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ÖNSÖZ 

İnsanların bir arada yaşamalarının temel sebeplerinden birisi olan güvenlik, 

içerdiği toplumsal özellikler nedeniyle idare fonksiyonu ile sürekli etkileşim içerisinde 

bulunmuştur. Bu nedenle güvenliği sağlamaktan sorumlu olan kişi ve kurumlar zaman 

zaman idareci sıfatıyla da hareket etmişlerdir.  

Yakın zamana değin mahalle denilince akla ilk gelen simalardan olan mahalle 

bekçileri, hem taşıdığı gelenek hem de mahalle yaşantısının ayrılmaz parçaları olarak 

toplumumuzda yer edinmişlerdir. Asli olarak güvenliğin sağlanmasına hizmet etmekle 

sorumlu tutulan bekçiler, mahallenin her işine koşmuş, yüzyıllarca sürede oluşan 

mahalle geleneğinin temsilcileri olarak mahalle kültürünün tamamlayıcıları 

olmuşlardır. 

Geleneksel mahallenin değişen yapısına rağmen mahalle bekçileri, gerek idare 

geleneğimize gerekse toplumsal yaşantımıza dair taşıdığı izler nedeniyle toplumsal 

hafızadaki yerini korumuştur. Günümüzde çarşı ve mahalle bekçileri ismiyle anılan 

bekçiler, artan önemleri ve sayılarıyla yeniden mahallelerde görünürlük kazanmaya 

başlamıştır. Toplumun güvenliğine toplumun kendi içinden çözümler bulabilmek ve 

mahalle ruhuna canlılık kazandırabilmek çarşı ve mahalle bekçiliği bir model olarak 

karşımızda durmaktadır. Çarşı ve mahalle bekçiliği sisteminin uygulanışında, 

teşkilatın geçmişinde taşıdığı kültürün bilinmesi bu açıdan önem arz etmektedir. 

Çalışmanın hazırlanış aşamasında desteklerini esirgemeyen, farklı şehirlerde 

sürdürülen iş ve öğrenim hayatının getirdiği zorlukları benim için kolaylaştıran ve bu 

çalışmanın yürütülmesinde danışmanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Mehmet 

GÖKÜŞ’e, yaptıkları katkılar ve gösterdikleri yakınlık nedeniyle başta Prof. Dr. 

Abdullah ÇELİK ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİOĞLU olmak üzere Harran 

Üniversitesi İ.İ.B.F.’deki tüm hocalarım ile çalışma arkadaşlarıma teşekkür ve 

saygılarımı sunarım. Hayatım boyunca beni destekleyen anne ve babam ile daima 

yanımda olan Mervenur, Sena, Onur, Bengisu ve Fatma AKSUNGUR’a da teşekkürü 

borç bilirim.  
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Güvenlik olgusundan yola çıkılan bu çalışma vasıtasıyla gerek iç ve dış gerekse 

yerel ve ulusal boyutta ülkemizin güvenliği için zaman aralığı olmaksızın çalışan tüm 

güvenlik güçlerimize, 2008 yılında aramızdan ayrılan Şehit Binbaşı Fikret 

AKSUNGUR başta olmak üzere ülkemiz için kendilerini feda etmiş şehit ve 

gazilerimiz ile onların değerli ailelerine şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.   
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             Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü  
 

 

ÖZET 

İdare geleneğimizde yönetsel önem taşıyan ve aynı zamanda toplumsal yapının 
alt birimlerinden birisi olarak değerlendirilen mahalle, toplumun bir araya gelerek 
oluşturduğu en küçük birim özelliği göstermektedir. Mahallenin geçmişine toplumsal 
çerçeveden bakıldığında; dayanışma ahlakının geleneksel mahallenin temel taşı 
olduğu; İslam’ın cemaat içerisinde değer atfettiği bireye olan yaklaşım neticesinde 
imamı, esnafı ve bekçisiyle mahalledeki gündelik yaşamın, ahalinin birbiriyle olan 
samimi ilişkisi ve güveni üzerine sürdürüldüğü görülmüştür. 

Geleneksel mahalle, ahalinin can ve mal güvenliğinin sağlandığı, yakın 
ilişkilerin yürütülebildiği ölçüde kendisini muhafaza etmeyi başarmıştır.  
Fiziksel/teknolojik şartların sebep olduğu aydınlatma imkânlarının yetersizliği 
sonucunda hırsızlık benzeri birtakım asayiş olaylarının artması ve yangın olaylarının 
ivedi şekilde halka duyurulması gerekliliği gibi ihtiyaçlar üzerine mahallelerde 
bekçiler görevlendirilmiştir. Gerek mahalleli tarafından görevlendirilmeleri gerekse 
mahalleyi tanıyan kimseler içinden seçilmeleri nedeniyle bekçiler geleneksel 
mahallenin bir parçası olmuşlardır. Tanzimat Dönemi’yle birlikte hız kazanan 
değişimler doğrultusunda mahalle bekçiliği teşkilatı da farklılaşmış, devlet memuru 
sıfatı kazanan çarşı ve mahalle bekçileri ortaya çıkmıştır. 

 Bu çalışmada mahallenin iç yaşantısının aktarıldığı kaynaklar, gezginlerin 
seyahatnameleri ve idare geleneğimiz doğrultusunda, mahalle ve bekçi kavramlarının 
güvenlik olgusuyla birlikte ele alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Artan 
önemiyle birlikte gündemde olan çarşı ve mahalle bekçilerinin geçmişteki izlerinin 
takip edilmesi, eski mahalle yaşantısı ve mahallenin güvenliği hususunun 
incelenmesine fayda sağlayacaktır. 
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SUMMARY 

The district is considered as one of the sub-units of social structure, has shown the 
smallest unit characteristic that the society has come together. When you look at the past 
of the district from the social frame; As a result of the approach of Islam as an individual 
to which the community assigns value, it has been seen that the daily life in the district 
with imam, tradesman and warden is maintained on a sincere relationship and trust with 
each other. 

The traditional district has managed to retain itself to the extent that close 
relationships can be maintained by the peoples' life and property safety. Wardens have 
been assigned to the districts in order to decrease the number of cases of theft and 
necessity of public announcement of fire incidents urgently. Wardens became part of the 
traditional district because of the fact that they were made up of people who knew the 
district. In line with the changes that accelerated together with the Tanzimat Period, 
district wardens has also been differentiated and bazaars and district wardens who have 
won the title of state official have emerged. 

In this study, it was aimed to evaluate the concepts of district and warden in the 
direction of the sources of the inner district life, the travel books and the Turkish 
administrative tradition. Following the traces of the bazaar and district wardens who are 
on the agenda with increasing importance will help to examine the old district experience 
and the security of the district. 
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GİRİŞ 

Tarih boyunca insanlar, kendilerine en iyi yaşam alanını sunabilecek fiziksel 

mekânları aramışlar, yerleşilen bölgelerde toplumsal ihtiyaçların giderilmesi için 

gereken sosyal düzeni kurmanın çabasında olmuşlardır. Bu süreçte yönetim sistemleri 

içerisinde yer ve zamana bağlı olarak birçok kurum ve mevki oluşturulmuş, birçok kişi 

bu sistemler içerisinde yer edinmiştir. Genellikle devlet mekanizması içinde yürütülen 

yönetme ve yönetilmeye dair çabalar idari bölümleme ve görevlendirmelerle 

yürütülmüştür. Şehirler kurulmuş, başlarına idareciler atanmış, bu idarecilere yardımcı 

olacak kimseler tayin edilmiştir. İnsanların yönetme ve yönetilme ihtiyacından doğan 

kurum, makam ve mevkiler kimi zaman bir çark misali işlevini tam olarak yerine 

getirmiş, kimi zaman ise işlemeyen, faydasız, görünümden ibaret birer yapılar hâlini 

almıştır. Bulunduğu dönemin ve ait olduğu toplum yapısının özelliklerine uygun 

olarak oluşturulan bu yapılar açık olduğu üzere ihtiyaç sebebiyle kurulmuş, zaman 

zaman deneme aşamasında kalmış, başarılı olduğu veya olacağı inancı taşıyanlar ise 

yönetim sistemleri içerisinde konumlandırılmışlardır. Kimi zaman vatandaşın, 

çoğunlukla ise yönetici grubun gözlemleri ve çözüm arayışları neticesinde oluşturulan 

kurum, makam ve mevkiler toplumsal düzeninin sağlanması için hizmet vermeyi amaç 

edinmiştir.  

Toplumsal düzenin kurulması ve devam ettirilmesinde anahtar rolü gören 

bireysel güvenlik, medeniyetin başlangıcından bu yana insanlığın en temel 

ihtiyaçlarından birisi olarak önem ve yerini korumuştur. Bu gereksinim, insanları bir 

arada yaşamaya itmiş, dış tehlikelere karşı hazırlı olabilmek adına ortak karar alma ve 

hareket etmeye sevk etmiştir. Bu nedenle yönetim işinin yapıldığı her yerde güvenlik 

de yer almış, yönetim-güvenlik ilişkisi içerisinde yönetim, güvenliği yönlendiren ve 

onun koruyuculuğunu yapan konumuna erişmiştir (Aydın, 2006: 1). Yönetim işinin 

asli fonksiyonlarından birisi olarak ortaya çıkan güvenlik ihtiyacı, gerek iç ve dış 

gerekse yerel ve ulusal boyutta taşıdığı önem nedeniyle farklı toplumlarda farklı kişi, 

kurum veya aracı güçlerle giderilmeye çalışılmıştır. Ordu, jandarma, polis ve bekçi 

gibi sivil veya resmi otoriteyi temsil eden kesimler toplumsal güvenliğin ve bu yolla 
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da devletin bekasının teminatı olmuşlardır. Platon’un “cesaret” erdemine sahip 

olmaları ve halkın koruyuculuğunu yapmaları nedeniyle üretim faaliyeti yapan 

işçilerden çok daha önemli bir yerde gördüğü güvenlik güçleri, sahip oldukları konumu 

tarih boyunca muhafaza etmişlerdir (Aster, 2005: 231).  

Köklü bir geçmiş ve kültürün taşıyıcılığını yapan geleneklerden birisine sahip 

olan Türk idare teşkilatı da yönetim-güvenlik ilişkisi neticesinde ortaya çıkan 

kurumları idari mekanizmasına dâhil etmiş ve birçoğunu günümüzde de işlevsel hâlde 

bulunan yapılar hâline getirmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti geleneği üzerine 

temellenen Osmanlı idare teşkilatı da aynı şekilde ardından gelen yeni Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’ne örnek olmuştur (Yağar, 2002: 1137). Nitekim Osmanlı 

Devleti’nden miras alınan birçok kurum, çağın getirdiği zorunlu değişikliklerle birlikte 

ülkemizde hâlen hizmet vermeye devam etmektedir. Bu nedenle çalışmada idare 

geleneğimizin Osmanlı Dönemi öncesinde mahalle ve mahalle bekçiliği teşkilatı ile 

ilişkili olan özelliklerine değinilerek esasında Osmanlı-Türk idare geleneği odak 

noktası olarak alınmıştır. Mahalle birimi ise bekçilerin görev alanı olmaları ve hem 

idare geleneğimizdeki işlevi hem de toplum açısından sahip olduğu önem nedeniyle 

çalışmanın ana hatlarından birisini oluşturmuştur. İdare geleneğimizin, toplumsal 

kültürümüzün ve mahallenin bir parçası olan mahalle bekçiliği teşkilatının da bu 

gelenek ve kültür doğrultusunda, geçirdiği sert değişimlere rağmen mevcudiyetini 

sürdürdüğü görülmüştür. 

 Ahmet Midhat Efendi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Rasim ve Hüseyin 

Rahmi Gürpınar gibi yazarların eserlerinde sıklıkla gördüğümüz mahalle bekçisi 

figürü, toplumun aynası konumunda olması nedeniyle Türk Edebiyatı’nın 

vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Edebiyatın yanı sıra mahalle bekçileri Türk 

Sineması’nda da kendisine unutulmaz bir yer edinmiştir. Bu yönüyle mahalle bekçileri 

mahallenin olduğu kadar Türk Sineması’nın, hikâye ve roman yazınının da ayrılmaz 

parçası olmuş ve toplumsal hafızadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Yönetim ve sosyal 

yapıyla olan ilişkileri nedeniyle her daim göz önünde olan mahalle bekçileri, toplumun 

en küçük çekirdeği olarak nitelenen mahallede görev yapmaları nedeniyle Türk idare 
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geleneğinin yereldeki yapı ve işleyişine dair ayrıntılı bilgiler vermektedir. Mahalle 

bekçiliğinin idare geleneğimiz içerisinde sahip olduğu önem bu noktadan ileri 

gelmektedir. 

Çalışma ile mahalle bekçileri üzerinden geleneksel devletin dönüşüm süreci 

içerisinde geleneksel yerel güvenlik/modern yerel güvenlik, geleneksel 

mahalle/modern mahalle ve geleneksel mahalle bekçiliği/modern mahalle bekçiliği 

ayrımını inceleyebilmek amaç edinilmiştir. Bu noktada Charles Tilly’nin sermaye-

devlet ilişkisini anlatmak için kullandığı dolaylı idare ve doğrudan idare 

kavramlarından sıklıkla yararlanılmış, ayrımın kesinleştirilmesi için disiplin 

toplumu/denetim toplumu ve ortak sorumluluk/kamu düzeni kavramları literatürden 

ödünç alınmıştır. 

Türk idare geleneğinde mahalle bekçiliğinin yeri ve öneminin incelendiği bu 

çalışma 4 bölümden oluşmaktadır.  

İlk bölümde çalışmanın dayandığı temel kavramlarla ilgili bilgiler yer 

almaktadır. Gelenek kavramından hareketle Türk idare geleneğinin sahip olduğu temel 

özellikler aktarılmış, diğer bölümlerin anahtar kelimeleri olan güvenlik, şehir, mahalle 

ve bekçi kavramlarının kısa açıklamalarına yer verilmiştir. Çalışmada sıklıkla 

kullanılan ve geleneksel/modern bekçi şeklindeki ayrımın temel hareket noktası olan 

dolaylı idare/disiplin toplumu/ortak sorumluluk ile doğrudan idare/denetim 

toplumu/kamu düzeni terimleri açıklanmıştır. 

İkinci bölüm idare geleneğimizde güvenlik ve güvenlikten sorumlu birimlere 

odaklanmaktadır. Yönetimin güvenlik ile olan ilişkisi şehir ve mahalle boyutunda 

incelendikten sonra klasik(geleneksel) güvenlik birimleri ve modern(çağdaş) güvenlik 

birimleri ele alınmıştır. 

Üçüncü bölüm mahalle bekçilerinin görev alanı olan geleneksel mahalle yapısını 

temel almaktadır. Mahalle bekçiliğinin dönüşüm sürecini görebilmek adına geçmişten 

bugüne mahallenin yaşadığı değişime de ayrıca yer verilmiştir. 
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Son bölümde ise mahalle bekçilerinin hem idare teşkilatı hem de mahalle ile olan 

ilişkileri göz önüne alınarak geçmişte sahip olduğu yetkiler, sorumlulukları ve 

görevleri konuları işlenmiştir. Halihazırda uygulanan çarşı ve mahalle bekçiliği 

sistemine de yer verilerek geleneksel mahalle/modern mahalle ayrımı doğrultusunda 

geleneksel bekçi/modern bekçi ayrımına ulaşılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

En dar tanımıyla mahallelerin güvenliğinden sorumlu kimseler olan mahalle 

bekçileri, yönetim-adalet-güvenlik zincirinde alt basamaklarından birisini 

oluşturmakta; toplumsal huzur ve barışın sağlanabilmesi, adilane bir yönetim 

anlayışının gerçekleştirilebilmesi için başta güvenlik olmak üzere çeşitli hizmetler 

vermektedirler. Bu üçlü zincirin devletlerin varoluş amaçlarından biri olması ve ülke 

genelinde güvenliği sağlamanın yerelden merkeze bütün bir devleti ilgilendirmesi, 

mahalle bekçilerinin merkezi yönetim ve yerel yönetimler gibi unsurlarla yakın iş 

birliğini gerekli kılmıştır.  

Çalışmanın temel çerçevesinin çizilmeye çalışıldığı bu bölümde gelenek 

kavramından hareketle Türk idare geleneğine ve bu geleneğin taşıdığı ögelerin yerel 

güvenlik ve mahalle bekçiliği ile ilişkilendirebilecek olan kısımlarına değinilecektir. 

Mahalle bekçiliğini toplumun ve idarenin bakış açısıyla görebilmek, bekçiliğin 

güvenlik boyutunun idare geleneğimiz doğrultusunda anlamlandırılabilmesini 

kolaylaştırabilmek amacıyla konuyla doğrudan ilgisi bulunan bazı kavramlar 

açıklanarak çalışmanın genel hatları oluşturulacaktır.  

1.1. Gelenek 

Gelenek kavramı “bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları 

dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel 

kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar” olarak tanımlanmaktadır 

(www.tdk.gov.tr). Bu klasik tanımda da üzerinde durulduğu gibi geçmişten günümüze 

aktarılan her şeyin esasında bir gelenek olduğu söylenmektedir. Maddi ve manevi 

ögeleri içerisine alan gelenek; inanç, kültür gibi soyut ögeler yanında binalar ve 

kurumlar gibi somut ögeleri de bünyesinde barındırmaktadır (Shils, 2003: 110).   

Kuşaktan kuşağa aktarılan gelenek, toplumların gelecek örüntüsünün 

şekillenmesinde temel faktörlerden birisini teşkil etmektedir. Geçmişten günümüze 
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toplum yapımızın, idare teşkilatımızın, devlet ve bireylerin güvenlik anlayışının hangi 

unsurlar üzerine kurulduğunu anlamamız çalışmanın esas noktalarını oluşturan 

mahalle ve mahalle bekçiliğinin idare geleneğimiz içerisindeki yerinin tespiti için 

önem arz etmektedir.  

1.1.1. Türk İdare Geleneği 

Gelenek tanımından yola çıkılarak Türk idaresinin geçmişi incelenmek 

istenildiğinde idare teşkilatımızın, yüzyıllar süren bir gelişim-dönüşüm sürecinden 

geçtiği ve günümüzde de bu geçmişin izlerini taşıdığı görülmektedir. Türk idare 

geleneği olarak da ifade edilebilen bu süreç eski Türk siyasal geleneği, klasik İslam 

siyasal geleneği, Bizans geleneği ve Osmanlı siyasal geleneğini içerisinde 

barındırmaktadır (Ocak, 2013: 85). Örneğin; bey, hakan, kağan gibi ilk Türk 

Devletleri’nde kullanılan unvanlar Selçuklu idare teşkilatında sultan, şehinşâh, hünkâr 

olarak yer almış, Osmanlı döneminde ise padişah kelimesiyle birlikte bunların tamamı 

kullanılmıştır. Devlet yöneticilerini belirtmek için kullanılan bu unvanların Arapça, 

Farsça ve Türkçe kökenli oluşları Türk idare geleneğinin beslendiği kaynakların 

görülebilmesi açısından örnek oluşturmaktadır (Şafak, 2012: 441-442). Gelenek 

tanımının unsurlarını içeren bu örnek, geleneğin değişim içinde olduğu, bunun yanında 

mevcut geleneğin eski ile yeninin kaynaşmış şeklini aldığı tezini doğrulamaktadır 

(İnalcık, 1998: 13). Farklı medeniyet ve kültür yapılarından beslenen gelenek 

örüntüsü, mevcut idare teşkilatımızın oluşmasında da büyük önem taşımış, idari-adli 

yönetsel birçok birim bu geleneğin temelleri üzerine kurulmuştur. Bu nedenle mahalle 

bekçiliği kurumunun da idare geleneğimizin dışında, ondan ayrı bir yapı olarak 

düşünülmesi mümkün gözükmemektedir. 

İdare ve idare faaliyetine olan ilgi ve yetenek, âlimlerin dikkatini bu alan üzerine 

çevirmiş, idareciler de âlimlerin idare hususundaki ilminden faydalanmışlardır. 

Nitekim Türk-İslam Edebiyatı’nın ilk eseri olarak nitelendirilen Yusuf Has Hacip’in 

“mutluluk veren bilgi” anlamına gelen ve siyaset bilgisini mutluluk ile özdeşleştiren 

siyasetname türündeki Kutadgu Bilig adlı eseri bu amaç doğrultusunda yazılmıştır 

(Öztuna, 1992: 64). Büyük Selçuklu Devleti vezirlerinden Nizamü’l-Mülk’ün eseri 
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olan Siyasetname’de de mülkün ve milletin padişaha ait olduğundan bahsedilmekte, 

bu nedenle yerel bölgelerde güç sahibi olan kimselerin halka iyi davranmaları ve adalet 

dağıtmaları gerektiği, bu davranışın sonunda da padişahın ahiret azabından emin 

olacağı söylenmiştir (Nizamü’l-Mülk, 2009: 41). 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemini ele alan siyasetnamelerde de padişahın 

ve devletin idare usulü üzerine açıklamalarda bulunulmuş, devleti temsil eden 

padişaha itaatin şart olduğu savunulmuştur. Bu durumun şart olarak nitelenmesine  ise 

halkın ve dolayısıyla devletin, varlığını sürdürebilmesi için iyi bir yönetici ve idare 

teşkilatına ihtiyaç duyulması sebep olmuştur (Şafak, 2012: 436).  

Halkının sorumluluğunu üzerine alan padişahın esas görevi barışı sağlamaktır. 

Barışı sağlamanın yolu ise kurallar koyma ve düzen oluşturmaktan geçmektedir. Bu 

doğrultuda Osmanlı idare geleneğinde devlet kavramına düzenin olduğu idare biçimi 

anlamı yüklenmiştir (Şafak, 2012: 437). Fethedilen bir yerin onu fetheden komutanın 

hanedanına ait olacağı kabul edilmiş, bu açıdan fethedilen bölgelerin güvenliği, 

üzerinde mutlak önemle durulan bir husus olmuştur (Uzunçarşılı, 1975: 659). Otorite 

sağlamak, bu otoriteyi muhafaza etmek, yerelde ve ülke genelinde güvenliği sağlamak 

amaçlarıyla hareket eden Osmanlı idarecileri, merkezden taşraya bu anlayışın 

sonuçlarını uygulamışlardır. 

Savaş ve fetihlerin, devletlerin farklı devletler karşısında üstünlük 

göstermelerinde veya bir nevi kendilerini ifade etmelerinde temel araç olduğu bir 

dönemde Türk idare geleneğinin oluşmasına katkı sağlayan diğer bir unsur ise eski 

Türk devletleri tarafından yapılan fetihler ve bu fetihler sonrasında yürütülen 

politikalar olmuştur. İslamiyet’in kabulü sonrasında gaza ve cihat anlayışla yapılan 

fetihlerde, gayrimüslim halka zulmedilmemekle birlikte fethedilen şehrin en büyük 

kilisesi cami yapılmış, bu caminin etrafına medreseler, mektepler, hastaneler, 

kervansaraylar gibi birçok imaret inşa edilmiştir. İnşa edilen bu imaretler köprü, 

çeşme, yol gibi unsurlarla tamamlanmıştır. Geleneksel Türk mahallesinin oluşumu bu 

bağlamda incelendiğinde mahallelinin ve mahalledeki görevlilerin ne tür bir fiziksel 

mekânda yaşam sürdükleri görülebilmektedir (Öztuna, 1992: 64).  
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Geleneğin taşıyıcılığını yaptığı diğer Türk devletleri gibi Osmanlı idarecilerinin 

bu fetih politikası Türk idare geleneğini şekillendirmeye devam etmiştir. Devletin 

kuruluş döneminde beylikler üzerine yapılan fetihler sonrasında elde edilen toprakların 

idari yapısını yeniden düzenlemek yerine bu bölgelerde bulunan toplumların kuralları 

muhafaza edilmiş, idari sınırlar çoğunlukla devletin sancak sınırları olmuş, beylik 

isimleri sancaklara verilmiştir (Emecen, 1996: 91). Osmanlı yöneticilerinin izlediği bu 

hassas politika neticesinde fethedilen yerlerin Osmanlı idaresiyle bütünleşmesi 

kolayca gerçekleştirilebilmiştir.  

Osmanlı idare teşkilatı, kurulurken temel aldığı geleneğin dışında devletin 

büyümesiyle birlikte yeni yapılar oluşturmuş, İran-Mısır kaynaklı yönetim 

anlayışlarından esinlenerek yapısal olarak da büyüme eğilimine girmiştir (İnalcık, 

2003: 71). Fethedilen yerlerin uygarlık tarihinden bu yana şehirleşen bölgelerden 

oluşması Osmanlı idarecilerine gerekli fiziksel altyapıyı vermiş, Osmanlı idare düzeni 

bu bölgelerde kolaylıkla oluşturulabilmiştir (Acun, 2001: 163). 

Eski Türk-İslam devletleri geleneğinde olduğu gibi Hıristiyanlığa karşı İslâm’ı 

güçlendirme ve korumayı hedef alan Osmanlı Devleti’nde de gazâ anlayışı, devletin 

idare teşkilatını belirleyen esas unsur olmuştur. Küçük bir beylik olarak kurulan 

Osmanlı; bu anlayış doğrultusunda doğuda ve batıda topraklarını genişletmiş, 16. 

yüzyılın sonunda idare ve askeri teşkilatı, ekonomik düzeni ile Ortadoğu 

imparatorluklarının en gelişmişi haline gelmiştir. 17. yüzyılda meydana gelen 

gelişmeler Avrupa lehine dengeleri değiştirmiş, 18. yüzyılda Batı’nın üstünlüğü 

kendisini kabul ettirmiştir. Devam eden süreç, Osmanlı Devleti’nin bu üstünlük 

karşısında çözüm yolları arayışı ile geçmiştir. Osmanlı idare teşkilatında yapılan 

düzenlemelerle yürütülmeye çalışılan bu süreç nihai başarıya ulaşamamış, Osmanlı 

Devleti’nin tarih sahnesinden silinmesi ile son bulmuştur. Cumhuriyet ve 

Cumhuriyet’in ilanını takip eden dönemde yapılan inkılaplar ile Türk idare teşkilatı 

farklı bir döneme girmiştir (İnalcık, 2003: 9-10). 
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1.1.1.1. Merkezden Yönetim 

Merkezden yönetim, kamusal hizmetlerin yönetiminde hiyerarşik düzene bağlı 

olarak merkezi hükümet ve onun alt kademeleri arasındaki birlik ve bütünlüğü 

sağlamak amacıyla mevcut hizmetlere ilişkin karar ve faaliyetlerin en üst birimlerce 

gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Eryılmaz, 2012: 106). Merkezden 

yönetim, Türk idare geleneğinin genel ölçüde esasını oluşturan Osmanlı yönetim 

sisteminin de bir parçası olmakla birlikte; üç kıtaya yayılan imparatorluğun tek bir 

merkezden yönetiminin getireceği zorluklar, mahalle düzeyinde idari ve mali yetkileri 

bulunan vakıf gibi birtakım kurumların varlığı merkezden yönetimin katılığını 

yumuşatan unsurlar olarak ön plana çıkmıştır.  

Osmanlı’nın teşkilatlı bir devlet olarak ortaya çıktığı dönemde Anadolu ve 

Balkanlar’ın büyük bölümü beylikler şeklinde bölümlenmiş ve birbirinden bağımsız 

küçük devletler sınırları belirlemiştir. Bu durum Osmanlı devlet yöneticilerinin üretim 

güçlerini denetim altına alacak, uçlarda kontrolü sağlayacak, bu vasıtayla da orduyu 

donatıp besleyebilecek uygulamalarda bulunmalarına neden olmuştur (Sencer, 1984: 

21). Uç bölgelerde yönetim fonksiyonu üstlenen beylerin aşırı güçlenmesinin önüne 

geçebilmek ve otoriteyi sağlamak amacıyla birçok önlem alınmıştır. Merkezi yönetimi 

güçlendirmeye yönelik bu önlemler arasında doğrudan padişaha bağlı bir yeniçeri 

ordusunun bulunması, idare hizmetlerinin padişah kullarına verilmesi, kadıların 

merkezdeki kazaskere bağlı olması gibi unsurlar sayılmaktadır. II. Mehmet ile birlikte 

Osmanlı’da merkezi idarenin tüm otoriteyi merkezde toplama çabası üst seviyelere 

ulaşmış, bütün dini ve siyasi güçleri elinde toplayan padişah yeniçerileri ordunun asli 

gücü hâline getirmiş, uç beylerini emri altında çalışan sancakbeylerine dönüştürmüştür 

(Yücel, 1974: 659-660). 

Diğer yandan fethedilen topraklarla birlikte Osmanlı Devleti’ne dâhil olan etnik 

ve dinsel grupların devlet mekanizması içerisinde eritilip homojen bir yapı 

oluşturulması tercih edilmemiş, bunun yerine Osmanlı yönetimi kendisine tüm bu 

grupların temsilciliği rolünü vermiştir. Nitekim din kurallarının geçerli olduğu 

devletin resmi isminde “İslâm” kelimesinin yer almaması ve Devlet-i Aliyye-i 
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Osmaniyye olarak bilinmesi bunu doğrulamaktadır (Ocak, 2013: 121). Bu da merkezi 

devletin toplumun tüm kesimlerini kapsayıcılığının bir göstergesi olmuştur. 

Klasik dönem Osmanlı idare teşkilatı tımar ve kapıkulu sistemi üzerine 

temellendirilmiştir. Tımar sistemi ile devlet, taşradan elde edeceği geliri kaynağında 

kullanarak hem vergi toplama işlevini yerine getirmiş, hem de güvenlik gibi 

ihtiyaçların etkin biçimde karşılanmasını sağlamıştır. Kapıkulu sistemi ise doğrudan 

padişaha bağlı olan hizmetlileri yetiştirmenin aracı olmuştur. Bu yolla Osmanlı devlet 

yönetimi, padişahın mutlak kişiliği üzerinde merkezi bir niteliğe kavuşturulmuştur 

(Ergenç, 2013: 329-330).  

Osmanlı Devleti’nin merkezi yönetim geleneği yerel idareler üzerinde de 

etkisini fazlasıyla göstermiştir. Sancaklarda uygulanan kanunnamelerde köylünün 

yükümlü olduğu vergi ve hizmetler liste hâlinde sayılmış, halk bu yolla merkezi bir 

devlet ve hukuk sisteminin koruması altına alınmıştır (İnalcık, 2003: 116). 

Sancaklarda nüfuz sahibi olan kimselerin halk üzerine ek vergi ve hizmetler 

yüklemesinin önüne geçen bu uygulama ile idarecilerin keyfiyetlerine dayalı durumlar 

önlenmeye çalışılmıştır. 

Merkezi yönetimin yerel idareler üzerinde nüfuz kurma veya mevcut nüfuzunu 

muhafaza etme çabası bazı Osmanlı şehirlerine yerleştirilen yeniçeri garnizonları 

üzerinde de kendisini göstermiştir. Hisarlara konuşlandırılan yeniçeri birlikleri 

doğrudan padişaha bağlanmış, kendilerine en yakın üst otorite olan beylerbeyinin 

emir-komutasının dışında yer almışlardır. Yerel bölgelerin denetim altında tutulması 

için uygulanan bu yöntemle aynı zamanda yerel bölgelerdeki nüfuz sahibi kimselerin 

keyfiyete dayalı uygulamalarının önüne geçilmek istenmiştir. İlerleyen süreçte 

eyaletlerdeki asayiş ortamının zayıflamasıyla birlikte yeniçeri birlikleri hemen hemen 

tüm şehirlerde görülmeye başlanmıştır (İnalcık, 2003: 123). 

Merkezi yönetimin yerel birimler üzerindeki etkisi toplumsal örgütlenmenin 

çekirdeğini oluşturan mahallelere de yansımış, imamların atanması dahi kadıların 

isteği üzerine padişah beratıyla yapılmıştır. Bu nedenden dolayı padişah beratı 
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almayan kimseler farklı isimlerle çağrılmıştır. Örneğin Osmanlı mahallesinde 

“namazcı” olarak adlandırılan kimseler imamlık görevi yürütmüşler ancak padişah 

beratı taşımadıkları için bu isimle anılmışlardır (Bayramoğlu Alada, 2008: 166).  

Genel kanaat olduğu üzere Türk idare geleneği merkeziyetçi yanı ağır basan, 

bunun yanında yerel oluşumlara da yine merkezin gözetim ve denetimi altında izin 

veren bir yapıya sahip olmuştur. Osmanlı idare ve hukuk düzeninde köklü 

değişikliklere neden olan III. Selim ile başlayıp, II. Mahmut ile hız kazanan batılılaşma 

sürecinin sonunda Cumhuriyet’in ilanına varılmış, klasik dönem Osmanlı idare 

teşkilatına ait izler taşıyan birçok kurum bu süreçte ortadan kaldırılmıştır. Ancak bu 

durumun kurulan yeni devlet için tamamen farklı, köktenci yapılar meydana 

getirdiğini ileri sürmek güçtür. Günümüzdeki yapılanması büyük ölçüde 1930’larda 

şekillenmiş olan Türk idare teşkilatı, ana yapılarıyla 19. yüzyıl Osmanlı idare 

teşkilatının bir devamı niteliği göstermektedir (Yalçındağ, 1970: 20). Çoğunlukla batı 

eksenli izler taşıyan değişimler, gelenekselleşmiş idari yapıyı baştan aşağı 

değiştirmeye güç yetirememiş, ortaya çıkan yeni yaklaşımlara rağmen Türk idare 

geleneği birtakım yerel yönetim unsurları taşımakla birlikte esas olarak merkeziyetçi 

yapısıyla kendisini muhafaza etmiştir.  

1.1.1.2. Taşra Yönetimi 

Merkezi yönetimin dışında kalan idari birimleri anlatmak üzere kullanılan 

kavramlardan birisi olan taşra yönetimi, merkezi idarenin gözetimi ve denetimi 

altında, merkez dışındaki bölgelerde yönetim görevini üstlenmiş birimler olarak 

tanımlanmaktadır (Eryılmaz, 2012: 114).  

İdare geleneğimizde taşra yönetimi konusu incelenmek istendiğinde Sasani, 

Bizans, Arap, İran ve Selçuklu idare teşkilatlarından izler görülen Anadolu Selçuklu 

Devleti’nin Osmanlı idare teşkilatına aktardığı mirasın önemi göze çarpmaktadır. 

Yerel bölgelerde işletilen ve bu devletlerde de izleri görülen başta tımar sistemi olmak 

üzere birçok uygulama, bu temel üzerine Osmanlı döneminde de devam ettirilmiştir 

(Ortaylı, 2012: 124). 
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Osmanlı Devleti’nde merkezi idarenin taşradaki yapılanmasının asli unsurunu 

tımar sistemi oluşturmuştur. Taşradaki üretim güçlerini merkezin denetimi alma ve 

toplumsal yapıyı merkezden kontrol etme çabaları, tımar sisteminden yararlanılarak 

sürdürülmüştür (Sencer, 1984: 21). Devlet hazinesinden para çıkmadan asker besleme 

ve yetiştirmeye olanak veren bir sistem olan tımar sayesinde Osmanlı Devleti, taşrada 

sahip olduğu askeri güç ile fetih başarılarının sürekliliğini sağlamıştır. Askerî açıdan 

bu avantajları getiren tımar sistemi, merkezi idarenin taşradaki egemenliğini ve 

kontrolü elde tutmasına da yardımcı olmuştur. Sipahi adı verilen askerî güçler 

vasıtasıyla merkezi idare, tarımsal üretimi kontrol etme imkânı bulmuş, halkın 

toprağını terk etmemesini isteyerek taşradaki toplumsal kontrolün gerçekleştirilmesi 

için çaba harcamıştır (Yalçındağ, 1970: 22). 

Osmanlı Devleti, merkezi yönetim teşkilatı dışında kalan taşradaki gücünü bey 

ve kadı adı verilen yöneticiler eliyle kullanmıştır. Merkezin taşra yönetimi olarak da 

adlandırılan bu düzende imparatorluğun gücünü şahsında toplayan padişah, yerelde bu 

gücün yürütme vasfını beylere; yargı gücünü ise kadılara tevdi etmiştir (Ergenç, 2013: 

333). Padişahın yürütme yetkisini temsil eden bey, asker kökenli iken padişahın yasal 

yetkisini temsil eden kadı ise ulema kökenlidir (İnalcık, 2003: 108). Osmanlı idare 

teşkilatında görülen bu ikili ayrım beylerbeyilik ve sancak denilen askeri-idari 

birimlerin yanı sıra kaza adı verilen şer’i-idari birimlerin oluşmasına sebebiyet 

vermiştir (Yücel, 1974: 665).  

Taşradaki atamaların merkezi idarenin onayıyla yapılması taşra yönetimini 

güçlendiren bir faktör olarak ön plana çıkmıştır. Bu doğrultuda taşra yönetimiyle 

ilişkili olarak üzerinde durulması gereken diğer bir konu sancak usulü yönetim 

şeklidir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla birlikte gelenek haline gelen sancak usulü 

yönetim, merkez dışında kalan bölgelerde yönetimin askeri valilere devredilmesi 

işidir. 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra devlet topraklarının genişlemesinin de 

etkisiyle padişahların sancakbeylerine hükmetmesi zorlaşmış, daha etkili denetim için 

sancakbeylerinin başına beylerbeyi atanmaya başlanmıştır. Nitekim ilk beylerbeyliği 

1362 yılında Rumeli’de kurulmuştur. Devam eden süreçte kurulan yeni 
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beylerbeylikleri ile padişah taşra bölgesindeki yetkilerinin bir kısmını devretmiştir. 

Ancak esas olarak Osmanlı’nın eyalet yönetimi sisteminin temelini Anadolu, Rumeli 

ve Amasya merkezli beylerbeylikleri oluşturmuştur. Beylerbeylikleri 16. yüzyılın 

sonlarından itibaren eyalet olarak adlandırılmaya başlanmıştır (İnalcık, 2003: 108-

109). 

16. yüzyılın ilk yarısına kadar atamaların merkezden yapılması gibi merkeze 

bağlılık veya merkezin gücü elde tutma çabası olarak adlandırılabilecek süreç 16. 

yüzyıldan sonra değişmeye başlamıştır. Önceleri doğrudan merkezden ataması yapılan 

subaşılar, beylerbeyi veya sancakbeyleri tarafından atanmaya başlanmıştır. Ataması 

yapılan subaşının beylerbeyi veya sancakbeyi tarafından kadıya bildirilmesi usulü 

Osmanlı taşrasındaki yönetim fonksiyonunun işleyişine dair bilgi vermektedir. Bu 

şekliyle Osmanlı’da subaşı atamasının yerinden yönetimin bir uygulaması olduğu dahi 

savunulmaktadır (Yücel, 1974: 667). 

Merkezi idarenin sancak usulü yönetimiyle gücü elinde toplamasının yanı sıra 

Osmanlı idare teşkilatında taşranın yönetimine dair farklı uygulamalar da söz konusu 

olmuştur. Salyaneli adı verilen Mısır, Bağdat, Cezayir gibi eyaletlerde tımar sistemi 

uygulanmamış, bu bölgelerin valilerinden salyane olarak isimlendiren vergiler 

alınmıştır. Bu iki birimin dışında özellikle Doğu Anadolu’da yaygın olarak görülen ve 

idaresi kabile beylerine ait “hükümet” olarak adlandırılan sancaklar da yer almıştır 

(Yücel, 1974: 668-669). Uzak bölgeleri yönetmede karşılaşılan zorluklardan dolayı 

Osmanlı idarecileri bu bölgelerde elde edilebilecek en yüksek vergi gelirini elde 

etmenin yollarını aramışlardır. 

Merkezi yönetimin taşra üzerindeki etkisi şehirlerin yapılarında da kendisini 

göstermiştir. Padişahın iradesini temsil eden beylerbeyi, kadı gibi görevliler bu 

görevlerini kişisel yaşam alanları ile iç içe olan dairelerde yerine getirmişlerdir. 

Şehirlerde çokça bulunan cami, bedesten, hamam gibi büyük yapıların dışında yerel 

halkın toplanabileceği farklı bir mekân tasarlanmamıştır (Ergenç, 2013: 95). Kamusal 

alan ile özel alan sıklıkla iç içe geçmiştir. Yerel bölgelerdeki kurumsallaşmanın ve 

yerelde güç ve otorite sahibi birimlerin daha da güçlenmesinin önüne geçebilmek için 
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bu tür uygulamalarda bulunulmuş, merkezin iradesini temsilen gönderilen kişilerin 

görev aldıkları bölgelerde sadece temsilci niteliği taşıdıkları benimsetilmeye 

çalışılmıştır.  

1.1.1.3. Yerinden Yönetim 

Merkezi yönetimin dışında kalan idari birimleri anlatmak üzere kullanılan 

kavramlardan bir diğeri olan yerinden yönetim, bir kısım siyasi ve idari yetkilerin 

merkezi idare dışındaki birimlere aktarılarak yönetim fonksiyonunun yerel birimlerce 

üstlenilmesi anlamına gelmektedir (Eryılmaz, 2012: 114). Bir yönetim biçimi olan 

yerinden yönetim veya diğer adıyla özerk yerel yönetim, yönetim işinin yerel halkın 

seçtiği organlar tarafından yürütülmesi işidir. Yerinden yönetimin uygulandığı yerler 

olan yerel yönetim birimleri ise insanların toplumsal ihtiyaçları nedeniyle ortaya 

çıkmış, sorumlu oldukları bölgede kural koyma, mali kaynak kullanma gibi yetkilere 

sahip olan ve yerel bir meclis tarafından desteklenen teşkilatlardır (Keleş, 2009: 22), 

(Bayramoğlu Alada, 2008: 163).  

Yerel birimlerdeki yönetim örgütüne bakılacak olduğunda fiili durum ile hukuki 

durum arasındaki farklılık göze çarpmaktadır. Devlet ile halk arasındaki ilişkinin 

sürdürülmesini sağlayan kadı gibi kişiler hukuki olarak görevli iken yerel halk içinden 

esnaf, imam gibi kimseler fiili olarak bu görevlilere yardımcı olmuşlardır. Bu durum 

nedeniyle şehir ve mahallelerde görev alacaklar da esnaf gibi yerel halkın içinden 

seçilmişlerdir (Ergenç, 2013: 98-99). 

Osmanlı’da halkın yönetime etkisinin görülebildiği yerler iltizam usulünün 

uygulanmasında da ortaya çıkmıştır. Taşrada toprağın işlenmesi, asker yetiştirme, 

vergi toplama gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesinde yardımcı unsur olan tımar 

sisteminin yanında ilerleyen dönemde iltizam usulünün uygulanması yaygın hâle 

gelmiştir. Padişahın ve üst kademelerdeki devlet görevlilerinin topraklarının işlenmesi 

ve vergilerinin toplanması için havale usulüyle bu görevler mültezimlere aktarılmıştır. 

Bu sebeple Osmanlı’da yerinden yönetimin etkinlik kazanmaya başladığı 
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savunulmuştur (Ergenç, 2013: 97). Bunun doğal sonucu ise yerel bölgelerde nüfuz 

sahibi yeni kimselerin ortaya çıkması olmuştur. 

 17. yüzyıldan itibaren devletin içinde bulunduğu durum ve yol açtığı ekonomik 

sorunlar neticesinde hazine eski gücünü yitirmiş dolayısıyla yerelde yürütülen 

hizmetler de sekteye uğramaya başlamıştır. Yürütülecek hizmetler için gerekli kaynağı 

merkezden alamayan yerel güç birimleri, bu kaynakları kendi çabalarıyla elde etmenin 

yollarını aramış, vergi uygulamalarında değişikliğe gidilerek tahsildarlar yoluyla vergi 

toplama sıklıkla kullanılan bir yöntem hâline gelmiştir (Faraoqhi, 2005: 249). Bu 

yüzyılla birlikte savaş zamanında asker toplamak için etkili bir şekilde kullanılan 

tımarlı sipahilerin yerine beylerbeyiler tarafından beslenen ve kapu halkı olarak 

isimlendirilen ücretli askerler görevlendirilmiştir. Beylerbeyi olmaya hak kazanan 

kimseleri gönderecek eyalet bulunamaması üzerine bazı sancaklar eyaletlerden 

ayrılarak sancak gelirleri bu kişilere tahsis edilmiştir. Üst düzey görevlilerin bu 

toprakları müsellim, kaymakam ve nihayetinde mütesellim adı verilen vekiller 

vasıtasıyla yönetmesi neticesinde şehirlerin idaresinde mütesellimler güç kazanmış, 

eyaletlerde yeni bir idareci sınıf oluşmuştur (Çadırcı, 1987: 1216). 18. yüzyılda iyice 

belirgin hâle gelen bu durum nedeniyle sancakbeylerinin etkisi zayıflamış, yerlerini 

bölgenin ileri gelenlerinden oluşan mütesellimler doldurmuştur (Yücel, 1974: 695-

696). Bu dönemde yerelde farklı otoritelerin oluşması padişahın halk üzerinde sahip 

olduğu nüfuzun azalmasına neden olmuştur. 

