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Öz: Bu araştırma Tanzimat dönemi ile birlikte Osmanlı Devleti’nin merkezi idaresini taşraya 

yaymak amacıyla attığı adımları inceleyerek bu yeni politikanın uygulanmasında karşılaşılan 

güçlükleri ve bu politikanın sonuçlarını ortaya koymaktadır. Çalışma Osmanlı Devleti’nin yeterli 

sayıda yetişmiş idareciye sahip olmaması nedeniyle, merkezin otoritesini arttırmak için giriştiği 

uygulamalarda yerel eşraf ve ayanlara muhtaç olduğunu bu yüzden de istenilen hedeflere 

ulaşılamadığını tespit etmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Tanzimat, Muhassıllık, Osmanlı Taşrası, Vilayet İdare Meclisi, Osmanlı 

Devleti 

Abstract: This research examines the centralization efforts of the Ottoman Empire in the tanzimat 

or reorganization period and presents the challenges in the implementation of the centralization 

policy.  The article argues that because the Ottoman Empire lacked sufficient numbers of trained 

administrators in its quest to centralize the local administrations it was forced to rely on the local 

power houses and regional landlords, which in turn prevented the central authority from reaching 

its goals. 

Keywords: Tanzimat, Tax Collection, Ottoman Empire, Provincial Administrative Council, 

Ottoman Empire 

Giriş 

Yenileşme girişimlerine uzun süreden beri tanık olan Osmanlı Devleti’nde Tanzimat o 

zaman kadar yapılagelen reformlardan farklı olarak kapsamlı bir yenileşme hareketi başlattı.
 1

 

Altyapısı 18. yüzyıldaki ıslahatlar ile oluşturulan ve büyük oranda II. Mahmud dönemindeki 

yeniliklere dayanan Tanzimat, 3 Kasım 1839 tarihinde bir törende okunan Hatt-ı Şerif 

(Tanzimat Fermanı) ile başlamıştır.
2
 Gülhane’de okunan bu ferman, devletin resmî gazetesi 

Takvim–i Vekâyi’de yayınlandı. Hükümet bu dönemde Gülhane Hattı’nın yeni bir devrin 

başlangıcı olduğunu göstermek için elinden geleni yapmaya çalıştı.
3
 Bu doğrultuda hatt-ı 

şerifin ilanından bir hafta sonra, her eyalet valisine ve sancak mütesellimine ayrı ayrı bir 

ferman halinde tebliğ olundu. Bu fermanda vergi ve asker maddesi hakkında ileride 

gönderilecek emirlerin beklenmesi ve bunun dışında fermandaki bütün esasların derhal 

icrasına girişilmesi bildirildi. Ayrıca Gülhane Hattı’nın evvela sancak merkezi olan şehirlerin 

büyük meydanlarında bütün ileri gelenler ve halkın önünde büyük merasimle okunması ve 

sonra kazalara ve kasabalara birer birer gönderilip “büyük ve küçük umum ahali ve reayaya 

güzelce anlatarak” açıklanması istendi.  Sultan Abdülmecid’in tahta çıkışından dört ay sonra, 

Gülhane Hattı ile ilan edilen prensiplerin neticesi veya daha doğrusu bunların doğrudan 

doğruya tatbikata konulmasıyla on bir seneden beri idarenin çeşitli dallarına sokulmuş 

                                                           
1 Ahmet Uzun, Tanzimat ve Sosyal Direnişler, Eren Yayınları, İstanbul 2002, s. 9. 
2 Engelhardt, Tanzimat ve Türkiye, Çev. (Çeviren) Ali Reşad, Kaknüs Yayınları, İstanbul 1999, s. 44. 
3 Halil İnalcık, “Tanzimatın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 

C. 6, İletişim Yayınları, İstanbul 1985, s. 1536. 
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ıslahatların tamamı daha net bir şekilde ele alınmaya başlandı.
4
  Bu prensiplerin temel amacı 

ise imparatorluk kurumlarının modernleştirilmesi ve devletin devamlılığını sağlamaktı.
5
  

İçeriği itibarıyla Gülhane Hattı’nı temel olarak beş bölüme ayırmak mümkündür. Birinci 

bölümde, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren Kur’an’ın hükümlerine ve şeriatın 

kanunlarına saygı gösterildiğinden, devletin kuvvetli ve halkın müreffeh bir hale geldiği 

belirtilmekteydi. İkinci bölümde, yüzyıllardan beri türlü gaileler ve türlü sebeplerle ne şeriata 

ne de faydalı kanunlara saygı gösterildiğinden dolayı devletin eski kuvvet ve refahı yerine 

zayıflığın ve fakirliğin geçmiş olduğu anlatılmaktaydı. Üçüncü bölümde ise bu itibarla 

Allah’ın inayeti ve Peygamber’in yardımıyla devletin iyi idaresini sağlamak için bazı yeni, 

kanunların konulması gerektiğine işaret edilmekteydi. Dördüncü bölümde de yeni kanunları 

dayandırılacağı genel prensipler, Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanın ırz, namus, can ve 

mal güvenliğinin sağlanması, vergilerin düzenli ve usule göre ayarlanması ve toplanması ve 

askerlik ödevinin düzenli bir usule bağlanması şeklinde ifade edilmekteydi. Beşinci bölümde 

ise yeni kanunların dayandırılacağı genel prensipler belirtilmekteydi.
6
 Hattın ilan edilmesinden 

hemen sonra içerdiği bu prensiplerin uygulanmasına geçilmiş ve ülke yönetiminde idarî, malî, 

askerî ve adlî alanlarda köklü değişiklikler yapılmaya başlanmıştır. Devlet yapısının temel 

taşları olan kurum ve kuruluşların çağın gereklerine uygun bir düzenlemeye tabi tutulması 

çerçevesinde başta II. Mahmud’un saltanatının son yıllarında önemli değişikliklerin başladığı 

merkez teşkilâtı
7
 olmak üzere taşra teşkilâtı, güvenlik, ordu, eğitim-öğretim, basın yayın 

sağlık, dış ilişkiler, maliye ve ekonomi alanlarında önceki dönemlere mukayese edilmeyecek 

önemli reformlar gerçekleştirildi.
8
  

Tanzimat’ın idare alanında getirdiği yeniliklerden biri olan taşra idaresindeki 

düzenlemelerden istenilen neticenin elde edilmesi ve etkili bir taşra idaresi oluşturma 

çalışmaları, diğer alanlar ile mukayese edildiğinde uzun soluklu bir tecrübe dönemini ortaya 

koydu. II. Mahmud Dönemi’ndeki merkezi politikalar ile Tanzimat’ın yeni ilkelerine bir ön 

hazırlık devresi yaşadığını gördüğümüz taşra idaresinde etkili bir yönetim mekanizması teşkil 

etmek yaklaşık otuz yıllık bir arayışın sonunda ortaya çıktı. Bu bağlamda bu çalışmanın 

konusunu Tanzimat’ın taşradaki düzenlemeleri, özellikle eyaletlerde teşkil edilen meclisler, 

bunların fonksiyonları ve bu düzenlemeler içinde valinin konumu oluşturmaktadır. Bunun 

yanında uygulamada karşılaşılan bazı sorunlara ilişkin örnekler verilmeye çalışılacaktır.  

Tanzimat fermanını bütün ülkeye tatbik etmek isteyen devlet bu aşamada taşranın da 

görüşüne başvurmayı ihmal etmedi. Fermanın tatbiki sürecinde eyaletlerden gelecek 

murahhaslardan hem eyaletleri ve buralarda yapılacak işler hakkında bilgi alınacak hem de bu 

yolla bu temsilcilerin Tanzimat’ı iyice anlamaları sağlanacak ve eyaletlerde çıkması muhtemel 

karışıklıkların önüne geçilecekti.
9
 Bu ön çalışma neticesinde Bâb-ı Âli, taşraya ilişkin 

                                                           
4 M. A. Ubucini, Osmanlı’da Modernleşme Sancısı, Çev. Cemal Aydın, Timaş Yayınları, İstanbul 1998, s. 31. 
5 Stanford Shaw, “The Origins of Representative Government in the Ottoman Empire: An Introduction to the 

Provincial Councils, 1839-1876”, Near Eastern Round Table, 1967-1968, Haz. R. Winder, University of New York 

Press, New York 1969, s. 57. 
6 Yavuz Abadan, “Tanzimat Fermanının Tahlili”, Tanzimat, C. 1, MEB Yayınları, İstanbul 1999, s. 31-59; Enver 

Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. V, TTK, Ankara 1988, s. 170-171; Halil İnalcık, “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-i 

Hümâyûnu”, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, Eren Yayıncılık, İstanbul 1996, s. 350-352. 
7 Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868), TTK, Ankara 1999, s. 19-40; Ali 

Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform (1836-1856), Eren Yayınları, İstanbul 1993, s. 

189-218. 
8 Musa Çadırcı, “Tanzimat”, Tanzimat Sürecinde Türkiye Ülke Yönetimi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2007, s. 

58. 
9 Cevdet Küçük, Tanzimat Devrinde Erzurum, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Sonçağ 

Tarihi Kürsüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi) İstanbul 1975, s. 160-161. 
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reformların yapılacağı yerler konusunda seçici davrandı. Nitekim Tanzimat’ın ülke genelinde 

geçerli olacağı ilan olunduysa da malî hükümlerinin kısa sürede tüm ülkede uygulanması 

mümkün olmadığı ve bunun zamana ihtiyacı olduğu dikkate alınarak uygulamaya önce 

merkeze yakın pilot olarak seçilen bazı bölgelerden başlandı.
10

 Böylece ülke Tanzimat’a dâhil 

edilen ve edilmeyen eyaletler diye iki kısımda mütalâa edilmiştir. Tanzimat’a dâhil edilmeyen 

eyaletlerde bu düzenin getirdiği yeni malî esaslar hemen uygulanamamış ve buralarda eski 

usuller geçerli olmaya devam etmiştir. Fermanı içeren ve tüm eyaletlere gönderilen genelgede 

Tanzimat’ın can, mal, namus ve ırzın korunması prensibinin geçerli olacağı belirtilse de 

özellikle mali konulardaki yeniliklerin hemen uygulanmaya konulması mümkün değildi.
11

 

Bundan dolayı Tanzimat dışında kalan bölgeler zamanla Tanzimat’a dâhil edilmek istendi. 

Seçilen pilot bölgeler kapsamında başta Edirne Eyaleti olmak üzere, Hüdavendigâr (Bursa), 

Konya, Aydın, Sivas ve Ankara eyaletlerinde Tanzimat’ın öngördüğü şekilde mal, mülk ve 

nüfus sayımı yaptırılarak uygulamaya geçildi.
12

 Tanzimat’ın dışında tutulan Rumeli’de Evliye-

i Selâse (Yanya, Tırhala, Manastır); Anadolu’da ise Diyarbekir ve Erzurum eyaletlerinde 

1845’te Tanzimat’ın tatbikine karar verildi.
13

 Bu süreçte Trabzon da öncelikli eyaletlerden 

biriydi. Fakat özellikle âyân ve ağaların vergi konusundaki muhalefeti ve de bölgedeki en etkin 

âyân ailelerinden biri olan Hazinedarzâdelerin
14

 valiliği ellerinde bulundurmaları nedeniyle 

uygulamanın ertelenmesine karar verildi.
15

 Trabzon’da uygulama için merkezden atanan 

valiler dönemini başlatan Damad Halil Paşa’nın valiliğine denk gelen bir geçiş sürecine ihtiyaç 

duyuldu.
16

 Nihayetinde Tanzimat Trabzon’da 1264 (1847) ve en son olarak da Bosna’da 1267 

(1850) yılında yürürlüğe konuldu.
17

  

Yapılan taşra idari düzenlemeleri açısından bakıldığında Tanzimat’ın taşra reformlarında 

mühim bir dış tesir olduğu görülür. Tanzimatçıların, azınlıkları öne sürerek eyaletleri adem-i 

merkeziyetçi bir yapıya kavuşturmak için sürekli müdahalelerde bulunan dış devletlerin bu 

politikasına karşı oluşturdukları merkeziyetçi eyalet yönetimi de kısmen Batı menşeli bir 

yenilikti.
18

 Engelhardt, Mustafa Reşid Paşa’nın uzun süre Paris’te bulunmuş olmanın verdiği 

tecrübe ile Fransa idare usulünün bazı yönlerini iktibas ettiğini ifade eder.
19

 İleride de 

                                                           
10 Ahmet Cevat Eren, Tanzimat Fermanı ve Dönemi, Haz. Alişan Akpınar, Derin Yayınları, İstanbul 2007, s. 41. 
11 Zafer Gölen, Tanzimat Döneminde Bosna Hersek, TTK, Ankara 2010, s. 66.  
12 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, TTK,  Ankara 1997, s. 190. 
13 Ahmed Lûtfî Efendi, Vak’anüvîs Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, C. 6-7-8, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999, s. 

1187; Küçük, agt, s. 211; Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Eren Yayıncılık, İstanbul 1992, s. 6. 
14 Mehmet Beşirli, “Trabzon Valisi Hazinedarzâde Osman Paşa ve Zamanı (1827-1842), Karadeniz Tarihi 

Sempozyumu (25-26 Mayıs 2005), c. I, KTÜ Yayınları, Trabzon 2007, s. 395-415; Mehmet Beşirli, “XIX. Yüzyılın 

Başlarında Karadeniz Bölgesi ve Âyân-Devlet Perspektifinden Trabzon Valisi Hazinedârzâde Süleyman Paşa”, 

Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, 03-05 Mayıs 2001, c. I, Trabzon 

Valiliği Yayınları, Trabzon 2002, s. 327-340; Abdullah Bay, Trabzon Eyaletinde Mütegallibe Hareketleri ve 

Ayanlık (1750-1850), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum 2007, s. 

187-299; Karagöz,  Rıza, Karadeniz’de Bir Hanedan Kurucusu Haznedarzade Süleyman Paşa, Etüt Yayınları, 

İstanbul 2009. 
15 Özgür Yılmaz, Tanzimat Döneminde Trabzon, (Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yayınlanmamış Doktora Tezi) Trabzon 2012, s. 94-130; Abdullah Saydam, “Trabzon’un İdarî Yapısı ve Yenileşme 

Zarureti (1793–1851)” Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), S. 5, 

2005, s. 308-316; E. Esin Sarıoğlan, Tanzimat’ın Trabzon’da Uygulanması (1839-1856), (Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Trabzon 1996, s. 32-48; Musa Çadırcı, 

“Tanzimat‘ın Karadeniz Bölgesi’nde Uygulanması” OMÜEF, Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri 

(13-17 Ekim 1986), Samsun 1988, s. 191-198. 
16 Ahmed Lûtfî Efendi, Vak’anüvîs Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, 6-7-8, s. 1215. 
17 Eren, age, s. 65.  
18 İlhan Tekeli-İlber Ortaylı, Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, ed. Ergun Türkcan, Türk İdareciler Derneği 

Yayınları, Ankara 1978, s. 9.  
19 Engelhardt, age., s. 107. 
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görüleceği gibi eyalet sisteminden vilayet sistemine geçilirken Fransız il yönetimi doğrudan 

doğruya devlet yönetimine aktarılmıştı. Ubicini de Tanzimat’ın en liberal kuruluşlarından biri 

olarak tarif ettiği taşradaki meclisleri değerlendirirken, bunların Fransız taşra idaresindeki 

kurumlara benzediğini ifade etmektedir.
20

 Fakat bu benzetmelere karşın Ortaylı, Tanzimat 

idarecilerinin kendilerine model olarak Metternich Avusturya’sını örnek aldıklarını belirtir.
21

 

Çadırcı ise dönemin Osmanlı devlet adamlarının çoğunun görüp inceleme imkânı bulduğu 

Fransız Departemente sisteminin ülke yönetiminde izleri olduğunu; fakat model olarak Fransız 

ülke yönetim biçiminin alındığını ileri sürmenin doğru olmayacağını belirtmektedir.
22

 Buradan 

da anlaşılacağı üzere Tanzimatçılar Osmanlı İmparatorluğu’nun koşullarına göre Avrupa’da 

mevcut taşra idari sisteminden hareketle bir “Osmanlı İdare Modeli” yaratmaya 

çalışmışlardı.
23

 

Gülhane Hattı’na Osmanlı toplumunun her kesiminden farklı sesler yükseldi. Hükümetin 

korktuğu gibi her zümre reformları kendine göre yorumlamaya girişti. Müslüman ahali 

genellikle gayrimüslimlere verilen müsaadelerden hoşlanmadı.
24

 Mültezimler, âyânlar, 

sarraflar ve ulema gibi çeşitli kesimler reformlara olumsuz tepkiler verdi.
25

 Buna karşın 

Gülhane Hattı’nın ilanı Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslim toplulukların önderlerini, yeni 

tayin olunacak olan muhassılları, voyvodaları ve Avrupa basınını ziyadesiyle memnun 

etmişti.
26

 İngiltere ve Fransa Osmanlı ülkesindeki çıkarları açısından Rusya’ya karşı daha 

güçlü bir Osmanlı Devleti görmek istedikleri için Tanzimat hareketini olumlu karşılarken, 

Tanzimat’ın Osmanlı Devleti üzerindeki batı etkisini arttıracağını düşünen Rusya ve Avrupa 

usullerinin Osmanlı Devleti’ni zayıf düşüreceğini düşünen Avusturya Tanzimat’a açıkça 

muhalefet etmişti.
27

 Ülke içinde, eşitliğin getireceği sonuçları uzun uzadıya düşünmeyen reaya, 

kendilerine verilen geniş hakların faydalarından ve üstünlüklerinden yararlanabilmek için 

şikâyetlerinin duyulacağına ihtimal verdikleri her yerde seslerini yükseltti.
28

 Gerek Müslüman 

gerekse de gayrimüslim kesimlerden gelen bu tepkiler imparatorluk içinde önemli sosyal 

hareketlere ve geleneksel yapıda sarsıntılara neden olmuştur.
29

 Şüphesiz bu tepkilerin en iyi 

gözlemlenebildiği alanlardan biri de taşra idaresi oldu.    

