
1864 Vilayet Nizamnamesi ve getirdikleri, günümüzü anlamak için tarihten ders çıkarmak 
isteyenlere son derece önemli bilgiler sunmaktadır. Mülkiye mezunu, Hukuk Mektebi 
muallimlerinden İsmail Hakkı Bey (Göreli), 1911'de yayınladığı Hukuk-u İdare kitabında 
Nizamnamenin köklerini Gülhane Hattı'na kadar uzatarak, "vilayetin merkeze kaviyyen rabtı 
esbabına tevessül edildiğini" söylemiştir. İki yıl sonra Hukuk Mektebi'nin bir diğer müdderisi 
Mustafa Şeref Bey nizamnamenin yayınlanışıyla ilgili daha etraflı açıklamalar yapmıştı; 
"Herşeyden evvel inhilal (dağılma) haline gelen kuvve-i merkeziyeyi diriltmek, isyanların, 
ihtilallerin önünü almak için sıkı bir merkeziyete lüzum ve ihtiyaç vardı. Şu lüzum ve ihtiyaç 
1281 (1864) tarihli teşkilat nizamnamesini vücuda getirdi". Osmanlı idare hukuku 
profesörleri yorumlarıyla modern devletin taşraya nüfuz etmesi ile ayrılıkçı hareketler arasın-
da bağlantılar kurmuşlardı. Söz konusu tespitler, Osmanlı modernleşmesinin en önemli 
açmazlarından birini teşkil etmekteydi. Midhat Paşa, Fuat Paşa ve Cevdet Paşa gibi nizamna-
meyi biçimlendiren devlet adamlarının düşünceleri ve eylemleri, sadece Osmanlı 19. yüzyılını 
değil Cumhuriyetimizin mülki teşkilatını belirlemiştir. 
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Osmanlı‘nın en uzun yüzyılı olarak nitelendirilen (Ortaylı, 1983) 19. yy için, bir 
yandan çökme ya da dağılmadan söz edilirken, diğer yandan yeni bir toplumsal 
kuruluĢun ya da düzenin inĢa sürecine vurgu yapılmaktadır. ModernleĢme, kapita-
listleĢme ya da ulus-devletleĢme gibi birbiri ile doğrudan iliĢkili çok sayıda sürecin 
eĢ zamanlı olarak yaĢandığı bu yüzyıl, belirli yönleriyle yıkım, yenilenme ve yeniden 
inĢa süreçlerini içeren bir tarihsel dönüĢüm dönemidir. 19. yy‘da devlet-toplum 
iliĢkisinde ve devletin hem merkezi düzeyde hem de toprak üzerindeki örgütlenme-
sinde köklü denilebilecek dönüĢümler gerçekleĢmiĢtir. Bu dönüĢümde yerleĢik hale 
gelmiĢ bazı çok temel unsurların yerini yenilerinin aldığı görülmektedir. Bu bildiri 
çalıĢmasının konusunu, 19. yy‘daki dönüĢümün devletin toprak örgütlenmesi aya-
ğındaki yeni inĢa süreci oluĢturmaktadır. Bu inĢa sürecinin odağında Sempozyumun 
da içeriğini oluĢturan vilayet nizamnameleri ve modern mülki idarenin doğuĢu yer 
almaktadır. Bildiri çalıĢmasının temel tezi, idarenin 19. yy‘da, modern formunu 
kazanan mülkle güçlü bir Ģekilde bağının kurulduğu, mülki özellikler kazanmıĢ ol-
duğudur. ÇalıĢmada bu süreç, idarenin mülkileĢmesi olarak adlandırılmaktadır.  

19. yy‘da devletin idari ideolojisini (Salzmann, 2011: 108) mülkileĢmenin oluĢturdu-
ğunu söyleyebiliriz. Ġdarenin mülkileĢmesi, Foucault‘nun (2014) devletin yönetimselleş-
mesi; Tilly‘nin (2007) dolaylı idareden doğrudan idareye geçiş; Neocleous‘ın (2013) siyasal 
yönetime geçiş; Çadırcı‘nın (2000) kurallara göre yönetime geçiş olarak nitelendirdiği süreç-
ler ile büyük oranda örtüĢmektedir. 

Bu çalıĢmanın yazarı, 1950‘lerden günümüze ―mülki idarenin mülksüzleĢtiği‖ 
tezini savunmaktadır. Mülki idare, büyük oranda 19. yy‘da mülklüleĢmiĢ, 20. yy‘ın 
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ortalarından itibaren ise mülksüzleĢmiĢtir.1 Ġdarenin mu lkle olan bag ının kopması, 
bir bölümü büyük oranda olmak üzere 19. yy mülkileĢme sürecinde edindiği mülke 

ait bazı özellikleri yitirmesi, mu lki idarenin giderek ekonomik ve toplumsal yapı ve 

ilis kileri yo  netecek arac  lardan, üretim araçlarının denetiminden soyutlanması, eko-

nomik ve toplumsal iliĢkilerin giderek topraktan bag ımsızlas ması, toprakta sabit-

lenmiĢ kamu hizmeti o rgu tlenmesinin çözülmesi ve bir o  rgu tlenme bic imi/sistemi 

olarak mu lki idare yerine, merkezi iktidarın ‗profesyonel yönetici‘si olarak mu lki 

idare amirlerinin o ne c ıkması ―mu lki idarenin mu lksu zles mesi‖ tezinin içini doldu-
ran argümanlardır. Bu açıdan mülksüzleĢme tezi, aynı kavramsal2 ve yöntemsel 
zeminde önce idarenin mülklüleĢtiği ya da mülkileĢtiği sürecin değerlendirilmesini 
gerektirmektedir. Tarihselliği içinde mülki idare örgütlenmesinin dönüĢümünü 
mülkileĢme-mülksüzleĢme çerçevesinde konu edinen daha kapsamlı nitelikteki bir 
çalıĢmanın ilk adımı olan3 bu bildiri çalıĢmasının çıkıĢ noktası da budur.  

I lgili yazında mu lki idare ile ilgili incelemelerin bu yu k bir bo  lu mu nu n, vilayet/il 

idaresine iliĢkin düzenlemelerin c izdig i c erc eve ile sınırlı kaldığı go  ru lmektedir. 

ÇalıĢmalarda genellikle go  rev-yetki-sorumluluk paylas ımı, idari taksimat ve kademe-

ler, bu rokratik kadronun statu  su  gibi konuları ic eren hukuksal-örgu tbilim temelli 
yaklaĢımlar egemendir. Bu bildiri çalıĢması, Nizamnameler dönemi olarak da nite-
lendirebileceğimiz 19. yy‘da, ―mülki olma‖ unsurlarına yoğunlaĢarak Osmanlı‘da 
modern mülki idarenin oluĢma sürecini ekonomik ve toplumsal temelleriyle ele 
almayı amaçlamaktadır.4 ÇalıĢmada, devletin taĢra örgütlenmesine dair yasal-
kurumsal geliĢmelere yer verme gibi bir amaç güdülmemiĢtir. 

Ġdarenin mülkle bağının kurulması elbette sadece bu tarihsel döneme özgü bir 
geliĢme, bir sonuç değildir. Ġdarenin mülkle bağı, erken modern/hükümranlık dö-
nemine ait bir içerikle 19. yy öncesinde de vardır. 19. yy‘da idarenin mülkle bağı 
açısından niteliksel ve niceliksel boyutlarıyla bir farklılaĢma yaĢanmıĢtır. ÇalıĢma bu 

                                                           
1 Olgusal ve kavramsal açıdan bir paralellik kurmak adına 19. yy‘da mülki idarenin mülkileĢmesi sürecini ―mülki 
idarenin mülklüleĢmesi‖ biçiminde ifade edebilirdik. Ancak mülklüleĢme kavramı yerine mülkileĢme kavramını 
tercih ettik. MülkileĢme kavramına yazında çok rastlanılmamaktadır. T. Z. Tunaya Siyasi Müesseseler ve Anayasa 
Hukuku adlı çalıĢmasında bu kavramı, ―sivilleĢme‖ karĢılığı olarak kullanmaktadır (Tunaya, 1975). Tunaya, sivil 
bürokratik kurumların oluĢmasını, geniĢlemesini, kaynakların denetiminin, karar yetkisinin ordu ya da askeri kadro-
ların yönetici oldukları kurumların dıĢına açılmasını mülkileĢme olarak nitelendirmektedir. Bildiri çalıĢmamızda 
kullandığımız mülkileĢme kavramı, ilerleyen bölümlerde yer vereceğimiz gibi belirli açılardan bu içeriği de kapsa-
makla birlikte bununla sınırlı değildir; bu kullanımdan farklılaĢmaktadır. 
2 Bildiri çalıĢmasının kapsam sınırlılığı nedeniyle çalıĢmada kavramsal çerçeveye yer verilmemiĢ, mülk ve bu kav-
ramdan türeyen sözcükler ile ilgili etimolojik bir inceleme yapılmamıĢtır. 
3 Dolayısıyla kavramsal çerçeve, içerik, yöntem, varsayımlar açısından yaptığımız incelemenin olgunlaĢma sürecinin 
devam ettiğini belirtmemiz gerekir.    
4 Son yıllarda Osmanlı‘nın ekonomik ve toplumsal dönüĢümünü daha çok toprak, mülkiyet ve üretim biçimine ve 
iliĢkilerine yoğunlaĢarak taĢra/mülki idare bağlamında ele alan çalıĢmaların sayısı artmıĢtır. Bu çalıĢmada yararlan-
dığımız ve konumuz açısından çok katkı sağlayıcı nitelikteki birkaçı Ģöyledir: Abou-El-Haj, 2000; Khoury, 2003; 
Mundy-Smith, 2013; Barkey, 2011; Salzmann, 2011; Reyhan, 2008; Önen-Reyhan, 2011; Çadırcı, 2000; Keskin 
Ertürk, 2009. Burada bir çalıĢmayı ayrıca anmak istiyoruz. Mundy ve Smith‘in Osmanlı Suriyesinde hukuk, yöne-
tim ve üretim iliĢkilerini ele alan çalıĢmasının baĢlığı ―Mülk Siyaseti‖dir. Kitabın orijinal baĢlığı olan ―Governing 
Property‖, Türkçeye ―Mülkiyetin Yönetimi‖ olarak da çevrilebilir. Fakat çeviride mülkiyet değil, mülk kavramı tercih 
edilmiĢtir. Çevirideki Mülk Siyaseti biçimindeki kullanım, kitabın alt baĢlığı ve içeriği ile çok daha fazla örtüĢmekte-
dir. Yazarların ele aldıkları konular ve ele alıĢ biçimleri, bildiri çalıĢmasının konusunu oluĢturan mülkileĢme süreci 
açısından oldukça katkı sağlayıcı niteliktedir. 
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nokta ile ilgili iki varsayıma dayandırılmaktadır: Mülk kavramı, hükümranlık döne-
mine ait özelliklerin önemli bir bölümünden sıyrılarak modern formunu kazanmıĢ-
tır (mülkün modernleĢmesi); daha önce sadece hükümdarın kiĢiliğinde ve siyasal 
kurumlarda somutlaĢan mülk, giderek hükümdarın dıĢında (hatta belirli ölçülerde 
ondan ayrı olarak) idari kurumlarda da somutlaĢmaya, ete kemiğe bürünmeye baĢ-
lamıĢtır.  

Ele aldığımız dönem açısından Osmanlı‘da merkezi devletin, üretim, toprak ve 
mülkiyet üzerindeki belirleyiciliği, karĢılaĢtırmalı tarihsel perspektiften bakıldığında 
görece ileri düzeylerdedir. KarĢılıklı etkileĢim, mücadele, pazarlık, müzakere süreç-
leri söz konusu olmakla birlikte Osmanlı‘da topraktaki üretim iliĢkilerini, mülkiyet 
ve denetim biçimlerini dönüĢtürme gücü adem-i merkeziyetçi unsurlarda değil, 
daha çok merkezi devletteydi. Bu nedenle Osmanlı‘nın toplumsal kuruluĢunu, bun-
daki dönüĢümü, merkezi devletin politikalarını, uygulamalarını hesaba katmadan 
açıklamak güçtür. Nitekim Osmanlı‘ya iliĢkin incelemelerde ilginin daha çok mer-
kezi devlet örgütlenmesine ve saray (merkez) odaklı iktidar iliĢkilerine yoğunlaĢmıĢ 
olması buna da bağlanabilir.  

Bildiri çalıĢmasının konusunu oluĢturan 19. yy mülkileĢme süreci, büyük oranda 
merkezileĢme politikaları ve uygulamalarıyla somutlaĢmaktadır. Bu açıdan mülki-
leĢme sürecinin incelenmesinde merkezi devlete, merkezi odaklı iliĢkilere, merkezin 
iktidarını tesis araçlarına ya da stratejilerine yoğunlaĢmak doğaldır. Bununla birlikte, 
bir yönüyle merkezileĢme olmakla birlikte mülkileĢmeyi tek baĢına merkez, merkezi 
iktidar ya da devlet üzerinden açıklamak mümkün değildir. MülkileĢme aynı za-
manda merkezi devlet ya da siyasal iktidar dıĢındaki yapı ve aktörlerin var olma, 
kendini ifade etme ya da özneleĢmesi pratiklerini içermektedir. Bu nedenle mülki-
leĢme sürecinin analizi, belirli noktalarda belki de daha fazla, üretim ve yaĢam biri-
mi olarak köy/yerel/taĢra/çevredeki ekonomik ve toplumsal yapı ve iliĢkilere yo-
ğunlaĢmayı gerektirmektedir. Bu tür bir çalıĢmada, toprak, üretim ve mülkiyet5 te-
melinde taĢra toplumuna, taĢradaki ekonomik ve toplumsal iliĢki biçimlerine, devlet 
aygıtının taĢra ayağında yönetim iliĢkilerinin nasıl örgütlendiğine, merkezi iktidarın 
faaliyetlerinin taĢrada nasıl algılandığına, merkezi devlet politikalarının belirlenme-
sinde taĢranın etkisine, taĢranın merkezin egemenliğine karĢı geliĢtirdiği stratejilere, 
kısacası devlet-toplum ya da merkez-çevre iliĢkisinin çok yönlü pratiklerine bakmak 
gerekmektedir. Sınırlılıkları olması nedeniyle bu bildiri çalıĢması, elbette bütün bu 
içeriği kapsama iddiasında değildir. ÇalıĢma, mülkileĢme sürecini değerlendirken 
merkez ya da taĢradan herhangi birini bütün olarak odağına yerleĢtirmemektedir. 
Her iki iktidar/yönetim yapısına da mülkileĢme sürecindeki etkileri/rolü çerçeve-
sinde yer verilmeye çalıĢılacaktır.  