Mali açıdan değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti’nde, yerinden yönetim 

anlayışına paralel uygulamaların görülmesinin idarecilerin isteği üzerine değil de bir 

zorunluluk olarak ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Dönemin teknolojik imkânları göz 

önüne alınırsa vergi gelirlerini nakdi olarak merkezde toplamanın külfeti 

görülebilecektir. Bu nedenle tımar sistemi gibi bir uygulamayla hem devleti vergi 

toplama yükünden kurtarmanın hem de kamu hizmetlerini yürütmenin amaçlandığı 

ortadadır (Yücel, 1974: 676-677). Hukuki olarak merkezden yönetime tabi olan 

devletin, fiziksel zorunluluklar sebebiyle uygulamada yerel birimlerle iş birliği 

yapmaları kaçınılmaz olmuştur. 
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Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde yerel yönetimin en küçük birimleri 

olarak mahalle ve köy yönetimleri karşımıza çıkmıştır (Ortaylı, 1985: 239). Merkezi 

yönetimin ağır basan etkisini esneten faktörler olarak görülen yerel yönetim birimleri 

de zaman zaman önemli etkilere sahip olmuşlardır. En başta mahallenin yönetiminde 

söz sahibi olan halk, şehirler içerisinde de yönetime katılma imkânı bulabilmiştir 

(Ergenç, 2013: 104). Bunun aksini düşünen bazı yazarlar tarafından Osmanlı 

Devleti’nin yönetim sisteminde Tanzimat Dönemi’ne kadar merkezden bağımsız bir 

yerel yönetim teşkilatı bulunmadığı, bu dönemle birlikte getirilen kurumların da 

merkezden bağımsız “yerel” yönetimler olmadığı savunulmaktadır (Sencer, 1984: 30-

31). Ancak yerel bölgelerde görülen karar alma ve yönetim usulleri bu görüşü 

zayıflatmaktadır. 

Yerel bölgelerde halk gerektiğinde yönetime müdahale edebilmiş ve sonuç 

alabilmiştir. Halk, görevlilerin atanmasında söz sahibi olabilmiştir. Celali saldırılarının 

yaygınlaştığı bir dönemde imam ve yanındakiler, istedikleri kişinin şehrin korunması 

ile görevlendirilmesi için kadıya arzda bulunmuşlar, kadı da bu kişilerin isteğini kabul 

etmiştir. Bunun dışında pazar fiyatlarının belirlenmesi gibi konularda halkın içinden 

kimselerin görüşlerine de sıklıkla başvurulmuştur (Ergenç, 2013: 99). 

İdare geleneğimizde merkez ve yerel ilişkisi içerisinde merkez, ağır basan tarafı 

temsil etmiştir. Cumhuriyet döneminde de izleri görülen bu durum idari vesayet 

denetimi gibi araçlarla merkezin yerel üzerindeki kontrol işlevi olarak var olmuştur. 

Başka bir anlatımla yerel yönetim anlayışına merkezileşme eğilimi bulaşmıştır 

(Kavruk, 2004: 291). Türk idare geleneğinde bu unsurlara bakıldığında devletin aşırı 

merkezci bir yönetim sistemine sahip olmadığı, sosyal ve ekonomik nedenlerden 

kaynaklanan durumlardan dolayı yerinden yönetime dair unsurlara rastlandığı 

söylenebilmektedir (Yücel, 1974: 699). Nitekim toplumsal yapının alt birimlerinden 

birisi olan mahallede işlerin ortak görülmesi ve mahallelinin ortak sorumluluğu 

yönetsel anlamda mahalleliye görevler yüklemiştir.  
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1.1.1.4. Ahilik Teşkilatı, Loncalar ve Diğer Yerel Unsurlar 

Yerel idare geleneğimizin oluşmasında ahilik teşkilatı yadsınamaz bir öneme 

sahip olmuştur. Ahilik, 13. yüzyılda Anadolu’da ortaya çıkmış ve fütüvvet ahlakı 

altında teşkilatlanmıştır. Gençlik, yiğitlik, cömertlik anlamlarına gelen fütüvvet, 

tasavvuf anlayışı çerçevesinde esnaf gruplarını bir araya getirmiştir (Gölpınarlı, 2011: 

17). İslam’ın zekât uygulamasını temel edinen ahilik sisteminde ihtiyaç dışı 81 gram 

değerinde mala sahip olan kişiden, malının 1/40’ı oranında zekat vermesi istenmiştir. 

Bu yolla, sermayenin tek elde toplanmasına engel olunarak üretimin ve sosyal refahın 

artırılması, toplumsal barışın tesis edilmesi için çaba gösterilmiştir (Karagül vd., 2016: 

117).  

İlerleyen dönemde ahilik teşkilatı, taşıdığı manevi güçle birlikte iktisadi 

faaliyetleri yönlendirirken şehirlerin yönetiminde söz sahibi hâline gelmiş, yerel 

bölgelerde güç kazanmıştır. Hatta zaman zaman bu gücün devletle çatışmaya sebebiyet 

verdiği dahi görülmüştür. Selçuklu döneminde varlığını sürdüren ahilik teşkilatı, 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde de rol oynamış, devletin merkeziyetçi 

rolünün artmasıyla birlikte iktisadi faaliyet yürüten loncalar hâlini almıştır 

(Bayramoğlu Alada, 2008: 95-104). 

Devletin sıkı denetimi altında faaliyet yürüten loncalar, ahilikten gücünü alan 

fütüvvet anlayışını kaybetmemiş ve bu manevi değer üzerine hareket etmişlerdir. 

Üyeleri tarafından seçimi yapılan kethüdalar, loncaların fiili yöneticileri olmuşlar, 

seçilen kethüdalar kadının bilgisine sunulmuş ve divanın onayından sonra göreve 

başlamışlardır. Loncanın temsilcisi olan ve devletle olan ilişkileri yöneten kethüdalar, 

loncanın iç faaliyetlerinden sorumlu yiğitbaşılarla birlikte görev yapmışlar, şehir 

kethüdası olarak isimlendirilen diğer bir üst yönetici ise tüm loncaları ve şehri devletin 

karşısında temsil etmiştir (Bayramoğlu Alada, 2008: 105-106). 

Devletin toprak sistemine bakıldığında padişaha ait olan miri toprakların yanı 

sıra devlet hizmetinde yararlılık gösterenlere verilen mülk ve vakıf topraklarının da 

mevcut olduğu görülmüştür. Mülk ve vakıf topraklarının diğerlerinden farkı özgürce 
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alınıp satılabilmesi olmuştur. Nitekim bu topraklara bağlı olarak inşa edilen ve hizmet 

gören imarethaneler, Osmanlı toplumsal hayatında önemli yer teşkil etmiştir (Yücel, 

1974: 672-673). Vakıflar vasıtasıyla Osmanlı şehirlerinde külliyeler, ticari merkezler 

oluşturulmuş, cami vakıflarına ait olan bedestenler de görülmüştür. Vakfın asli işlevini 

sürdürmesi adına vakıf defterleri, kadı gibi görevliler tarafından merkezi idare namına 

denetlenmiştir (İnalcık, 2003: 148-149). Vakıflar üzerinden kurulan imaretler yerel 

bölgelerde büyük hizmetler üstlenmiş, ileride bahsedileceği üzere Osmanlı 

mahallesinin ve toplumsal yapının temel taşlarından birisi olmuştur. 

Yerel bölgelerdeki hizmetlerin yönetimi incelendiğinde göze çarpan hususlar 

olan muhtar, imam ve mahallenin gözeticisi olan mahalle bekçisi gibi görevlilerin 

bulunması, bu görevlilerin halkın isteği doğrultusunda seçilmesi, Selçuklu Devleti’nin 

mirası olan fütüvvet ahlakına dayalı dayanışma modeli Türk idare geleneğinde 

taşranın, yerinden yönetimin ve yerel unsurların önemli bir yer teşkil ettiğini 

göstermekte; mahalle birimi, yönetimde ve mali konularda bağımsız hareket etme 

kabiliyetine sahip bir sivil toplum çekirdeği olarak görülmektedir (Bayramoğlu Alada, 

2008: 206-207). Elde edilen bilgiler doğrultusunda Osmanlı’da merkezden yönetimin 

esas olduğu ancak yerel birimlerde yönetime belirli ölçüde katılımı sağlayacak, 

yönetim unsurlarının var olduğu gözlemlenebilmektedir.  

1.1.1.5. Adalet Düşüncesi 

İdare geleneğimizin eski Ortadoğu devletlerinden aldığı kültür ve İslamiyet 

esaslı yönetim geleneği padişah ve halk arasındaki ilişkiyi kutsallaştıran temel unsur 

olmuştur. Allah’ın padişaha bir emaneti olarak görülen halk, kendisine adalet içinde 

hükmedildiği ölçüde padişahı yüceltmiştir (Ergenç, 2013: 335). Nitekim Ortadoğu’da 

hüküm sürmüş hükümdarlardan aktarılan bazı bilgiler adalete verilen önemi ortaya 

koymaktadır. M.S. 6. yüzyılda yaşamış Sasani İmparatoru I. Hüsrev’in görüşü bunu 

örnekler niteliktedir (İnalcık, 2003: 71): “Adalet ve denge olursa halk daha çok üretir, 

vergi geliri artar, devlet de zenginleşip güçlenir. Güçlü bir devletin temeli adalettir." 
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İslam’ın hükümlerine göre yönetimi devlet felsefesi olarak benimseyen Selçuklu 

Devleti, yöneticilerin güvenlik ve adaleti sağlayıp koruyacağı, yönetilenlerin de itaate 

dayalı bir mekanizmanın ögeleri olacağı anlayışını uygulamıştır (Bayramoğlu Alada, 

2008: 58). Ardılı olan Osmanlı Devleti de idare teşkilatını halkın huzur ve barış üzerine 

temellendirmiştir. 

Türk-İslam geleneğini üzerine kurulan devletlerin devamı olan Osmanlı 

Devleti’nde adalet düşüncesi İslam Hukuku’nun üzerine inşa edilmiş ve uygulanmıştır 

(Ekinci, 2001: 959). İslam geleneğini içerisinde barındıran Türk idare teşkilatında 

idarenin temel unsurunun adalet olduğu anlayışı, padişahların görevlerine kutsiyet 

katmıştır. Dönemin eserlerinde bu husus sıklıkla görülmüş, 15. yüzyılda Bedr-i Dilşat 

tarafından yazılıp Sultan II. Murat’a sunulan Murad-name ve Sadrettin Mustafa’ya ait 

Kenzü’l Kübera isimli eserlerde görevini layıkıyla yerine getiren, doğru söyleyen ve 

adaletle hükmeden padişahların peygamberlik makamına eşdeğer olacağı dahi 

söylenmiştir (Şafak, 2012: 442-443). 

 Murad-nâme, Kenzü’l Kübera ile Ahmedi’nin yazmış olduğu İskerdernâme 

gibi Osmanlı’nın kuruluş döneminde yazılan siyasetnamelerden aktarılan bilgiler 

devletin üzerine inşa edildiği temel felsefeyi ve yöneldiği anlayışı göstermeleri 

açısından dikkate değerdir (Şafak, 2012: 446-447):  

 - Adaletle bir saatlik yönetim altmış sene nafile ibadetten daha hayırlıdır. 

 - Adalet, koruyucu kalkan ve ebedi bir cennettir. 

 - Bir memleket idaresi küfür ile devam eder, zulüm ile devam etmez. 

 - Adaletle hükümdarlığını sürdüren dinini ve dünyasını mamur eder. 

Halkın hoşnut edilmesi üzerine Türk idare geleneğinden bahseden birçok eserde 

güvenlik ve hoşnutluğun sağlanması için alınan önlem ve yapılan uygulamalar 

anlatılmaktadır. Halep tarihçisi İbnü’l Adim, Selçuklu’nun Halep valisi Kasimüddevle 

zamanında halka korku salan, can ve mal güvenliğini tehdit eden yırtıcı bir grup 
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hayvanın bu beyin emri üzerine avlandığını aktarmaktadır. Bu beyin; halkın güvenini 

sağlamada mevcut emirlerin en iyisi olduğundan söz edilmekte, onun sayesinde 

memlekete huzur ve güvenin geldiğinden bahsedilmekte, vefatı sonrasında türbesinin 

yerli halk tarafından bir an dahi boş bırakılmadığı söylenmektedir (Aktaran: Sevim, 

2011: 86-87). 

Yukarıda bahsedildiği gibi sancaklarda uygulanacak kanunnamelerde halkın 

görev ve yükümlülüklerinin liste hâlinde sayılmış olması halkı memnun etme ve 

adaleti tesis etmenin diğer bir yolu olarak kullanılmıştır. Yerelde nüfuz sahibi olan 

kimselerin keyfiyete dayalı uygulamalarının önüne bu şekilde geçilmeye çalışılmıştır.  

Divan toplantılarında ve hükümdarın şahsen halkın önünde şikâyetleri 

dinlemesi, halka zulüm yapıldığı iddialarının doğruluğunun tespiti için eyaletlere gizli 

görevliler gönderilmesi gibi Sasani ve Abbasi gelenekleri Osmanlı adalet anlayışını 

etkilemekle birlikte idare teşkilatımızda benzer uygulamaların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Gerektiğinde davalı olan sultanların kadı önünde yargılaması yapılmıştır 

(İnalcık, 2003: 72). Halkına adaletle yaklaşmayan yöneticilerin idam edildiği dahi 

görülmüştür (Buch, 1982: 758). 

Osmanlı yöneticilerinin adalete verdiği önem vergiyle ilgili bilgilerin resmi 

kayıtlara geçirilmesinde de kendisini göstermiştir. Mufassal denilen defterlere yapılan 

kayıtlarda her sancağa ait vergi ve resimler köy köy, mahalle mahalle kaydedilmiştir. 

Vergi mükellefleri ve hatta vergiden muaf olan kimseler bu resmi belgelere tek tek 

kaydedilmiştir. Verginin alınacağı usulü gösteren kanunnameler, ilgili defterlerin 

başına iliştirilmiş, gerekli şerhleri düşülen ve tasdik edilen defterler bizzat padişah 

mührüyle arşivlere gönderilmiştir (Öztuna, 1992: 105). 

Padişahın yönetim yetkilerinin sınırları İslam ahlakı çerçevesinde çizilmiş, 

Allah’ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklardan kaçınmak doğrultusunda bir adalet 

anlayışı oluşturulmuştur. Bu nedenle padişah adaletle hükmetmek ve idare teşkilatında 

görev alacak kimseleri liyakat usulüne göre seçmekle yükümlü tutulmuştur (Şafak, 

2012: 437). 
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1.1.1.6. Yönetim, Adalet ve Güvenlik İlişkisi 

Güçlü bir devletin ancak adalet üzerine inşa edileceği fikri geçmişte birçok 

âlimin eserlerine konu olmuş, birçok hükümdar devlet gücünü bu düzeni kurmak için 

kullanmıştır. 11. yüzyılda Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig adlı 

eserde bu konu etraflıca işlenmiştir. Bu tür eserler incelendiğinde Osmanlı 

idarecilerinin sahip olduğu yönetim anlayışı ve onun temel dayanaklarına dair fikir 

edinilebilmektedir. “Ey hâkim, memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, 

kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın.” beytiyle Yusuf Has Hacib, yönetim, 

adalet ve güvenlik arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Devam eden beyitlerde bu husus 

detaylandırılmaktadır: “Dünya hâkimi hâkim bey niçin hazine toplar; asker nerede ise, 

oradan hazır hazine alır. Memleket tutmak için, çok asker ve ordu lazımdır; askeri 

beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için, halkın 

zengin olması gerektir; halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. 

Bunlardan biri ihmal edilirse, dördü de kalır; dördü birden ihmal edilirse, beylik 

çözülmeğe yüz tutar” (Arat, 1959: 154-155). 

Yönetim, adalet ve güvenlik kavramlarının birbiriyle olan ilişkisi Kınalızâde Ali 

Efendi’nin eserine de konu olmuştur. 16. yüzyılda yaşamış olan Ali Efendi, bir 

devletin ayakta kalmasını sağlayan adalet düzenini şöyle açıklamıştır (1973: 283): 

- Adalet, bütün dünyanın düzenini temin eder.  

- Halkı idare altına cihan padişahının adaleti alır.  

- Malı bir araya getiren ancak halktır. 

- Orduyu ancak mal ayakta tutar. 

- Mülk ancak ordu ile zaptedilir. 

- Allah kanununu ancak Melik (devlet başkanı) korur. 

- Devletin nâzımı (nizâmını kuran) Allah kanunudur.  
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- Cihan (dünyada) bir bağdır, duvarı devlettir. 

Ali Efendi’nin belirttiği gibi toplumun temel unsuru adalettir. Padişah, adaleti 

sağlayamazsa halkı idaresi altına alamaz. İdare edilemeyen halk üretim yapmaz. 

Üretim olmayınca ordu beslenemez. Ordu beslenemeyince de devlet korunamaz. 

“Daire-i adalet” olarak sistematik hâle getirilen bu husus, devleti bâki kılmak isteyen 

yöneticileri etkin bir vergi toplama yöntemi oluşturmaya itmiş, bu yolla idareciler 

tarımsal üretimi ve de güvenliği gerçekleştirmeyi düşünmüşlerdir (Aktaran: Yılmaz, 

2014: 84-85). Bu nedenle Osmanlı Devleti’nde yönetim ve adalet konularına 

gösterilen hassasiyetin yanında güvenlik konusu da üzerinde önemle durulan bir husus 

olmuştur. Osmanlı’nın idare düzeninde kendilerini güvende hisseden bireyler ticaret 

gibi işlerini de kolaylıkla yapabilmişlerdir. Osmanlı’nın güvenlik anlayışının somut 

örneklerinden birisi olan menzil örgütü ile hızlı ve güvenli bir haberleşme ağı 

oluşturulmuş, yolların güvenliği ise derbentçi adı verilen kişilerce sağlanmıştır. Bir 

takım vergi muafiyetleri ile bu işler etkili biçimde yürütülebilmiştir (Ergenç, 2013: 

331).   

Üretimi gerçekleştiren halkın hoşnut kılınmasının devleti güçlendirecek olması, 

yöneticilerin halk üzerinde adalet ile hüküm sürmelerini zorunlu kılmıştır. Halkı 

hoşnut kılmanın yolu ise halka adil bir yaşam sunma ve halkın güvenliğini 

sağlamaktan geçmiştir. Esasında halkın vergi veren kesimi oluşturması nedeniyle bu 

grubun korunması ve adaletin sağlanması devletin bekası için temel unsur kabul 

edilmiştir. Bu nedenle yöneticilerin temel amacı adaletle hükmetme olmuştur. Bu 

husus üzerinde o denli önemle durulmuş ki Osmanlı ülkesinde sahibi tarafından 

başıboş bırakılan yüklü deveye bile kimsenin yaklaşmadığı belgelerde yer almıştır 

(İnalcık, 2003: 94-95).  

Osmanlı’da devlet aygıtına yüklenen fonksiyonlar tüm bu düşüncelerin pratik 

örneklerini çoğaltmaktadır. Klasik döneminde Osmanlı Devleti şu üç temel fonksiyona 

sahip olmuştur (Yalçındağ, 1970: 21):   

- Toplumun tüketim ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri almak, 
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- Artan nüfusun da baskısıyla üretimin yeterli gelmediği tüketim ihtiyaçları 

açığını, savaşlar ve fetihler yoluyla karşılamak, 

- Toplumda can ve mal güvenliğini, eşitliği sağlamak. 

  Yönetim, adalet ve güvenlik ilişkisi kadılara verilen görev ve yetkiler üzerinden 

de görülebilmektedir. Yargı yetkisini şahsında toplayan padişah, bu yetkisini kadılar 

vasıtasıyla kullanmıştır. Bir çeşit yetki devri olarak görülen bu uygulamada padişah, 

yetkisini devrettiği kadıların yaptıkları işlemler üzerinde söz sahibi olmuş, yönetimin 

adalet üzerindeki etkisi yalnızca padişahla sınırlandırılmıştır. Kadılar yerel bölgelerde 

bağımsız şekilde hareket etmiş, padişahın temsilcisi olarak genel güvenlik ve huzurun 

sağlanmasından sorumlu olmuşlardır (Ekinci, 2001: 962-972). Şer'i ve örfî kanunu 

temsilen mutlak yetki sahibi olan kadılar, Osmanlı idare teşkilatında da önemli yer 

edinmişlerdir. Devletin adalet dağıtıcı fonksiyonunun temsilcisi olan kadılar, birçok 

idari görevin başında bulunmuşlardır. Şer’i ve örfi kanunlarca belirlenen bu görev ve 

yetkilerin kullanımında dürüstlük esası temele alınmıştır (Arık, 1997: 71). Hâkim, 

belediye başkanı, mülki idare amiri ve emniyet müdürü sıfatlarına sahip olan kadılar, 

görev yaptıkları bölgelerde bu üç sıfatla hareket etmişlerdir (Bozatay ve Demir, 2014: 

86). Kadılara verilen bu görevler de idare geleneğimizde yönetim, adalet ve güvenlik 

unsurlarına bir bütün hâlinde önem atfedildiğini göstermiştir. 

1.1.1.7. Yönetim - Halk İlişkisi 

Türk idare geleneğinde yöneticilerin halk ile olan ilişkisi yukarıda genel 

hatlarıyla üzerinde durduğumuz adalet düşüncesi üzerine temellenmiştir. Sağlam bir 

devletin adil bir toplum yapısı üzerinde varlığını devam ettireceği düşünülmüştür. 

Yerleşik yaşama geçmeyi arzulayan halk, bunu gerçekleştirmek için güvenli 

fiziksel ortam arayışına girmektedir. Bu noktada halkın gözünde devlet, kendilerine 

bu ortamı sağlayacak örgütlenme olarak görülmektedir. Nitekim İbn’i Haldun, bu 

görüşü doğrular şekilde devletlerin şehir ve kasabalardan önce kurulduğunu 

söylemiştir (Kavruk, 2004:10-11). Diğer manada devletin güvenliği tesis ettiği yerde 

şehir ve kasabalar kurulabilmiştir. 
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Yönetim-halk ilişkisinin ortaya çıktığı bir diğer alan ise mülkiyet noktasındadır. 

Halkın özel mülk edinebilmesi ev, bahçe, bağ gibi küçük alanlarla sınırlanmıştır. 

Üretimin gerçekleştirildiği arazilerin mülkiyeti ise devlete aittir (Faraoqhi, 2000: 299). 

Bu husus halkı devletin gözünde, söz konusu tarım arazileri için emanetçi konumuna 

getirmiştir. Birey toplum içinde var olmuş, halk devletin otoritesi, din ve gelenek 

etrafında bir araya gelmiştir (Divitçioğlu, 2010: 87).  

“Adalet mülkün temelidir” ifadesiyle somutlaşan yönetim anlayışı, adaleti 

mülkün yani devletin temeli olarak görmüş, adalet dairesi veya hakkaniyet çemberi 

olarak adlandırılan sistemle yönetim, adalet ve güvenlik üçgeninde halk hoşnut 

edilmeye çalışılmıştır (Tanör, 2013: 26). Halka adalet götürmenin temel prensip olarak 

benimsenmesi alınacak karar ve yapılacak uygulamalarda halkın temel kıstas olmasını 

sağlamıştır. Adli ve idari birim olma sıfatını taşıyan kaza birimlerinin sınırlarının 

belirlenmesinde o kaza çevresinde oturan halkın kadıya ulaşmasındaki kolaylık veya 

zorluğa göre sınırlar genişletilmiş veya daraltılmıştır (Beyazıt, 2010: 81). 

İdare ile halk arasında güven ilişkisi kurmak idarecilerin üzerine düşen bir 

görevdir. Bu ise idarenin halka en yakın birimleri kullanarak halk ile iletişime geçmesi 

yoluyla sağlanabilir. Yönetim-halk ilişkisi açısından Osmanlı mahallesi, yöneten-

yönetilen arasındaki ilişkiyi sağlayabilen bir kurum olarak nitelendirilmektedir 

(Geray, 1995: 36). Mahalli olarak halka en yakın birimleri temsil eden bekçilik, 

muhtarlık, belediye gibi teşkilatlar bu bağın kurulabilmesi için bir araç rolü 

oynayabilmektedir. Bu açıdan Osmanlı mahallesinde, mahallelinin birbirine olan 

yakınlığı, mahallenin alansal olarak küçüklüğünün yanı sıra Osmanlı idari düzeniyle 

de yakından ilgilidir (Ergenç, 2013: 84). 

Osmanlı Devleti’nin nizam-ı âlem prensibi doğrultusunda merkezi yönetimi her 

şeyden üstün tutması, önceliğin her zaman millet değil de devlet olmasını gerekli 

kılmıştır. Bireyin ikinci plana atıldığı bu toplum yapısında devlet-birey arasındaki 

uyumsuzluk, mahalle içerisinde yaşayan bireylerin kendilerini sahiplenecek, destek 

olacak, güvenliğini sağlayacak kişi ve kurumlarla yakın iş birliği ve ilişki içerisinde 

yaşamalarına neden olmuştur (Heper, 1998: 47-48). Taşradaki idareciler ile halk 
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arasındaki ilişkilerde şikâyet makamı olarak da hizmet gören Divan-ı Hümayun’a 

yapılan başvurular zaman zaman halkın içinden gönderilen temsilciler aracılığıyla da 

yürütülmüştür (Faraoqhi, 2005: 85). Mahallede bulunan imam ve bekçi gibi kişiler bu 

nedenden dolayı mahalle halkı ile kolayca bütünleşmiş, taşıdıkları unvan ve sıfatların 

haricinde mahallenin bir ögesi olarak kendilerine yer edinmişlerdir. Yaşanan mahalle 

baskını gibi olaylarda imam, bekçi ve halkın bir bütün hâlinde duruma müdahil 

olmaları bu yargıyı desteklemektedir. İmam ve bekçinin desteğini alan halk, 

mahallenin huzur ve güvenliğini sağlamak için harekete geçmekte, sorunları birlikte 

çözmektedirler. 

Bu süreç biraz daha günümüzle ilişkilendirilecek olursa yönetim-halk ilişkisi 

merkez-taşra birimleri, başka bir deyişle başkent ile mahalle arasındaki iletişimi 

sağlayan unsurlar üzerinden anlamlandırılabilir. Bu iletişim araçlarından biri olan 

yerel güvenlik birimleri vasıtasıyla, merkezin kamu düzenini gerçekleştirmesinde 

kolaylık sağlamak ve etkinlik oluşturmak için yerel bölgeler güvenlik ihtiyaçlarına 

göre bölümlendirilmektedir. Şehirlerin küçük birimlere bölünmeleriyle sonuçlanan bu 

girişim neticesinde yönetim-halk ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Bu ilişki doğrultusunda 

yerel bölgelerdeki resmi kolluk kuvvetleri, yönetimin iradesini halka yansıtmakla 

yükümlü tutulmuştur (Levy, 2008: 136). Diğer bir anlatımla bekçi gibi yerel 

bölgelerde sorumlu görevliler, yönetimin halk ile olan ilişkisini kolaylaştırmakta, 

yönetimin halk ile buluşan ve ona nüfuz etmeye çalışan kesimini oluşturmaktadırlar. 

1.2. Güvenlik 

Güvenlik, taşıdığı çok yönlülük nedeniyle üzerinde uzlaşma sağlanamayan bir 

kavramdır. Gerek ulusal gerekse uluslararası literatür incelendiğinde güvenlik 

kavramına net bir tanımlamanın getirilememiş olduğu gözlenmiştir. Güvenliğin 

devletin mi yoksa toplumun mu bakış açısıyla görüleceği, ulusal mı uluslararası mı 

olduğu, yerel boyutta mı ulusal boyutta mı anlamlandırılması gerektiği gibi farklı 

birçok yönünün bulunması bu kavramın tanımlanmasını güçlendiren ana neden 

olmuştur. Yaşanılan dönemler, içinde bulunulan toplum dahi güvenlik tanımını 
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farklılaştırmaktadır. Örneğin savaş dönemlerindeki yaygın güvenlik tanımları askeri 

güç ve strateji üzerine yapılmaktadır (Booth, 2012: 122).  

Güvenlik kavramına birbirinden farklı tanımlamalar üzerinden bakmak yerine 

onu tarihsel süreç içerisinde incelemek, kavramın bu çalışma doğrultusunda 

anlamlandırılmasına yardımcı olacaktır. Bu açıdan güvenliğe bakılacak olursa 

başlangıçta bireysel olarak veya küçük gruplar hâlinde, herhangi bir örgütlenmeden 

uzak şekilde sağlanan güvenlik; mülkiyetin gelişmesi, bireysel hakların hukuksal 

zemine yerleştirilmesi, merkezin, bölgelerin, yerelin, mahallelerin idari olarak 

bölümlenmesi gibi nedenlerle aşamalı olarak belirli bir kontrol ve denetim 

mekanizması vasıtasıyla yürütülmeye başlanmıştır. İlkel toplumdan birey-devlet ve 

bireyler arası ilişkilerin karmaşık biçimler hâlini aldığı modern topluma kadar 

güvenliğin sağlanması hususu birey ve devlet için temel amaçlardan birisi olmuştur 

(Çabuklu, 2014: 13).    

İnsanoğlunun bugüne kadar kurduğu en büyük organizasyon olarak 

nitelendirilen devletin en temel ve nihai amacı, insanlara güvenlik ve huzurun 

sağlanmasıdır (Yağar, 2002: 1137). Göç gibi olguların da temel düşüncesini oluşturan 

güvenlik arayışı tarih süresince insanların yeme-içme, barınma gibi temel 

gereksinimlerinden birisi olmuş ve ancak kendini güvende hissedebilen bireyler diğer 

faaliyetlere yönelebilmişlerdir.  

Tartışmalı bir kavram olan güvenliğin farklı şekillerde ele alınış tarzı güvenliğin 

mahalleye ve mahalle bekçiliğine bakan yönünün yani yerel güvenliğin ne olduğunun 

veya olmadığının bilinmesi amaca hizmet edecektir: 

Yerel, belirli bir alanla sınırlanmış veya kısıtlanmış yer olarak tanımlanmaktadır 

(www.en.oxforddictionaries.com). Bu basit tanıma güvenlik kavramı dâhil edilecek 

olursa güvenliğin belirli bir alanla sınırlanarak, yalnızca ait olduğu alan içerisinde yani 

yerelde ele alınması güvenliği yerel ile sınırlandırmaktır. Böylece yerel güvenlik 

denilen olguya çıkılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında güvenlik kavramının kapsama 

çevresi daraltılmakta, sadece belirtilen bölgeden, örneğin mahalleden, yola çıkılarak 

yerel güvenlik olgusuna ulaşılabilmektedir.    
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Burada hatırlanması gereken nokta güvenlik kavramına yapılan iç ve dış 

şeklindeki ayrımdır. Mahalle bekçilerinin, esasında iç güvenliğe hizmet eden kimseler 

olması nedeniyle yerel güvenlik ve iç güvenliğin kapsadığı alanlar bakımından bir 

ikilem olduğu düşünülebilir. Bunu çözümlemek için iç güvenlik kavramının geçmişten 

bugüne taşıdığı anlama kısaca göz atmak faydalı olacaktır. 

İç güvenlik, Sanayi Devrimi sonrası Avrupa’da başlayan gelişmeler sonrasında 

ortaya çıkan bir olgudur. Öncesinde askeri örgütlenme dışında iç güvenliğe hizmet 

edecek birimlerin bulunmayışından dolayı iç ve dış güvenlik şeklinde ikili bir ayrımın 

olmadığı, güvenliği bir bütün olarak askeri grupların sağladığı bilinmektedir. Esasında 

bu ayrım 20. yüzyılla birlikte artan şekilde önem kazanmıştır (Özgür ve Erciyes, 2017: 

84). 21. yüzyıl ise kavramın miladı olarak kabul edilmiştir. 2001 yılında ABD’de 

yaşanan terör saldırıları bunun çıkış noktasıdır (Yılmaz, 2012: 20).  

Ulusal güvenlik kavramının içine dâhil edilen iç güvenlik, ülke sınırları 

içerisindeki güvenliği tanımlamakta kullanılmakla birlikte (Yılmaz, 2012: 20) merkez 

ve yereldeki tüm birimleri kapsamaktadır. Gerek kavramın taşıdığı bu tarihsel süreç 

ve anlam gerekse bu çalışmanın sınırları dışında bulunan “merkezi” de kapsayıcılığı 

nedeniyle yerel birimlerin, mahalle ve güvenlik ekseninde mahalle bekçiliğinin bir 

yerel güvenlik birimi olarak ele alınması gerekmektedir. Yerel güvenlik hususuna bu 

doğrultuda atıfta bulunulacak ve mahalle bekçilerinin görev alanlarında yerel güvenlik 

bu açıdan anlamlandırılacaktır.  

1.3. Şehir 

Kavramsal olarak ele alındığında şehir, birçok unsur ve niteliği barındıran bir 

yapıya sahiptir. Birbirine yakın birçok yapıdan oluşan yerleşim yeri olarak şehir 

denilince akla ilk gelen çağrışım yoğunluk ve büyüklüktür. Ekonomik kaynağın 

tarımdan ziyade daha çok ticari faaliyetler neticesinde elde edilmesi şehirlerin yapısını 

belirleyen diğer bir unsur olmuştur. Bu yönleriyle ele alındığında modern anlamda 

şehir, esas faaliyetin ticaret olduğu ve bunun sürekli bir biçimde yapıldığı geniş 

alanları temsil eden yerleşim birimi olarak tanımlanabilmektedir (Weber, 2010: 87-

88). 
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Tarihsel süreçte şehirlere bakıldığında, şehirlerin ortaya çıkışının uygarlıkların 

doğuşuyla eş zamanlı ilerlediği görüşü kabul görmüştür. Tarımsal üretime olan ihtiyaç, 

sel taşkını ve fırtına gibi doğal afetlerden korunma ve arazilerin sulanması gibi 

gereksinimler insanların ortak yaşamını zorunlu kılmıştır (Mumford, 2007: 684). 

Uygarlıkların beşiği olarak bilinen Mezopotamya ve Nil bölgesi, ilk şehirlerin 

kurulduğu yerler olmuştur (Tuna, 1987: 10). Bunun dışında Antik Çağ’da Babil ve 

Syracuse gibi 350-400 bin nüfusa sahip şehirler olmakla birlikte bir buçuk milyon 

nüfusuyla Roma, dönemin en büyük şehri olarak kabul edilmiştir (Keleş, 2013: 32). 

Dağınık hâldeki toplumsal yaşamı bir araya getiren şehirler, insanlar arasındaki 

ilişkilerin ve dolayısıyla iş birliğinin de gelişimiyle birlikte ortak amaçların 

örgütlendiği birimlere dönüşmeye başlamıştır (Mumford, 2007: 683). 

Orta Çağ’da savunma amacına hizmet eden surlarla çevrili şehirlerin sayısı artış 

göstermiştir. Bu dönemde şehirler siyasal, kültürel ve ekonomik işlevlere sahip 

olmuştur. Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesiyle birlikte hammadde, insan kaynağı, 

ulaşım gibi unsurlara olan ihtiyaç kentleşmeyi sanayileşmenin ayrılmaz bir parçası 

yapmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde kentleşme, bütün ülkeleri etkisi altına alarak yoğun 

nüfuslu kentlerin oluşmasına fırsat vermiştir. 19. yüzyılda 100 bin üzeri nüfuslu 

şehirler dünya nüfusunun %1,7’sini barındırırken, bu rakam 20. yüzyılın başında 

%5,5’e, 1970 yılında %22’ye yükselmiştir. 21. yüzyılın başında ise 60’dan fazla şehir 

5 milyondan fazla nüfusu barındırır hâle gelmiştir (Keleş, 2013: 33-34). 

Toplumumuzun kültürel geçmişine bakıldığında “balık” kelimesinin, “şehir 

kale, saray” anlamında şehir kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmüştür 

(Kara, 2010: 11). İslamiyet’ten önceki dönemde de Uygur lehçesi Soğdca’da “kand” 

kelimesinden gelen “kent” sözcüğü şehri ifade etmede kullanılmıştır. Şehir kelimesi 

ise Farsça’daki “şehr” kelimesinden alınarak dilimizde kullanılmaya başlanmıştır 

(Genim, 2014: 57).  

Kültürümüzdeki etimolojik gelişimi bu şekilde ilerleyen şehrin, 

toplumumuzdaki konumu ise kültürel geleneğimiz doğrultusunda İslam Hukuku’nun 

devlete ve bireye verdiği anlam neticesinde belirlenmiştir. Kişiliğin veya bireyin ön 
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planda olduğu, belirli gruplara örgütlenme imkânı tanınarak tüzel kişilik hakkı verilen 

Batı toplumunda ve Roma Hukuku’na kıyasla İslam Hukuku’nda cemaat ve cemiyet 

ön planda tutulmuştur. İslam kültüründe Allah ile kul arasındaki dolaysız ilişki gibi 

devlet ile bireyin arasında da aracı kurumların olamayacağı kabul edilmiştir. Allah’ın 

iradesini temsil eden devlet tüzel kişiliği dışındaki kurumsal örgütlenmelere izin 

verilmemiştir. Ancak bu hususun merkez dışındaki bölgelerde kurumlaşma 

faaliyetlerini tamamen sona erdirmediği, örf ve adetlere bağlı olarak hukuki güvenceye 

sahip olmayan şehrin bir ögesi olan mahalle gibi alt sosyal yapıların meydana geldiği 

görülmüştür (Bayramoğlu Alada, 2008: 131-135). 

Yüzyıllar boyunca göçebe yaşam tarzını sürdüren Türk insanın yerleşik yaşama 

ve şehirlere gösterdiği ilgi, şehri yerleşik bir yaşamın merkezi olarak gören bakış 

açısına uzak kalmıştır. Bu nedenle şehirler tarımsal kaynağın, siyasal istikrarın 

merkezi, toplumsal barışın sürdürülebildiği mekânlar olmaya başlayınca birer yaşam 

merkezi olarak kabul edilmiştir (Bayramoğlu Alada, 2008: 33-34). Şehrin, Türk idare 

geleneği içerisindeki yeri incelenirken bu durumun göz önüne alınması şehirde ve 

onun alt birimi olan mahallede güvenliğe ve bekçiye atfedilen önemin anlaşılmasına 

yardımcı olacaktır.  

1.4. Mahalle 

Toplumsal yaşamda sıkça kullanılan bir kavram olan mahalle, gerek bireylerin 

topluluk içerisinde kendilerini hissettiği ilk mekân olarak gerekse idari düzeyde 

edindiği yer ile yüzyıllardır var olan bir birimdir.  

 Kültürümüzde mahalle “bir yere inmek, konmak, yerleşmek” anlamında 

devamlı veya geçici olarak ikamet etmek için kurulan yerleşim birimlerini ifade etmek 

için kullanılmıştır (Yel ve Küçükaşçı, 2003: 323).  En dar anlamıyla “şehir mekânının 

fiziki anlamda sınırları belirlenmiş bir alt birimi” olarak tanımlanan mahalleye içinde 

bulunduğu toplum ve kültüre göre farklı anlamlar verilmiştir (Bayramoğlu Alada, 

2008: 15). Fiziksel anlamda mahallenin kurucu ögeleri ise mekan ve insan olmuştur 

(Alver, 2013: 22-23). 



30 
 
 

Şehrin en eski unsurlarından birisi olan mahallenin tarihsel geçmişi 

Mezopotamya’ya dayandırılmaktadır (Mumford, 2007: 610). İlk şehirlerin ortaya 

çıktığı Sümer toplumunda, tapınakların yer aldığı kutsal bölge dışında ikamet bölgesi 

olarak yönetici sınıf dışındaki esnaf ve halkın yaşadığı mahalleler de bulunmuştur. 

Buna ek olarak her esnaf grubuna ait mahalleler de var olmuştur (Tuna, 1987: 91-93). 

Tel Asmar ve Uruk gibi Sümer şehirlerinde de ev ve sokakların biçimlendirdiği 

mahalleler bulunmakla birlikte duvarlarla çevrili mahallelere de rastlanılmıştır 

(Aktaran: Alver, 2013: 32). Böylece mahalle, ilk şehirlerden günümüze kadar 

mevcudiyetini sürdürmüş ve temel birim olma özelliğini korumuştur.   

 Mahallenin temel bir birim olarak uzun bir geçmişe sahip olması, yapılan 

tanımlamaların dönemsel olarak farklılık göstermesine sebebiyet vermiştir. Çağın 

sosyokültürel ve ekonomik özelliklerine göre biçimlenen mahalle, her dönemde ve her 

toplumda farklı görünümlere sahip olmuştur. Bu açıdan mahalle kavramı, aynı camide 

buluşan ve bu caminin çevresinde ikamet eden topluluğun yaşam alanı olarak genelde 

Türk-İslam mahallesini özelde ise Osmanlı mahallesini ifade etmek için kullanılmıştır 

(Ergenç, 2013: 100).  

Bu çalışmaya paralel olarak bir tanım yapmak gerekirse bekçilerin sorumlu 

olduğu güvenlik alanlarına mahalle denilebilir. Mahalle biriminin bekçilerin 

görevlerinin ana mekânları olmaları nedeniyle çalışma için taşıdığı önem ortadır. 

Mahallenin detaylıca incelenmesi, diğer bir deyişle mahallenin kapılarının aralanması 

bekçilerin toplum içerisindeki yerinin anlaşılmasına hizmet edecektir. Bu nedenle 

mahalle birimine yapılan kısa girişten sonra mahallenin daha detaylı incelenmesi 3. 

bölümde yapılacaktır. 

1.5. Bekçi 

Bekçi kelimesi “bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse” olarak 

tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr). Farklı bir tanımda bekçilerden geceleri kentin 

dirlik ve düzeninden sorumlu kimseler olarak bahsedilmektedir (Şimşek, 1993: 125). 

Kelimenin hukuk terminolojisindeki anlamına bakıldığında ise Ceza Yargılama 



31 
 
 

Yöntemi Terimleri Sözlüğü “Güneş’in batmasından doğuşuna dek çalışan ve genel 

kolluk görevlilerine yardımcı, çarşı ve mahalle bekçileri yasasının 5. maddelerinde 

belirtilen durumlarda silah kullanabilen kişi” şeklinde bir tanımlamaya yer 

vermektedir (Erdoğdu, 1972: 17). 

Bekçi kelimesinin literatürdeki kullanımı incelendiğinde karşımıza ilk olarak 

tefsir ve belagat alanındaki çalışmalarıyla tanınan İslam âlimi Zemahşeri’nin 

Mükaddimetü’l Edeb isimli eseri çıkmaktadır. 12. yüzyılda Arapça yazılan bu sözlük 

niteliğindeki eserde “bekçi-lik kıldı onun üzerine” şeklindeki ifade yer almaktadır 

(Yüce, 1993: 79). Eserde, kelimenin etimolojik anlamı verilmemekle birlikte bu 

cümleden bekçiye bir koruyuculuk işlevi yüklendiği anlaşılmaktadır.  

