeyecek olan bu valinin tayinini önlemek 

Sadrazam için artık bir onur meselesi olmuĢtur. Sadrazam‟a göre Seyfullah 

PaĢa‟nın illa görevinden alınması gerekiyorsa yerine Osman PaĢa değil hükümetin 

Ģerefini ayağa düĢürmeyecek biri getirilmelidir buyurmuĢtur.‟‟
90

 

1800‟lü yıllarda ortaya çıkan savaĢlar sonucunda sayıları fazla erkeklerin 

silahaltına alınması, Balkanlar ve Doğu Anadolu topraklarında yapılan 

mücadeleler sonucunda, savaĢın getirdiği insani, maddi ve manevi bedel devleti 

büyük ölçüde zor durumda bıraktı. Vilayetler erkeklerini kısmi bir ölçüde 

kaybettiğinden dolayı asayiĢii sürdürebilmek için yedek kuvvetlerine baĢvurmak 

zorunda kalmıĢ ama durum kargaĢa ortamını daha çok büyüttü. Devletin sınırları 

içerinde güvenlik zaafiyeti baĢ göstermeye baĢladı. Karma nüfusu olan yerlerde bu 

kargaĢa ortamından doğan problemler daha fazla arttı. 1879-1880 yıllarında Doğu 

Anadolu‟da özellikle de Van, Diyarbakır ve Erzurum vilayetlerinde kıtlık artmaya 

baĢlamıĢ Erzurum‟da yaklaĢık 10 kiĢi açlıktan öldü. 1878 yılı sonlarında 

Zeytun‟daki Ermeniler Havran‟daki Dürziler arasında görüldüğü gibi yerel 
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isyanlar patlak vermiĢtir. Ġmparatorluğun çökmek üzere olduğu düĢüncesi 

yayılmaya baĢladı.
91

 

1882 sonrası Türk Rus savaĢı ve Berlin Kongresi sonucu imparatorlukta 

yeni yapılanmanın tamamlandığı aynı zamanda mali iflas sonucu maliyede de yeni 

bir teĢkilatlanma ve dıĢ alacaklıların kontrolünün kurulduğu Osmanlı tarihinin 

dramatik bir devridir. Ġmparatorluk bu olumsuz iç ve dıĢ Ģartların ortasında 

kurtuluĢunu ön planda ehil bir bürokrasinin yapacağı idari reformda gördü. Bunun 

için Sultan II. Abdülhamid devri Yıldız Sarayı ve Babıali‟nin merkeziyetçi 

kontrolü ve idari mevzuatı buna göre düzenledikleri bir dönemin baĢlangıcıdır. 

1885 yılında Dâhiliye Nezareti‟nin baĢlıca 3 komisyonu vardı ki bunlar nezaretin 

ve devletin en önemli görevlerini yerine getiren yeni ve devamlılık kazanacak 3 

organı olduğunu belirtmek gerekir. Birincisi Ġntihab-ı Memurin komisyonu, 

ikinicisi Tekaüd Sandığı, üçünücüsü Nezaret Heyeti‟dir. Birinci komisyon 4 ayda 

1 toplanır. Ġlk komisyonda Ģurayı devletten 2 ve Bab-ı NeĢihattan 1 aza vardır. 

Devlet memurlarının tayin, terfi ve tekaüdü bu 2 organın çalıĢma ve kararlarına 

müsteniden merkezileĢtirilmiĢtir. Bu ikisi haricinde diğer önemli organ Sicil-i 

Ahval komisyonu idi. II. Abdülhamid döneminde modern anlamda nüfüs 

idaresinin de temeli atıldı.
92

 

1876-1877 yıllarında reis olan Gözlüklü Süleyman Efendi Adana Belediye 

Meclisi‟nde 1872‟de müĢavir aza olarak bir inĢaat kalfası buluyordu. Mühendisi 

bulunmayan yerlerde teknik iĢlem sorumlusu kalfada olabiliyordu. Buna karĢılık 

bölgede tarım ve ticaretin geliĢmesi ve Ģehrin yapısal değiĢmesine paralel olarak 

belediye idaresi 1877‟lerden sonra bazı atılımlara giriĢmekteydi. 1879‟da reis olan 