Abou-El-Haj, ilgili yazında sıkça yapıldığını belirttiği yöntemsel bir hataya dikkat 
çekmektedir: Osmanlı‘nın erken modern olarak nitelenen dönemininin analizleri 
kimi zaman ulus devlet dönemine iliĢkin bir kavramsal çerçeve ile yapılmakta ve 
modern kavramlar anakronik bir biçimde bu tarihsel dönemler için de kullanılmak-

                                                           
5 Bildirinin kapsam sınırlılığı nedeniyle mülkileĢme sürecinin asli unsurlarından biri olan mülkiyet biçi-
mi/mülkiyetin dönüĢümü konusuna girilememiĢtir. 
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tadır (Abou-El-Haj, 2000). Modern mülki idare örgütlenmesinin oluĢtuğu 19. yy 
mülkileĢme süreci6, belirli açılardan erken modern özellikleri de barındırmaktadır. 
19. yy‘da örneğin imparatorluğa ya da hükümranlığa ait bazı noktalarda olduğu gibi 
modern öncesine ait bazı özellikleri de görmek mümkündür. Bu nedenle kendi 
içinde türdeĢ özellikler göstermeyen 19. yy‘a ait bir süreci ele almanın bazı yöntem-
sel güçlükleri söz konusudur. Ġncelemede mülkileĢme süreci ele alınırken zaman ve 
mekana bağlı zorunlulukların ve özgül durumların var olduğu gerçeği gözden kaçı-
rılmamaya çalıĢılacaktır.7 

MülkileĢme Sürecini Önceleyen Maddi Zemin: Özel GiriĢim Niteliğin-
deki Adem-i Merkeziyetçi Ġltizam Sistemi (ve Malikane Örgütlenmesi) 

Devlet örgütlenmesinin merkez ve taĢra düzeyinde modern biçimini alması esas 
olarak 19. yy‘ın ekonomik ve toplumsal geliĢmelerinin, tarihsel koĢullarının bir 
ürünü olmakla birlikte bu süreci sadece 19. yy ile sınırlı düĢünmek doğru değildir. 
Sürecin kökleri erken modern dönem içinde nitelendirilen 17. ve özellikle de 18. 
yy‘daki üretim, toprak, vergi ve mülkiyet ile ilgili bazı önemli düzenleme ve uygu-
lamalara dayanmaktadır. Abou-El-Haj‘a göre Tanzimat ve sonrasındaki anlamlı ve 
kalıcı reformların önemli bir bölümü 17. yy‘dan itibaren baĢlayan bazı süreçlerin 
zirve noktasını oluĢturmaktadır (Abou-El-Haj, 2000: 113). Ele aldığımız mülkileĢ-
me süreci açısından da bu tür bir geri plan araĢtırması gerekmektedir. Çünkü mülki-
leĢme sürecinin maddi zeminini, ilk bakıĢta çeliĢki gibi görünse de, büyük oranda 
17. ve özellikle de 18. yy‘daki adem-i merkeziyetçi unsurlar içeren ekonomik örgüt-
lenme biçimi oluĢturmaktadır. 

MülkileĢme süreci öncesinde mülki idare örgütlenmesi nasıldı sorusuna genellik-
le devletin toprak üzerinde örgütlenmesinin bölümlerini (mülki taksimat), mülki 
iĢlevleri yürüten yöneticileri (beylerbeyi, sancak beyi, vali, mutasarrıf gibi) ve mer-
kezi devlet ile bunlar arasındaki iliĢkileri içeren yanıtlar verilmektedir. Bu çerçeve ile 
sınırlı tuttuğumuzda soruyu kısaca Ģöyle yanıtlamak mümkündür: Esas olarak, bü-
tünlüğü sağlayacak güvenlik mekanizmaları ve vergilendirme sistemine dayalı olma-
sı ve merkezi iktidarın taĢrayı türdeĢleĢtirmeye yönelik müdahalelerinin görece sınır-
lı düzeylerde olması nedeniyle Osmanlı‘da merkezi devletin toprak üzerinde örgüt-
lenmesi, çağdaĢları diğer bazı ülkelere kıyasla yoğun ve karmaĢık nitelikte değildir. 
Bu nedenle 19. yy öncesinde mülki idarenin, kapsamlı bir idari yapıdan değil, mer-
kezi devlete bağlı, onun adına karar alan ve ona karĢı sorumlu yönetici sınıf üyesi 
kiĢiler ve onun az sayıdaki himayesinden oluĢtuğu söylenebilir.  

Osmanlı‘da 19. yy‘a kadar egemen olan mülk anlayıĢının bir sonucu olarak mer-
kezi devlet, taĢra ile olan iliĢkisini daha çok devletin birliğini, bütünlüğünü, asayiĢi 
ve merkezi hazineye gelirin toplanmasını sağlama iĢlevleri ile sınırlı bir çerçevede 
tutmuĢtur. Üretim faaliyetlerinin ve toplumsal hizmetlerin büyük oranda devlet dıĢı 

                                                           
6 Metinde ayrıca belirtilmedikçe ‗mülkileĢme‘, 18. yy‘da baĢlayan, ancak esas itibarıyla 19. yy‘da gerçekleĢen bir 
süreci ifade etmek üzere belirli bir tarihsel dönem için kullanılmaktadır.   
7 Salzmann‘ın belirttiği gibi Osmanlıyı hem farklı tarihsel dönemler hem de büyük bir coğrafyada farklılaĢan eko-
nomik ve toplumsal yapı ve iliĢkiler boyutuyla ―tek bir analitik birim‖ Ģeklinde düĢünmek, ele almak mümkün 
değildir (Salzmann, 2011: 44). Bu çalıĢmada bu durum da göz önünde bulundurulmaya çalıĢılmıĢtır.  
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yapılar aracılığıyla yürütüldüğü bu ortamda doğal olarak kamu hizmetleri alanı ge-
liĢmemiĢtir. Buna bağlı olarak devletin taĢra düzeyindeki yapılanması cılız kalmıĢ, 
modern ve kapsamlı bir idari aygıt oluĢmamıĢtır.819. yy öncesinde mülki idare deni-
lince daha çok sınırlı sayıdaki mülki iĢlevleri yürüten merkezi devletin uzantısı yöne-
tici kadro (mülkiye sınıfı) ve onun himayesindeki dar bir görevli topluluğu akla 
gelmektedir.9 19. yy‘a kadar mülkün idaresinin esas olarak idare-i mülkiye değil, mülki-
ye sınıfına dayalı bir yapılanma özelliği gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Mülkiye sınıfı nitelemesine iliĢkin kısa bir açıklama yapalım. Bu çalıĢmada Os-
manlı‘da mülkü yöneten, mülki iĢlevleri örgütleyen kadroyu, mülk ile kavramsal bir 
bağ kurmak adına çok genel bir ifadeyle ―mülkiye sınıfı‖ olarak nitelendiriyoruz. 
Buradaki amacımız Osmanlı‘daki toplumsal katmanlara/sınıflara iliĢkin özgün bir 
sınıflandırma yapmak ve mülki idare yöneticilerini bu kapsamda değerlendirmek 
değildir. Mülkiye sınıfını, ―asker (yönetici) ve reaya (yönetilen)‖; ―seyfiyye, ilmiyye 
ve kalemiyye‖; ―ulema, asker, tüccar ve reaya‖ Ģeklindeki toplumsal sınıflara dair 
farklı unsurlardan hareketle yapılan sınıflandırmalardan (Timur, 1994: 242) bağım-
sız bir Ģekilde kullanıyoruz. 

Bir memur grubunu ifade etmek üzere mülkiye ifadesini C. Findley‘in ilgili ya-
zında çok bilinen kitabında da görmekteyiz. C. Findley‘in kitabı Türkçe‘ye ―Kale-
miye‘den Mülkiye‘ye‖ baĢlığıyla çevrilmiĢtir (Findley, 1996). Kitabın orijinal baĢlığı 
―Ottoman Civil Officialdom: A Social History‖ Ģeklindedir. Çeviride kullanılan ‗scribal 
service‟ için kalemiye, ‗civil officialdom‘ için mülkiye karĢılıklarını Findley kitabın oriji-
nalinde kendisi Türkçe olarak vermektedir (Findley, 1989: 6). Yine kitabın orijinal 
baĢlığında olmayan bununla birlikte çeviride baĢlık için kullanılan ―kalemiyeden 
mülkiyeye‖ ifadesi de orijinal kitapta Findley tarafından kullanılmaktadır. Findley 
kitabında mülkiye memurları için diplomat, yerel yönetici, hakim, müfettiĢ ya da 
defterdar gibi memurları kapsayacak bir biçimde geniĢ bir tanımlama yapmaktadır 
(Findley, 1989: 8).10 

En genel biçimiyle yukarıda sorduğumuz sorunun yanıtı bu Ģekildedir. Bununla 
birlikte ekonomik ve toplumsal gerçeklik açısından mülki iĢlevlerin örgütlenmesi, 
mülkün idaresi bu sınırlılıkta değildir. 19. yy‘ın mülkileĢme süreci öncesinde mülkün 
idaresinin nasıl olduğuna iliĢkin bir incelemede öncelikle o tarihsel dönemde mer-
kezi devlet-taĢra iliĢkisinin niteliğini belirleyen, ekonomik ve toplumsal yapı ve 
iliĢkileri doğrudan biçimlendiren, üretim, toprak ve mülkiyet biçiminin odak nokta-
sında yer alan iltizam sistemine bakmamız gerekmektedir.  Merkezi devlet, mülk ve 

                                                           
8 19. yy‘a kadar Osmanlı‘da mülki idare örgütlenmesi olmamıĢtır Ģeklinde bir düĢüncemiz elbette yoktur. Bu dö-
nemde mülki iĢlevler, mülki yöneticilerin aynı zamanda yaĢam alanı olan konağından yönetilmekteydi. Örneğin 
eyalet merkezlerinde valilerin hükümet iĢlerini gördükleri ve kapı halkının da barındığı Ġstanbul‘daki Sadrazam 
konağına benzer büyük konaklar vardı. (Kunt, 1978: 26-9; Çadırcı, 2000: 20).  
9 Örneğin büyük merkezlerdeki askeri garnizonların yöneticileri bu döneme kadarki mülki idare yapılanmasını 
büyük oranda temsil ediyordu (Timur, 1994: 263). 
10 Findley‘in kalemiye-mülkiye kullanımını Çetinsaya‘nın makale baĢlığında da görmekteyiz (Çetinsaya, 2001). 
Makalenin baĢlığında ―Kalemiye‘den Mülkiye‘ye‖ ifadesine yer verilmekle birlikte makalede bu kavramlara dair bir 
açıklama yapılmamakta, Tanzimat düĢüncesindeki dönüĢüm bu kavramlara dayalı olarak ele alınmamaktadır. 



350 | 1864 VİLAYET NİZAMNAMESİ 

 

 

mülki idareden söz ederken bir anda analizin temeline adem-i merkeziyetçi unsurla-
ra ve özel giriĢimciliğe dayanan iltizam sistemini oturtmak ne anlama gelmektedir?11 

Ġltizam sistemi (ve onun bir uygulama örneği olarak malikane örgütlenmesi) 
hemen ilk akla geldiği Ģekliyle sadece devlet gelirlerini toplama yöntemi değildir. 
Bunun çok ötesinde anlamı ve sonuçları vardır. MülkileĢme süreci ile olan iliĢkisi ve 
bu sürecin alt yapısını oluĢturması bakımından iltizam sisteminin (ve malikane uy-
gulamasının) dört özelliğini öne çıkaracağız: 1) Görece bütünleĢmiĢ bir örgütlenme 
biçimi olması; 2) Aynı zamanda bir merkezileĢme stratejisi olması. Bir yönüyle özel-
leĢtirme uygulaması iken diğer yönüyle de devlet müdahalesinin geniĢlemesini sağ-
laması; 3) Mültezimlerin (yerel güç sahiplerinin) idari makamlarla bütünleĢerek 
devletin uzantısı taĢra yöneticisi haline gelmeleri; 4) Mültezimlerin, bir bölümü 
mülki nitelikte olmak üzere çok sayıda ve türde toplumsal hizmet yürütmeleri.  

Bu dört özelliği birlikte düĢündüğümüzde aslında yukarıdaki soru kendiliğinden 
yanıtlanmaktadır. 19. yy modern mülki idare örgütlenmesinin ekonomik ve toplum-
sal altyapısını oluĢturan iltizam sisteminin saydığımız bu dört özelliği, tam olarak 
dolaylı idare uygulamasına karĢılık gelmektedir (bir sonraki baĢlıkta ele alınacaktır). 
Bu dört noktayı kısaca açalım. 