Eski Orta Asya Türk devletlerinde “daruga” olarak isimlendirilen gece bekçileri 

görev yapmıştır (Bayram, 2003: 570). Bekçi ile eş anlamlı olarak kullanılan diğer 

kelimelere bakıldığında ise en çok göze çarpan “pâsbân” dır. Gözcü anlamına gelen 

bu kelime, halk ağzında pazvant olarak da kullanılmıştır (Tarih Vakfı, 1993a: 356), 

(Uzunçarşılı, 1995: 398). Bazı kaynaklarda bekçilerden pazvant olarak bahsedilmekte 

(Göktaş, 1993c: 240), kelimenin “gece bekçisi” manasına geldiği ve çoğunlukla 

Rumeli’de kullanıldığı vurgulanmaktadır (Yağar, 2002: 1148). Farsça kökenli olan 

“pâsbân” sözcüğü yazar ve şairlerin eserlerinde de sıklıkla geçmektedir. Nitekim 16. 

yüzyıl şairlerinden olan Lami’i’nin Vamık u Azra adlı eserinde bir şeye veya bir 

kimseye nezaret eden, bekçilik yapan anlamında “pâsbân” kelimesini kullandığı 

görülmektedir (Akpınar, 2002: 177-191).  

Bekçi ile aynı anlamda kullanılan diğer kelimeler “nigehbân” ve “didebân”dır 

(Kaplan, 1986: 120), (Elçin, 1987: 127). Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde bekçi veya 

gözcü anlamında nigehbân kelimesini kullanmakta ve bekçilerden söz etmektedir. 16. 

yüzyıl yazar ve bürokratı olan Gelibolulu Mustafa Ali, bir eserinde muhafız anlamında 

nigehbân kelimesine yer vermiştir (İsen, 1988: 26). 17. yüzyıl şairlerinden olan 

Gevheri ise bir şiirinde didebân kelimesini gözcü, bekçi manasında kullanmıştır 

(Elçin, 1987: 35). Bekçi kelimesi Arapça kaynaklarda da “hâris" olarak geçmektedir 

(Merçil, 2000: 172). Geceyi nöbet tutarak geçiren anlamında kullanılan “yatgak” ise 
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başta Anadolu Selçukluları olmak üzere 17. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nde çarşı, 

bedesten ve mahalle bekçileri için kullanılmıştır (Genç, 1981: 286). 

1.6. Dolaylı İdare/Disiplin Toplumu/Ortak Sorumluluk 

Dolaylı idare, disiplin toplumu ve ortak sorumluluk, Türk idare geleneğinde 

yerel hizmetlerin ve mahalle bekçiliği teşkilatının işleyiş şeklini anlama noktasında 

anahtar kavramlar olarak değerlendirilebilir. Birbirleriyle bağlantılı olan dolaylı idare, 

disiplin toplumu ve ortak sorumluluk, bu çalışmamızda geleneksel mahalle 

bekçiliğinin merkezi idare karşısındaki rolünü belirlemede temel kavramlar olarak 

kullanılmıştır.   

 Bu üç kavram bir yapı olarak düşünülecek olursa dolaylı idare, bu yapının 

temelinde yer almaktadır. Tilly’nin kavrama atfettiği anlam üzerinden hareket edilecek 

olursa bu kavram ile anlatılmak istenen merkezi idarenin sınırlı etkisine maruz kalan 

yerel birimlerde oluşan ve yerel birimlerde kısmi özerkliğe yol açan yönetim usulüdür 

(2016: 51). Bu tarz idare sisteminin benimsendiği yerlerde halk, merkezi idare 

tarafından gelecek hizmet beklentisi içerisinde bulunmazken, merkezi idare de halktan 

alabileceği en yüksek vergiye odaklanarak oluşturulan mekanizma ile yereldeki işleri 

halka veya ona yakın şahıslara bırakmaktadır. Merkezi idare beklediği vergi miktarını 

tahsil edebiliyor ve yerel bölgede kendisi için tehdit oluşturan asayişsizlik olayları 

bulunmuyorsa toplumsal alana mümkün olduğunca az müdahalede bulunmaktadır 

(Giddens, 2008: 20). 

Disiplin toplumu kavramı, Foucault tarafından günümüze kıyasla çok daha az 

nüfusun var olduğu, kitlesel güvenlik kurum ve araçlarının bulunmadığı sosyal düzeni 

ifade etmek amacıyla kullanılmıştır (2013: 97). Bu toplum düzeninde merkezi idare, 

polis gibi güçleri kullanarak toplumsal alana nüfuz etme gereksinimi duymamaktadır. 

Asayişsizlik ve hırsızlık gibi olaylar sert biçimde bastırılarak yerel düzeyde disiplin 

ortamı oluşturulmaktadır (Tilly, 2001: 201).  

 Dolaylı idare ve disiplin toplumu, ortak sorumluluk anlayışını meydana 

getirmektedir. Bayramoğlu Alada’nın kavrama yüklediği anlam doğrultusunda ortak 
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sorumluluk, bir bölgede yaşayan insanların o bölgede görülecek güvenlik, temizlik, 

yardımlaşma vb. hizmetlerde kendilerini yükümlü görmeleri neticesinde oluşan bir 

dayanışma ahlakını anlatmaktadır. Bu dayanışma ilişkisi çevresinde bir araya gelen 

“cemaat” ortak sorumluluk düşüncesiyle hareket ederek yerel bölgelerdeki ihtiyaçların 

karşılanması için çaba göstermektedir (2008: 175). 

 Ortak sorumluluğu meydana getiren etkenler incelendiğinde mülkiyet ve 

toprak ilişkilerinin ön plana çıktığı görülür. Ortak mülkiyetin olduğu bir toplumda 

bireyler tüketim için üretim yaparlar, takas veya mal birikimi gibi durumlar söz konusu 

olmaz. Dolayısıyla bireyler aidiyetlerini toplum içerisinde kazanırlar (Divitçioğlu, 

2010: 11).  

Ortak sorumluluk anlayışını oluşturan etkenlerin başında insanların güvenliğe 

olan ihtiyaçları gelmektedir. Bu ihtiyaç, insanları bir arada yaşamaya yöneltmiş, 

komşuluk ilişkileri kurup geliştirmeye, yaşanılan bölge için ortak karar alma 

mekanizmalarının kurulmasına sebep olmuştur. Geleneksel mahallede yer alan çıkmaz 

sokak, ortak sorumluluk anlayışının somut bir ifadesidir. Her mahalle sakini, çıkmaz 

sokaktan kendi evine kadar olan kısımdan sorumludur (Aktaran: Kavruk, 2004: 131). 

Ortak sorumluluk anlayışının uygulanmasında mahalle bekçilerinin yeri de önemlidir. 

Dayanışma, birlik ve yardımseverliği çevreleyen mahallelerde ahali toplumsal ahlakı 

gözlerken, “bekçi baba” olarak isimlendirilen bekçiler ise asayişi temin ederek şiddeti, 

hırsızlığı önlemeye çalışmıştır (Bertram, 2008: 231-232). 

Günümüzde kısmi de olsa yerel bölgelerde toplumsal geleneğimizin bir devamı 

olarak ortak sorumluluk anlayışının izleri görülebilmektedir. Özellikle köylerde 

yüzyıllardır uygulanan bir sistem olarak imece usulüyle köylünün işleri ortaklaşa 

yapıldığı bilinmektedir (Keleş, 2009: 203).  

1.7. Doğrudan İdare/Denetim Toplumu/Kamu Düzeni 

Devasa bir idare örgütüne, üretim ve vergilendirme sistemine ihtiyaç olmadan 

yönetim işinin gerçekleştirilebildiği dolaylı idare usulü, ilerleyen dönemde değişime 

uğramıştır. Geleneksel devletlerin sahip olduğu tımar vb. sistemler, etkinliklerini 
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kaybetmeye başlamış, vergi gelirlerinin azalmaya başlamasıyla birlikte iltizam gibi 

yeni vergi kaynakları arayışına gidilmiştir (Ergut, 2015: 89). Dolaylı idareden 

doğrudan idareye geçiş olarak ifade edilebilen bu süreç nüfus sayımları, hane başına 

vergilendirme ve merkezi güvenlik teşkilatının oluşumuna paralel şekilde ilerlemiştir 

(Tilly, 2001: 57).   

Bu noktada Charles Tilly’nin sermaye-devlet ilişkisini anlatmak için kurduğu 

teoride doğrudan idare kavramıyla; yerel bölgelerde toplumsal alana nüfuz edebilmek 

amacıyla devletin merkezi bir vergilendirme sistemi ile tamamen merkeze bağlı bir 

güvenlik gücüne sahip olma ve yerel halka aracı olmadan hükmedebilme isteği 

sonucunda ortaya çıkan yönetim usulü anlatılmak istenmektedir (2001: 57)). 

Doğrudan idare usulünün getirdiği en büyük yenilik, devletin toplumsal alana nüfuz 

edebilirliğini artırmasıdır. Buna paralel şekilde modern devlet anlayışının da 

gelişimiyle birlikte okul, hastane, park, polis ve bekçi gibi güvenlik güçleri, diğer bir 

deyişle devletin vatandaşa görünen yüzleri devletin meşruiyetine katkı sağlayan 

unsurlar hâline gelmiş (Kaplan, 1969: 126-127), bu açıdan merkezi idareye bağlanan 

bekçilik teşkilatı da sahip olduğu rol neticesinde mahallede devleti temsil eden 

konumuna ulaşmıştır. 

Denetim toplumu kavramı ise merkezi idare ve yasalar tarafından sınırları belirli 

olan kurallar çerçevesinde oluşmuş sosyal düzeni ifade etmede kullanılmaktadır. 

Doğrudan idare usulünün yerleşmesiyle birlikte devlet otoritesine ve kurulu sosyal 

düzene karşı gelebilecek girişimler gözetim altında tutulmakta, oluşturulan istihbarat 

ağları ve ulusal polis gücü vasıtasıyla toplumsal alana nüfuz edilebilmektedir 

(Aktaran: Tilly, 2001: 201). Bunun temel nedeni ise 19. yüzyıla gelindiğinde 

devletlerin değişen yapısı ve hukuk devleti anlayışının benimsenmeye başlanmasıyla 

halkın devlete olan bakış açısındaki değişimdir. Önceden askeri güç ve şiddet 

yardımıyla hâkim olunan millete nüfuz edebilmek için artık yurttaşlık bilinci 

aşılamanın gerekli olduğu görüşü ön plana çıkmaya başlamıştır (Ortaylı, 2013: 186). 

Kamu düzeni anlayışı da son iki yüzyılda ortaya çıkan bir dizi gelişmenin 

ürünüdür. Sosyal devlet gibi olgularla da ilişkilendirilebilecek olan bu anlayış, yerel 
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halkı sadece vergi veren kesim olarak görmekten çıkarıp sosyal yardımın yanında 

halkın gözetim ve denetimini de kapsayan bir yaklaşımdır. Klasik anlayışa göre 

“bireylerin güvenlik, kamu huzuru ve sağlık içinde yaşamaları durumu” olarak 

tanımlanan kamu düzeni kavramına modern anlayışla yaklaşanlar ise bu üçlü yapının 

içerisine “genel ahlakı” da dâhil etmektedirler (Gözler, 2007: 559-560).  

Devletin toplumsal alana erişebilmek amacıyla kullandığı yetkiler, kamu düzeni 

anlayışı çerçevesinde oluşmaktadır. Bu nedenle devlet otoritesinin önüne geçebilecek 

aracı güçlerin engellenerek kamu düzeninin merkezi idare tarafından 

gerçekleştirilmesi tercih edilmiştir. Bu noktada idare geleneğimizde kamu düzeni 

prensibini yönetim kademelerine yayma girişiminin başlangıcı 1864 ve 1871 

Nizamnameleri’ne kadar götürülmektedir. Devletin toplumsal alana ve yerel bölgelere 

nüfuz ederek otoritesini artırma çabaları bu iki düzenlemede de yer almıştır (Kavruk, 

2004: 176). 

Kavramı somutlaştırmak adına örnek vermek gerekirse bu yaklaşımın etkisinin 

görülebildiği alanlardan birisi olarak köylerden bahsedilebilir. Ortak sorumluluk 

anlayışının hüküm sürdüğü köylerin bu niteliği 442 sayılı Köy Kanunu ile devam 

etmiş, ülkemizde çok partili yaşama geçişle birlikte köyler, hizmet temininde her şeyi 

merkezi idareden bekler hâle gelmiştir (Kavruk, 2004: 39). Bu noktada diğer 

beklentiler gibi güvenlik temini de merkezin sağlaması gereken bir hizmet olarak 

görülmüştür. Bu açıdan merkezin eline yereli kontrol edebilecek, gözleyebilecek bir 

denetim gücü geçmiş, yerel ise taşıdığı bir sorumluluktan kurtulmanın yolunu 

keşfetmiştir. 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun köy 

imamlarını merkezin bir memuru olarak düzenlemiş ve köyün personeli olma 

sıfatlarına son vermiştir. Dahası bu süreçte köyün personeli olan imam ile merkezi 

idarenin memuru olan imam aynı mahalde bulunabilmiştir (Kavruk, 2004: 87). Köyün 

ihtiyacı olan yeterli personeli istihdam edemeyen devletin yanında köylü yine çözümü 

kendi içinde aramıştır. Ancak bu husus ortak sorumluluk anlayışından kamu düzeni 

prensibine geçiş aşamasında yaşanan eksikliklerin görülmesi açısından sadece bir 
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örnek teşkil etmektedir. Dönüşüme başlayan devlet ortak sorumluluğun aracısı olan 

kurumları bu yolla tek tek kamu düzeni içerisine dâhil etmektedir. 

Söz konusu yönleriyle bu çalışmada kamu düzeni kavramı, modern devlet ile 

birlikte yönetim işinin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için merkezi idareye bağlı 

kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen güvenlik faaliyetleri olarak ele alınmaktadır.    

Gelenek kavramından hareketle Türk idare geleneğinin temel niteliklerinin 

aktarıldığı bu bölümde güvenlik, şehir, mahalle ve bekçi kavramlarına yapılan kısa 

tanımlama ve açıklamalarla çalışmamızda izleyeceğimiz yol tespit edilmiştir. Dolaylı 

idare/disiplin toplumu/ortak sorumluluk ve doğrudan idare/denetim toplumu/kamu 

düzeni kavramlarının açıklanması ile çalışmanın genel çerçevesi oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Bu çalışmamızda mahalle bekçilerinin temel işlevi olan güvenlik 

hususunun incelenerek idare geleneğimiz içerisindeki izlerinin takip edilmesiyle, 

mahallenin ve mahalle bekçilerinin toplum içerisindeki yeri ve öneminin anlaşılmasına 

katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK İDARE GELENEĞİNDE GÜVENLİK 

Türk idare geleneğinde güvenlik hususunu anlayabilmek için öncelikle devletin 

güvenliğe ya da bir bakıma askeri kuvvetlere olan bakış açısının kavranması önem 

taşımaktadır. Bu açıdan fetih anlayışı üzerine dayalı bir idare kültüründe devletin 

üzerinde önemle durduğu kurumların başında ordunun gelmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Nitekim idare geleneğimiz de bu doğrultuda gelişmiş, devletin temel dayanağını ordu 

oluşturmuştur (Köymen, 1970: 2). Söz konusu geleneğin günümüzdeki izleri 

arandığında karşımıza 1982 Anayasası’nın 104. maddesinde bahsi geçen devlet 

başkanının silahlı kuvvetlerin başkomutanlığını temsil ile görevlendirilmiş olması 

hususu önümüze çıkmaktadır. İdare geleneğimizde padişaha başkomutan olarak 

ordunun başında bulunma sorumluluğu yüklendiği düşünülürse söz konusu durumun 

günümüz ile bir benzerlik taşıdığı görülmektedir. 

İlk bölümde bahsedildiği üzere adaletli bir toplum düzeni ve adilane bir yönetim 

için ilk başta tesis edilmesi gereken hususun güvenlik oluşu, güvenliğin yönetim 

birimleri için önemini göstermektedir. Tarihin hemen hemen her döneminde 

görüldüğü gibi güvenlik hususu toplumların en büyük sorunlarından birisini teşkil 

etmiş, devletlerin temel fonksiyonlarının başında toplum için güvenliği tesis etmek 

gelmiştir (USAK, 2012: 10). 

2.1. Yönetim - Güvenlik İlişkisi 

Bir şehirde yönetim biriminin gerekli otoriteyi sağlayabilmesi ve önleyici 

kurallar koyabilmesi; bu kuralların uygulanabilmesi o birimin gerekli güç ve yetkilere 

sahip olması ile orantılıdır. Bu yetkilerin kullanımı ise güvenlik hususuyla ilgilenen 

kurumların varlığıyla mümkün olabilmektedir. Konulan kuralların şehre ve vatandaşa 

benimsetilmesi noktasında belediyelerin zabıta işlevleri ve onların cezalandırma 

yetkileri önem taşımaktadır (Tekeli, 2011: 86-87). Bu da güvenlik ve yönetimin iş 

birliği içerisinde hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. 
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 Türk idare geleneğinin temellerinden birisini oluşturan yönetim-adalet-

güvenlik üçgeninde yönetimin güvenliğe olan ihtiyaç ve etkisi sıklıkla kendini 

göstermiştir. Örneğin Sultan Selim döneminde mahalle sakinleri birbirlerine kefil 

edilmiş, mahalleli güvenlikten bizzat sorumlu olmuştur. Taşradaki görevlilerin 

suistimalleri ve uygulamada yaşanan sorunlardan kaynaklanan faktörler ile gücü 

elinde tutmak ve yerelde güvenliği sağlamak amacıyla Osmanlı idaresi zorunlu olarak 

bu yolu seçmiştir (Levy ve Toumarkine, 2008: 126-127). İdarenin kendisini 

besleyebilecek kaynağa duyduğu ihtiyaç onu zorunlu olarak yerel birimlere 

yakınlaştırmış, yerel birimleri hoşnut kılmanın yolu ise genel açıdan adaleti tesis 

etmek, özelde ise bireylerin can ve mal güvenliğini sağlamaktan geçmiştir. 

2.1.1. Şehir İdaresi ve Güvenlik 

Köy, kasaba ve mahalle gibi birimlere nazaran daha büyük alanları ifade eden 

şehirler, kendisinden daha küçük olan mahallelerin bir araya gelmesinden oluşur. 

Mekânsal olarak büyük alanları işgal eden ve ekonomik ilişkileri ticaret üzerine kurulu 

şehirlerde en başta gelen ihtiyaçlardan birisi de güvenliktir. Öyle ki bir yerleşim 

yerinin şehir olarak nitelendirilebilmesi için, bölge sakinlerinin kendi güvenliklerini 

sağlayabiliyor olmaları veya bunu gerçekleştirecek kurumlara sahip bulunmaları 

gerektiği savunulmuştur (Ergenç, 2013: 94).  

Şehirlerin düzgün ve adaletli idaresi için güvenlik hususu idare geleneğimizde 

göz önüne alınması gereken temel unsurlardan birisini teşkil etmiştir. Padişahlar 

fethedilen yerlerin güvenliği için bağımsız yapıda yerleşim birimleri kurulmasını 

arzulamışlardır. Bu nedenle Osmanlı padişahlarının şeyh gibi dini kanaat önderi sıfatı 

taşıyan kimselere zaviye kurmaları için toprak bağışladıkları ve bu kimselere bir takım 

vergi muafiyetleri verildiği dahi görülmüştür (Yücel, 1974: 674). 

Osmanlı idaresinin hüküm sürdüğü taşra bölgelerinde zamanla vergi gelirlerinin 

azalması ve bundan kaynaklı olarak toprak rejiminde yaşanan değişimler halk üzerinde 

olumsuz etki göstermiştir. İltizam gibi devlet ile halk arasına aracıların koyulduğu yeni 

vergi toplama yöntemleri ve bu işi üstlenen kimselerin suistimale varan muameleleri 
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neticesinde halkın düzeni bozulmuştur. Yerel bölgelerde güven ihtiyacı duyan halk 

“büyük kaçgun” adı verilen göçler neticesinde akın akın şehirlerin yolunu tutmuş, 

Celali isyanlarına kaynak oluşturan bu insan göçü bütün bir toplumun yapısını 

değiştirmiştir (Sencer, 1984: 36). 

17. yüzyılda içlerinde leventlerin de bulunduğu kırsal alanlarda doğup büyümüş 

ancak buralarda istihdam edilmeyen kişiler, iş bulabilmek için şehirlere gitme yolunu 

seçmişlerdir. Genellikle şehir içerisinde kendilerine yer edinemeyen bu kişiler hırsızlık 

gibi suçlara bulaşma eğiliminde olmuşlar, ticari faaliyetler neticesinde varlıklı hâle 

gelmiş kişiler ile kırsaldan göç eden kişiler, şehirlerde bir araya gelmişlerdir. Ortaya 

çıkan güven sorunu ise çoğunlukla hane halkının çözümüne bırakılmıştır. Akdağ’a 

göre mahalle ve hane halkının bu sorunun çözümünde yalnız kalmasının 

nedenlerinden birisi yerelde görevli kişilerin bu görevlerini tam olarak yerine 

getirmemelerinden dolayıdır (1995: 153-159). Bazı devlet görevlilerinin atlı gruplar 

şeklinde gezerek halkın eşyalarını talan etmeleri de 16. yüzyıl sonrasında sıklıkla 

görülen olaylardandır (Özkaya, 1974: 448). Yaşanan bir olayda şehrin gece ve gündüz 

güvenliğini sağlamakla yükümlü olan aseslerin evleri talan ettiği dahi görülmüştür. 

Yine farklı olaylarda gece teftişi için asesleri ve subaşıyı görev başında bulamayan 

kadıların bu görevleri bizzat kendilerinin yerine getirdiği gözlenmiştir. Hatta bu 

dönemde Bursa’da asayiş sorununun önlenemez hâle gelmesiyle birlikte uzun 

zamandır kullanılmayan mahalle kapıları çıkarılan bir fermanla onarılmış ve yeniden 

işlevsel hâle getirilmiştir (Akdağ, 1995: 153-159).  

18. yüzyıla gelindiğinde merkezi yönetim sancaklardaki eski nüfuzunu 

kaybetmiş, taşradaki yöneticilerin halka yüklediği ağır külfetler ve yapılan zulümler 

merkeze yollanan şikâyet dilekçelerinin konusu olmuştur. Osmanlı idaresi ise bu 

şikâyetleri önlemek için adaletnameler çıkartmış ancak bunlar gereken etkiyi 

gösterememiştir. Yerli halktan vergi adı altında zorla eşya ve mal toplayan levent 

topluluklarıyla başa çıkılamamış, büyük güce sahip olan bu gruplara bazen sancakbeyi 

veya kadıların da kolay gelir elde etmek amacıyla destek verdikleri görülmüştür. 

Mahallesinde, köyünde, yaşadığı şehirde zulüm gören, yöneticilerden destek 
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bulamayan çoğu kişi çareyi büyük şehirlere göç etmekte bulmuştur (Özkaya, 1974: 

448-451). Karşılaşılan güçlükler neticesinde yereldeki yöneticilerden destek 

bulamayan halkın ve mahallelinin kendince çözüm yolları araması kaçınılmaz 

olmuştur. 18. yüzyılda taşrada yoğunlaşan eşkıyalık hareketleri başkent İstanbul’a olan 

göçü tetiklemiş, bu göçün neticesinde İstanbul’da yiyecek sorunu oluşmuş, terk edilen 

şehirlerde kalan halk üzerindeki vergi yükü artmıştır. Osmanlı idarecilerinin bu 

sorunlara karşı bulduğu çözüm ise kalıcı süreli göç eden hanelerin eski memleketlerine 

gönderilmesi ve kaza halkının birbirlerine kefil edilerek komşularını göçten uzak 

tutmalarının sağlanması olmuştur (Özkaya, 1974: 460-461). 

2.1.2. Mahalle İdaresi ve Güvenlik  

Birbirleriyle birleşerek bir bütün halinde şehirleri oluşturan mahalleler yerel 

bölgelerde idarenin ve güvenliğin en temel birimlerinden birisidir. Bu açıdan 

bakıldığında şehirlerde güvenliğin sağlanması, esasında mahallelerdeki güvenli 

yaşamın bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır. 

Mahalle düzeyinde güvenliğe inildiğinde Türk idare geleneğinin ve onun taşraya 

olan bakış açısının yansımaları net bir biçimde görülebilmektedir. Daha önce 

bahsedildiği üzere tımar sistemi ve ilerleyen dönemde iltizam uygulamasıyla 

hedeflenen amaç yerel halkın gündelik yaşamına dâhil olmadan en yüksek vergi 

gelirini elde etmekti. Dolayısıyla merkezi idare elde edeceği vergi hasılatını 

düşünmüş, mahalle idaresi ve güvenliğini yerel birimlere bırakmıştır. 

 Mahallelinin birbirine olan zincirleme sorumluluğundan dolayı mahallenin 

güvenlik ve huzurunu sağlama görevi de yine mahallelinin kendisine düşmüştür. Bu 

açıdan mahallelinin gerektiği zaman mahallenin düzenini bozan, ahlak dışı 

davranışlarda bulunan kimseleri mahalleden çıkartma hakları dahi bulunmuştur 

(Ergenç, 2013: 81).  

Çıkmaz sokaklar da mahallenin güvenliğinde önemli bir yer teşkil etmiştir. 

Genel kullanıma açık olan sokakların yanında bir tarafı kapalı çıkmaz sokaklar 

mahalledeki güvenlik ihtiyacının bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Mahalle 
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sakinleri yeri geldiğinde bir kapı vasıtasıyla mahalleyi dış dünyaya kapatma imkânını 

hazırda bulundurmuşlardır (Aktaran: Kara, 2014: 197). Çıkmaz sokakları bulunan 

mahallelere yabancı kimselerin girmesi mahallelinin sosyal kontrolü neticesinde çok 

sınırlı düzeyde kalmıştır. 

Mevcut Belediye Kanunu’muzda da mahalle birimine “güvenli bir idari birim” 

sıfatı verilerek idare ve güvenlik birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak görülmüştür. 

2.2. Türk İdare Geleneğinde Yerel Güvenlik 

Türk idare teşkilatında güvenlik, idari taksimatın güvenlik birimlerine göre 

yapılmasında olduğu gibi idarenin üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi 

olmuştur. Selçuklu dönemindeki uygulamaya benzer şekilde Osmanlı Devleti 

yöneticileri de yeni fethedilen şehirlerin yönetim işini fethi gerçekleştiren beylere 

bırakmıştır. Beylerbeyi şehirlerin veya eyaletlerin idaresini ve güvenliğini; 

sancakbeyi, sancakların idaresi ve güvenliğini sağlamıştır. Savaş döneminde sancağı 

altında bulunan tımarlı sipahileri toplayan sancakbeyleri beylerbeyinin öncülüğünde 

sefere çıkmışlardır (Şafak, 2012: 439). Osmanlı’nın klasik dönemindeki köy, kaza, 

sancak ve beylerbeyilik şeklindeki ayrım güvenlik-yönetim ilişkisini gösteren bir 

örnektir. 

Osmanlı yöneticileri ülkede barış ve huzur ortamını sağlamanın ve korumanın 

adaletli yönetimin yanı sıra güvenlik hususuna verilecek önemle olacağının 

farkındaydılar. Osmanlı idaresinin uzunca bir süre kullandığı tımar sistemi bu 

güvenliği sağlamanın araçlarından birisiydi. Toprağı işleme ve kamu düzenini 

sağlama, tımar sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesiyle gerçekleştirilebiliyordu. En 

küçük yerleşim birimlerini dahi içine alan bu uygulama ile yerel bölgelerde eşkıyalık, 

haydutluk gibi girişimler engellenebiliyordu. Tımar sahibi olabilmek için askeri 

kökenli olmanın şart koşulmuş olması Osmanlı idarecilerinin tımar sistemiyle 

güvenliği sağlama amacı taşıdıklarını göstermektedir. Tımar sahipleri olan sipahiler 

kendi tımarının güvenliğini sağlarken daha geniş yerel bölgelerde subaşı ve 

sancakbeyleri güvenlikten sorumlu kimselerdi. Subaşı ve sancakbeylerinin güvenliği 
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sağlamaları bir ölçüde tımarlı sipahilerin kendi arazilerindeki güvenliği 

sağlamalarından geçtiği için başlarda sultanın fermanıyla verilen tımarlar sonraları 

beylerbeyi, 15. yüzyılda ise sancakbeyleri ve subaşılar tarafından verilmeye 

başlanmıştır (İnalcık, 2003: 117-118). 

Yerel bölgelerin güvenliğine katkıda bulunan ve toprağın ekilip biçilmesini 

sağlayan tımar sisteminin diğer bir işlevi de padişahın eyaletlerdeki yürütme gücünü 

temsil etmesidir. Sipahilere verilen yöneticilik görevleri, sipahilerin yerelde bir polis 

gücü gibi hareket etmelerine fırsat vermiş ve halkı koruma vazifesini üstlenmelerine 

neden olmuştur (İnalcık, 2003: 121). 

2.3. Türk İdare Geleneğinde Yerel Güvenlik Birimleri 

Osmanlı idare teşkilatının yereldeki yansımaları bey ve kadıdan ibaret değildir. 

Sorunların büyüklüğü ve görevlerin ehemmiyeti açısından bu kişilere yardımcı olarak 

hizmet veren birçok görevli bulunmaktadır. Yerelde güvenliğin sağlanmasında asayiş 

uygulamalarından sorumlu ve kolluk gücüne sahip olan subaşı, ticaret işlerinden 

sorumlu olan muhtesip, damga ve kaban eminleri, merkezden gönderilen kapıkulu 

askerleri bunlar arasında sayılmaktadır (Ergenç, 2013: 333). Geceleri görev yapan 

asesler ve bekçiler güvenlikten sorumlu görevliler içinde yer almaktadırlar (Toprak, 

1993a: 457). 

 Güvenliğin sadece silahlı güç ve otorite kullanılması yoluyla değil birtakım 

örgütlü ilişkiler ağıyla sağlanabileceği de kabul edilirse mahalle sakinlerinin bir 

güvenlik teşkilatı gibi çalıştığı düşünülebilir. Mahalleye yeni gelen bir kişiden kefalet 

istenmesi, mahallelinin mahalleye giren çıkan insanları kontrol etme çabaları, yabancı 

kimselerin girdiği evlerin hoş karşılanmaması mahallelinin denetim ve güvenlik 

unsurlarına olan eğilimini hatta zorunluluğunu göstermektedir (Faraoqhi, 2005: 177). 

 Toplumsal güvenliğin sağlanması devletin esas fonksiyonlarından birisidir. Bu 

unsurlar mahalle düzeyine indirgendiğinde ise karşımıza resmi ilişkiler ağına dâhil 

olmayan durumlar çıkabilmektedir. Birbirine sıkı bağlarla bağlı birçok ailenin 

bulunduğu mahallede bu tanınmışlık ve sürekli bir arada olma durumundan dolayı bir 
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kimsenin şeref veya saygınlığı daha önce gelmekteydi. Mahalle içerisinde bu 

niteliklerini yitiren bir bireyin maddi-manevi tüm ilişkilerini yitirecek olması, Osmanlı 

mahallesinde saygınlığın kanundan öte önem verilen bir unsur olmasına sebebiyet 

vermiştir. Bu nedenle Osmanlı mahallesinin güvenliği, mahallede söz sahibi olan 

kimselerce sağlanmıştır (Levy, 2008: 136). 

Ahlak ve saygınlığın ön plana alındığı Osmanlı mahallesinde, toplumsal ahlakın 

korunması görevi zaman zaman mahallelinin kendisine düşmüştür. Mahalle baskını 

olarak adlandıran husus buna örnektir. Mahallelinin şüpheli olarak gördüğü veya 

mahalleye sonradan gelmiş kimseler üzerine yoğunlaşan gözetim, şüphenin 

kuvvetlenmesi halinde baskın haline dönüşebilmiş, halkın esas unsur olduğu bu 

baskınlarda mahallenin imamı ve bekçiler de baskıncı gruba dâhil olmuşlardır (Tarih 

Vakfı, 1993b: 240). 

İdare geleneğimiz içerisinde yerel güvenlik birimlerini incelerken gerek 

incelenen dönemin zamansal uzunluğu gerekse bu gelenek içerisinde meydana gelen 

Tanzimat gibi geleneğin değişimini hızlandıran ve ona yön veren girişimler nedeniyle 

yerel güvenlik birimlerinin geleneksel(klasik) ve modern olarak ikili bir ayrım 

şeklinde aktarılması konunun incelenmesini kolaylaştıracaktır. Geleneksel dönem 

yerel güvenlikten kasıt yerel bölgelerde ortak sorumluluk anlayışının hüküm sürdüğü 

düzeni, modern dönemle ifade edilmek istenen ise özellikle Tanzimat ile başlayan 

yoğun değişim sürecinde yerel bölgelerde güvenliğin sağlanmasında toplumun etken 

bir öge olmaktan çıkarılarak kamu düzeni anlayışına geçiştir.  

2.3.1. Geleneksel Dönem Yerel Güvenlik Birimleri 

Güvenlik hususunun ortak sorumluluk anlayışından hareketle ele alındığı bu 

çalışmada yerel güvenlik birimlerinin geleneksel dönemi olarak bahsedilecek olan 

zaman aralığı ortak sorumluluğun hâkim olduğu dönemi ifade etmektedir.  

Mahallelinin ihtiyaçlarının karşılanması, görevlilerin ücretlerinin ödenmesi gibi 

konularda merkezden aktarılan bir kaynağın olmaması nedeniyle mahalleliye önemli 

görevler düşmüş, harcama yapılabilecek kaynak arayışını mahalleli gerçekleştirmiş ve 
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bunun sonucu olarak da denetim işini yine mahalleli kendisini üstlenmiştir. Ortak 

sorumluluk olarak kavramsallaştırılan bu husus mahallelinin yönetime dâhil olmasını 

zorunlu kılmıştır (Bayramoğlu Alada, 2008: 175). 

  İdare geleneğimizin oluşmaya başlamasından 19. yüzyılın ilk yarısına kadar 

olan süreçte çoğu güvenlik teşkilatı ortak sorumluluk anlayışı üzerine kurulmuş ve 

faaliyet göstermiştir. Bu teşkilat/görevlilerin değişimi ve görevlerinden bahsedilmesi 

ortak sorumluluk anlayışının kavranmasına yardımcı olacaktır.  

2.3.1.1. Beylerbeyi 

Temel idari birimi sancak olan Osmanlı taşra yönetiminde sancakların üzerinde 

beylerbeyilik veya eyalet adı verilen idari birimler bulunmaktadır. Beylerbeyi veya 

sonrasında vali olarak isimlendirilen yöneticiler ise padişahın otoritesini eyaletlerde 

temsil etmek üzere yetkilendirilmiş olan kimselerdir. Kul sistemi esasıyla atamaları 

yapılan beylerbeyleri altında bulunan sancakbeyi ve sipahilerle birlikte taşraya ait 

güvenlik zincirinin en üst kısmını temsil etmektedirler (Yücel, 1974: 665). Şer’i yargı 

işleri dışında padişahın temsilcisi olarak eyalette tam yetki sahibidirler. Kadı dışındaki 

görevliler de görev yönünden yine beylerbeyine bağlıdırlar (Sencer, 1984: 27). 

Alt yönetici kademelerinde başarıyla hizmet görmüş olmak, güvenilir bir sarraf 

ile kethüdayı kefil göstermek şartıyla vezir rütbesini taşıyan kimseler sadrazamın arzı 

ve padişahın onayı ile doğrudan merkezi idare tarafından beylerbeyi olarak 

atanmışlardır. Sorumlu oldukları bölgenin idari ve mali yöneticileri olmasının yanı sıra 

beylerbeyiler, güvenliğin sağlanmasında askeri görevlere sahip olmuşlardır (Çadırcı, 

1987: 1215-1222). 

Türk idare teşkilatında şehirlerin veya eyaletlerin idare ve güvenliğinden 

sorumlu kimseler olan beylerbeyilerin görevleri şu şekilde özetlenmektedir 

(Oğuzoğlu, 2010: 51): 

- Merkezin hükümlerini yerel bölgelerde uygulamak, 
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- Görevli olduğu bölgede adaleti tesis etmek, 

- Görevli olduğu bölgeyi imar etmek, bayındır hale getirmek, 

- Hırsızlık gibi asayiş olaylarını engellemek, 

- Harekete hazır bir orduyu emri altında bulundurmak. 

2.3.1.2. Sancakbeyi 

Hiyerarşik düzende beylerbeyinin altında, sipahilerin üstünde yer alan 

sancakbeyleri sancağın en büyük yöneticisi konumundadır ve beylerbeyleri gibi kul 

sistemi esasıyla atanmışlardır. Sancakbeyleri askeri ve idari olmak üzere iki tür görevi 

yürütmüşlerdir. Askeri görevleri, emri altındaki tımarlı sipahilerle birlikte sefer 

zamanı orduya destek olmak iken idari görevleri ise şehirde düzeni sağlamak ve adaleti 

gerçekleştirmektir. Güvenlik hususuyla alakalı olan bu iki durum da sancakbeylerini 

yerelde güvenlikten sorumlu birimler hâline getirmiştir (Yücel, 1974: 666). 

2.3.1.3. Yeniçeri Teşkilatı  

Küçük bir beylik halinde kurulan Osmanlı Devleti, fetihler sonrasında 

genişleyen toprakları ve artan nüfusu sebebiyle çok daha fazla sayıda askere ihtiyaç 

duymaya başlamış, bu durum ise yöneticilerin güvenlik alanında yeni uygulamalar 

aramalarına neden olmuştur. Pençik adı verilen sistemle gayrimüslim savaş esirleri 

arasından seçilen kimseler eğitilmeye başlanmış ve böylece yeniçeri teşkilatının 

temelleri atılmıştır (Şafak, 2012: 440). Avrupa’da kurulan ilk daimî ordu olarak anılan 

yeniçeri teşkilatı devletin genişleme döneminde uç beyleriyle birlikte çalışmış, 

fetihlerde önemli roller üstlenmişlerdir (İnalcık, 2010: 13). 

Serdar veya yeniçeri zabitinin komutası altında bulunan yeniçeriler merkezde de 

görev almış ancak daha çok taşrada, sancaklarda görevlendirilmişlerdir. Yeniçerilerin 

taşrada konumlandırmasındaki temel amaç yerel bölgelerde merkeze rakip olacak 

güçler oluşmasının önüne geçilmek istenmesidir. Padişahın otoritesini taşrada temsil 

eden yeniçeriler garnizon şeklinde düzenlenmişlerdir (Yalçındağ, 1970: 24),(Yücel, 
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1977: 500). Celali isyanları sonrasında şehirlerde güvenlik sorunun artması 

neticesinde yeniçeri teşkilatı da hızla büyümüştür. Hazinenin yükünü fazlasıyla artıran 

bu durum ilerleyen dönemde maaşların ödenememesiyle başlayan birçok sorunun da 

çıkış noktası olmuştur (İnalcık, 2010: 17). 

Osmanlı Devleti’nde şehirlerde güvenlikten sorumlu birimlere bakıldığında öne 

çıkan ilk kurum yeniçeri teşkilatıdır. Başkent ve taşrada güvenliğin esas unsurunu 

oluşturan yeniçeriler gerektiğinde vergi toplanmasına yardım etme gibi hizmetlerde de 

bulunmuşlardır (Çadırcı, 1987: 1220). 1826 yılında kaldırılıp görevlerini Asakir-i 

Mansure-i Muhammediye Teşkilatı’na devreden yeniçeri teşkilatı Osmanlı Devleti ve 

halkına uzun yıllar hizmet vermiş, işlemez hâle geldiği zaman birtakım güçlüklerin 

ardından kaldırılabilmiştir (Yağar, 2002: 1149). 

2.3.1.4. Redif Teşkilatı 

1826 yılında II. Mahmut’un yeniçeri ocağını kaldırmasıyla birlikte oluşan boşluk 

Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla kurulan yeni ordu vasıtasıyla doldurulmaya 

çalışılmıştır. Devletin içinde bulunduğu durum ve ekonomik yetersizlikler bu yeni 

güvenlik teşkilatından beklenen sonucun alınmasını engellemiştir. 1834 yılında 

toplanan bir Meclis-i Şura toplantısında bütün sancakları kapsayacak şekilde Redif 

adıyla yeni bir askeri teşkilat kurulması kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir 

(Çadırcı, 1963: 65-66). 

 Esas amacı Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusuna destek olma ve yerel 

bölgelerde güvenlik konusunda halkı eğitmek olan redif teşkilatı; eşkıyalık ve hırsızlık 

gibi birtakım asayiş olaylarının engellenmesinden sorumlu olmakla birlikte önemli 

kavşak ve geçitlerin korunması görevini de üstlenmiştir (Özcan, 2013: 178-179). 

Tanzimat Dönemi kurumlarının sürekliliği ve kırılganlığı göz önüne alındığında 

uzunca bir süre faaliyet göstermiş olan redif teşkilatı 1912 yılında müstahfız 

bölüklerine dönüştürülerek uygulamadan kaldırılmıştır (Özcan, 2007: 524-526). 
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2.3.1.5. Kadı 

Türk idare geleneği içerisinde ayrı bir yeri ve önemi bulunan kadılar, Türk ve 

İslam Devletleri’nde olduğu gibi Osmanlı döneminde de halk arasında oluşan sorunları 

çözmek ve adaleti sağlamak için görevlendirilmişlerdir (İpşirli, 1997: 602). Şer’i 

hükümlere göre anlaşmazlıkları çözme yetkisine sahip olan kadılar güvenlik ve idare 

hususunda farklı görevleri de yürütmüşlerdir. 

İdari, mali ve askeri görevleri bulunan kadılar, yaptıkları işler karşılığında 

mahkemeden elde ettikleri gelir ile geçimlerini sürdürmüşler, mali yönden merkezden 

bağımsız hareket etmişlerdir (Yücel, 1974: 667). 

Osmanlı kadısı mahkeme başkanlığı sıfatının yanı sıra merkezi yönetimin bir 

temsilcisi olarak padişah adına asayiş, yönetim ve belediye işleriyle ilgilenen kimsedir. 

Doğrudan doğruya yerelde padişahın kişiliğini temsil eden kadı bu yönüyle 

beylerbeyinden de ayrılmaktadır. Padişahın beratı üzerine tayin edilen kadı, padişah 

fermanıyla ihtiyaç olan bölgede mahkeme kurmuş ve padişahın adaletini halka 

dağıtmıştır (Yağar, 2002: 1138-1139). İdari, adli ve polislik görevleri üstlenmesinin 

yanı sıra kadılar halkın odun ve yiyecek gibi temel gereksinimlerinin iaşesi için de 

faaliyette bulunmuşlardır (Ergut, 2015: 97).  

 Kadılar merkezi yönetimi temsil etmekte birlikte yerelde geniş yetkilere 

sahiptirler. Mali açıdan merkezle bağları bulunmayan kadıların hazineye para 

gönderme gibi yükümlülükleri de bulunmamaktadır. Bu özelliğiyle kadılar bir devlet 

memurundan ziyade yerel yönetici sıfatıyla hareket etmişler, esas gelirlerini 

mahkemeden sağlamışlardır (Yücel, 1977: 503-506). Naip, subaşı, ases, kethüda gibi 

görevlilerin de yardımını alarak kaza birimlerini yönetme işiyle meşgul olmuşlar, 

sıklıkla sokak ve çarşılarda teftişte bulunmuşlardır (Tongur, 2016: 23), (Sencer, 1984: 

29). 
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2.3.1.6. Subaşı 

Subaşılar, şehirlerde kamu düzeninin sağlanmasından birinci derecede sorumlu 

olan emniyet görevlileridir. Subaşıların idare geleneğimiz içerisindeki yerine 

bakıldığında “ilk zabıta amiri” olma özelliği ön plana çıkmaktadır (Alyot, 2008: 10). 

Şahne olarak da adlandırılan subaşıların atama işlemleri Selçuklu geleneğinde olduğu 

gibi Osmanlı idare teşkilatında da bizzat padişah tarafından yapılmıştır (İpekten, 1989: 

163). 16. yüzyıldan sonra beylerbeyi veya sancakbeyleri tarafından atamaları 

yapılmaya başlanan subaşılar eyaletlerde ve sancaklarda güvenlikten sorumlu asli 

görevlilerden birisi hâline gelmiştir (Yücel, 1974: 666). 