Tanzimat’ın Osmanlı taşrasında uygulanma sürecini inceleyen çalışmalarda muhassıllık 

uygulamalarından 1864 Vilayet Nizamnamesi’ne kadar olan Osmanlı taşra idaresinin oluşum 

sürecine dair seçilen pilot bölgelerde yapılan uygulamaların göz önünde bulundurulduğu bir 

anlatım tarzı hâkimdir. Oysaki Tanzimat’ın taşradaki uygulanması sürecinde kaide-i tedriç 

veya bir deneme-yanılma yöntemi izlendiği için Tanzimat’ın taşradaki bu tecrübe döneminin 

imparatorluğun tüm eyaletleri için aynı dönemde yaşandığını söylemek zordur. 1840’lı yıllarda 

                                                           
20 Ubicini, age, s. 51-52; Eren, age, s. 42; Küçük, agt, s. 347; İnalcık, age, s. 6. 
21 İlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880), TTK, Ankara 2000, s. 18. 
22 Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 251. 
23 Seyitdanlıoğlu, age, s. 26; Carter Findley, “The Evolution of System of Provincial Administration as Viewed 

from the Center”, Palestine in the Late Ottoman Period, ed. David Kushner, Brill Academic Publishing, Leiden 

1986, s. 8. 
24 İnalcık, Tanzimatın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler, s. 1536; Engelhardt, age, s. 47. 
25 Roderic H. Davison, Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform (1856-1876), Çev. O. Akınhay, Agora Kitaplığı, 

İstanbul 2005, s. 45. 
26 Uzun, age, s. 8. 
27 Karal, age, s. 185-191. 
28 Salahi R. Sonyel, “Tanzimat and Its Effects on the Non-Muslim Subjects of the Otoman Empire”, Tanzimat’ın 

150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu Ankara 31 Ekim-3 Kasım 1989,  TTK, Ankara 1994, s. 368-369; Bilal 

Eryılmaz, Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, Risale, İstanbul 1996, s.100-101; Engelhardt, age, 

s. 59. 
29 Yasemin Avcı, Bir Osmanlı Anadolu Kentinde Tanzimat Reformları ve Kentsel Dönüşüm: Denizli (1839-1908), 

Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010, s. 62-82. 
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muhassıllık ile başlayan “ideal düzen arayışlarının” uygulamaların 1850’lere kadar yayıldığını 

göz önüne alırsak, bu süreçteki pek çok pratiğin bazı eyaletler için eksik kaldığını 

söyleyebiliriz. Bazı eyaletlerde uygulamaya geçilmesi için âyân kökenli yerli hanedanların 

valilik dönemlerinin sona ermesi beklenmiş ve merkezden atanan valiler ile reformlar 

uygulamaya konulmuştu.
 30

  Hatta bu süreçte bir geçiş dönemine de ihtiyaç duyulmuş ve bu 

süreçte başka etkili âyânların neden olduğu muhalefet bertaraf edilmeye ve halk da Tanzimat’a 

ısındırılmaya çalışılmıştır.
31

 Dolayısıyla pilot bölgelerin 1840’lı yıllardan itibaren yaşadığı bu 

tecrübe dönemi Trabzon ve bunun gibi Erzurum, Van, Harput gibi eyaletler için daha geç 

yaşandı. Bu bakımdan Tanzimat’ın ülke genelindeki uygulanma sürecinin Tanzimat öncesi 

idari farklılıklar ile birlikte bölgesel ve uygulanma süreci açısından da değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  Zira yurtluk ve ocaklık olarak tanımlanan vergi sisteminin geçerli olduğu 

yerlerin Tanzimat’ın yeni ilkelere entegre olması süreci daha sancılı olmuş ve buralarda yeni 

sisteme karşı önemli bir direnç ortaya çıkmıştır.
32

 

Tanzimat’ın temel ilkelerinden biri de vergilerin adil bir şekilde toplanması olduğu için 

reformlar maliyede yoğunlaşmıştı. Reformlara temel olarak taşra idaresinde bir dizi 

düzenlemenin yapılması ve bazı yazarların ifade ettiği gibi, Batı’nın çıkarlarıyla paralel olan 

merkezi idarenin kuvvetlendirilmesi ilkesiyle mali kaynakların tek elden kontrol edilmesi 

anlayışı hâkim olmuştu.
33

 Böylece taşrada yerel unsurların toplam hâsıladan alacakları payın 

ve dolayısıyla da güçlerinin azaltılması amaçlanıyordu.
34

 Diğer bir ifade ile idari sahada 

yapılan ıslahat daha ziyade mali merkeziyetçilik sistemini uygulamak için bir vasıta olarak 

kullanılmış görünmektedir.
35

 Burada taşra idaresinde öne çıkan yetkili de vali oldu. Bu yeni 

idari anlayış çerçevesinde idari teşkilâtta yapılan ıslahatla Osmanlı taşra idaresinde geniş 

yetkileri olan valilerin yetkilerinin azaltılması amaçlanmaktaydı.
36

  Bunu icra edecek olan 

kurum da, Tanzimat’ın temel prensiplerini hayata geçirecek bir reform meclisi ve bir yüksek 

yargı organı olarak karşımıza çıkan Meclis-i Vâlâ’nın
37

 kararları gereği tesis edilen 

Muhassıllık Meclisleri idi. 

A. İlk Başarısız Deneme: Muhassıllık Meclisleri 

Gülhane Hattı’nda “her şahsın, emlak ve kudretine göre bir münasib vergi tayin olunarak 

kimseden ziyade şey alınmaması” temel şart sayılmış ve devletin başlıca gelir kaynaklarını 

teşkil eden yed-i vahid yani tekel ve iltizam sistemi tenkit edilmişti.
38

 Gülhane Hattı’nda hiçbir 

                                                           
30 Örnek olarak ilk ciddi uygulama denemelerinin 1847’de yapıldığını gördüğümüz Trabzon Eyaleti’nde uygulama 

için Damad Halil Paşa’nın başlattığı merkezden atanan valiler dönemini beklemek gerekmişti. Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi (BOA), İrade, Meclis-i Mahsus (İ.MM), 87/2466,  23 L 1262/14 Ekim 1846. 
31 Yine Trabzon örneğinde uygulamayı sekteye uğratan en önemli gelişmenin eyaletin doğu tarafını etkileyen 

Acaralı Kör Hüseyin Bey isyanı olduğu görülmektedir. BOA, İrade, Meclis-i Mahsus (İ. MM.), 87/2468- Lef 9, 23 

L 1262/14 Ekim 1846; BOA, İrade, Meclis-i Mahsus (İ. MM.), 87/2463, 24 Ş 1262/17 Ağustos 1846. 
32 Fatih Gencer, “Merkezîleşme Politikaları Sürecinde Yurtluk-Ocaklık Sisteminin Değişimi”, Ankara Üniversitesi 

DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, s. 49, 2011, s. 75-96; Cabir Doğan, “Tanzimat’ın Van’da Uygulanması ve Han 

Mahmud İsyanı”, History Studies, C. 3, S. 2,  2011, s. 149-150. 
33 Stefan Yerasimos, “Tanzimat’ın Kent Reformları Üzerine”, Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı 

İmparatorluğu, ed. H. İnalcık-M. Seyitdanlıoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 2006, s. 510-511. 
34 Uzun, age, s. 10. 
35 İnalcık, Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler, s. 1537. 
36 Stanford Shaw-Ezel K. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. II, Çev. Mehmet Harmancı, E 

Yayınları, İstanbul 1983, s. 117. 
37 Seyitdanlıoğlu, age, s. 35-47; Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 185-190; Stanford J. 

Shaw, “The Central Legislative Councils in the Nineteenth Century Ottoman Reform Movement Before 1876”, 

International Journal of Middle East Studies, C.1, S.1, 1970, s. 51-84. 
38 Reşat Kaynar, Mustafa Reşid Paşa ve Tanzîmat, TTK, Ankara 1991, s. 224-225; İnalcık, Sened-i İttifak ve 

Gülhane Hatt-i Hümâyûnu, s. 351. 
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faydası olmayan ve mültezimin keyfi uygulamalarıyla bir zulme dönüştüğü ifade edilen iltizam 

usulüne göre halktan vergiyi tahsil edecek olan mültezim, hangi yerin vergisini üzerine almış 

ise, muayyen taksitlerde devlete para vermeyi kabul eder ve sarraflardan birini de kefil 

gösterirdi. Hazine iltizama verdiği a’şar, rüsum ve sair varidatın taksitleri gelince sarraflardan 

talep ve tahsil ederdi. Mültezim, iltizam ettiği devlet varidatını halktan fazlasıyla tahsil etmek 

için her türlü vasıtaya başvurur ve halkın üzerinde büyük bir yük ortaya çıkardı. Mültezimin 

yaptığı zulmün hesabı sorulmadığından mültezimler zamanla hükümeti de dikkate almamaya 

başladı.
39

 İşte zamanla bu boyuta ulaşan iltizama karşı ilk hamle Tanzimat ile yapıldı. Gülhane 

Hattı’nın ilanından birkaç ay sonra Tanzimat’a dair taşralara gönderilen fermanlarda iltizam 

usulünün zararları özellikle belirtilmekteydi.
40

 Bundan dolayı iltizam usulünün yerine Gülhane 

Hattı’nın ilkeleri doğrultusunda muhassıllık uygulamasına geçilmesine karar verildi.
41

 Bu yeni 

sistemde muhassıllar bölgelerindeki gerçek vergi potansiyelini saptayacak ve iltizam usulü bu 

şekilde kaldırılabilecekti.
42

 Bu amaçla Muhassıl-ı Emval adı ile sancaklara doğrudan doğruya 

hükümetçe birer görevli atandı.
43

 Bosna, Arnavutluk, Erzurum, Trabzon, Van, Kars, 

Diyarbakır ve Bağdat istisna olmak üzere, Anadolu, Rumeli ve adalarda bu yeni sistem 

uygulamaya konuldu.
44

 Bu yeni uygulamaya göre “herkesin hal ü iktidar ve emval ü emlak ve 

akarına göre ber vech-i ta’dil olunması”; muhassılların görevlerini yapabilmeleri için 

“mücerreb’ül etvar ve dirayet ve sadakati bedidar birer memur-i müstakil intihab ve tayin ve 

maiyetlerine lüzumu mikdar ketebe terfik olunarak gönderilmesi…” istenmekteydi.
45

 Daha da 

önemlisi sancak merkezlerinde vergilerin saptanıp dağıtımı ve diğer işlerin görüşülüp 

kararlaştırılması için ilk kez “Muhassıllık Meclisleri” kurulmasına karar verilmesiydi.  

Muhassılların aldığı talimata göre
46

 hazineye ait tüm gelir kaynaklarının defterleri 

muhassıllara verilecek, kayıtları bulunmayan veya bulunamayan gelirler saptanıp kayda 

geçirilecek ve en kısa sürede hazineye bildirilecekti. Muhassılların görevini belirleyen bu 

talimatnamede ayrıca nüfus sayımının nasıl yapılacağı devlet memurlarına ödenecek yolluk ve 

diğer giderlerin hazinece nasıl karşılanacağı da açıklanıyordu.
47

 Herkesin ödeyeceği vergi 

                                                           
39 Mehmet Genç, “İltizam”, DİA, C. 22, Ankara 2000, s. 154-158;  Kaynar, age, s. 225-226. 
40 “işbu vergi maddesinin yolsuzluğuna ve ahali ve tebaanın rahatsızlığına asıl sebeb veren şey memalik-i mahrusa-

i şahanemde el-yevm cari olan iltizamat usûl-i muzırrası olup yani mürettebat-ı muayyene-i Devlet-i Aliyyemde ve 

masarifat-ı saire-i memleketden zaid ahali-i bilad ve aceze-i ibaddan pek çok akçe çıkıp halbuki bu makule zaid 

olarak ahz u tahsil olunan mebaliğise ne hazain-i celile-i şahane ve ne bir gûne esbab-ı memuriyet-i Memalik-i 

Mahrusa-i padişahaneme menfaat ve faidesi olamayarak hemen mültezim gürühu ellerine geçerek telef olmakda ve 

sene be sene madde-i reddiyye-i  zulmiyye ve tahribiyye artmakta olduğundan….” Ahmed Lûtfî Efendi, Vak’anüvîs 

Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, 6-7-8, s. 1084-1085. 
41 Bu yeni düzenleme ile hükümet tüm idari sorumluluğu aldığı gibi hükümet ile halk arasındaki aracılar da ortadan 

kalkıyordu. B. Abu Manneh, “Jerusalem in the Tanzimat Period the New Ottoman Administration and the 

Notables”, Die Welt des Islams, S. 30, 1990,  s. 1-44. 
42 Yavuz Cezar, “Tanzimat’a Doğru Osmanlı Maliyesi”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. 4, 

İletişim Yayınları, İstanbul 1985, s. 932. 
43 Bu süreçte pilot bölgelerin dışında kalan Trabzon’a da bir görevli gönderilmesine karar verildi. Karantina 

Nazırlığı ve Halep defterdarlığı yapan Lebib Efendi’nin Trabzon’a gelerek halkın Tanzimat’a karşı tutumunu ve 

burada muhassıllık teşkilatının tesis edilebilme imkânlarını araştıracaktı. BOA, İrade, Dâhiliye (İ. DH), 29/1376, 9 

Za 1256/22 Ocak 1841. 
44 Ayla Efe, Muhassıllık Teşkilâtı, (Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi) 