• Bir örgütlenme biçimi olarak iltizam/malikane:  

Ekonomik ve toplumsal örgütlenme açısından değerlendirildiğinde iltizam sis-
temi sadece bir gelir toplama/vergilendirme mekanizması değildir. Ġltizam siste-
minde ve özellikle de malikane tipi büyük çiftlik yapılarında belirli bir oranda üre-
tim ve toplumsal denetim açısından kapitalizmin ihtiyaç duyduğu bütünleĢme-
yoğunlaĢma sağlanmıĢtır. 19. yy‘da modern mülki idare örgütlenmesi, iltizam siste-
mi ile sağlanan bu yapının üzerinde yükselecektir. Örneğin bütünleĢtirilmiĢ, yoğun-
laĢtırılmıĢ, merkezileĢtirilmiĢ bir üretim örgütlenmesi olarak iltizam sisteminde 
ayrıntılı Ģekilde tutulan idari ve Ģahsi kayıtlar ―modern bürokratik vergi idaresinin‖ 
(Barkey, 2011: 359) temelini, dolayısıyla da modern mülki idare örgütlenmesinin 
omurgasını oluĢturmuĢtur. Aynı Ģekilde büyük çiftliklerdeki üretim, en azından 
belirli bölgeler açısından 19. yy‘da mülki idarenin öncülüğündeki toplumsal kalkın-
ma ve tarım iĢletmeciliği uygulamalarının altyapısını oluĢturacaktır.   

• İltizam sistemi/malikane uygulaması sadece adem-i merkeziyetçi bir uygulama değildir, 
aynı zamanda bir merkezileşme stratejisidir:  

Vergi toplama ve tarımsal artığa el koyma konusunda iltizam sahibine önemli 
ayrıcakların tanınması ve her ne kadar belirli durumlarda geri alınabilirse de daha 
güvenceli bir mülkiyet hakkına dayanması, yerel ekonomik güç sahibi mültezimlerin 
aynı zamanda belirli bir alandaki toplumsal iliĢkileri yönlendirebilme gücüne sahip 
olması gibi özellikleri düĢünüldüğünde iltizam sisteminin adem-i merkeziyetçi bir 
özellik gösterdiği söylenebilir. Ömür boyu satıĢ nedeniyle daha güvenceli sözleĢme-
ye dayanan, mülkiyetin devri konusunda daha esnek özellikler gösteren bütünleĢmiĢ 
üretim ve denetim biçimi özelliği göstermeleri bakımından malikaneler adem-i 

                                                           
11 Osmanlı‘ya özgü bir sistem/uygulama değildir. Erken modern dönemde Avrupa‘da ve Asya‘da yoğun olarak 
görülmektedir.  
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merkeziyet açısından iltizam sistemi içinde ileri bir noktadadır. Adem-i merkeziyetçi 
unsurları barındırmakla birlikte iltizam/malikane uygulamasını sadece adem-i mer-
keziyet ile açıklamak mümkün değildir. Çünkü bu uygulama bir yönüyle aynı za-
manda bir merkezileĢme stratejisidir.  

Ġltizam sistemi birbirinden büyük oranda farklı özellikler gösteren, iki farklı ikti-
dar yapısı lehine iki merkezileĢme biçimini getirmiĢtir. 

Birincisi, ekonomik ve toplumsal gücün yerel yapıdaki küçük bir azınlıkta daha 
da yoğunlaĢmasına yol açması bakımından yerelde merkezileşmedir. Ġltizam/malikane 
uygulaması hem ekonomik açıdan yerel güç sahiplerinin sermaye birikimini hızlan-
dırmıĢ, hem de yarattığı yoğunlaĢma-bütünleĢme ile yerel güç sahibinin yerel toplu-
luk üzerindeki toplumsal-yönetsel egemenliğini artırmasına olanak tanımıĢtır. Ġlti-
zam uygulaması, ekonomik ve toplumsal iliĢkilerin denetiminde daha fazla yoğun-
laĢmaya yol açarak yerel toplumda yerel iktidar sahipleri lehine bir merkezileĢmeye 
neden olmuĢtur.  

Ġkincisi, merkezi devletin müdahale alanını geniĢletmek suretiyle iltizam sistemi-
nin merkezi iktidar lehine yol açtığı merkezileĢmedir. Bazı yazarlar iltizam sistemini 
‗devlet gelirlerinin özelleĢtirilmesi‘ olarak tanımlamaktadır (Bkz.: Khoury, 2003: 6; 
Salzmann, 2011). Ġltizam sistemi, devletin asli iĢlevleri kapsamında olan bir iĢin özel 
giriĢimcilere gördürülmesi açısından bir özelleĢtirme uygulamasıdır (biz de yazarlar 
gibi modern bir kavram ile ifade ediyoruz). Kamusal nitelikteki bir iĢlevin özel giri-
Ģimciye terki devletin hareket alanının belirli açılardan daralmasıdır. Fakat iltizam 
sistemi aynı zamanda devletin daha önce gelir elde etmediği coğrafyalara, alanlara 
geniĢlemesidir. Buralardaki yerel ekonomik iliĢkileri düzenleme olanağına kavuĢma-
sını sağlayarak merkezi devletin ekonomik alanını, vergi tabanını geniĢletmiĢ, gelir-
lerini artırmıĢtır. Bir sonraki paragrafta ifade edeceğimiz gibi iltizam sahibi yerel 
egemen grupları kendi denetimine yaklaĢtırmıĢtır. Bütün bu özellikler düĢünüldü-
ğünde iltizam/malikane uygulaması sadece adem-i merkeziyetçi bir nitelik taĢıma-
mıĢ, sonuçları itibarıyla sadece adem-i merkezileĢmeye yol açmamıĢtır. Aynı za-
manda, belki de daha çok merkezi devletin güç-etki alanını geniĢleten bir sonuç 
doğurmuĢtur. Khoury ve Salzmann‘a göre iltizam sistemi, taĢradaki siyasal ve top-
lumsal grupların kaynaklarına el atmak amacıyla devlet seçkinleri tarafından tasar-
lanmıĢ, merkezi devletin taĢra üzerindeki hakimiyetini artırma amacını güden, taĢ-
ranın ekonomi politiğini merkeze eklemlemeye, onunla bütünleĢtirmeye yönelik bir 
merkezileĢme stratejisidir (Khoury, 2003: 3, 10; Salzmann, 2011: 34). Yine yazarlara 
göre baĢarılı biçimde uygulanmıĢ bir stratejidir.12 Çünkü merkezi devlet aslında iddia 
edildiği gibi bu dönemde dizginleri elinden kaçırmamıştır.13 

• İltizam sahiplerinin devletin uzantısı taşra yöneticisi olmaları:  

                                                           
12 Salzmann‘a göre ―geleneksel inanıĢın ve Saray tarihçilerinin Ģikayetlerinin aksine, en değerli ticari ve birleĢtirilmiĢ 
vergi kaynakları devlet seçkinlerinin kontrolündeydi…Mukataa ihaleleri merkezi olarak düzenleniyor ve baĢka 
bölgelerdekine yerel odakların girmesine pek fazla olanak tanımıyordu.‖ (Salzmann, 2011: 149). Yazar bu durumda 
tek baĢına adem-i merkezileĢmeden söz edilemeyeceğini belirtmektedir.  
13 Khoury, iltizam sistemiyle merkezi devletin dizginleri yitirmediğini açıklarken iltizam sisteminin yoğun olarak 
uygulandığı Musul gibi pek çok yerde merkezi devletin aynı zamanda yine yoğun bir biçimde OsmanlılaĢtırma 
uygulamalarını gerçekleĢtirebilmiĢ olmasını kanıt olarak öne sürmektedir (Khoury, 2003: 3). 
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Ġltizam sistemi devletin, bazı hizmetleri üstlenmeleri karĢılığında giriĢimcilere 
önemli bazı ayrıcalıkların tanınmasına dayanmaktadır (Genç, 2000: 101-2). Örneğin 
iltizam sahiplerine devlet, bir bölümü üst düzey mülki makamlarda olmak üzere 
bazı yöneticilik görevleri vermiĢtir.14 Yerel güç sahipleri, ekonomik güçleri yanında, 
elde ettikleri yöneticilik mevkileri aracılığıyla yönetsel güce de kavuĢmuĢlardır.15 Bu 
yönüyle bakıldığında iltizam sisteminde adem-i merkezileĢme düzeyi artmıĢtır deni-
lebilir.  

Ancak bu durumu yukarıda ele aldığımız merkezileĢme stratejisi ile de iliĢkilen-
dirmek gerekir. Ġltizam sahibi ayan ve eĢraf gibi yerel egemen unsurlara taĢra yöne-
ticiliği mevkilerinin verilmesi, modern biçimle ifade edersek, yerelin taşralaştırılması-
dır. Bu noktada toprakta örgütlü yapılar olarak yerel yönetim - taĢra yönetimi kaste-
dilmemektedir. Ġltizam uygulamasında devlet ile hiyerarĢik özellikler gösteren her-
hangi bir yönetsel bağı olmayan bir toplumsal kitlenin, önemli ayrıcalıklar elde ede-
rek ekonomik ve toplumsal kazançlar sağladığı bir gerçektir. Fakat diğer yandan 
aynı kitlenin devletin uzantısı bir taĢra idarecisi haline dönüĢtürülerek bir Ģekilde 
devlet hiyerarĢisine dahil edildiği, devletin taĢradaki baskı ve ideolojik aygıtlarından 
biri haline geldiği de gözden kaçırılmamalıdır. Bu yolla devlete rakip/düĢman ko-
numunda olan özel giriĢimci niteliğindeki iltizam sahipleri, devlet ile iĢbirliği, ortak-
lık içine giren taĢra yöneticisi olarak devletin denetimine girmiĢlerdir (Reyhan, 2008: 
115-117). Bu uygulama, ‗yetkilendirirken içe dahil etmek suretiyle denetimine alma 
stratejisidir.‘16 

17. ve 18. yy‘da taĢra yöneticiliği görevlerini üstlenen yerel ayan ve eĢrafın bir 
bölümü, 19. yy‘da mülkileĢme sürecinde mülki yönetici olarak ya da mülki yapılan-
ma içindeki meclislerde varlıklarını sürdürerek modern mülki idare örgütlenmesinin 
bürokratik kadrolarının bir bölümünü oluĢturacaklardır. 

                                                           
14 Osmanlı‘nın kendine özgü bazı özellikleri nedeniyle üretim, toplumsal sınıflar ve yöneticilik iĢlevi arasında 
karmaĢık denilebilecek bir iliĢki oluĢmuĢtur. Saray çevresinden çok sayıda kiĢinin iltizam sahibi olma konusundaki 
istekliliği nedeniyle özellikle de çok büyük ölçekteki birçok malikane merkezi iktidar mensubu ya da yakını kiĢilerin 
olmuĢtur. Bu kiĢiler bu yolla yerel ekonomik ve toplumsal iktidarın bir parçası olmuĢlardır. Bu durumda örneğin 
iltizam sisteminde sermaye birikiminin artması her zaman merkezi iktidar için tehdit anlamına gelmemiĢtir. Hatta 
çoğu zaman merkezi iktidarın geniĢlemesi/büyümesi sonucunu da doğurmuĢtur. Ekonomik ve siyasal iktidar 
unsurları açısından iç içe geçmiĢlik içeren bu durumda merkez-yerel/taĢra, merkezi iktidar-yerel iktidar nitelemeleri 
toplumsal güç yapıları bakımından belirli bir oranda anlamını yitirmektedir. 
15 Böylece mülki idare yapılanmasında birbirinden çok farklı niteliğe sahip, farklı kaynaklardan gelen mülki yöneti-
ciler oluĢmuĢtur. 
16 Devletin iltizam sisteminde yerel güç sahiplerini denetim altına almada uyguladığı bu stratejiyi daha yakın dö-
nemlerde devletin meslek örgütlerini denetim altına almak için de uyguladığı görülmektedir. Esas olarak birer 
toplumsal yapı olarak ortaya çıkan meslek örgütleri uzun yıllar boyunca devlet dıĢında yer almıĢlardır. Kendi 
yönetimlerine sahip olan bu örgütler üzerinde devletin denetimi sınırlı ölçülerde idi. Hatta birçok açıdan hiç yoktu. 
19. yy‘ın sonlarında ve özellikle 20. yy‘da meslek örgütleri giderek devletin denetimine yaklaĢtırılmıĢlardır. Günü-
müzde bu örgütler bir taraftan bakılınca anayasa tarafından düzenleme konusu yapılan, devletin kendilerine çok 
sayıda önemli ayrıcalık tanıdığı kurumlardır. Bir baĢka deyiĢle devlet tarafından anayasal güvenceye sahip kılınarak 
―yetkilendirilmiĢlerdir‖. Fakat diğer taraftan meslek örgütleri devletin belirli açılardan yakın denetim ve gözetimi 
altına da alınmıĢlardır. Bir meslek alanının iç düzenleme konularını o alandaki meslek örgütüne terk etmesi, meslek 
örgütlerini özerk kılması devleti bu noktada güçsüz kılmamaktadır. Yetkilendirerek, ancak diğer taraftan içe dahil 
ederek devlet, daha önce düzenleme alanında olmayan bir alanı, konuyu, toplumsal yapıyı, iliĢkiler ağını kendi 
düzenleme alanına çekebilmiĢtir. Bir yandan güç ve ayrıcalık tanınırken diğer yandan kamu örgütlenmesine dahil 
ederek devletin denetimine yaklaĢtırılmaları sürecinde uygulanan yönetim stratejisi, iltizam/malikane sistemi ile 
benzerlik göstermektedir.  
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• İltizam sahiplerinin mülki ve toplumsal nitelikteki hizmetleri yürütmeleri: 

19. yy öncesinde toplumsal nitelikteki çok sayıda hizmet vakıf gibi devlet dıĢın-
daki yapılar tarafından yürütülmektedir. Ġltizam sahipleri de kendi yönetim çevrele-
rinde çok sayıda toplumsal nitelik taĢıyan hizmet yürütüyorlardı.17 Mültezimler yö-
netim çevrelerinde örneğin alt yapı (yol gibi) hizmetleri sunuyorlardı. Ġltizam siste-
mi, bu yönüyle bir tür özel giriĢimciler eliyle kamusallık üretimidir. Yürüttükleri 
hizmetler arasında zor kullanma yetkilerini içeren mülki nitelikli olanlar da vardı. 
Örneğin kendilerine bağlı güvenlik güçleri de olan bazı ayanların, aileleri ile birlikte 
yaĢadıkları büyük konaklarda hapishane dahi bulunuyordu (Ergut, 2004: 91). Ġlti-
zam sahipleri, tarımsal üretimin toplumsal dinamikleri ve kırsal yeniden üretim ile 
merkezi hükümetin talepleri arasında aracılık görevi üstlenmiĢlerdir (Mundy-Smith, 
2013: 14). Ġltizam sahipleri, devlet ile geniĢ halk kesimleri arasında tampon görevi 
görerek merkezi iktidarın, nüfusun önemli bir bölümünü oluĢturan üreten kesimler 
ile doğrudan çatıĢma içine girmesini azaltmıĢtır. 