Bezdikyan Krikor Efendi‟nin reisliği zamanında parke yol ve kaldırımlar 

yapılmıĢtır. Ġmar kontrolü ve imar örgütüne önem verilmeye baĢlandı. Sinyor 

Artin ( 1879-1881) ve Hacı Yunus Ağa( 1881-1882) devirlerinde belediyenin 

Ģehirde bir idari yapılanmasında ve Ģehirde park gibi tesisler kurulmasında önemli 

rol oynadı.
93

 

Valiler, sancak ve kazalardaki idare meclislerinin kendi bilgileri dıĢında 

önemli kararlar alabilmelerinden hiç hoĢlanmadı.  Bu baĢına buyrukluk sadece 

idarede eĢ güdümsüzlüğe değil, vilayet merkezinin otoritesinin sarsılmasına da 
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neden olabilirdi. Konya valisi 1908‟de vilayete bağlı yerlerde kurulması ön 

görülen maarif encümenlerinin vilayetten habersiz oluĢturulduğunu haber aldı. 

Oysa mevzuata göre sancak ya da kaza idare meclisleri adayları belirleyecek ve 

seçtikleri kiĢleri vilayet merkezindeki maarif idaresine onaylatacaktır. Vali, 

mutasarrıf ve kaymakamlara gönderdiği talimatta:‟‟Mülhakat-ı vilayetin bazı 

mahallerinde encümen-i maarif reisi ve azaların mahallerine intihab ve tayin 

kılınarak vilayetin kat‟an malumatı olmadığı ve bu da mevzu usul ve kaideye 

muhalif bulunduğu ve hâlbuki intihab ve tayin olunacak reis ve azaların mahalleri 

mecalis-i idaresince intihabıyla vilayet maarif idaresi tarafından tasdik kılındıktan 

sonra makam-ı vilayetten tayini‟‟ 

Bu I. MeĢrutiyet diye adlandırdığımız dönemdeki yeni kurulan meclis çok 

saldırgan ve basit bir görünüm çizecektir. Bir baĢvekil atanması zamanında 

bazıları Kanun-i Esasi‟nin ihlal edildiğini düĢünür. 13 ġubat‟ta Ġngiliz 

donanmasının Çanakkale Boğazı‟ndan içeri girmesisinin yaratmıĢ olduğu durum 

Yıldız‟da toplanan MeĢveret Meclisi‟nde konu olur. Toplantıda Astarcı Hacı 

Ahmed padiĢahı suçlayıcı sözlerle:‟‟GörüĢümüzü çok geç soruyorsunuz!‟‟diye 

yüksek sesle bağırarak sultanı asıl gerektiği zamanlarda Meclis‟in fikrini 

almamakla suçlar. Bu duruma çok sinirlenen Sultan II. Abdülhamid kendisinin her 

türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu söyler ve bu koĢullarda eski yönetime 

geri döneceğinin sinyallerini verir. Ertesi gün Meclis dağıtılır. Hacı Ahmed 

tutuklanır. Birkaç saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılır.
94

 

Konsolosluklarda kurulan mahkemeler haricinde bazı yerlerde hala 

varlığını sürdüren kadı mahkemeleri dıĢındaki bütün la-dini mahkemeler 1879 da 

adliye nezaretine bağlandı. Kaza‟daki adliye mahkemesinde 1 reis ve 2 yardımcısı 

vardır. Bunlar mahalli esnaftan kimselerdir. Sancak Mahkemelerinden asliye ve 

ceza bölümleri için birer hâkim ve bunların birer yardımcısı vardır. Nizamiye 

mahkemeleri asıl kök salma dönemini II. Abdülhamid döneminde yaĢadı. Mekteb-

i hukuk mezunlarının sayıca yetersiz kalmasından dolayı uygulama düzeyinde 

ulemanın bu mahkemelerde görev aldığı anlaĢılmaktadır.
95

 

