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Osmanlı Köy ve Mahalle İdarelerinde Yeni Bir Dönem: İhtiyar 

Meclislerinin Teşekkülü 

A New Period in the Ottoman Village and Neighbourhood Administrations: Formation 

of the Council of Elders/Selection 

Dr. Mehmet Güneş 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi - İstanbul 

Öz: Bu makale 1864-1871 yılları arasında köy ve mahalleler hakkında yayımlanan yeni 

nizamnameler ile bunlar doğrultusunda yürütülen çalışmaları inceleyerek, Osmanlı hükümetinin 

halkın dini inançlarını esas alarak Müslüman ve gayrimüslim halkı yerel idareye ortak ettiğini tespit 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Köy, Mahalle, Nizamname, İhtiyar Meclisi  

Abstract: This article examines the creation and implementation of Ottoman regulations from 1864 to 

1871 concerning villages and neighbourhoods and explains that in considering the religious beliefs of 

the population, the new regulations incorporated the Muslim and non-Muslim population in local 

administrations.   

   Keywords: Village, Neighbourhood, Regulation, The Council of Elders/Selection 

Giriş:  

Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde (1829’a kadar) köy ve mahalleler hususi memurlar 

tarafından yönetilmek yerine ilgili bölgenin dini işlerini de icra eden imamlar tarafından idare 

edilirlerdi. Dini, sosyal ve idari yükümlülükleri kendilerinde mezcetmiş olan bu imamlar, 

hizmet ettikleri mescit ve camilerin vakıflarından maaş (vazife) alır; kadıların yerine getirmesi 

gereken dini, ahlaki, sosyal, mülki, beledi ve güvenliğe dair görevleri köy ve mahalle bazında 

yerine getirir ve kadılar tarafından teftiş edilirlerdi.
1
 Köy ve mahallelerde imamların dışında 

yerine göre idari işleri kethüda ve yiğitbaşılar yürütürken, güvenlik işlerini ise bekçiler ve köy 

subaşılarına bağlı sekbanlar yürütürdü.
2
  

Gayrimüslim köy ve mahallelerinde imamların işlevini din adamları ile kocabaşılar ve 

çorbacı denilen kişiler yerine getirirlerdi.
3
 Bu görevliler dışında 18. yüzyılda ve 19. yüzyılın 

bir bölümünde köylerin idaresinde etkin olan önemli bir zümre ise âyanlardı. Taşrada 

eşkıyanın saf dışı edilmesi, isyancıların cezalandırılması, orduya asker temini, İstanbul’a 

zahire ile erzak gönderilmesi ve vergilerin tahsili gibi işlerde hükümete yardımcı olan bu 

                                                           
1 Kemal Beydilli, “İmam, Osmanlı Devleti’nde İmamlık”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 22, 

İstanbul 2002, s. 181. 
2 Ahmet Tabakoğlu, “Osmanlı İçtimai Yapısının Ana Hatları”, Osmanlı, C. 4, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 

1999, s. 28. Adalet Bayramoğlu Alada, Osmanlı Şehrinde Mahalle, Sümer Kitabevi, İstanbul 2008, s. 169, 170.  
3 Özcan Mert, “Kocabaşı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 26, Ankara 2002, s. 140. 
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kesim Osmanlı idaresine kayda değer faydalar sağlamakla birlikte, zamanla taşrada artan 

nüfuzlarını kullanıp yolsuzluklar yaparak halkı ezebiliyorlardı.
4
 

Ne var ki uzun yıllar devam eden bu idari yapılanmada, 19. yüzyılın ilk yarısından 

itibaren bazı değişiklikler yaşanmaya başlandı. II. Mahmud, 1826 yılında yeniçeri ocağını 

kaldırdıktan sonra halkın asayişini sağlamak amacıyla bir dizi düzenlemeler gerçekleştirdi. Bu 

yeni uygulamaların bir parçası olarak ilk önce 1829 yılında İstanbul, Galata, Üsküdar ve 

Eyüp’te (Dersaadet ve Bilâd-ı Selâse) muhtarlık teşkilatı meydana getirildi.
5
 Bu nizam 

İstanbul’dan sonra 1833’te öncelikle Kastamonu’da ardından da ülkenin diğer yerlerinde 

uygulamaya geçirildi. Bunun neticesi olarak köy ve mahallelerde imamlarla birlikte muhtarlar 

da görev yapmaya başladılar. Bu sırada yine güvenliği temin amacıyla muhtarlar köy ve 

mahalle halkına kefil edilirken imamlar da muhtarlara kefil edildiler.
6
  

Gayrimüslim köy ve mahallelerinde ise henüz muhtarlık başlığı altında bir uygulama 

hayata geçirilmemişti. Onların idaresinde eskiden olduğu gibi kocabaşı, çorbacı, kâhya ve 

muhbir gibi eski idareciler varlıklarını sürdürüyorlardı.
7
 

Muhtar, imam ve kocabaşılar, köy ve mahallelerde devletin birer temsilcisi olarak birçok 

görevi yerine getirdiler. Bölgelerinde güvenliği temin etmek amacıyla halkın seyahatini 

kontrol altında tutmak için çalıştılar ve başka yere seyahat veya yerleşme gayesiyle gitmek 

üzere bulunduğu yerden ayrılmak isteyen kişilere, ilgili mercilerden mürur tezkeresi (yurtiçi 

pasaportu) alabilmeleri için ilmühaber verdiler.
8
 Bölgelerinde nüfus sayımı işlerinin sağlıklı bir 

şekilde yürütülmesi için ilgililere yardımcı oldular.
9
 Devletin istediği vergilerin halktan tahsili 

için çalıştılar.
10

 Ayrıca yeri geldiğinde bir taraftan mahalli idarecilerle ahali arasında irtibat 

kurarak işlerin yürütülmesini sağlarken öte yandan hem halkın ihtiyaçlarının karşılanması hem 

de bölgede imar faaliyetlerinin sürmesi için gayret sarf ettiler.
11

  

Bu şekilde işlevini yürüten köy ve mahalle idareleri, 1864 Vilayet Nizamnamesinin 

yayımlanmasıyla birlikte önemli bir değişime daha tâbi oldu. Aşağıda ayrıntılı bir şekilde izah 

edileceği üzere bu tarihten itibaren köy ve mahalle temelinde seçim ve meclis olgusu sistemli 

ve resmi bir hüviyetle kendisini göstermeye başladı. 

1. Köy ve Mahalle İdareleriyle İlgili Yeni Düzenlemeler: 

Tanzimat Fermanıyla birlikte başlatılan yenilikler kapsamında mahalli idareyle ilgili 

çeşitli düzenlemeler yapılsa da sorunlar yaşanmıyor değildi. Özellikle de Balkanlarda dini ve 

etnik yapının etkisiyle çıkan karışıklıklar ve bu karışık durumlara yabancı devletlerin de 

müdahale etmeleri, Osmanlının bölgedeki hâkimiyetini güçlendirmek üzere çalışması 

gerektiğini ortaya koyan gelişmelerdi. Böyle bir durumda Osmanlı devlet adamları, ülkenin 

sıkıntılı vaziyetini dikkate alarak Osmanlı mahalli idaresinde köklü düzenlemeler yapılması 

                                                           
4 Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğu’nda Âyanlık, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1994, s. 141, 185, 271. 
5 Ahmed Lütfi, Tarih-i Ahmed Lütfi, C. 5, Mahmudbey Matbaası, Dersaadet 1302, s. 35. 
6 Musa Çadırcı “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”, TTK Belleten, XXXIV/135, 

Ankara 1970, s. 411, 413. 
7 BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), C.DH (Cevdet Dâhiliye), 277/13811, 31 Mayıs 1835 (1251.S.3). BOA, 

İ.MVL (İrade Mevlis-i Vâlâ), 38/701, 16 Mayıs 1842 (1258.R.5). BOA, A.MKT.UM (Sadaret Mektubî Kalemi, 

Umum Vilayet), 366/5, 14  Eylül 1859 (1276.S.16). BOA, İ.MVL., 97/2058, 8 Haziran 1847 (1263.C.24). 
8 BOA, A.M (Sadaret Müteferrik), 7/97, 13 Mart 1850 (1266.R.27). 
9 BOA, C.DH., 9/435, 18 Mayıs 1838 (1254.S.23). 
10 BOA, İ.MVL., 226/7719, 13 Aralık 1851 (1268.S.19). BOA, A.MKT., 144/72, 24 Ağustos 1848 (1264.N.23). 
11 BOA, A.MKT.NZD (Sadaret Mektubî Kalemi, Nezâret ve Devâir), 316/76, 3 Temmuz 1860 (1276.Z.13). BOA, 