Eskişehir 2002, s. 7. 
45 Lûtfî Efendi, Vak’anüvîs Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, 6-7-8, s. 1085. 
46 Kaynar, age, s. 237-245. 
47 Özellikle bu meclis üyelerinin ve diğer görevlilerin maaşları konusunda yetkililer önemle ikaz ediliyorlardı. Buna 

göre “zikr olunan muhasılların ve gerek maiyetlerinde istihdam edecekleri ketebe ve hademenin iktiza eden maaş ve 

mahiyyeleri muhasıllık emvalinden ita olunacağından bunlar içün zinhar ve zinhar ahali ve fukaradan bir akçe ve 

bir habbe alınmaması” istenirken halkın bu yeni düzenleye karşı bakışını sekteye uğratacak herhangi bir adımdan 

kaçınılması gerektiği bildirildiği gibi yıllardır halkın maruz kaldığı usulsüzlüklere de bir açıdan işaret edilmiş 

oluyordu. Lûtfî Efendi, Vak’anüvîs Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, 6-7-8, s. 1086. 
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saptanıncaya kadar hazinenin zarar görmemesi için peşinen bir miktar vergi toplanması, daha 

sonra bunun asıl vergilerden düşülmesi kabul edilmişti. Bunun yanında memur ve görevlilerin 

değişik adlar altında halktan kendileri için aldıkları her türlü resim ve aidat yasaklanıyordu.
 48

  

Tanzimatçılara göre devlet memuru olan muhassılların ve teşkil edecekleri meclislerin 

yeni vergi sisteminde harekete geçmeleri, Tanzimat’ın icra edildiği yerlerde şikâyeti ve 

adaletsizliği kaldırmaya hizmet edecekti. Ancak çok kısa bir süre içinde uygulama umulanın 

tersine sonuç verdi. Bilgisizlik, ulaşım güçlükleri ve benzeri zorlukların yanı sıra yıllardan beri 

hazineye hiç vergi ödememiş olanların muhalefeti yüzünden istenilen sonuç alınamadı. Çoğu 

yerde halk gerçek gelirini gizlerken, bazı bölgelerde de muhassıllar halkın gelirini olduğundan 

fazla yazıyordu.
49

 Gerek muhassıllar gerekse de Muhassıllık Meclisleri üyelerinin tutumları da 

taşrada şikâyetlere neden olmaya başladı.
50

 Bu yeni uygulamaya sadece taşrada muhalefet 

ortaya çıkmıyordu. Muhassıllık uygulamasından dolayı şahsi menfaatleri doğrudan doğruya 

zarara uğramış sarraflar yeni tedbirlerin aleyhinde pek çok entrikalar çevirdi.
51

 Bu bağlamda 

uygulamanın bu ilk günlerinde gösterilmesi gereken müsamahalar tahsilâtı ve doğal olarak 

devletin gelirlerini azalttı.
52

 Gösterilen bütün çabalara karşın kâr ve zarar şöyle dursun, kaç 

kuruş gelir olduğunun ortaya çıkarılması bile mümkün olmadı. Muhassıllar birbirinden 

bağımsız olarak çalıştıkları için toplanan vergilerin bir arada merkeze gönderilmesi de zaman 

aldı.
53

 Böylece bu vergi reformunun meyvelerini elde etmek için daha çok zamana ihtiyaç 

olduğu görüldü. 

Uygulamadaki aksaklıkların yanında, Muhassıllık uygulamasına karşı oluşan muhalefeti 

de özellikle belirtmek gerekir. Tanzimat’a karşı oluşan muhalefette, Tanzimat’ın yeni ilkeleri 

ve bu yeni ilkelerin uygulanmasındaki yanlışlar ve aksaklıklar gibi iki ana neden etkili oldu. 

Tanzimat’ın taşra idaresinde ortaya çıkardığı muhalif kesimler arasında, taşrada küçük 

iltizamları eline alan ve bu yolla zenginleşen âyânlar ve ağalar ilk sıradaydı.
54

 Bu ağalar 

servete göre vergi ödeme prensibinin uygulanması yüzünden ödeyecekleri vergi miktarının 

birden bire arttığını ve eskiden olduğu gibi angarya yoluyla yerleşmiş adetler ve çeşitli 

suiistimallerle elde ettikleri çıkarları kaybettiklerini gördüler. Vergi vermekte herkesin eşit 

olması ilkesi, imtiyazların ve muafiyetlerin kaldırılması, eskiden az vergi veren âyânların 

yanında çorbacıların ve vergiden muaf bulunan din adamlarının şiddetli muhalefeti ile 

karşılaştı.
55

 Hristiyan vakıfların vergiye tabi tutulması ve bu maksatla bu gelir kaynaklarının 

sınırlandırılması halk üzerinde büyük nüfuzu olan ruhban sınıfını da ıslahat aleyhine çevirdi. 

Bu gayrimemnun zümre arasında ulema sınıfı da bulunmaktaydı. Yapılan düzenlemeler kadılık 

teşkilâtı mensuplarının yetkilerinde de bazı değişiklikler öngörüyordu. Muhassıllık 

düzenlemesine göre kadılar da maaşlı memurlar haline getirildi. Şer’i mahkemelerin yetkileri 

                                                           
48 İnalcık, Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler, s. 1538. 
49 Musa Çadırcı, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Eyalet ve Sancaklarda Meclislerin Oluşturulması (1840-1864)”, 

Tanzimat Sürecinde Türkiye Ülke Yönetimi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2007, s. 261-262. 
50 Erdoğan Keleş, “Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler”, Tarih Araştırmaları 

Dergisi, C. 24, S. 38, 2005, s. 264; Metin Ünver, Tanzimatın Midilli Adası’nda Tatbiki, (İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul 2006, s. 48-56; Uzun, age, s. 15-30. 
51 Engelhardt, age, s. 48; İnalcık, Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler, s. 1539. 
52 Kaynar, age, s. 283-284. 
53 Shaw- Shaw, age, s. 120; Çadırcı, Eyalet ve Sancaklarda Meclislerin Oluşturulması, s. 262. 
54 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, İstanbul 1995, s. 163; Bu durum devletin en 

önemli çekincelerinden biriydi. Lebib Efendi yerine Trabzon’a memur edilen Galata Eski Muhassılı Azmi 

Efendi’ye verilen tezkirede bu durum “Eyaletin vücûh ve ahalisi emlak ve arazilerinin çoğunu zorla zabt 

ettiklerinden şimdi eski usulün feshi durumunda ellerinde bunları gösteren senetler bulunmadığından eskisi gibi 

menfaatlerine ve temettuat-ı mahsuselerine sahip olamayacaklarından bu yeni usul hakkında fesat çıkaracaklardır” 

sözleriyle ifade ediliyordu. BOA, İrade Dahiliye (İ. DH),  33/1541,  24 Z 1256/16 Şubat 1841. 
55 Eren, age, s. 47. 

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTMUH%2CTSOS%2CTHUK&keyword=Tarih%20Ara%FEt%FDrmalar%FD%20Dergisi&s_f=4
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTMUH%2CTSOS%2CTHUK&keyword=Tarih%20Ara%FEt%FDrmalar%FD%20Dergisi&s_f=4
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oluşturulan meclisler ile sınırlandığı gibi kadıların bakacakları davalar arasında sadece alacak-

verecek davaları ve evlenme-boşanma davaları kalacak ve kadılar yaptıkları işlemlerden kendi 

hesaplarına vergi almayacaklardı.
56

 Bundan dolayı ulema sınıfı da âyân ve ağalar yanında yer 

almış ve halkı Tanzimat’a karşı kışkırtmıştı.
57

  

Belirli kesimlerin çıkarlarının zedelenmesinden kaynaklanan muhalefetten başka, 

uygulamadaki yanlışlardan ortaya çıkan bir hareket de söz konusuydu. Uzun yıllar 

alışılagelmiş bir düzenin birden değişmesi, eski ve yeni uygulamaların bir arada yapılmaya 

çalışılmasından kaynaklanan ikilik de Tanzimat’ın taşrada karşılaştığı önemli zorluklardandı.
58

 

Buna ilaveten uygulananın ne şekilde yapılacağına ilişkin önceden hazırlanmış bir program da 

yoktu.
59

 Diğer bir engel ise halkın bu yeni düzenlemelerden ilk anda soğumasına neden olan 

asıl önemli nokta, Tanzimatçıların uygulama için taşradaki mevcut kadrolara başvurmak 

zorunda kalmalarıydı.
60

 Yürütülecek reformun başarısı uygulayıcı kadroların nitelik ve 

genişliğine bağlıydı. Oysaki hükümet merkezinde alınacak kararları anlayacak ve 

imparatorlukta uygulama alanına koyabilecek her kademede bir yönetici kadrosunu oluşturmak 

hemen hemen mümkün değildi.
61

 İmparatorluğun bürokratik örgütü çöküntü içindeydi ve 

Tanzimat reformlarını taşrada uygulayabilecek yeterlilikte eleman eksikliği çekilmekteydi.
62

 

Dolayısıyla devletin elinde bu yeni düzeni taşrada uygulamak için, eski düzenin yolsuzluk ve 

haksızlıklarına alışkın zümrelerden başka bir alternatif yoktu.
63

 Nitekim muhassıllık görevine 

atanan kimseler, eski mültezimlere yakın ilişkileri olanlar arasından seçilmiş kişilerdi.
64

 

Çıkarlarının zedeleneceğini anlayan âyân aileleri ve vergi uygulamasını anlamayan bazı 

kimselerin direnmeleri uygulamayı güçleştirdi. Geleneksel olarak vergi toplamada görevlilerin 

sık sık yaptıkları yolsuzluklara muhassılların da katılması ayrı bir sorun oldu.
65

 Muhassıllık 

meclislerde Müslim-gayrimüslim dengesinin sağlanamaması yeni sorunları da ortaya çıkardı. 

                                                           
56 Hamiyet Sezer Feyzioğlu, Tanzimat Döneminde Kadılık Kurumu ve Şer’i Mahkemelerde Düzenlemeler, Kitabevi, 

İstanbul 2010, s. 47-64; Jun Akiba, “Kadılık Teşkilâtında Tanzimat’ın Uygulanması: 1840 Tarihli Ta’limnâme-i 

Hükkâm”, Osmanlı Araştırmaları, S. 29, 2007, s. 22-29; M. Alaaddin Yalçınkaya, “The Provincial Reforms of the 

Early Tanzimat Period As Implemented in the Kaza of Avrethisarı”, OTAM, S. 6, 1995, s. 363. 
57 İnalcık, Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler, s. 1540-1543; Karal, age, s. 192. 
58 Ahmet Aksın, “Tanzimat’ın Harput Eyaleti’nde Uygulanması ve Karşılaşılan Güçlükler”, Belleten, C. LXII, S. 

235, 1998, s. 854. 
59 Engelhardt, age, s. 49; Eren, age, s. 40; Musa Çadırcı, “Tanzimatın Uygulanması ve Karşılaşılan Güçlükler 

(1840-1865)”, Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri Bildirileri,  TTK, Ankara 1994, s. 97. 
60 Bunun yanında Tanzimatçılar tüm sistemi merkeziyetçi bir modele göre radikal değişikliklerle yenilemekte de 

güçlük çektiler. Bundan dolayı ister istemez eyalet yönetiminin yeniden düzenlenmesinde klasik kurum ve 

yöntemlere başvurmak zorunda kaldılar. Tekeli-Ortaylı, Belediyeciliğin Evrimi, s. 8. 
61 Musa Çadırcı, “Tanzimatın Uygulanmasında Karşılaşılan Bazı Güçlükler”, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü 

Uluslararası Sempozyumu Ankara 31 Ekim-3 Kasım 1989,  TTK, Ankara 1994, s.  295; Bu yetişmiş eleman 

eksikliği sadece reformun başlangıcında değil ilerleyen zamanlarında da en önemli sorunlardan biri olmayı 

sürdürmüştür. Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, TTK, Ankara 1998, s. 383. 
62 Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 19; Eren, age, s. 69. 
63 Muhassıllık sürecinde olmasa da, Trabzon Valisi İsmail Rahmi Paşa’nın Tanzimat’ı uygulama sürecinde 

müceddeden ve ibkaen yaptığı kaymakam ve müdür tayinlerinde tayin edilenlerin bir şekilde daha önce eyaletin 

idaresinde etkili olan Şatırzâdeler, Dizdarzâdeler, Hacısalihzâdeler, Uzunzâdeler, Kethüdazâdeler, Felekzâdeler ve 

Hazinedarzâdeler gibi eyaletin ileri gelenleri arasından seçildiği görülmektedir. İsmail Rahmi Paşa atamalarda bu 

şekilde bir tercih yapmasında hem yeterli idarecilerin olmaması hem de bu kesimlerden gelecek tepkilerden 

çekinildiğini dile getirmekteydi. BOA, İrade, Meclis-i Mahsus (İ. MM), 87/2472;Yerel ileri gelenlerin taşra 

idaresindeki etkinliği Cumhuriyet dönemine kadar devam eden bir süreçti. Hamdi Özdiş, Taşrada İktidar 

Mücadelesi: II. Abdülhamid Döneminde Trabzon Vilayeti’nde Eşraf, Siyaset ve Devlet (1876-1909), (Hacettepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara 2008, s. 20. 
64 Ayla Efe, “Osmanlı Devleti’nde Mali Sistem Arayışının Getirdiği Yerel Yönetim Uygulamaları: Muhassıllık 

Örneği”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S. 49, 2009, s. 69-73. 
65 Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 210-211. 
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Hristiyan halk sancak meclislerinde yeterince temsil edilemediklerinden şikâyet etmeye 

başladı.
66

  

Bu yeni düzende göze çarpan önemli yeniliklerden ve uygulamanın başarısızlığında etkili 

olan konulardan biri de valinin statüsünde görülen değişikliklerdir. Valiler görev yaptıkları 

eyaletin en yüksek idari ve mali amirleri oldukları için bütün mukataaların denetimi ve iltizam 

işleri, şehirde bulunan dini ve sosyal yapıların ve suyollarının tamiri, tabii afet durumunda 

temel ihtiyaç maddelerinin temini ve ihtiyaç duyulan görevliler için merkeze arz yazılması gibi 

görevleri ifa etmekteydi. Ayrıca eyaletin idari ve askeri bakımdan en önde gelen görevlileri 

olduklarından, çağrıldıkları vakit gerek kapu halkları ve gerekse de diğer sancaklardan 

emirlerine girecek olan askerlerle savaşa gitmekle yükümlü idiler.
67

 Ayrıca II. Mahmud 

zamanında yapılan merkeziyetçi politikalar çerçevesinde müşirlikler tesis edilmiş ve bu 

düzenleme ile eyaletin bütün idari, mali ve askeri idaresi eyaletteki tek merci olan müşirin 

yetkisine verilmişti. Sancak ve kazalarda bulunan diğer idareciler doğrudan doğruya müşire 

tabi oldular.
68

 Oysaki etkili bir taşra idaresi için müşirliklerin bir çözüm olmadığı sorunların 

devam ettiği görülmekte gecikmedi. Bundan dolayı Muhassıllık Meclisleri’nin kurulması ile 

valilerin mali yükümlülükleri ellerinden alınmasına gerekçe olarak özellikle valilerin keyfi ve 

kanunsuz müdahalelerini önlemek, vergilerin tertip ve tahsilinde adil hareket etmeyi sağlamak 

gösteriliyordu.
69

 Bunun yanında Tanzimat süresince devlet ile halk arasındaki en önemli 

aracılar olan kadı ve âyânın yetki kaybına uğramasının ortaya çıkardığı boşluk da bir alternatif 

olarak Muhassıllık Meclisleri’ni ortaya çıkardı. Bu yeni sistemde vali, hem hükümetten hem 

de yeni tesis edilen meclislerden gelen çifte bir denetime tabi olmaya başladı.
70

 Valiler 

eyaletlere ait her meseleyi karara bağlamak için mahalli idare meclisleri ile müzakere etmek 

mecburiyetinde idiler. Önemli yetkilere sahip olmakla birlikte, muhassılın klasik dönemin 

mali, idari ve askeri yetkilerini taşıyan valisi veya II. Mahmud dönemimin müşir valileri kadar 

geniş bir yetki sahibi olmadığı görülmektedir. Buradaki en önemli unsur ise muhassılın 

yetkilerini muhassıllık meclisinin vasıtasıyla kullanmak zorunda olmasıydı.
71

  