Selçuklu idare teşkilatında eyalet valisi gibi hizmet gören subaşılara daha küçük 

görev alanları verilmesi Osmanlı subaşısını bu açıdan farklılaştırmıştır. Böylelikle 

Osmanlı’da şehir merkezlerinde görevli olan şehir(miri) subaşısı ile köy ve 

kasabalarda bulunan il(tımar) subaşısı olarak iki tür subaşı görev yapmıştır (Yağar, 

2002: 1141). 

Subaşıların sancakbeylerinin emir ve komutasında görev yapmaları subaşılık 

şeklinde idari birimler oluşmasına sebep olmuş, bu birimlerde görevli subaşılar görevli 

oldukları alanlarda güvenlikten sorumlu olmuşlardır (Yücel, 1974: 666). 

Subaşılar zaman zaman yaptıkları çarşı ve pazar denetimleri, mahallenin 

temizlik işlerinin kontrolü gibi görevlerin yanı sıra emirleri altında bulunan asesbaşılar 

ile geceleri devriye görevini de yürütmüşlerdir (Yağar, 2002: 1141). 

2.3.1.7. Asesbaşı ve Asesler 

Şehir subaşısının idaresi altında asesbaşı adı verilen görevliler bulunmaktadır. 

Asesbaşılar subaşının emrinde güvenliğin sağlanmasıyla yükümlü olmuşlardır. 

Subaşılarla iş birliği içerisinde görev yapan asesbaşılar geceleri devriye gezip asayiş 

işiyle meşgul olmuş, gündüzleri ise çarşı ve mahalleleri dolaşarak suçlu izi 

sürmüşlerdir. Yakalanan suçlular, bir nevi karakol olan yeniçeri kulluklarına sevk 

edilerek buralarda cezalandırılmıştır. Bunun yanında asesbaşıların emrindeki 
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görevlilerle birlikte savaş zamanında orduya katıldıkları da görülmüştür (Alyot, 2008: 

62). Yanı sıra cuma günleri sadrazamın yol güvenliği için hizmet ettikleri de 

aktarılmaktadır (Yağar, 2002: 1141-1142). 

Osmanlı İstanbulu’nda sadrazamın emri altında güvenlikten sorumlu olan 

subaşılar, yasakçı olarak adlandırılan yeniçeri ocağına bağlı askerlerle birlikte asayişi 

sağlamaya çalışmış, 14. yüzyılda yasakçıların yanında gece bekçiliği vazifesi gören 

asesler yer almıştır (Metin & Eraslan, 1992: 9). Dolayısıyla da Osmanlı’da iç 

güvenlikten sorumlu olan beylerbeyi, sancakbeyi, kadı, subaşı gibi görevlilerin 

yanında asesbaşılar ve onun sorumluluğunda olan asesler, çarşı ve mahalle bekçilerine 

çok daha yakın konumda bulunmuşlardır. Nitekim elde edilen bilgiler halkın 

asesbaşılara yardımcı olmaları için gece bekçileri görevlendirdiklerini göstermektedir 

(Yağar, 2002: 1142). 

2.3.1.8. Mahalle Muhtarları 

Geleneksel dönemde yerel güvenlikten sorumlu olan diğer bir birim ise mahalle 

muhtarlıklarıdır. Mahalleli tarafından seçilen muhtarlar güvenlik işlerinden de 

sorumlu tutulmuşlardır. Muhtarların mahallenin güvenliğini sağlamak adına sorumlu 

olduğu görevleri şu şekilde sıralanabilmektedir (Çadırcı, 1987: 1238-1239): 

 - Mahalleye dışarıdan gelen kimseleri takip etmek, 

- Dışarıdan gelen kimselerin taşımakla yükümlü oldukları mürur tezkerelerini 

incelemek, geliş sebepleri ve kaç gün kalacaklarını öğrenmek, 

 - Tezkeresi bulunmayanları mahalleye almamak, 

 - Mahalleye kalıcı süreli göç eden kimselerin kalacakları yerleri belirlemek, 

kefalet işlerini yapmak ve gerekli defterlere kaydederek durumu Defter Nazırı’na 

bildirmek, 

 - Mahalleden göç etmek isteyen kimselere mürur tezkeresi almak için ön şart 

olan mühürlü pusulayı vermek, 
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 - Mahallelinin doğum, ölüm, sicil kayıtlarını tutmak. 

Geleneksel dönemde mahalle güvenliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenen 

muhtarlar 1864 Nizamnamesi ile birlikte başlayan süreçte etkinliklerini kaybetmeye 

başlamışlardır. Bu dönemde mahallenin eski dokusunda başlayan değişim II. 

Meşrutiyet’in sonrasında yeni bir döneme girmiştir. Mahalle muhtarlığı önemini 

kaybetmiş, 1934 yılında fiili olarak kaldırılmakla birlikte 1944 yılında tekrar 

kurulmuştur (Bulut ve Kara, 2011: 23). Ancak bu yeni muhtarlık teşkilatı, geleneksel 

Osmanlı mahallesinin ortak sorumluluk esasına dayalı güvenlik anlayışına uzak 

kalmıştır.  

2.3.1.9. Mahalle İmamları 

Yerel güvenlik hususunda önem taşıyan diğer bir görevli ise mahalle imamıdır. 

Mahalle üzerindeki nüfuzu, bir yetkiye sahip olmaktan ziyade ahali nezdindeki 

saygınlıklarından kaynaklanan imamların yerel yönetici sıfatı taşıdıkları 

görülmektedir. İmamlar, kadılara yardımcılık etmekte, üstlendikleri dini görevlerle 

birlikte yerel güvenliğin sağlanması noktasında da önem arz etmektedirler. İmamların 

yerel güvenlik ile ilişkilendirilebilecek olan görevleri şu şekilde sıralanabilmektedir 

(Arık, 1997: 27–28):  

- Halk arasındaki anlaşmazlıklarda arabulucu sıfatı üstlenip asayişin teminine 

yardımcı olmak, 

- Mahalleye giren ve çıkanları denetim altında tutmak, 

- Mahalle sınırları içerisinde bulunan evlerde içki içilmesine ve geceleri sazlı ve 

sözlü eğlenceler düzenlenmesine engel olmak, 

- Evlenme, boşanma ve taşınma işleri ile ilgilenmek. 
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2.3.1.10. Mahalle Bekçileri 

Geleneksel dönemde yerel bölgelerde güvenlikten sorumlu birimlerden bir 

diğeri mahalle bekçileridir. Bekçiler, mahallenin nüfusuna ve ihtiyaca göre 

görevlendirilmiş, sokaklarda emniyetin sağlanmasından sorumlu tutulmuşlardır 

(Tongur, 2016: 94). Çalışmanın esasını oluşturan mahalle bekçileri 4. bölümde 

detaylıca incelenecektir. 

2.3.1.11. Diğer Birimler 

Yukarıda değinilen güvenlik birimlerinin dışında farklı görevleri yürüten 

kurumlar da bulunmuştur. Mahalle bekçilerinin dışında “bekçilik” sıfatı taşıyan 

kimseler de yerel güvenlik hususunda görev edinmişlerdir. Yangınları izlemek ve 

duyurmakla görevli olan köşk bekçileri, çarşıların güvenliğini sağlamakla yükümlü 

çarşı pasbanları, bağ ve bahçeleri bekleyen korucular bu kişiler arasında sayılmaktadır 

(Tongur, 2016: 94). 

Yasakçılar adı verilen bir diğer grup yeniçeriler arasından seçilmekte ve 

yerleşim birimlerinde merkezi idarenin koymuş olduğu yasakların uygulanıp 

uygulanmadığını denetlemektedirler. “Deştban” ismi verilen görevliler ise köylerde 

bağ ve bahçelerin korunmasıyla yükümlü tutulmuşlardır (Dalyan, 2016: 4-5). 

Kır serdarlığı adı verilen farklı bir birim asayiş eksikliğinin duyulduğu 

zamanlarda görevlendirilmekte, ticari yolların ve köy halkının güvenliğini 

sağlamaktadırlar (Aktaran: Dalyan, 2016: 29).  

 Yerel bölgelerde güvenlik hususuyla görevlendirilmiş olan diğer bir birim ise 

böcekbaşılardır. Böcekbaşılar bir nevi gizli polis teşkilatının başkanı gibi çalışmakta 

olup emri altında bulunan ve “salma” ismi verilen görevlilerle birlikte suçlu avına 

çıkmışlardır. Kılık değiştirerek sokaklarda dolaşarak düzene aykırı harekette 

bulunanlara müdahalede bulunmuşlardır (Alyot, 2008: 65).   
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İsimleri daha da artırılabilecek olan bu birimlerin birçoğu Osmanlı Devleti’nin 

yıkılışına kadar faaliyette bulunmuş, devletin idare ve güvenlik anlayışında meydana 

gelen birtakım değişimler sonucunda yapısı değişen kurumlardan bir kısmı Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’ne intikal edebilmiştir. Mahalle bekçileri bunun tipik örneğini 

oluşturmaktadır. 

2.3.2. Modern Dönem Yerel Güvenlik Birimleri 

İdare geleneğimizde geleneksel güvenlik anlayışındaki değişim, ülke içinde 

yaşanan isyan gibi birtakım olaylar neticesinde merkezi idarenin taşradaki eski gücünü 

yitirmesi ve ayanlık kurumunun ortaya çıkışına kadar götürülmektedir. Bu kanıya 

varılmasının sebebi 18. yüzyılın ilk yarısında yerel bölgelerde söz sahibi kimselerin 

ön plana çıkmasıyla birlikte idare teşkilatındaki dönüşüm sürecidir. Bu dönemle 

birlikte eyaletlere merkezden valilerin gönderilmesi yerine o bölgenin öne çıkmış 

kimseleri ayan olarak idareci sıfatı yüklenmiş, ayanlığın ortaya çıkışıyla sancaklar ve 

hatta nahiyelerde söz sahibi olmaya başlayan yerel yöneticiler, devletin adalet, maliye 

ve polis düzeninde köklü değişimlerin yapılmasına neden olmuştur (Akdağ, 1970: 51). 

Genel kolluk kuvvetleri olarak bilinen jandarma ve polisin; geçmişte 

güvenlikten sorumlu birimlere bakıldığında daha kısa bir tarihe sahip oldukları 

görülmektedir. Ordudan ayrı bir sivil polis teşkilatının ortaya çıkışı, bu çalışmada yerel 

güvenlik birimleri için “modern” dönemin başlangıç noktasını oluşturmaktadır.  

2.3.2.1. Polis 

Askeri birliklerin ve askerlik mesleğinin dışında bağımsız bir sivil polis 

teşkilatının kurulması Tanzimat’ı takip eden değişim ve dönüşümler silsilesinin 

ürünüdür. 1845 yılında ilk polis teşkilatının kurulması idare geleneğimiz içerisinde 

güvenliğe dair bir dönüm noktası olmuştur. Bu ilk polislik uygulaması bir plan 

dâhilinde olmaktan çok deneme amacıyla ortaya çıkmış, nitekim 1846 yılında kurulan 

Zaptiye Müşiriyeti’yle birlikte asker ve polis aynı çatı altında tekrar birleştirilmiştir 

(Ergut, 2015: 104-106).  
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1846 ile 1879 yılları arasını kapsayan ve Tevhid-i Zabıta olarak adlandırılan 

dönem ordu ve polisliğin bir arada olduğu dönemdir. İlk polis teşkilatı denemesinin 

ardından askeri düzene geri dönülmüş, ülke içinde yaşanan güvenlik sorunlarına 

çözüm bulmak ve sorunların devletin dışa açık bir duruma geldiği bir dönemde dış 

müdahalelere izin vermemek amacı ve II. Abdülhamit’in de etkisiyle 1879 yılında 

Zaptiye Nezareti’ne bağlı ancak ordudan bağımsız bir polis teşkilatı tesis edilmiştir. 

Kaldırılan Zaptiye Müşiriyeti’nin memurları Serasker’e bağlanmış ve “jandarma” ismi 

verilmiştir (Ergut, 2015: 140). 

Bu ayrımın ardından polislik uygulaması 1881 yılında İstanbul’da resmen 

başlamış olup, 1893 yılına gelindiğinde Anadolu’da 15 şehirde polis teşkilatı 

kurulmuştur (Alyot, 2008: 182-184). 19. yüzyılda yaşanan devletin bürokratik 

yapısındaki dönüşüm süreci vilayet meclisleri ve valiler yoluyla idarenin 

merkezileştirilmesi çabaları polisin gelişim sürecine de yansımış, ortak sorumluluk 

üzerine dayalı güvenlik anlayışının benimsendiği yerel bölgelerde merkezi idarenin 

söz sahibi olabilmesi için devletin polise bakış açısının değişimi şart olmuştur (Ergut, 

2015: 120). Bu süreçte çıkarılan birtakım mevzuat yerel güvenlik birimlerinin 

gelenekselden moderne geçişini özetlemektedir. 1896 tarihli bir talimatnamede şu 

ifade yer almaktadır (Alyot, 2008: 189): “Asayişi bozan herhangi bir hadisenin 

zuhurunda halk iş ve gücüyle meşgûl olacak ve polisin işine hiçbir suretle müdahale 

etmiyecektir. Aksi hareket edenler hemen polis tarafından yakalanır”. Bu maddeden 

çıkarılan sonuç şudur: Esasında ortak sorumluluk temelinde suçluyu tespit ve 

yakalamada etkin bir görev üstlenen halk, olayın öznesi olmaktan çıkarılarak bu görev 

polise tevdi edilmektedir.   

Tanzimat ile başlayan ve devletin yıkılışına değin giden süreçte yerel güvenlik 

noktasında polisin rolü merkezi idare tarafından belirlenmiştir. Tanzimat 

yöneticilerinin hedefi, üzerinde tam hüküm kurulamayan yerel güç unsurlarını merkezi 

idarenin bir uzantısı olmaktan çıkarıp onu merkezi idare içerisine almaktır. Dolaylı 

idareden doğrudan idareye geçiş olarak da yorumlanabilen bu durum merkezi idarenin 

toplumsal tabana inme arzusunun bir sonucudur (Ergut, 2015: 125). 
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Abdülhamit’in tahta gelişinden sonra üzerinde önemle durulan toplumsal 

grupların denetimi hususu idare geleneğimizde polisin kurumsallaşması sürecine 

katkıda bulunmuştur. Ancak bu kurumsallaşma süreci hizmet görme üzerinden değil 

baskı kurma yoluyla başlamış, İttihat ve Terakki yönetiminin polise bakış açısı da bu 

doğrultuda gerçekleşmiştir. Abdülhamit döneminde uygulaması başlanan 1907 tarihli 

polis nizamnamesi İttihat ve Terakki yönetimince de uygulanmıştır (Ergut, 2015: 150-

151).  Merkeziyetçi bir tutum sergileyen İttihatçılar, Tanzimat ve Abdülhamit 

dönemlerinde çözülememiş ve topluma nüfuz edememiş olan idari yapının 

çözümlenmesi gerektiğini düşünmüşlerdir. Bu nedenle İttihatçılar güvenlik birimlerini 

yönetim-halk bütünleşmesinin bir aracı olarak kullanma eğiliminde olmuşlardır 

(Ergut, 2015: 159). 

 Yerel güvenlik birimlerinin Cumhuriyet dönemine kadar geçirdiği süreç idare 

geleneği ve toplumsal yapının dayandığı temellerin değişimine olan isteğin 

yansımalarıdır. Yerel birimlere atfedilen önemin vergi kaynağı olmaktan ileri geldiği 

ancak hizmet noktasında merkezin, işi yerel otoritelere bıraktığı idari düzende 

güvenlik hususu da ortak sorumluluk anlayışına dayanmıştır. İmparatorluğun 

zayıflamasıyla birlikte güvenlik sorununun önlenemez boyutlara ulaşması dönüşümü 

zorunlu kılmış, Tanzimat ve Cumhuriyet arasındaki dönemde güvenlik birimleri 

toplumsal tabana inmenin bir aracı olarak kullanılmıştır.  

 Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte polis teşkilatı da yeni bir değişim evresine 

girmiştir. İstanbul Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü ile Ankara’da faaliyet gösteren 

emniyet müdürlüğünün neden olduğu ikili yapı 1923 yılında Ankara’daki emniyet 

müdürlüğüne bağlı İstanbul Polis Müdürlüğü’nün kurulmasıyla merkezi hâle 

getirilmiştir (Aktaran: Bilgiç ve Karakaya, 2002: 178). 

 1930 yılında Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü adını alan polis teşkilatı, 

çıkarılan kanunlar ve Polis Enstitüsü, Polis Koleji gibi birimlerle kurumsallaşma 

yolunda hız kazanmıştır. Teşkilat içerisinde uzmanlaşma amacıyla ayrımlara 

gidilmeye başlanmış, 1953 yılında Trafik Zabıtası kurulmuştur. 1965’te kurulan 

Toplum Zabıtası 1982 yılında Çevik Kuvvet’e dönüştürülmüştür. 1985’e gelindiğinde 
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ise Polis Özel Harekât Birimleri oluşturulmuştur (Aktaran: Bilgiç ve Karakaya, 2002: 

179). 

Günümüzde toplum destekli polislik gibi uygulamalarla mahalle düzeyinde 

güvenlik bilincinin oluşturulması ve mahalle sakinlerine etken rol verilmesi günümüz 

polis uygulamalarının mahalleye yansımaları olarak değerlendirilmektedir (Bulut ve 

Kara, 2011: 10). 

2.3.2.2. Jandarma 

Jandarmanın ordu teşkilatından ayrı bir yerel ve iç güvenlik birimi olarak ortaya 

çıkışı 1846 yılına dayandırılmaktadır. Tevhid-i Zabıta olarak adlandırılan polis ve 

jandarma bu dönemde Zaptiye Müşiriyeti altında faaliyet göstermiştir. Zaptiye 

Müşiriyeti ve sonrasında jandarma adını alacak olan teşkilatın, iç güvenliğin merkezi 

ağa bağlanmasına hizmet edecek bir araç olması hedeflenmiştir (Alyot, 2008: 94), 

(Sönmez, 2012: 2856). 

 Zaptiye Müşiriyeti içerisinde faaliyet sürdüren teşkilatın “Jandarma” olarak 

ayrı bir birim şeklinde ortaya çıkışı ise 1879 tarihli bir tezkereyi temel almaktadır. 

Tevhid-i Zabıta dönemini sona erdiren bu tezkerede zaptiyenin jandarma usulüne göre 

tertip edilmesi ve İller Jandarma Nizamnamesi’nin hazırlanması istenmiş, ayrıca bu 

tezkere ile jandarma teşkilatının Serasker’e bağlanması tebliğ edilmiştir. İlerleyen 

süreçte bu hususlar uygulamaya geçirilmiş, İstanbul ve çevresinin güvenliğiyle 

sorumlu tutulan Zaptiye Müşiriyeti, nezaret ismini alarak bu ayrım tamamlanmıştır 

(Alyot, 2008: 113).  

 Seraskerliğin komutasında bulunan Jandarma teşkilatı mülki, adli ve asayişe 

dair görevleri bakımından mülki amirlerin emri altında olmuşlardır. Jandarma Dairesi 

adı verilen birim, teşkilatın genel yönetiminden sorumludur. Her vilayete bir jandarma 

alayı konuşlandırılmış ve alayın olmadığı bölgelerde ise zaptiye alaylarından yardım 

alınmıştır (Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 1986: 20). Bu dönemde 

jandarmanın yerel güvenlik ile ilişkilendirebileceğimiz görevleri özet olarak şu 

şekildedir (Tongur, 2013: 236): 
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 - Genel emniyet ve asayişi sağlamak, 

 - Kanun hükümlerinin yürütülmesini sağlamak, 

 - Yolların, kırsal alanların ve köylerin emniyetini sağlamak, 

 - Şehir ve kasabalarda polise yardımcı olmak, 

 - Polis kuvveti bulunmayan yerlerde polise verilen görevleri yerine getirmek, 

 - Halkın emniyeti ve ticaretin güvenliğini sağlamak, postaları korumak. 

 Meşrutiyet Dönemi’nde de o dönemki ismiyle Umum Jandarma Merkeziyesi 

komutası altındaki jandarma teşkilatları emniyet ve asayişin sağlanması için faaliyet 

göstermişlerdir (Tongur, 2013: 267). İlerleyen süreçte birtakım nizamnamelerle iç 

teşkilatı düzenlenmeye çalışılan jandarma, milli mücadele esnasında ordu kuvvetlerine 

katılarak faaliyet göstermiştir. Ülkenin içinde bulunduğu durum neticesinde bu 

dönemde jandarma teşkilatı 1920-1930 yılları arasında değişim açısından durağan 

görünüm sergilemiştir. 1930 yılında çıkarılan Jandarma Kanunu ile Osmanlı 

jandarmasının Türkiye Cumhuriyeti’ne intikali ve durumun mevzuata aktarımı 

hedeflenmiştir. Bu tarihten itibaren jandarma, görev ve hizmet yönünden İçişleri 

Bakanlığı’na, eğitim ve öğrenim yönünden Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olarak 

faaliyet sürdürmüştür (Tongur, 2013: 352-356).  

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 4. maddesini 

oluşturan bu husus, 25 Temmuz 2016 tarih ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile değiştirilerek Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı’na bağlanmıştır 

(Resmi Gazete, 2016: 5649). Söz konusu kanun kapsamında kendisine verilen emniyet 

ve asayiş işlerini yerine getiren jandarma kırsal alanlarda üstlendiği görevler nedeniyle 

yerel güvenlik zincirinin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. 
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2.3.2.3. Belediye Zabıtası 

Yerel güvenlikten sorumlu olarak görev yapan diğer bir birim ise belediye 

zabıtasıdır. Belediye zabıtası: “belediye sınırları içerisinde beldenin düzen ve 

huzurunun sağlanmasıyla görevli, Belediye Kanunu’nca kendilerine verilen görevler 

ile belediyeye karşı işlenen suçların takibini yapmakla yükümlü olan kimse” olarak 

tanımlanabilmektedir (Alyot, 2008: 842).  

 İdare geleneğimizde zabıtanın izleri sürüldüğünde karşımıza “muhtesip” adı 

verilen görevliler çıkmaktadır. Kadılara beledi işlerde yardımcı olan, esnafı 

denetleyen, çarşı ve pazarların düzenini sağlayan muhtesipler bu açıdan günümüz 

belediye zabıtalarına benzemektedir (Es, 2008: 31). Muhtesip dışında “naip”, 

“pazarbaşı” ve “çöpsubaşı” adı verilen görevliler de mahalli hizmetlere yardımcı 

olmuşlardır. Sonrasında ise “kavas”, “komisyon çavuşu”, “çavuş” ve “başçavuş” 

ismiyle anılan görevliler de kolluk ve denetim fonksiyonu üstlenmişlerdir (Yeter, 

1996: 49). 

Ancak modern anlamda belediye zabıtalarının ortaya çıkışı ile belediye 

teşkilatının kuruluşu birbirini izlemiştir. Şehir ve mahallelerin adli, idari ve beledi 

işlerini gören kadıların bu görevlerinin alınarak sadece yargı ile görevlendirilmeleri 

neticesinde şehrin idari ve beledi işlerini görecek yeni bir birime ihtiyaç duyulmuştur. 

Temizlik ve kolluk gibi görevlerin yürütülmesi amacıyla 1826 yılında İhtisap Nezareti 

kurulmuştur (Sunay, 2002: 126). İhtisap Nezareti’nin beklenen hizmeti verememesi 

üzerine batılı girişimlerle 1854 yılında İstanbul Şehremaneti kurulmuş, İhtisap 

Nezareti içerisinde “kavas” adıyla yer alan belediye zabıtaları da bu kuruma dâhil 

edilmişlerdir (Ortaylı, 2012: 436-437).  

Genel çerçevesi belediye teşkilatının idare geleğenimizdeki gelişimiyle paralel 

hareket eden belediye zabıtalarına Cumhuriyet sonrasında 1930 tarihli 1580 sayılı 

Belediye Kanunu ile özel hizmet zabıtası niteliği verilmiş, ancak gerekli teşkilatın 

olmaması nedeniyle zabıta hizmetleri uzunca bir süre polis memurlarınca yerine 

getirilmiştir. 1956 yılında alınan bir Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Belediye 
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Zabıta Müdürlükleri vasıtasıyla bugünkü anlamda belediye zabıtalığı hizmeti 

verilmeye başlanmıştır (Yeter, 1996: 49).  

Yerel güvenliğin yanı sıra ulusal güvenlik yönü ağır basan jandarma ve polise 

nazaran belediye zabıtası, görevli olduğu belde sınırları dışında görevlendirilemeyen 

tam manasıyla bir yerel güvenlik görevlisidir. Jandarma ve polis, ulusal güvenlik ile 

yerel güvenlik hususu içerisinde değerlendirilebilir iken belediye zabıtası, kanunda da 

bahsedildiği üzere sadece yerel güvenlik hususuyla ilişkilendirilebilmektedir. 

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51. maddesinde zabıtaya yüklenen görevler 

şu şekilde sıralanabilir: 

 - Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzeni sağlamak, 

 - Belediye meclisi tarafından alınan ilgili kararları yerine getirmek, 

 - Yasaklara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer 

yaptırımları uygulamak. 

 Belediye kanunuyla zabıtaya yüklenen görevler göstermektedir ki beldede 

huzurun sağlanabilmesi için fiziksel manada halka en yakın birimlerden birisi olan 

zabıtanın belde halkıyla samimi ilişkiler kurması bir zorunluluktur. Bu açıdan bir yerel 

güvenlik birimi olarak belediye zabıtası, önleyici denetim rolünü de üstlenmektedir 

(Ertuğ, 1997: 20-21). 

2.3.2.4. Çarşı ve Mahalle Bekçileri 

 Mahalle bekçiliğinden modern anlamda çarşı ve mahalle bekçiliğine geçişi 1914 

tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçileri Hakkında Kânun-ı Muvakkat’in temel çıkış noktası 

olarak ele almak mümkündür. Yukarıda da bahsedildiği üzere modern dönem 

ifadesiyle iletilmek istenen husus ortak sorumluluk anlayışından kamu düzeni 

prensibine yönelimdir. Bu açıdan söz konusu yönetmelikte de geçtiği üzere bekçilerin 

polisin denetimi altına alınması, onlara polis memuru niteliği atfedilmesi ve polisin de 

kamu düzeni anlayışı çerçevesinde örgütlenme çabaları ile birlikte düşünüldüğünde 
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geleneksel mahalle bekçiliği kurumu, çarşı ve mahalle bekçiliğine dönüşmüştür (Levy, 

2008: 143).  

Bu kısa girişten sonra 4. bölümde çarşı ve mahalle bekçiliği teşkilatından daha 

ayrıntılı şekilde bahsedilecektir.  

2.3.2.5. Diğer Birimler 

Modern dönemde yukarıda sayılanlar dışında yerel güvenlik birimi olarak 

hizmet veren birimlerden birisi defter nazırlarıdır. Defter nazırları muhtarlık 

kurumunun oluşturulmasından sonra 1830 yılındaki nüfus sayımının hemen ardından 

göreve başlamışlardır. Ceride Nezaretine bağlı olan defter nazırları, taşradan 

gönderilen nüfus kayıtlarının yer aldığı defterleri incelemekle görevlendirilmişlerdir. 

Doğum, ölüm, göç gibi olayları kayıt altına alan defter nazırları ülke içerisinde 

güvenliğin sağlanmasında yardımcı rol oynamışlardır (Çadırcı, 1987: 1239-1240).  

Bu grupta değerlendirilebilecek olan diğer bir birim köy kolluğudur. Köy 

kolluğu faaliyetini yürüten köy korucuları, ihtiyar meclisi tarafından belirlenip muhtar 

tarafından kaymakama bildirmekte ve kaymakamın onayı ile göreve başlamaktadırlar 

(Nohutçu, 2015: 381). 442 sayılı Köy Kanunu’nda bahsedildiği üzere köy korucuları 

köy sınırı içinde herkesin ırzını, canını ve malını korumakla görevlendirilmişlerdir 

(Resmi Gazete, 1924: 247).  

Kır bekçiliği denilen farklı bir birim ise 20. yüzyılın başlarına kadar kırsal 

alanların ve yolların güvenliğini sağlamakla yükümlü tutulmuş ve kır serdarlığı 

teşkilatının yerine tesis edilmiştir. 1913 yılında çıkarılan bir kanunla kır bekçileri yasal 

statü kazanmış, öncesinde geçici süreli olan görevleri sürekli hâle getirilmiştir 

(Dalyan, 2016: 32-33). 

 Köy kolluğu dışında yerel bölgelerde hizmet veren ve kamu düzenini 

sağlamaya yönelik faaliyet gösteren birimlere verilen örnekler çoğaltılabilmekle 

birlikte bir kısmı şu şekilde sıralanmaktadır (Nohutçu, 2015: 360); Orman muhafaza 
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kolluğu, limanlar zabıtası, hudut ve sahiller kolluğu, sınır kolluğu, çiftçi malları 

koruma kolluğu, özel güvenlik kolluğu… 

Yerel bölgelerde güvenliği sağlamakla yükümlü tutulan bu birimler, gerek 

geçmişte gerekse günümüzde üstlendiği görevler nedeniyle devlet ve toplum için 

hayati öneme sahip olmuşlardır. Toplumsal güvenliğin sarsıldığı ayaklanma gibi 

dönemlerde ortaya çıkan ve geçici süre hizmet veren kır serdarlığı gibi kurumlar var 

olmakla birlikte geleneğin devamı olarak görülebilecek olan çarşı ve mahalle bekçiliği 

gibi modern devlet teşkilatı içerisinde yer alan birimler de mevcuttur. Çalışmanın 

esasını oluşturan mahalle bekçiliği kurumuna geçmeden önce, bu kurumun görevsel 

mekânını oluşturan mahalleye ve onun geniş ölçeğini oluşturan şehre değinmek konu 

açısından aydınlatıcı olacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK İDARE GELENEĞİNDE ŞEHİR VE MAHALLE 

Şehir ve mahalleler toplumsal yaşamın gözlemlenebildiği mekânların başında 

gelmektedirler. Merkezi idare ile toplum arasındaki ilişki de yine şehir ve mahalle gibi 

mekânlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Şehir ve mahalleye bu çerçeveden bakmak 

idare geleneğimiz içerisinde bu birimlere atfedilen önemin anlaşılmasına yardımcı 

olmaktadır.  

Toplumsal birimler arasında köprü kurması nedeniyle şehirler ve onu oluşturan 

daha küçük birimler olan mahalleler Türk ve İslam tarihi boyunca büyük öneme sahip 

olmuşlardır. Arapça’da “medine” ismiyle karşılık bulan şehir kelimesi; “medine”yi 

yani şehri medeniyet ile ilişkilendirilmiş, medeni olmak şehirli olmak ile eş değer 

sayılmıştır. Bu noktadan hareketle şehir “bir terbiyenin ve zevkin etrafında teşekkül 

eden müşterek bir hayat” olarak düşünülmüştür (Aktaran: Genim, 2014: 55).  

Tıpkı idare geleneğimizin taşıdığı izler gibi Selçuklu, Bizans ve İslam kültürleri 

toplumumuzun geleneksel mahalle ve şehir yaşantısının oluşmasını sağlayan temel 

unsurlar olmuştur. Bu açıdan Osmanlı şehri de Selçuklu şehrinin kültürünü taşıyan, 

ondan izler bulunan bir mekân olarak kabul edilmiştir (Kara, 2014: 189). 

Uzun bir geçmişe sahip olan Osmanlı şehri farklı kültürlerin kesişim noktasında 

yer almaktadır. Artık geçmişte kalan Osmanlı şehrini hayal edebilmenin yolu ise 

Osmanlı mahallesinde tarihsel bir yolculuğa çıkmaktan geçmektedir. Dolayısıyla 

Osmanlı mahallesini hayal edebilmek de Osmanlı insanının şehre ve mahalleye olan 

bakış açısını kavramakla mümkün hâle gelecektir. İnsan emeğinin ürünleri olan; şehir 

siluetleri, mahalle yapıları, evlerin dış dünyaya olan görünüm biçimleri bize bu 

noktada temel fikirleri vermektedir. Sanat tarihçisi Ernst Diez’in çini sanatı üzerinden 

verdiği örnek Osmanlı şehir ve mahalle kültürünü anlamlandırma noktasında burada 

yardımcı olabilir. Diez, çini sanatını şöyle yorumlamaktadır: “Gayri maddi, 

sonsuzluğu, sonsuz mekânı, sınırsız mekânı temsil eden, beyaz zemin üzerinde; 
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sınırları belirgin, bitkisel, çiçekli bir tezyinatın, sakin, yavaş hareketi bu üslubu 

belirler” (Aktaran: Cansever, 2010: 90). 

Diez’in çini sanatı üzerinden yaptığı bu kültür tarifini Cansever ise Osmanlı 

sokağına uyarlamıştır: “O sokakta her ev kendi başına duruyor. O evden sonra, çok 

değil birkaç metre sonra ikinci bir ev geliyor. Her evin, kesin olarak şahsiyete sahip 

bir varlık olduğunu görüyoruz. Şehir merkezinde aşırı yoğunlaşmadan dolayı evlerin 

yan yana geldikleri durumlarda ise her evin kendisine ait olan cumbaları, o evin 

şahsiyetini tarif ediyor” (2010: 93). 

Ev-sokak-mahalle-şehir şeklinde sıralanan bu mekânsal ve bir anlamda kültür 

zinciri, toplumsal kültürün ve geleneğin parçaları olarak meydana gelmiştir (Farabi, 

2001: 109). Bu zincirin halkalarını oluşturan birimler olarak şehir ve mahallenin idare 

geleneğimiz içerisinde yönetsel fonksiyonlar üstlenmesi kaçınılmaz olarak ortaya 

çıkmıştır. 

3.1. Şehir 

Kurulduğu topraklarda yer almış eski kültürlerden birçok izler taşıyan Osmanlı 

medeniyeti İslam, İran, Bizans ve eski Türk devletlerine ait geleneklerin bir araya 

gelmesiyle oluşmuştur. Bu noktada klasik İslam şehrinin yapılarına bakıldığında 

Osmanlı şehrinin devraldığı miras kolaylıkla görülebilmektedir. İslam şehrinin 

merkezinde cami yer almış; çevresindeki çarşı, han, kervansaray gibi yapılarla İslam 

şehri bir bütün hâline gelmiştir (Bayramoğlu Alada, 2008: 38). Nitekim Osmanlı 

geleneğinin barındırdığı Selçuklu mirası da Anadolu-Bizans şehirlerinin İslam’ın şehir 

anlayışla harmanlanmasıyla ortaya çıkmıştır (Bayramoğlu Alada, 2008: 58).  

Türk-İslam şehirlerine bakıldığında şehirleri tanımlayan ilk nokta ticaret 

merkezi olmalarından ileri gelmiştir. Ticareti gerçekleştirmek için güvenilir bir mekân 

arayışı, şehirleri güvenli bir yaşamın temel ögesi durumuna getirmiştir. Geceleri 

şehirlerin kapıları kapatılıp yabancı kimseler şehre alınmamış, gündüzleri ise askeri 

birliklerce şehrin dış çevresi denetim altında tutulmuştur (Gordlevski, 1988: 227). 
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Osmanlı’da şehir kavramına bakıldığında ise “cuma kılınan ve pazarı olan yer” 

tanımı karşımıza çıkmaktadır. Cami veya mescitlerin çevresinde konumlanmasıyla 

tanımlanan mahallelerin yanında şehirler kervansaray, bedesten, han ve hamam gibi 

yapıların bulunduğu alanlar olarak nitelendirilmektedir (Ergenç, 2013: 94). Genellikle 

otuz veya kırk civarında haneye sahip olan mahallelerin yanında yüz haneye kadar 

ulaşan mahalleler de mevcut olmuştur. Tüm bu mahallelerin kapsadığı geniş alan ise 

şehri oluşturmuştur (Faraoqhi, 2005: 165). Bu açıdan Osmanlı şehri, hane ve 

mahallelerin bir bütün hâlindeki görüntüsüdür. 

  Osmanlı idarecileri şehirlere yaşanılan bir mekân olmanın ötesinde anlamlar 

vermiş, fetihlerin ardından şehirlerin imarı hususunda önemle durulmuştur. Fatih 

Sultan Mehmet’in, İstanbul’un fethini küçük fetih anlamında “gazay-ı asgar”, fetihten 

sonra başlayan imar hareketini ise büyük fetih anlamında “gazay-ı ekber” olarak 

nitelendirmesi Osmanlı yöneticilerinin şehirlere verdiği önemi gösteren başka bir 

örnektir (Acun, 2001: 161-162). Fethin sonrasında; halihazırda uygulanan tımar 

sisteminin daha sağlam temellere oturtulması ve Fatih’in Anadolu kaynaklı iskân 

politikası göçmenleri şehir yaşamına adapte etmiş, Osmanlı toplumunda yerleşik 

yaşam biçimi esas unsur hâline gelmiştir (Bayramoğlu Alada, 2008: 63).  

Osmanlı şehrinin yapılanmasında dikkat çeken unsurlardan birisi tekke, zaviye, 

mescit veya cami olarak isimlendirilen dini yapılardır. Şehir fetihlerinin ardından 

devlet büyükleri veya halktan zengin kimseler imarethaneler inşa etmiş; devletin 

destek verdiği şeyh veya dervişin öncülüğünde bir araya gelen halk, Osmanlı şehir ve 

mahalle toplumunu oluşturmuştur (Bayramoğlu Alada, 2008: 64-65).  

Osmanlı şehrinin dini yapılar çevresinde konumlanması halkın şehre olan bakış 

açısını da etkilemiştir. Halk kendisini önce bir dini cemaatin mensubu olarak görmüş, 

şehir ile halk arasında hemşehrilik anlamında güçlü bir ilişki kurulamamıştır. Nitekim 

Osmanlı şehirlerinde görülen İslami mimariye yönelik görkemli eserler, mesken veya 

şehir mimarisinde nadiren inşa edilmiştir (Faraoqhi, 2005: 164). Bu da Osmanlı 

insanının şehri hangi açıdan yorumladığını göstermektedir. 
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İslam ahlakının öğrettiği “hayırda yarışmak” düşüncesinden hareketle şehirlerde 

halkın faydalanabileceği tesisler toplumun önde gelenleri tarafından inşa ettirilmiş, 

kurulan imaretler çevresinde günlük toplumsal ihtiyaçların karşılanabildiği şehirler 

oluşturulmuştur (Bayramoğlu Alada, 2008: 93). Dolayısıyla Osmanlı şehrini; günlük 

ihtiyaçların karşılanabildiği, dayanışma anlayışı üzerine kurulu, vakıflar çerçevesinde 

hane ve mahallelerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir bütün olarak tanımlayabilmek 

mümkündür. 

3.2. Mahalle  

Osmanlı şehrinin alt birimlerinden birisi olan mahalle, İslam’ın cemaat anlayışı 

üzerine kurulu olan ve insanların ilişkilerini bu anlayış çerçevesinde yürüttüğü bir 

sosyal birimdir. İslam anlayışına göre cemaatin oluşabilmesi için belirli bir nüfus 

yoğunluğu, yakın komşuluk ilişkileri ve aynı mekânda ibadet etmenin şart koşulmuş 

olması Osmanlı toplumsal yapısında en küçük birimin neden mahalle olarak kabul 

edildiğini açıklamaktadır (Bayramoğlu Alada, 2008: 123-128). Nitekim Hz. 

Muhammed’in Medine’ye hicreti sonrasındaki ilk işleri mescit inşası, pazar kurulması 

ve kardeşliğin temini üzerine olmuştur (Bergen, 2016: 135). 

Mahalle, toplumsal yaşamın bir birimi olduğu gibi merkezi idare için de büyük 

öneme sahiptir. Bu açıdan idare geleneğimizde, idarenin gözüyle mahalle; vergi tarhı 

ve tahsili, asayiş ve imar gibi konularda önemli fonksiyonlara sahip bir birim olarak 

kabul edilmiştir (Ortaylı, 1985: 239). Cami veya mescidi merkeze alan mahallede 

ortak yaşam ve sorumluluk anlayışı kaçınılmaz olmuştur. Cami, okul gibi üstyapılarla 

birlikte mahallenin altyapısının bakım ve onarımı bu ortak anlayışla yapılmıştır. Ortak 

sorumluluk anlayışı, Osmanlı mahallesinin yazılı olmayan toplumsal kurallarını da 

belirlemiştir. Yeni inşa edilen evlerin manzaralarının birbirini kapatmaması, estetik 

açıdan evlerin birbiriyle uyumlu olması bu görünmez kuralların uygulamada ortaya 

çıkan sonuçları olmuştur (Ayvazoğlu, 2010: 45). Mahallenin güvenliğinin ve 

asayişinin sağlanması da tüm mahalleli için en önemli ihtiyaçların başında gelmiştir. 

Bu nedenle her mahallede ücreti mahalleli tarafından karşılanan ve asli görev olarak 

asayişten sorumlu tutulan bir bekçi görevlendirilmiştir (Ortaylı, 2012: 307). 
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Nihayetinde geleneksel Osmanlı mahallesine dair bir portre çizilmek istenirse 

şunlar söylenebilir: Mahallenin lideri konumunda bulunan imamdır. İmam, mahallenin 

dini temsilcisi iken kethüda ise dünyevi temsilcisi konumundadır. Gayrimüslim 

mahallelerde ise bu görevleri papaz ve hahamlar yürütmektedir (İnalcık, 2003: 157). 

Mahalle bekçisi adeta mahallenin eli ve ayağı gibi hareket etmekte vekilharç, naip gibi 

isimlerle nitelendirilmektedir. Toplantı ve eğlencenin merkezi mahallenin kahvesidir 

(Aktaş, 1987: 4). Aralık sokakları, muhtarı, imamı, sakaları, satıcıları, bekçisi, 

delikanlıları, külhanbeyleri ve ihtiyarlarıyla Osmanlı mahallesi bir bütündür (Aktaş, 

1987: 76).  

3.2.1. Mahallede Sosyal Yaşam 

Geleneksel Osmanlı toplumunda mahalle denilince; ortasından su geçen, iki yanı 

evlerle sıralı ve sonu camiye çıkan yerleşim yeri anlaşılmaktadır. Osmanlı’da mahalle, 

insanların birbirlerine karşı sorumluluk hissettiği ve gerektiğinde birlikte hareket ettiği 

bir yerleşim yeridir. Toplumsal mahremiyetin korunması adına mahalledeki evlerin 

pencereleri, birbirini görmeyecek şekilde tasarlanmıştır (Ergenç, 2013: 332). Batılı 

tarzda büyük meydanlara sahip olmayan Osmanlı mahallesinde cami avluları 

insanların buluşma yerleri olmuş, kitle iletişim araçlarının olmadığı dönemde 

geleneksel Osmanlı mahallesi birbirine sıkı bağlarla sarılı bir görünüm sergilemiştir 

(Işın, 1985: 545). 

 Mahalle biriminin Osmanlı toplumu içerisindeki serüveni fetihlerle aynı yönde 

ilerlemiştir. İslam düzeni doğrultusunda bir şehir oluşturmayı arzulayan Osmanlı 

idarecileri, mahalleleri dini yaşam çerçevesinde bütünleştirmek istemişlerdir. Fetihten 

sonra İstanbul, on üç nahiyeye ayrılmış, bu nahiyelerin merkezine halkın önde 

gelenleri tarafından yaptırılan külliyeler yerleştirilmiştir (Çelik, 1998: 21). Şehrin 

imarı esnasında kurulan bu nahiyelerden daha küçük birimleri temsil eden 

mahallelerin çoğunluğu ise cami, hamam gibi yapıların etrafında şekillenmiştir 

(Ayverdi, 1958: 3). Vakıflara bağlı olarak hizmet veren bu tür yapılar, mahallelinin 

toplanma mekânları olmuş, mahalleli bu yolla birbirini tanımış ve sıkı ilişkiler 

kurmuştur. 
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İslam şehir mimarisinin temel ögeleri olan cami ve mescitler Osmanlı 

mahallesinin de esas unsurlarını teşkil etmiştir. Osmanlı mahallesinde mahalle 

isimlerinin, o bölgedeki cami ve mescit isimlerini aldıkları sıklıkla gözlenmiştir (İlhan, 

1991: 55). Osmanlı mahallesine cami veya mescitlerin isimlerinin verilmesi camiyi 

merkeze alan mahalle yapısını göstermesi açısından önem taşıyan unsur olmuştur. 