A.MKT.NZD., 5/98, 25 Nisan 1850 (1266.C.12). BOA, A.MKT., 152/9, 1 Ekim 1848 (1264.Za.2). 
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gerektiğini düşünüyorlardı, bu düşünceden yola çıkılarak öncelikle sorunların tespiti ve çözüm 

yollarının üretilmesi gayesiyle taşraya zaman zaman teftiş heyetleri gönderildi.
12

  

Yine aynı düşünce ve kaygıların bir neticesi olarak mahalli idareyle ilgili düzenleme 

yapmak üzere Âli, Fuad paşalar, Niş’teki icraatlarından memnun oldukları Midhat Paşa’yı 

İstanbul’a çağırdılar. Bir araya gelen bu devlet adamları, yapmak istedikleri yenilikleri icra 

etmek üzere önce Tuna Vilayeti adı altında yeni bir vilayet teşkil ettiler.
13

 Bu sırada genel bir 

vilayet nizamnamesi ve bu nizamname ile aynı tarihlerde bir de özel olarak Tuna Vilayeti için 

bir nizamname hazırladılar; akabinde bu nizamname doğrultusunda taşra idaresiyle ilgili 

yenilikleri öncelikle Tuna Vilayetinde uygulamayı planladılar.
14

  

Çalışmalar neticesinde Âli, Fuad ve Midhat paşaların Tuna Vilayeti için hazırladıkları ve 

tam adı, “Tuna Vilayeti Namıyla Bu Kerre Teşkil Olunan Dairenin İdare-i Umumiye ve 

Hususiyesine ve Tayin Olunacak Memurlarının Suver-i İntihablarıyla Vezâif-i Daimesine Dair 

Nizamnamedir” olan ve kısaca Tuna Vilayeti Nizamnamesi şeklinde bilinen nizamname 7 

Kasım 1864/7 C 1281 tarihini taşımaktaydı. Seksen iki madde ve bir madde-i mahsusadan 

(özel-ek madde) oluşan Tuna nizamnamesinin girişinde ikinci ordu dairesinde mevcut Edirne 

Eyaleti dışındaki yerlerden oluşan mülki daireye Vilayet-i Tuna denildiği belirtildi.
15

 

Genel olarak vilayet, sancak, kaza ve köy idarelerini açıklayan ve nahiyeleri ise sadece 

ismen zikreden Tuna ve genel vilayet nizamnamelerinin her ikisinde de köy idaresi için hususi 

bölümler ayrılmıştı.
16

 Tuna Vilayet Nizamnamesinin elli sekiz ile yetmişinci maddeleri arası, 

genel vilayet nizamnamesinin ise elli dört ile altmış altıncı maddeleri arası köy idarelerine 

tahsis edilmişti.
17

  

Yeni düzen kapsamında köy ve mahallelerin idaresi uygulanageldiği gibi muhtarlara 

bırakılmakta; Müslüman ve gayrimüslim idareciler için muhtar tabiri kullanılırken eskiden 

gayrimüslimlerin idarecileri durumunda olan kocabaşı ve muhbir gibi kesimlerden ise söz 

edilmemekteydi. Köylerde halkın her sınıfı
18

 için yine halkın seçimiyle ikişer muhtar, hane 

sayısı yirmiden az olan köylerde birer muhtar tayin edilecek; bu muhtarların tayin işlemleri de 

kaza idarecisi
19

 tarafından onaylanarak yürürlüğe girecekti.
20

  

                                                           
12 Erkan Tural, “Bir Belge - 1861 Hersek İsyanı, 1863 Eyalet Teftişleri ve 1864 Vilayet Nizamnâmesi”, Çağdaş 

Yerel Yönetimler Dergisi, C. 13, S. 2, 2004, s. 101. Yonca Köksal - Davut Erkan, Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Emin 

Paşa’nın Rumeli Teftişi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2007, s. 19, 20.   
13 Mehmet Çelik, Balkanlar’da Tanzimat: Midhat Paşa’nın Tuna Vilayeti Valiliği (1864-1868), Libra Kitapçılık ve 

Yayıncılık, İstanbul 2010, s. 47. 
14 Selda Kılıç, “1864 Vilayet Nizamnamesinin Tuna Vilayetinde Uygulanması ve Mithat Paşa”, Ankara Üniversitesi 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 24, S. 37, Ankara 2005, s. 102. 
15 Tuna Vilayet Nizamnamesinin tam metni için bakınız: Düstur, sene 1282, s. 517-536; Takvim-i Vekâyi, defa 773, 

7 Kasım 1864 (1281.C.7); BOA, A.DVNSBUY.İLM.d (Bab-ı Âsafi Divan-ı Hümayun Buyruldu ve İlmühaber 

Defterleri), no: 5, s. 77-86.  
16 1864 Vilayet Nizamnamesinin tam metni için bakınız: Düstur, I. Tertip, C. 1, 1289, s. 608-624; Sarkis Karakoç, 

Külliyât-ı Kavânin, no: 1853/5087, s. 19-43. 
17 Şunu hassaten belirtmek gerekir ki nizamnamelerde muhtar ve ihtiyar meclisleriyle ilgili maddelerin açıklandığı 

yerlerde sadece karye (köy) tabiri kullanılsa da söz konusu uygulamaların sadece köylerde uygulanıp mahalleleri ise 

kapsamadığı düşünülmemelidir; çünkü her iki nizamnamenin de giriş mahiyetindeki bölümünün beşinci 

maddesinde belirtildiği üzere “…her bir mahalle bir karye hükmünde bulunacaktır” yani nizamnamelerde köyler 

için belirtilen ve aşağıda değinilen hususlar, mahalleler için de geçerli olmaktadır (Düstur, sene 1282, s. 517-536; 

Takvim-i Vekâyi, defa 773; BOA, A.DVNSBUY.İLM.d., no: 5, s. 77-86; Düstur, I. Tertip, C. 1, 1289, s. 608-624; S. 

Karakoç, age, no: 1853/5087, s. 19-43). 
18 Sınıftan kasıt dini kimliktir yani Müslüman ve gayrimüslimlerdir. 
19 Tuna nizamnamesine göre kaza idarecisi müdür iken, genel nizamnameye göre kaymakamdır. 
20 Tuna Vilayeti Nizamnamesinin 58 ve 59. maddeleri; umumi nizamnamenin 54 ve 55. maddeleri. 
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Görev alanlarının tespitine gelince, muhtarlar eskiden olduğu gibi vergi tahsili ile beledi 

(çevre temizliği, sokak aydınlatma vs.) işlerde hükümetin temsilcisi; köylerde güvenlik işlerine 

bakan bekçi ve korucuların da idarecisi durumundaydılar. Bununla birlikte muhtarlara, 

görevlerini açıklayan birer talimat verilecek ve bölgedeki her sınıf halk da mali meselelerde bu 

muhtarlara kefil edileceklerdi. Muhtarlar birer yıllığına seçileceklerse de tekrar seçilebilme 

hakkına sahip olacaklardı. Muhtarlar bir kabahat işlemeleri halinde azledilebilecekleri gibi 

ihtiyar meclislerinin talebi halinde de görevden alınabileceklerdi.
21

  

Bu nizamnamelerin Osmanlı köy ve mahallelerinin idari yapısı açısından taşıdığı en 

önemli özellik, meclis ve seçim uygulamasının vilayet, sancak ve kazalar dışında en alt mahalli 

idari birimlere kadar genişletilmesi olmuştu. Mahalli düzeyde devletin en üst kademesinden en 

alta kadar meclislerin teşkil edilmesinde Müslüman ve gayrimüslim tüm halkın temsilcilerini 

icraya dâhil etme ve sorumluluğu paylaştırma düşüncesi etkiliydi. Aslında meclisler ve 

seçimler, Osmanlı köy ve mahalle halkının çok da yabancı olduğu olgular değildi. 