II. MeĢrutiyet döneminde Osmanlı Bürokrasisi klasik Tanzimat devrindeki 

bünye ve özelliğini önemli ölçüde kaybetti. Bürokrasi evvelce kendi içindeki tayin 

ve terfi iĢleriyle belirli kaidelere bağlıydı. Asıl önemlisi bağımsız olarak bu meslek 
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yolunu muhafaza ediyordu. II. Abdülhamid devrindeki müdahale dahi 

bürokrasinin bu kendi içindeki kapalılığını büyük ölçüde değiĢtiremedi. Oysa artık 

meclis vardı asıl önemlisi bu meclisin ve hükümetin civarında partiler vardı. Bu 

partilerden biri ve en önemlisi Ġttihat Terakki idi. Bu partinin üyeleri Ġhtilalci bir 

gelenek ile birbirlerine bağlı belirli bir amaç ve yemin etrafında toplanmıĢ 

Osmanlı toplumunun ve bürokrasisinin alıĢılmıĢ hiyerarĢisi dıĢında belirli bir 

hücre ve komiteler halinde teĢkilatlanan bir yapıydı.
96

 

12 Nisan‟ı 13 Nisan‟a bağlayan gece, Taksim KıĢlası‟ndaki Avcu 

Taburu‟na bağlı askerler subaylarına karĢı ayaklanarak Heyet-i Mebusan önünde 

toplandılar ve ülkeye Ģeriat getirilmesini istediler. Ayaklanan kiĢiler ittihatçı 

subayları gördükleri yerlerde öldürdüler. Ġttihat ve Terakki asıl güç merkezi olan 

Selanik‟teki 3. Ordu‟yu harekete geçirdi. Hareket ordusu 24 Nisan‟da Ġstanbul‟a 

girdi. Ayaklanmanın bastırılmasından sonra ülkede sıkıyönetim ilan edildi. 27 

Nisan‟da II. Abdülhamid tahtan indirildi. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

1800‟lü yıllarda savaĢlardan alınan baĢarısız sonuçlar, eğitimin yetersizliği 

ve çağın gereklerini karĢılayacak düzeyde olmaması, rüĢvet ve iltimasın giderek 

yaygınlaĢması gibi nedenler Osmanlı Devleti‟nin merkezi otoritesinin yavaĢ yavaĢ 

kaybolmaya baĢladığını göstermektedir. Tanzimat öncesi dönemde iltizam usulüne 

göre halktan para toplayacak olan mültezim, hangi bölgenin vergisini üzerine 

almıĢ ise o vergiyi devlete ödemekle yükümlü tutulmuĢtur. Mültezimin vergiyi 

devlete ödemesi için halktan usulsüzce para toplaması ve zulm etmesi halkın 

üzerinde büyük bir yük ortaya çıkardı. Ġltizam usulüne karĢı ilk hamle Tanzimat 

döneminde yapıldı. Tanzimat‟ın ilanından sonra II. Mahmud iltizam ile yönetilen 

yerlerin vergilerinde değiĢikliğe giderek doğrudan devlet eliyle toplanmasına karar 

verdi. II. Mahmut tarafından yapılan bu yenilikte baĢarılı olmadı. Çünkü devletin 

tayin ettiği yönetici kiĢiler halkın ileri gelenleri ile kurdukları yakın diyalogtan 

dolayı rüĢvet ve iltimas daha rahat bir Ģekilde ön plana çıktı. 

Sancaklarda vergilerin doğru bir Ģekilde belirlenip toplanması için 

Muhassıllık ve Muhassıllık Meclisleri oluĢturuldu. Bu meclislere kâtip, bölgenin 

hâkimi, müftü, asker zabiti ve bölgenin ileri gelenlerinden 4 kiĢi seçilecekti. Gayri 

müslim halkın bulunduğu yerlerde 2 nefer kocabaĢlardan seçilecekti. Bu meclise 

ise Muhassıl baĢkanlık edilmesine karar verildi. Bu mecliste üye seçimlerinde 

yaĢanan karmaĢık durumlar ve nizamnamede belirtilen üye seçimi ile ilgili 

kurallara uyulmaması bu kurumlarında etkisinin zamanla yitirmesine neden oldu. 