MülkileĢme Yüzyılında Ġdarenin Modern Biçimini Alan Mülkle Bağının 
Kurulması 

Osmanlı‘nın 19. yy‘da yaĢadığı ekonomik ve toplumsal dönüĢümü, mülk anlayı-
Ģındaki değiĢim ile de açıklamak mümkündür. Modern öncesi dönemde (mülk dev-
leti/hükümran devlet döneminde) daha çok ülkeyi bir arada tutacak, ülke toprağın-
da birliği-bütünlüğü sağlayacak ve merkezi iktidarı toprak üzerinde tesis edecek 
unsurlar mülk tanımını oluĢturmaktaydı. Mülk, devletin asli unsurlarından egemen-
lik, iktidar ve iktidarı elinde bulunduran hükümranın otoritesi ile iliĢkili olarak ta-
nımlanmaktadır (Timur, 1994: 244). Devletin asli unsurlarından toprak-ülke unsuru 
da hükümdarın egemenliği ile olan bağı çerçevesinde mülkle iliĢkilendirilmiĢtir. 
Hükümran devlet döneminde mülk tanımının gerisinde esas olarak ―düzen‖ fikri 
yatmaktadır. Devlet-toplum iliĢkisi, Osmanlı devletinin kuruluĢ felsefelerinden biri 
olan daire-i adalet temelinde belirleniyordu (Timur, 1994: 246). 

Mülk kavramının içeriği 19. yy‘da modern kapitalist ulus-devlet unsurları ile bir-
likte köklü biçimde dönüĢmüĢ, yeni bir biçim almıĢtır. Mülkün modernleĢmesi18, 
hükümranlık dönemine ait sadece egemenlik ve mülkiyet temelinde yapılan 
tanımlamalardan ‗yönetme, otorite ve tasarruf hakkını‘ da içeren daha zengin içerik-
teki tanımlamalara geçiĢi ifade etmektedir (Hassan, 1982; Timur, 1994: 244). Mo-
dernleĢen mülk anlayıĢında devletin diğer bir unsuru olan insan/nüfus, sadece yö-
netilen, düzenlenen bir unsur olmaktan çıkarak, (çok sınırlı da olsa) sivil haklarla 
donatılan, ihtiyaçları kamu hizmeti olarak karĢılanan, yöneten bir özneye dönüĢ-
mektedir. Bu geliĢmeye bağlı olarak mülk, sadece hükümdara/iktidara bağlı olarak, 
ona ait ya da atfedilen özellikler ile tanımlanmamaktadır. Hükümran devlette oldu-

                                                           
17 Elbette mültezimlerin ürettikleri hizmetlerin miktarı abartılmamalıdır. Abou-El-Haj, bir yönüyle ―kamu refahına 
adanmıĢlık‖ gibi görünen bu uygulamada reayanın ürettiği artı değere el koyan mültezimlerin servetlerinin çok 
küçük bir bölümünü feda ettiklerini belirtmektedir (Abou-El-Haj, 2000: 101).  
18 Önen ve Reyhan‘ın taĢra idaresinin dönüĢümünü konu ettikleri kitabının ismi ‗Mülkten Ülkeye‘dir (Önen-
Reyhan, 2011). Mülk ve ülke kavramlarına iliĢkin kapsamlı bir açıklama yapmayan yazarlar, mülk kavramını Tanzi-
mat öncesindeki mülki yapılanmaya, ülke kavramını ise Tanzimat sonrasındaki modern mülki idare yapılanmasına 
karĢılık olarak kullanmaktadırlar. 
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ğu Ģekliyle toplumsal kuruluĢun ―düzen‖ fikrine dayanmasından beslenmez. Mül-
kün modernleĢmesi, bir yönüyle onun sivilleĢmesi, toplumsallaĢmasıdır. MülkileĢ-
me, bu modern mülk anlayıĢına dayanmaktadır. 19  

MülkileĢme süreci, ulus devletleĢme, modernleĢme, merkezi kapitalist devlet 
oluĢumu gibi eĢ zamanlı geliĢen ve birbirini besleyen birden fazla sürecin kesiĢme 
noktasında yer almaktadır. Fakat belirtmek gerekir ki mülkileĢmeyi tek baĢına, mo-
dernleĢme, kapitalistleĢme ya da ulus devletleĢme süreçlerinden herhangi biri ile 
özdeĢ olarak düĢünmek doğru değildir. MülkileĢme, türdeĢ özellikler gösteren, tek 
yönlü olarak belirlenen, doğrusal bir geliĢme çizgisinin olduğu bir süreç de değildir. 
Bazı yönleriyle 17. ve 18. yy‘dan da beslenen 19. yy mülkileĢme süreci, doğal olarak 
siyasal, ekonomik ve toplumsal açıdan kritik dönüĢümlerin yaĢandığı bu tarihsel 
dönemin kendi iç çeliĢkilerini barındırmaktadır. MülkileĢme sürecinin yaĢandığı 19. 
yy, farklı devlet özelliklerinin (geleneksel/patrimonyal/mülk/hükümranlık, toprağa 
dayalı, ticaret, modern) bir arada var olduğu bir yüzyıldır. 

Salzmann, erken modern dönemde devletin yönetmekten (govern) çok, hükmet-
tiğini (ruled) belirtmektedir (Salzmann, 2011: 45). Klasik dönemin padişah merkezli 
daire-i adaletçi kültürel hegemonyasına dayanan hükümran devlet özellikleri 17. ve özel-
likle de 18. yy‘da gerilemeye baĢlamıĢtır (Reyhan, 2008: 142). 19. yy‘a gelindiğinde 
ise hükmeden devletten yöneten devlete belirgin bir biçimde geçiĢ söz konusudur. 
Hükümran devlet özellikleri elbette bütünüyle ortadan kalkmamıĢtır. Örneğin bu 
dönemde ulus devletleĢme çerçevesinde geliĢen vatan anlayışı, modern okul ve ordu 
sistemine dayanmakla birlikte klasik Osmanlı ideolojisindeki mülk devleti anlayıĢı-
nın özelliklerini de içermektedir. Aynı Ģekilde ekonomik ve toplumsal yaĢamın 
düzenlenmesinde hükümran devlet döneminin temel özelliği olan köy düzenini 
statik tutma 19. yy‘daki toprağa iliĢkin yasalarda da hala egemen anlayıĢtır (Timur, 
1994: 267). Ġnalcık‘ın ifadesiyle bu dönemde, 1830‟lar Avrupası‟nın idari ve toplumsal 
yapısının temel nitelikleri ile geleneksel Osmanlı müesseseleri ustaca birleştirilmişti (Ġnalcık, 
1990. 38). 

MülkileĢme süreci, Osmanlı siyasetinin ve yönetiminin modernleĢmesine dair 
unsurları içermektedir. 19. yy‘daki yeni toplumsal düzenin inĢası ve onun bir parçası 
olan mülkileĢme süreci ile daire-i adalete dayanan hükümran devlet/mülk devletten, 
liberal-modern özellikler gösteren mülkileĢme tarzına geçildiğini söyleyebiliriz. 
Bakanlık, vilayet, belediye, köy, nahiye, muhtarlık, arazi ve tapu, sivil haklar, yurttaĢ-
lık, ticaret ve kamu hizmetleri alanıyla ilgili çok sayıda yeni düzenleme ve uygulama 
modern mülk anlayıĢına dayalı mülkileĢme sürecinin içini doldurmuĢtur. 

Hatırlanacağı üzere mülkileĢme kavramı ile ilgili olarak metnin baĢında T. Z. 
Tunaya‘nın kullanımından söz etmiĢtik. Tunaya, mülkileĢme kavramını esas olarak 
askeri yapı ve iliĢkilerin devlet yapılanmasında gerilemesini, kadroların ve süreçlerin 

                                                           
19 Evrensel bir siyasal örgütlenme biçimi olarak mülk, Ġbn Haldun‘un siyaset kuramının temelini oluĢturmaktadır. 
Mülk, temel bir kurum, temel örgüt, egemenlikle teçhiz edilmiĢ örgütlenme anlamında kullanılmaktadır (Hassan, 
1982). Metnin baĢında belirttiğimiz devam etmekte olan kapsamlı çalıĢmamızda Ġbn Haldun‘un asabiyyet ve 
ekonomi temelinde analiz ettiği mülk anlayıĢı ile mülkileĢme süreci ayrıntılı bir biçimde iliĢkilendirilerek ele alın-
maktadır.  
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sivilleĢmesini, sivil bürokrasinin geliĢmesini ifade etmek üzere kullanmaktadır (Tu-
naya, 1975: 320).20 Tunaya‘nın sivilleĢme anlamında kullandığı mülkileĢme, aslında 
―mülk‖ün modernleĢmesi olup mülkileĢme süreci olarak ele aldığımız sürecin çok 
önemli bir ayağını oluĢturmaktadır. 18. ve 19. yy‘da devlet iktidarının modern tarz-
da yeniden tanımlanmasını (Ġnalcık, 1990: 35), Senedi-i Ġttifak örneğinde olduğu 
gibi yerel güç sahiplerinin merkezi iktidar arasında, geçmiĢtekine göre daha fazla ve 
yaygın biçimde gerçekleĢen pazarlık-müzakere süreçlerini sivilleĢme kapsamında 
değerlendirebiliriz. Tanzimat ve sonrası, sınırlı da olsa seçim ve temsile dayalı yö-
netsel yapıların doğduğu (taĢra örgütlenmesinde meclisleĢme), siyasal ve kamusal 
hakların geliĢtiği, nüfusun ihtiyaçlarının kamu hizmeti olarak üretildiği, daha geniĢ 
halk kesimlerinin refahının sağlandığı bir dönem olma özelliğine de sahiptir. Bu 
dönemde yurttaĢlık ve sivil hakların geliĢmesi ile ilgili anayasal ve yasal düzenleme-
ler nüfusun giderek özneleĢmesini sağlamıĢtır. Tanzimat ve sonrası reformlar sade-
ce iktidarın yeniden tesisi amacını gütmez, aynı zamanda yeni bir biçimle refahın da 
tesisidir (Ġnalcık, 1990: 38-39). Bütün bunları, mülkileĢme sürecinin sivilleĢme içeri-
ği ile iliĢkilendirmek mümkündür.  

19. yy öncesi sadece hükümdarın kiĢiliğinde ve siyasal kurumlarda somutlaĢan 
mülkün, idari kurumlar ile bağı çok zayıftır. 19. yy‘da ise mülk, hükümdarın dıĢında, 
hatta belirli ölçülerde ondan ayrı olarak idarede de vücut bulmaya baĢlamıĢtır. 
Mundy-Smith‘in ifadesiyle mülk denilen Ģeyin devletin olduğu kadar yönetsel Ģahsi-
yetlerin, sivil toplumun ve kiĢiler arasındaki iliĢkilerin de bir parçası olduğu anlayıĢı 
yerleĢmeye baĢlamıĢtır (Mundy-Smith, 2013: 163). Bu çalıĢmada idarenin mülkle bağı 
ya da idarenin mülkileşmesi kullanımlarını bu çerçevede düĢünmek gerekir.  

19. yy‘da kamu hukukunun, özellikle de idare hukukunun/idari yargının geliĢ-
mesi de mülkileĢme süreci açısından ayrıca önem taĢımaktadır. Ġdari yargı, genellik-
le, hukuk devletine geçiĢin bir parçası olarak idarenin denetimi, idarenin/devletin 
eylem ve iĢlemleri karĢısında yurttaĢın korunmasını hedefleyen bir hukuk rejimi 
olarak tanımlanmaktadır. Ġdari yargının geliĢmesi bu bakımdan yurttaĢlar lehine bir 
hak geniĢlemesi biçiminde düĢünülmektedir.21 Doğruluk payı olmakla birlikte idare-
nin eylem ve iĢlemleri için oluĢturulan ayrı hukuk rejiminde idarenin/devletin üstün 
olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Ortaya çıkıĢı ve üstlendiği rol bakımından büyük 
oranda iktidarın hukuku olarak geliĢme gösteren (Akkaya Kia, 2013) idari yargı, 
kapitalistleĢme sürecinde bütünleĢik ulusal pazarın yaratılması için iktidarların mü-
dahale alanını geniĢleten, ona kolaylık sağlayan, onun hareket serbestisini artıran bir 
hukuk rejimidir. Bu açıdan bakıldığında mülkileĢme sürecinin bir parçası olarak 
idari yargının geliĢmesini, yurttaĢ haklarının geniĢlemesi kadar, belki de ondan daha 
fazla, iktidarın hukukunun, idarenin/devletin üstün kılındığı bir hukuk rejiminin 
geliĢmesi olarak düĢünmek gerekir. 