Nizamnameden önce alt kademedeki bu idari birimlerde hiyerarşik olarak vilayet ve 

sancaklardaki meclisleri
22

 takip eden meclisler bulunmasa da ahaliyi ilgilendiren işler, imam, 

muhtar, esnaf, konuyla ilgili memur ve bölgenin ileri gelenlerinin “vücûh-ı memleket” 

katılımıyla oluşturulan bir heyet tarafından görüşülerek karara bağlanıyordu.
23

 Seçim 

uygulamasının da yine köy ve mahallelerde muhtarların tespit edilmesi amacıyla uygulandığı 

bilinen bir vakıaydı.
24

 Ancak bu usul, bu nizamnamelerle birlikte daha sistematik ve resmi bir 

hale getirilmekteydi. Şöyle ki: 

Tuna Vilayeti Nizamnamesi ile genel vilayet nizamnamesinin köy idare yapısını 

açıklayan bölümlerinde belirtildiği üzere her köyde halkın her sınıfı için en az üç en fazla on 

iki kişiden müteşekkil birer ihtiyar meclisi teşkil edilecek; Müslüman halkın imamları ile 

gayrimüslimlerin ruhani liderleri de bu meclislerin tabi üyeleri arasında bulunacaktı.
25

 Meclis 

üyeleri de muhtarlar gibi birer yıllığına seçilecek ve onlar da aynı şekilde tekrar seçilme 

hakkına sahip olacaklardı.
26

 

İhtiyar meclisleri hakkında detaylı açıklamalara geçmeden önce ihtiyar kelimesinin 

anlamı üzerinde biraz durmak faydalı olacaktır. Nitekim bu kelime, iki farklı şekilde 

kullanılmakta ve daha yaygın olarak yaşlı insan anlamıyla bilinmektedir. Hâlbuki “hayr” 

kökünden gelen bu kelime esasında tercih etme, seçme, karar verme ve katlanma gibi 

anlamlara gelmektedir. Muhtar kelimesi de yine bu kökten türemiştir. Yaşlı insanlar için 

ihtiyar kelimesinin kullanılması da bu kişilerin seçme ve tercih kullanma hakkına sahip 

olmasından dolayı olsa gerektir.
27

  

Nizamnamelerde ihtiyar meclislerinin görevleri ayrıntılı bir şekilde açıklanıyordu. Bu 

görevler iktisadi, beledi ve hukuki mahiyet taşımaktaydı. Köy ve mahallelerde ihtiyar 

                                                           
21 Tuna Vilayeti Nizamnamesinin 60 ve 61. maddeleri; umumi nizamnamenin 56 ve 57. maddeleri. 
22 1864 nizamnamelerinden çok önce hatta Tanzimat döneminin başlangıcından beri vilayet ve sancaklarda 

meclisler, dönem dönem farklı isimler altında da olsa varlıklarını sürdürmektelerdi (İlber Ortaylı, Tanzimat 

Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2000, s. 71, 80) 
23 Abdurrahman Vefik, Tekâlif Kavâidi, C. 1, Matbaa-i Kader, Dersaadet 1328, s. 70, 71. BOA, MAD.d. (Maliyeden 

Müdevver Defterler)., no: 13049, 1863 (1280), s. 16, 20, 28, 32, 36, 50, 60, 68, 88, 112, 128, 156, 178, 192, 212, 

226, 245, 262, 296. 
24 BOA, C.DH., 14/699 (Bu belgenin tarihi belirtilmemişse de içerikten yola çıkıldığında belgenin 1833-1839 

arasına ait olduğu anlaşılmaktadır). 
25 Tuna Vilayeti Nizamnamesinin 62. maddesi; umumi nizamnamenin 58. maddesi. 
26 Tuna Vilayeti Nizamnamesinin 69. maddesi; umumi nizamnamenin 65. maddesi. 
27 Şemseddin Sami,  Kâmus-ı Türkî, C. 1-2, Çağrı Yayınları, İstanbul 2001, s. 80, 81. Aynı sebeplere mebni 

makalenin abstract kısmında hem yaşlı insanlar anlamına gelen “elders” hem de seçme anlamına gelen “selection” 

kelimeleri bir arada kullanıldı. 
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meclisleri, halkın vergi hisselerinin halk arasında paylaştırılması görevini icra edecek; bunun 

yanı sıra temizlik işlerine ve ziraatın geliştirilmesine dair konuları görüşecek ve görev 

bölgelerinde halk arasında meydana gelen anlaşmazlıkları, kanunun izin verdiği ölçüde barışçı 

yollarla çözeceklerdi. Belirtilen bu görev ve sorumluluk alanları Müslüman ve gayrimüslim 

ahaliyi ortak olarak ilgilendiren bir mahiyet taşıyorsa o zaman her sınıf ahalinin meclisleri bir 

araya gelerek konuyu görüşecek; özellikle hukuki meselelerde her sınıfın meclis mensuplarının 

katılımıyla en fazla on iki ve en az altı üyeden oluşan ortak bir meclis teşkil edilecekti; dikkat 

edilmesi gereken bir husus da bu ortak meclise davalı ve davacının mensup oldukları sınıfın 

üyelerinin eşit sayıda katılacak olmasıydı. Meclisin başkanlığını ise bölgede görevli en yaşlı 

muhtar yapacaktı.
28

  

Yukarıda belirtildiği üzere ihtiyar meclislerine, muhtarların azledilmesi ile ilgili bir yetki 

de verilmekteydi. Her ne kadar bu yetki, muhtarları şikâyet ederek görevden aldırma şeklinde 

belirlenmişse de yine de meclislerin muhtarları kontrol etmeleri ve gerektiğinde onlara 

yaptırımda bulunmaları gibi bir yolu açmış bulunmaktaydı.
29

 

2. Köylerde Seçim Olgusunun İşleyişi: 

Her yıl yapılacak olan muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin seçimi için oy kullanacak olan 

seçmen durumundaki kişilerde aranan şartlar, Tuna ve genel vilayet nizamnamelerinde detaylı 

bir şekilde açıklanmıştı. Bu cümleden olarak köylerde on sekiz yaşından yukarı “ashab-ı 

alakadan”
30

, Osmanlı Devleti tebaası (vatandaş) ve devlete yıllık olarak doğrudan doruya en az 

50 kuruş vergi ödeyen tüm Müslüman ve gayrimüslim ahali, yılda bir defa bir araya gelerek 

yine kendi sınıflarına mensup olmak üzere hem muhtarlarını hem de ihtiyar meclisi üyelerini 

seçeceklerdi.
31

 Bu da şu anlama gelmektedir: bir köy ve mahallede tek sınıf ahalisi varsa orada 

bir ihtiyar meclisi ile iki muhtar bulunacakken, bir köy ve mahallede hem Müslüman hem de 

gayrimüslim varsa o köyde iki adet ihtiyar meclisi ile dört muhtar mevcut olacaktı.  

Muhtar ve ihtiyar meclisi üyesi olarak seçilebilmenin şartları ise daha ağırdı. Nitekim bu 

görevlere aday olacak kişilerin Osmanlı vatandaşı ve ashab-ı alakadan olmalarının yanı sıra 

otuz yaşından yukarı bulunmaları ve devlete yıllık doğrudan doğruya en az 100 kuruş vergi 

ödüyor olmaları gerekmekteydi.
32

 

Her iki nizamnamede de seçmenler ile adayların tespitinde vergi ödeme kriterinin 

getirilmesi, iki farklı açıdan değerlendirmeye tabi tutulabilir. İlk olarak Osmanlı idaresi, belirli 

maddi güce sahip kişileri yönetime katarak bunlara maaş ödeme külfetinden kurtuluyordu; 

nizamnamelerin ilgili maddelerinde görüldüğü üzere hükümet, bu kişilere maaş ödemeyi 

mevzu bahis bile etmemekteydi. İkincisi de nispeten zengin sayılabilecek kişilerin söz sahibi 

olması yönündeki eğilim, Osmanlı geleneksel yerel idare anlayışının yeni sisteme sirayet 

edişinin bariz bir göstergesiydi. Nitekim Osmanlı mahalli idarelerinde eskiden beri vücûh-ı 

memleket olarak nitelendirilen ve bir bölgenin zengin ve itibar sahibi kişileri, hem köy ve 

mahalle idarecilerinin seçiminde hem de halkın vergilerinin tespitinde ve ahaliyi ilgilendiren 

işlerin görüşülmesin hususunda söz sahibi olagelmişlerdi.
33

 Görüldüğü üzere bu alışkanlık yeni 

                                                           
28 Tuna Vilayeti Nizamnamesinin 63 ve 64. maddeleri; umumi nizamnamenin 59 ve 60. maddeleri. 
29 Tuna Vilayeti Nizamnamesinin 66. maddesi; umumi nizamnamenin 62. maddesi. 
30 Ashab-ı alaka (alaka sahipleri; konuyla ilgili kişiler) tabiri, eskiden beri bir köy ve mahallenin işlerinde muhatap 

alınan kesimleri belirtmek üzere muhtar ve kocabaşı gibi idari fonksiyonu olan kişilerle birlikte kullanılmaktaydı. 