Muhassıllık Meclisleri’nin çalışma sistemine bakıldığında, burada en yetkili kişinin bizzat 

muhassıl olduğu görülmektedir. Bu meclislerde, muhassılların maiyetinde biri mal diğeri de 

nüfus ve emlak kâtibi olmak üzere iki kâtip, hâkim (kadı veya naib), müftü, asker zabiti ve 

yöre ileri gelenlerinden (vücûh-ı memleket) dirayetkâr ve iyi halli dört kişi bulunacaktı. Bu on 

kişilik meclise, gayrimüslim ahali bulunan yerlerde metropolit veya hahambaşı gibi ruhani 

veya dini reisler ile iki nefer kocabaşıları da girecekti.
72

 Fakat meclisin bu yapısı beraberinde 

bazı sorunları da getiriyordu. Öncelikle gayrimüslimlerin bu meclislerde temsili konusunda 

karışıklık çıktı. Mesela Hristiyanların çoğunlukta olduğu yerlerde bile Müslüman üyelerin 

gayrimüslimlerden fazla olması
73

 veya ikiden fazla gayrimüslim topluluğun bulunduğu yerde 

meclislere katılımın nasıl olacağı konusunda sorunlar ortaya çıkmıştı.
74

 

                                                           
66 Karal, age, s. 192. 
67 İbrahim Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır (1790-1840), TTK, Ankara 1995,  s. 187. 
68 Küçük, agt,  s. 166. 
69 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s. 6. 
70 Valiler bu düzenleme karşısında “ellerinin Tanzimat ile bağlandığını” söylemekteydiler. Davison, age, s. 143; 

Moshe Ma’oz, Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1840-1861, Clarendon P., London 1968, s. 34-38. 
71 Efe, agm, s. 76. 
72 Ubicini, age, s. 51; Çadırcı, Eyalet ve Sancaklarda Meclislerin Oluşturulması, s. 263-264; Ortaylı, Osmanlı 

Mahalli İdareleri, s. 33-34; Muhassılların yetkilerinin bu şekilde meclisler vasıtasıyla denetlenmesi muhassılı, vali 

gibi çok geniş bir yetki çerçevesinden uzaklaştırma amacında olduğu gibi bu yeni sitem ile çıkarları zedelenen 

kesimlerden gelecek tepkiyi de engelleme amacını taşımaktaydı. Efe, agm, s. 78. 
73 İnalcık, Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler, s. 1541.  
74 Davison, age, s. 148; Çadırcı, Eyalet ve Sancaklarda Meclislerin Oluşturulması, s. 265; Kaynar, age, s. 245-24. 
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Sancak merkezleri dışında kalan yerlerde ise duruma göre daha küçük meclisler tesis 

edilerek ve bunların başkanlığını ise muhassılların vekil olarak atadıkları kimseler yapacaktı. 

Haftada 2-3 gün toplanacak olan bu meclis vergi meseleleri ve memleketin diğer özel ve genel 

sorunları ve giderlere ilişkin konuları görüşecekti. Bunun yanında üyelerinin seçimi konusunda 

da oldukça ilginç bir yöntem izlenmekteydi. Buna göre şehirlerden 50; orta büyüklükteki 

yerlerden 30; küçük yerlerden ise 20 seçmen belirlenecek; bu seçmenler meclis üyeliğine aday 

olanları seçecekti. Fakat kimi yerlerde seçim olmadığı, üyelerin tayin edildiği de 

görülmekteydi.
75

 

Taşrada bu uygulamanın nasıl yapıldığının tespiti ise ayrı bir sorundu. Bundan dolayı 

Tanzimat’ın başlangıcından itibaren değişik zamanlarda teftiş meselesi gündeme gelmiştir. 

Teftişlerin amacının,  yönetimde yeniliklerin ne biçimde uygulandığını yerinde denetlemek ve 

karşılaşılan güçlükleri saptamak olduğu kadar, idarecilerin yabancı oldukları bu yeni düzenin 

en iyi şekilde icrası için bir nevi rehberlik hüviyeti taşıdığını da görmekteyiz.
76

 Bu sayede 

Tanzimat’ın uygulandığı eyalet ve sancaklarda valiler ve diğer görevlilerle görüşülmesi, 

Tanzimat’ın gereklerini yerine getirmeyen memurlara yol gösterilmesi ve yanlış anlamaların 

önüne geçilmesi amaçlanmaktaydı.
77

 Bu doğrultuda 1840 yılında, Meclis-i Ahkâm-ı Adliye 

üyesi Arif Hikmet Bey Rumeli ve Çerkeşî Mehmed Raif Efendi Anadolu tarafına 

beraberlerinde kâtipler görevlendirildi.
78

 Rumeli ve Anadolu’ya ayrı ayrı denetleme kurulları 

gönderilmesine rağmen bundan müspet bir netice alınamadı. Bu teftiş işinin yeterince 

oturmamasının nedenlerinden biri de kanunların henüz yürürlüğe girmiş olmaları idi. Tanzimat 

hareketi hakkında devlet adamları arasında görüş ayrılıklarının olmasının, denetleme işinin 

layıkıyla yapılmasını engellediği de vurgulanması gereken diğer bir husustur.
79

 

Teftiş meselesi 1842 yılında yeniden ele alındı.  Bu yıl eski Meclis-i Vâlâ reisi Hasip Paşa 

Anadolu tarafına ve eski Hariciye Nazırı Rıfat Paşa da Rumeli tarafına memur edildi.  Fakat 

gerek kış mevsiminin yaklaşması gerekse de sadaret değişikliği nedeniyle bu memurlar tayin 

oldukları yerlere gidemedi. Fakat Mustafa Reşid Paşa’nın tekrar sadarete gelmesiyle teftiş 

meselesi yeniden ele alındı. Müfettişlerin ne suretle vazifelerini yapacaklarına dair 

talimatname hazırlandı. Bu yeni talimatnameye göre müfettişler taşralarda Tanzimat’ın 

uygulanması hususunda ortaya çıkabilecek engelleri tespit edecekler ve uygulamayı olumlu 

yönde teşvik edeceklerdi. Bununla birlikte teftiş memurlarının kaza kaza dolaşmalarına son 

verilmiş ve görevleri, sancak merkezlerinde yıllık muhasebe defterlerinin incelenmesi ile 

mahdud hale getirilmiştir. Buradan da görüldüğü üzere reformların taşrada icrası sürecinde 

önemli bir görevi ifa eden teftiş meselesi birkaç denemeden sonra son şeklini almıştır.
80

 Ayrıca 

aralarında önemli devlet adamlarının bulunduğu bu teftiş heyetlerinin çalışmaları sonraki 

ıslahat hareketlerinde bürokrasinin düşünce ve projelerini etkilediği gibi, yeni bir fevkalade 

teftiş geleneğinin de başlangıcı oldu.
81

 

                                                           
75 Shaw-Shaw, age, s. 121. 
76 Mahir Aydın, Ahmet Arif Hikmet Beyefendi: Bir Tanzimat Devri Şeyhülislamı, TTK, Ankara 2013; Mahir Aydın, 

“Ahmed Arif Hikmet Beyefendi’nin Rumeli Tanzimat Müfettişliği ve Teftiş Defteri”, Belleten, C. 66, S. 215, 1991, 

s. 69-165; Efe, agm, s. 83. 
77 Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 197-198; Engelhardt bu teftiş işini, Mustafa Reşid 

Paşa’nın otoritesini İstanbul’dan en uzak bölgeye kadar hissettirmek istemesinin bir tezahürü olarak niteler.  

Engeldardt, age, s. 50. 
78 Çerkeşî Mehmed Rafi’ Efendi yolculuk sırasında Çanakkale’de vefat ettiği için yerine Fetva Emini Arif Efendi 

tayin edilmişti. Ahmed Lûtfî Efendi, Vak’anüvîs Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, 6-7-8, s. 1051. 
79 Eren, age, s. 72. 
80 Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 198-199; Eren, age, s. 72-73. 
81 Davison, age, s. 50; Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 45. 
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Tanzimat’ın mali sahada önemli değişiklikler öngören bu yeni düzenlemeleri aynı 

zamanda bazı yeni uygulamalar ile de hazineye ilave yeni yükler getirdi.
82

 Bu ilave yükü 

oluşturan en önemli yeni harcama kalemlerinden biri de sadrazamdan en düşük kademedeki 

memura kadar maaş tahsis edilmesiydi.
83

 Ayrıca eskiden vergi geliri ile karşılanan bazı 

bayındırlık hizmetlerinin doğrudan hazineden karşılanması hazineye yeni bir yük getirdi.
84

 

Zaten bu yeni düzenleme ile gelirleri toplamada yetersiz kalan devletin hazinesinin bu 

masrafları karşılaması oldukça zordu. Bundan dolayı yeni tesis edilen bu meclis azalarının 

görevlerine son verilmesi veya fahri olarak çalışmaları gibi bir dizi düzenleme ile bütçe 

dengesi sağlanmaya çalışıldı. 
85

  

B. Taşra İdaresinde Tanzimat’ın Uygulanmasının Sonuçları 

Gülhane Hattı’nın en önemli prensiplerinden biri olan “herkesi gücüne göre vergi 

vermesi” ilkesinin icrası öncelikle mal ve mülkün tespitine, daha sonra da adaletli bir vergi 

toplama sistemine bağlıydı. Bu maksatla merkezden geniş yetkiler alan muhassıllar vergi tahsil 

işlerini valilerin ve âyânın elinden almaya başladı. Böylece modern maliye idaresinin merkezi 

kontrol prensibi, yani her türlü gelirin doğrudan doğruya merkezi hazine adına toplanması ve 

her türlü giderin yine buradan ödenmesi esası kabul edildi ve maliye teşkilâtı bu prensibe göre 

yeni baştan düzenlendi.
86

 Böylece yöneticilerin hazine gelirlerini kendi çıkarları doğrultusunda 

kullanmaları önlenmek istenmişti.
87

 Dolayısıyla burada valinin daha sıkı bir şekilde merkezin 

kontrolüne alınması ve yerine geniş yetkilerle muhassılın atanması, ortaya vali gibi geniş 

yetkili birini çıkardı.
88

 Bu bir başka açıdan ikinci bir valilik tesisi anlamına gelmekteydi.
89

  

Tanzimatçıların iyi niyetli beklentilerine rağmen uygulamanın ilk neticeleri bu yeni 

düzenin kolay kolay hayata geçirilmeyeceğini gösteriyordu. 1840-1841 yılına ait hazine 

gelirlerinde büyük bir azalma görüldü. Kısmen yukarıda aktardığımız muhassılların vergi 

tahsilinde karşılaştığı zorluklar nedeniyle ortaya çıkan bu gelir kaybı, hükümet tarafından da 

fark edildi. Kaybı telafi etmeye yönelik bir dizi tedbir alınmasına rağmen mali zarar devam 

etti. Bu durum uygulama konusunda farklı görüşlerin de ortaya çıkmasına neden oldu. Nitekim 

Mustafa Reşid Paşa’nın başını çektiği Tanzimatçılar, planlı ve programlı bir şekilde 

hazırlanmayan bir dizi yeni düzenlemeyi yürürlüğe koymuşlardı. Fakat ilk tecrübelerin de 

                                                           
82 Osmanlı devlet adamalarının gerçekleştirmeye çalıştığı mali merkeziyetçilik yanında 1838 Balta Limanı 

Antlaşması da Osmanlıların bu güne kadar karşılaşmadığı bir dizi ekonomik problemin ortaya çıkmasına neden 

olmuştu. Findley, agm,  s. 5; Carter V. Findley, Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform Bâbıâli (1789-1922), Çev. 

L. Boyacı- İ. Akyol, İz Yayıncılık, İstanbul 1994, s. 138. 
83 Mesela sadrazama 100.000; vezirlere 75.000; büyük memurlara 20.000-30.000 ve üçüncü derecede bulunan 

memurlara 15.000-20.000’er kuruş maaş bağlandı. Yeni düzenleme ile taşrada ise valilere 75.000; muhassıl ve 

zabıta memurlarına 7.500-10,000 arasında; kâtiplere 1.500-2.000 kuruş; bunun yanında eyaletlerde tesis edilen 

adliye ve memleket meclislerindeki üyelere de belirli bir miktar maaş bağlandı. Tekeli-Ortaylı, Belediyeciliğin 

Evrimi, s. 8; Maaş konusu merkez ile taşra arasındaki en önemli yazışma konularından biriydi. Ortaylı, Osmanlı 

Mahalli İdareleri, s. 38-39; Özgür Yılmaz, Tanzimat Döneminde Trabzon, (Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi) Trabzon 2012, s. 122-127. 
84 Bu maaş uygulaması hazineye yeni bir yük getirdiği gibi meclis üyelerinin yeni suiistimallerine de sebep 

olmaktaydı. Tekeli-Ortaylı, Belediyeciliğin Evrimi, s. 8. 
85 Küçük, agt, s. 162-168; Eren, age, s. 47; Tanzimatçıların karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri olan bu mali 

sorun Tanzimat üzerinde yıpratıcı bir etki yaptı. Findley, age, s.  137. 
86 İnalcık, Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler, s. 1537. 
87 Çadırcı, Eyalet ve Sancaklarda Meclislerin Oluşturulması, s. 262. 
88 Uzun, age, s. 10. 
89 Ortaylı-Tekeli muhassılı “bir tür mali vali” olarak nitelendirmektedir. Tekeli-Ortaylı, Belediyeciliğin Evrimi, s. 8; 

Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 32; Efe, agm, s. 76; Eski eyalet düzeninin aksine, eyaletteki muhassılların vali 

ile sancak muhassıllarının eyalet merkezindeki muhassılla, kaza muhassıllarının sancak muhassılıyla, keza koca 

zabıta memurunun vali ile vazife bakımından birbirinden farkları yoktu. Her memur müstakil idi ve bu da idari 

birliği bozmaktaydı. Küçük, agt, s. 168. 
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gösterdiği gibi, bundan hemen müspet bir netice hâsıl olması mümkün değildi.
90

 Reşid 

Paşa’dan sonra hariciye nazırı olan Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Tanzimat’a ciddi suretle 

inanmış olmakla birlikte, yeni nizamın süratle değil, tedricen ve ihtiyatla tatbikine taraftardı. 

Bundan dolayı Sadrazam İzzet Mehmed Paşa (1841-1842) ve Mehmed Emin Rauf Paşa (1842-

1845) zamanlarında Tanzimat hareketi bir duraklama içine girdi.
91

 Engelhardt’ın “irtica 

belirtileri” olarak nitelediği bu dönemdeki gelişmeler içindeki en mühimi 1842 yılında 

muhassıllık kurumun kaldırılması ve eski usule geri dönülmesidir.
92

 Diğer bir önemli gelişme 

de Tanzimat’ın taşradaki geleceğinin valilerden bağımsız olamayacağını anlayan 

Tanzimatçıların valilerin eski yetkilerini iade etmesidir.
93

 1 Ocak 1849 tarihinde yürürlüğe 

konulan “Bu defa saye-i şevket-vaye-i cenab-ı mülkdariden tertib ve teşkil olunmuş olan eyalet 

meclislerine verilecek talimat-ı seniyyedir”  başlığını taşıyan yönetmelikte valilerin görevleri 

de belirtiliyordu. Bu yönetmeliğe göre valinin asıl görevi, Tanzimat’ın uygulanması,  her türlü 

mülki,  beledi ve mali ıslahatın yapılıp,  güvenliğin korunması,  hukuk kurallarının yerine 

getirilerek ülkenin bayındırlığı için eyalet meclisince alınacak kararların yürürlüğe 

konulmasını sağlamak olarak belirlendi.
94

 Fakat bu sefer de eyaletlerin mali sorumluluğu 

valilere verilmeyerek bu iş defterdarlara bırakıldı.
95

 Asayiş ve güvenliğin temini için valilerin 

yetkileri arttırıldı ve valilerin mahalli idarelerde daha etkin olmalarının önü açıldı.
96

 Fakat bu 

süreçte yeniliklerin uygulamaya konulmasında uğranılan başarısızlığın sorumluluğu en üst 

düzeyde hükümeti temsil eden valilere yüklenmiş, onlardan bir anda eski alışkanlıklarını 

bırakarak, tüm yönetim basamaklarında halkın yararına işler gerçekleştirmeleri istenmişti. Bu 

olmayınca pek çok vali görevden alınmış, eyalet yönetimi eskisinden daha çok el değiştirir 

olmuştu.
97

  

Muhassıllığın kaldırılması ve iltizam usulüne dönülmesiyle birlikte Tanzimat’ın taşradaki 

en önemli kurumları olan meclisler eski yetkileri iade edilen valinin başkanlığında görevlerine 

devam etti.
98

 Meclisin üyeleri açısından bakıldığında, seçilen bu üyelerin Tanzimat öncesinin 

taşradaki etkin zümrelerden farklı kimseler olduğunu düşünmek yanılgı olur. Nitekim vücûh-ı 

memleket denilen bu üyelerin taşra idaresindeki dirayetkâr ve iyi halli yöre ileri gelenleri olan 

eski âyânlar; Hristiyanlardan ise kocabaşılar ve çorbacılar olduğu görülmektedir.
99

 Dolayısıyla 

bu zümrelerin de zamanla bu meclislerde hâkim duruma gelmeleri de beklenen bir 

                                                           
90 Reşid Paşa’nın aceleciliğinin arkasında dönemin siyasi gelişmelerinin, yani Mısır Meselesi’nin önemli bir etkisi 

söz konusuydu. Davison, age, s. 45. 
91 Eren, age, s. 48-49. 
92 Shaw, Origins of Representative Government, s. 75-76; Cezar, agm, s. 932; Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 

18; Engelhardt, age, s. 58; Davison, age, s. 46; Lewis, age, s. 382. 
93 Davison, age, s. 143. 
94 Selda Kılıç, “Tanzimat’ın İlanından 1864 Düzenlemesinin Uygulanmasına Kadar Geçen Dönemde Valilik 

Kurumu”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 28, S. 45, 2009, s. 