                                                           
20 Ahmet Hamdi Tanpınar‘dan itibaren geliĢen medeniyetçilik/sivilizasyon yaklaĢımları için bkz. (Çetinsaya, 2001: 
59, 66). 
21 Tanzimat fermanında önem verilen konulardan biri baĢta kaymakam ve defterdar olmak üzere idarenin denet-
lenmesi ve memur disiplin hukukudur. (Mundy - Smith, 2013: 75). Bu düzenlemeler de yurttaĢın hak arayıĢı açısın-
dan önemlidir. 
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Benzer bir değerlendirmeyi haklar açısından da yapabiliriz. Siyasal ve sosyal hak-
ların geliĢtiği bir mülkileĢme sürecinde aynı zamanda devletin denetimi, gözetimi de 
artmaktadır. Devletin sürekli denetim-gözetim aygıtı modern polis örgütlenmesinin 
oluĢmasını da bu noktada düĢünmek gerekir. Doğrudan idareye geçiĢ ile birlikte devle-
tin birey ve toplum üzerindeki toplumsal denetimini artıran, derinleĢtiren yeni me-
kanizmalar/yapılar doğmuĢ ve geliĢmiĢtir. Devletin gözetleme/denetleme araçla-
rından biri olarak, 1845 Polis Nizamnamesi ile temelleri atılan modern polis örgüt-
lenmesi bunun örneklerinden biridir. Polis örgütlenmesi, sürekli ve önleyici bir 
denetim aygıtıdır (Ergut, 2004: 11-13). Bu yönüyle bu yapının varlığı birey ve top-
lum üzerindeki baskı ve zorun artması sonucunu da doğurmaktadır. Bununla birlik-
te modern polis örgütlenmesinin geliĢmesi diğer yandan iç güvenlik hizmetinin 
askeri örgütlenmeden ayrılarak sivilleĢmesi anlamına gelmektedir. Polis örgütlen-
mesinin, toprağa dayalı sivil örgütlenme biçimi olarak mülki idareye bağlanması, 
onun bir parçası haline dönüĢmesi mülkileĢme sürecinin daha önce değindiğimiz 
sivilleĢme boyutunun içeriğini dolduran unsurlardan biridir. 

Bu dönemde bir yandan yurttaĢlık hakları geliĢirken diğer yandan devlet, çok çe-
Ģitli yönetim stratejileri, hesaplamalar ve taktikler ile nüfusu sürekli olarak yakından 
izlemekte, kayıt altına almakta22, yönlendirmekte ve düzenlemektedir23 (düzenlen-
miĢlik içinde özgür, eĢit, hak sahibi bireyler). Örneğin hükümran devlet döneminin 
baĢlıca özelliklerinden biri olan toplumsal hareketliliğin en asgari düzeylerde tutul-
masına yönelik bazı önlemler 19. yy‘da da varlığını sürdürmüĢtür. En alt düzey 
yerleĢme yerleri olarak mahalle-köyden baĢlayarak nüfusun hareketleri (göç, seyahat 
gibi) ayrıntılı olarak kayıt altına alınmıĢ, mülki yöneticilerin yakın denetim ve göze-
timi altında tutulmuĢ, örneğin zorunlu olmadıkça göçe, hatta bazı durumlarda seya-
hata bile izin verilmemiĢtir. 

Ġlgili yazında Osmanlı‘nın 19. yy‘ına iliĢkin olarak genellikle devletin siyasal ve 
yönetsel açıdan merkezileĢtiğine dair açıklamalar egemendir. Bu dönemde Osman-
lı‘da, sözcüğün sahip olduğu iki anlam açısından da ‗kapital‘izasyon (capitalization)24 
yaĢandığı bir gerçektir (Foucault, 2014: 16). Bu dönemde hem başkent etrafında 
(yeniden) güçlü bir devlet oluĢturma çabasını hem de devlet eliyle sermaye birikimini 
görmek mümkündür.  

19. yy‘daki reformları sadece merkezi devlet iktidarında güç yoğunlaĢması hedefi 
ya da sadece siyasal ve yönetsel merkezileĢme sonucundan ibaret sayamayız. Mülki-

                                                           
22 Kayıt tutma ve sayım konusunda 19. yy‘da önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Genel nüfus sayımı, nüfus iĢleri ile ilgili 
Ġstanbul‘da Ceride Nezareti‘nin, taĢrada nüfus müdürlüklerinin kurulması, ayrıntılı ve düzenli bir biçimde ölüm, 
göç, seyahat ve çalıĢma kayıtlarının tutulması bu dönemdeki geliĢmeler arasında sayılabilir (Çadırcı, 2000: 38). 
Belirli alanlarda kayıt tutma elbette 19. yy‘a özgü değildir. Askere alma, vergilendirme ve arazilere iliĢkin olarak 
devletin ilk kuruluĢundan itibaren ―memleket tahrirleri‖ adı altında kayıt tutuluyordu. Fakat sayımlar yapılmakla 
birlikte klasik dönem sonrasında kayıtlar giderek düzensiz, sistemsiz bir hale dönüĢmüĢtür. M. Çadırcı bu bozul-
mayı ‗kurallara göre yönetim‘den ‗oluruna göre yönetim‘e doğru gidiĢ biçiminde tanımlamaktadır (Çadırcı, 2000: 
45). 19. yy mülkileĢme sürecini yeniden ‗kurallara göre yönetim‘e dönüĢ olarak düĢünülebiliriz. 
23 Hükümranlıktan/mülk devletinden modern kapitalist devlete doğru geliĢen süreçte bedenlerin disipline edilme-
sine, nüfusun kontrol altına alınması ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik geliĢtirilen güvenlik teknolojileri, 
stratejiler ve taktikler bütünü (Taylan, 2014: xxi) olarak yönetimsellikte yönetmek, kiĢi, arazi, aile ve vergi gibi 
mevcudiyetleri belgelendirme üzerine kuruludur (Mundy-Smith, 2013: 163). 
24 Ġngilizce‘de capital sözcüğü hem sermaye hem de baĢkent için kullanılmaktadır.  
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leĢme süreci, siyasal ve yönetsel güç itibarıyla birbirinden farklı dinamikleri, eğilim-
leri, gerilimleri, çatıĢmaları içermektedir. MülkileĢme, tek baĢına herhangi bir top-
lumsal sınıfın, iktidar grubunun, coğrafyanın ya da merkezin/yerelin/taĢranın lehi-
ne olan, ona yarar sağlayan bir süreç de değildir. Bazı özellikleri itibarıyla tam bir 
merkezileĢme, fakat diğer bazı özellikleri ile de tam bir adem-i merkezileĢme özel-
likleri göstermektedir. Merkezin üstün, taĢranın ise belirleyici olduğu bu tarihsel 
dönemde taĢranın merkeze siyasal bağlılığı, merkezin de taĢraya ekonomik bağımlı-
lığı söz konusudur (Reyhan, 2008: 145).  

MülkileĢme, bir yönüyle Osmanlı‘nın kapitalistleĢme sürecidir. 1838 Ticaret An-
laĢması ile ivme kazanan süreçte ticarileĢmenin ve özel mülkiyetin yaygınlaĢmasına 
olanak tanıyan çok sayıda yeni yasal ve kurumsal düzenleme ticaretin kapitalist 
temelde düzenlenmesinin maddi zeminini oluĢturmuĢtur. Devlet bu dönemde 
‗mümkün kılma‘ ve ‗güvenceye alma‘ mekanizmaları ile ticari dolaĢımın da merkezi 
haline gelmiĢtir (Foucault, 2014: 16). Hukuk rejiminin tekleĢtirilmesi, yönetsel yapı 
ve süreçlerin standartlaĢtırılması, modernleĢtirilmesi, mekanın homojenleĢtirilmesi 
ve ulusal pazarın oluĢmasına yönelik giriĢimler de bu kapsamda düĢünülebilir. Ka-
pitalizme geçiĢ sürecinde mülkileĢme, Khoury‘nin ifadesiyle, farklı biçimlerdeki 
tekelleĢme yapılarının var olduğu komuta ekonomisinden piyasa ekonomisine geçiĢi 
ifade etmektedir (Khoury, 2003: 8). 

MülkileĢme süreci, kapitalizmin ulus devlet yapılanmasının yönetsel formunun 
oluĢmasıdır.25 Kapitalizme özgü bir merkezileĢme biçimine dayanan bu form, hü-
kümran devlet dönemine ait daha çok siyasi iktidarın tesisi ve gelir sağlama amacı 
ile sınırlı toprak örgütlenmesinden oldukça farklılaĢmaktadır. Mülki idare örgüt-
lenmesinde somutlaĢan bu form, eğitim ve dil araçlarıyla ulusal kültür yaratacak, 
hukuk sistemini tekleĢtirecek, mal, hizmet ve sermayenin dolaĢımını kolaylaĢtıracak 
ve sürekli kılacak, standartlaĢmayı sağlayacak, mekanı türdeĢleĢtirecek, siyasal, yö-
netsel ve ekonomik bütünleĢmeyi sağlayacak, bütünleĢik bir ulusal pazarı yaratacak 
ve bütün bu araçlarla toprağı, ticareti ve insanları yönetilebilir, denetlenebilir kılacak 
tarihsel bir formdur.  

MülkileĢme sürecine dair bu genel açıklamalar sonrasında bu sürecin temel un-
surlarını kısaca ele alalım. 

MülkileĢme Sürecinin Örgütlenme Ayağı: “Ġdari SağlamlaĢtırma” 

C. Tilly, özellikle de büyük coğrafyaya sahip devletlerde merkezi iktidarların, 
toprak üzerinde çok sınırlı bir biçimde örgütlenirken toprağa, üretime, nüfusa ken-
dileri ile iĢbirliği içine girmiĢ aracı gruplar (intermediaries) eliyle hakim olmasını dolaylı 
idare (indirect rule) biçimi olarak tanımlamaktadır (Tilly, 2007: 18). 19. yy öncesinde 
Osmanlı gibi büyük coğrafyada örgütlü devletlerde, imparatorluklarda merkezi 
devletin toprak üzerinde egemenliği büyük oranda merkezi iktidar ile iĢbirliği yapan 
yerel/bölgesel düzeyde iktidar sahibi aracı gruplar (örneğin mültezimler) ile 
sağlanmıĢtır. Bir önceki baĢlıkta ele aldığımız gibi ekonomik ve toplumsal örgüt-

                                                           
25 Abou-El-Haj‘a göre 19. yy‘da modernleĢmekten baĢka çaresi olmayan Osmanlı, bunu ulus devlet formunda 
yapabilirdi (Abou-El-Haj, 2000: 111). 
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lenme biçiminin iltizam sistemi ve özellikle de malikane uygulamasına dayandırıl-
ması tipik bir dolaylı idare örneğidir. Osmanlı‘da 1860‘lara gelindiğinde dahi hala 
devletin toprak üzerinde örgütlenmesinin (mülki idare yapılanmasının) tam olarak 
oturmamıĢ olmasını (Önen-Reyhan, 2011: 152), modern, kapsamlı bir idari aygıta 
dönüĢememesini tarihsel koĢullara bağlı olarak dolaylı idare biçiminin egemen olma-
sına bağlayabiliriz.  

Bir önceki baĢlıkta ele aldığımız gibi 18. yy ortalarından itibaren Osmanlı‘da 
köklü bir ekonomik-toplumsal dönüĢüm ve bu dönüĢüme temel olan bazı süreçler 
yaĢanmıĢtır. Bu dönemde merkezi devletin, üretim, toprak ve nüfus üzerinde dene-
timi sağlama amacıyla, aracı grupları/kurumları önemli oranda tasfiye ettiği ve daha 
önce aracıların üstlendiği iĢlevleri, çoğunlukla da yeni kurduğu, kendisine bağlı yapı-
lar ile bizzat üstlendiği görülmektedir. Bu geliĢmeyi, aracı gruplar eliyle sürdürülen 
dolaylı idareden, devletin kendi kurumları ve personeli ile bizzat yönetmesini ifade 
eden doğrudan idareye26 (direct rule) geçiĢ olarak nitelendirmek mümkündür (Tilly, 
2007: 18 -19). 

19. yy öncesindeki mülki idare, idari kapasitesi çok düĢük, yerel unsurlarla olan 
organik bağı nedeniyle de dağınık, parçalı, türdeĢ olmayan bir özellik gösteriyordu. 
Bu örgütlenme yapısı ile Osmanlı‘da ihtiyaç duyulan gelir artıĢının, üretim artıĢının, 
ekonomik ve toplumsal bütünleĢmenin, kısacası kapitalist geliĢmenin gerçekleĢmesi 
güçtü. Üretim ve denetim merkezlerinin değiĢime uğradığı bir dönemde (Alada, 
1995) devlet örgütlenmesinde doğrudan idareye geçiĢ ve bu kapsamda da mülki idare-
nin modern biçimi alması, ekonomik ve toplumsal yapı ve iliĢkilerin gerektirdiği en 
uygun üretim ve toprak örgütlenmesi arayıĢının ürünüdür. 19. yy‘ın örgütlenme 
yapısında gerçekleĢen hızlı ve kapsamlı dönüĢümü bu nedenle tarihsel bir gereklilik 
olarak nitelendirmek mümkündür. Mundy-Smith bu gerekliliği, kapitalizmin geliĢ-
mesi ve ulus devletleĢme süreci için gerekli olan ―idari sağlamlaĢtırma‖ giriĢimi 
olarak tanımlamaktadırlar (Mundy-Smith, 2013: 86). Salzmann ise dağınık, parçalı 
Ģekilde örgütlenmiĢ olan farklı unsurları tek bir formda bir araya getirmeyi hedef-
lemesi açısından 19. yy‘daki idari sağlamlaĢtırma reformlarını ―örgütlenmelerin 
örgütlenmesi‖ olarak tanımlamaktadır (Salzmann, 2011: 45). 