 Mahalle halkının aynı zamanda cami cemaatini de oluşturduğu Osmanlı 

mahallesinde, yabancı bir kimsenin gelip yerleşmesi nadir görülen durumlardandır. 

Birbirine genellikle akrabalık ilişkisiyle bağlı olan mahalle sakinleri için mahalleye 

gelen ve gideni kontrol etmek adeta bir görev olarak benimsenmiştir. Çoğu mahalle 

çıkmaz sokak ile son bulmuştur. Ev ile iş yerleri aynı yerde bulunan esnaftan dolayı 

mahalle, kendine yeterli, dışarı bağımlılığı neredeyse hiç olmayan bir ilişkiler ağına 

sahiptir (Faraoqhi, 2005: 166). Bu nedenle mahalleye yeni bir yapı inşa edilirken ilk 

gözetilen husus toplumun mahremiyet alanına girilmemesi olmuştur (Faraoqhi, 2005: 

178). 

Mahremiyet, insanlar arasındaki ilişkilerin de temel belirleyicisidir. Mahallenin 

mahremiyete bakış açısı şu şekilde tasvir edilmektedir: “Osmanlı topluluğunda kadın, 

taassuba karşı devletin başlıca tavizi idi. Taassup için ahlak, ırz, ırz da bilhassa kadın 

demektir. İstanbul'da kadınların ırzından yalnız kocaları, ana babaları sorumlu değil 

idiler. Bütün mahalle halkı aile hayatını kontrol ederdi. Bir eve kadın alındığı haberi 

duyuldu mu imam, bekçi ve belli başlı mahalle eşrafı gider, o evi basardı. Çatı arasına 

ve kümese kadar aramadığı yer bırakmazdı. Sokakta herkes kadın kıyafetine karışmak 

hakkını kendinde görürdü. Yüzler, eller, kollar ve bacaklar iyice kapanmalı, çarşaflar 

vücut biçimini hiç sezdirmemeli, peçeler bir süs değil, tam bir örtü olmalı idi” (Atay, 

1999: 78). 

Osmanlı mahallesinin temel yapılarından olan ev ve sokakların fiziksel durumu 

mahallenin tanımlanabilmesine yardımcı olmaktadır. Mahremiyetin korunması adına 

yüksek duvarlarla çevrili ve pencerelerin duvarlara gizlendiği evler, iç avlular Osmanlı 

mahallesinin karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Evlerin mahalleyle buluştuğu 
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ortak alan olan sokaklar da adeta bir iç mekân gibi mahremiyet adına koruma altındadır 

(Bayramoğlu Alada, 2008: 148).  

Mahallelerde yaşayan farklı toplumsal gruplar da Osmanlı mahallesinin sosyal 

yaşamı ve renkliliği göstermektedir. Birçok unsuru bir araya getiren bir şehir olarak 

İstanbul’da etnik gruplara ve dinlere göre bölünmüş mahalle yapıları dikkat 

çekmektedir. Tarih boyunca Osmanlı şehirlerinde ayrı Müslüman, Hıristiyan ve 

Yahudi mahallelerinin olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra çingenelerin dahi ayrı 

mahalleleri bulunmuştur (İnalcık, 2003: 157). Şehrin merkezinde Müslümanlar, sahil 

kesimlerinde ise genel olarak gayrimüslim halk yaşamıştır (Çelik, 1998: 5). 

Gayrimüslim halk, kendi dinsel cemaat liderlerinin otoritesi ve sorumluluğu altında 

kilise gibi dini mekânların çevresine yerleşmişlerdir (Manthran, 1995: 71). 

Dinsel/etnik gruplara dayalı bir sınıflandırma yapılmakla birlikte bu ayrımı kesin 

sınırlarla çizmek mümkün gözükmemektedir. Bir bütün hâlinde müslim veya 

gayrimüslim cemaatten oluşan mahalleler olduğu gibi karma yapılı mahalleler de 

mevcut olmuştur (Behar, 2014: 25). Sınıf ve statü farklılıklarına dayalı bir ayrım ise 

mahallelerde görülmemiştir. Yani bir paşa konağı ile esnaftan birinin evi aynı 

mahallede yer alabilmiştir. Mescit ve kahvehaneler ise mahallelinin buluşma 

mekânları olma özelliğine sahip olmuştur (Ortaylı, 2012: 305).  

Osmanlı mahallesinin klasik bir özelliği olarak görülen aynı dini aidiyeti 

benimsemiş insanların aynı mahalle çevresinde toplanması Osmanlı mahallesinin dışa 

kapalı, kendini korumaya yönelik bir nitelik taşıyıp taşımadığıyla 

ilişkilendirilmemekte, mahalledeki sosyal-dini grupların kendilerine en rahat yaşam 

alanını sunacak mekânları arayışından kaynaklandığı savunulmaktadır. Nitekim 

tamamı Müslüman halktan oluşan mahalleler var olduğu gibi, tamamı gayrimüslim 

olan mahalleler de bulunmuş, bu mahalleler içerisinde de azınlık gruplara dâhil olan 

kimseler yaşayabilmiştir (Bayramoğlu Alada, 2008: 140-142). 
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3.2.2. Mahallenin Nüfusu 

Osmanlı’da nüfusun tespitine yönelik girişimlerin esas hedefleri tarımsal geliri, 

vergi miktarını ve askerliğe elverişli olanları öğrenmekten ileri gelmektedir. Bu 

doğrultuda nüfus sayımına konu olanlar da kişilerden ziyade haneler olmuştur. Kişilere 

odaklanan nüfus sayımları 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı ile gelen 

yeniliklerdendir (Behar, 2014: 48). 

Günümüzde Osmanlı toplumunun nüfusunu hesaplanmaya yönelik çalışmalar, 

nüfus sayımlarına yönelik kayıtların yakın tarihlerde başlaması ve mevcut kayıtların 

da vergilendirme ve askerlik işleri için erkek sayılarına ait verileri içermesi nedeniyle 

literatürde tartışmalı durumdadır. Nitekim ilk kadın ve erkek nüfusa ait veriler 1885 

yılına aittir (Güran, 2017: 3). Ancak mahalle ve şehir nüfusuna dair bilgi edinebilmek 

adına bazı tahminler bulunmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü topraklarda en büyük şehir nüfusuna sahip 

şehir İstanbul’dur. Fetihten önce İstanbul nüfusunun 30.000 ile 50.000 arasında olduğu 

tahmin edilmektedir. 1477 yılına ait yapılan bir tahminde ise İstanbul nüfusunun 

80.000 ile 100.000 arasında olduğu saptanmıştır. 16. yüzyılda ise bu rakam 400.000’e 

ulaşmış, şehirdeki kıtlık ve veba salgını nedeniyle 17. yüzyılda nüfus artışı 

yaşanmamıştır (Sakaoğlu, 2015: 225), (İnalcık, 2003: 146-150), (Tabakoğlu, 2014: 

336). İstanbul’dan sonra nüfus yoğunluğu açısından Kahire ve Halep gibi Arap 

toplumlarının ağırlıklı olarak yaşadığı şehirler gelmektedir. 16. yüzyılın ortalarında 

Kahire şehrinin nüfusu 200.000 iken 17. yüzyılın sonunda bu rakam 300.000’e 

ulaşmıştır. Halep şehri de bu dönemde 100.000 kişiyi barındırmaktadır (Hourani, 

2013: 282). 16. yüzyılın ilk yarısında Karaman yaklaşık olarak 730.000 nüfusa 

sahipken Diyarbakır 423.000 nüfusa sahiptir (Barkan, 1953: 11). 1885 yılına ait 

sayıma göre ise İstanbul’un 874.000, Edirne’nin 836.000, Adana 384.000 nüfusu 

barındırdığı görülmektedir (Güran, 2017: 23).  
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16. yüzyıla ait kayıtlarda bazı şehirlere ait mahalle sayıları ise şu şekildedir 

(Bayramoğlu Alada, 2008: 145): Ankara 86, Malatya 33, Manisa 37, Antep 33, 

Kütahya 39, Erzurum 19, Edirne 145, Karaman 33, Konya 123, Kayseri 37. 

16. yüzyıl kayıtlarına göre yapılan bir saptamada Kayseri mahallelerinde 

ortalama 35 hane, Amasya’da ortalama 20 hane, Karaman’da ortalama 14 hane, 

Trabzon’da ise ortalama 19 hanenin olduğundan bahsedilmektedir (Bayramoğlu 

Alada, 2008: 143). 17. yüzyılın ortalarında Erzincan şehrine ait bir kayıtta 

mahallelerdeki hane sayısının 74 ile 214 arasında değiştiği tespit edilmiştir (İnbaşı, 

2010: 669). Aynı dönemde Bayburt şehrine ait avarız hane kayıtlarında da hane 

sayılarının 5 ile 89 arasında değiştiği görülmektedir (İnbaşı, 2007: 99). Kütahya 

şehrinin mahallerine ait kayıtlarda ise 23 ile 61 arasında hane sayısı mevcuttur (Aydın, 

2016: 208). Benzer şekilde 19. yüzyılın sonunda Alaiye Sancağı’na ait mahallelerin 

hane sayısı 19 ile 92 arasındadır (Özkan, 2014: 110). Faraoqhi’nin saptaması da 

ortalama 30-40 hane olmakla birlikte 100 haneye ulaşan mahallelerin var olduğu 

doğrultusundadır (2005: 165). 

Yukarıda sıralanan bilgiler şehirden şehre farklılık göstermekle birlikte bu 

rakamların alt ve üst sınırları alınarak mahalleye ait ortalama bir nüfus sayısı elde 

edilebilir. Hanede ikamet eden nüfus sayısının 5 olduğu kabul edilirse (Barkan, 1953: 

11), üstteki kayıtlara göre hane alt ve üst sınır 5 ile 124 olarak alındığında mahalle 

nüfuslarının 25 ile 1070 arasında bir değere sahip olduğu görülmektedir. Nitekim 

İstanbul’da bir mahalleye ait 1885 yılı nüfus sayımında gayrimüslim olanlar hariç 925 

olarak görülmekte iken 1907 yılına ait sayımda bu rakam 1039’dur (Behar, 2014: 49). 

Sayımın yapıldığı dönem de göz önüne alınacak olursa mahalle nüfusuna dair 25-1070 

kişi aralığı uygun görünmektedir.  

3.2.3. Mahallenin İnsan Yaşamına Etkisi 

Türk-İslam toplumunda mahalleli, mahalle çevresinde bir araya gelen ve 

birbirinin imdadına koşan kimsedir. Komşuluk ilişkisi, mahallenin ve mahallelinin 

temel unsurudur, mahalleye aidiyetin bağıdır. Zorda kalan, aciz düşen kimselere ilk 
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olarak mahalleli koşmaktadır. Kayıp eşyaların konulduğu yitik taşı (Sevim, 2010: 

103), binek hayvanlarına çıkılmayı kolaylaştıran binek taşı (Sevim, 2010: 65) ve 

alçakgönüllülüğünden dolayı fakirliğini gizleyenler ile cömertliğini saklayanları 

buluşturan sadaka taşları (Sevim, 2010: 86) mahallelinin ortak bilincini gösteren somut 

örneklerden bazıları olmuştur.  

Cami ve çevresinde sıralanan imaretler ile şekillenen mahallenin asli unsuru 

insandır. Mahalleli ise aynı mahalle etrafında bir araya gelen insan grubu, topluluktur. 

Mahalleli, mahalle mektebini inşa eder, mahallenin temizliğini yapar, mahallenin 

ihtiyacı olan görevlileri tayin eder (Aktaran: Kara, 2014: 198). Bu nedenle mahalleli, 

“kendi işini kendi gören cemaat” olarak da tanımlanmaktadır (Aktaran: Alver, 2013: 

128). 

  Toplumsal yaşamın aile ve evden sonraki ilk adımı olarak sayılabilecek olan 

mahalle, mahallede yer alan insanların yaşamlarını şekillendirmesi açısından büyük 

bir öneme sahiptir. Şehir yaşamı içerisinde mahalle, kişinin mekânsal ve bir bağlamda 

toplumsal aidiyet kazandığı fiziki ve sosyal bir birimdir. Kırsal alanlarda köylerde 

yaşayan kimseler, şehirlere geldiklerinde mahalleler çevresinde toplanmışlardır 

(Kavruk, 2004: 4). Bu açıdan gündelik yaşamın en sağlıklı şekilde gözlemlenebileceği 

birim olarak mahalle, gerek iktisadi gerekse sosyo-kültürel ilişkileri içermesi 

nedeniyle bireysel ve toplumsal yaşamın aynası konumundadır (Işın, 1985: 538). 

Mahalle; insanı şekillendirmekte, belirli bir kültür ve geleneğin ögesi olması için rol 

model sunmaktadır (Alver, 2013: 223). 

Bu açıdan, Osmanlı toplumsal yapısı içerisinde dünyaya gelen bir kimse mahalle 

mektebi ile ilköğrenimine başlayıp, mahallenin kahvesinde, camisinde mahalleli ile 

etkileşimde bulunmuştur. Temel eğitimini mahalle içerisinde tamamlayan kişi, burada 

edindiği kültür ve tecrübe ile gelecek yaşamını şekillendirmiştir (Ergenç, 2013: 335). 

Nitekim birçok Tanzimat bürokratı, yetiştiği mahallenin eksikliklerini görmüş, Avrupa 

kentlerinde aldıkları eğitim vasıtasıyla bu eksiklikleri gidermek için çabalamışlardır 

(Işın, 1985: 354). Bu yönüyle mahalle, idari bir bölümlemenin ötesinde mahalleli için 

toplumsal dönüşümün bir aracı rolünü almıştır. 
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Geleneksel Osmanlı mahallesinde sıradan bir güne bakılacak olduğunda ise 

günün şu şekilde geçtiği görülmektedir: “Mahallede hayat erken başlar. Cemaat sabah 

namazında buluşur, ardından büyükler işlerine, çocuklar da okullarına gider, kadınlar 

da ev işleriyle meşgul olurlar. Akşam ezanı vakitlerinde akşam yemeği yenir, kimileri 

kahveye kimileri de misafirliğe gider. Yatsı namazının ardından da yatılır” (Felek, 

1981: 11-13). 

Batı toplumlarının aksine Osmanlı toplumunda tekten çok bütünün, bireyden çok 

cemaatin esas alındığı bir yapı mevcut olmuştur. Bireysel girişimler sonucunda 

kurulan imaretler, aynı sosyal yapıya sahip insanların bir arada toplanmasıyla cemiyet 

hâlini almışlardır (Bayramoğlu Alada, 2008: 79). Bu nedenle Osmanlı mahallesinde 

insana atfedilen değer, onun cemaatin bir parçası olmasından ileri gelmiştir.  

Toplumsal sınıflar, statü veya gelir farklılıklarına göre oluşmamış, yöneten ve 

yönetilen ayrımına dayalı askeri sınıf-reaya şeklinde biçimlenmiştir (Aktaran: Kara, 

2014: 206). Bu açıdan mahalleli, statüsüyle değil mahalle içerisinde sahip olduğu 

şahsiyetiyle değer bulmuş ve mahalledeki sosyal ilişkiler bu kişilerin şahsiyetleri 

üzerine kurulmuştur (Bergen, 2016: 31). Mahalledeki sosyal bütünlük bu temellere 

dayanılarak sağlanmıştır. 

Geleneksel Osmanlı mahallesi, idari birim olmaktan öte aynı zamanda sosyal bir 

merkez olarak da ön plana çıkar. Nitekim mahalleye yeni göç eden bir kişinin 

mahallenin bir üyesi haline gelmesi mahalleliyle girdiği etkileşim sonucunda 

oluşmaktadır. Kendisini mahalleye kabul ettirmek isteyen bir kimse; yaşam tarzına, 

mesleğini icra edişine, komşuluk ilişkilerine dikkat ve özen gösterme yükümlülüğü 

altında bulunmuştur. Bu etkileşimi başarıyla yürüten kişiler, Osmanlı mahallesinin bir 

parçası olarak kabul edilmiş ve mahalle dayanışmasının bir ögesi olmuşlardır 

(Bayramoğlu Alada, 2008: 150-151).  

Şehir ve mahallelerin güvenliği noktasında insana düşen sorumluluk da 

büyüktür. Mahalleyi koruyup gözetlemekle ve mahallenin güvenliğini sağlamakta 

birinci derece mesul olan mahalleli bu sorumluluğunu yerine getirmediğinde ağır 
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yaptırımlarla karşılaşabilmiştir. “Kasâme” ve “diyet” adı verilen cezai sorumluluklar 

mahalledeki fail-i meçhul durumların aydınlatılmasına yardımcı olmuştur (Aktaran: 

Bayramoğlu Alada, 2008: 153). 

Modernleşme çabaları ile birlikte dönüşümün aracı olan mahalle ve insan 

arasındaki ilişki farklılaşmış, mahalleye olan aidiyet, zamanla kent aidiyetine 

dönüşmeye başlamıştır (Kavruk, 2004: 5). Bu da cemaat içerisinde değer bulan bireyi 

daha geniş ölçekli ve yoğun nüfuslu alanlar ile karşı karşıya getirmiştir. 

3.2.4. Mahallenin İdari ve Mali Yapısı 

Türk idare geleneğinde hâkim unsur olan ve özellikle de Osmanlı Devleti’nde 

izleri görülen güçlü bir merkezi idare teşkilatı oluşturma anlayışı, Antikçağ veya 

Ortaçağ’da Batı Avrupa’da görülen özerk yerel yönetim benzeri birimlerin Osmanlı’da 

oluşmasını engellemiştir. Ancak bu husus şehir ve mahalle yönetiminin Osmanlı 

toplumu içerisinde bulunmadığı düşüncesine temel oluşturmamaktadır (Cahen, 2012: 

153). Bu nedenle yerinden yönetimi Batı’nın ona verdiği anlam doğrultusunda 

tanımlamak Osmanlı şehir ve mahallesini bir yönetim birimi olarak tanımlamayı 

güçleştirmektedir.  

 Bu noktadan hareket edilecek olursa, Osmanlı idare teşkilatında yerel 

bölgelerde yönetim işini tüzel kişiliğe sahip kurumlaşmış şahısların değil de kadı, 

imam, kethüda gibi kişilerin yürüttüğü görülecektir. İslam dininin esasları üzerine 

idare edilen Osmanlı Devleti’nde yönetimin Müslüman halkı ve cemaati ön plana 

çıkarması, idare faaliyetinin Batı’nın yerel yönetim anlayışına benzer kurumlar 

vasıtasıyla yürütülmesini engellemiştir. Kadıların şeyhülislama bağlı olması bu 

durumu doğrulayan bir husustur. Semtlere ve mahallelere bölünen kadılıklar denetim, 

temizlik, güvenlik, imar gibi hizmetlerin yürütüldüğü birimler olmuş, semtlerde kadı 

tarafından görevlendirilen naipler yer alırken, mahallelerde ise imamlar kadılara 

yardımda bulunmuşlardır (Çelik, 1998: 36). 

 Taşrada hizmet gören kadı ve muhtesip gibi kişilerin bu bölgelerdeki yönetim 

ve adalet işleri ile ilgilenmeleri Osmanlı’da merkezi yönetimin yerel birimleri de 
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kapsadığını göstermektedir (Cahen, 2012: 153). İlerleyen dönemde ayan ve eşraf adı 

verilen grubun yerel bölgelerde artan nüfuzu, şehri ilgilendiren konularda kendilerini 

yetkili görmelerine sebebiyet vermiş, mevcut görevliler hakkında şikâyet yoluyla bu 

kişilerin değişmesi için etkide bulundukları da görülmüştür (Yücel, 1974: 685). Dahası 

İstanbul dışındaki şehirlerde merkezi idarenin etkisinin son derece zayıf olduğu, 

şehirlerin özerk sayılabilecek konumda oldukları da savunulmaktadır (Üstündağ, 

2005: 157).  

Mahalle,  geleneksel Osmanlı düzeninde en küçük yönetim birimidir. Padişahın 

beratı ile göreve başlayan imam, kadının mahalledeki temsilcisi konumunda 

bulunmaktadır. Mahalleli ile ilgili nüfus ve vergi tahsil işlemlerini yürütmektedir. 

Bunun dışında mahalleye yeni gelen birisinin mahallede ikamet edebilmesi için 

mahalleden bir kişi ile birlikte imamın da kefaletinin istendiği görülmektedir. Yapılan 

bu uygulama ile mahallelinin birbirine güven duyması sağlanmış ve mahallenin lideri 

konumda olan imam vasıtasıyla mahalledeki güven ortamı oluşturulmuştur. Nitekim 

II. Mahmut döneminde kadıların yetki alanında yapılan daraltmaya rağmen mahalle 

imamları eski durumlarını korumuş, mahalle ve mahalleli ile olan ilişkilerini benzer 

şekilde devam ettirmişlerdir (Ortaylı, 2012: 305-306). Bu durum, ilerleyen süreçle 

birlikte yerel birimlerde meydana gelen değişimlere rağmen mahalle sakinleri ile 

imam arasındaki yakın ilişkinin sürdürüldüğünü göstermektedir. Gayrimüslim 

mahallelerde de durum çok farklı değildir. Yahudi, Rum veya Ermeni gibi çeşitli 

gruplara mensup kişilerin yaşadığı mahallelerde papaz ve haham gibi görevliler imama 

benzer şekilde işlev görmekteydiler (Behar, 2014: 25).  

 Mahalle sakinleri yeri geldiğinde imam gibi yöneticileri seçebilmiş, esnaf 

grupları seçtikleri yöneticileri kadıya onaylatmak suretiyle idari düzenlerini kendileri 

belirleyebilmiştir. Nitekim bu esnaf gruplarının celali isyanları neticesinde şehre 

yapılan saldırılarda sahip oldukları teşkilat vasıtasıyla şehri koruma görevi 

üstlendikleri görülmüştür (Yücel, 1974: 685). Bir tür idari özerklik olarak görülecek 

bu durum mali konularda da kendisini göstermiştir. Mahallenin işlerinin görülmesi için 
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bekçi ve çöpçü gibi görevliler tutulmakta ve bu kişilerin ücretleri mahalleli tarafından 

karşılanmaktadır (Canatar, 2013: 295). 

 Mahallenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında, görevlilerin ücretlerinin 

ödenmesinde merkezi yönetimin pay sahibi olmayışı mahallelinin ve buradaki 

görevlilerin kendi kaynaklarını kendilerinin oluşturmasına sebebiyet vermiş, 

oluşturulan bu kaynağın harcanmasında söz sahibi olan mahalleli denetim işlevini de 

kendisi üstlenmiştir. Ortak sorumluluk olarak adlandırılan bu husus mahallelinin 

yönetime ortak olmasını gerektirmiştir (Bayramoğlu Alada, 2008: 175). 

 Osmanlı idari düzeninde şehre, mahalleye ve mahalleliye atfedilen bu önemli 

görevler, onun bir yönetim ve güvenlik birimi olarak ele alınmasına neden olmuş, 

mahallenin duyduğu gereksinim üzere yeni kişi veya kurumlar mahalle içerisinde 

kendisine yer edinmiştir. Bu doğrultuda, mahallede yaşayan bireyler ile ilgili işlemler, 

o kimselerin bulundukları mahallelere göre bölümlendirilerek yazılmıştır. Tutulan 

vergi kayıtları, bireylerin oturdukları meskenlerin hangi mahalle sınırları içerisinde yer 

aldığı, kiracı konumunda bulunan kimseler dahi tek tek kayıt altına alınmıştır (Ergenç, 

2013: 78). Bu da mahallenin idari ve mali açıdan ayrı bir birim olarak kabul edildiğini 

göstermektedir.  

Bu noktada 2. bölümde yerel güvenlik birimi açısından üzerinde durulan mahalle 

imamı ve mahalle muhtarını, kısaca ancak mahalle içerisindeki aidiyetleriyle 

incelemek Osmanlı mahallesinin anlaşılmasına hizmet edecektir. 

3.2.5. Mahallenin Yöneticileri 

Taşıdığı yönetsel ve temsili özellikler nedeniyle mahalle imamı ve mahalle 

muhtarı, mahalle yönetimindeki iki temel şahsiyettir. İmam ve muhtarlar, toplumsal 

yaşantımızda ve idare geleneğimizde yönetimden güvenliğe kadar birçok hizmetin 

yürütülmesinde asli rol üstlenmişlerdir.  
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3.2.5.1. Mahalle İmamı 

Muhtarlık kurumu oluşturulana dek mahalle teşkilatının başında bulunan kişiler, 

imamlar olmuştur (Alver, 2013: 131). Padişah beratı ile atanan imamlar, yönetici 

sınıftan sayılmış, görev süreleri boyunca birtakım vergilerden muaf tutulmuşlardır. 

Devletin mahalle ölçeğindeki temsilcisi olarak gösterilen imamları denetleme görevi 

ise kadılara tevdi edilmiştir (Beydilli, 2013: 1-3).                                                                                                                      

Dini gruplara göre bölümlenmiş olan Osmanlı mahallesinde cami veya mescitler 

mahallelinin toplanma mekânları olmuştur. Günümüzde camiye düzenli olarak gelen 

insan grubunu tanımlamak için kullanılan cemaat kavramı Osmanlı’da mahalle 

sakinleri için kullanılmıştır. Mahalle sakinlerinin aynı zamanda camiye gelen grubun 

çoğunluğunu oluşturması bu hususun temel dayanağıdır. Osmanlı toplumunda camiye 

gelmeyenlerin güvenilir olmayan kişiler olduğu kanaati yaygın bir durumdur. Hatta 

bazı belgelerde camiye gelmemenin bir suç olarak şikâyete konu edildiği dahi 

görülmüştür (Ergenç, 2013: 79). Mahalle ve caminin karşılıklı bu etkileşimi nedeniyle 

cami işlerinin sevk ve idaresinden sorumlu olan mahalle imamına cami dışında da 

birçok sorumluluk düşmüştür. 

 Mahallenin yönetim teşkilatının lideri konumunda bulunan mahalle imamları 

berat ile atanmışlar; yeterliliklerinin ölçülmesi için sınav uygulamasına tabi 

tutulmuşlar, mahallenin idari, adli ve beledi işlerini yürütmüşlerdir (Bayramoğlu 

Alada, 2008: 166). Ücretleri ise vakıflar tarafından karşılanmıştır. Mahallelinin 

doğum-ölüm, evlenme-boşanma gibi nüfus ve sicil işlemleriyle ilgilenen mahalle 

imamı, mahalle baskınları yoluyla ahlaki denetim rolünü de üstlenmiştir. Mahalle 

imamları, mahalle sakinlerinin kendi aralarındaki sorunları çözmelerine arabuluculuk 

etmiş, eğitim ve öğretim işleriyle de ilgilenmişlerdir (Göktaş, 1993c: 240). Nitekim 

tahrir defterlerinde mahalleler kayda geçirilirken en başta mahalle imamlarının 

isimlerine yer verildiği görülmüştür (İlhan, 1991: 53). 

 Din adamlığının yanı sıra mahallenin öncüsü olan imam, mahallenin 

örgütlenmesinde ve hizmetlerin görülmesinde de büyük pay sahibidir. Mahallenin en 
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sık kullanılan ortak mekânı olan camiden sorumlu imam, mahallenin işlerinde de görev 

almıştır. Şehirle ilgili konularda kadı önünde yapılan toplantılarda mahalleyi temsil 

görevi üstlenmiştir (Bayramoğlu Alada, 2008: 166). Bu görevlerin yürütülmesi için 

gerektiğinde imama destek olacak yiğitbaşı, kethüda gibi görevliler de mahalle 

yönetimi içerisine dâhil edilmiştir (Ergenç, 2013: 100). 16. yüzyıldan sonra pazvant 

adı verilen bekçiler de idari yönden imamlara bağlanmıştır (Göktaş, 1993c: 240). 

 İdari, adli ve beledi yönden kadının mahalle çevresindeki temsilcisi olarak 

görev yapan mahalle imamları 19. yüzyılın ilk yarısına kadar bu fonksiyonları kendi 

ellerinde tutmayı başarmışlardır. II. Mahmut dönemiyle birlikte mahallelerde 

muhtarlık kurumu teşkil edilmiş, mahalle imamlarının birtakım işleri muhtarlara 

devredilmiştir. Ancak bu görevlerin toplumsal yükümlülüğü mahalle imamları 

üzerinde kalmaya devam etmiştir (Ortaylı, 1985: 239). Merkezi idarenin topluma 

nüfuz etmek için çabaladığı süreçte mahalleyi ve mahalleliyi bilen kimseler olarak 

yine imamlardan faydalanılmıştır. Bu doğrultuda uzunca bir süre asayiş gibi konularda 

imamların yardımına başvurulmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında çıkarılan bir polis 

nizamnamesinde “evlerin aranması esnasında mahallenin yaşlı kimselerden birinin 

veya mahalle imamının refakatinin istenmesi” bu durumu somutlaştıran bir örnek 

olarak burada aktarılabilir (Ergut, 2015: 329).  

3.2.5.2. Mahalle Muhtarı 

Mahalle imamlığına kıyasla daha yeni bir kurum olan mahalle muhtarlığı 19. 

yüzyıl ve sonrasında gelişmeye başlamıştır. Kurumun oluşturulmasındaki temel amaç 

merkezi idarenin mahalledeki otoritesini ve mahallenin güvenliğini temin etmektir. Bu 

noktada mürur tezkeresi adı verilen bir nevi göç izin belgesi düzenleme yetkisi 

muhtarlara verilmiş, köylerden şehirlere olan yoğun göç hareketlerinin ortaya 

çıkardığı güvenlik sorunları muhtarlar vasıtasıyla çözülmeye çalışılmıştır (Kavruk, 

2004: 7-12).  

1829 yılında mahalle teşkilatında yeniden örgütlenmeye gidilmesi neticesinde 

ilk olarak İstanbul’un üç mahallesinde muhtarlık teşkilatı kurulmuştur (Çadırcı, 1970: 
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409). Teşkilatın başında bulunan muhtar, halkın seçimi, mahalle imamının kefaleti ve 

merkezin onayı(mühür) ile göreve gelmiş (Göktaş, 1993c: 240), 1833 yılına 

gelindiğinde ise ülke genelinde bütün mahalle ve köylerde muhtarlık kurumu işler hâle 

gelmiştir (Çadırcı, 1987: 1238). 

Muhtarlık gibi bir örgütlenmeye neden ihtiyaç duyulduğu sorusunun cevabı 

arandığında ise farklı görüşlerle karşılaşılmaktadır. İmamların baskı ve zulmünden 

halkın bunalmış olması bunlardan birisidir. Diğer bir görüş ise ayanın zulmünden 

bıkan halkın bu görevi devralacak yeni kimseler arayışında olmasıdır. Nitekim 1833 

yılında geçen bir olayda ayandan şikâyetçi olan halkın durumu mütesellime arzı 

üzerine söz konusu ayan huzura çağrılmış, ayan ise isyan etmiştir. İsyanı bastıran 

mütesellim, İstanbul mahallelerinde uygulanan muhtarlık usulünden haberdar olduğu 

için bu kurumu söz konusu mahallede işler hâle getirmiştir (Aktaran: Çadırcı, 1970: 

409). Bu iki görüşün de ortak noktası yerelde güç sahibi kimselerin halk üzerindeki 

baskıları sonucu böyle bir kuruma ihtiyaç duyulmasıdır. 

 Muhtarların nasıl tayin edildiği hususuna gelindiğinde mahallenin onay verdiği, 

becerikli kimselerden 1. ve 2. muhtar (muhtar-ı evvel ve muhtar-ı sani) seçildiği 

görülmektedir. Mahallelinin lideri konumunda olan imamın onayını alarak göreve 

gelen muhtar bu yolla dolaylı olarak mahallelinin de onayını almıştır (Çadırcı, 1987: 

1238). Mahalle imamının sorumlu olduğu dini görevlerin dışında kalan hizmetler 

zamanla muhtarlara devredilmiştir. Daha önceki dönemlerde mahalleye yeni gelen 

kimseler için mahalle sakinlerinden istenen kefalet şartı, değişim sürecinin sonunda 

muhtarlara bırakılmıştır (Göktaş, 1993c: 240). 

Görevleri esnasında mahalle muhtarlarına yardımcı olan en büyük unsur ise 

ihtiyar meclisleridir. Seçim sonucu 3-12 kişi arasında oluşturulan bu meclisler mahalle 

veya köylerin bekçi, zabıta gibi memurlarının görevlendirilmesi, vergi işleri, belediye 

hizmetlerinin sağlanması gibi konularda mahalle muhtarlarına destek olmuşlardır 

(Ortaylı, 1985: 239). 
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Bu yönleriyle Osmanlı’da mahalle muhtarlığı; imamlığa kıyasla çok daha yakın 

bir tarihte oluşturulmuş, mahalledeki güveni sağlamaya yönelik işlevleri bulunan yerel 

birimi ifade etmektedir. 

3.3. Mahalle ve Şehir Yönetiminde Vakıfların Rolü 

Yerel bölgelerde etkisi görülen ve halk üzerinde belirli bir nüfuza sahip olan 

vakıflar da idare geleneğimizde önemli yer edinmişlerdir. Şehir ve mahallelerde 

önemli hizmetler üstlenen vakıflar, toplumsal yaşamın ayrılmaz parçaları olmuşlardır. 

Ahali tarafından kurulup ahaliye ait olan vakıflar aracılığıyla şehir merkezleri 

oluşturulmuş, şehrin altyapısı, yönetimi, imarı, sosyal bütünleşmesi vakıflar 

aracılığıyla gerçekleştirilmiştir (Cansever, 2010: 108-109).  

Vakıflar, Osmanlı şehrinin vazgeçilmez ögelerinden olmuştur. Cami, medrese, 

hastane, misafirhane, yol, köprü, hayrat gibi sosyal hizmet veren yapıların yanında 

ticari nitelik taşıyan han, çarşı, kervansaray, hamam, değirmen, boyahane, mezbaha, 

aşevi gibi kurumlardan oluşan imaretler Osmanlı şehirlerinin özgün simgeleri 

olmuştur. Hizmetin sürekliliğini sağlamak, giderlere kaynak oluşturmak için imaretler 

genel olarak vakıflar aracılığıyla kurulmuş ve idare edilmişlerdir. Merkezi idarenin 

onayıyla kurulan ve denetimine tabi olan vakıflar sayesinde şehirlerde kültürel ve ticari 

merkezler oluşturulmuştur. Vakıf sistemi ve imaret yaptırma zamanla gelenek halini 

almış, hatta devrin padişahları toplumun önde gelen kişilerinden imaret yaptırmalarını 

talep etmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in bu konudaki arzusu onun tarihçiler tarafından 

“İstanbul’u Sultan Mehmet yapmıştır” şeklinde anılmasına sebep olmuştur. Kamu 

adına yapılan bu imaretler Osmanlı şehir ve mahallelerinin geleneksel yapısını 

meydana getirmiştir (İnalcık, 2003: 148-150). 

Vakıflar, Osmanlı şehir ve mahalleleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptirler. 

Vakıfların yapacakları icraatlar için her durumda merkezi idareden izin almaları 

gerekmediği gibi merkezi idare de vakıfların idaresine müdahil olmamıştır. Vakfın iç 

düzenini ilgilendiren durumlarda da cezalandırma yetkisi vakfa ait olmuştur. Vergi 

konusunda ise vakıflara kolaylıklar sağlanmıştır (Barkan, 1942: 358). Mahalle ve 
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şehirlerde inşa edilen imaretler sayesinde vakıflar sosyal yardım işlevi de üstlenerek 

bu konuda merkezi idareye yardımda bulunmuşlardır (Bayartan, 2008: 170).  

Vakıflar üzerinden hizmetlerin yürütüldüğü mahallenin yönetiminde görev 

alacak kişiler, vakıflar çevresinde bir araya gelen mahallelinin istekleri esas alınarak 

belirlenmiştir. Mahallenin önde gelen kimseleri, mahalleli adına görev almasını 

istedikleri kişileri kadı huzuruna çıkıp bildirmişler, aksi durumda halkın rızası 

alınmadan yapılan işlemlerin itiraz üzerine iptal edildiği görülmüştür. Nihayetinde 

kadının arzı ve sultanın beratı ile atama işlemleri gerçekleştirilmiştir (Ergenç, 2013: 

101). Mahallelinin yönetime dolaylı katılımı olarak anlamlandırılabilecek olan bu 

durumun yönetim ve halk arasındaki ilişkiyi güçlendirdiği de açıktır. Bunun yanında 

vakıf sisteminin, şehir ve mahallelerin yönetiminde idari özerkliğe katkı sağladığı da 

söylenebilir. 

3.4. Toplumsal Değişimin Mahalle Yapısına Etkisi 

İlerleyen dönemde ortaya çıkan gelişmeler geleneksel mahalleyi de etkisi altına 

almıştır. Batılı ekonomileri Osmanlı’ya bağımlılıktan kurtaran yeni ticaret yollarının 

keşfiyle başlayan süreç, Osmanlı ekonomisinde büyük zararlara yol açmış, devletin 

gelir kaynaklarındaki azalma iltizam usulü gibi yeni vergi tahsil yöntemleri 

geliştirilmesine sebep olmuştur. Bu durum devletin merkezi gücünü azaltmış, yerelde 

ayanlık gibi yeni otoriteler ortaya çıkmıştır. Batı’nın Sanayi Devrimi ile taçlandırdığı 

yükseliş, Osmanlı idarecilerinin dikkatini mecburi olarak bu yöne çevirmiştir. 

Üretim-tüketim ilişkilerinin değişimiyle birlikte nüfusun şehirlerde 

yoğunlaşmaya başlaması, 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra şehir ve mahallelerin 

fiziki ve toplumsal yapısının değişimini ivmelendirmiştir. Yoğun nüfusu taşıyacak 

altyapının eksikliği, sağlık sorunları gibi unsurlar şehirlerin ve dolayısıyla da 

mahallelerin değişimini hızlandırmıştır (Özbek Eren, 2017: 44).   

Mahallenin değişimi dış kaynaklı olsa da tek etken bu değildir. Zamanın 

getirdiği değişim insan ve şehri de etkilemiş, bu durum mahalleye de yansımıştır 

(Alver, 2013: 54). Geleneksel mahallede, mahalle çeşmesi gibi ortak alanlarda temin 
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edilen su ihtiyacı ilerleyen süreçte konut içerisinde karşılanmaya başlanmıştır. Suyun 

neden olduğu bu değişim, yerleşim yeri seçiminden konut tiplerine kadar birçok 

konuda dönüşümü beraberinde getirmiştir. Mahallenin sosyal bütünleşme mekânları 

olan çeşme ve hamam gibi yapılar bu süreçte eski önemlerini kaybetmiştir (Kavruk, 

2004: 140). Hızlı nüfus artışı mahalleyi de etkilemiş, mahalledeki tanınan yüz sayısı 

azalmıştır. Ev değiştirmek ve mahalleden göç etmek sıklıkla tekrarlanan bir durum 

hâline getirmiştir (Mumford, 2007: 607). Bu da mahalleyi, benimsenmeyen ve ona her 

an terk edip gidilecekmiş gözüyle bakılan salt bir fiziksel mekân hâline getirmiştir.  

 Mahallenin değişimini izlemek için günümüzde yeni bir mahallenin oluşumuna 

bakmak yönlendirici olacaktır. Geleneksel mahallede cami ve imaret gibi yapıların 

etrafında biçimlenen mahalle yaşantısı, camiyi merkeze alarak şekillenmiştir. 

Günümüz mahallesine bakıldığında ise önce konut alanları inşa edilmekte, sonrasında 

cami, okul gibi sosyal yapılar mahalle çevresinde konumlandırılmaktadır (Kavruk, 

2004: 143). 

Günümüz mahallesinde hanelerin su ihtiyacını belediye karşılamakta, yangın 

hâlinde belediyeye bağlı itfaiye birimleri duruma müdahale etmekte, mahalleler 

belediye tarafından hazırlanan imar planları neticesinde düzenlenmektedir (Kavruk, 

2004: 140-141). Bu hususa merkezi idarenin denetiminde olan güvenlik ihtiyacının 

karşılaması da eklenebilir. Böylelikle mahallenin ve mahallelinin sosyal ve fiziki 

bütünleşmesi yerini kendi ihtiyacını kendisini karşılayabilen hanelerin bulunduğu 

mekânlara bırakmaktadır. Mahalle giderek sosyal bir birim olma işlevini kaybetmekte 

ve salt fiziksel birime dönüşmektedir.   

3.5. Mahallenin Dönüşümü ve Kurumsallaşması 

Taşrayı ve yereli, bir anlamda mahalleyi vergi kaynağı olarak gören merkezi 

idare, elde edebileceği geliri düşünmüş ve mahallenin modern anlamda 

kurumsallaşması Batı kaynaklı değişimlere değin söz konusu edilmemiştir. Bu süreçte 

mahalle de kendi içinde oluşturduğu cami, imarethane, çıkmaz sokak gibi yapılar ve 

kendi tayin ettiği bekçi gibi görevliler vasıtasıyla hizmet ihtiyacını karşılamaya 
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çalışmıştır. Kurumsallaşmamış uzlaşma olarak tanımlanan bu durum merkezi idare ile 

mahalle arasındaki kopukluğun esas sebebi olmuştur. Merkezi idare, yereli kontrol 

altına almak için çabalarken mahallenin kültürü ve ögeleriyle çatışmak zorunda 

kalmıştır. Kurumsallaşmamış uzlaşmanın neticesinde merkezi idare arzuladığı etkin 

yönetime ulaşamamış, mahalle de istediği cemaat düzenini kuramamıştır (Aktaran: 

Kara, 2014: 209).  

Günümüzde de etkisi görülen merkezi idare-mahalle kopukluğu, mahallenin tam 

olarak uzmanlaşmış bir kurumsal yapı kurmasına engel olmakta ve de merkezin 

mahalleye kurumsal bir bakış açısıyla yaklaşmasına izin vermemektedir. 

3.5.1. Geleneksel Dönemde Mahalle 

Bireyin ağırlıkta olduğu Batı toplumlarının aksine cemaat içinde kendisine yer 

edinen İslam şehir halkı, devletin atadığı yöneticiler aracılığıyla idare edilmiş, kendi 

içerisinde bir kurumsallaşmadan uzak kalmıştır (Bayramoğlu Alada, 2008: 40-41). 

Türk-İslam geleneğini devam ettiren Selçuklu ve Osmanlı idare teşkilatları da yerel 

birimlere bu açıdan bakmıştır.  

Bu noktada geleneksel Osmanlı mahallesine kurum niteliği kazandıran iki temel 

unsur göze çarpmaktadır. Mahallenin idare ve düzeninden sorumlu olan imam, 

kendisine atfedilen önem ve kendisinden beklenilen görevler nedeniyle gerektiğinde 

bir yönetici sıfatıyla çalışmıştır. Diğer unsur ise “avarız akçası vakfı” olarak bilinen 

mahallenin yardım sandığıdır. Mahallelinin ortak giderlerinin karşılanması için 

oluşturulan bu vakıf, giderlerin tespiti ve bunun hane başına düşen kısmını belirlemek 

amacıyla görev yapmış, gerektiğinde mahalleliye borç para dahi temin etmiştir 

(Ergenç, 2013: 100). Mahallelinin dayanışma duygusunu pekiştiren bu kurum, 

mahalleli tarafından oluşturulan bütçeyle ve hayır sahibi kimselerin yaptığı ayni ve 

nakdi yardımlar vasıtasıyla hizmet vermiş, elde edilen gelirler; cami, mescit, çeşme 

gibi kamusal alana ait yapıların bakım ve onarımı ile mahalledeki görevlilerin 

maaşlarının ödenmesinde kullanılmıştır. Fakir kimselere ihtiyaçları doğrultusunda bu 

vakıftan yardım yapılmıştır (Bayramoğlu Alada, 2008: 172-173). 
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 Temel bir birim olarak mahallede bireyler arasındaki ilişkilerin yakınlığı sosyal 

konularda da etkisini göstermiştir. Güvenlik gibi tüm mahalleyi ilgilendiren 

hususlarda mahallelinin birlikte hareket etmesi zorunluluk olmuştur. Avarız akçası 

vakfı gibi kurumlar ile mahalleli ortak giderlerin karşılanması için toplumsal çözümler 

aramışlardır. Ortaklaşa giderlerin karşılanması için oluşturulmuş bir bütçeye sahip bu 

kurum, gerektiğinde mahalle sakinlerine borç para imkânı sağlayarak mahallelinin 

birlikteliğini artırmıştır (Ergenç, 2013: 81). 