Nitekim kaza meclislerinin katılımcılarından bahsedilirken muhtar ve kocabaşıların yanı sıra ashab-ı alaka ibaresi 

de geçmekteydi. Bakınız: Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, “The Provincial Reforms Of The Early Tanzimat Period 

As Implemented In The Kaza Of Avrethisarı”, OTAM, S. 6, Ankara 1995,  s. 378. 
31 Tuna Vilayeti Nizamnamesinin 67. maddesi; umumi nizamnamenin 63. maddesi. 
32 Tuna Vilayeti Nizamnamesinin 68. maddesi; umumi nizamnamenin 64. maddesi. 
33 M. Çadırcı, agm., s. 413. A. Vefik, age, s. 70, 71. BOA, C.DH., 14/699. 
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düzenlemelerde de varlığını sürdürmekteydi; yani Osmanlı hükümeti aslında yepyeni bir 

sistemi ortaya çıkarmıyor, sadece mevcut uygulamaları dönemin yapısına uygun bir şekilde 

dizayn ederek daha sistemli bir hale getiriyor ve bunlara bir resmiyet kazandırıyordu. 

Seçim işlemi tamamlandıktan sonra seçmenler, seçtikleri kişilerin isimlerini tasdik 

edilmek üzere mühür ve işaretleriyle birlikte kaza idarecisine
34

 bildirileceklerdi. Muhtarlardan 

birinin azledilmesi ya da ölmesi neticesinde yerinin boş kalması ve ihtiyar meclisi azalarından 

birinin ölmesi üzerine yeni kişilerin göreve getirilmesi söz konusu olduğu takdirde seçmenler 

bu defa olağanüstü toplanarak muhtar veya meclis azasını seçeceklerdi.
35

 

Köylerde yürütülen seçim işleri bu kadarla da sınırlı değildi. Kazalarda bulunan meclis 

üyelerinin seçilmesi aşamasında da ihtiyar meclisi üyelerine bazı görevler düşmekteydi. Şöyle 

ki kazalardaki idare ve hukuk meclislerine üye seçmek amacıyla iki yılda bir kaza 

müdürü/kaymakamı, hâkim, müftü, gayrimüslimlerin ruhani liderleri ve kaza kâtiplerinden 

müteşekkil bir cemiyet-i tefrik teşkil edilecek; bu cemiyet de her iki meclisin üye sayısının üç 

katı kadar Müslüman ve gayrimüslim adayı belirleyip bunların isimlerini köylere gönderecekti. 

Belge köylere ulaştığı zaman ihtiyar meclisleri toplanarak listedeki sayının üçte birini elemek 

suretiyle kazalarda meclis üyesi olacak kişilerin sayısının iki katını tespit ederek yeni listeyi 

tefrik cemiyetine ulaştıracaktı. Bundan sonra tefrik cemiyeti, kesin üyelerin tespitini sağlamak 

üzere ilgili isim listesini liva idarecisine
36

 ileterek üyelerin seçim işini tamamlatacaktı.
37

 

3. Nizamnamelerle Tespit Edilen Yeni Usulün Uygulamaya Geçirilmesi: 

Tuna Vilayet Nizamnamesinde belirtilen ve yukarıda açıklanan hususlar, Tuna Vilayeti 

dâhilinde vakit kaybetmeden icra edilmeye başlandı. Hakikaten de Tuna Vilayetinde köy 

ihtiyar meclisi üyelerinin seçimi için hazırlanmış olan ilk talimatlar, vilayetin teşkilinin 

üzerinden bir ay bile geçmeden henüz 1864 yılı Aralık ayının başlarında vilayet dâhilinde idare 

bölgelerine gönderildi ve köylülere, söz konusu talimat belgesi ellerine geçtikten sonra üç gün 

içinde seçimleri yapmaları gerektiği ifade edildi. Bu konuyla ilgili olarak 3 Şubat 1865 tarihli 

en erken seçim protokolü, Veliko Turnovo (Tırnova) şehrinin Dervent Mahallesi sakinlerinin 

yeni usule uygun olarak 1864/1281 yılında görev yapmak üzere iki muhtar ve on üyeli bir 

ihtiyar meclisi seçtiklerini göstermektedir.
38

  

Midhat Paşa’nın kendi demecine göre 1864 yılı Kasım ayından 1866 yılı Martına kadar 

geçen sürede Tuna’da Müslüman ve Hristiyanlardan müteşekkil ihtiyar meclisleri 

oluşturulmuş, vilayetin meclis heyeti de köy ve mahalle ihtiyar heyetlerinin üyeleri arasından 

ve 4.000.000 nüfusun rızasıyla seçilmiş; köyler en yakın kazalara yeniden bağlanmıştı.
39

 

Tuna Vilayetinin matbaasında Ocak 1868’de basılan ve 1864 vilayet nizamnamesini 

temsil etmekte olan bir belge, muhtar ve ihtiyar meclislerinin görevlerini ve seçim usulünü 

açıklamaktaydı. İlan niteliğindeki bu belgede seçmen, aday ve meclis üyeleri açısından seçim 

usulüne geniş yer ayrılmıştı. Belgede seçilenlerin “ashab-ı alaka” olmaları dışında iyi ve 

düzgün karakterli olmaları gereği üzerinde durulmaktaydı. Başka önemli bir husus da ihtiyar 

meclisi üyelerinin kaza meclisi temsilcilerini seçmeye dair görevleriyle alakalıydı. Bu 

bağlamda ihtiyar meclislerinden bahsedilirken “ağa ve çorbacı” unvanlarının kullanılması, 

                                                           
34 Tuna nizamnamesine göre kaza idarecisi müdür iken, genel nizamnameye göre kaymakamdır. 
35 Tuna Vilayeti Nizamnamesinin 69 ve 70. maddeleri; umumi nizamnamenin 65 ve 66. maddeleri. 
36 Tuna nizamnamesine göre liva idarecisi kaymakam iken, genel nizamnameye göre mutasarrıftır. 
37 Bu hususlar, Tuna Vilayeti Nizamnamesinin 71-74 maddeleri arasında; genel nizamnamenin ise 67-70 maddeleri 

arasında açıklanmaktadır.  
38 Milen V. Petrov, Tanzimat For The Countryside: Midhat Paşa and The Vilayet of Danube, 1864-1868 (PhD diss., 

Princeton University, 2006), s. 110. 
39 Slavka Draganova, Tuna Vilayeti’nin Köy Nüfusu, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2016, s. 8. 



 
 
 
    
                                                                                                                                                             Mehmet Güneş 

 
Journal of History Studies 

JHS 

169  
 

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

 
Volume 6 
Issue 3 
April 
2014 

 

 

aslında hükümetin meclis üyeleri olarak görmek istediği kesimlerin kimler olduğunu ortaya 

koyması açısından da önemliydi. Bu belge, muhtar ve meclislerin mali rolüyle devlet ve köy 

halkı arasındaki aracılık fonksiyonlarına vurgu yaparak, bu birimlerin idari emir ve yasakları 

ertelemeden köylülere iletmeleri ve bu emirlere uyulmasını temin etmeleri gerektiğini 

açıklamaktaydı.
40

  

Tuna Vilayeti Nizamnamesinde belirtildiği şekliyle kazalar dâhilindeki köy muhtar ve 

ihtiyar meclisi üyelerinin seçim işi tamamlandıktan sonra kazaların idare ve deavi (hukuk) 

meclisleri için belirlenecek olan üyelerin seçimi işine geçildi. Söz konusu üyelerin 

belirlenmesi amacıyla, nizamnamesin yukarıda belirtilen ilgili maddesinde izah edildiği üzere 

teşkil edilen “tefrik cemiyeti-meclisi” tarafından tespit edilen adayların isimleri köy ve 

mahallelere gönderilerek seçimin buradaki ayağının tamamlanması sağlandı. Bu konuyla ilgili 