49. 
95 Valilerin maliye işleriyle doğrudan ilgilenmeleri uygun görülmediğinden her eyalete hükümet birer defterdar 

gönderdi. Defterdarın da valinin maiyetinde çalışması kısmen de olsa valiyi mali konularda da yetkili hale 

getirmekteydi. Eren, age, s. 69; Karal, age, s. 191; Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 228. 
96 Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 43. 
97 Çadırcı, Tanzimat’ın Uygulanması ve Karşılaşılan Güçlükler, s. 99; Reform öncesi dönemle mukayese 

edildiğinde, Tanzimat dönemi sadece idari bir takım yeni düzenlemelerin yapıldığı bir dönem değil aynı zamanda 

Osmanlı idareci tipinin ve tutumlarının da değiştiği bir devir olmuştur. Mark Pinson, “Ottoman Bulgaria in the First 

Tanzimat Period: The Revolts in Nish (1841) and Vidin (1850)”, Middle Eastern Studies, S. 11, 1975, 103-146. 
98 Eren, age, s. 69; Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 42-43. 
99 Özcan Mert, “Tanzimat Döneminde Çeşme Kocabaşıları (1839-1876)”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 22, S. 35, 

2004, s. 139-154 
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gelişmeydi.
100

 Seçilerek meclislerde görev alanların çoğu Tanzimat öncesinde yönetimde 

çalışmış kimselerdi. Yukarıda da gördüğümüz üzere seçim yönetmeliği de bunu zorunlu 

kılıyordu. Üye olabilmenin koşulları arasında yer alan en akıllı, afif ve seçkinlerden olma 

zorunluluğu, gerçek anlamda halkı temsil edebileceklerin değil taşrada iktisadi ve siyasi nüfuz 

sahiplerinin seçilmelerinin önünü açmaktaydı. Ayrıca üye olacakların devlet işlerinden 

anlamaları ve bu alanda bilgili bulunmaları şart koşulmuştu. Dolayısıyla her ne kadar seçim 

söz konusu idiyse de uygulamada sadece eski âyân, şehir kethüdası veya yörenin zengin ileri 

gelenleri meclislere girebiliyorlardı.
101

 Halkın yönetime katılması ve bir “temsil” kurumundan 

bahsedilse de bu tam bir temsil sayılmazdı. Eski dönemlerdeki etkinliklerini bu meclislerde de 

devam ettiren üyeler halkın çıkarlarından çok kendi çıkarlarını temsil ediyordu.
102

 

Her ne kadar meşveret usulü taşra idaresine çok yabancı bir uygulama olmasa da 

meclislerin oluşturulması başlı başına önemli bir gelişme idi. Fakat bu yeni kurumun da 

eskinin alışılagelen suiistimallerinden de nasibini aldığını görmekteyiz. Üyelerinin eski 

sistemin öne çıkan kişileri olduğu meclislerde yolsuzluklar ortaya çıkmakta da gecikmedi. 

Ayrıca meclis üyelerine maaş tahsis edilmiş; fakat bunu kötüye kullananların olduğu 

görülmüştü. Maaş tahsisi büyük mali yük getirdiği için bu uygulama kaldırılarak çıkarılan 

nizamnâmelerde üyelerin fahri olarak çalışmaları ilkesi kabul edildi.
103

 Yine de idarecilerin 

yolsuzlukları da devam etti.
104

 Rüşvet almak ve Tanzimat’ın gereklerini yerine getirmeyerek 

halktan kanunsuz vergi talep etmek gerekçesiyle yargılanıp görevinden alınan pek çok idareci 

oldu.
105

 Meclis üyeleri de yolsuzluk hadiselerine karıştı. Burada karşılaşılan suçlamalar 

arasında meclis azalarından bazıların zimmetlerine para geçirmeleri ve asker sevkinde 

yolsuzluk yapmaları gibi suiistimaller görülüyordu. Bundan dolayı suiistimalleri görülen bu 

azaların üye oldukları meclislerde kalmalarının doğru olmadığı ifade edilmişti.
106

 Bunun gibi 

meclis üyelerinin yaptıkları yolsuzlukları çoğaltmak mümkündür. Özellikle mali konularda 

yetkili olan defterdar, mal müdürü ve sandık eminleri gibi görevliler bu konuda daha fazla 

göze çarpmaktadır.
107

 

C. 1849 Düzenlemeleri ve Memleket-Eyalet Meclisleri 

Taşra idaresinde Muhassıllık Meclisleri ile başlayan yeni yönetim biçimi, son şeklini 

alana dek bir takım değişikliklere maruz kaldı. Yukarıda da değindiğimiz gibi muhassıllık 

uygulamasından istenilen netice bir türlü alınmamıştı. Bunun üzerine muhassıllık ilga edildi. 

                                                           
100 Aslında Tanzimatçıların bu yerel güçlerin desteğini almadan başarılı olmaları ihtimali, her ne kadar en önemli 

tepkilerden biri de bu zümrelerden gelse de, oldukça az idi. Çünkü Osmanlı taşra sisteminde yaşanan değişiklilerin 

bir neticesi olarak orta çıkan tabloda taşranın en güçlü temsilcileri âyân ve eşraf dediğimiz kesimlerdi. Nitekim bu 

zümreler zamanla taşra idaresinin bir parçası haline gelmişlerdi. Mustafa Akdağ, “Osmanlı Tarihinde Âyanlık 

Düzeni Devri”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. VIII, S. 14-23, 1970-1974, s. 51-61.  
101 Tanzimat’a karşı ortaya çıkan isyan hareketlerinin nedenlerinden biri de bu eski zümrelerin yeni sistemle 

bütünleşmiş olmaları ve burada da hâkimiyeti ele geçirmeleriydi. İnalcık, Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal 

Tepkiler, s. 1542; Uzun, age, s. 11. 
102 Shaw-Shaw, age, s. 118-119; Her ne kadar yerel ileri gelenler bu meclislere zamanla hâkim olsalar da bunların, 

valinin otoritesi karşı bir kontrol görevi gördüğü de göz ardı edilmemelidir. Findley, agm, s. 6; Merkezi hükümetin 

tesis ettiği meclislerde mutlak yetkiye sahip olduğu, mahalli temsilcilerin istişari işlevi bulunduğu bilinmektedir. 

Fakat taşra eşrafı bu istişari işlevi bazı halde merkezi hükümet memurlarını baskı altına almağa dek vardırmıştır. 

Kimi halde esnafın karşıt gurupları buralarda çatışmıştır. Temelde, bu meclislerin kuruluş ve çalışma biçimi 

merkezi hükümet ile taşra eşrafının bütünleşmesine yönelikti. Tekeli-Ortaylı, Belediyeciliğin Evrimi, s. 11. 
103 Tekeli-Ortaylı, Belediyeciliğin Evrimi, s. 8-9. 
104 Yılmaz, agt, s. 127-130. 
105 Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 191. 
106 Yılmaz, agt, s. 127-130.  
107 Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 227-232. 
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Fakat bu meclisler daha sonraki uygulamanın temelini teşkil etti.  Muhassıllık Meclisleri’nin 

üye kompozisyonu ve çalışma usullerindeki olumlu ve olumsuz nitelikler 1864 Vilayet 

Nizamnâmesi’nin de çekirdeğini oluşturdu.
108

  

1840-1842 yılları arasındaki iki yıllık kısa bir tecrübeden sonra Muhassıllık Meclisleri’nin 

adları “Memleket Meclisleri”ne dönüştürülürken, yapısında ve işleyişinde önemli bir değişiklik 

olmadı. Muhassılın başkanlığında olan bu meclisler bundan sonra eyalette valinin; sancaklarda 

da kaymakamın başkanlığında görevlerine devam etti. Zira Tanzimat bürokratları, mali, idari 

ve adli yetkinin kullanımı açısından valinin taşra idaresindeki etkinliğine karşılık meclisleri bir 

denetim mekanizması olarak örgütlüyor ve merkezden atanan vali ve yerel eşraf karşılıklı bir 

idari mekanizma içinde yer alıyordu.  Bunu 1842 yılında yapılan bu düzenleme ile görmek 

mümkündür. Muhassıllık kaldırılsa da meclisin yetkilerinin değişmeden çalışmaya devam 

etmesi devletin taşra idaresinde meşveret ilkesine olan bağlılığını da göstermektedir.
109

  Bu 

düşünce ile taşrada bu kez valinin başkanlığında kurulacak olan meclisler, görevliler ile halk 

arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, yöneticileri denetlemek, vergi gelirlerinin zamanında 

toplanmasına yardımcı olmak ve görevini kötüye kullananları yargılamak gibi işleri yerine 

getirecekti. Bunun yanında meclisler, gelirlerin düzenli bir şekilde merkeze gönderilmesi ve 

vergi kayıtlarının denetiminden de sorumluydular. Bu yapılanma ile 1842-1849 yılları arasında 

Tanzimat’ın taşrada uygulanmasında Memleket Meclisleri’nin önemli etkinlikleri oldu.  

Valilerin yetkilerinde değişiklikler yapılsa da, tıpkı Muhassıllık Meclisleri’nde olduğu 

gibi Memleket Meclisleri’nden de yedi yıllık tecrübeden sonra istenilen netice alınamadı. 

Vergi toplanmasında yolsuzluklar eskisi gibi devam etmekteydi. Bundan dolayı 1849 yılında 

ülke yönetiminde yeniden bir düzenlemeye gidildi.
110

 Meclis-i Vâlâ’da hazırlanan ve Sultan 

Abdülmecid’in onayını alarak 1 Ocak 1849’da yürürlüğe giren bir talimâtnâme hazırlandı.
111

 

68 maddeden müteşekkil olan bu “Eyalet Meclisleri Talimâtnâmesi” ile eyalet merkezlerinde 

birer “Eyalet Meclisi” kurulması öngörülüyordu. Ayrıca eyalet ve kazalarda kurulacak 

meclislerin teşkili, valilerin salahiyetleri, emniyet ve asayişin temini, zabıta işlerinin tedviri, 

defterdar, kaymakam ve mal müdürlerinin tabi olacakları talimat bu kanunda madde madde 

gösterildi. Bundan sonra eyalet merkezleri, liva ve kazalarda nizamnâmelerine uygun olarak 

birer idare meclisi teşkil olundu. Her ne kadar eyaletlerde bu meclislerin kurulması daha 

önceden başlamış ise de, 1849’dan sonra bu meclislere ait nizamnâmeler daha mütekâmil bir 

hale getirildi.
112

 

Bu talimatnâme ile Eyalet Meclisleri yöneticilerin denetlenmesi, suç işleyenlerin 

belirlenmesi, halkın can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanması, sağlık ve eğitim öğretim işleriyle 

ilgilenilmesi, halklın refahı için gerekli bayındırlık işlerinin takibi gibi daha önceki meclislerin 

görevlerini üstleniyorlardı. Bu yeni düzenlemede sorunlar devam da etse, eyalet yönetiminin 

etkinliği artmıştı, müşirler düzeni koruyor ve vergi topluyorlar, meclisler de halkın refahı için 

çalışıyor, yol yapımı ve diğer konularda merkez ile istişare ediyordu.
113

 Nitekim merkez-taşra 

arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesinde Rumeli ve Anadolu’ya gönderilen komisyonların da 

uygulamanın ne durumda olduğunun görülmesi bakımından faydası oldu. Hükümet 

memurlarının ağırlığının arttığı bu meclisler daha merkeziyetçi bir yapı kazandılar.  

                                                           
108 Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 33.  
109 Efe, agm, s. 81. 
110 Engelhardt, age, s. 108. 
111 Çadırcı, Eyalet ve Sancaklarda Meclislerin Oluşturulması, s. 274-285; Hüseyin Muşmal, “Tanzimat 

Reformlarının Uygulanması Hakkında Konya Valisi Selim Paşa’ya Verilen Talimât-ı Seniyye”, Manas Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, S. 19, 2008, s. 105-116. 
112 Eren, age, s. 68-69. 
113 Shaw-Shaw, age, s. 121. 
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Burada üzerinde durmamız gereken noktalardan biri de valinin bu meclislerde etkinliğinin 

yine azaltılmasıdır. Memleket Meclisleri’nde valilere güvenlik görevlerine ek olarak mali 

yönetim sorumluluğu da verilmiş ve meclisin başkanı olmuşlardı. Fakat 1849 Nizamnâmesinde 

ise eyalet merkezlerindeki meclislerin başkanlığı validen alınıyor, vali derecesinde doğrudan 

merkezden atanan birine veriliyordu.
114

 1849 Nizamnâmesi ile defterdar, hâkim ve müftü gibi 

meclisin doğal üyelerinden biri olan valinin olmadığı durumlarda da meclisler toplanabilecek 

ve karar alabilecekti.
115

 Fakat daha önceki muhassıllık örneğini hatırlatan ve valiyi 

etkisizleştiren bu uygulamaya tepkiler ortaya çıkmakta gecikmedi. 1849 düzenlemesinin 

valinin otoritesinde oluşturduğu boşluğu ve valinin eyalet idaresinde karşılaştığı güçlükleri 

taşradaki bazı örnek uygulamalardan görmek mümkündür.
116

 Valiler merkeze gönderdikleri 

yazılarda Tanzimat’ın taşra idaresinin tam olarak yerleşmemesinden kaynaklanan sorunlardan, 

eski usulsüzlüklerin devam ettiğinden ve üzerlerindeki yükü kurulacak olan meclisler 

vasıtasıyla azaltılabileceğinden bahsediyorlardı.
 117

  

1849 Talimâtnâmesine göre vali derecesinde biri ile valinin aynı yerde olması bazı 

sorunlar doğurduğu gibi, meclis başkanına ödenen aylık da mali bir yük getirdi. Ayrıca 

valilerin yetkilerinin bu şekilde kısıtlanması, sıkıntıların artmasına ve birçok yerde emniyet ve 

asayişin bozulmasına neden oldu. Bazı yerlerde meclislerin tam olarak tesis edilememesi de 

valilerin taşra idaresinde etkili bir idare kurmalarını engelledi. Bu süreçte yaşanan en önemli 

sorunların başında, merkez ile yapılan yazışmaların en önemli konularından olan meclis 

üyelerinin maaş meselesi gelmekteydi.
118

 Meclis üyelerinin maaşlarına karşılık olarak bazı 

yeni vergilerin konulması söz konusu olduğu gibi
119

 bunun merkezi hazineden
120

 veya bazı 

sancak ve kazaların gelirlerinden karşılanması ihtimali de değerlendirilmişti.
121