Yukarıda da bahsedildiği gibi homojen bir özellik göstermeyen ancak temel 

kıstasın etnik/dinsel ayrım olduğu geleneksel Osmanlı mahallesinde, mahallenin 

yapısını bozabilecek olan girişimlere izin verilmemiştir. Bu nedenle mahalle çevresine 

dâhil olacak bir kişi veya aileden birtakım şartlar istenmiştir. İstanbul’da beş yıldan az 

süre ikamet etmiş olanlar mahalleye kabul edilmezken, bu süreyi dolduranlara ise 

kefalet şartıyla mahalleye yerleşim izni verilmiştir. Kefalet yükümlülüğü olarak 

adlandırılan bu uygulama ile mahalle içerisindeki fiziksel hareketlilik, kontrol altına 

alınmaya çalışılmıştır. Kefalet yükümlülüğünün yerine getirilmediği durumlarda bu 

kimselerin mahallelerden terkinin istemi resmi kayıtlara aktarılmıştır (Ergenç, 2013: 

186). Bu tür şartların konulmasında nitekim mahallenin içe dönük ve dolayısıyla da 

idaresi görece kolay olan yapısı önem taşımıştır. Bunun yanında gayri-müslim halkın 

Müslüman mahallelerindeki ticari ve kültürel faaliyetleri sınırlamalara tâbi 

tutulmuştur. Kendi içerisinde içe dönük, durağan özellikler gösteren geleneksel 

Osmanlı mahallesinin çözülmesi 19. yüzyılda gerçekleşmiştir (Işın, 1985: 539-540). 

3.5.2. Tanzimat ve Meşrutiyet Döneminde Mahalle 

Pusulanın devamlı olarak batıyı gösterdiği 19. yüzyılda yapılan veya yapılmak 

istenen reformlar kurumsal anlamda ikilik ortaya çıkarmış, Batı’nın esas aldığı ve 

üzerine kurulu olduğu Roma Hukuku ile Osmanlı yöneticilerinin idare usulünü 

belirleyen İslam Hukuku iç içe geçmiştir. Bu birbirine zıt iki anlayış kurumlardan 

başlayarak toplumsal alana ve nihayetinde mahalleye sirayet etmiş, imam ve muhtarın 

birlikte yönettiği yeni bir mahalle teşkilatı ortaya çıkmıştır.  
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19. yüzyılda yaşanan batılılaşma hareketleri Osmanlı şehrini de etkilemiş, 

geleneksel yapıya sahip şehir toplumu değişmeye başlamıştır. Batının artan etkisi 

Osmanlı toplumunda servete dayalı yerleşim düzenlerinin oluşmasına neden olmuştur. 

Şehir ve mahallenin yönetiminde etkisi olan geleneksel kurumlar değişimin ögeleri 

olmuşlardır. Fütüvvet ve dayanışma üzerine kurulu lonca teşkilatları kaldırılmış, 

kadıların yönetimine son verilmiş, vakıfların merkeze bağlanması için Evkaf Nezareti 

kurulmuştur. Yerel hizmetlerin yönetimi için belediye teşkilatı ilk kez bu dönemde 

kurulmuştur (Bayramoğlu Alada, 2008: 180-182). Mahallenin temel kurumlarından 

olan avarız akçası vakıfları 1869 yılında belediyelere devredilmiştir. Vapur, tramvay 

gibi ulaşım teknolojisinde görülen yenilikler mekânsal olarak mahalleyi etkilemiş, dışa 

kapalı Osmanlı mahallesi şehirle bütünleşmeye başlamıştır. Dayanışma üzerine 

yaşamın sürdüğü mahallede bireylerin gelirlerinin temel kıstas olduğu yeni yerleşim 

yerleri oluşmuştur. Taşrada bozulan düzen sonucu İstanbul gibi şehirlere olan göç 

hareketleri daha da şiddetlenerek devam etmiştir (Bayramoğlu Alada, 2008: 193-194). 

Bu göçler hem göç edilen hem de göçün edildiği mahallelerin temel yapısını 

değiştirmiş, Tanzimat dönemi Osmanlı kurumlarında yaşanan ikili durum mahallenin 

de temel sorunu hâline gelmiştir. 

19. yüzyılda her alanda kendisini gösteren reform çalışmaları şehir ve 

mahallelerin yeniden düzenlenmesi çabalarına da yansımıştır. Özellikle İstanbul’da 

girişilen imar faaliyetleri mahallelerin geleneksel yapısında değişime neden olmuştur. 

Ulaşım imkânlarının artmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan geniş caddeler ve birbirine 

bağlanan mahallelerin sayısı artmış, yabancı birinin nadir girdiği mahalleler artık birer 

geçiş yolu hâline gelmeye başlamıştır. Bu durum ise mahallenin ve mahallelinin 

yapısında değişime sebebiyet vermiştir (Çelik, 1998: 67). Eski sakinliğini kaybeden 

mahalle için güvenlik ve asayiş artık çok daha önemli bir husus hâline gelmiştir. 

Bu dönemde mahallenin modern anlamda kurumsallaşmasına katkıda bulunan 

diğer bir husus ise II. Abdülhamit döneminin sonuna doğru mahalle baskınlarının 

yasaklanması olmuştur. İmam ve bekçi öncülüğünde mahalle sakinlerinin katılımıyla 

gerçekleşen bu baskınlar, devletin kurumsallaşma süreci içerisinde yasaklanmış, 
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mahalle ahlakının korunması görevi kolluk görevlilerine tevdi edilmiştir (Tarih Vakfı, 

1993b: 240).  

1876 yılında Kanun-i Esasi’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte belediye, yeni bir 

yönetim birimi olarak benimsenmiştir. Belediye teşkilatlarının kurulmaya 

başlanmasıyla birlikte cemaat tipi yapılanmaya sahip olan mahalle ve muhtarlık 

teşkilatları eski önemini yitirmiştir. 20. yüzyılın başında mahalle yönetimine 

bakıldığında ise imam, muhtar ve ihtiyar heyetinden oluşan üçlü bir yapı 

görülmektedir (Bayramoğlu Alada, 2008: 188). Ancak belediyelerin yönetimde söz 

sahibi olmaya başlamasıyla birlikte 1913 tarihli İdare-i Umumiyei Vilayet 

Kanunu’nda da mahalle muhtarlıkları yer almamıştır. Ancak Cumhuriyet döneminde 

mahalle birimi içerisinde yürütülen görevlerin belediyeler tarafından yerine 

getirilmesinde karşılaşılan sorunlar mahalle teşkilatı ve muhtarlıkları yeniden 

gündeme getirmiştir (Tekeli, 2011: 90). 

3.5.3. Cumhuriyet Dönemi’nde Mahalle 

Tanzimat Dönemi’yle birlikte üst zirveye ulaşan batılılaşma ve modernleşme 

çabaları şehri ve dolayısıyla mahalleyi de içine almıştır. Osmanlı toplumu için 

başlayan değişim rüzgârı, etkisini mahalleler üzerinde göstermiştir. Gelir farklılığı 

bulunan grupların bir arada yaşayabildiği Osmanlı mahallesinde üst gelirliler farklı 

semtlerde yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu durum geleneksel mahalle yapısının 

çözülmesine hizmet etmiş, Cumhuriyet Dönemi ile birlikte mahallenin dönüşümünü 

sağlayacak araçlar merkezi idarenin eline geçmiştir (Alver, 2013: 40). 

1913 tarihli İdare-i Umumiyei Vilayet Kanunu’nda yer verilmeyen mahalle 

muhtarlıkları hukuken olmasa da fiilen varlığını sürdürmüş, 1933 yılında ise tamamen 

işlemez hâle gelmiştir. 1944’ten itibaren ise tekrar yasal statüye kavuşmuşlardır 

(Keleş, 2009: 284). 

1930’lu yıllarda belediye yetkilerinin artırılmasına yönelik politikalar mahalle 

teşkilatı üzerinde de etkisini göstermiştir. 1933 yılında çıkarılan 2295 sayılı kanunla 

mahalle teşkilatı ve muhtarlıklar kaldırılmış, görevlerinin çoğu belediyelere 
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devredilmiştir. Mahalleler, belediyelerin birimleri hâline gelmişlerdir. Kurumun 

kaldırılmasına sebep olarak muhtarlık teşkilatının ülke dışında hiçbir örneğinin 

olmaması ve kuruluşu tamamlanan belediyelerin bu işleri göreceğine olan inanç 

gösterilmiştir (Kavruk, 2004: 185). Ancak belediyeler, bu görevlerin yürütülmesinde 

etkisiz kalmış, 1944 yılında çıkarılan 4541 sayılı kanunla muhtarlıklar yeniden tesis 

edilmiştir (Tekeli, 2011: 90). Ancak bu kanunda mahalleye bir idare birimi sıfatı 

verilmemiş, mahalle muhtarlığı lafzı kullanılmıştır (Kavruk, 2004: 290). 

1950’li yıllara kadar idare geleneğinde değişimin mahallelere yansımaları 

geleneksel ve modern mahalleyi bir arada tutmuştur. Mahalle yol düzenleme 

çalışmaları ile tanışmış, yeni konut tipleri ortaya çıkarılarak ilk apartmanlar 

yükselmeye başlamıştır (Özbek Eren, 2017: 134). 1960’lı yıllarda konut edindirmeye 

yönelik kredi destekleri artmış, çok katlı apartman inşaatları yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Birçok apartmanın bir araya gelmesiyle oluşan yeni tip mahalleler, klasik 

mahalle tanımının dışında kalmıştır. 1965 yılında çıkarılan 634 sayılı Kat Mülkiyeti 

Kanunu ile bir nevi alt-mahalle niteliği taşıyan kat mülkiyeti ile ilgili düzenlemeler 

yapılmıştır (Tekeli, 2011: 206). Artık, sokağın ortak alan olduğu mahalle düzenine 

kıyasla apartmanın ortak alan olduğu yeni mahalleler yoğunluk kazanmıştır. 

Devam eden süreçte mahallelere olan düzensiz göçler gecekondu mahallelerini 

ortaya çıkarmıştır. Değişen birey ve değişen mahalle, toplumsal bütünlüğün 

bozulmasına neden olmuş, ortak sorumluluk anlayışından uzaklaşılarak her iş 

belediyeden veya merkezi idareden beklenir hâle gelmiştir (Özbek Eren, 2017: 142).  

Mahallenin değişimi ile birlikte mahalleye yönelik tanımların içeriği de 

değişmektedir. Sosyal ve fiziki bir mekân olarak görülen mahalle günümüzde “kentsel 

özellik taşıyan bir yerleşim yeri içerisinde yoğun konut alanlarının bulunduğu fiziki 

mekân” olarak tanımlanabilmektedir. Geleneksel mahalleyi tanımlarken kullanılan 

cami gibi sembolik yapılar modern mahallenin tanımında işlevsiz kalmaktadır 

(Kavruk, 2004: 109-110). Bu açıdan günümüz mahallesi, merkezi idarenin bir alt 

birimi olarak görülmekte ve yönetsel etkinliği sağlamada rol üstlenen bir birim olarak 

kabul edilmektedir (Özbek Eren, 2017: 57). 
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Geleneksel mahallenin dayandığı disiplin toplumu bu süreçte denetim 

toplumuna dönüşerek en azından güvenlik hususunda merkezi idareye bağlı bir 

kurumsal yapılaşmaya izin vermiştir (Bergen, 2016: 107). Mahallelinin mahallede 

geçirdiği vakit azalmış, komşuluk ilişkileri sokaktan apartmana taşınmıştır. Güvenlik 

ihtiyacı ise artık merkezi idare tarafından karşılanır hâle gelmiştir (Kavruk, 2004: 147). 

Bu doğrultuda Cumhuriyet’i izleyen süreçte merkezi bir polis teşkilatına bağlı çarşı ve 

mahalle bekçiliğinin kurulmuş olması bizleri şu yola çıkarmaktadır: Ortak sorumluluk 

anlayışından kamu düzeni prensibine geçiş. 

Son bölüme geçmeden önce bu bölümde aktarılanlar doğrultusunda mahalle 

bekçiliği/çarşı ve mahalle bekçiliği ayrımı yapmayı kolaylaştıracak bir geleneksel 

mahalle-modern mahalle karşılaştırması yerinde olacaktır: 
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Tablo-1: Geleneksel Mahalle – Modern Mahalle Karşılaştırması 

Geleneksel(Klasik) Mahalle Modern Mahalle 

 Yatay yerleşim – bahçeli avlusu olan evler Dikey yerleşim – çok katlı yapılar 

 Kamusal hizmetler mahalleli tarafından 
görülür. 

Kamusal hizmetler merkezi idare 
tarafından görülür. 

Çözüm mercii imam ve muhtardır. Çözüm mercii merkezi idaredir (belediye 
başkanı, kaymakam, vali vs.) 

Güvenlik hizmetini mahalleli ortaklaşa 
veya görevlendirilen bekçi gerçekleştirir. 

Güvenlik hizmetini merkezi idare sağlar 
(jandarma, polis vs. ) 

Konut ve iş yerleri birbirine çok yakın. Konut ve iş yerleri farklı mekânlarda. 

Paylaşım alanı: Sokak. Paylaşım alanı: Apartman. 

Mahalleli kendi sorunlarına kendi çözüm 
arıyor (ortak bilinç). 

Mahalleli sorunları idarenin çözmesini 
istemekte(sosyal devlet beklentisi). 

Mahalle dışa kapalı, sosyal hareketlilik 
kısıtlı(çıkmaz sokak olgusu). 

Mahalle dış dünyaya açık(araç trafiğinin 
geçiş noktası). 

Sosyal bütünleşme yüksek. Sosyal bütünleşme düşük. 

Dolaylı idare. Doğrudan idare. 

Disiplin toplumu. Denetim toplumu. 

Ortak sorumluluk. Kamu düzeni. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MAHALLE BEKÇİLERİ 

İlk üç bölümde mahalle bekçiliğini anlayabilmek ve modern bekçilerin diğer bir 

deyişle çarşı ve mahalle bekçilerinin tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümü ortaya 

koyabilmek amacıyla Türk idare geleneğinin temel niteliklerine değinilmiştir. Bu 

gelenek neticesinde şekillenen güvenlik anlayışı ve devamında bekçilerin görev alanı 

olan mahalle, şehir ile olan ilişkisi de göz önüne alınarak aktarılmaya çalışılmıştır. 

Bu noktadan devam edilecek olursa tarihsel süreçte bekçilik kurumu, güvenlik 

ihtiyacını sağlamaya yönelik taşıdığı önem nedeniyle birçok farklı toplumda kendisine 

yer bulmuştur. Hükümdarlar kendilerini korumaları için geceleri bekçiler 

görevlendirdikleri gibi (Er-Râhmûni, 2004: 16), şehir kapılarında her gün yerel halk 

içerisinden seçilen kimseler nöbet tutmuşlardır (Taberî, 1991: 86). Emevi Devri’nde 

Endülüs’te “derrâbûn” ismi verilen gece bekçilerinin akşam saatlerinde kapısı 

kapatılan şehirlerin sokaklarında silah, bekçi ve köpeğiyle nöbet tuttukları 

bilinmektedir. Fatımîler Devri’nde de geceleri şehirlerin kapıları kilitlenmiştir ve 

sokaklarda sadece “gece koruyucuları” olarak adlandırılan bekçiler kalmıştır. Dahası 

geceleri ellerindeki düdükleri çalan bekçilerin ikazlarına uymayanların en ağır şekilde 

cezalandırıldıkları görülmüştür (Er-Râhmûni, 2004: 39-46). Benzer şekilde bazı 

Ortadoğu İslam toplumlarında da toplumsal düzenin sağlanması için yerel halktan 

destek alınmış, yerel polis güçleri oluşturulmuştur. “Ahdath” adı verilen yerel 

güvenlik güçleri, Ortaçağ’da genç çıraklar arasından seçilmiş ve gece bekçisi olarak 

hizmet vermişlerdir (Lewis, 2003: 248). 

1. bölümde bahsedildiği üzere “pâsbân”, “pazvant”, “didebân”, “nigehbân” gibi 

farklı isimlerle anılan bekçilerin mahalle düzeyinde görevlendirilmeleri ve çalışmanın 

esasını oluşturan mahalle bekçiliği sıfatını almaları ise çok daha yakın bir döneme 

rastlamaktadır.  

“Gece bekçisi” manasına gelen bu dört kavram üzerinden geçmişe dönük bir 

inceleme yapıldığında karşımıza 11. ve 12. yüzyıllarda hüküm süren Selçuklu 
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Devleti’nin saray teşkilatında “pâsbânân” olarak isimlendirilen gece bekçileri 

çıkmaktadır (Sevim ve Merçil, 1995: 507). Kelimenin Farsça kökenli olması ve 

Selçuklu Devleti’nde bu isimle anılan görevlilerin bulunması Selçuklu kültüründe ve 

idare teşkilatındaki İran etkisinden kaynaklanmaktadır (Köymen, 1970: 1). Saray 

içerisinde görevlendirilmiş olan bu kişilerin bekçilik görevi yapmalarına rağmen 

mahalle birimiyle ilişkili olmadıkları anlaşılmaktadır. 

13. yüzyıl âlimi Mevlana’nın Mesnevi’de bahsettiği bekçiler ise mahalleyi 

hırsızlardan korumakla görevli olup güneş doğuncaya dek görev yapmakta ve 

ellerindeki sopaları yere vurarak dolaşmaktadırlar (1988: 338). Mesnevi her ne kadar 

öğüt verme üzerine kurulu bir eser olsa da aktarılmak istenen düşüncelerin somut 

olaylar ve gerçek dünyanın simgeleri yoluyla hikâyeleştirilmesi mahalle bekçilerinin 

bu dönemde hizmet vermiş olabileceği düşüncesini akıllara getirmektedir. 

Daimî olarak görevlendirilen bekçilerden önce halk içinden dönüşümlü şekilde 

seçilen kimselerce bekçilik görevinin yürütüldüğü görülmektedir. Nitekim geceleri 

bekçilik görevi yapacak kişilerin dönüşümlü olarak seçildiği 13. yüzyıl İngilteresi’nde 

Kral III. Henry’nin tahta çıkmasıyla birlikte gece nöbeti görevi yürürlüğe 

konulmuştur. Bu durum 18. yüzyıla kadar sürdürülmüştür (Mumford, 2007: 339-340).  

Geceleri güvenlikten sorumlu oldukları için gece bekçiliği olarak da 

isimlendirilen bekçilik kurumunun 14. yüzyıl Bizans şehirlerinde aktif olduğu ancak 

bu kurumun İslam şehir uygulamalarından örnek alınarak tesis edildiği ileri 

sürülmüştür (Bayramoğlu Alada, 2008: 170). Nitekim daha eski tarihli bir kaynakta 

ise Bizans İstanbulu’nda 560 itfaiyecinin yanında 65 bekçinin de görevli olduğundan 

bahsedilmektedir (Mango, 2008: 86). Benzer şekilde 16. yüzyıl Fransası’nda da 

geceleri bekçilerin sokaklarda dolaşarak saat başında ellerindeki sopaları yere vurup 

saati bildirdikleri, önemli duyuruları halka ilettiklerinden söz edilmektedir (Süzer, 

2002: 78). 17. yüzyılda İngiltere’de de aktif şekilde görev yaptığı bilinen mahalle 

bekçilerinin ahlaki denetim ve dinsel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin 

kontrolü ile görevli oldukları bilinmektedir (Isaacson, 2014: 14). Mahalle bekçiliği 

kurumuna dair izler diğer Avrupa şehirlerinde de görülmektedir. 18. yüzyılda Berlin 
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halkı, yangın tehlikesine karşı çare aramış ve geceleri sokakları gezen bekçiler 

vasıtasıyla halk durumdan haberdar olmaya çalışmıştır (Ahmed Resmi Efendi, 1980: 

57). 

Türk idare geleneğinin halkalarından olan Osmanlı idare teşkilatı incelendiğinde 

ise bekçiyle ilişkili olan birçok farklı kavram ortaya çıkmaktadır. Caminin çevresinde 

sıralanan sosyal yapılardan oluşan külliyelerin güvenliğinden sorumlu kimseler 

“mustahfız” adıyla anılmış; geceleri çarşı ve hanların güvenliğini sağlayan kimseler 

“pasbân”, “hâris”, “hâris-i bedesten”; tarla ve bahçelerde koruculuk yapan kimseler 

ise “deşt-bân” isimleriyle anılmışlardır (Pay, 2002: 496). Nihayetinde halk ağzında 

“bekçi baba” olarak da söylenilen mahalle bekçileri yaygınlık kazanmıştır. 

4.1. Güvenlik Birimi Olarak Mahalle 

3. bölümde bahsedildiği üzere mahallenin manevi unsuru olan komşuluk ilişkisi 

mahalleye ruhunu veren değerdir. Kendisine güvenli bir yaşam alanı arayan birey, bu 

ortamı mahalle içerisinde bulabilmiştir. Komşuluk ilişkilerinin bu noktada mahalleye 

en büyük katkısı ise güven ilişkisi üzerine olmuştur.  

İmam, muhtar ve bekçi üçgeninde güvenlik ve sosyal etki özelliklerini içeren bir 

mahalle tasviri şu şekilde yapılmaktadır: “İmam, dinden gelen güven ve saygının; 

muhtar, devlet ve hukuk nizamının; bekçi ise, din ve devlet buyruğu gözcülüğünün 

birer temsilcisi idiler. Mahalle ile bu üç müşterek kuvvet arasında sevgi ve itimat 

esasına dayanan öyle bir su sızmaz alışveriş vardı ki, mahalleli ırzına, namusuna, 

şerefine ve menfaatine kale olan bu üçlü otoriteye karşı edep ve itaatle boyun keser ve 

çok defa ihtilaflarını ve meselelerini devlet kapısına çıkarmadan, hâkim önüne 

götürmeden, onları müdahalesiyle hallederdi. Mesela imam efendinin “yap” dediğini 

yapmamak “yapma” dediğini yapmak, mahalle geleneğinin pek affedeceği işlerden 

değildi” (Ayverdi, 1964: 21). 

Güveni sağlamak için temel araç kontroldür. Kontrol ise geleneksel mahalle 

içerisinde komşuluk ilişkileri aracılığıyla etkili şekilde gerçekleştirilebilmiştir (Alver, 

2013: 154). Esnaf, yaşlılar, kadınlar ve bir yerde tüm gözler mahallenin bekçileri 
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olmuşlardır (Alver, 2013: 84). Birbirine sıkı bir şekilde bağlı komşuluk anlayışı 

içerisinde gündelik yaşamın sürdüğü geleneksel mahallede, mahalle içerisinde 

yaşanan olağan dışı durumlar mahalleli tarafından gözlenmiştir. Örf ve adetlere, 

geleneklere dayalı yaşamın dışına çıkıldığında mahallenin kendi kontrol sistemi 

devreye girmiştir. Sosyal baskının önemli bir etken olduğu mahallede olağan dışı 

davranışta bulunacak kimseler, mahallelinin kendilerine göstereceği tepkiyi de göze 

almak durumunda kalmışlardır. Bu açıdan cami ve kahve gibi toplanma alanları adeta 

mahallenin ortak bilincinin kurulduğu ve sosyal baskının topluma hissettirildiği 

mekânlardır (Bayramoğlu Alada, 2008: 159-161). Mahallenin sosyal yapısından 

etkilenen mahalleli, sahip olduğu bu sosyal baskı araçlarıyla mahalleyi de etkileyerek 

bir döngünün parçaları olmuştur.  

Güvenlik ve ortak sorumluluk anlayışını temele alan tanımında mahalle, vergi 

tarh ve tahsilinde, asayiş ve bayındırlık işlerinden görevli ve sorumlu olan bir birim 

olarak ifade edilmektedir (Aktaran: Kavruk, 2004: 136). Bunu doğrular şekilde 

mahalleli sokağı aydınlatacak görevlilerden yangın durumunda müdahalede bulunacak 

kişilere kadar kendisini örgütlemiştir. Bekçi de bu görevlilerden birisidir (Shaw, 2002: 

162). Dayanışma ve ortak yaşam anlayışı üzerine kurulu olan geleneksel mahallede 

yangından cenazeye, temizlikten güvenliğe mahalleye ait olan işlerin ortaklaşa 

yapılıyor olması, ortak işlerin yürütülmesi ve güvenliğin sağlanmasında mahallenin 

yerini göstermektedir (Ortaylı, 2012: 307).  

Mahallenin güvenlik birimi olarak görülmesinin bir sebebi de kadı gibi devlet 

adına otorite sahibi olan kişilerin mahalleli tarafından yerine getirilmesini istediği 

emirlerdir. Güvenlik sorunlarının olduğu dönemlerde kadılar, mahallenin giriş ve 

çıkışlarına kapılar inşa edilmesini telkin etmişlerdir (Altınay, 1935: 144-145). 

Mahalleye güvenlik birimi sıfatı verilmesinin somut örneklerinden birisi 16. 

yüzyılda Bursa’da yaşanan bir olayda görülmüştür. Ceza sorumluluğu açısından 

“diyet” olarak adlandırılan ve adam öldürme veya yaralama gibi suçlarda ödenen 

tazminat yükümlülüğü, failin bulunamadığı durumlarda mahalle sakinlerine kalmıştır.  

Söz konusu vakada birbirine yakın olan mahallelerin sınırında bir ceset bulunmuş ve 
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bu cesedin kim tarafından bırakıldığı mahalleli tarafından tespit edilememiştir. Bu 

nedenle mahallelinin kendilerini savunmak için olaydan sonra yapılan keşfin 

neticesinde keşif belgesi düzenledikleri görülmüştür. Ancak fail ortaya çıkarılamadığı 

için diyet cezasını mahalleli ödemek zorunda kalmıştır (Levy ve Toumarkine, 2008: 

76-79). Düzenlenen bazı kanunnamelerde bu husus kayıt altına alınmıştır. Bir mahalle 

veya köyde hırsızlık yapılması ve hırsızın bulunamaması hâlinde zararın tazmini 

mahalle ve köy halkına, pazar yerinde veya kervansarayda karşılaşılan hırsızlık olayı 

sonrasında fail bulunamaz ise zararın tazmini pazarın bekçisine ve kervansaraydan 

sorumlu kimseye yaptırılmıştır (Avcı, 2002: 769). Bu olaydan ve Kanuni, I. Ahmet, 

IV. Mehmet dönemi kanunnamelerinde bahsi geçen yukarıdaki kurallardan anlaşılan 

o ki Osmanlı idaresi suç içeren olayların kolaylıkla aydınlatılabilmesi için halk 

üzerinde bir kontrol mekanizması oluşturmuş, bu yolla mahalle sakinlerinin şahit ve 

gözlemciliğini esas alan bir güvenlik sistemi tesis edilmiştir. Nitekim bu usul, vergiyle 

ilgili yükümlülüklerin tespiti gibi konularda da idareye ve onun taşradaki 

temsilcilerine çeşitli kolaylıklar sağlamış (Ergenç, 2013: 79), mahalleyi bir güvenlik 

birimi hâline getirmiştir.  

4.2. Merkezi İdare-Mahalle Bekçiliği İlişkisi 

İnsanın yaşayabileceği fiziksel ve kültürel ortam, şehirler çevresinde 

şekillenmekte, şehirlerden daha küçük alanları ve birimleri temsil eden mahalle gibi 

yapılar ise bu mekânların daha dar alanları olarak idari düzende yer almaktadır. Halkın 

huzur ve refahını sağlamakla sorumlu yönetim birimleri, halka sunulacak hizmetleri 

şehirler içerisinde ve dolayısıyla mahalle gibi onun alt birimleri içerisinde yerine 

getirmek için çaba göstermektedirler.  

Osmanlı Devleti’nin idari teşkilatlanmasında bütünlük ve uyumu sağlayan 

mekanizmalardan birisi olarak görülen nizam-ı âlem prensibi, adalet içerisinde bir 

düzen oluşturulması ve bu düzenin devamı için önemli bir fonksiyon üstlenmiştir. 

Nizam-ı âlemi sağlamak için izlenen yol ise çevreden gelecek tehlikelere karşı merkezi 

yönetimi güçlendirmek olmuştur (Ocak, 2013: 97). Padişahın asli yardımcısı olan 

sadrazam, en üst kolluk yöneticisi görevini üstlenerek yereldeki güvenlik hizmetlerini 
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örgütlemiştir (Metin ve Eraslan, 1992: 9-10). Bu doğrultuda oluşturulan kadılık gibi 

yerelde otorite sahibi olan kurum veya şahıslar merkezi yönetimin iradesiyle ve onun 

otoritesi altında hizmet vermiştir. Mahalle imamının güdümünde çalışan mahalle 

bekçileri de bu irade yansımasının yereldeki temsilcisi hâline gelmiştir. Mahallede 

görev yapması istenen bekçiler için mahalle sakinleri tarafından kadıya 

başvurulmakta, kadının verdiği izin ile birlikte bekçiler göreve başlamaktadırlar 

(Şimşek, 1993: 125). Evliya Çelebi’den aktarılan bilgiye göre ise İstanbul’daki 

bekçiler subaşının emrinde iş görmektedirler (Kahraman ve Dağlı, 2008a: 478). 

Tanzimat Dönemi’nde mahalle muhtarlığının da işler hâle getirilmesiyle beraber 

bekçiler, bekçibaşı önderliğinde muhtarın da yetki alanına dahil olmuşlardır (Levy, 

2008: 13). Bu bilgileri esas alarak Osmanlı merkezi teşkilatına göre mahalle 

bekçilerinin yeri şu şekilde konumlandırılabilmektedir:   

Şekil-1: Osmanlı İdare Teşkilatı’nda Bekçilerin Yeri

 

Mahallelinin kendisini sahiplenecek bir güç arayışı içerisinde olması 

Anadolu’da yer yer meydana gelen isyanlar neticesinde başlayan güvenlik sorunları 

ile de gündeme gelmiştir. Tarımsal üretimden beslenen bir ekonomiye sahip Osmanlı 

Devleti’nde özellikle 17. yüzyılda ortaya çıkan “levent” lakaplı işsiz insan kitleleri 

şehirlerde yaşayanlar için büyük bir sorun oluşturmaya başlamıştır. Topraklarını 
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Subaşı Bekçibaşı(Bekçi)

İmam(Muhtar)
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bırakıp varlıklı kişilerin yaşadığı şehirlere dağılan, ticaret yollarında kervanlara 

zorluklar yaşatan leventler büyük bir güvenlik sorunun temel kaynağı olmuşlardır. 

Kurdukları birtakım örgütler vasıtasıyla soygun olaylarına kalkışmışlar, adam 

kaçırma, yaralama ve öldürme gibi eylemlerde bulunmuşlardır. Yaşanan olaylarda 

suçluları yakalamak için mahalle halkının birlikte hareket ettiği de gözlenmiştir 

(Akdağ, 1995: 153-159). Dolayısıyla şehirlerde kendisine yer edinmeye çalışan bu 

kişiler mahalle yaşamını da olumsuz etkilemiştir ve bu da mahallelinin güvenliğe ve 

bunu sağlayacak olan otoriteye olan ihtiyacı artırmıştır. Yine bu dönemde 17. yüzyılın 

başlarında özellikle geceleri yaşanan hırsızlık ve cinayet olaylarının artmasıyla birlikte 

ilk defa İstanbul’da bir gece naibi görevlendirilmiştir. Bu gece naibi, suçüstü 

yakalanan zanlıların yargılanması için gece mahkemesinde görev yapmıştır (Akdağ, 

1995: 103). Yerel bölgelerde görülen otorite boşluğu mahalle halkının sorunlara karşı 

kendince önlem alması ve çözüm bulması, kendi içerisinde kurumsallaşma yolunu 

seçmesine yol açmıştır. 

Mahalle yaşamının asli unsurlarından birisini oluşturan bekçiler, padişahların da 

dikkatini çekmeyi başarmışlardır. 18. yüzyılda I. Abdülhamid tarafından Topkapı 

Sarayı’na davet edilen iki bekçi padişahın huzuruna çıkarılmış, burada bekçiler mâni 

okuma hünerlerini sergilemişler, ayrıca mahalle yaşamına dair taklitlerde 

bulunmuşlardır. Bekçilerden hoşnut olan padişah misafir edilmelerini istemiştir. III. 

Selim’in de eğlenmek amacıyla bekçileri huzuruna davet ettiği bilinmektedir (Şimşek, 

1993: 126). 

Osmanlı’da mahalle bekçilerinin merkezi yönetim ile olan ilişkileri sıradan bir 

devlet-memur ilişkisinden çok farklıdır. Bu ayrımın yapılmasının ilk sebebi bekçi 

maaşlarının devlet hazinesinden değil de mahallenin bütçesinden ödenmesidir (Levy, 

2008: 139). Bekçilerin mahalle çapında hizmet görmeleri ve doğrudan mahallelinin 

faydasına olan çalışmaları bekçi ücretlerinin mahallelinin ortak gideri olarak 

görülmesine neden olmuştur.  

Resmi kararların mahalleliye duyurulmasından sorumlu olan bekçiler bu 

yönüyle merkezi yönetim-halk arasında bir aracı konumunda bulunmuşlardır. 
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Tanzimat’la birlikte idare anlayışında meydana gelen değişim yereli de etkilemiştir. 

Tanzimat idarecileri yapılacak reformlarla bozulan merkezi otoriteyi yeniden kurma 

çabalarına girmişlerdir (Aktaran: Özbek Eren, 2017: 124). Bu noktada merkez topluma 

nüfuz etmenin yollarını aramış, bekçi gibi aracı güç unsurları devreye alınmıştır. 

Bekçiler Abdülhamit döneminde ise resmi bir talimatname ile devlete istihbarat 

sağlamakla görevlendirilmişlerdir. Böylece bekçilerin devlet ile olan ilişkileri ve 

devlet için önemleri artmıştır. Mahalleye yakınlığı ve mahalleli ile kurduğu ilişkiler 

dolayısıyla bekçiler bir nevi devletin gözü ve kulağı olmuştur. Bu yönüyle toplumsal 

düzenin sağlanmasında bekçilere önemli görevler düşmüştür (Levy, 2008: 139).  

Bekçilerin devlet ile olan ilişkisi en net şekilde halkın gözüyle görülmektedir: 

“Bir bekçi bir kahvehane dolusu insanı toplar getirirmiş karakola. Bu manzara ne bir 

kahvehane dolusu insanın bir bekçiden korktuğu içindir; ne de o bekçinin olağanüstü 

güçleri bulunduğu içindir. Bu icabet, devlete, kanuna, nizama duyulan saygı içindir. 

Çünkü bu nizam herkese lazımdır. Bir kahvehane dolusu insanı karakola getiren güç, 

toplumun ruhudur. İnsanlar bu ruhu yaşatmak için saygıyla davete icabet ederler. 

Bekçinin konumu ise o ruhu temsil etmesidir. Dolayısıyla saygıyı kendisine değil; 

şehidinden gazisine, yaşlısından gencine, esnafından işçisine kadar her kesimden 

insanın oluşturduğu bu aziz ruha beklemelidir” (Koçak, 2007: 46). 

4.3. Mahalle Bekçiliğine Olan Gereksinim 

Osmanlı mahallesinde güvenliğin sağlanması başlangıçta mahallelinin kendi 

çözüm arayış çabalarının sonucudur. Ancak zaman geçtikçe mahallenin artan nüfusu 

ve büyüyen yapısının güvenlik ihtiyacını artırması üzerine mahalleli, bekçi gibi 

görevlilere gereksinim duymuştur. Sıklıkla görüldüğü üzere eşkıya baskınlarından 

bunalan halkın başka yerlere göç etmesi gibi güvenliğinden endişe duyan mahallelinin 

sorunlara kendince çözümler üretmesi kaçınılmaz olarak ortaya çıkmıştır. 

Toplumsal ve ekonomik alanda meydana gelen değişimler güvenlik ihtiyacının 

giderilmesinde farklı yol arayışlarına sebebiyet vermiştir. 16. yüzyılın getirdiği ticaret 

rüzgârı Osmanlı toplumunu da etkilemiş, 17. yüzyılda büyük ticaret şehirleri ortaya 
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çıkmıştır. Devletin, göçebe halkı yerleşik yaşama geçirmek için yürüttüğü iskân 

politikaları kitleleri şehirlere yönlendirmiştir (Kara, 2014: 204). Göç edilen bölgelerde 

Celali isyanları gibi asayiş sorunları meydana gelmekle birlikte göçün edildiği 

şehirlerde de güvenlik başlı başına bir zafiyet hâlini almıştır. Yeri geldiğinde geçici 

süreli olarak kırsal bölgelere kır serdarları tayin edilmiş, şehirlerin güvenliğinde 

yeniçerilerden yararlanılmıştır (Faraoqhi, 2000: 334-337). 

Muhtarlık teşkilatının kuruluş sebeplerinden birisi olan asayişi sağlamak gayesi 

mahalle bekçiliğinin çıkış noktasını anlama noktasında katkı sağlamaktadır. 19. 

yüzyılda Osmanlı idaresi ve toplumundaki düzenden uzak görünüm güvenlik 

hususunu temel problem haline getirmiş, göç hareketleri ile birlikte Osmanlı şehir ve 

mahallelerinde yaşanan huzursuzluk önlenemez seviyeye gelmiştir. Toplumun 

çekirdeği olarak ifade edilen mahallelerde sağlanacak güvenlik tüm şehrin güvenliğini 

temin edeceğinden dolayı bekçilik gibi görevlilere gereksinim duyulmasına sebep 

olmuştur. Bu yüzyılda şehirlerde ve mahallelerde güven sorunu had safhaya ulaşmış, 

yeniçeri gibi devlet adına çalışan görevliler bu güvenlik sorunun temel kaynağı haline 

gelmişlerdir. Mahallelerdeki yağma ve hırsızlık olayları önüne geçilemez bir hâl 

almıştır. Mahallenin birbirine kefil edildiği kefalet uygulamasında müteselsil kefalet 

yoluyla imam da mahalleliye kefil edilmiş, Tanzimat sonrasında ise bu zincire muhtar 

da dâhil edilerek muhtarın imama, imamın da muhtara kefil olması sağlanmıştır 

(Demirtaş, 2017: 503). Bu yolla mahalledeki güvenlik zincirinin halkaları 

sağlamlaştırılmaya çalışılmıştır. 

 Sancaklara gönderilen kanunnamelerde yerel bölgelerde güven arayışının izleri 

görülebilmektedir. Kanunnamelerde sıklıkla geçtiği üzere mahalle veya köy içerisinde 

yaşanan bir suç olayında fail bulunamaz ise olayın sorumluluğunun o mahalle veya 

köy halkına ait olacağından bahsedilerek sorumluluk yerel halka bırakılmıştır. Yavuz 

Sultan Selim döneminde çıkarılan diğer bir kanunnamede ise hırsızlığın küçük bir 

topluluk içinde gerçekleşmesi durumunda topluluğun tehdit edileceği; bundan da 

sonuç alınamadığı takdirde bu toplulukta bulunanların hapsedileceği hükmü 

getirilmiştir. Bu yükümlülükleri yerine getirmek ve mahallede güvenliği 
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sağlayabilmek adına yerel halk, bekçi gibi görevlilere ihtiyaç duymuştur (Karal, 1942: 

39). 

 19. yüzyılda birçok alanda yürütülen zorunlu reformlar, kanunlaşma 

çalışmaları yanında toplumsal değişim ve bunun neticesinde oluşan nüfus hareketleri 

dolayısıyla güvenlik hususu da ayrı bir önem kazanmıştır. Devletin ekonomik 

kaynaklarının değişime uğraması, yaygınlaşan kentsel göçler kamu düzenini etkilemiş, 

genelde şehirler özelde ise mahallelerde asayişin sağlanması güçleşmiştir. Polis ve 

jandarma teşkilatının kurulması, hapishanelerin düzenlenmesi, bu alanlardaki 

kanunlaşma çabaları toplumun tümünü ve Osmanlı idare teşkilatını etkileyen 

sonuçlara neden olmuştur (Levy ve Toumarkine, 2008: 4). Devletin yardımcı 

birimleriyle birlikte toplumsal alana nüfuz etmesinin artık bir gereklilik olduğu 

anlayışının ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.  

4.4. Osmanlı’da Mahalle Bekçileri 

Esas görevi aydınlatmanın yetersiz olduğu Osmanlı mahallesinde geceleri 

güvenliği sağlamak olan bekçiler, Osmanlı şehri ve halkı için bu görevi ifa etmesinin 

dışında çok farklı konuma sahip olmuştur. Mahalle bekçileri, geceleri mahallelinin 

rahat ve güven içerisinde uyumalarının teminatı olmakla birlikte Osmanlı mahallesinin 

vazgeçilmez ögeleri arasında yer almıştır. 

Osmanlı’da mahalle bekçiliğinin ilk olarak ne zaman ve nerede ortaya çıktığı net 

olmamakla birlikte 1495 yılında II. Bayezid tarafından hazırlatılan bir belgede bekçilik 

görevinin mahalle sakinleri tarafından nöbetleşe yapıldığı belirtilmektedir (Sakaoğlu, 

2015: 111). 16. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı topraklarında bulunmuş olan İtalyan 

seyyah Luigi Bassano, gözlemlediği olayları aktardığı eserinde gereken ücreti 

ödeyerek muaf olunabilmekle birlikte geceleri her mahalleden bir kişinin bekçi olarak 

görevlendirildiğini anlatmaktadır (2015: 47). Buradan çıkarılan sonuç 15. yüzyılda 

mahalle düzeyinde henüz bekçilik teşkilatının bulunmadığıdır. İnalcık’a göre de 

mahalle sakinlerinin ortaklaşa yürüttüğü bu görev 17. yüzyıldan sonra mahalle 

bekçileri vasıtasıyla yerine getirilmeye başlanmıştır (Aktaran: Bayramoğlu Alada, 
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2008: 170). Evliya Çelebi 17. yüzyılda seyahat ettiği yerleri anlattığı 

seyahatnamesinde İstanbul’da 12.000 bekçinin bulunduğundan bahsetmektedir. 

Bunlardan 300 tanesi bedesteni korumakla görevli olup geri kalanlar geceleri İstanbul 

mahallelerinin güvenliğinden sorumludur (Kahraman ve Dağlı, 2008a: 478). Bu 

bilgilerin aydınlığında mahalle bekçiliği görevinin önceleri mahalle içerisinden 

kimseler tarafından yürütüldüğü, 17. yüzyıl ve sonrasında ise daimî şekilde 

görevlendirilen kişilerin bu görevi yerine getirdiği söylenebilir. Mahalle bekçiliğinin 

teşkilatlı bir yapı hâline gelişinde 17. yüzyıl önemli bir dönemi ifade etmektedir. Daha 

önce bahsedildiği üzere 17. yüzyıl özellikle İstanbul’a gelen göçün arttığı ve bununla 

bağlantılı şekilde işsizlik ve eşkıyalık faaliyetlerinin de artış gösterdiği dönemdir. 

Mahallenin lideri konumunda bulunan imamın yanı sıra muhtar ve bekçibaşının 

emrinde çalışan bekçiler Osmanlı mahallesi içerisinde kendisine önemli bir yer 

edinmiştir. Mahallenin yönetim teşkilatı içerisinde yer almakla birlikte bekçiler 

mahallenin ayrılmaz parçası olarak görevde bulunmuşlardır (Levy, 2008: 138). 