Ruscuk Sancağında cereyan eden seçim usulü şu şekilde işlemişti:  

Ruscuk’a bağlı köy ve mahallelerin öncelikle muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçilmiş ve 

ardından sancak dâhilindeki kazaların idare ve deavi meclisi üyelerinin belirlenmesi aşamasına 

geçilmişti. Bu bağlamda Ruscuk’a bağlı Silistre Kazasının idare ve deavi meclisleri üyelerinin 

belirlenmesi için kazada tespit edilen yirmi dört kişilik isim listesi kazaya bağlı köy ve 

mahallelere gönderilerek bu isimlerden en az oy alan sekiz kişinin elenmesi sağlanmış; bu ilk 

elemeden sonra kalan on altı kişinin isimleri ise sancağa bildirilerek bu on altı adaydan 

sekizinin daha sancak merkezinde ayrıma tabi tutulması ve kesin sekiz üyenin belirlenmesi 

yoluna gidilmişti. Tüm prosedür tamamlandıktan sonra da Tuna Valisi Midhat (Paşa), sadarete 

bir yazı göndererek nizamnamede belirtilen hususların bölgede icra edildiğini bildirmişti.
41

 

Nizamname gereğince muhtarlar, eskiden olduğu gibi köylerde ahalinin devlete ödemesi 

gereken verginin tahsili için çalışmaktalardı. Bu bağlamda muhtarlar, öşür vergisini tahsil etme 

karşılığında topladıkları her bir kuruş için bir para pay almaktalardı. Ancak Tuna valisi 

merkeze gönderdiği bir yazıda, muhtarların aldıkları bu payın yarısının diğer sancaklarda 

kesilip yine vergi tahsili sırasında kullanılmak üzere istihdam edilen bir kâtibe ödendiğini 

belirterek, o sancaklarda olduğu gibi Vidin Sancağı dâhilinde görev yapan muhtarlardan da bu 

pay üzerinden kesinti yapılarak elde edilen parayla bir kâtip istihdam edilmesini ve toplanan 

vergilerin bu kâtip vasıtasıyla daha sağlıklı bir şekilde defterlere kaydedilmesini teklif etmişti. 

Bölgedeki diğer sancaklarda uygulanmakta olan bu usulün Vidin’de de icra edilmesi uygun 

görülerek gerekeni yapması için valiye sadaretten yazı gönderilmişti.
42

 

Tuna’da halkın ödemekle sorumlu olduğu verginin halk arasında dağıtımı ve tahsili 

hususunda tavsiye ve emirler yayımlanmakta ve bu emirlerde, muhtar ve ihtiyar meclislerinin 

görev ve sorumlulukları da izah edilmekteydi. Tuna Gazetesi’nin haberlerine göre 1865 yılına 

ait vergiyle ilgili olarak 1 Mart tarihinden itibaren sancaklar, bir önceki yılın vergi miktarıyla 

mukayeseli bir tutanak hazırlayıp ilgili birimlere göndermeli; bu konuyla ilgili mazbatalar, 

muhtarlar aracılığıyla köy ve mahallelere iletilmeli ve akabinde muhtarlar ile ihtiyar meclisi 

üyeleri, bölgenin önemli kişileriyle bir araya gelerek tutanakta belirtilen vergiyi herkesin mali 

gücüne göre aralarında paylaştırmalıydılar. Verginin tahsili hususunda ise her köy ve 

mahallenin yıllık vergi miktarı yirmi paya bölünerek yılın belirli dönemlerinde taksitler 

halinde tahsil edilmeli ve bu taksitler de tutanağın üst kısmına kaydedilmeliydi.
43

 

                                                           
40 M. V. Petrov, agt., s. 195, 196. 
41 BOA, MVL (Meclis-i Vâlâ Riyaseti), 1071/24, 19 Mart 1865 (1281.L.21). 
42 BOA, MVL., 1071/78, 22 Ağustos 1865 (1282.R.1). 
43 S. Draganova, age., s. 139. 
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Köylerde ihtiyar meclislerinin yanında yürütme gücünü temsil eden muhtarlar, bizzat 

vergi tahsil işini yürütmenin yanı sıra müzayede yoluyla üstlendikleri vergiyi tahsil eden 

mültezimlerin haksızlığa uğramalarını da önlemeye çalışırlardı. Mültezimlerden mal saklayan 

kişileri ortaya çıkararak tahsilat işinin daha iyi ve hakkaniyetle icra edilmesini temin ederlerdi. 

Ancak böyle yaptıkları zaman bazen mal saklayan kişilerin hışmına uğrayabilirlerdi. Nitekim 

Tuna Vilayeti dâhilindeki Berkofça Kazasına bağlı Lepin Karyesi muhtarı Panço, mültezimden 

mal saklayan bazı kişileri ortaya çıkarınca söz konusu kişiler, muhtarın mülkünü yakarak 

kendisinden intikam alma yoluna gitmişlerdi.
44

 

İhtiyar meclisleri, görev yerlerinde asayişi temin etmek üzere halk ile hükümetin ilgili 

birimleri arasında irtibatı sağlar, gerektiğinde bölge hakkında devletin organlarına yardımcı 

olur; bölgeyi ilgilendiren hususlarda halkla işbirliği içerisinde çalışırlardı. Yeri geldiğinde bu 

meclisler, köylerde hırsızlık ve eşkıyalık yapan kişileri ele vermek adına ahaliyle birlikte 

hareket ederek mahkemeyi ve gerektiğinde ilgili mercileri bilgilendirirlerdi.
45

 

İhtiyar meclisleri, köyün ve köylünün iktisadi durumuyla ilgili kurumların faaliyetlerine 

de iştirak etmektelerdi. Bunun en bariz örneğini menafi/memleket sandıklarının çalışmaları 

sırasında müşahede edebilmekteyiz. Şöyle ki Midhat Paşa, köylüye kredi imkânlarını 

sağlayarak onları faizcilerden kurtarmak amacıyla 1863’ten itibaren menafi/memleket 

sandıklarını teşkil etmeye başlamış, Tuna valiliği sırasında bu uygulamayı geliştirmiş; neticede 

devletten yardım alarak değil, bir nevi “imece” usulünü benimseyerek köylünün birbirine 

destek çıkmasını sağlamıştı. Köylerde mevcut boş arazilerden ayrılarak veya boş arazi yoksa 

arazi kiralanarak köylerdeki her haneye yarım dönüm toprak tahsis edilmiş ve söz konusu 

topraklara tahıl ektirilerek sandıkların sermayeleri oluşturulmaya başlanmıştı. Teşkil edilen bu 

yeni sistemin uygulanması sırasında ihtiyar meclislerine de bazı görevler yüklenmişti. Nitekim 

ekilen tahıldan elde edilen ürünün ihtiyar meclisleri aracılığıyla toplatılıp kaza merkezine 

götürülerek idare meclisinin gözetimi altında satılması sağlanmış ve bu şekilde edinilen 

gelirlerden sandıkların sermayesi temin edilmişti.
46

  

Bu şekilde meydana getirilen sandıklar, Tuna Vilayeti dâhilinde haftada bir defa bir 

kasaba pazarında açılmaktaydı. Bu sandıklardan kredi almak isteyen kişilerin, o sandığın bağlı 

bulunduğu kazadaki herhangi bir köyde çiftçilik yapmaları ve ihtiyaç sahibi olduklarına dair 

ihtiyar meclisi tarafından onaylanan bir şahadetnameyle birlikte sandığa başvurmaları 

gerekmekteydi. Sandıkta sermayesi bulunan bir köyün halkı, sadece ziraat işlerinde 

kullanılmak üzere ve ihtiyar meclisinden aldıkları şahadetnameyi ibraz etmeleri halinde 

sandıktan aylık %1/yıllık %12 faizle 2.000 kuruşa kadar borç alabilirlerdi.
47

 

                                                           
44 BOA, MVL., 1075/64, 16 Mart 1866 (1282.L.28). 
45 BOA, MVL., 1077/6, 11 Ağustos 1866 (1283.Ra.29). 
46 Ali Haydar Midhat, Midhat Paşa Hayat-ı Siyasiyesi, Hidematı, Menfa-ı Hayatı, Tabsira-yı İbret, Birinci Kitab, 

Hilal Matbaası, İstanbul 1325, s. 29. Osman İbrahimov, Tuna Vilayeti Gazetesi (1865-1866), (Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2006, s. 46-48. Seçil Akgün, “Midhat 