 Muhtemelen 

1849 düzenlemelerinin eyaletlerdeki yansımasını tespit etmek için teftiş meselesi 1850’de 

üçüncü kez gündeme geldi. 12 Kasım 1850’de Meclis‐i Vâlâ’da görüşülerek teftişin ne şekilde 

olacağına dair bir talimatname hazırlandı. Bu talimatnâmede müfettişlerden Tanzimat’a aykırı 

davranışlardan kaçınmaları, memurların ticaret yapmalarının önlenmesi ve en önemlisi 

vergilerin zamanında toplanıp gönderilmesinin denetlenmesi istenmekteydi.
122

 Filibe eski 

valisi İsmet Paşa Anadolu’ya, Tırhala mutasarrıfı Mısırlı Sami Paşa da Rumeli tarafına 

gönderildi. Ayrıca Tuna sahillerine Şekip Efendi ile Trabzon ve Erzurum tarafına Osman 

                                                           
114 Musa Çadırcı, “Osmanlı Döneminde Yerel Meclisler”, Tanzimat Sürecinde Türkiye Ülke Yönetimi, İmge 

Kitabevi, Ankara 2007, s. 290. 
115 Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 220. 
116 Nisan 1850’de Trabzon’a gelerek görevine başlayan Bekir Rüstem Paşa’nın Trabzon’da Tanzimat düzeninin 

oturması için bir an önce Eyalet Meclisi’nin (Meclis-i Kebir) ya Eski Sivas Defterdarı Said Bey ya İstabl-ı Amire 

müdürlüğü payelilerinden İzzet Bey’den birinin riyasetinde kurulması yönündeki talepleri manidardır. Vali, Trabzon 

Eyeleti’nin “eyaleti mevaki-i nazikeden” olduğunu belirterek burada idarenin tam anlamıyla nizama oturmadığını, 

valiliğin değişiminde kaza müdürlerinin de değiştiği; yerlilerden istihdam olunmak yolunun tutulduğunu ve her bir 

değişiklikte valilerin bir tarafı kayırmasının adet haline geldiğini, kedisinden de aynı şekilde muamele bekleyenler 

olduğunu ifade ediyordu. Vali, bu zümrelerin üzerinde baskı kurduklarını, bazı müdürlerden şikâyet geldiğini, 

değiştirilmesi lazım gelen müdürlerin seleflerinde gördüklerinin icrasına mecbur olacaklarından bunun da “eşitlik 

muadeleti seniyyesine ve nizamlara” uygun olmayacağını ve böyle yapılması durumunda da bunun bazı dedikoduya 

mahal vereceğinden, meclisi toplanması durumunda, burada müdürlerin azl, tebdil ve muhakemesi gibi gerekenlerin 

icra kılınması ve tevkif edilmeleri zorunluluğundan bahsediyordu. BOA, Sadâret Mektûbi Kalemi Umum Vilâyât (A. 

MKT. UM), 13/61 13 C1266/26 Nisan 1850; BOA, Sadâret Mektûbi Kalemi Umum Vilâyât (A. MKT. UM), 15/13,  1 

B 1266/ 13 Mayıs 1850. 
117 BOA, Sadâret Mektûbi Kalemi Umum Vilâyât (A. MKT. UM),  19/70, 11 Ş 1266/22 Haziran 1850. 
118 Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 38-39. 
119 BOA, Sadâret Mektûbi Kalemi Umum Vilâyât (A. MKT. UM), 26/31, 11 L 1266/20 Ağustos 1850. 
120 BOA, İrade, Meclis-i Vâlâ (İ. MVL), 223/7557-Lef 4,  21 Ca 1267/24 Mart 1851. 
121 BOA, İrade, Meclis-i Vâlâ (İ. MVL), 290/11575-Lef 1, 19 S 1270/13 Kasım 1853. 
122 Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 198. 
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Efendi görevlendirildi.
123

 Bu teftişlerden elde edilen tecrübe ile valinin taşra idaresindeki bu 

yetkisiz durumunun düzeltilmesi gereği ortaya çıktı. 1852 yılında çıkarılan bir fermanla, 

valilerin bazı eski yetkileri iade edildi. Özellikle asayiş ve emniyet konusunda valilerin 

yetkileri genişletildi.  Kaza ve nahiyelerin idari meclis azaları, zabitanlar, muhassıllar ve mal 

müdürlerinin idaresi valilere verildi. Alınan bu yeni tedbirlerle, valilerin mahalli idarelerde 

salahiyetleri genişletilmiş ve eyaletleri merkeze bağlayan yapı kaldırılarak daha iyi bir idare 

tesis edilmeye çalışılmıştır.
124

 

Merkezin taşra idaresini iyileştirme yönündeki çabalarına karşın eyaletlerdeki sorunlar 

devam etti. Vergilerin zamanında toplanamaması, halkın can ve mal güvenliğinin 

sağlanamaması ve her ne kadar meclis üyeleri ve diğer idareciler, meclis önünde rüşvet 

almama ve görevlerini hakkıyla yapmaları konusunda yemin etseler de idarecilerin karıştığı 

yolsuzluklar devam etti.
125

 Meclisler denetleme işini tam anlamı ile yerine getiremedi.
126

 

Eyaletin idari ve yargısal işlerine etkin bir şekilde müdahil olan bu meclisler kaçınılmaz olarak 

şiddetli mahalli çıkar gruplarının çekişme merkezi haline geldi.
127

 Bu yeni eyalet düzeni Kırım 

Savaşı’na kadar pek çok eyalette yayılsa da, merkezi otoritenin ve yerel otoritelerin temsilcileri 

arasındaki çatışmalar eyalet idaresinde aksamalara neden oldu.
128

 Ayrıca savaşın yarattığı 

parasal güçlükler kamu hizmetlerinin çoğunu durdurdu ve meclis üyelerinin aylıklarını kesti. 

Bunun üzerine üyelerin çoğu görevlerinden istifa etti. Valiler ve diğer idari görevliler yine 

iktidarı ellerine geçirdi.
129

  

D. 1864 Vilayet Nizamnâmesi ve Taşra İdaresi 

1840 yılından beri taşra idaresinde yapılan pek çok değişikliğin istenilen neticeyi 

vermemesi, akabinde Kırım Savaşı’nın araya girmesi ve devletin iktisadi gücünü bu yöne 

kaydırması, taşra reformlarının bir süre aksamasına neden oldu. Bu bağlamda Kırım Savaşı 

sonucunda ortaya çıkan manzara Avrupa devletlerinin Osmanlı iç işlerine müdahalesini daha 

kolaylaştırdı. Avrupalı devletlerin gayrimüslimlerin Osmanlı İmparatorluğu içindeki 

durumlarıma yönelik ardı arkası kesilmeyen taleplerine Paris Antlaşması öncesinde hem bir set 

çekmek hem de bir ıslahatlara bir esas teşkil etmesi bakımından Islahat Fermanı ilan edildi.
130

 

Avrupalı devletlerin, 1839 Tanzimat Fermanı’nın sadece din ve mezhep hürriyeti konusundaki 

hükümlerinin yeterli olmadığı, Osmanlı toplumundaki Müslim-gayrimüslim eşitliğini 

sağlamadığı ve medeni haklar bakımından da eşitliği temin edecek yeni bir takım hükümlerin 

yürürlüğe girmesine yönelik talepleri sonucunda ortaya çıkan bu fermanda gayrimüslimlerin 

durumu ile ilgili pek çok noktaya değinildiği gibi taşra idaresindeki katılımlarına da atıfta 

bulunuluyordu.
131

 Özellikle gayrimüslimlerin vilayet, sancak ve kaza meclislerinde yeterince 

temsil edilmedikleri ileri sürülüyor ve ayrıca Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye gibi üst düzey 

idari kurumlarda da gayrimüslimlere haklar verilmesi talep ediliyordu. Bunun için Islahat 

                                                           
123 İbrahim Serbestoğlu, “Abdülaziz ve Teftiş: Ali Rıza Efendi’nin Canik Sancağını Teftişi”, Sultan Abdülaziz ve 

Dönemi Sempozyumu Bildiri Sunumu (12-13 Aralık 2013, Ankara). 
124 Ma’oz, agm, s. 36; Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 19; Çadırcı, Eyalet ve Sancaklarda Meclislerin 

Oluşturulması, s. 284. 
125 BOA, Sadâret Mektûbi Kalemi Umum Vilâyât (A. MKT. UM) , 11/61 11 Ca 1266/ 25 Mart 1850; Âyân kökenli 

ailelerin yeni sistemde sorunlara neden olmaya devam etti. Celal Erdönmez, “Âyânlık'tan Kaza Müdürlüğü’ne: 

Abdülcebbarzâdeler ve Yolsuzlukları”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.140, 2002, s.183-190. 
126 Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 224. 
127 Trabzon’da da Sakazâde ve Kalcızâde gibi önemi ayan aileleri üyelerinin güçlerini bu meclislerde de devam 

ettirdikleri görülmektedir. Yılmaz, agt,  s. 123. 
128 Lewis, age, s. 382. 
129 Shaw-Shaw, age, s. 121-122. 
130 Eren, age, s. 102.  
131 Engelhardt, age, s. 137-140. 
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Fermanı’nda eyalet ve sancak meclisleri yönetmeliğinin yeniden düzenlenerek, Müslümanlarla 

gayrimüslimlerin seçilmeleri, görev yapmaları ve benzeri konularda yeni bir düzenleme 

yapılacağı açıklanmıştı.
132

 Fakat Tanzimat Fermanı ile mukayese edildiğinde Islahat Fermanı 

bu ilk fermanın bazı hükümlerini teyit ve tekrar etse de daha geniş bir açılım getirmekteydi.
133

 

Bunun için ortaya çıkardığı akisler de bu şekilde geniş oldu.
134

 Özellikle Balkanlarda olmak 

üzere imparatorlun dört bir yanında ayaklanmalar baş gösterdi.  Rumeli’de görülen isyan 

hareketlerinin arkasından hadiseler Osmanlı Afrikası’na, Arabistan ve Suriye’ye de sıçradı. 

Avrupalı devletlerin müdahalesiyle imparatorluğun değişik yerlerindeki bu hadiseler 

uluslararası bir mahiyet kazandı. Bununla birlikte eyalet idaresinin Islahat Fermanı’nın yeni 

ilkeleri ışığında yeniden düzenlenmesi gerekmekteydi. Bu süreçte, her ne kadar karşı gruplar 

içinde yer alsalar da Fuat Paşa ve Cevdet Paşa’nın bilgi ve tecrübelerinden istifade edilmesi 

yoluna gidildi. Fakat Islahat Fermanı sonrası eyalet idaresine asıl yön veren gelişme 

Lübnan’da Dürziler ve Marunîler arsında çıkan çatışmalardı. 

1845’te Lübnan’da yaşanan hadiselerden sonra burada Dürziler ve Marunîler için 

geliştirilen iki kaymakamlık usulü istenilen sonucu vermemişti.
135

 Birbirine rakip olan 

unsurların her birini hükümete katmak için yapılan deneme, anlaşmazlıklara son vermek yerine 

mevcut çatışmayı daha da arttırdı. Haziran 1860 yılında Marunîler ile Dürziler arasında 

çatışmalar yeniden başladı ve kanlı olaylar vuku buldu. Fakat bu kez Avrupalıların olaya 

müdahalesi doğrudan oldu. Avrupa devletleri olayları yatıştırmak için Lübnan’a asker çıkardı 

ve olay Osmanlı İmparatorluğu’nun bir iç sorunu olmaktan çıktı. Fakat Fuat Paşa, Beyrut’a 

çıkan Fransız askerlerinin tedhiş hareketlerine izin vermedi.
136

 Bunun üzerine uluslararası bir 

komisyon kuruldu. Bu komisyon 9 Haziran 1861 tarihli bir nizamnâme, “Lübnan 

Nizamnâmesi” hazırladı.
137

 

Konumuz açısından bu nizamnâmenin en önemli özelliği Lübnan’da öngördüğü idari 

yapıydı. Buna göre Lübnan Suriye ve Beyrut’taki valilerden bağımsız olarak Hristiyanlar 

tarafından atanacak bir mutasarrıf tarafından idare olunacaktı. Yıllık bir vergi ödemek dışında 

merkeze karşı bir yükümlülüğü kalmıyordu.
138

 Bu nizamnâme Osmanlı eyalet yönetiminde 

adem-i merkeziyetçiliğin en aşırı örneğiydi. Bu haliyle de Avrupalı devletlerin bütün Osmanlı 

                                                           
132 Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 250. 
133 Islahat Fermanı’nda göze çarpan özellik¸ Avrupalıların artık iktisadi ve kültürel yatırımlarını arttıracağı bir 

ülkede kendileri için bazı hukuki güvenlik araçları sağlamasıdır. Bundan başka Avrupalılar Osmanlı Hıristiyanları 

üzerindeki himayeciliklerini pekiştiriyorlar ve kışkırtıcı bir politika gütmek için onlar lehine bazı yeni hak ve 

imtiyazlar da elde ediyorlardı. Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 49. 
134 Eren, age, s. 107. 
135 Engin Deniz Akarlı, The Long Peace: Ottoman Lebanon, 1861-1920, University of California Press, California, 

1993, s. 31-33; Mustafa Akar, Arşiv Vesikaları Işığında Cebel-i Lübnan ve Şam Hadiseleri (1860-1861), (İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul 1996; Olcay Özkaya, Tanzimat 

Devri Cebel-i Lübnan Olayları (1860-1861), (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi) Ankara 2002. 
136 Camille de Rochemonteix, Le Liban et l'expédition française en Syrie 1860-1861, Librairie Auguste Picard, 

Paris 1921, s. 105-137; Eren, age, s. 120. 
137 Engelhardt, age, s. 169-171; Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 49. 
138 Bu nizamnâme ile Lübnan ayrıcalıklı ve bağımsız bir vilayet oldu, halkın tüm unsurlarını memnun edecek idari, 

adli ve mali özerkliğe kavuştu. Ancak bu düzenleme yalnızca Cebel-i Lübnan için geçerli olup Beyrut ve diğer 

Müslüman kıyı bölgeleri buna dâhil değildi. Vilayetin başına gelen Mutasarrıf Bâb-ı Âli tarafından atanacak ve ona 

karşı sorumlu olacaktı. Avrupa devletleri de kendisini onaylayacaklar ve denetleyeceklerdi. Eski Meclis-i İdare 

yönetimde kendisine yardımcı olacaktı. Shaw-Shaw, age, s. 183-184; Bu mecliste her cemaatin seçimle belirlenen 

ikişer temsilcisi olacaktı. Belki de bu nizamnâmede en dikkate çarpan noktalardan biri yörede Osmanlı askerinin 

olmayacağının ve güvenliğin yerli ve karma bir zabıta kurulu tarafından sağlanmasının öngörülmesiydi. Ortaylı, 

Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 49; M. Tayyib Gökbilgin, “1840’tan 1861’e Kadar Cebel-i Lübnan Meselesi ve 

Dürzîler”, Belleten, C. X, S. 40, 1946, s. 641-703. 

http://tez2.yok.gov.tr/fmi/xsl/tez/listevedetay_liste.xsl?-db=TezVT&-lay=web_arama&-max=20&-token.error=liste.xsl&AdSoyad=Mustafa%20Akar&-find=&-token.d=1
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http://tez2.yok.gov.tr/fmi/xsl/tez/listevedetay_liste.xsl?-db=TezVT&-lay=web_arama&-max=10&-token.error=liste.xsl&Enstitu=95&-find=&-token.d=1
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http://www.eren.com.tr/goster/kitap/kisi.asp?CAS=128026&SID=123013493639


 

  

 Tanzimat Döneminde Osmanlı Taşra İdare Meclisleri (1840-1871) 

 
Journal of History Studies 

JHS 

270 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 6 
Issue 6 

December 
2014 

 

 
 

ülkesinde görmeyi arzuladıkları bir düzenleme idi. Fakat daha II. Mahmud döneminden 

itibaren başlayan merkeziyetçi eğilim Tanzimat ile yeni bir döneme girmişti. Yapılan idari 

düzenlemeler merkeziyetçilik ekseninde iyi işleyen bir taşra idaresini öngörmekteydi. Fakat 

Lübnan için hazırlanan idari model bu merkeziyetçi eğilimin tam tersine ilkeler barındırıyordu. 