1840 yılından itibaren mal ve mülk sayımına baĢlandı. Ama atanan 

kiĢilerin tecrübesiz oluĢu ve yeterli donanıma sahip olmayıĢı ve hazineye daha 

önce ödeme yapmayan kiĢilerin çeĢitli problemler çıkarması üzerine bu uygulama 

baĢarılı olmadı. 

Muhassıl‟a topladıkları vergilerin hazineye gönderilmesine kadar bazı 

zaruri harcamaları yapabilmesi yetkisi verilince, bu durumun bir takım zorluklar 

çıkarabileceği endiĢesiyle gerek duyulması halinde vilayetin ileri gelenlerinden 

birisinin Sandık Emini seçilmesi uygun görüldü. Muhassıl ve Muhassıllık 

Meclisleri kaldırıldıktan sonra 1842-1849 yılları arasında Memleket Meclisleri ön 

plana çıktı. Vergi toplanmasındaki usulsüzlük devam ettiğinden dolayı 1849 

yılında Eyalet Meclisleri Talimatnamesi yürürlüğe girdi. 
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Islahat fermanını izleyen yıllarda Anadolu toprakları dıĢında kalan 

yerlerde ayaklanmalar baĢ gösterdi. Avrupalı devletler bu ayaklanmaları yakından 

takip etmiĢ ve bu karıĢıklıklara müdahale ettiler. Lübnan‟da Dürziler ve Maruniler 

arasında çıkan anlaĢmazlıkların çözülmemesi üzerine, Ġngiltere, Fransa, 

Avusturya, Rusya ve Osmanlı Devleti‟nin katılımıyla 1861 yılında Lübnan 

Nizamnamesi hazırlanmıĢ ve çıkarılmıĢtır. Bu nizamnamenin bu Ģekilde 

çıkarılması aslında devletin artık güçsüzleĢtiğini, idari alandaki görevli kiĢilerin 

uyguladıkları baĢarısız uygulamaların bir yansıması olduğu söylenebilir. 

1864 yılında Tuna Vilayetinde yapılan düzenleme Tanzimat döneminden 

sonra taĢrada yapılan ilk sistemli düzenlemedir. Tuna Vilayet Nizamnamesi ile 

vilayet, liva, kaza ve köy olmak üzere yeni idari birimler ortaya çıktı. Bu 

nizamname Mithat PaĢa‟nın Tuna valiliği yaptığı sırada Tuna‟da baĢarılı bir 

Ģekilde uygulandı. 

Mithat PaĢa 3,5 yıl süren valiliği sırasında Tuna‟da 3000 km yol ve 1400 

köprü yaptırdı. Mithat PaĢa‟nın nizamnameyi düzgün bir biçimde uygulayıĢı ve 

adaletli davranması ahaliyi yardımlaĢma içerisinde tekrar eski düzene geri 

getiriyordu. Tuna‟daki bu baĢarılar üzerine devlet 1867 yılında nizamnameye bir 

takım ekler getirerek bütün yurtta uygulamak istedi. 1864 yılından baĢlayarak 

uygulamaya konulan nizamname meclislere girecek üyelerin seçimleri ve bu 

meclislerin yönetimi ilgilendiren konulara açıklamalar getirmekteydi. Her ne kadar 

yeni bir düzen getirilmeye çalıĢılsa da bu nizamnameyi uygulayacak kiĢiler 

değiĢmediği için pek bir yer sağlayamadı. 