Mülki idare dolaylı idareden doğrudan idareye geçiĢin taĢra ayağını oluĢturmaktadır.27 
BaĢta vilayet ile ilgili olanlar olmak üzere idari sağlamlaĢtırma amacına dönük dü-
zenlemeler ile mülki idare yapılanması aĢamalı bir biçimde hiyerarĢik ve kapsamlı 
bir örgütlenme yapısına dönüĢmüĢtür.28 Bu dönemde mülki örgütlenmede yönetile-
bilirlik için ölçeğin daha da küçültüldüğü görülmektedir. Eyaletten vilayete geçiĢ 

                                                           
26 Dolaysız idare de denilebilir. 
27 Bunu sağlamanın yollarından biri merkezi devlet ile taĢra arasındaki mesafeyi azaltacak araçların/mekanizmaların 
geliĢtirilmesidir. Osmanlı‘da bunu gerçekleĢtirmek için geliĢtirilen araçlardan biri resmi gazete Takvim-i Vekayi‘nin 
(1831) çıkarılmasıdır. Bununla kanun metinleri (görece daha çok) okunabilir, anlaĢılabilir, ulaĢılabilir hale getirmiĢ-
tir. Tek biçimli kuralların tüm Ġmparatorluk coğrafyasına ulaĢması, yorum farklılıklarını kaldırarak standart bir idari 
yapı ve süreçlerin oluĢması yolunda zemin oluĢturmuĢtur (Mundy - Smith, 2013: 68-69).  
28 Mülki iĢlevlere yönelik olarak sadece taĢrada değil, merkezde de bazı yapıların oluĢturulduğunu görmekteyiz. 
Örneğin Meclis-i Vala içinde üç daireden biri olarak ‗mülki idare‘ dairesinin kurulması (diğer iki daire ‗kanun ve 
nizamnameler dairesi‘ ve ‗adalet iĢleri‘ dairesidir), merkez bürokrasisi içinde Mülkiye Nezareti‘nin kurulması 
(1837‘de Dahiliye Nezareti‘ne dönüĢtürüldü) gibi (Çadırcı, 2000). 
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buna örnektir. Aynı Ģekilde özellikle vergi sistemindeki gelgitler sonrasında (iltizam 
sisteminin kaldırılıp yeniden getirilmesi) mülki iĢlevler açısından 1842 yılında kaza-
nın sadece yargı alanı olmaktan çıkartılarak aynı zamanda idari ve mali bir birim 
haline dönüĢtürülmesi de (Çadırcı, 2000: 212) idari sağlamlaĢtırma açısından önemli 
bir geliĢmedir. 

Mülki idare örgütlenmesinde iĢbölümü yapısı, hiyerarĢi ve otorite iliĢkisi, görev-
yetki-sorumluluk dağılımı çok daha ayrıntılı ve katı bir biçimde kurallara bağlanmıĢ-
tır. Modern örgüt unsurlarını dört farklı boyut için ayrı ayrı düĢünmek gerekir: 
Mülki idare birimlerinin iç yapılanması; farklı kademelerdeki mülki idare birimleri-
nin (vilayet, sancak/liva, kaza) birbirleriyle iliĢkisi; mülki idare birimleri ile merkezi 
devlet ile arasındaki iliĢki; mülki idare birimleri ile yurttaĢlar arasındaki iliĢki. Ni-
zamnamelerde bu konulara iliĢkin ayrıntılı hükümler görmek mümkündür. Yönetim 
iliĢkisinin ayrıntılı bir biçimde düzenleme konusu yapılmasını M. Çadırcı, oluruna 
göre yönetimden, kurallara göre yönetime doğru gidiş biçiminde nitelendirmektedir (Çadırcı, 
2000: 45).  

Ayrıntılı iĢbölümü, görev-sorumluluk tanımlarının ve iĢlevsel uzmanlaĢmıĢ bi-
rimlerin var olduğu, görece daha iyi eğitimli ve daha fazla sayıda personelin istih-
dam edildiği mülki idare, taĢrada gerçek anlamda hükümet edebilecek bir örgüte 
dönüĢmüĢtür. F. Ergut, edindiği bu modern örgütlenme özellikleri ile mülki idare-
nin, merkezi devletin komutlarını kendisinden birĢey katmaksızın uygulayan pasif 
alıcı olmaktan çıkarak, karar veren, takdir yetkisi kullanan bir örgütlenme yapısına 
dönüĢtüğünü belirtmektedir (Ergut, 2004: 11).29 

Daha önce de belirttiğimiz gibi mülkileĢme süreci esas olarak merkezileĢme sü-
recidir. Bu merkezileĢmenin içeriği sadece merkezi devletin/iktidarın yerel/çevre 
unsurlar karĢısında güç kazanması, onları denetimi-gözetimi altına alması ile sınırlı 
değildir. Aynı zamanda mülki idare örgütlenmesinin de merkezileĢme sürecidir. 
Merkezi iktidarın, taĢradaki kendi uzantısı olmakla birlikte kimi zaman baĢına buy-
ruk davranan, özerkleĢme ve hatta bağımsızlaĢma eğilimi taĢıyan kadir-i mutlak vali-
leri kendi denetimine yaklaĢtırmasını, onları sınırlandırmasına yönelik giriĢimlerini30 
de merkezileĢme kapsamında düĢünmek gerekir31 (Önen-Reyhan, 2011: 251; Ergut, 

                                                           
29 Burada bir noktaya dikkat çekmek gerekmektedir. 18. yy‘ın ayan valileri ve saray çevresinden olup iltizam sahibi 
olan valiler aynı zamanda üretimi denetleyen, artığa el koyan, ekonomik ve toplumsal gücü olan kiĢilerdi. 19. yy‘ın 
ortalarından itibaren doğrudan merkezden görevlendirilen valilerin önemli bir bölümünün bu tür bir ekonomik ve 
toplumsal gücü yoktu. 19. yy‘ın ortalarından itibaren ve özellikle Cumhuriyet ile birlikte valilerin üretim ile doğru-
dan bağı daha da kopacaktır. Valilerin ekonomik güce değil, bürokratik güce dayalı iktidarı söz konusu olacaktır. 
Bu özellik, her iki tarihsel dönemin mülkileĢme sürecinin farklılaĢmasına neden olmaktadır. Valilerin ekonomik ve 
toplumsal gücü, kökeni ile devletin merkezileĢme süreci iliĢkisini bu yönüyle de değerlendirmek gerekmektedir.      
30 Örneğin valiler, bir yandan çeĢitli tipteki meclislerle diğer yandan da doğrudan merkez tarafından atanan defter-
dar, polis, tarım ya da ticaret müdürleri gibi merkezin diğer görevlileri ile bazı yetkilerini paylaĢmak zorunda kal-
mıĢlardır. Mülki idare örgütlenmesinde yaĢanan bu tür bir iĢlevsel uzmanlaĢma sınırlı da olsa valilerin gücünü 
dengeleme, merkez lehine sınırlandırma iĢlevi de görmüĢtür (Alada, 1995; Ergut, 2004: 109). 
31 Merkezin ajanı olmakla birlikte sahip oldukları güce ya da yerel güç sahipleri ile kurduğu iliĢkilere bağlı olarak 
merkezin denetiminden uzaklaĢan valiler Osmanlı‘nın en temel yönetim sorunlarından birini oluĢturmuĢtur. Bu 
nedenle mülki idareye merkezden aktarılan yetkiler açısından Osmanlı‘da gelgitli bir süreç yaĢanmıĢtır. Merkezi 
iktidar, kendi uzantısı mülki idare yapılanmasını sürekli olarak teste tabi tutmuĢtur. Valilerin kendi baĢına buyruk 
davrandığı durumlarda merkezi devlet, yetkileri merkezde toplamak, valileri merkeze karĢı daha fazla sorumlu hale 
getirmek için bazı stratejiler izlemiĢtir. Valileri denetleyebildiği durumlarda ise yetki devrine gittiği görülmektedir. 
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2004: 108). Kendi içinde çeliĢkili gibi görünen 19. yy‘daki bu geliĢmeyi günümüzde 
kullandığımız kavramlar ile ifade edersek bu dönemde merkezin mülki idare ile olan 
iliĢkisinde bazı durumlar açısından yetki geniĢliğini (deconcentration)32 değil, yetkinin 
merkezde yoğunlaĢtırılmasını (concentration) görmekteyiz.  

Bu dönemde mülki yöneticilerin giderek çok daha fazla oranda doğrudan mer-
kezden gönderilen, devletin memuru olan kiĢilerden oluĢması yönündeki giriĢimleri 
de merkezileĢme kapsamında düĢünebiliriz. Daha önce de belirttiğimiz gibi 17. ve 
18. yy‘da mülki yöneticilerin önemli bir bölümü yerel güç sahibi kiĢiler (ayan, eĢraf) 
arasından seçilerek atanıyordu. Devletin taĢradaki en üst düzey yöneticilerinin 
önemli bir bölümünün toplumsal köken itibarıyla yerel egemen sınıflar içinden 
olması, adem-i merkeziyetçi unsurların bir parçası olması, mülkileĢme sürecinin 
hedeflerinden biri olan merkeziyetçi ulus devlet yapılanması açısından uygun değil-
di. MülkileĢme sürecinde, 17. ve 18. yy‘da mülkün idaresinde taĢrada yönetici sıfa-
tıyla oldukça etkin konumda olan yerel güç sahibi toplumsal gruplar mülki idare 
yöneticiliğinden kademeli bir biçimde dıĢlanacaklardır.33 Yerel unsurlar önce taĢra 
yöneticiliği görevlerinden sonra da mülki idaredeki meclis üyeliklerinden giderek 
uzaklaĢtırılmıĢtır. Mülki idare yapılanması içindeki adem-i merkeziyetçi unsurların 
kademeli bir biçimde ayıklanması süreci 20. yy‘a gelindiğinde çok büyük oranda 
tamamlanacaktır. 1929 Vilayet Ġdaresi Kanunu, vilayetlerde idare heyetinde seçimle 
göreve gelen üyeleri kaldırması suretiyle yerel eĢrafın vilayet meclislerinde yer alma-
sı uygulamasına son verecektir (Çakan, 2006: 62). Böylece mülki idarenin özellikle 
de 17. ve 18. yy‘da iltizam sistemi aracılığıyla yerel unsurlarla kurduğu organik bağ 
bütünüyle kopacaktır.34 1859 yılında Mekteb-i Mülkiyye-i ġahane‘nin kurulmasını da 
(Tural, 2004: 109) yerel unsurlarla bağını koparma, içi büyük oranda merkezi iktidar 
tarafından doldurulan ulus değerleriyle yetiĢmiĢ mülki yöneticiler aracılığıyla merkezi 
devletin taĢrada varlığını sağlamlaĢtırma (merkezileĢme) hedefi ile iliĢkilendirebiliriz. 

Yukarıdaki iki paragrafta yer verilen ve birbiriyle de iliĢkili olan iki merkezileĢme 
stratejisini, idarenin sağlamlaĢtırılmasından çok aslında devletin sağlamlaĢtırılması 
olarak düĢünmek daha doğru olacaktır. 

Ġdari SağlamlaĢtırma Aracı Olarak Toprak Örgütlenmesi 

19. yy mülkileĢme sürecinde idarenin, birbiriyle doğrudan iliĢkili olan iki farklı 
unsurla bağı güçlenmiĢtir. Bunlardan birincisi daha önce ele aldığımız idarenin 
mülkle olan bağıdır. Ġkincisi ise idarenin toprak ile bağıdır. Ġdarenin toprak ile bağı, 
devlet olmanın bir gereği olarak elbette her dönemde, her siyasi yapılanmada var-

                                                           
32 Ne yazık ki deconcentration sözcüğüne karĢılık olarak çok da anlamlı olmayan yetki genişliği kavramı kullanılmakta-
dır.  
33 Vilayet, liva ya da kazalarda yerel ayan ve eĢraf kendi istedikleri yöneticileri genelikle merkezi devlete kabul 
ettirebilmiĢler, mülki idarenin karar süreçlerinde etkili olmayı sürdürmüĢlerdir. Hatta vilayet meclislerinde ayan ve 
eĢraf, uzun bir süre meclis üyeliklerini baĢkalarına kaptırmamıĢtır (Çadırcı, 2000: 258). Böylece daha önce tek tek, 
bireysel olarak sahip oldukları gücü, yerel meclislerde bir toplumsal sınıf bloğu biçiminde var olarak daha da artırmıĢ-
lardır (Reyhan, 2008: 144).  
34 MülkileĢme sürecinde yeni ekonomik ve toplumsal yapıya uyum sağlayan toplumsal gruplar varlığını sürdürür-
ken, geleneksel yapı ve iliĢkileri sürdürme yönünde direnç gösterenler ise büyük oranda tasfiye olmuĢlardır. Sürecin 
kendi iç dinamiklerinin bir sonucu olarak güç ve ayrıcalık sahibi yeni toplumsal gruplar mülk idare örgütlenmesi 
içinde ortaya çıkmaya baĢlayacaktır (Önen - Reyhan, 2011: 115).  
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dır.35 MülkileĢme sürecini bu açıdan farklılaĢtıran özellik toprak üzerinde örgütlen-
menin dayanaklarının ve biçiminin değiĢmiĢ olmasıdır. Bu dönemde idarenin top-
rak ile geçmiĢe kıyasla çok daha güçlü biçimde kurduğu bağ, taĢra örgütlenmesinin 
karakteristik bir özelliği halini almıĢtır. 