4.4.1. Mahalle Bekçilerinin Görevleri 

Osmanlı mahallesinde bekçinin asli görevi mahallede asayişin sağlanmasına 

hizmet etmektir. Ellerindeki kalın sopalarla mahallede devriye gezen bekçiler, 

sokakları dolaşarak şüpheli durumları kontrol altına almaya çalışmaktadırlar. Hırsızlık 

yapan birisi yakalanırsa bu kişi, mahalle bekçisi tarafından zabıtaya teslim 

edilmektedir (Abdülaziz Bey, 1995: 311). Bazı şehir ve mahallelerde görülen sokak 

kapıları, subaşının emriyle mahalle bekçileri tarafından kapatılmakta ve bu yolla 

geceleri mahallenin güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır (Sevgen, 1959: 22). Mahalle 

bekçisinin esas görevinin mahallede güvenliği sağlamak olmasına karşın mahallenin 

kültürel durumu ve mahalleli ile bekçi arasındaki resmi olmayan ilişki, bekçilerin 

mahalle adına birçok görevi devralmasına sebebiyet vermiştir.  

Osmanlı şehir ve mahallelerinde teknolojik yetersizlikler nedeniyle yakın 

zamana değin geceleri sokaklar ışıksız kalmıştır. Geceleri aydınlatmanın 19. yüzyılda 

gelen bir yenilik olduğu düşünülürse bu durumun olağan olduğu görülecektir (Shaw, 
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2002: 163). Güneşin batışından sonra 1 saat içerisinde mahalleli evlerine çekilmektedir 

ve zorunlu durum olmadığı sürece bekçiler dışında kimse sokakta kalmamaktadır 

(D’Ohsson, 1977: 128).  

İtalyan seyyah Edmondo de Amicis 19. yüzyılın son çeyreğinde ziyaret ettiği 

İstanbul’u bu açıdan şöyle betimlemektedir: “İstanbul Avrupa’nın gündüz en parlak, 

gece en karanlık şehridir. Tek tük ve birbirinden çok uzak olan fenerler belli başlı 

sokakları ancak aydınlatır, ötekiler mağara gibidir, kimse elinde bir fener olmadan bu 

sokaklara girmeyi göze alamaz. Bu yüzden, gece olur olmaz, şehir ıssızlaşır; 

bekçilerden, köpek sürülerinden, kimse görmeden kaçan günahkâr kadınlardan, yerin 

altındaki meyhanelerde çıkan delikanlılardan, yollarda ve mezarlıklarda, orada burada, 

şuleler gibi bir parlayıp bir sönen esrarlı fenerlerden başka bir şey görülmez. İşte o 

zaman İstanbul’u Beyoğlu ile Galata’nın yüksek yerlerinden seyretmelidir. 

Aydınlanmış birçok küçük pencere, gemi fenerleri, Haliç’in akisleri ve yıldızlar dört 

millik bir ufukta titrek ışıklar meydana getirirler; liman, gökyüzü ve şehir birbirine 

karışır, her şey fezaymış gibi gelir. Sema bulutlu olduğu ve ay küçücük bir yerde sakin 

sakin parladığı zaman, kapkaranlık İstanbul’un, kapkaranlık korulukların ve 

bahçelerin üstünde, selâtin camilerin bir dizi kocaman mermer mezar gibi ağardığı 

görülür ve şehir devler halkının kabristanı havasına girer” (1993: 133). 

Sokağa fenersiz çıkmanın yasak olduğu bu dönemde mahallenin geceleri asayiş 

bakımından denetlenmesi görevi bekçilere verilmiştir. Bekçiler ellerinde fenerler ile 

geceleri sokaklarda devriye gezmişlerdir. Ev ve dükkânların önüne kandil asılmasının 

istenmesinden sonra bekçilerin bu görevi kandillerin denetimi şeklini almıştır (Kuban, 

1993: 475-476). İlerleyen dönemde ise direklerdeki fenerlere gaz doldurup yakmakla 

sorumlu tutulmuşlardır (Aysu, 1993: 359). 

Sosyal yaşamda saat kullanma ve zamanı bilme isteği son yüzyılına dek Osmanlı 

toplumunda arka planda kalmıştır. Bu dönemde mahalle bekçileri çıkardıkları ses veya 

sopa vuruşlarıyla sokaklardaki insanlara saati duyurma görevini de üstlenmişlerdir 

(Göktaş, 1993ç: 379). Her saat başında elinde taşıdığı sopanın ucunu saatin sayısı 

kadar kaldırım taşına vuran bekçiler mahalleliye saati hatırlatmış, gerektiğinde 
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bağırarak söylemişlerdir (Şimşek, 1993: 125). Bu yöntemle bekçiler, çeyrekli saatleri 

dahi halka duyurmuşlardır (Rasim, 1997: 355). 19 ve 20. yüzyılda yaşamış roman 

yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar bir eserinde bu durumdan bahsetmiş ve geceleri bu 

sopa sesinden rahatsız olan bir mahalle sakinini betimlemiştir (Gürpınar, 1977: 126). 

Gerek kişisel saat kullanımının artması gerekse belediye teşkilatlarının kurulmaya 

başlanması ile birlikte bu gelenek yok olmuştur (Rasim, 1997: 355). 

Zaman zaman ellerinde davulla gözlenen bekçiler bayramlarda, asker alma 

törenlerinde, seçim günlerinde bir yandan bağırıp diğer yandan davul çalarak sokakları 

dolaşmışlardır (Rasim, 1997: 356). Halk için duyuru, bekçi için ise bahşiş toplama 

işlevi gören bu faaliyet gelenek hâline gelmiş ve 19. yüzyılın Osmanlı mahalle 

yaşantısında da sürdürülmüştür. Ramazan aylarında sahur vakti elinde davulu ile 

mahalleye çıkan bekçi bir yandan davulunu tokmaklarken diğer yandan mâniler 

söylemiştir (Dağlı, 1948: 3). Bu işi beceremeyen kimi bekçiler Ramazan aylarında 

yanlarına aldıkları kişilerden bu iş için yardım almışlar, topladıkları bahşişleri bu 

kişiler ile paylaşmışlardır (Şimşek, 1993: 126). 1812 yılında yaşanan büyük veba 

salgını esnasında durumun vahametinden dolayı bekçilerin geceleri davul çalmaları bir 

süreliğine yasaklanmıştır (Koçu, 1971: 24).  

Mahalleli ile sıkı ilişkiler kuran bekçiler gerektiğinde evlerin kışlık odunlarını 

kırmak gibi mahallelinin kişisel işlerine de yardımcı olmuşlardır (Şimşek, 1993: 126). 

Uzak yerlerdeki mekteplere giden talebelere gidiş gelişlerinde refakat eden mahalle 

bekçileri, talebelerin yemeklerinin getirilmesine de hizmet etmişlerdir. Bu işler 

karşılığında mahalleliden aylık ücret almışlardır (Abdülaziz Bey, 1995: 101). Bunun 

dışında bekçilerin mahallenin getir-götür işlerini de yaptıkları sıklıkla görülmüştür 

(Abdülaziz Bey, 1995: 304). Geceleri sokaklarda devriye gezen, saati bildiren bekçi 

yeri geldiğinde mahallelinin suyunu taşımış, sakalık görevini de ifa etmiştir (Felek, 

1981: 11). Doğum, ölüm, düğün ve hastalık gibi durumlarda mahallelinin yardımına 

koşan kişilerin başında yine bekçiler gelmiştir (Dağlı, 1948: 3). 

Mahalle bekçilerinin diğer bir görevi ise yangın olayları meydana geldiğinde 

ortaya çıkmıştır. Yangın durumlarında köşklüler diye tabir edilen görevlilerden de 
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yardım alan bekçiler bağırarak halka yangın olduğu bildirmiş ve bu esnada yangının 

hangi konumda olduğunu da söylemişlerdir. Buradaki amaç geceleri konaklamak için 

akrabalarına giden halkı evleri hakkında uyarma gereksinimidir. Bu yolla o gece 

evinde bulunmayan bir mahalle sakinine evini kontrol etmesi için duyuruda 

bulunulmuştur (Özer, 2002: 284). Bu görevlerinden dolayı bekçilerin “tellal” olarak 

adlandırıldıkları da görülmektedir (Jeanneret, 2012: 74). Bu dönemlerde evlerde 

telefon tesisatının bulunmadığı göz önüne alınacak olursa mahalle bekçilerine düşen 

bu tellallık görevinin önemi anlaşılabilir. 

Gerektiğinde bekçiler, yangın esnasında yanan evin içerisindeki eşyaların 

tahliye edilmesine de yardımcı olmuşlardır (Abdülaziz Bey, 1995: 311). Yangın 

esnasında bir Osmanlı mahallesi ve mahalle bekçilerinin olay karşısındaki hâlleri şu 

şekilde betimlenmektedir: “İlk ateş, şafak sökerken, Pera ve Galata’nın tam karşısına 

düşen aşağı şehrin Saray’a komşu evlerinden birinden çıktı. Yeniçeri Ağası’nın 

Sarayı’ndaki kulede görevli muhafız, halkı uyarmak için büyük davula vurmaya 

başladı. Mahalle bekçileri hemen sokaklarda koşuşarak ellerindeki çivili sopalan yere 

vuruyorlar, bir yandan da “Yangın var” diye bağırıyorlardı. Gecenin sessizliğini bozan 

ve insanları tatlı uykularından uyandıran bu uğursuz sözün bütün kalplerde yarattığı 

sıkıntıyı anlayabilmek için onu yaşamak gerekir” (Lamartine, 1974: 1581). 

Yangın tehlikesinin yol açtığı korku mahalle bekçilerinin çok farklı görevlerde 

yer almasına neden olmuştur. 18. yüzyıla ait İstanbul kadısı tarafından gönderilen 

emirnamede evlerde temizlik ve bakımı yapılmayan ocakların yangın tehlikesi 

oluşturması nedeniyle isteyen bekçilerin ücret karşılığı ocak temizliği yapabileceği, 

belirlenenden fazla ücret talep edenlerin ise mesleklerinden azledileceği mahalle 

imamlarına bildirilmiştir (Mazak & Güldal, 2011: 24). 

Mahallenin her işine koşan bekçilere seçim dönemlerinde de görevler 

verilmiştir. 1877 seçimlerinde imam ve muhtarlar tarafından hazırlanan seçmen 

kütükleri, cami ve kilise gibi mahalle halkının görebileceği yerlere asılmış, beş gün 

süreyle askıda kalacak olan listelerin korunması için mahalle bekçilerinden 

faydalanılmıştır (Güneş, 1996: 78). 
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Gündelik yaşam içerisinde bekçilerin yürütmekle sorumlu olduğu görevler 

dışında zaman zaman artan asayiş olayları neticesinde de bekçilerin ön plana alındığı 

görülmüştür. 1800’lü yılların sonunda İstanbul’da artan şiddet olayları ve bazı Ermeni 

gruplarınca kamu düzeninin sekteye uğratılması sonucu bekçilere ek görevler 

verilmesi ve sayılarının artırılması gündeme gelmiştir (Levy, 2008: 140). 

Osmanlı’nın son döneminde artan iç isyanlar neticesinde çıkan karışıklıkları 

bastırmak için bekçilerin silahlandırılarak mücadeleye dâhil edildikleri de görülmüştür 

(Goloğlu, 2006: 210), (Mahmut Şevket Paşa, 1988: 133). Bunun dışında yazılı ve 

görsel yayın araçlarının yaygın olmadığı dönemlerde mahalle bekçilerinin üzerine 

düşen bir diğer görev de haberlerin iletilmesidir. Yeri geldiğinde ellerindeki davulu 

tokmaklayan bekçiler savaş gibi durumların halka duyurulmasına hizmet etmişlerdir. 

Savaş döneminde askere alınacak kişilerin duyurulması işi de yine bekçilere 

düşmüştür (Mütercimler, 2006: 7).  

Okuma oranın düşüklüğü ve yazılı basının olmayışı göz önüne alındığında 

haberlerin iletilmesi noktasında bekçilere düşen görevin önemi açığa çıkmaktadır. Bu 

durum şöyle ifade edilmektedir: “Polis ve Jandarma vasıtasıyla yapılan tebliğler şöyle 

dursun, mahalle bekçilerinin daveti bile hükümet adınadır. Harb-ı Umumi içinde 

hemen her gün yâhud her gece bir davul gümbürtüsü işitilir, kulak verilince uzun ve 

anlaşılmaz bir ifade duyulur, herkes pencereye koşar, bekçinin birkaç tokmak 

darbesinden sonra, üç yüz şu kadar doğumluların ya muayene ya sevkedilmek üzere 

askerlik şubesine müracaatları, diye bağırdığını işitirdi. Bu davet sesi şikâyette değil, 

itaatle karşılanır, çağrılan gençler, davetli bulundukları yere giderlerdi” (Olgun, 2007: 

408). 

Tüm bu bilgilerin doğrultusunda mahalle bekçilerinin görevleri genel olarak şu 

şekilde sıralanabilmektedir:  

- Geceleri mahallenin güvenliğini sağlamak, 

- Yangınların önlenmesine yardımcı olmak, 

- Yangın halinde halkı uyarmak, 
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- Resmi kararları halka duyurmak, 

- Belirli aralıklarla saatin kaç olduğu halka duyurmak, 

- Ramazan’da ve bayramlarda davul çalmak, 

- Hırsızlık vb. olaylarda diğer görevlilere yardımda bulunmak, 

- Kısa veya uzun süreli terk edilen evleri hırsızlara karşı korumak, 

- Mahallelinin kişisel işlerine yardımcı olmak, 

- Düğün gibi merasimlerde çevreyi kontrol etmek (Gökdemir, 1987: 148). 

4.4.2. Mahalle Bekçilerinin Atanmaları 

Osmanlı’da mahalle bekçilerinin atanma usulleri ile ilgili ayrıntılı ve net 

bilgilere sahip olunmamakla birlikte 17. yüzyılda bekçilerin mahalle sakinlerince 

seçildiği Evliya Çelebi tarafından aktarılmaktadır. Mahalle sakinleri, mahallelerine 

bekçi görevlendirilmesi için kadıya başvurmakta ve kadının elinden çıkan 

mürasele(buyruk) ile bekçilerin ataması yapılmaktadır (Şimşek, 1993: 125). Bu 

şekilde görevlendirilen Müslüman mahalle bekçileri çoğunlukta olmakla birlikte 

gayrimüslim cemaatlere ait mahallelerde gayrimüslim mahalle bekçilerine de 

rastlanmıştır (Kuran, 2010: 644). 

 Bekçilik görevinin gerektirdiği diğer bir husus da atanacak bekçilerin fiziksel 

olarak güçlü kimseler arasından seçilmesidir. Her mahalleye ikişer bekçi atanması 

talep edilmekte ve bu bekçilerin de yapılı kimseler olması istenmektedir (Aktaran: 

Bayramoğlu Alada, 2008: 170). Ancak yukarıda belirtildiği gibi bu hususa riayet 

edilmediği, bekçilerin fiziksel özelliklerinden ziyade mahalleliyle sıkı bağları olan 

kimselerden seçildiği görülmüştür. Bunun nedeni de evlere sıklıkla girip çıkan 

bekçilerin yaşlı ve olgun olmalarının makul olmasıdır (Abdülaziz Bey, 1995: 311). 
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         Şekil-2: 19. Yüzyılda Bir Mahalle Bekçisi 

 
Kaynak: (Bayram ve Altındağ, 2008: 163) 

Mahalle bekçilerinin görevlendirilmesinde yerel güçlerin ağır basan etkisi de 

sıklıkla görülmüştür. Mahallelinin birbirine kefil olması gibi bekçilerin atanmalarında 

da kefalet şartı aranmıştır (Bayramoğlu Alada, 2008: 170). 20. yüzyılın başındaki 

bekçi sayısının, yaşlarının, kıdem derecelerinin belirtildiği bir belgede bekçilerin 15 

ile 82 yaşları arasında oldukları saptanmıştır. Yaş üzerinden yapılan bu saptamada 

aralığın fazla olması bekçilerin mahalle içerisinde nitelik yönünden değil de mahalleli 

ile olan yakınlık derecesine göre göreve geldiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra aynı 

mahallede yer alan bekçilerin çoğunun hemşerilik bağıyla birbirine bağlı olduğu, 

İstanbul’daki bekçilerin çoğunluğunun Doğu Anadolu kökenli olduğu, hatta Altıncı 

Daire-i Belediye’nin 117 mahallesinde görev yapan 360 bekçinin neredeyse yarısının 

Erzurum’dan geldikleri belirtilmiştir (Levy, 2008: 141). Bekçilerin görev yapılan 

bölgenin tanınmış ve güvenilen kişilerinden seçildiği de sıklıkla görülmektedir. Aliço 

ismiyle bilinen Plevneli bir Türk güreşçinin yaşlılık günlerini bekçilik yaparak 

geçirdiği bilinmektedir (Atabeyoğlu, 1993: 1483). Bekçilerin azledilmesi gereken 
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durumlarda ise bu kararı vermeye yetkili kurum 19. yüzyıl belgelerinde mutasarrıflar 

olarak göze çarpmaktadır (Levy, 2008: 140). 

4.4.3. Mahalle Bekçilerinin Statüleri ve Yetkileri 

Osmanlı’da mahalle bekçileri devletin verdiği resmi bir sıfata sahip olmamış, bu 

nedenle merkezi idarenin memuru konumuna erişmemişlerdir. Mahalleli tarafından 

göreve getirilen bekçinin yemek ve barınma ihtiyaçları mahalleli tarafından 

karşılanmış, ücreti de mahalleli tarafından ödenmiştir (Felek, 1981: 11). 

Merkezi idarenin memuru sıfatı taşımayan bekçiler bu nedenle üniforma 

şeklinde resmi bir kıyafete sahip olmamışlardır. Ahmet Rasim’in aktardığı bilgilere 

göre eski bekçilerin kıyafetleri genellikle birbirine benzer şekildedir. Genç bekçiler 

koyu vişne renginde etrafı bezle sarılı bir tür takke kullanırken ihtiyarlar üstü “abani” 

denilen bezle sarılı şapka kullanmıştır. Bulunulan mevsime göre; “salta” adı verilen 

yakasız, geniş kollu veya “çepken” adı verilen üzeri işli kısa ceket, “aba” adı verilen 

yakasız uzun kesimli veya “hayderi” adı verilen diz kapağına kadar uzanan yelek 

giymişlerdir. Şalvar ve ona benzer şekilde bacaklara kadar uzanan bir çeşit pantolon, 

ayaklarda yün çorap ve kundura, belde kuşak bekçilerin giyim tarzını oluşturan 

unsurlardır (1997: 355-356). Bekçilerin ellerinde ise meşe ağacından yapılan, ucu 

demirli olan kalın bir sopa yer almaktadır (Abdülaziz Bey, 1995: 311). Genellikle 

mahalle kahvelerinin üzerinde uyumaları için hazırlanmış özel odalarda konaklayan 

bekçilerin (Şimşek, 1993: 125) kendilerine tahsis edilmiş kulübeleri kullandıkları da 

görülmüştür (Abdülaziz Bey, 1995: 312). 

Bekçilerin mahallenin güvenliğini sağlaması ve ahlaki denetim rolünü bir ölçüde 

üstlenmesi kendilerinin mahalleli tarafından “bekçi baba” olarak nitelendirilmesine 

neden olmuştur. Dönemin gazetelerinde bekçilere de sıklıkla yer verilmiştir. 1900 

yılına ait bir gazetede yer alan “Aferin bekçi baba” başlıklı habere göre gece yarısından 

sonra cami önünde mahalle sakinlerinden birisine bıçakla saldırılması üzerine bekçi 

olayı duyup yetişmiş, yaralanmasına rağmen faili yakalamış ve zabıtaya teslim 

etmiştir. 15 Mayıs 1901 tarihli “Aferin bekçi babaya” başlıklı farklı bir haberde 



106 
 
 

mahalle bekçisi Hüseyin Çavuş’un geceleyin sokakta dolaşan iki kişiden şüphelenmesi 

üzerine diğer bekçilere de haber edip bu kişileri izlemeye başlamışlardır. Bir süre sonra 

bekçi Hüseyin Çavuş ve arkadaşlarının gözetleme yaptığı alana gelen bu iki şahıs bir 

eve girmeye çalışırken görülür. Bunun üzerine harekete geçen bekçiler bu iki hırsızdan 

birini yakalamayı başarmışlardır (www.osmanligazeteleri.com). 

        Şekil-3: Osmanlı’da Mahalle Bekçisi 

 
Kaynak: (Sema, 1994: 122). 

Osmanlı’da mahalle bekçilerinin toplum içerisindeki statüsü gözlenmek 

istendiğinde Osmanlı mahallesindeki bayram geleneği bu konu hakkında fikir 

vermektedir. Bayram günlerinde evleri ziyaret eden ilk kişilerin mahalle bekçileri 

olduğu aktarılmaktadır. Duygusal bir ziyaretten çok maddi anlam taşıyan bu eylem, 

bahşiş toplama amacıyla yapılmaktaydı. Bayramlarda çocuklara hediye vermenin bir 

adet olduğu Osmanlı mahallesinde davulcu, bekçi, temizlik görevlisi gibi kimseler de 

mahalle içerisinde edindikleri konum dolayısıyla bu adetten nasibini almışlardır. 

Mahalleli, mahallede görev yapan bu kimseleri genellikle gömlek tarzı hediyelerle 
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sevindirmiştir (Göktaş, 1993a: 108). Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bahsedilen 

bir husus ise bekçilerin görevleri dışında mahalle ve mahalleli olan ilişkilerini göz 

önüne koymaktadır. Geceleri nöbet tutan bekçiler gündüz halk arasına karışmakta; 

ellerindeki süslü fenerler, bellerinde kılıç, ok ve yaylar, başlarında külah veya taçlar 

ile elbiseler giyip halkı eğlendirmekle meşgul olmaktadırlar (Kahraman ve Dağlı, 

2008a: 478). Yeri geldiğinde kahvehane sahibi olup buraları işleten mahalle 

bekçilerine de rastlanabilmektedir (Haskan, 1993: 63). 

Osmanlı’da bekçilerin mahalle içerisindeki sosyal statüsünün gözlenebildiği bir 

başka yer devlet büyükleri veya zenginler tarafından halk için düzenlenen iftar 

davetleridir. Bu davetlerde 3 çeşit sofra düzeni oluşturulduğu; birinciye konağın sahibi 

bey tarafından davet edilen resmi şahsiyetlerin, ikinciye hanımefendinin davetlilerinin, 

üçüncüye ise o bölgenin fakir halkı, bekçileri ve sokak satıcılarının alındığı 

aktarılmaktadır (Göktaş, 1993b: 140). Bunun dışında mahalle zengini kimselerin hacca 

giderken emekli muhtarlar ve kendileri için değerli olan esnaftan kimseler ile ihtiyar 

mahalle bekçilerini yanlarında götürdükleri bilinmektedir (Düzdağ, 1997: 197). 

Buradan çıkarılan sonuç Osmanlı devlet büyüklerinin veya toplumda kendisine yer 

edinmiş zengin kimselerin mahalle bekçilerini halk ve esnaf ile aynı grupta 

değerlendirmekte olduğudur. Mahalle bekçilerinin halk ile yakın ilişki kurmuş 

olmalarının bir başka nedeni de burada gözlenmektedir. 

Mahalleliyi bir araya getiren kurban bayramlarında da kesilen kurbanların 

etlerinin üçe pay edilerek; ilk payın eve, diğer payların ise medrese talebeleri, kimsesiz 

kadınlara, tulumbacı koğuşuna, mahalle bekçilerine ve eve gelen fakirlere ikramda 

bulunulmuştur (Abdülaziz Bey, 1995: 265). 

Bekçiler, mahallenin ırz, can ve mal güvenliğinin sağlanmasına hizmet etmiş, bu 

durumdan duyulan memnuniyet zaman zaman dönemin hatırat eserlerine yansımıştır. 

19 ve 20. yüzyılın aydınları arasında ismi geçen Böcüzade Süleyman Sami, eserinde 

bu duruma değinmekte, yerel halkın güvendiği kişilerden seçilen şehirler ve 

kasabalarda mahalle bekçileri, köylerde ise kır bekçilerinin yaptıkları hizmetten 

memnuniyetini dile getirmektedir. Bekçilerin vazifelerini yapmalarına engel olunup 
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karşı çıkıldığında ise kanuna göre cezalandırma yapıldığından bahsetmektedir (2011: 

83). 

Bekçilerin silah taşımaya yetkilerinin bulunduğu da bilinmektedir. Nitekim bu 

yetkinin suistimalini temel alarak 1909 tarihli bir raporda bekçilere silah taşıma 

hususuyla ilgili bazı kısıtlamalar getirilmiştir (Levy, 2008: 143).  

4.4.4. Mahalle Bekçilerinin Ücretleri 

Geleneksel dönemde merkezi idare ile resmi ilişkisi bulunmayan bekçilerin ücret 

ödemeleri ortak sorumluluk anlayışı temelinde mahalleli tarafından yapılmıştır. 

Hanelerin mali gücüyle orantılı olarak evlerden toplanan paralar, bekçilere maaş 

olarak pay edilmiştir (Abdülaziz Bey, 1995: 312). Bazı yerlerde ise bekçiler geceleri 

koruyuculuğunu yaptıkları dükkanlardan da ücret almışlardır (Beldiceanu, 1985: 34). 

Bekçilerin geceleri iş yerlerinin güvenliğini sağlamalarının karşılığı olarak vergi 

toplanmıştır. 15. yüzyıla ait bir belge Edirne’de çarşıları koruyan bekçilere günlük 2,5 

akçe ödeme yapıldığı belirtilmektedir (Güvemli vd., 2008: 434). Benzer şekilde 

Sivas’ta çarşıları koruyan bekçilere aylık 40’ar akçe ödeme yapılmıştır (Demirel, 

1998: 86). 

16. yüzyıla ait olan belgede “asesiye resmi” adı altında ticaretle uğraşan dükkân 

sahiplerinden ayda 2 akçe, sanat işiyle uğraşan dükkân sahiplerinden ayda 1 akçe gece 

bekçisi vergisi alındığı aktarılmaktadır (Miroğlu, 1975: 155). Aynı döneme ait farklı 

bir belgede bekçi maaşlarının yıllık 4 altın olduğundan bahsedilmektedir (Jorga, 2011: 

54). Bekçi ücretlerinin toplanmasında yaşanan sorunlar yakın zamana değin 

anlaşmazlıklara sebep olabilmiştir (Boran, 1992: 100).  

Vakıf tarafından ödenen aylık ücret dışında mahalle bekçileri Ramazan ayında 

davul çalıp mâni söylemelerinin karşılığı olarak halktan bahşiş almışlardır. Ramazan 

ayının 15. gecesi teravih namazından ve bayram sabahı namazdan sonra ellerinde 

davulu ile sokaklara çıkan bekçiler davul çalıp mâni söyleyerek peşlerine takılan çocuk 

alayı ile birlikte bu bahşişleri toplamışlardır (Şimşek, 1993: 126). Paranın yanında 
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mendil, kumaş gibi hediyeler de verilmiştir (Kadıoğlu, 1993: 304). Bekçilerin 

görevleri esnasında giyecekleri kıyafetler, kışın yakacak ihtiyaçları mahalleli 

tarafından temin edilmektedir (Abdülaziz Bey, 1995: 312). 

Bekçilere ne kadar ücret ödendiği konusunda 1473 tarihli bir vakfiye defteri fikir 

vermektedir. Alt kısımdaki tabloda yer alan bu bilgilere göre İstanbul’daki bir paşaya 

ait olan vakıftan müderrislere 50 akçe, imamlara 15 akçe, aşçılara 9 akçe, bekçilere 5 

akçe, değirmenciye 3 akçe ödeme yapılmaktadır.  

Tablo-2: 15. Yüzyılda Bir Vakfa Ait Görevlilere Ödenen Ücretler  

Görevli Ödenen Ücret 

Müderris 50 akçe 

Kapıcı 2 akçe 

İmam  15 akçe 

Aşçı 9 akçe 

Müezzin  5 akçe 

Saka  1 akçe  

Gece bekçisi  5 akçe 

Değirmenci  3 akçe  

Vekilharç(Alışveriş yapan görevli) 5 akçe  

Çöpçü 2 akçe 

Ekmekçi  6 akçe 

Kaynak: (Ayverdi, 1973: 443-444). 

4.4.5. Mahalle Baskını, Âmin Alayı ve Bekçiler 

Osmanlı’da mahallenin düzenini sağlama yollarından birisi olarak işlev gören 

mahalle baskınları yukarıda bahsedildiği gibi mahalleliyle birlikte imam ve bekçi gibi 

görevlilerin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.  
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Mahallelinin gözetim isteğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan mahalle 

baskınlarıyla mahalleye yabancı kimselerin davranışları takip edilmekte, “mahallenin 

gözü” olarak tabir edilen toplumsal denetim mekanizması ahlak dışı bir durum 

gördüğünde mahalle sakinlerine durumu bildirmektedir (Boyar ve Fleet, 2017: 134). 

Bu haber üzerine kahvede toplanan imam, muhtar, mahalle bekçisi, mahallenin 

delikanlıları ve cemaat söz konusu durumun peşine düşerek, mahallenin toplumsal 

ahlakını korumada üzerlerine düşen sorumluluğun getirdiği şevkle şüphelilerin gittiği 

eve baskın gerçekleştirilmektedir. Baskın sonrasında gayr-i ahlaki bir durum tespit 

edilirse, duruma sebep olan kişi sokaklarda gezdirilip mahalleliye tanıtıldıktan sonra 

zabıtaya teslim edilmektedir. Sonrasında ise mahalleli, baskının gerçekleştirildiği 

evdeki kişilerin mahalleyi terk etmesini istemektedir (Abdülaziz Bey, 1995: 339-340). 

Toplumsal bir kontrol aracı olma ve caydırıcılık özelliği taşıması nedeniyle 

uzunca bir süre (II. Abdülhamit döneminin sonuna kadar) mahalle baskınları devam 

etmiştir. Mahalle baskını sonrası yakalananlar sokakta teşhir edilmiş, karakolda dayak 

atılmış ve kısa süreliğine burada tutulmuştur (Tarih Vakfı, 1993b: 240). Görüldüğü 

üzere toplumsal bir denetim işlevi gören mahalle baskınlarına imam ve bekçinin de 

katılımı bu durumun bir düzen sağlama aracı olarak görülmesine neden olmuş, mahalle 

baskınlarını Osmanlı mahalle geleneğinin bir parçası haline getirmiştir. 

Osmanlı’da bekçilerin, mahalle halkı ile birlikte hareket ettiği bir başka yer ise 

âmin alaylarıdır. Âmin alayı, medreseye başlayan çocukların bu başlangıcını kutlamak 

için düzenlenen törendir. Çocuklara okumaya heveslendirmek ve aileleri de 

çocuklarını okula gönderme konusunda teşvik etme amaçlarını taşıyan bu törene 

mahalle halkının yanı sıra medrese hocaları ile mahalle bekçileri de katılmıştır. Okula 

başlayan çocuklar bu vasıtayla mahalle halkının kendisine verdiği önemi 

hissetmişlerdir (Sakaoğlu, 1993: 244-246). 
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4.4.6. Mahalle Bekçilerinin Diğer Kişiler ile Olan İlişkileri 

Mahalle bekçileri, mahalle içerisinde edindikleri konum nedeniyle mahalle 

halkının yanı sıra mahallenin diğer görevlileri ile de yakın ilişki içerisinde 

bulunmuştur. 

Osmanlı mahallesindeki kefalet usulünün gerektirdiği üzere mahalle 

bekçilerinin görevlerini aksatması halinde imam bu durumdan sorumlu tutulmuş, 

imam bekçiye kefil edilmiştir (Bayramoğlu Alada, 2008: 170). Yeri geldiğinde 

görevlerini gereği gibi yapmayan mahalle bekçilerinden dolayı mahalle imamlarının 

da görevinden alınacağı bildirilmiştir (Ergin, 1995: 915). 

Subaşıların teftişleri esnasında yeniçerilerle birlikte bekçilerin de hazırda 

bulundukları görülmüştür (Afyoncu vd., 2010: 30). Nitekim III. Murad Dönemi’nde 

yeniçeri ve sipahiler arasında yaşanan bir çatışmada subaşının yanında yeniçerilerle 

birlikte gece bekçilerinin de bulunduğu aktarılmaktadır (Afyoncu, 2012: 367-368). 

 Bu görevli gruplarından birisi köşklüler olarak adlandırılan İstanbul’da 

yangınları gözetmekle sorumlu olan kimselerdir. Kendilerine vazife edilmiş 

bölgelerde görev yapan köşklüler çevreyi gözetleyip yangın olup olmadığını kontrol 

etmekte, attıkları narayla birlikte yangının olduğu yerin adını söyleyerek diğer 

görevlilere ve halka haber vermektedirler (Rasim, 1994: 4). Yangın olduğu 

zamanlarda gündüzleri resmi daire ve karakolları bilgilendiren köşklüler, geceleri ise 

karakollara ve mahalle bekçilerine bilgi ulaştırmaktadırlar (Ergin, 1995: 1146). Bunun 

üzerine harekete geçen mahalle bekçileri, ev halkını uyandırarak mahalleliyi 

uyarmakta ve tulumbacıları durumdan haberdar etmektedirler (Abdülaziz Bey, 1995: 

311). 

Mahalle bekçilerinin ilişki içerisinde olduğu diğer bir grup ise kabadayılardır. 

Zaman zaman bazı mahallelerin yönetiminde güç sahibi konumuna erişen kabadayılar, 

mahallenin fiziksel ve toplumsal güvenliğinin sağlanmasına da hizmet etmişlerdir. 

Muhtar ve bekçi gibi görevlilere suçluların yakalanması noktasında yardımcı olan 

kabadayılara bu nedenle saygı duyulduğu görülmektedir (Giz, 1988: 91-92). 
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Bunların dışında mahalle bekçileri daha birçok kişiyle ilişki ve iş birliği 

içerisindedirler. Mahallenin her işine koşan bekçiler, yeri geldiğinde toplumsal 

olayların kurbanı da olmuşlardır. Nitekim Cumhuriyet’in ilanından 7 yıl sonra 

Menemen’de yaşanan olayda öğretmen Kubilay ile birlikte iki mahalle bekçisinin de 

şehit edildiği bilinmektedir (Demirel, 2014: 111). 

4.5. Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Mahalle Bekçilerinin 

Dönüşümü 

Geleneksel Osmanlı mahallesinde bekçilere verilen görevlerin mahalle 

içerisinde tanımlanması, ücretlerinin mahalleli tarafından karşılanması bekçiliğin 

merkezi idare seviyesinde teşkilatlanmasına engel olmuştur. Uzun bir geçmişe sahip 

olan bu kurumdan sadece rapor niteliğindeki belgelerde veya gezginlerin 

seyahatnamelerinde bahsedilmesi, bekçilerle ilgili kurumsal bir yapılanmanın 

olmadığı görüşünü güçlendirmektedir.  

Dünya genelinde 19. yüzyılın ortalarına kadar toplumda asayiş, “toplum 

bekçiliği” olarak da isimlendirilen, toplumsal caydırıcı ve uyarıcı rol üstlenen birimler 

vasıtasıyla sağlanmıştır. 19. yüzyılın ilerleyen yıllarında ise kanuna ve cezai yaptırıma 

dayanan polis güçleri ön plana çıkmaya başlamıştır (Wilson ve Kelling, 2003: 116). 

Bu açıdan 19. yüzyıl, sivil-asker ayrımındaki düşüncenin değişmesi açısından önemli 

bir dönemdir. Özellikle bu yüzyılın sonuyla birlikte askeri güçlere bakış açısı değişime 

uğramış, siviller zihnen askerileşmiştir (Kırmızı, 2008: 171). Örneğin Orta Çağ’da 

kullanılan bir sistem olarak görülen gece bekçiliği, İngiltere’de 1823-1830 yılları 

arasında düzenlenen ceza yasasıyla birlikte yerini polis gücüne bırakmıştır. Devam 

eden süreçte ordu ve devlet, yürütme gücünü ele geçirmek adına ülkenin güvenlik 

birimlerini kendi denetimi altına almak için çaba göstermiştir (Thomson, 1997: 88). 

Kitlesel toplumun oluşumu, kamu düzeni anlayışının yerleşmesi ve mahalle 

bekçilerinin merkezi idarenin denetimi altına alınması zihinsel yapıda meydana gelen 

bu değişimin sonuçlarıdır.    
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19. yüzyıl Osmanlı idaresi için de idari altyapının köklü değişime uğradığı 

dönemdir. Dünya genelindeki değişim Tanzimat’la birlikte Osmanlı idaresi ve 

toplumunda da hız kazanmış, kolluk hizmetleri de dönüşümün bir parçası hâlini 

almıştır. Bu dönemde, 30 Mart 1845 tarihinde yürürlüğe giren Müzekkere-i Umumiye 

adlı nizamname ile birlikte Osmanlı idare ve güvenlik teşkilatında ilk kez ordudan 

bağımsız yapıda batılı tarzda bir polis teşkilatı kurulması gündeme gelmiştir (Yağar, 

2002: 1150-1151). Bu nizamnamenin yürürlüğe girişinden bir yıl sonra Zaptiye 

Müşiriyeti adıyla yeni bir polis teşkilatı oluşturulmuş ancak bu kurum somut olarak 

hizmet vermemiştir. 1869 yılında çıkarılan Zaptiye Nizamnamesi ile alanda 

düzenleme yapılmaya çalışılmış, 1878 yılında Polis Bakanlığı olarak da 

nitelendirilebilecek olan Zaptiye Nezareti kurulmuştur (Yağar, 2002: 1155-1156).  

1864 ve 1871 Nizamnameleri ile hukuksal zemine yerleştirilen merkezileşme, 

vilayet idareleri üzerindeki müdahaleyi artırmıştır. Taşradaki personel ihtiyacını 

karşılamak amacıyla açılan okullarda yetişen memurlar taşraya tayin edilmiştir 

(Kırmızı, 2008: 221). Öncesinde dolaylı şekilde müdahale edilen taşraya, merkezi 

idarenin elleri dolaysız biçimde ulaşmaya başlamıştır. Bu noktada merkezi idare 

tarafından gönderilen personeller, toplumsal düzeninin sağlayıcıları konumuna 

gelmiştir. 

19. yüzyılın yarısından sonra İstanbul genelinde belediye teşkilatlarının 

yaygınlaşması ve yetkilerinin artması bekçilerin klasik dönemde yürüttüğü faaliyetleri 

etkilemeye başlamıştır. Dönemin yazarlarından Ahmet Rasim bu durumdan Şehir 

Emaneti’nin bekçilere birer düdük tahsis ettiği ve bu yolla sokakta bağırmalarının 

engellendiği şeklinde bahsetmektedir. “Ne o yangın var’lar ne de sopa vuruşları kaldı” 

diyerek olaya sitemkâr bir tavırla yaklaşmaktadır. Yazar, İstanbul çocuğunun bekçinin 

sopa vuruşuna da bağırışına da alışkın olduğunu söylemekte ve eski bekçilere olan 

özlemini dile getirmekte, “Şehirler yalnız inşaatla mamur olmaz” sözüyle bekçilerin 

“susturulması”ndan yakınmaktadır (1997: 355-360). Ahmet Rasim’in de üzerinde 

durduğu bekçilere düdük verilmesi hadisesi Zaptiye Nazırı Hüseyin Hüsnü Paşa 

döneminde (1868-1871) gerçekleşmiştir (Yağar, 2002: 1149). Görünürde toplumsal 
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düzeni sağlamaya hizmet etmek için mahalle teşkilatında yer alan bir görevli olan 

mahalle bekçisi, halk içerisinde çok farklı anlamlar kazanmıştır. Mahallelinin can ve 

malını gözeten bekçiyle mahalleli arasında yakın bir ilişki kurulmuştur. Öyle ki bazı 

olaylarda mahallelinin bekçinin arkasında durduğu görülmüştür. 19. yüzyılda yaşanan 

bir olayda mutasarrıf tarafından azledildiği bildirilen bekçi, arkasına üç yüz kadar 

mahallelinin de desteğini alarak duruma itirazda bulunmuş ancak sonuç alınamamıştır 

(Levy, 2008: 139-140). 

Abdülhamit döneminde de üzerinde ehemmiyetle durulan asayişi temin etme 

hedefi, güvenliğin en başta yerel düzeyde sağlanması çabalarını artırmıştır. Bu 

dönemde merkezi yönetimin mahalledeki güvenlik ağını yönlendirmeye olan ihtiyacı, 

yerelde görev yapan bekçi gibi halk ile yakın ilişkiler kurmuş kişiler ile merkezi idare 

arasında olan teması arttırmıştır (Levy, 2008: 145). 

1907 tarihli İstanbul’daki bekçilerin ilçelere ve mahallere göre tasnif edildiği bir 

belgede İstanbul’un 10 ilçesi ve 543 mahallesinde toplam 1333 bekçi olduğu 

saptanmıştır. Yapılan bu sayım ve bekçilerin kayıt altına alınması, mahalle içerisinde 

yarı-resmi bir görev yürüten ve geçimini mahalle halkının topladığı paralarla sağlayan 

bekçilerin devlet nezdinde bir konuma getirilmeye çalışıldığını düşündürmektedir. 

Nitekim bu belgeden 4 yıl önce bir memur tarafından sunulan raporda, bekçilerin ve 

görevlerinin polis ve jandarma teşkilatına devredilmesi talep edilmektedir (Levy, 

2008: 140-141). Bunlar üzerinden yola çıkarak 20. yüzyılın başlarında bekçilik 

kurumunun mahalle içerisindeki yerinin değişmekte olduğu, mahallenin bir parçası 

olarak hizmet gören bekçilerin kanunlaşma ve kurumlaşma çabalarıyla merkezi 

yönetimin kontrolü altına alınması için çalışmalarda bulunulduğu görülmektedir.   

 1908 tarihli Zaptiye Nezareti tarafından hazırlanan bir raporda bekçilerin 

mesleki olarak yetersizliğinden şikâyet edilmiş ve çözüm olarak bekçilik teşkilatının 

kaldırılarak yerine mahalle çavuşu veya emniyet çavuşları getirilmesi talep edilmiştir. 

Bu görevlilerin atanması ve ücretlerinin ödenmesinin de Zaptiye Nezareti’nce 

yapılacağı belirtilmiştir. Ancak düzenlemelerin istikrarsızlığı devam etmiş ve 1909 

yılında Zaptiye Nezareti kaldırılarak, “İstanbul Vilayeti’nin ve Emniyet-i Umumiye 
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Müdüriyeti’nin Teşkilatı’na Dair Kanun” ile bugünkü anlamda Emniyet Genel 

Müdürlüğü tesis edilmiştir. İstanbul ve taşradaki polisler Emniyet-i Umumiye 

Müdürlüğü hizmetine alınmıştır. Bu nedenle devletin iç güvenlik sistemi büyük bir 

değişikliğe uğramıştır (Levy, 2008: 142), (Yağar, 2002: 1155-1156). 

 1910 yılında Bursa Vilayetince “Hüdavendigar Vilayetine Mahsus Şehir ve 

Kasabalardaki Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile Bağ ve Bahçe Köy Korucuları Hakkında 

Talimatname” adlı yönetmelik ile bekçilik kurumuna dair hukuksal boşluğun 

giderilmesine çalışılmıştır. Bu yönetmelikle bekçilerin işe alınmaları, maaşları ve 

görevleri düzenlenmiştir (Şahin, 2004: 55). Yapılan bu düzenlemelere rağmen mahalle 

bekçilerine özgülenmiş olan bir kanunlaşma hareketi 1914 yılına kadar görülmemiştir. 