Paşa’nın Kurduğu Memleket Sandıkları: Ziraat Bankası’nın Kökeni”, Uluslararası Midhat Paşa Semineri Bildiriler 

ve Tartışmalar, (Edirne 8-10 Mayıs 1984), Ankara 1986, s. 189, 190. Bekir Koç, Midhat Paşa (1822-1884), 

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2002, s. 32, 33. Midhat 

Paşa, bu icraatları hakkında merkezi bilgilendirerek Tuna Vilayetinde menafi sandıklarının teşkili için izin talep 

etmiş ve bu talebi padişah tarafından kabul edilmişti (BOA, İ.DH (İrade Dâhiliye), 533/36970, 28 Aralık 1864-7 

Şubat 1865 (1281.B.29-N.11)). Daha sonraki bir evrede Midhat Paşa, bu sandıkların geliştirilmesi için merkezden 

yeni izinler de alabilmişti (BOA, İ.MVL., 583/26172, 24 Aralık 1867 (1284.Ş.28)). 
47 O. İbrahimov, agt., s. 48. A. H. Midhat, age., s. 30. İsmail Selimoğlu, “Balkanlardaki Türk İdare Sistemi (19. 

yy)”, Balkanlar’daki Türk Kültürü’nün Dünü-Bugünü-Yarını Uluslararası Sempozyumu (26-28 Ekim 2001) Bildiri 

Kitabı, Haz.: Hasan Basri Öcalan, Bursa 2002, s. 127. B. Koç, agt., s. 33.  
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Köylerde menafi sandıkları tarafından ahaliye verilen kredilerden elde edilen faiz gelirleri 

de yine o köyler için sarf edilmekteydi. Şöyle ki: köylerin bu faiz gelirleri üzerindeki hakları 

hesaplanmakta, faizin 3/1’i sandıklar için sermaye olarak ayrılırken gelirlerin 3/2’si ise 

köylerdeki okul, çeşme gibi imar faaliyetleri için harcanmak üzere ihtiyar meclislerine teslim 

edilmekteydi.
48

 Tuna Vilayetindeki uygulamadan alınan olumlu neticeler üzerine bu teşkilat, 

hazırlanan memleket sandıkları nizamnamesi doğrultusunda 1867’den itibaren ülkenin diğer 

kesimlerinde de icraya konuldu.
 49

 

Köylerde halkın mallarının muhafazası ve kayıplarının tespiti için yürütülen resmi 

işlemlerin başvuru mercii de ihtiyar meclisleriydi. Bu cümleden olarak kayıp hayvanların 

sahiplerini tespit hususunda ihtiyar meclisleri çeşitli görevleri ifa etmektelerdi. Tuna Vilayeti 

dâhilinde başlatılan bir uygulama gereğince hayvanı kayıp olan bir kişi, hayvanını aramaya 

çıkmadan önce köy meclisi veya mahalle ihtiyar meclisi tarafından onaylanan ve hayvanın 

cinsini, yaşını ve sair bilgilerini açıklayan mühürlü bir evrak alarak kayıp hayvanların 

toplandığı yere gitmeliydi. Söz konusu şahıs, bu yolla bir hayvanın kendisine ait olduğunu 

ispatlarsa hayvan kendisine iade edilecekti. Ayrıca bir köyde görülen kayıp hayvanların ilgili 

birime teslim edilmesi veya bildirilmesi gerekmekteydi. Bu kurala uymayan kişilerin hayvan 

hırsızı olarak kabul edilip cezalandırılacakları ve herkesin bu usule uygun davranması 

gerektiği hususunda ihtiyar meclisleri ile muhtarlar sorumlu tutularak bilgilendirilmişlerdi. 

Bundan sonra kim hayvan satacaksa öncelikle hayvanı köyün veya mahallenin ihtiyar 

meclisine gösterecek; meclis de hayvanla ilgili bütün bilgileri kaydederek ilgili belgeyi şahsa 

verecek ve söz konusu şahıs o hayvanı satmaya gittiğinde bu evrakı yanında bulunduracaktı.
50

 

Vilayet nizamnamesi Tuna’da olumlu sonuçlar meydana getirince diğer bölgelerde de 

tedricen uygulanmaya başlandı. Tuna Vilayetindeki uygulamanın ardından Bosna Vilayeti de 

teşkil edilerek benzer bir nizamname burası için yayımlandı. Lakin Bosna için hazırlanan 

nizamnamenin Tuna’dakine göre bazı küçük farkları bulunmaktaydı. Konumuzla ilgili fark ise 

şöyleydi: normalde taşrada kazalar nahiyelere, nahiyeler de köylere ayrılmışken Bosna’da 

kazalar cemaatlere, cemaatler yaftalara ve yaftalar da köylere ayrılmıştı.
51

 Bosna’nın ardından 

yeni usul Erzurum, Haleb, Edirne ve Trablusgarb’da icra edilmeye başlandı.
52

 

Söz konusu vilayetlerde yeni nizam uygulanmaya başlandıkça köy ve mahalle idareleriyle 

ilgili hususi talimatlar da bu vilayetlere gönderiliyordu. Ancak Edirne Vilayetinde uygulama 

başlatıldığı halde (Tuna) vilayet nizamnamesinin altmış beşinci maddesinde belirtilen, 

muhtarlara verilmesi gerekli talimatlar henüz vali tarafından bu idarecilere ulaştırılmamış; 

hatta bu mesele sadarete kadar intikal etmişti.
53

 Söz konusu mesele, Babıâli’de toplanan bir 

meclisin yazısında da ele alınmaktaydı; yazıda ifade edildiği üzere daha önce ihtiyar 

meclislerinin teşkiline karar verilerek bunların görevleri tespit edilmiş ve bu süreçte 

muhtarların görevlerinin de talimatlar aracılığıyla kendilerine bildirilmesi gerekli görülmüştü. 

Ancak Edirne valisi ile idare meclisinden Babıâli’ye gelen yazılardan anlaşıldığı kadarıyla 

bölgede muhtarlara henüz bu talimatlardan gönderilmemişti. Bu sebeple de hükümet 

emirlerinin köylerde icrasının vasıtası olan muhtarlara Türkçe, Rumca ve Bulgarca olmak 

                                                           
48 B. Koç, agt., s. 33, 34. 
49 S. Akgün, agm., s. 191.  
50 O. İbrahimov, agt., s. 61. 
51 Talat Mümtaz Yaman, Osmanlı İmparatorluğu Mülki İdaresinde Avrupalılaşma Hakkında Bir Kalem Tecrübesi, 

Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1940, s. 174, 175. Vecihi Tönük, Türkiye’de İdare Teşkilatı, Kanaat Basım ve 

Ciltevi, Ankara 1945, s. 145. Bosna Vilayeti için hazırlanan nizamnamenin sonundaki ilave maddede bu hususi 

durum izah edilmektedir (Takvim-i Vekâyi, defa 806, 29 Haziran 1865 (1282.S.6)). 
52 T. M. Yaman, age., s. 175. 
53 BOA, MVL., 1067/148, 25 Nisan 1867 (1283.Z.20). 
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üzere üç dilde talimatlar vermesi hususunda valinin uyarılması uygun görülmüştü. Bu 

mütalaaların akabinde Edirne valisine hitaben gönderilen bir yazıda, muhtarların görevlerini 

gerektiği şekilde yerine getirmeleri için vilayet matbaasında söz konusu talimatlardan üç dilde 

bastırıp kendilerine vermesi emredildi.
54

 

Tuna Vilayetinde ve ardından birkaç vilayette daha uygulamaya konulan yeni nizam, 

1864 vilayet nizamnamesinin 21 Haziran 1867/18 S 1284 tarihinde ilan edilen bir talimatla 

ülke geneline yaygınlaştırılmasını
55

 müteakiben köy ve mahalle bazında diğer bölgelerde de 

uygulanmaya başlandı.
56

 İhtiyar meclisleri, devletin uzak vilayetlerine kadar yayılmışsa da 

bazı yerlerde idarecilerin zaaflarından dolayı aksamalar meydana gelebiliyordu. Mesela kaza 

ve köylerin ayrılmasıyla ihtiyar meclislerinin teşkiline Musul’da her yerden önce başlanmış; 

ancak Musul Mutasarrıfı Ziya Paşa’nın idarede otoriteyi kuramamasından dolayı bu işlem 

gereken süre içinde tamamlanamamıştı.
57

  

Buraya kadarki bölümde üzerinde durulan ihtiyar meclisleri, köylerde olduğu gibi nahiye 

merkezlerinde de teşkil edilmekteydi.
58

 Nahiye ihtiyar meclisleri de köy ihtiyar meclislerinde 

olduğu gibi, nizamnamede belirtilen ölçüler dâhilinde hukuki meselelere bakabilmektelerdi. 