Kentsel ya da kırsal alanda yönetsel birimlerin (vilayet, sancak/liva, kaza, beledi-
ye, köy, nahiye) neden belirli bir coğrafyada örgütlendikleri ilk olarak doğal neden-
lerle açıklanabilir. Örneğin üretimin olduğu yer yaĢam alanıdır. Birlikte yaĢama, 
yaĢamın düzenlenmesi ve yönetilmesi ihtiyacını, bu ihtiyaç da yönetsel birimleri 
doğurur. Fakat yönetsel birimlerin neden belirli bir coğrafyada ya da coğrafi büyük-
lükte/sınırda örgütlendiklerini tek baĢına bu tür doğal nedenlerle açıklamak müm-
kün değildir. Kentsel ve kırsal yaĢamın coğrafi yerinin ve sınırlarının belirlenmesi 
çoğu zaman bilinçli bir siyasal-yönetsel karara, eyleme dayanmaktadır. MülkileĢme 
sürecinde idarenin çok güçlü bir biçimde toprakla bağının kurulması da bu nitelik-
tedir. 

Ekonomik ve toplumsal iliĢkilerin giderek belirli bir coğrafya ile sınırlanması, 
hukuksal ve yönetsel boyutlarıyla toprağa bağlı bir biçimde tanımlanması toprağa 
sabitleme ya da teritoryal sabitlik (territorialized) olarak adlandırılabilir. Teritoryal sabit-
lik, mekanın standartlaştırılmasına ve mekan içi yapı ve iliĢkilerin türdeşleştirilmesine yö-
nelik düzenlemeler ile sağlanmaktadır. Harvey‘e göre toplam sermayenin belirli bir 
oranının fiziksel olarak sabitlenmesi, yatırım ve harcamaların, kamu hizmetlerinin, 
iktidar tesis araçlarının bir devlet politikası olarak coğrafi açıdan hareketsizleĢmesi, 
belirli bir coğrafi temelde planlanması ve yürütülmesi (toprakla iliĢkilendirilmesi) 
teritoryal sabitleme düzenlemeleridir (Harvey, 2004: 25-26). Sabitleme, sadece bir 
toprak parçasının idari açıdan sınırlarının tanımlanması değildir. Bir toprak parça-
sındaki ekonomik-toplumsal içerikli farklı iliĢki biçimlerinin türdeĢ bir biçime ka-
vuĢturulmasını, belirli bir toprak parçasının hesaplanabilir, yönetilebilir hale getiril-
mesini, mekandaki öğelerin hiyerarĢik ve iĢlevsel dağılımına yönelik kuralların belir-
lenmesini içerir (Taylan, 2014: xxi). Sabitleme, bu kuralların dıĢ etkiler tarafından 
değiĢtirilmemesi için doğrudan dıĢ etkiye mümkün olduğunca kapatmadır (closure). 
Bu kural ve düzenlemeler toplumsal-yönetsel iliĢkileri tanımlanmıĢ belirli bir coğrafi 
alana kapatarak yoğunlaĢtırmayı, kiĢi, grup ya da toplulukları bu belirli toprak par-
çasında örgütlü idari yapı ve iliĢkiler ile kodlamayı, belirli bir toprak parçasında 
mübadele iliĢkilerinin kolaylıkla yapılabilir olmasını hedeflemektedir. Bütün bu 
özellikleriyle toprağa sabitleme, bir üretim, mübadele, iktidar ya da yaĢam alanında-
ki (her ne Ģekilde tanımlanırsa) iliĢkilerin, merkezi ya da yerel iktidar(lar) tarafından 
kontrol edilebilmesine yönelik bir yönetim stratejisi olarak tanımlanabilir.  

Daha önce belirttiğimiz gibi Osmanlı‘da önceki yüzyıllarda taĢradaki ekonomik 
ve toplumsal yapının dönüĢtürülmesine yönelik süreklilik gösteren müdahale anla-
yıĢının, buna yönelik kapsamlı bir yapılanmanın olduğunu söylemek güçtür. 18. ve 
19. yy Osmanlı‘nın siyasal ve yönetsel modernleĢme sürecinde, kapitalist geliĢme 

                                                           
35 Hatta Foucault‘nun modern öncesindeki hükümran devlet yapılanması için kullandığı nitelemelerden biri ―top-
rak devleti‖dir. Modern devletle birlikte toprak devletinden nüfus devletine doğru bir geçiĢ söz konusudur (Fouca-
ult, 2014). 
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için belirli bir toprak parçasının denetlenmesi, ekonomik ve toplumsal açıdan bir 
mekana dönüĢtürülmesi, iktidarın mekansallaĢtırılması (yurt edinme süreci) bir 
bakıma tarihsel bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıĢtır (Neocleous, 2013: 170). Siya-
si/idari sağlamlaĢtırmanın mekansal ifadesi olarak mülki idare, kentsel ve kırsal 
yaĢamı sıkı bir Ģekilde toprağa bağlayarak kapitalist ulus devletin geliĢmesi için uy-
gun bir zemin sağlamıĢtır. Osmanlı‘da devletin toprak üzerinde örgütlenme birimi 
olarak vilayet/sancak/liva/kaza örgütlenmesi elbette 19. yy‘a özgü değildir. Ancak 
mekansal sabitleme çağı olan 19. yy‘da hukuksal ve yönetsel sınırları belirgin ve 
kalıcı hale getirilmiĢ mülki birimlerin, ekonomik ve toplumsal iliĢkileri düzenleyebi-
lecek, yönetebilecek araçlara sahip olarak belirli bir toprak parçasını kapatmaları ise 
yenidir; bu döneme özgüdür.  

Ġdari sağlamlaĢtırma amacına dönük olarak idarenin toprak ile bağını güçlendi-
ren düzenlemeler arasında 1858 Arazi Kanunnamesi36, 1859 Tapu Nizamnamesi ve 
1864 Vilayet Nizamnamesi öne çıkmaktadır (Mundy - Smith, 2013: 86). Bu düzen-
lemeler yanında elbette belediyelerin, muhtarlık örgütünün ya da nahiyelerin kurul-
masını da idari sağlamlaĢtırma kapsamında düĢünebiliriz. Sayılan bu düzenlemeler, 
merkezi iktidarı toprakta var kılma amacından çok öte bir iĢlev üstlenmiĢlerdir. Bu 
nedenle 19. yy‘da yapılan bu düzenlemeler ile hükümdarın otoritesini toprakta var 
kılmayı hedefleyen 19. yy öncesindeki düzenlemelerin aynı olduğunu düĢünmek 
mümkün değildir. MülkileĢme sürecindeki çok sayıda düzenleme, devletin toprak 
üzerinde örgütlenmesinde yeni değerler, yeni iliĢki biçimleri ve yeni hiyerarĢiler 
yaratmıĢtır. 

Ġdarenin toprak ile olan bağının güçlenmesi, sadece merkezi devletin taĢradaki 
uzantısı mülki idare aracılığıyla gerçekleĢmemiĢtir. Yeni geliĢmekte olan yerel yöne-
timler de idarenin toprak ile bağının kurulmasında önemli rol oynamıĢlardır. Be-
lirtmek gerekir ki 19. yy‘ın ortalarına kadar devletin toprak üzerinde örgütlenmesi 
(teritoryal yapı) henüz tekli yapıdadır. Günümüzdeki biçimiyle merkezin uzantısı 
―taĢra‖ ve seçimle göreve gelen yerel yönetimlerin oluĢturduğu ―yerel‖ ayrımı he-
nüz yoktur. Modern yerel yönetimin nüveleri büyük oranda mülki yapılanma içinde 
gömülü haldedir. Vilayet örgütlenmesi içindeki meclislerin temellerini oluĢturduğu 
il özel idareleri ancak 1913 yılında tüzel kiĢilik kazanarak sınırlı bir ölçüde özerk bir 
yerel yönetim yapısına dönüĢeceklerdir. Henüz yaygın olmasa da modern biçimiyle 
belediye örgütlenmesine ilk olarak 19. yy‘ın ortalarında tanık olunmaktadır. Toprak 
üzerinde örgütlenmenin mülki idare yapılanması çatısı altında tek bir yapıdan oluĢ-
tuğu bu dönemde belediyelerin özerkliğinden söz etmek mümkün değildir (Çadırcı, 
2000: 276). Mülki idare gibi modern biçimiyle yerel yönetimlerin ortaya çıkması da 

                                                           
36 1858 Arazi Kanunnamesi, 17. yy‘dan itibaren toprak yönetiminde belirli açılardan denetimini yitirmeye baĢlayan 
merkezi devletin bu denetimi yeniden sağlaması için bir hamle midir? Yoksa yerel egemenlerin fiilen ellerinde 
bulundurdukları geniĢ toprakları ve serveti mülk edinmesine olanak tanıyan, toprak sahiplerinin asgari haklarını 
güvence altına almasını sağlayan, özel mülkiyetin önündeki engelleri kaldırarak onu yaygınlaĢtıran bir düzenleme 
midir? Kanunname‘nin düzenlemelerine ve uygulamalara bakıldığında her iki soru için de kısmen evet yanıtı 
vermek mümkündür. Kanunname ile tam olarak Batılı tarzda bir özel mülkiyet anlayıĢına geçilmemiĢse de önceki 
mülkiyet biçiminden önemli oranda farklılaĢarak toprak üzerinde bazı özel haklar güvence altına alınmıĢtır (Rey-
han, 2008: 146; Mundy-Smith, 2013: 4). Her iki durumun birlikte varlığı, mülkileĢme sürecinin kendi içinde çeliĢki-
ler barındıran bir niteliğe sahip olduğunu gösteren örneklerden biridir. 
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19. yy‘ın tarihsel koĢullarının bir ürünüdür. Ulus devlet yapılanmasında mekanın 
standartlaĢtırılmasının bir aracı, yerel ve ulusal pazarın eklemlenmesinde merkezi 
devletin (ve taĢra yönetiminin) tamamlayıcısı olarak konumlandırılan yerel yönetim-
ler çok önemli iĢlevler üstlenmiĢtir. Her ne kadar yerel yönetimler çok fazla geliĢ-
memiĢ olsa da mülkileĢme süreci ve bu kapsamda idarenin toprak ile bağının ku-
rulmasında her iki yapıyı da birlikte göz önünde bulundurmak gerekmektedir.  

MülkileĢme Sürecinin KöĢe TaĢı: 1864 Vilayet Nizamnamesi37 

Daha önce de belirttiğimiz gibi 1864 Vilayet Nizamnamesi, doğrudan yönetime ge-
çiĢ sürecinde bu yönetim biçiminin gerektirdiği en uygun üretim ve toprak örgüt-
lenmesi arayıĢının sonucunda ortaya çıkmıĢtır. Modern mülki idare örgütlenmesinin 
temellerini oluĢturan Nizamname‘nin yönetim anlayıĢı, dönemin ekonomik yapı ve 
tarımsal mülkiyet yapısına uygun bir özelliktedir (FiĢek, 1988: 46). Ayrıntılı hüküm-
lerine bakıldığında Vilayet Nizamnamesi‘nin, mülki taksimatı, vilayet, liva ve kazala-
rın iç örgütlenmesini, birimler arasındaki iliĢikileri, mülki yöneticilerin ve meclislerin 
görev ve yetkilerini büyük oranda modern yönetimin gerekleri doğrultusunda belir-
lediği söylenebilir.38 Nitekim uygulamalara bakıldığında Nizamname‘nin 19. yy‘da 
mülki iĢlevlerin örgütlenmesinde karĢılaĢılan örgütlenme sorunlarına önemli oranda 
çözüm getirdiği görülmektedir. 

Bütün bunlara rağmen 1864 Vilayet Nizamnamesi‘nin öneminin sadece yukarı-
da aktardığımız örgütlenme biçimi ya da tekniği ile ilgili baĢarılı denilebilecek özel-
liklerinden kaynaklanmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Nizamname, dönemin çok 
önemli sonuçlar doğuran toprak, üretim ve vergilendirmeye dair diğer temel düzen-
lemeleri ile birlikte düĢünülmelidir. Bunların tümü birlikte mülkileĢmenin alt yapısı-
nı oluĢturmaktadır. 19. yy‘ın mülkileĢme sürecinde köĢe taĢı niteliğinde olan Vilayet 
Nizamnamesi‘nin, mülkileĢme sürecinin merkezileĢme ayağında en güçlü araç oldu-
ğunu söyleyebiliriz. TaĢrada devleti çok yönlü bir biçimde var kılan Nizamname, 
idari sağlamlaĢtırmanın bir parçası olarak diğer yasal düzenlemelerin uygulanabil-
mesi için gerekli hukuksal, yönetsel altyapıyı (maddi zemini) sağlamıĢtır. Doğrudan 
düzenlediği içerikten daha fazla anlam ve önem taĢıyan Nizamname, devletin mer-
kezi ve taĢra örgütlenmesi açısından köklü bir anlayıĢ, form değiĢikliğini yansıtmak-
tadır. 

Nizamname sonrasında mülki örgütlenme açısından vurgu, devletin taĢradaki 
otorite figürü olan yönetici kadrodan, örgütlenme biçimi modern tarzda ayrıntılı bir 
biçimde düzenlenmiĢ mülki idare örgütlenmesine geçmiĢtir. Böylece 19. yy önce-
sindeki yapı ile kıyaslandığında mülki idare örgütlenmesindeki değiĢimi, mülkiye 
sınıfından idare-i mülkiyeye geçiĢ biçiminde nitelemek mümkündür.  