Bundan dolayı Tanzimatçılar için Lübnan modeli tüm imparatorluk için genel bir örnek 

değildi. Bu süreçte Niş’te de bazı karışıklıkların ve taşra yönetiminde süregelen sorunların 

ortaya çıkması, Ali ve Fuat paşaların yeni bir takım düzenlemelere girişmelerinde etkili oldu.   

Fuat Paşa 1860’ta hariciye nazırı olarak, karışıklıkların çıktığı Suriye’de bulunduğu vakit 

taşra idaresinin durumunu inceleme olanağı bulmuş ve kötü yönetime tanık olmuş ve taşra 

idaresi ile o zamandan itibaren ilgilenmeye başlamıştı.
139

 3 Haziran 1863 tarihinde 

sadrazamlığa getirildiğinde Lübnan, Hersek, Bulgaristan ve Anadolu’nun bazı yerlerindeki 

toplumsal rahatsızlıkları yerinde görmek ve soruşturmak için teftiş heyetlerinin kurulmasına 

karar verdi. Buna göre devrin kalburüstü kişileri geniş heyetlerle eyalet teftişlerine çıkardı.
140

 

Yapılan atamalar ile Ahmed Vefik Efendi Hüdavendigar, Kastamonu, Ankara, Sivas, Konya; 

Rıza Efendi Trabzon,  Erzurum,  Harput,  Diyarbakır, Adana, Maraş; Subhi Bey Selanik, 

Tırhala, Yanya, İşkodra; Ziya Bey
141

 ve daha sonra yerine tayin edilen Ahmed Cevdet Paşa 

Bosna-Hersek gibi geniş bölgelerden sorumlu oluyorlardı.
142

 Bu teftişlerden bazıları sadece 

taşra idaresindeki teftiş geleneğinin bir devamı olarak yaşanan sorunlarının tespiti değil aynı 

zamanda geniş çaplı bir kalkınma hamlesi hüviyetindeydi. Anadolu Sağ Kol müfettişliğine 

tayin edilen Ahmed Vefik Paşa Bursa’da 20 ay süren görevinde özellikle bayındırlık alanında 

önemli çalışmalar gerçekleştirdi.
143

 1863’ün Nisan’ında Samsun’a gelerek görevine başlayan 

Rıza Efendi de vergi meseleleri, idarecilerin yaptığı yolsuzluklar, bayındırlık faaliyetleri gibi 

çok geniş bir program çerçevesinde Samsun’da oldukça önemli faaliyetler gerçekleştirdi.
144

 

Teftiş raporlarını incelemek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Cevdet Paşa’nın başkanlığında 

özel bir komisyon kuruldu.
145

 Fakat devrin yazarları tarafından da sert bir şekilde eleştirilen 

müfettişlikler 2 Ekim 1864’te kaldırıldı. Hemen akabinde, 7 Kasım 1864 tarihinde yeni bir 

nizamnâme hazırlandı.
146

 Bu nizamnâme ile Tanzimat’tan beri uygulanmakta olan yönetim 

biçiminde bazı değişikliklere gidildi. 

Vilayet nizamnâmesinin hazırlanmasında Mithat Paşa’nın önemli bir etkisi oldu. Mithat 

Paşa’nın 1861 yılında başlayan Niş valiliğinin, kamu düzenini sağlama, haydutları ezme ve yol 

                                                           
139 Fuat Paşa, Kırım Savaşı sırasında Yanya’da müfettişken Yunanistan’dan gelen ayrılıkçı hareketlerle ilgilenmiş, 

arkasından Osmanlıların savaştan sonra hızla kaybettiği Tuna Beylikleri konusunda görüşmeci olmuş ve en son da 

Lübnan hadisesi ile ilgilenmişti. Dolayısıyla Fuat Paşa’nın yeni düzenlemede önemi bir etkisinin olması onun bu 

tecrübeleri sayesindeydi. Davison, age, s. 150. 
140 Erkan Tural, “1861 Hersek İsyanı, 1863 Eyalet Teftişleri ve 1864 Vilayet Nizamnâmesi”, Çağdaş Yerel 

Yönetimler, C. 13, S. 2, 2004, s. 93-100. 
141 Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir, C. 13-20, Hazırlayan C. Baysun, TTK, Ankara 1991, s. 266; Tural, agm, s. 101. 
142 Serbestoğlu, “Abdülaziz ve Teftiş: Ali Rıza Efendi’nin Canik Sancağını Teftişi”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi 

Sempozyumu Bildiri Sunumu (12-13 Aralık 2013, Ankara). 
143 M. Murat Öntuğ, Ahmet Vefik Paşa’nın Anadolu Sağ Kol Müfettişliği, Palet Yayınları, Konya 2009, s.133-169. 
144 Özgür Yılmaz, “Samsun’da Fransız Konsolosluğunun Kurulması ve Fransız Arşiv Belgelerine Göre Şehrin 

Durumu”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, S. 16, 2014, s. 76-79; Yonca Köksal-Davut Erkan, Sadrazam Kıbrıslı 

Mehmet Emin Paşa'nın Rumeli Teftişi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2007; Erkan Tural, “Bir Bürokrat 

ve Bir Seyyah Gözüyle Canik (Samsun) Sancağı”, Çağdaş Yerel Yönetimler, S. 17, 2008, s. 75-91. 
145 Lewis, age,  s. 383. 
146 Fuat Paşa’nın özellikle üzerinde durduğu nokta liyakatli memurların olması idi. Ona göre eyaletlere ve 

sancaklara atanacak yetenekli ve yetkileri genişletilmiş valiler bilgili ve yetenekli kişiler arasından seçilmeliydi. 

Valiler kendi takdir yetkilerini kullanacaklar ve önemli olmadıkça basit konuları merkeze taşımayacak ve merkez de 

onların önemli işlerini de engellemeyecekti. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. VII, TTK, Ankara 1988, s.152-

153; Lewis, age, s. 383. 
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yapımı gibi konularda müspet neticeler vermesi,
147

 bu yeni nizamnâmeyi uygulayıcı olarak 

Mithat Paşa’nın seçilmesini sağladı. Yeni nizamnâmeyi bütün imparatorlukta uygulamaya 

koymaktan çekinen ve belirli bir deneme “kaide-i tedric” sürecini faydalı bulan Bâb-i Âli, bir 

ön uygulama alanı seçmek durumundaydı. Tıpkı Tanzimat’ın ilk dönemlerinde olduğu gibi, 

belirli bir pilot bölgede bu nizamnâme yürürlüğe konuldu. Bu pilot bölge de, Niş, Vidin ve 

Silistre eyaletlerinin birleştirilmesinden ortaya çıkan Tuna Vilayeti’ydi.
148

 Bâb-i Âli, Tuna 

Vilayeti için 1864 Vilayet Nizamnâmesi’nden farklı olmayan aynı nitelikte bir nizamnâme 

hazırladı.
149

 Bunda amaç denemenin nasıl sonuçlanacağının bilinememesi idi.
150

 Mithat 

Paşa’nın görev süresi, gerekli iyi niyet ve yetenek olduğu takdirde, yeni sistemin iyi 

işleyebileceğini gösterdi. İki yıl içinde Mithat Paşa, düzeni tekrar kurdu, yeni hiyerarşiyi 

yerleştirdi, tarım kredileri sağladı, yolları köprüleri ve suyolları yaptırdı, sanayii geliştirdi, 

okullar ve yetimhaneler açtı, bir gazete kurdu ve vilayetin gelirini 26.000 keseden 300.000 

keseye yükseltti.
151

       

Hazırlanılışında 1840’tan beri yürürlükte olan kurallardan yararlanıldığını gördüğümüz 

1864 Vilayet Nizamnâmesi ile taşra idaresindeki aksaklık ve eksiklikler giderilmeye ve 

yönetime yeni bir biçim verilmeye çalışılmıştır. Fakat bu nizamnâmede Fransız Prefectoral 

Sistemi’nin etkisi de açıkça görülmektedir. 1791 yılında Fransa’da kabul edilen anayasaya göre 

Fransa toprakları idari yönden départementlara, bu départementlar districtlere, bunlar ise 

canton denilen idari birimlere bölünmüştü.
152

 Bu sistemi örnek alan Osmanlı idari modeline 

göre eyalet idare sistemi yerini vilayete bıraktı. Her vilayet kendi içinde birçok sancağa, bu 

sancaklar da kazalara, kazalar da karyelere ayrılıyordu. Fakat imparatorlukta çeşitli dil ve 

dinden kavimlerin varlığı nizamnâmenin özünü Fransa gibi ulusal devletinkinden ayırıyordu. 

Çünkü imparatorluktaki merkeziyetçi eğilim II. Mahmud’dan beri ağır basmaktaydı. Nitekim 

Tanzimat’ın ilk yıllarında valilerin yetkileri konusunda yaşanılan tecrübe merkeziyetçi yapıyı 

gerektirmekteydi. Fuat Paşa da, Osmanlı valisine taşra idaresinin en yetkili idarecisi olma 

yetkisini verdi.  

Bu nizamnâme ile vilayet idaresinde yeni görevlilerin ortaya çıktığını görmekteyiz. 

Vilayetin başında devleti temsilen, mali, siyasi ve güvenlik konularında yetkileri Tanzimat 

sonrası döneme göre genişletilen vali; sancağın başında kaymakamın yerine mutasarrıf, 

kazaların idaresinde de kaza müdürü yerine kaymakam, karyede ise halkın seçeceği muhtarlar 

bulunmaktaydı.
153

 Vali bütün devlet emirlerinin uygulanmasına memur olduğu gibi, belirlenen 

                                                           
147 Davison, age, s. 151-152. 
148 Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 53; Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 251. 
149 Mehmet Seyitdanlıoğlu, “Yerel Yönetim Metinleri III: Tuna Vilâyeti Nizâmnâmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 

C. 5, S. 2, 1996, s. 67-81; Bu nizamnâmede valinin yetkileri, mahalli meclis ve azasının seçilme şekilleri ve vilayete 

bağlı diğer memurların vazifeleri ayrı ayrı gösterilmişti. Vilayetin mülki, mali, inzibati ve siyasi işlerinin idaresi 

valiye bırakıldı. Valinin maiyetinde bir defterdar, bir mektupçu ve bir nafia memuru, teşkil olunacak vilayet 

meclisinde ise mektupçu, defterdar, şer’iye hâkimleri ve müfettişlerden başka, ikisi Hıristiyan, ikisi Müslüman 

olmak üzere halk tarafından seçilen dört meclis azası bulunacaktı. Eren, age, s. 135. 
150 Selda Kılıç, “1864 Vilayet Nizamnamesinin Tuna Vilayetinde Uygulanması ve Mithat Paşa”,  Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 37, 2005, s. 102. 
151 Lewis, age, s. 386; Mithat Paşa’nın Tuna’daki faaliyetleri için ayrıca bk. Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 

56-61; Karal, Osmanlı Tarihi VII, s. 155; Findlay, agm, s. 6; Mehmet Çelik, Balkanlar'da Tanzimat: Midhat 

Paşa'nın Tuna Vilâyeti Valiliği 1864-1868, Libra Kitap, İstanbul 2010; İsmail Selimoğlu, Osmanlı Yönetiminde 

Tuna Vilayeti 1864-1878, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 

Ankara 1995; Milen V. Petrov, Tanzimat for the Coutryside: Mithat Paşa and the Vilayet of Danube, 1864-1868,  

(Princeton Universitesi, Yakındoğu Araştırmaları Bölümü Yayınlanmamış Doktora Tezi) Princeton 2006. 
152 Seyitdanlıoğlu, age, s. 27; Findley, agm., s. 8. 
153 Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 61; Davison, Osmanlı İmparatorluğunda Reform, s. 153; Seyitdanlıoğlu, 

age, s. 55. 
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görev sınırları dâhilinde vilayetin iç işlerini yürütmekle görevli ve yetkiliydi. Valinin idaresi 

mülkiye, maliye, siyaset, zaptiye ve hukuk işleri olarak kısımlara ayrıldı. Maiyetinde defterdar, 

mektupçu; umur-ı hariciye,
154

 umur-ı nafia, umur-ı ziraiye ve ticariye memurları gibi görevliler 

bulunacak ve valinin denetimi ve emri altında çalışacaktı. Fakat her biri farklı nezaretler 

tarafından atanan bu görevliler hem bağlı oldukları nezarete hem de valiye karşı ikili bir 

sorumluluk taşıyorlardı.
155

  

E. Vilayet İdare Meclisleri 

1864 Vilayet Nizamnâmesi vilayet yönetimi için bazı organların kurulmasını 

öngörmekteydi. Buna göre vilayet merkezinde valinin başkanlığında sürekli olarak toplanan 

bir Vilayet İdare Meclisi, livalarda Liva İdare Meclisi ve kazalarda Kaza İdare Meclisi 

kurulması öngörülüyordu. Vilayet İdare Meclisleri’nde en yetkili kişi valiydi. Tanzimat 

idarecilerinin merkeziyetçiliği tesis etmek için Tanzimat’ın ilanından bu yana pek çok kez 

yetki ve sorumluluğunu değiştirdiği valinin konumu, bu yeni düzenleme ile vilayet idaresinin 

zirvesine çıktı. Taşra idaresinde akıllı, çalışkan ve yetenekli ve kendi iradesini kullanabilecek 

idarecilerin atanması gerektiğine inanan Fuat Paşa gibi devlet adamlarının nihayet hem 

istedikleri merkeziyetçiliği gerçekleştirmenin hem de taşra idaresini iyileştirmenin validen 

bağımsız olamayacağını anlamaları da burada üzerinde durulması gereken bir noktadır. 

Vilayetin politik işleri ve yasaların yürütülmesi valilere bırakıldı. Vali, idari hiyerarşisi altında 

olan sancak mutasarrıflarının hareketlerini denetleyebiliyordu. Ayrıca bayındırlık, eğitim ve 

haberleşme gibi kamuyu ilgilendiren konuların da başındaydı. Yerel meclislerin toplantı 

zamanını belirliyor, önerileri kabul ediyor ve bunlardan kendi yetkisinde olanları yapıyordu. 

Vergi toplanmasını denetliyor; ancak merkezden onay almadan bu geliri kullanamıyordu. 

Düzen ve güvenliğin sağlanması valinin en başta gelen sorumluluğuydu. 
156

 

Valinin başkanlığındaki Vilayet İdare Meclisleri’nin doğal üyeleri, defterdar, mektupçu, 

müfettiş-i hükkam-ı şeriye ve umur-ı ecnebiye müdürüydü. Bunların yanında halk tarafından 

iki yıllığına seçilen iki Müslüman, iki de gayrimüslim üye ve müftü ve gayrimüslim cemaat 

reisleri tabii üyeler arasındaydı.
157

 Nizamnâmeye göre bu meclisin, vilayetin genel yönetimi ve 

özel idareyi ilgilendirmek üzere iki görevi bulunmaktaydı.  Yönetimle ilgili görevleri her türlü 

satın alma ve mukavelenin yapılması, vergilerin iltizama verilmesi, orman ve maden işleri, 

kamu binalarının korunması ve bakımı, güvenliğin sağlanması, gelir ve giderlerin 

denetlenmesi, devlete ait gelir kaynaklarının idare ve korunması, belediye meclisinin aldığı 

kararların incelenmesi ile bayındırlık ile ilgili pek çok konuyu kapsamaktaydı.
158

 

Bu meclisleri üyeleri açısından değerlendirdiğimizde bunların da zamanla vilayetin 

nüfuzlu eşrafının veya gayrimüslim burjuvazinin yuvalandığı yerler haline geldikleri görülür. 