Hatta ihtiyaç duyulması halinde nahiyelerin hukuki işlerle ilgili olarak bu ölçülerin dışına 

çıkmalarına bile müsaade edilebilirdi. Nitekim bağlı bulunulan kazanın uzak olması halinde 

nahiye ihtiyar meclisleri daha büyük hukuki meseleleri de görüşebilirlerdi.
59

 

Yeni usul köylerde uygulanmaya başlanmışsa da nizamnamede belirlenen kurallardan 

bazı sapmalar meydana gelebiliyordu. Taşradan merkeze ulaşan kayıtlar incelendiğinde 

görüldüğü üzere gayrimüslim köylerinde muhtarların yanı sıra kocabaşı, çorbacı ve muhbir 

gibi idareciler varlıklarını sürdürmektelerdi.
60

  

Yine arşiv belgelerindeki imza ve mühür sahiplerine bakılarak söylenebilir ki ihtiyar 

meclisleri her yerde ya teşkil edilmemişti ya da nizamnamede belirtilen görev alanlarının 

dışında kalmaktalardı. Mesela Manastır Sancağına bağlı Filorice Kazasının bir köyündeki 

davalılar arasında meydana gelen sorunu bildirmek ve bir tarafın haklılığını savunmak üzere 

merkeze gönderilen bir şahadetnamede ilgili köyün muhtarları, kocabaşıları, papazları ve 

halktan bazı kişilerin isim ve imzaları bulunduğu halde meclis azalarına dair herhangi bir ibare 

mevcut değildi; hâlbuki nizamname gereğince böyle bir yazıya azaların da müdahil olmaları 

gerekiyordu.
61

   

Kimi yerde bu heyetler teşkil edilse de aza sayısı nizamnamede belirtilen sayının altında 

kalabiliyordu. Nitekim Silistre Sancağı dâhilindeki Umur Köyünün 1871/1287 yılına ait öşür 

miktarlarının izah edildiği bir listenin altında ilgili köyün evvel ve sâni muhtarlarının 

                                                           
54 BOA, A.MKT.MHM (Sadaret Mektubi Kalemi, Mühimme Kalemi), 382/43, 20 Mayıs 1867 (1284.16.M); Ali 

Akyıldız, “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilâtının Kuruluşu ve Gelişimine Genel Bir Bakış”, Türk Kültürü İncelemeleri 

Dergisi, S. 14, İstanbul 2006, s. 23. 
55 Takvim-i Vekâyi, defa 884, 25 Haziran 1867 (1284.S.22). 
56 Verginin ahaliden tahsil edilmesi hususunda merkeze intikal eden bir meseleden anlaşıldığı üzere ihtiyar 

meclisleri, Zabtiye müşirliğine bağlı olan Çekmece-i Kebir Kazası dâhilindeki Bigados Köyünde teşkil edilmişti 

(BOA, MVL., 564/27, 12 Nisan 1868 (1284.Z.19)). 
57 Davut Hut, Musul Vilayeti’nin İdarî, İktisadî ve Sosyal Yapısı (1864-1909), (Marmara Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2006, s. 45. 
58 BOA, MVL., 1054/48, 24 Şubat 1868 (1284.L.30); MVL., 1058/29, 8 Nisan 1868 (1284.Z.15).  
59 BOA, ŞD (Şûra-yı Devlet), 2339/59, 28 Ağustos 1869 (1286.Ca.20). Nahiye idaresi bu makalenin kapsamı 

dışında tutulduğu için nahiyelerdeki meclislere burada daha fazla değinilmemektedir. 
60 BOA, HR.TO (Hariciye Nezareti Tercüme Odası), 509/24, 3 Ekim 1867 (1284.C.5). BOA, İ.ŞD (İrade Şûra-yı 

Devlet), 1/7, 27 Mart 1868 (1284.Z.3). BOA, MVL., 549/7, 10 Ekim 1867 (1284.C.16). BOA, A.MKT.MHM., 419/3, 

3 Eylül 1868 (1285.Ca.15). BOA, İ.HR (İrade Hariciye), 237/14047, 14 Mayıs 1869 (1286.S.2). 
61 BOA, HR.TO, 509/24. 
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mühürleriyle birlikte köyün imamının ve sadece iki azasının parmak izleri bulunmaktaydı. Bu 

azaların mühürleri bile mevcut değildi.
62

  

Bu süreçte köy ve mahallelerde imam ve muhtarlar, nüfus kayıt işlemlerini yürütmeye 

devam etmektelerdi; ancak bu hususta bu idarecilerin bazı ihmallerinin olduğu görülmekteydi. 

Nüfus yoklama işleminin bir parçası olan, ölenlerin kayıtlarının tutulması konusunda Selanik’e 

bağlı Kavala’da mahalle imam ve muhtarları tarafında görülen ihmaller, Sıhhiye Nezareti’nin 

durumdan şikâyetçi olması neticesini doğurmuş ve bu şikâyet üzerine valilik makamına 

sadaretten yazı gönderilerek ihmali görülen kişilerin uyarılması emredilmişti.
63

 

İhtiyar meclisleri, köy ve mahalle bazında hukuki işlemlerin devam etmesinde kadı ve 

naiplerin köylere gönderdikleri keşif görevlilerine yardımcı olmak üzere olay mahallinde 

gözlemci olarak bulunmaktalardı.
64

 

4. 1871 Tarihli Vilayet Nizamnamesine Göre Köy ve Mahalle İdareleri: 

Taşra idaresini sistemli bir şekilde açıklayan ilk nizamnamenin uygulanmasından birkaç 

yıl sonra, ilk nizamnamenin eksik yönlerini gidermek üzere bir vilayet nizamnamesi daha 

hazırlandı. 20 Ocak 1871/29 L 1287 tarihinde “İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi” 

adıyla yayımlanan nizamname, temel olarak 1864 Vilayet Nizamnamesinde ve nizamiye 

mahkemeleri nizamnamesinde izah edilenler dışındaki hususlara ağırlık vermekteydi. Bu 

açıdan yeni nizamname bazı memurların, idare ve belediye meclislerinin ve nahiye idaresinin 

vazifelerini açıklamaktaydı. Önceki nizamnamelerden daha kapsamlı olan bu metin, 

mukaddime ve madde-i mahsusası (ek-özel maddesi) dışında yüz yirmi sekiz maddeden 

oluşmaktaydı.  

1871 tarihli nizamnameye göre taşra idaresi eskisi gibi vilayet, sancak, kaza, nahiye ve 

köyler şeklinde bir tasnife tabi tutulmuştu. Vilayeti vali, sancağı mutasarrıf, kazayı kaymakam, 

nahiyeyi müdür ve köyü muhtarlar idare edeceklerdi. Önceki vilayet nizamnamesinde ismen 

zikredilmekle yetinilen nahiyelerin idari yapısı da bu nizamnamede açıklanıyordu. Köylerin bir 

araya gelmesiyle oluşan bu idari birim, köy işlerinin yürütülmesiyle birinci derecede ilgili 

durumdaydı. Bu yapı içerisinde köyler, yine muhtarlar tarafından idare edilmekte ve bu sırada 

ihtiyar meclisleri de varlıklarını sürdürmekteydi.
65

  

Köy ve mahalle muhtarları, Tuna ve genel vilayet nizamnamelerinin yayımlanmasından 

önce ve sonra yürüttükleri işlemlerden yine sorumlu tutulmuşlardı. Bu bağlamda muhtarların 

görevleri, nahiye müdürlerinin onlara bildirdikleri devlete ait emir ve kararları köyde ilan 

etmek; köy halkının devlete ödemesi gereken vergileri, ihtiyar meclislerinin kararına ve 

müdürlerin verecekleri belgelere uygun olarak tahsil etmek; hükümetin huzuruna çağrılan 

kişilere celp pusulalarını bildirmek ve bunları götürecek kişiye hangi gün gideceklerini izah 

etmek; hükümetin istediği kişileri kefile bağlamak; sekvestro ve protesto (haciz ve ihtar) 

yazılarını muhataplara tebliğ etmek; mürur tezkeresi almak isteyen kişilere usulüne uygun 

şekilde ilmühaber vermek; ihtiyar meclislerinin seçecekleri bekçi ve korucu gibi güvenlik 

görevlilerini kontrol etmek ve bunun dışında kendilerine havale edilen diğer işleri icra etmekti. 