1871 yılında hazırlanan Vilayet Nizamnamesi ile merkeziyetçi eğilim 

kendini daha çok gösterdi. Bu nizamname ile vergi toplanılması ve saptanması 

gibi konuların çözümü Vilayet Umum Meclisi ve Vilayet Ġdare Meclisi‟ne 

bırakıldı. 1871 Vilayet Nizamnamesi halkın kendini daha iyi anlatması ve 

yönetime yani bürokratik seçimlere katılmasında önemli bir rol oynadı. Osmanlı 

Devleti bu nizamname ile 27 vilayet 123 sancağa bölündü. Eyaletlerde 

uygulanmak istenen bu nizamname ile halkın yönetime katılıp müslim ve 

gayrimüslim farketmeksizin kendini ifade etme olanağı tanınmak istendi. Yer yer 

bu uygulama baĢarılı olsada genelde baĢarısız bir reform hareketidir. 1871 

Nizamnamesi‟nde merkezi hükümet memurların kurul üyesi sayısını arttırmıĢtır. 

Vilayet Ġdare Meclisleri kimi zaman karar verme tetkisi kimi zamanda danıĢma 

kurulu olarak karĢımıza çıkmıĢtır. 
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Vilayetlerde olduğu gibi Liva ve Kaza‟larda da meclis kurulmuĢtu. Bu 

meclise Kaymakam‟ın baĢkanlığında mal müdürü, tahrirat kâtibi, kaza hâkimi, 

müftü ve gayri müslim liderlerden oluĢacaktı. Kaza meclisleri kaymakam yetkisi 

dâhilindeki mukaveleler ve alım satım iĢlerinin usule uygunluğunu inceledikten 

sonra bu denetimi yapar ve yetkisini aĢan konuları Liva Meclisi‟ne gönderirdi. 

Vilayet Umum Meclisi, yolların bakım ve onarımı, kamu binalarının 

yapımı, ticaretin geiĢtirilmesi gibi konulardan gelen istekleri görüĢür ve bir rapor 

hazırlayarak valiye gönderirdi. 

Nahiye Meclisi‟nde köy halkı tarafından yapılması istenen konular 

görüĢülür ve bir rapor hazırlayarak nahiye müdürüne teslim edilir nahiye müdürü 

de bu raporu Kaymakam‟a bildirirdi. 

Merkezi otoritenin gün geçtikçe daha kötü bir yol alması iĢleri içinden 

çıkılmaz bir hale getirdi. Sultan Abdüllaziz ve V. Murad‟ın sözde bir takım 

bahanelerle tahttan indirilmesi üzerine II. Abdülhamid tahta çıkarılmıĢtır. II. 

Abdülhamid tahta çıkıĢının ardından kendisinden önceki padiĢahalara yapılanları 

bildiği için tüm gücü elinde toplamak istemiĢtir. Tüm gücü elinde toplamak 

istemesi onun kendisinden önce yapılanları görmezden geldiği manasına 

gelmemektedir. Merkezi yönetimin içte ve dıĢta güçlü dirayetli görünmesini 

isteyen isteyen padiĢah bu konuda oldukça titiz davranmıĢtır. Gerek adli konularda 

gerek sosyal yaĢamda gerekse yazım ve konuĢmadaki üslup kullanımı konusunda 

oldukça titiz davranmıĢtır. 1876 yılında çıkarılan Kanun-i Esasi ile devlet kiĢilerin 

hak ve hürriyetini, ibadet ve inanç özgürlüğünü, güvenlikleri gibi konuları 

anayasal güvence altına alınmıĢtır. 

Vilayet yönetiminde düzenlemeler II. Abdülhamid döneminde de devam 

etmiĢtir. 1876 yılında çıkarılan Vilayeti Belediye Kanunu ile her Ģehir ve her 

kasabada birer belediye örgütü kurulmasına karar verilmiĢtir. Vilayet yönetiminde 

II. Abdülhamid vilayetlerin sayısını 25‟ten 29‟a çıkarmıĢtır. Ġdari personel sayısını 

ise 62‟den 148‟e çıkarmıĢtır.  