Ancak merkezi idare de yeterince ekonomik ve siyasal gücü elde edemeyen bu gurupları 

                                                           
154 Bu memuriyet Tuna ve Bosna gibi yerler için düşünülmüştü. Bu bölgelerde Avrupa ile ilişkiler yoğun olup, 

buralarda yabancı uyruklular ve konsoloslar bulunmaktaydı. Özellikle konsolosların değişik konular için vilayet 

idaresindeki muhatabı bu umur-ı hariciye memuru olacaktı. Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 61; Bunların 

dışında Anadolu’daki vilayetlerde umur-ı hariciye memurluğu ayrı bir memuriyet olarak düşünülmemiş ve bu görev 

vali muavinlerine tahsis edilmiştir. BOA, Sadâret Mektûbi Mühimme Kalemi (A. MKT. MHM.)  413/77, 27 Ra 1285 

16 Temmuz 1868; Küçük, Tanzimat Devrinde Erzurum, s. 488; Yılmaz, agt,  s. 144-145. 
155 Davison, age, s. 155. 
156 Shaw-Shaw, age, s. 121-122. 
157 Bu idare meclislerindeki azaların sayısının eşit olması öngörülmüşse de bazı yerlerde bu eşitlik ilkesine 

uyulmadığı görülmektedir. Mesela Halep İdare Meclisi’nde eşitlik ilkesinin işlemeyeceği ifade edilmiş, Müslim ve 

gayrimüslimlerin temsil oranı genel nüfus içindeki oranlarıyla belirlenecek şekilde düzenlenmiştir. Hilmi Bayraktar, 

XIX. Yüzyılda Halep Eyaleti’nin İktisadi Vaziyeti, Fırat Üniversitesi Orta-Doğu Araştırmaları Merkezi,  Elazığ 

2004, s.19. 
158 Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 255. 
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zaman zaman etkisi altına alsa da bir tür uyum içinde olan bu meclisler taşra yönetiminde 

kayda değer bir iş görmekten çok, mahalli nüfuz sahiplerinin halk adına iş takipçiliği 

üstlendiği veya vergi tarh ve tahsilinde kendi çıkarlarını gözetip, yolsuzluklara neden oldukları 

kurullar haline geldi. Bu bağlamda meclisler halkın yönetimi etkilemesinden çok yöneticilerin 

karar ve taleplerini tasdik eden birer “soğuk damga” olarak kaldı.
159

 

Burada üzerinde durmamız gereken diğer bir nokta da bu meclisin bir yargı organı olup 

olmadığıdır. Daha önceki meclisler aynı zamanda bir yargı mercii olarak da düzenlenmişti. 

Fakat Vilayet İdare Meclisleri’nin adli işlere karışmayacağı ifade edildi.
160

 Fakat Vilayet İdare 

Meclisinin mülki, mali, ticari ve zirai konular dışında hukuki sorunlara karışmaması ilkesine 

Tuna dışında diğer yerlerde pek uyulmadı.
161

 Nitekim meclisler yargı yetkisini devlet 

memurlarının yapmış olduğu yolsuzluklarda, memurların birbirleri ve halk arasındaki 

anlaşmazlıklarda ve vergi anlaşmazlığı gibi konularda kullanmaktaydı. Bununla birlikte özel 

hukuka ve şer’i mahkemelere ait işlere karışma yetkisi yoktu.
162

 Vilayetin adli işleri başında 

kadının bulunduğu Şeriat Mahkemesi, üç Müslüman ve üç gayrimüslim üyeden oluşan ve 

başında müfettiş yargıcın bulunduğu ceza mahkemesi, karma üyelerden oluşan ticaret 

mahkemesi, yine üç Müslüman ve üç gayrimüslim üyeden oluşan ve başında şeyhülislamın 

atadığı bir müfettiş-i hükkâmın bulunduğu istinaf mahkemesi tarafından yürütülüyordu.
163

 

Buradan hareketle, taşrada idari ve yürütme güçlerinin yargı gücünden ayrılmasından dolayı 

göze çarpar bir ilerleme ortaya çıkmıştı.
164

  

Vilayet İdare Meclisinin yanı sıra vilayette, yılda bir toplanan Vilayet Umumi Meclisi 

bulunmaktaydı. Bu meclis vilayete bağlı sancaklardan seçilen iki Müslüman ve iki 

gayrimüslim dört üyeden oluşuyordu. Valinin başkanlığında ve yılın belirli bir döneminde 

toplanan ve Vilayet İdare Meclisi’ne göre daha serbest olan bu meclislerde temsilciler kendi 

bölgelerinin bayındırlık, ticaret ve ziraat gibi değişik alanlarda ihtiyaçlarını dile getirir ve 

çözüm önerileri belirtirlerdi. 
165

 

1864 Vilayet Nizamnâmesi yukarıda da belirtildiği gibi sınırları ve teşkilâtı yeniden 

düzenlenen Tuna Vilayeti’nde uygulandı. Kısa bir süre sonra Ma’muretülaziz, Manastır, 

Selanik, Yanya ve Tırhala’da bu sisteme geçildi. 1865 yılından itibaren Rumeli, Anadolu ve 

Arabistan’da yeni nizamnâmeye göre vilayetler tesis edildi.  Böylece 1864 Vilayet 

Nizamnâmesi’nden sonra yeniden tanzim edilen mülki taksimata göre Osmanlı Avrupası’nda 

10 Vilayet 44 sancak; Osmanlı Asyası’nda 15 vilayet 74 sancak; Osmanlı Afrikası’nda ise 1 

vilayet ve 5 sancak teşkil edildi. 1867 yılında Ali Paşa’nın sadrazamlığında bütün vilayetlere 

mahsus bir vilayet nizamnâmesi, “Vilâyet-i Umûmiye Nizâmnâmesi” tanzim edildi. Bu 

nizamnâme aslında, 1864 yılında hazırlanmış olan nizamnâmenin bütün ülke eyaletlerini 

içerisine alacak şekilde genişletilmiş bir kopyası niteliğindeydi ve pek bir değişiklik 

                                                           
159 İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara 2007, s. 431,498; Manneh, agm, s. 14-15; 

Küçük, agt, s. 347. 
160 Shaw, Origins of Representative Government, s. 117. 
161 Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 62. 
162 1871 Vilayet Nizamnâmesi’ne göre meclisin kısmi bir yargı alanı vardı. Bu da meclisin bir tür “Disiplin Kurulu” 

olarak çalışacağını gösteriyordu. Meclisin memurlar hakkında şikâyetleri değerlendirme yetkisi üyelerinin çoğunun 

vilayetin yüksek rütbeli memurları olmasından ileri geliyordu. Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 71-72; Çadırcı, 

Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 256. 
163 Shaw-Shaw, age,  s. 123-124; Eski şer’i mahkemelerin yerine geçen hukuk ve ceza mahkemelerinde de nispi 

eşitliğe uyulmuştu. Bu mahkemelerin reisleri, ticaret mahkemeleri müstesna her yerde ulema sınıfındandı. 

Engelhardt, age, s. 188.   
164 Davison, age, s. 156; Seyitdanlıoğlu, age, s. 56; Engelhardt, age, s. 188.   
165 Karal, Osmanlı Tarihi, VII, s. 154; Shaw-Shaw, age, s. 124; Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik 

Yapısı, s. 261-268; Ortaylı, Osmanlı Mahalli İdareleri, s. 62. 
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getirmemekteydi. Bu nizamnâmeye göre 1867 yılında aralarında Bursa, İzmir Trabzon, 

Selanik, Prizren ve İşkodra’nın bulunduğu 13 yeni vilayet yeni örgüte kavuştu ve böylece, 

1871 tarihine kadar yürürlükte kalacak vilâyet idaresi oluşturulmuş oldu.
166

 Bu idari sistem 22 

Ocak 1871’de yeniden düzenlenmiş ve İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnâmesi olarak ilan 

edilmişti.
167

 İlan edilen bu nizamnâme ile birlikte imparatorluğun vilâyet yönetiminde, 1913 

yılında İttihad ve Terakki tarafından çıkarılacak yeni kanuna kadar kırk iki yıl yürürlükte 

kalacak olan bir idari çerçeve belirlenmiş oldu. 1867 Nizamnâmesi’ne göre çok büyük 

değişiklikler getirmeyen 1871 Nizamnâmesi’nde belirtmemiz gereken en önemli vurgulardan 

biri de valinin yetkileriydi. Gerçekten de vali mülki, mali, eğitim, bayındırlık ve güvenlik 

işleriyle cezai ve hukuki işlerin icrasından sorumlu hale geldi. Bu bakımdan valilerin Tanzimat 

sonrası döneme göre, siyasi, mali ve güvenlikle ilgili meselelerde yetkileri arttırılmış oluyordu. 

Bu haliyle vali Osmanlı taşra idaresinin en üst kademesinde yer alan yegâne yetkili oldu. 

Dolayısıyla merkezi bir idarenin gereği olarak, önceleri meclisler vasıtasıyla yetkileri 

sınırlandırılan ve bir nevi denetim altına alınmaya çalışılan vali tekrar bu merkezi idarenin en 

önemli aktörü haline geldi. Tanzimatçıların taşra idaresinde ideal bir düzen arayışlarını teşkil 

edilen meclisler ve üye yapısı açısından aşağıdaki tablodan da görmek mümkündür: 

Tanzimat Döneminde Taşradaki Meclisler ve Üyeleri 

Muhassıllık Meclisleri 

Üyeleri (1840-1842) 

Memleket 

Meclisleri Üyeleri 

(1842-1849) 

Eyalet Meclisleri 

Üyeleri  (1849-

1864) 

Vilayet İdare Meclisi 

Üyeleri (1864-1871) 

Muhassıl (Başkan) Vali (Başkan) Merkezden 

Atanan Başkan 

(1852’ye kadar) 

Vali (Başkan) 

İki Kâtip İki Kâtip Vali (1852’den 

sonra başkan) 

Defterdar 

Hâkim (kadı- naib) Hâkim (kadı- naib) Kâtip Mektubçu 

Müftü Müftü Defterdar Umur-ı Ecnebiye 

Memuru 

Asker Zabiti Asker Zabiti Hâkim (kadı- 

naib) 

Hakim (kadı- naib) 

Metropolit veya 

kocabaşı 

Metropolit veya 

kocabaşı 

Müftü Müftü 

Vücûh-ı Memleket Vücûh--ı Memleket Vücûh-ı Memleket Vücûh-ı Memleket 

                                                           
166 Shaw, Origins of Representative Government, s. 109-110; Shaw-Shaw, age, s. 125; Karal, Osmanlı Tarihi VII, s. 

156-158; Mehmet Seyitdanlıoğlu, “Yerel Yönetim Metinleri VI: 1871 Vilayet Nizamnamesi ve Getirdikleri”, 

Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 5, S. 5, 1996, s. 89. 
167 Ortaylı, Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, s. 43; Karal, Osmanlı Tarihi, VII, s. 156-158. 
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Sonuç 

Tanzimat’ın ilanından itibaren geçen yaklaşık on yıllık süre uygulamanın tüm ülkede 

yapılmasına yetmişti. Fakat yeniden organize edilen idari sistemin son şeklini alması ise daha 

uzun soluklu bir deneme döneminden sonra gerçekleşebildi. Birbirini tamamlar nitelikte olan 

uygulamalar sonucunda 19. yüzyıl boyunca Osmanlı taşrasına hâkim olacak yeni düzen ortaya 

çıkmıştı. Bu ise Tanzimatçıların hedefi olan merkeziyetçiliğin ön planda olduğu bir yapıydı. 

Fakat yeni sistem de kendi içinde pek çok sorun taşımaktaydı. Bu uzun deneme süresine karşın 

istenilen başarının tam olarak sağlandığını söylemek mümkün değildir.   

Tanzimat’ın taşra reformlarının ortaya çıkardığı bu yeni bürokrasi düzeni taşra idaresinde 

eskisinden daha güç ve karmaşık durumlar ortaya çıkarsa da, yeni idari sistemi yine de 

işlemeye devam etti ve hazinede daha çok para toplandı. Fakat çalışmada da görüldüğü gibi 

ideal bir taşra sistemi ortaya çıkarmak için otuz yıllık bu tecrübe döneminde Tanzimatçıların 

oluşturmaya çalıştıkları merkeziyetçi yapı beraberinde pek çok sorunu da getirdi. Bazı 

Avrupalı yazarların da ifade ettiği gibi, yeni bürokrasi klasik dönemde yerel eşraf ve âyân 

tarafından gerçekleştirilen bazı hizmetlerin aksamasına, kamu harcamalarının artmasına ve 

adli-idari manada önemli sorunların yaşanmasına neden olmuştu. Bu açıdan bakıldığında 

Tanzimat’ın taşra düzenlemelerinin taşra idaresinde yaşanan sorunlara birden çözüm 

geliştiremediği, devletin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik koşulların da etkisiyle taşra 

idaresinde yeni sorunların ortaya çıktığı görülmektedir.  

Bu yeni düzenin kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi ve vilayet sisteminin etkili bir 

şekilde işlemesi iki ana etkene bağlıydı. Bunlardan birincisi başkentte ileri görüşlü ve istikrarlı 

bir kabinenin varlığıydı. İzzet Mehmed Paşa (1841-1842) ve Mehmed Emin Rauf Paşa’nın 

(1842-1845) sadaret dönemlerinde de görüldüğü gibi sadaret değişikliklerinde zaman zaman 

Tanzimat reformlarının uygulanmasında kesintiler ortaya çıkmıştı. Bunun yanında Tanzimat 

reformlarının Mehmed Ali Paşa hadisesinin yaşandığı bir dönemde uygulanmaya başlamasının 

ortaya çıkardığı mali sıkıntının ve yüzyılın ikinci yarısında da Kırım Savaşı’nın ortaya 

çıkardığı etkinin de dikkate alınması gerekir.  Etkili bir taşra idaresinin bağlı olduğu diğer bir 

etken de Tanzimatçıların daha zeki, çalışkan ve vatansever memurlara sahip olmalarıydı. 

Davison’un da belirttiği gibi uygulama sürecinde eksikliği en çok hissedilen unsurlar istikrarlı 

bir merkezi politika ve yetişmiş nitelikli kadrolardı. 

Tanzimat devlet adamlarının yeniden organize ederek etkili bir idare oluşturmak 

istedikleri eyalet teşkilâtının bu süreçte en eksik yönü bu personel eksikliği oldu. Yeterli 

eleman olmamasından dolayı “eski düzenin uygulayıcıları”na muhtaç olan Tanzimatçılar bu 

kesimler arasındaki geleneksel ilişki ağını kıramadı. Tanzimat’ın taşra reformları taşrada 

otoriteyi ele geçiren eşraf ve âyanları sindirse de bunları ortadan kaldırması mümkün değildi. 

Bu bağlamda Tanzimat’ın taşra reformlarının uygulanmaya ve ideal bir taşra idare modeli 

ortaya çıkarılmaya çalışıldığı 1840-1870 arasında en sık karşılaşılan sorunlardan biri de 

zorunlu olarak bu yeni sistemin uygulayıcıları olan yerel eşraf ve âyânın eski alışkanlıklarını 

devam ettirmeleri oldu. Bu bakımdan taşrada Tanzimatçıların göz ardı edemeyeceği oranda 

etkinlikleri olan yerel eşraf ve âyânın farklı bir kimlik altında taşra idaresinin merkezinde 

olmaya devam ettikleri görülmektedir. Her ne kadar devletin taşradaki amacı idari 

merkezileşmeyi tesis etmek olsa da Tanzimat sisteminin ortaya çıkardığı pek çok yeni pratik 

dolayısıyla bölgesel ileri gelenlerin aracı konumlarına olan ihtiyaç devam etti.  Taşra 

idaresinde merkez ile yerel ileri gelenler arasındaki işbirliği bu bakımdan Tanzimat döneminin 

en önemli özelliklerinden biri oldu. Bu bağlamda yerel güçlerin merkezi idarenin karşısında bir 

güç olarak vilayetin durumunu ilgilendiren tarım, ticaret, bayındırlık ve vergilendirme gibi pek 
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çok alanda önayak olmaları hem devletin amacına hem de kendi konumlarına katkı yapacak 

şekilde ikili bir fonksiyon icra etti. 
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