Bunun yanı sıra muhtarlar, köy ve mahallelerde meydana gelen olayları ve buralarda 

yürüttükleri birçok işlemi nahiyelerin idarecisi durumundaki müdürlere bildirmekle 

yükümlüydüler. Nitekim muhtarlar, köy ve çiftliklerde vuku bulan doğum ve ölümleri; küçük 

                                                           
62 BOA, ML.VRD.d. (Maliye Nezareti Varidat Muhasebesi Defterleri)., no: 3675, 1871 (1287). 
63 BOA, A.MKT.MHM., 433/97, 5 Şubat 1869 (1285.L.22). 
64 Ahmet Boztaş, Islahat Döneminde Bolu Tarihi (1868-1869) (937 No’lu Şer’iye Sicili Defterine Göre), (Abant 

İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bolu 2006, s. 67, 91. 
65 1871 Vilayet Nizamnamesinin tam metni için bakınız: Düstur, 1. Tertip, C. 1, s. 625-651.   



 

  

Osmanlı Köy ve Mahalle İdarelerinde Yeni Bir Dönem: İhtiyar Meclislerinin Teşekkülü 

 
Journal of History Studies 

JHS 

174 

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

 
Volume 6 
Issue 3 
April 
2014 

 

 
 

yaşta ve kayıp varisleri olduğu şekilde ölen kişileri; adam yaralayanları ve öldürenleri; boş ve 

terk edilmiş arazileri, intikal muamelesi görülmeyen istimlaki (mülk) ve nizama aykırı yapılan 

inşaatı müdürlere bildirmek zorundaydılar.
66

 

İhtiyar meclisleri de hem müdürlerle hem de muhtarlarla irtibat halinde, bulundukları 

bölgede halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok görevi üstlenmişlerdi. Bu meclislerin 

görevleri temel olarak iki kısımda ele alınmaktaydı. Birinci, köy halkı arasında meydana gelen 

özel davaları barışçı yolla halletmek üzere görüşmek; ikincisi ise köylerin hususi ihtiyaçlarını 

müzakere etmekti. Bir köy ahalisi Müslüman ve gayrimüslimlerden oluşuyorsa her bir sınıfın 

işleri, yine kendi seçtikleri ihtiyar meclisleri tarafından görülecekti. Ancak başka köylerde 

meskûn kişiler arasında meydana gelen davalar, barışçı yolla halledilmek üzere nahiyenin 

merkezi durumundaki köyün ihtiyar meclisinde ele alınacak; bir köyde farklı sınıflar 

arasındaki davalar da nizama uygun şekilde görülecekti.
67

 

Bunun yanı sıra ihtiyar meclisleri, köylerde temizlik konularını mütalaa etmek; bekçi ve 

korucu gibi güvenlik görevlilerini seçmek; köyün ziraat ve ticaretine dair işlere bakmak; 

köydeki vergilerin halk arasında dağıtılmasına karar vermek ve tahsiline nezaret etmek; 

köylerde teberru edilen malları kabul edip şartlarına uygun olarak kullandırmak; yetimlerin ve 

kayıp varisle ölenlerin mallarını korumak; ziraata elverişli boş araziler hakkında muhtarlar 

aracılığıyla müdüre bilgi vermek; köylerdeki hayır eserlerinin imarına ve mekteplerin idaresine 

bakmak; köylerin hissesine düşen çalışmakla yükümlü kişileri ayırtmak; hükümete teslim 

edilmesi gereken suçluların fiilleri hakkında köyde ön araştırma yaptırmak; muhtarların kötü 

hareket ve kabahatleri olması halinde müdürlük vasıtasıyla kaza kaymakamına haber vermekle 

mükelleftiler.
68

 

İhtiyar meclisleri, bazı davaları görüşebilseler de her tür cezai işlemi hüküm ve ilam etme 

yetkisine sahip değillerdi. Ayrıca civardaki köylerle müşterek olan zirai ve ticari işlerle koru, 

mezra ve kışlak gibi ortak fayda sağladıkları yerlerle; ortak yolların imarıyla ve köprü, çeşme 

ve suyollarının tamiriyle ilgili olarak nahiye merkezinde toplanacak belediye meclisinin 

görüşlerine uymak ve müdür vasıtasıyla kaymakamlıktan izin almak zorundaydılar.
69

   

Sonuç: 

Osmanlı Devleti’nde köy ve mahalleler, klasik idari yapılarını 1826 yılında yeniçeri 

ocağının kaldırılmasını müteakiben ortaya çıkan koşullar bağlamında değiştirmeye başlıyor; 

1829 yılında muhtarlıkların teşkil edilmesiyle birlikte yeni bir döneme geçiş yapıyor ve artık 

yeni sosyal ve idari konjonktüre uygun bir şekil alıyordu. Köy ve mahallelerin klasik idarecisi 

durumundaki imamların yanında iktisada, güvenliğe, beledi hizmetlere ve sosyal işlere dair 

birçok görev ve sorumluluğu muhtarlar üstlenmeye başlıyordu. Ancak hem muhtarlar hem de 

gayrimüslim köy ve mahallelerindeki idareciler, 1864 yılına kadar işlerini sürekli ve resmi 

hüviyete sahip bir meclis olmaksızın yürütüyorlardı.  

Ne var ki 1864 yılında yayımlanan nizamnamelerle birlikte, Osmanlı Devleti’nde taşra 

idaresine yönelik yapılan düzenlemeler kapsamında köy ve mahallelerde daimi meclislerin 

teşkil edilmesi yoluna gidildi. Bundan sonra köy ve mahalle işleri, ihtiyar meclisi denilen ve 

hem Müslüman hem de gayrimüslim köy ve mahallelerinde muhtarların görecekleri işlerde bir 

karar ve teftiş mercii olarak çalışacak ve yeri geldiğinde hukuki meselelere de müdahale 

edebilecek olan bir icra organına emanet ediliyordu. 

                                                           
66 Bu hususlar, 1871 Vilayet Nizamnamesinin 60. maddesinde açıklanmaktadır.   
67 1871 Vilayet Nizamnamesinin 107 ve 108. maddeleri. 
68 1871 Vilayet Nizamnamesinin 109. maddesi. 
69 1871 Vilayet Nizamnamesinin 110. maddesi. 
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İhtiyar meclisleri, 1864 yılından itibaren öncelikle Tuna Vilayetinde ve ardından tedricen 

diğer vilayetlerde teşkil edilirken, 1867 yılından başlanarak ülke genelinde kuruluyordu. Bu 

meclisleri meydana getirmek suretiyle Osmanlı hükümeti, Müslüman ve gayrimüslim halkı 

idareye ortak etmekte ve sorumluluğu mahalli düzeyde daha geniş bir temele yaymaktaydı. 

Bunu yaparken de halkın dini inançlarını esas almaktaydı; çünkü hükümet, karma meclisleri 

kurmak şeklinde bir yol izlenmesi halinde bir bölgede baskın olan bir din ve mezhep grubunun 

bu meclislerde diğer inanç sahiplerine yer vermeyeceğini ve böyle yaparak halkın diğer 

kesimlerinin temsil hakkını kısıtlayacağını görebilmekteydi. Bu düşüncenin bir neticesidir ki 

tek köy ve mahallede tek meclis değil, bir köyde ne kadar farklı din mensubu varsa o kadar 

meclis oluşturma yoluna gidildi. 

Yeni düzenlemeler bağlamında köy ve mahallelerde işler, artık mahalli meclislerin 

görüşleri alınarak yürütülüyor ve hatta yeri geldiğinde ahali arasındaki bazı anlaşmazlıkların 

mahkemeye aksettirilmeden, barışçı yollarla bu meclislerde halledilmesi yoluna gidiliyordu. 

Nihayetinde ihtiyar meclislerini teşkil etmek suretiyle Osmanlı hükümeti, hem devlet 

merkezinde hem de mahalli idarenin üst kademelerinde öteden beri uygulamakta olduğu 

katılımcı idare biçimini tabana kadar yaymış oluyordu. 
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