                                                           
37 19. yy mülkileĢme sürecinde elbette 1861 Cebel-i Lübnan Nizamnamesi ya da 1871 Vilayet Nizamnamesi (daha 
kapsamlı bir içeriğe sahip olduğu için mülkileĢme süreci açısından ayrıca önemlidir) ya da mülki idareye iliĢkin 
talimatname vb. diğer düzenleyici iĢlemlerden de söz etmek gerekmektedir. Bildirinin kapsam sınırlılığı nedeniyle 
incelememizi, Sempozyumun da konusunu oluĢturan 1864 Vilayet Nizamnamesi ile sınırlı tuttuk. 
38 Vilayet Nizamnamesi ile mülki idare, birçok yazarın kapsayıcı valilik olarak nitelendirdiği bir yapıya dönüĢmüĢtür 
(Bkz. : Alada, 1995). 1864 Vilayet Nizamnamesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: (Önen-Reyhan, 2011:156-183; 
Tural, 2005; Tural 2004). 
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MülkileĢme Sürecinde Modern Kamu Hizmetinin DoğuĢu 

19. yy öncesinde hükümranlık temelindeki mülk anlayıĢında devlet, daha çok 
―sürekli olarak alan‖ konumundadır. Vergi alan, askere alan, her türlü Ģekilde itaat 
bekleyen bir devlet söz konusudur. MülkileĢme sürecinde geliĢen mülk anlayıĢında 
ise devletin aynı zamanda ―sürekli olarak vermesi ya da sağlaması‖ da söz konusu-
dur. Daha önce de belirttiğimiz gibi 19. yy‘ın toplumsal kuruluĢu hükümranlığın 
devamlılığına ya da daire-i adalet anlayıĢına dayanmamaktadır. Ġktidarın meĢruiyeti 
ve devamlılığı, aynı zamanda bazı olmazsa olmaz yeni politika alanlarının varlığına 
dayandırılmaktadır. Bu yeni politika alanlarının baĢında, devletin üçüncü asli unsuru 
olan insan topluluğunun (nüfusun) ihtiyaçlarını gidermeye dönük hizmetler üretme 
gelmektedir. Foucault‘nun nitelemesiyle yönetimselleĢme39 sürecinin yaĢandığı bu 
dönemde devlet, halk sağlığını koruma ve geliĢtirmeden, yaĢam hakkı ve somut 
toplumsal güvencelere, nüfus hareketlerini düzenlemeden okul, yol, su gibi temel 
hizmet alanlarına kadar çok sayıda hizmeti sürekli olarak sağlamakla yükümlü ol-
muĢtur (Foucault, 2014; Taylan, 2014). Devletin, hizmetten yararlananlar açısından 
bir hak olarak tanımlanan bu hizmetleri sürekli, düzenli ve çoğunlukla da bedelsiz 
olarak sunması, kamusallaĢma biçimlerinden biri olan modern kamu hizmetinin 
doğuĢu anlamına gelmektedir. Kamu hizmetleri, mülkün modern içeriğini dolduran 
temel unsurlardan biridir. Mülki idarenin nitelik ve niceliksel açıdan artmıĢ olan 
kamu hizmetlerini üstlenmesi, idarenin modern biçimiyle mülkle bağının kurulma-
sıdır, mülki idarenin ―mülklüleĢmesidir‖. 

Mülki idare, önceki dönemler ile kıyaslandığında üretime, pazarın oluĢumuna ve 
ekonomik iliĢkilerin biçimlenmesine dair çok daha fazla yeni görev-iĢlev üstlenmiĢ-
tir. Henüz yerel yönetimlerin geliĢmediği bir ortamda mülki idare, yerel ekonomik 
iliĢkilerde talep yaratma, büyük tüketici ve alt yapı sağlayıcı olma iĢlevlerini de üst-
lenmiĢtir (Güler, 1992: 43).40 Emeğin, mal ve hizmetlerin ve sermayenin dolaĢımını 
kolaylaĢtırıcı önlemleri alan, üretimin ve emeğin yeniden üretimini sağlayan, yatı-
rımlara karar veren, ekonomik ve sosyal harcamalar yapan, mülki ve yerel nitelikte 
kamu hizmetleri üreten ve yerel ekonomik yapının asli bir aktörü haline gelen mülki 
idarenin (Taylan, 2014)41, bu yeni görev ve iĢlevleri örgütleyebilmesi için kapsamlı 
bir örgütlenme yapısına dönüĢmesi adeta kaçınılmazdı. 

Tanzimat öncesinde Osmanlı kentlerinde günümüzde yerel kamu hizmetleri 
olarak nitelediğimiz hizmetleri (ulaĢım, su, imar, konut vb. gibi) yürüten ayrı, tek bir 

                                                           
39 Foucault‘nun yakın zamanda dilimize de çevrilen ve ders notlarının derlemesinden oluĢan kitabının adı, ―Güven-
lik, Toprak ve Nüfus‖tur (2014). Foucault bu üç unsuru, devlet-toplum iliĢkisini ele alırken analizinin temeline 
yerleĢtirmiĢtir. Foucault‘nun bu analizde, baĢta Prusya olmak üzere bazı Batı ülkelerinin toplumsal dönüĢümünden 
hareketle devletin özellikle 18 ve 19. yy‘da yönetimselleĢtiği tezini ortaya koymaktadır. Osmanlı‘nın bu dönemdeki 
toplumsal kuruluĢu da, mülkileĢme sürecinin asli unsurları olarak ele alabileceğimiz güvenlik, toprak ve nüfusa 
yönelik düzenlemeler çerçevesinde gerçekleĢmiĢtir. Foucault‘nun, Prusya modernleĢmesini ele alırken kullandığı 
yönetimselleĢme tezi, özellikle bazı toplumsal özellikleri açısından benzerlik gösteren Osmanlı‘nın ekonomik ve 
toplumsal dönüĢümünü de belirli açılardan açıklayıcılık özelliğine sahiptir. 
40 B. A. Güler bu açıklamayı yerel yönetimler için yapmaktadır. 19. yy‘ın son dönemlerinde ve özellikle 20. yy‘da 
yerel yönetimlerin ekonomik faaliyetler üstlenmelerine olanak tanıyan ve aynı zamanda mali yapılarını güçlendiren 
bazı yasaların çıkarılması sonrasında daha önce mülki idare tarafından yürütülen bu iĢlevlerin önemli bir bölümünü 
yerel yönetimler üstlenecektir.  
41 Taylan bu açıklamayı devletin yönetimselleĢme sürecinde üstlendiği iĢlevler için yapmaktadır. 
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yapılanma bulunmamaktadır. Yerel kamu hizmetlerini yerel ayan ve eĢrafın da için-
de bulunduğu hükümetin temsilcisi yöneticiler, vakıflar, esnaf dernekleri ve kadılar 
yürütmekteydi. Örneğin yoksulluk, sosyal hizmetler alanında devlet dıĢı yapılar 
olarak malikaneler, vakıflar ya da imaretler rol üstlenmiĢlerdir. Tanzimat sonrasında 
devlet ile halk arasında aracı konumunda olan, devlet tarafından kendilerine verilen 
çok sayıda ayrıcalık karĢılığında bazı devlet iĢlerini üstlenen, devlet adına iĢ yapan 
ayanlar ortadan kalkmıĢtır.42 Ayanların ortadan kalkması, ayanların yürüttüğü eko-
nomik ve yönetsel iĢlevlerin ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Ġltizam sis-
teminin olduğu dönemde aracı kurumların yürüttükleri çok sayıda iĢlev, yeni yöne-
tim yapılanmasıyla mülki idare tarafından örgütlenmeye baĢlayacaktır.43 Aynı Ģekilde 
giderek gelir kaynakları sınırlandırılan, devletin yakın denetim ve gözetimine alınan 
vakıfların yürüttükleri çok sayıda toplumsal nitelikteki hizmet de mülki idare tara-
fından üstlenilecektir (Özbek, 2000: 115-116).  

Kamu hizmetlerinin geniĢlemesi saydığımız bu alanlarla sınırlı değildir. Örneğin 
eğitim alanında bir yandan ‗çağdaĢlaĢma‘ bir yandan da ‗Osmanlı birliğini sağlama‘ 
amacıyla 1840‘lardan itibaren çok sayıda reform gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġmparatorluk 
düzeyine yayılan bir biçimde çeĢitli düzeylerde okullaĢma uygulamaları (örneğin 
ilköğretim zorunlu hale getirilmiĢtir) yoğun olarak görülmektedir. Can ve mal gü-
venliği, vergilendirme, bayındırlık, haberleĢme (posta teĢkilatı, telgraf), ulaĢım, sağ-
lık, toplumsal kalkınma, üretimin, ticaretin ve tüketimin düzenlenmesi baĢta olmak 
üzere ekonomik ve toplumsal yaĢamın diğer pek çok alanına iliĢkin yeni düzenleme 
ve kurumsallaĢma mülkileĢme sürecinde mülki idarenin görev alanına girmiĢtir 
(Çadırcı, 2000: 285 vd.).  

Vilayet Nizamnamelerinde valiler için tanımlanan ayrıntılı görevler, ―gökten bere-
ket yağdıracak, küçük üreticiyi koruyacak, destekleyecek‖ (FiĢek, 1988: 45) bir mülki ida-
renin var olmasına yönelik beklentiyi ortaya koymaktadır. Bu görevlerden bazılarını 
Ģöyle sıralayabiliriz (Tural, 2005: 73): Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerin geliĢmesine 
katkıda bulunmak, yol tamir ve geniĢletme çalıĢmalarını desteklemek, sahil vilayet-
lerde liman, rıhtım ve kanal inĢa projeleri yapmak, nehir ve göllerin temiz tutulma-
sını sağlamak, kullanılmayan veya elveriĢsiz arazilerin tarıma açılmasını sağlamak, 
imar faaliyetlerini yürütmek, kredi sandıkları, silo, hastane, Ģirket ve fabrikaların 
açılması veya sayılarının çoğaltılması için teĢviklerde bulunmak, maden ve orman-
lardan elde edilen faydaları çoğaltmaya çalıĢmak.  

19. yy ortalarından itibaren devlet gelirlerinin toplanması iĢinin devletleştirilmesi44 
ile birlikte büyük oranda vergiler, devletin memurları aracılığıyla toplanmaya baĢla-
mıĢtır. Merkezi bir vergi idaresinin kurulması, vergi yönetiminin ve vergi toplama 
iĢinin kamu hizmeti olarak örgütlenmesi anlamına gelmektedir. Bu geliĢme, sadece 

                                                           
42 Ayan kökenli kimseler baĢka unvanlar alarak Ģehir/kasaba yönetimlerinde yer almaya devam etmiĢlerdir. Örneğin 
sancak merkezlerinde kurulan meclislere üye olmuĢlardır (Çadırcı, 2000: 37). 
43 Bunların bir bölümü 1854‘te ġehremaneti‘nin ve diğer yerel yapıların kurulması ile birlikte yeni geliĢmekte olan 
belediyelere aktarılmıĢtır. Muhtarlık örgütünün kurulmasıyla ayanların (ve mahalle imamlarının) mahalli düzeyde 
tuttukları bazı kayıtlar muhtarlara devredilmiĢ, köy halkının devlete ödemek zorunda olduğu bütün vergiler devlet 
adına muhtarlarca toplanmıĢtır (Çadırcı, 2000: 37, 39). 
44 Salzmann‘ın ―özelleĢtirme‖ nitelemesine karĢı kullanıyoruz. 
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belirli kurallara, standartlara göre örgütlenmiĢ modern bir vergi sisteminin kurulma-
sı anlamını taĢımaz. Vergi alanının kamu hizmeti biçiminde örgütlenmesi, geniĢ 
toplumsal kesimlerinin sömürülmesine neden olan önceki vergi sistemindeki bazı 
uygulamaları45 önlemesi açısından da kamusal bir fayda sağlamaktadır. 

İdari sağlamlaştırma adına kamu hizmetlerinin ve örgütlenmesinin muazzam Ģe-
kilde büyüdüğüne tanık olmaktayız. Bu dönemde kamu hizmetlerine ve alt yapı 
yatırımlarına önemli bir kaynak ayrılmıĢtır. Barkey‘e göre bu yüzyılda sadece idari 
reform harcamaları önceki yüzyıl ile karĢılaĢtırıldığında % 250 - 300 artmıĢtır (Bar-
key, 2011: 353). Bu, önemli bir geliĢmedir. Mülki idarenin daha önce hizmet üret-
mediği alanlara doğru geniĢlemesi dolaylı idareden doğrudan idareye geçiĢin bir göster-
gesidir. 

Kamu hizmetlerinin geniĢlemesi ve yaygınlaĢması ile birlikte devlet, daha geniĢ 
bir kitleyi tam zamanlı ve maaĢlı olarak istihdam etmeye baĢlamıĢtır. Devletin me-
mur istihdamı daha geniĢ halk kesimlerinin güvenceli gelir ve diğer bazı ekonomik 
ve sosyal haklara kavuĢması açısından da bir toplumsal fayda sağlamıĢtır.46 Özellikle 
toprak ve mülkiyet rejimindeki değiĢime bağlı olarak köylülerin yoksullaĢtığı bir 
ortamda, devletin kamu hizmeti üretmesi ve istihdam sağlaması en genel biçimiyle 
devletin kamusallaĢma biçimlerindendir. Niceliksel açıdan büyüyen kamu hizmetleri 
ve istihdam mülkileĢme sürecinin toplumsal içeriğinin bir baĢka yönünü oluĢtur-
maktadır. 
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