Devletin ağırlık merkezi yavaĢça Anadolu‟ya kaymaya baĢlayınca 

Anadolu toprakları dıĢındaki yerlerde iç iskân ve imar faaliyetlerine giriĢildi. 1892 

yılında tebaasını devlet ile bütünleĢtirmek isteyen II. Abdülhamid AĢiret 

Mektebi‟ni kurdu. Avrupalı devletlerin zamanla daha fazla devletin iç iĢlerine 
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karıĢmaya baĢlamasıyla II. Abdülhamid taĢradaki etkinliğini arttırmak için valiler 

ile doğrudan bağlantıya geçmiĢtir. Bu durum bazı paĢalar tarafından hoĢ 

karĢılanmadıysa da padiĢah bu tutumundan vazgeçmedi. 

1882 yılından sonra Türk- Rus SavaĢı ve Berlin Kongresi sonucunda 

Osmanlı Devleti için dramatik bir sahne ortaya çıkmıĢtır ki bu durum Osmanlı 

Devleti‟ni uzunc bir süre uğraĢacağı önemli bir sorun olmuĢtur. Bu durum mali 

iflas sonucu maliyede yeni bir teĢkilatlanmaya yani Duyun-u Umumiye idaresinin 

kurulması idi. 

Tanzimat ile baĢlayan bu süreçte yapılmak istenen bu kadar çok reform 

hareketi devleti girmiĢ olduğu kötü durumdan çıkaramadı. Yer yer baĢarılı 

sonuçlar alınsa da uygulamayı taĢrada yönetecek kiĢilerin o bölgenin ileri gelenleri 

ile kurdukları sıcak iliĢkiler ve rüĢvet, iltimas bu refomları baĢarısız kılan en 

büyük etkendir. II. Abdülhamid‟in tahttan indirilmesi ve yerine geçen Ġttihat ve 

Terakki Partisi‟nin kötü beceriksiz yönetimi ülkeyi iyice kötü bir duruma 

sürükledi. 1840 yılından itibaren çeĢitli reform hareketleri yapılsada bunlar 

yüzeysel kaldı. Yapılan yeniliklerdeki en büyük eksiklik devletin yönetim 

mekanizmasındaki kiĢilerin reform hareketlerini sahiplenmemesinden 

kaynaklanmaktadır. Bozulmaya yüz tutmuĢ ve zamanın gereksinimlerini 

karĢılamayan kurumların yüzeysel olarak yapılan bir iki değiĢiklik ile taĢrada 

bozulan düzeni tekrar canlandırmasını beklemek o çağda yapılan en büyük hatadır. 

Mithat PaĢa‟nın Tuna Vilayeti‟nde vali iken nizamnameye dayanarak yapmıĢ 

olduğu yenilikler ve alınan baĢarılar dıĢ devletlerin tepkisini çekmesi ve devlet 

yönetiminde bulunan kiĢilerin de etkisi ile görevden alınması asıl problemin 

yönetim mekanizmasında olduğunu belirtmektedir. II. Abdülhamid‟in tahta 

çıkmasından sonra idare alanında yaptığı değiĢiklikler yönetim mekanizmasının 

asıl problem olduğunu göstermektedir. Tahtta kaldığı süre boyunca akıllıca bir 

siyaset izleyen II. Abdülhamid, kafasında tasarladığı projeleri Avrupalı devletler 

ve kendisine karĢı oluĢan muhalefetin tepkisini almadan gerçekleĢtirmeyi baĢardı. 

Bu baĢarı ile birlikte kurmuĢ olduğu denge politikası ve geniĢ bir istihbarat ağına 

sahip olması sultanın uzun süre tahta kalmasında en önemli etkendir. TaĢra 

üzerinde valiler ile direk temasta bulunan padiĢah hem kendisinden habersiz iĢ 

yapılmasını engellemiĢ hem de taĢra ve halkın üzerindeki otoritesini 

arttırmıĢtı.1871 Vilayet Nizamnamesi ile ülke genelinde yapılmak istenen 

yenilikler II. Abdülhamid döneminde de devam etti. Diğer yıllardaki 

yönetimlerden ayrı olarak bu dönemde II. Abdühamid tüm gücü elinde topladı.   
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