 12 Mayıs 1914’te çıkarılan Çarşı ve Mahallat Bekçileri Hakkında Kanun-ı 

Muvakkat adlı yönetmelikle şehir ve köylerde bekçilerin bulunması zorunlu hâle 

getirilmiş, bu yolla bekçilik kurumu yasal statü kazanmıştır. Bekçilerin atanması ve 

ücretlerinin tespiti görevi bu yönetmelikle mahalli idare heyetlerine verilmiş, tespit 

edilen ücretlerin halk tarafından ödeneceği belirtilmiştir (Toprak, 1993: 1271). Aynı 

yönetmelikle bekçiler mahalle polisinin denetimi altına alınmıştır ve böylece polise 

yardımcı kuvvet niteliği kazanmıştır. Bu yönetmeliğin bekçileri polis statüsüne 

sokması onların polis memurları olarak görülmesine neden olmuştur (Levy, 2008: 

143). 

 14 Ağustos 1914 tarihli diğer bir kanunla ise bekçilik kurumunun alanı 

genişletilmiş, kır bekçileri adıyla köy ve kasaba sınırları dışında güvenliği sağlamak, 

yapıları ve arsaları korumak amacıyla yeni bir bekçilik grubu oluşturulmuştur (Toprak, 

1993: 1271). 

20. yüzyılın başlarında polis ve jandarma teşkilatlarında meydana gelen 

değişimler bekçilik kurumunu da etkilemiş ve bekçiler daha çok polis memurlarına 

dönüşmeye başlamışlardır. Mahallenin bir parçası olan ve mahalleli ile yakın ilişkiler 

kuran eski bekçi, artık merkezi yönetimin bir memuru gibi çalışan güvenlikten sorumlu 

görevli kılıfına bürünmüştür. Bekçiler üniforma giymeye başlamış ve ellerine de birer 
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düdük verilmiştir. Geleneksel mahalle yapısının uğradığı değişimler Osmanlı 

mahallesinin geleneksel yapısını bozmuş, bekçiler de bu değişimden etkilenmiştir 

(Koçu, 2003: 123). Geleneksel mahallede gördüğümüz mahalle bekçiliği modeli, 

batılılaşma veya modernleşme olarak adlandırılan süreçte yapılan reformlar 

neticesinde mahalle düzeyinden çıkarılmış, mahallenin bir parçası olan bekçilerin 

devlet memuru sıfatı ağırlık kazanmaya başlamıştır. Sonuçta ortaya çıkan ise çarşı ve 

mahalle bekçileri olarak hukuki zemine yerleştiren modern bekçilik teşkilatı olmuştur.   

4.6. Çarşı ve Mahalle Bekçileri 

Çarşı ve mahalle bekçiliği kavramı, mahalle bekçiliğine kıyasla çok daha yakın 

bir tarihte ortaya çıkmıştır. Mahalle kelimesinin yanına “çarşı” eklenerek bekçilerin 

görev alanı genişletilmiş ve tek bir grup içerisine alınmıştır. Bekçiler için hukuki 

olarak yeni görev alanı olan çarşı, şehrin bir ögesi olarak mahallelerin etrafında 

toplandığı alım-satım yerlerini ifade etmektedir. Mahalle ise kendine has bir birimdir. 

Bu nedenle çarşı ve mahalle bekçisi ismi, mahalle bekçisine göre daha geniş bir görev 

alanını tanımlamaktadır. Osmanlı toplumunda “pasban”, “bedesten bekçisi” gibi 

birçok görevli olmakla birlikte bunları mahalle bekçisiyle aynı çatı altına alan “çarşı 

ve mahalle bekçisi” ismine kaynaklarda rastlanılmamıştır. Bu kavramın ilk kez 20. 

yüzyılda kullanılmaya başlandığı görülmektedir. 

İslam geleneğinde ticaret ve alışverişe verilen önemden dolayı bedesten, çarşı ve 

pazar gibi yerler ahali için büyük öneme sahip olmuştur. Çarşılar, geleneksel alışveriş 

mekânları olarak canlılığını her daim sürdürmüş, Osmanlı Dönemi’nde de gündüzleri 

halkın yoğunlukla ziyaret ettiği çarşılar, geceleri insanların evlerine çekilmeleri 

nedeniyle hırsızlık, yangın gibi tehlikelere açık konumda bulunmuştur. Bu doğrultuda 

16. yüzyılla birlikte ticaret anlayışında yaşanan değişim Osmanlı toplumuna ve 

çarşılara da yansımış, “bedesten” ismi verilen kapalı çarşılar bu dönem sonrasında 

yaygınlık kazanmaya başlamıştır (Aktaran: Kara, 2014: 203).  

Bedestenler, esasında esnafın mallarını hırsızlık, yağma ve yangın durumlarına 

karşı korumak amacıyla tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Üstü küçük kubbelerle kapalı 
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olan bedestenler, alım-satım işlerine ev sahipliği yaptığı gibi kıymetli madenlerin 

depolanması için bir nevi emanet sandığı rolü de üstlenmiştir (Kazıcı, 2003: 326-327). 

“Bölükbaşı” ve “bedesten bekçisi” gibi isimlerle çağrılan kişiler, buraların 

korunmasına hizmet etmişlerdir (Abdülaziz Bey, 1995: 150), (de Tott, 1976: 19). 

Akşam vaktinin gelmesiyle birlikte çarşılardaki alıcı ve satıcılar evlerine dönmekte, 

bekçi ise bu yerlerin giriş kapılarını kapatmaktadır (Hamsun, 2006: 110). Evliya 

Çelebi, Edirne’deki Ali Paşa Çarşısı’nda bulunan 360 dükkânı korumak için 100 

bekçinin görevli olduğundan bahsetmektedir (Kahraman ve Dağlı, 2008b: 597). 

Kurulmasında esas amacın güvenlik olduğu kapalı çarşılar, ilk dönemlerde bekçiler ve 

yeniçeriler tarafından korunmuş, ilerleyen dönemde bu kişilerin yerlerini polislere 

bırakmaya başladığı görülmüştür (McCarthy, 2015: 301). 

“Çarşı” mekânını da görev alanı olarak içine alan mahalle bekçiliğindeki 

değişim, geleneksel devletin sahip olduğu kurum ve rollerdeki farklılaşma süreciyle 

paralel ilerlemiştir. Belediye teşkilatlarının yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte şehir 

ve mahallelere ait işlerin belediyelere devredilme hazırlıkları yapılmıştır. 1897 tarihli 

belediye müfettişlerine yönelik bir talimatnamede mahalledeki cenaze olaylarını 

gerekli mercilere bildirmekle sorumlu olan mahalle bekçilerinin, görevi yerine 

getirmemeleri hâlinde belediye dairesine durumun bildirilmesi talep edilmiştir (Ergin, 

1995: 1812). 1908 yılına ait bir kanun tasarısında da yerel güvenlik hizmetlerinin 

şehremanetinin emri altında bulunan polis güçleri tarafından yürütülmesi önerilmiştir 

(Ergin, 1995: 1478). Esasında tüm bunlar çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili 

hazırlanacak bir kanunun ön hazırlıkları ile ilgili düzenlemelerdir. 

1910 yılında Bursa’daki çarşı ve mahalle bekçileri ile bağ, bahçe ve köy 

korucularına yönelik hazırlanmış bir talimatname bulunmaktadır ancak çarşı ve 

mahalle bekçilerine özel olarak hazırlanmış ilk düzenleme 29 Nisan 1914 tarihli Çarşı 

ve Mahallât Bekçileri Hakkında Kânun-ı Muvakkât’tır. Bu kanun 6 maddeden 

oluşmakta ve bekçilerle ilgili çerçeve düzenlemelere yer vermektedir (Ergin, 1995: 

2149). 1966 yılında ise 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe 

girmiştir.   



118 
 
 

Şekil-4: 1945 Yılına Ait Bir Fotoğrafta Çarşı ve Mahalle Bekçisi 

 
Kaynak: Anonim 

 Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Cumhuriyet sonrasında genel olarak çarşı 

ve mahalle bekçileriyle ilgili hukuki düzenlemelere bakıldığında beş adet yasa göze 

çarpmaktadır. Bunlar: 

- 11 Aralık 1910 tarihli Hüdavendigar Vilayetine Mahsus Şehir ve 

Kasabalardaki Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile Bağ ve Bahçe Köy Korucuları 

Hakkında Talimatname 

- 29 Nisan 1914 tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçileri Hakkında Kânun-ı 

Muvakkat 

- 14 Temmuz 1966 tarih ve 12355 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu 

- 10 Ekim 1966 tarih ve 12422 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 

Vazifeleri ile İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir 

Yönetmelik 
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- 15 Kasım 1966 tarih ve 12452 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kıyafet ve 

Teçhizat Yönetmeliği 

 Bu hukuki düzenlemelerden ilki olan 11 Aralık 1910 tarihli talimatname Bursa 

ilindeki bekçiler için hazırlanmış olmakla birlikte çarşı ve mahalle bekçileri ile ilgili 

kanunlaşma hareketlerinin başlangıcı olması nedeniyle önem taşımaktadır. 1914 tarihli 

Çarşı ve Mahallât Bekçileri Hakkında Kânun-ı Muvakkat ile 1966 tarihli Çarşı ve 

Mahalle Bekçileri Kanunu, teşkilatın ana hükümlerine yer veren düzenlemelerdir. 

Diğer iki yönetmelik ise kanunların uygulanma şeklini gösteren yardımcı 

kaynaklardır. Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri, atanmaları, statüleri, yetkileri ve 

ücretleri, temel hükümlere yer verilmesi sebebiyle ilk üç ana kanun ağırlıklı olarak 

incelenecektir.  

 4.6.1. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Görevleri 

1914 yılında yayınlanan “Çarşı ve Mahallât Bekçileri Hakkında Kânun-ı 

Muvakkat” adlı düzenlemede çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleriyle ilgili maddeye 

yer verilmemiştir. Kanunun ilk maddesinde “şehir ve kasabalarda çarşı ve mahallât 

için bekçi istihdamı mecburidir” denilerek çarşı ve mahalle bekçilerinin görev alanları 

tanımlanmış ve şehir ve kasabalar için bekçi görevlendirilmesinin zorunlu olduğu 

ifade edilmiştir. Yalnızca altı maddeden oluşan bu kanun 1966 yılına dek yürürlükte 

kalmıştır (Bkz. Ek-1). 

1914 yılında çıkarılan yasal düzenlemenin sonrasında ve Cumhuriyet 

Dönemi’nde de mahalle bekçileri, hukuki düzende çarşı ve mahalle bekçileri adıyla 

görevlerini sürdürmüşlerdir. Cumhuriyet sonrası asayişsizlik olaylarının kayıtlara 

geçirilmesinde de olayın yaşanabileceği yere en yakın konumda olan çarşı ve mahalle 

bekçilerine önemli görevler düşmüştür.  

Cumhuriyet sonrasında bekçiler, kamu düzenini sağlamada araç rolüne girmekle 

birlikte geleneksel görevlerini de kısmen muhafaza etmişlerdir. Çok partili yaşama 

geçişin ilk yılları olan 1940’ların sonuna gelindiğinde geceleri mahalleleri gezen 

bekçilerin açık ışık aradıkları, kurala uymayanların ceza ile tehdit edildikleri 
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aktarılmaktadır (Arcayürek, 1985: 144). Yine bu dönemin günlük yaşantısında 

bekçilerin, toplumsal ahlakın korunması noktasında vazifelerini sürdürdükleri 

görülmüştür. Mahalle yaşantısının kabul etmeyeceği davranışlar bekçiler tarafından 

cezalandırılabilmekte ve bu durum da mahkemelerde dava aşamasına kadar 

gitmektedir (Hotham, 2000: 47-48). Buna karşılık bekçiler de görevleri bakımından 

denetime tabi tutulmuş ve bekçilerin görevlerini aksattıkları tespit edildiklerinde 

görevden alma yoluna gidilmektedir (Gürkan, 1973: 182). 

Geleneksel bekçilik görevlerine benzer şekilde merkezi idarenin kararlarının 

yerele ulaştırılmasında mahalle bekçilerinden yardım alınmıştır (Jaschke, 1972: 47). 

Genel seçimlerde muhtarlarla birlikte dolaşarak seçim sandıklarının yerini tarif eden 

bekçiler bu yolla mahalleliyi seçime teşvik etmeye çalışmışlardır. Hatta 1946 seçimleri 

sonrasında bu durum eleştirilmiş ve seçimlerin serbestliği ilkesine aykırı davranıldığı 

iddia edilmiştir (Binark, 2009: 804). 

1914 tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçileri Hakkında Kânun-ı Muvakkat, 

Cumhuriyet sonrasında da uygulanmış ve yaklaşık 52 yıl yürürlükte kalmıştır. 22 

Temmuz 1966 tarihinde yürürlüğe giren ve 48 maddeden oluşan 772 sayılı Çarşı ve 

Mahalle Bekçileri Kanunu’nda “belediye hudutları içinde çarşı ve mahalle bekçileri 

teşkilatı kurulur” denmek suretiyle bekçilerin görev alanı, belediye sınırları olarak 

belirlenmiştir (Bkz. Ek-2). Buna ilaveten kanunun 3. maddesinde: 

- Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkân bulunmayan acele 

ve zaruri hallerdeki görevleri, 

- Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri, 

- Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından 

görevleri  

şeklinde üçlü ayrım yapılarak bekçilerin görevleri sıralanmıştır. İlgili kanunda sayılan 

görevlerden bazıları özet olarak şu şekildedir: 

- Bireylerin can ve mal güvenliğini korumak, 

- Suç şüphelilerini yakalamak, 
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- Kamu düzeninin korunmasına yardımcı olmak, 

- Adli kolluk işlerine yardımcı olmak, 

- Toplumsal ahlak ve huzurun korumasına yardımcı olmak, 

- Yangın ve deprem gibi durumlardan ivedi şekilde haberdar olmak ve 

gerekli önlemleri almak, 

- Mahalle sakinlerine zor durumlarda yardımcı olmak. 

 772 sayılı kanunun 41. maddesi ise çarşı ve mahalle bekçilerinin zabıta hizmet 

ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamayacağını belirterek 

bekçilere kolluk görevi dışında farklı görev verilemeyeceğini hüküm altına almıştır. 

Aynı kanunun 3. maddesinde zabıta hizmetleri dışında çarşı ve mahalle bekçilerinin 

yapabilecekleri görevler göz önüne alındığında bu iki madde arasında bir çelişki 

durumu ortaya çıkmaktadır. Ancak 41. maddede “her ne suretle olursa olsun” denmek 

suretiyle ayrımın keskin şekilde yapıldığı ve bekçilerin güvenlik dışındaki görevlerden 

sorumlu olmadıkları kabul edilmektedir (İyim vd., 1996: 10). 

 4.6.2. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Atanmaları ve Sayıları 

1914 tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçileri Hakkında Kânun-ı Muvakkat adlı 

düzenlemede bekçilerin atanma kriterleri ile ilgili ibareler de yer almaktadır. Bu 

yönetmelikte şehir ve köylerde bekçi bulunmasının zorunlu olduğu, bekçilerin 25-60 

yaş arası ahlaklı olan kişiler içinden seçilmesi, atama ve maaş işlemlerinin İstanbul’da 

emniyet müdürünce; taşrada ise en yüksek idari amir tarafından yapılacağı ve kanunun 

uygulanmasında İçişleri Bakanı’nın denetim yetkisi bulunduğu hüküm altına 

alınmıştır. 

772 sayılı kanunda ise bekçilerin en az ilkokul mezunu, askerlik görevini 

yapmış, azami 30 yaşında, sağlık durumu uygun olan kişiler arasından İçişleri 

Bakanlığı’nca düzenlenecek sınavla seçileceği belirtilmiştir. Seçilen bekçiler, il ve ilçe 

merkezlerindeki en büyük mesleki amirinin önerisi ile vali ve kaymakamlarca aday 

olarak atanmaktadırlar. 2 yıllık adaylık süresi içerisinde açılan kursu başarıyla 

tamamlayan bekçiler asaleten göreve başlamaktadırlar. 
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Tablo-3: Emniyet Teşkilatı İçerisinde ÇMB’lerin Oransal Dağılımı 

Yıl EGM Personel 
Sayısı 

ÇMB Sayısı Oran 

1991 147.418 21.046 %14 

1995 146.517 16.958 %11 

2003 173.342 9.122 %5 

2012 256.239 4.058 %1,58 

2014 270.791 3.546 %1.30 

2015 273.006 3.109 %1,13 

2016 273.846 3.937 %1,43 

2017 267.992 4.528 %1,68 

Kaynak: (www.egm.gov.tr) 

 1991 yılında toplam 147.418 emniyet personeli arasından 21.046 kişi çarşı ve 

mahalle bekçisidir. 1995 yılı Kasım ayı itibariyle Emniyet Teşkilatı personel sayısı 

146.517 iken çarşı ve mahalle bekçisi sayısı 16.958’dir (Emniyet Genel Müdürlüğü, 

1995a: 179). 2003 yılında ise toplam emniyet personeli sayısı 173.342 iken çarşı ve 

mahalle bekçileri 9.122 olarak görülmektedir (Özyer, 2003: 622). Geçen 12 yıllık 

süreçte çarşı ve mahalle bekçilerinin sayısındaki %50’den fazla düşüş çarşı ve mahalle 

bekçilerinin teşkilat içerisindeki öneminin azaldığını göstermektedir. 2004 yılında 

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan 8633 çarşı ve mahalle bekçisi 

bulunmaktadır (Şeker, 2004: 71). Yukarıda sembolik olarak verilen yıllarda emniyet 

teşkilatı içerisinde yer alan çarşı ve mahalle bekçilerinin oranına bakıldığında 2017 

yılına dek sürekli bir düşüş yaşandığı görülmektedir.  

 Bekçilerin teşkilat içerisindeki önemini kaybettiklerinin göstergesi olan düşüş, 

2017 yılında tersine dönmüştür. “Gece kartalları” olarak isimlendirilen 700 çarşı ve 

mahalle bekçisi İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. İlk olarak 

İstanbul’da uygulamaya konulan bu proje ile hem yerel güvenliğin sağlanması hem de 
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vatandaş ile olan ilişkilerin geliştirmesi amaçlanmıştır (www.cnnturk.com). 

İstanbul’un sonrasında Ankara, Gaziantep, İzmir, Hatay, Ordu, Bursa ve Mersin gibi 

daha birçok ilde de çarşı ve mahalle bekçisi alımı için ilanlara çıkılmıştır. Son olarak 

2018 yılı içerisinde 17.000 çarşı ve mahalle bekçisi alımının planladığı İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu tarafından açıklanmıştır (www.haber7.com). 

4.6.3. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Statüleri 

 Çarşı ve mahalle bekçilerinin emniyet teşkilatı içerisindeki yeri uzun yıllar 

boyunca tartışma konusu olmuştur. Geceleri çarşı ve mahallerin güvenliğini sağlayan 

ve önleyici zabıta görevi gören bekçiler, polise yardımcı birimler olarak kabul 

edilmiştir. Bekçilerin yardımcı konumunda bulunmaları ve bu durumun suistimale 

açıklığı nedeniyle çarşı ve mahalle bekçilerine asli görevlerinin dışında çaycılıktan 

şoförlüğe kadar birçok vazife yüklendiği görülmüştür (Emniyet Genel Müdürlüğü, 

1997: 62), (Şeker, 2004: 71). Çarşı ve mahalle bekçiliğinin, emniyet teşkilatı 

içerisindeki konumunun belirsizliği nedeniyle TBMM’nin 1950-1954 yılları arasını 

kapsayan 9. Yasama Dönemi’nde bekçi teşkilatının kaldırılarak yetki ve görevlerinin 

polise aktarılması için kanun teklifinde bulunulmuştur (Öztürk, 1993: 1168). Ancak 

kanun yürürlüğe girmemiştir. 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan sınıflandırmaya göre de 

yardımcı hizmetler sınıfında yer alan çarşı ve mahalle bekçilerinin durumlarında, 

mesleğin getirdiği riske kıyasla özlük haklarının yetersiz kalması nedeniyle düzeltme 

yapılması talep edilmiştir (Emniyet Genel Müdürlüğü, 1995b: 179). Nitekim uzun bir 

sürenin ardından 2008 yılında çıkarılan “Emniyet Teşkilatı Kanunu, Devlet Memurları 

Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile çarşı ve mahalle bekçileri, emniyet hizmetleri 

sınıfı içerisine dâhil edilmişlerdir. 

 11 Aralık 1910 tarihli “Hüdavendigar Vilayetine Mahsus Şehir ve 

Kasabalardaki Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile Bağ ve Bahçe Köy Korucuları Hakkında 

Talimatname” adlı yönetmelikte bekçilerle ilgili bir kanun çıkarılana dek bekçilerle 

http://www.cnnturk.com/
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ilgilenecek bir komisyon kurulacağından bahsedilmiş ve bekçilerle ilgili bazı 

hükümlere yer verilmiştir. Bunlar özet olarak şu şekilde sıralanabilir (Şahin, 2004: 56):  

- 30 ile 50 yaşları arasında sağlıklı ve ahlaklı olan kişiler bekçi olarak 

seçilecektir. 

- Seçim ve tayinlerinin yapılması ile ücretlerinin tespiti işinin ihtiyar 

heyetince yürütülecektir.  

- Seçilen bekçiler ve tespit edilen ücretler belediye dairelerine bildirilecektir. 

Ücretler hane ve dükkân sahiplerinden 1-5 kuruş arasında Belediye Kanunu 

hükümlerine göre tahsil edilecektir. Tahsile yetkili kişiler dışında kimsenin 

müdahalesine izin verilmeyecektir. Bekçiler maaşlarını belediye 

sandığından alacaklardır.  

- Bir defaya mahsus olmak üzere bekçi maaşlarına zam yapılmak suretiyle 

bekçi kulübeleri inşa edilecektir. 

- Jandarma ve polis dairelerinin kanun dahilindeki istek ve önerilerini yerine 

getirmeyen, hakkındaki şikayetler ihtiyar heyetlerince haklı bulunan 

bekçilere ilk sefer maaşının yarısının kesilmesi, ikincisinde ise görevinden 

çıkarılma cezası uygulanacaktır. Şikâyetin konusu suç teşkil ediyor ise 

bekçi ilgili birimlere teslim edilecektir. 

 Çıkarılan bu yönetmelik ile alandaki hukuksal boşluğun giderilmeye çalışıldığı 

ve bekçilerin statüleriyle ilgili olarak hazırlanacak yeni bir kanun bekleyişinde olduğu 

görülmektedir. Nitekim 1914 yılında Çarşı ve Mahallât Bekçileri Hakkında Kânun-ı 

Muvakkat ile bekçiler hakkındaki temel unsurlar hükme bağlanmıştır. Bu 

düzenlemede bekçilerin ücret ödemelerinin mahallenin örf, adet ve ihtiyacı dikkate 

alınarak mahalli idare heyetlerince belirleneceği, ödemeden kaçınanlar için Tahsil-i 

Emval Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu durum mahallede şu 

şekilde işlemektedir: Mahallede yıl sonunda yapılan bekçi tahakkuku sonrasında 

muhtarlar bekçilere verilecek ücreti tespit etmekte, idare heyetinin onayıyla birlikte bu 

ücret kesinlik kazanmaktadır. Belirlenen ücretlerin düşüklüğü nedeniyle bekçiler kötü 

yaşam koşullarına sahip olmaktadırlar (Ulutaş, 1996: 121). Söz konusu kanunun bu 

maddesi, merkezi idarenin hiyerarşisi altında bulunan bekçilere ödenecek ücretlerin 
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belirlenmesinde ülke genelinde farklılaşmaya yol açması nedeniyle eleştirilmiştir 

(İyim vd., 1996: 6).  

 1965 yılına gelindiğinde bekçi ücretini ödemeyen kişiler için tazyik hapsi 

cezası verilmesi üzerine İcra Tetkik Mercii’nce Anayasa Mahkemesi’ne itiraz 

edilmiştir. İtiraz üzerine Anayasa Mahkemesi, ilgili kanunun bu maddesini 1965/57 

sayılı kararıyla 1961 Anayasası’nın 61. ve 126. maddelerine aykırı bulmuş ve bu 

maddelerde geçen “mali güce göre vergi ödeme” ilkesini zedelediği, kamu hizmeti 

görmekte olan bekçilere yapılan ödemelerin devlet harcaması niteliği taşıdığı 

gerekçeleriyle iptal etmiştir. Bu karardan kısa bir süre sonra 772 sayılı Çarşı ve 

Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girmiştir.  

 1966 yılında yürürlüğe giren 772 sayılı kanun ile birlikte bekçilerin hiyerarşik 

düzende yerleri belirlenmiştir. Buna göre emniyet teşkilatı olan yerlerdeki bekçi 

kuruluşlarının mesleki amiri, ilçedeki en büyük polis amiridir. Jandarmanın görev 

alanında olan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri ilçe 

Jandarma birlik komutanıdır.    

 4.6.4. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Yetkileri ve Ücretleri 

 Çarşı ve mahalle bekçilerinin silah taşıma ve kolluğun yardımcısı sıfatı ile 

yakalama yetkileri bulunmaktadır (Derdiman, 2003: 279). Emniyet Hizmetleri Sınıfı 

personeli ile çarşı ve mahalle bekçilerine ve TSK bünyesindeki subay, astsubay ve 

uzman çavuşlara görevlerinde kullanılmak üzere verilecek tabancaların temininde de 

“Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli 

Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik” uygulanmaktadır 

(Emniyet Genel Müdürlüğü, 1996: 98).  

 Çarşı ve mahalle bekçilerinin aldıkları maaş miktarlarını incelemek emniyet 

teşkilatı içerisindeki durumlarını gözlemek için fikir vermektedir. 1995 yılının Nisan 

ayında ortalama polis memurunun aldığı net maaş 13 milyon TL iken çarşı ve mahalle 

bekçisi 10 milyon TL ücret almaktadır (Emniyet Genel Müdürlüğü, 1995b: 196). 1997 

yılının sonunda kıdem ve derecelerine göre polis memuru ortalama 95 milyon TL, 
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çarşı ve mahalle bekçisi ortalama 73 milyon TL maaş almaktadır. 1998 yılının sonunda 

polis memuru için bu rakam 137 milyon TL iken çarşı ve mahalle bekçisi için 107 

milyon TL’dir (Emniyet Genel Müdürlüğü, 1998: 140). Polis ile çarşı ve mahalle 

bekçisi arasındaki maaş farkını görebilmek adına sembolik olarak verilen bu 

rakamlardan polis memurunun çarşı ve mahalle bekçisine göre yaklaşık %20 daha 

fazla maaş aldığı sonucu çıkarılmaktadır. 2018 yılı rakamlarına bakılacak olursa yeni 

göreve başlayan bir polis memuru için 3.900 TL maaş ödemesi yapılırken, aynı 

durumdaki çarşı ve mahalle bekçisine 2.900 TL ödeme yapılmaktadır 

(www.polisnoktasi.com). Bu rakamlar da polis memurlarına, çarşı ve mahalle 

bekçilerine göre %25 daha fazla maaş ödemesi yapıldığını göstermektedir. 

 Günümüzde fiziki unsurlara odaklanan polis uygulamalarının etkinliğinin 

azalmakta, toplum destekli polislik gibi beşerî unsuru temel alan teşkilatlara verilen 

önemin ise arttığı görülmektedir. Bu nedenle emniyet teşkilatının sosyal kurum 

kimliğine ihtiyacı olduğu savunulmaktadır. Bu doğrultuda çarşı ve mahalle bekçiliği 

gibi kültürümüzün bir parçası olan kurumların gözden geçirerek bir model 

oluşturulması arzulanmaktadır (Azcan, 2012: 70). Çarşı ve mahalle bekçiliği teşkilatı 

uzun zamanlı ve çok kültürlü bir geleneğin temsilcisi olarak bu noktada karşımızda 

durmaktadır. 

 Bu bölümde aktarılanlar doğrultusunda yapılan ayrım gereğince mahalle 

bekçiliği-çarşı ve mahalle bekçiliği veya çalışmada ele alınış şekliyle geleneksel bekçi-

modern bekçi arasındaki farklar alt kısımdaki tabloda ortaya konulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polisnoktasi.com/
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Tablo-4: Geleneksel Bekçi – Modern Bekçi Karşılaştırması 

Geleneksel Bekçi  
(Mahalle Bekçisi) 

Modern Bekçi 
(Çarşı ve Mahalle Bekçisi) 

 Mahallenin denetimi altındadır.  Merkezi idarenin denetimi altındadır. 

 Ücretini mahalleli öder. Ücretini merkezi idare öder.  

Güvenlik dışında birçok hizmetin 
yürütülmesine yardımcı olurlar. 

Zabıta hizmet ve görevleri dışında 
çalıştırılamazlar. 

Mahalleli tarafından seçilir ve göreve 
başlatılır. 

Merkezi idare tarafından seçimi yapılır 
ve göreve başlatılır. 

Görev yerleri tek katlı veya çok katı 
bulunmayan evlerin olduğu mahallelerdir. 

Apartman ve sitelerle çevrili, yoğun 
nüfuslu alanlarda görev yapmaktadırlar. 

Üst amiri imam ve muhtardır. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 
bağlıdırlar. 

Dolaylı idare. Doğrudan idare. 

Disiplin toplumu. Denetim toplumu. 

Ortak sorumluluk. Kamu düzeni. 
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SONUÇ 

Eski Türk devletleri, İslam’ın idare ve adalet anlayışı ile Bizans’ın siyasal 

geleneğinden izler taşıyan Türk idare geleneği yüzlerce yıllık değişim sürecinin 

getirdiği kültürle harmanlanmış, taşıdığı bu zenginlik neticesinde uzun yıllar boyunca 

çok farklı toplumsal gruplara hükmedebilme yeteneğine sahip olmuştur. Adilane ve 

halkın hoşnutluk içerisinde yaşayacağı bir düzen kurmak isteyen idareciler kural, 

düzen ve devleti birleştirerek güvenlik ortamı meydana getirmişlerdir. Fetih 

politikalarında da görüldüğü üzere farklı toplumsal grupların dışlanması yoluna 

gidilmemiş, dayanışma ve ortaklık ilişkisi içerisinde bir toplum oluşturulmaya 

çalışılmıştır.  

Arzulanan toplumsal düzeni oluşturmak için idare geleneğimizde gerek yerel 

gerekse ulusal ölçekte iç güvenliğin sağlanmasına büyük önem verilmiştir. Devlet 

bekasının ve dolayısıyla merkezi idare teşkilatının üstün olduğu Türk idare 

geleneğinde devlete atfedilen önem bireyden üstün gelmiş, birey ait olduğu topluluk, 

mahalle veya cemaat içerisinde değer kazanmıştır. Topluluk içerisinde rollere sahip 

olan bireyler, şehir ve mahallelerde güvenlik gibi toplumun genelini ilgilendiren 

konularda çeşitli görevler üstlenmişlerdir. Bu nedenle mahallede imam, muhtar ve 

bekçi gibi görevlilerle halk arasında yakın ilişkiler kurulabilmiş, geleneksel 

mahallenin samimi ortamı, görev ve yükümlülüklerin ortaklaşa dağılımı üzerine 

oluşturulmuştur.  

İdare geleneğimizde, merkezi idare ile mahalle bekçileri arasındaki ilişkiyi 

anlayabilmek adına dolaylı idare, disiplin toplumu ve ortak sorumluluk kavramları bu 

çalışmanın temel çıkış noktasını teşkil etmiştir. Genelde idare geleneğimizin, özelde 

ise Osmanlı Devleti’nin yerel birimlere olan bakış açısını gösteren dolaylı idare usulü 

nedeniyle şehir ve mahalle gibi yerel birimler çeşitli yönetsel görevler üstlenmiştir. 

Devletin hükmettiği alanın büyüklüğü, tüm imparatorluğu kontrol altına alacak tek bir 

yönetim biriminin oluşmasını engellenmiştir. Bu nedenle yerel bölgelerde arzu ettiği 

vergi miktarını toplamayı başarabildiği ölçüde merkez, faydacı bir rol benimseyerek 

yerelin idaresine kısıtlı derecede müdahil olmuştur.  
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Geleneksel Osmanlı mahallesine bakıldığında, mahallenin bir sosyal kontrol 

birimi özelliği taşıdığı görülmektedir. Çünkü mahremiyet için verilen önem Osmanlı 

mahallesinin oluşumunda temel unsurlardan birisini teşkil etmiş, çıkmaz sokakların 

mahremiyeti koruyan bir alan olarak düşünüldüğü Osmanlı mahallesinde toplumsal 

ahlakın korunmasına büyük özen gösterilmiştir. Ortak sorumluluk anlayışıyla hareket 

eden mahalleli hem kendi mensuplarının hem de mahalleye yabancı olan kimselerin 

davranışlarını takip ederek mahalleyi her daim gözetim altında tutmuştur. Bu yolla 

toplumsal ahlakın korunmasına çalışılmıştır. Modern mahalle ise ortak sorumluluk 

anlayışından uzaklaşmış, kamu düzeni prensibi neticesinde merkezi idare ile ilişkilerin 

hukuki boyutta yürütüldüğü fiziksel bir mekân hâline gelmiştir. 

Geleneksel Osmanlı mahallesi bir güvenlik birimidir. Çünkü mahalleye yeni 

gelen kişilerden kefalet istenilmiş, mahalleye giren çıkan yabancılar daima göz önünde 

tutulmuştur. Birbirine samimi ilişkilerle bağlı olan mahalleli için hem kendisinin hem 

de mahallesinin saygınlığını korumak yüksek derecede öneme sahip olmuştur. Bu 

nedenle geleneksel mahalle, kendi içerisinde sıkı bir kontrol altında bulunmuştur. 

Mahallelinin şahit ve gözlemciliği ise güvenliği sağlama noktasında asli unsurlar 

olarak kabul edilmiştir. Suç failleri bulunamadığında zararın tazmini o bölgede 

yaşayan halka yaptırılmıştır. Bu nedenle mahallelinin güvenlik hususuna verdiği 

önemin derecesi yüksek olmuş ve mahalle bekçilerinin, mahallenin en güvenilir 

kişileri arasından seçilmesine özen gösterilmiştir. Modern mahalle ise merkezi idareye 

bağlanan emniyet teşkilatı nedeniyle güvenlik hizmetini merkezden almaya başlamış, 

güvenlik konusunda aktif rol üstlenen mahalleli, pasif konuma gerilemiştir. 

Geleneksel mahalle bekçisinin mahalleliyle kurduğu gayri-resmi ilişkinin de 

katkısıyla mahallede bekçiler, güvenliği sağlamak dışında birçok görev üstlenmiştir. 

Geleneksel mahallenin parçası olan bekçiler, mahalleye giren çıkanı takip etmişler, 

mahalledeki olaylar hakkında her türlü bilgiye sahip olmuşlardır. Verilen bir yemek, 

bazen elbise, kıyafet bazen de kalacak yer karşılığında mahallelinin gece rahat 

uykularının teminatı olmuşlardır. İmam, muhtar ve kadı gibi yerel bölgelerde merkezi 

idareyi temsilen otorite sahibi olan kişilerle de yakın ilişkiler kurabilen bekçiler, bu 
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yönüyle yönetim-halk arasında aracı rolü üstlenmişlerdir. Modern mahallede çarşı ve 

mahalle bekçisinin görevleri ise kanunla sınırlandırılarak “her ne suretle olursa olsun 

zabıta hizmet ve görevleri dışında çalıştırılamayacakları” teminat altına alınmıştır. 

Mahalle bekçilerinin toplum içerisindeki yerini belirleyen esas faktör, merkezi 

idarenin yerele ve mahalleye olan bakış açısı olmuştur. Merkezin gözünde vergi 

kaynağı olarak görülen yerel, üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirdiği ölçüde 

merkezin etkisinden uzak kalabilmiştir. Dolaylı idare, disiplin toplumu ve bunların 

tamamlayıcısı olan ortak sorumluluk anlayışı yereldeki sosyal ilişkiler ağını belirleyen 

unsurlar olarak öne çıkmıştır. 

Gelişmemiş ve örgütlü hâlde bulunmayan toplumda bireysel veya küçük gruplar 

hâlinde sağlanan güvenlik, ilerleyen dönemde devlet aygıtının da gelişim sürecine 

paralel biçimde örgütlü hâle gelmeye başlamıştır. Bu doğrultuda mahalle bekçiliği 

görevi de başlarda halk içinden kimseler tarafından nöbetleşe olarak yapılmaktayken, 

sonraki dönemlerde bu görev için daimî olarak seçilen kişilere bekçilik görevi 

verilmiştir. Görece az nüfusun olduğu geleneksel mahallede hem toplumsal ahlakı hem 

de fiziki manada güvenliği sağlamak amacıyla hareket eden bekçiler, bu dönemde 

mahallenin gözeticisi ve koruyucusu olarak disiplin toplumuna hizmet etmişlerdir. 

Dinin yanında örf ve adetlerin de disiplin aracı olduğu geleneksel Osmanlı 

mahallesinde bekçi bu aracı kullanan kişilerin başında gelmiştir.  

Yerele ve dolayısıyla mahalleye gereğinden fazla müdahale etme ihtiyacı 

duymayan merkezi idarenin bu tutumu; vergi sistemindeki bozulma, artan isyan 

olayları ve yerelde ayanlık gibi aracı güçlerin ortaya çıkışıyla birlikte değişmeye 

başlamıştır. Dünya genelinde ekonomik alanda meydana gelen gelişmelerle de 

ilişkilendirilebilen bu dönüşüm sürecinin sonunda merkezi idarenin yerele olan bakış 

açısı değişmiştir.  

Toplumsal, ekonomik ve idari alanda yaşanan değişimler, nüfusun artması ve 

modern devlet olgusunun ortaya çıkışıyla birlikte hukuk ilkesi devlet sistemleri 

içerisinde yer edinmeye başlamıştır. Toplumsal kontrolün önem kazandığı bu 
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dönemde güvenliğe olan bakış açısı da değişime uğramıştır. Öncesinde ikamet ettiği 

yer veya mahalle içerisinde aidiyet kazanan birey, sonraki süreçte devletin denetimi 

altındaki kamusal alan içerisinde tanınmaya başlamıştır. 19. yüzyılda kanunlara 

dayanan cezai yaptırımların ve önleyici denetimin yaygınlık kazanmasıyla birlikte 

cemaat veya mahalle içerisinde şer’i kuralların yanında örfi kurallara da sahip olan 

toplum, merkezi idare tarafından normlar sistemi içerisine alınmıştır. Değişen dönem, 

güç ve şiddet yoluyla hâkim olunan toplumlar için toplumsal alana nüfuz edebilmek 

amacıyla merkezi idareye bağlı teşkilatların ve yurttaşlık bilincinin oluşturulmasını 

getirmiştir. Geleneksel devlete ait mekanizmalardaki aksamalar arttıkça merkez de 

yerelden daha çok şey talep etmeye ve toplumsal alana müdahil olmaya başlamıştır. 

Bu durum ise devletin, kamu düzenini sağlayabilmek için toplumsal alana nüfuz etme 

gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Sonuçta ortaya çıkan ise bekçi gibi mahallenin 

ayrılmaz parçası durumunda olan kişilerin merkezi idare tarafından yürütülen polis 

gücü içerisine alınması olmuştur. 

Tanzimat sonrasında ortaya çıkan değişimler artık gelenekselden modern 

döneme geçişin başladığı göstermektedir. Merkezi idareye bağlı ve ülkenin geneline 

hitap eden bir iç güvenlik teşkilatı olarak polis ön plana çıkmış, yerelde halk tarafından 

ortaklaşa yürütülen güvenliği sağlama hizmeti merkezi idare tarafından yönetilen polis 

gücüne doğru kaymaya başlamıştır. Bu noktada yerel güvenliğin sağlanmasında aktif 

rol oynayan halk pasif duruma geçmiş, merkezi idarenin kontrol ve denetiminde 

bulunan polis güçleri ise aktif konuma gelmiştir. Özellikle Abdülhamit Dönemi’nde 

artan toplumsal grupları denetime alma arzusu, polisin ülke genelinde yerel 

bölgelerdeki güvenlik ağını örgütlemesine ve kurumsal bir hâl almasına sebep 

olmuştur. İttihatçıların söz sahibi olduğu dönemde de toplumsal alana istenilen şekilde 

nüfuz etmeyi başaramamış olan idare aygıtının güçlendirilmesi için çalışılmıştır. 

Merkezi idarenin toplumsal güç unsurlarını kendi bünyesinde toplama ve 

topluma nüfuz etme isteği, yerel bölgede hizmet gören bekçileri de kendisine 

bağlamış, ortak sorumluluk anlayışı yerini sorumluluğu merkezin üstlendiği kamu 

düzeni prensibine bırakmıştır. Yerele ve mahalleye nüfuz etmenin yollarını arayan 
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merkezi idare, doğrudan idare yoluyla toplumsal alandaki hakimiyetini artırmaya 

çalışmıştır. Doğrudan idare yoluyla merkezi idare, yerel halka aracı olmadan 

ulaşabileceğini keşfetmiştir. Bu noktada yerel güvenliğin merkeze bağlı polis gücüyle 

sağlanması hem devletin bilgi toplama kanallarını artırması hem de devletin yereldeki 

meşruiyetine katkıda bulunması nedeniyle önemli bir adım olmuştur. 

Devletin ve toplumun dönüşüm sürecine paralel şekilde ilerleyen mahalle 

bekçiliği teşkilatı, 1914 yılında çıkarılan kanunla çarşı ve mahalle bekçiliği ismini 

almış ve yasal olarak merkezi idarenin memuru rolüne girmiştir. Bu noktadan sonra 

değişen zamanla birlikte mahalle yapılarının da farklılaşması bekçileri hızla geleneksel 

görevlerinden uzaklaştırmıştır. İçişleri Bakanı aracılığıyla merkezi idarenin kontrol ve 

denetimi altına alınan mahalle bekçiliği teşkilatı, polis gücü altında yardımcı bir birime 

dönüşmüştür. 

Mahalle bekçiliği teşkilatı, geleneksel mahalleye dair taşıdığı izler nedeniyle 

hem toplumsal geçmişte hem de idare geleneğimizde önemli bir yere sahiptir. 

Geçmişte mahallenin her işine koşan ve mahallenin geceleri teminatı durumunda olan 

bekçiler, ilerleyen süreçte güvenlikten sorumlu bir polis memuru hâlini almış, merkezi 

idare ile bütünleşerek mahalle ile olan bağlarını zayıflatmıştır. Gerek yerel gerekse 

ulusal anlamda güvenliğin etkin olarak sağlanabilmesi için yerel halktan gelecek bilgi 

akışının önemi düşünüldüğünde mahalle bekçiliği teşkilatında meydana gelen 

dönüşümün getirdikleri ve götürdüklerinin göz önüne alınması gerekmektedir.  

Mahalle bekçisi, mahallenin ihtiyacı üzerine orada bulunurken, çarşı ve mahalle 

bekçisi devletin verdiği vazife adına mahallededir. Geleneksel dönemde bekçi, ücretini 

mahalleliden alırken modern dönemde bekçi, ücretini devlet hazinesinden almaktadır. 

Bu durumun yol açtığı en büyük sorun denetim üzerinedir. Ücretini mahallelinin 

karşıladığı bekçinin denetimini yine mahallelinin kendisi yapmaktayken, devlet 

tarafından maaş alan bekçinin denetiminin ne derece etkin olacağı tartışmaya açıktır. 

Bunun yanında kent ölçeğine kıyasla mahalle ölçeğinde güvenliği sağlamak çok daha 

kolaydır. Görev yaptığı bölge ile etkileşim içerisinde olabilecek çarşı ve mahalle 

bekçilerinin bulunması, gerekli yasal düzenlemenin yapılarak mahallenin bekçiyle 
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bütünleşmesinin sağlanması faydalı olacaktır. Bu fırsat görülmüş olmalı ki önceki 

yıllara dek azalma eğilimi gösteren çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, ilk olarak 

İstanbul’da uygulanan “gece kartalları” projesi neticesinde 2017 yılıyla birlikte artışa 

geçmiştir. İstanbul’da bir grup çarşı ve mahalle bekçisinin göreve başlamasının 

devamında birçok ilde de bekçi alımı için ilanlara çıkılmıştır. Böylelikle bekçinin 

düdük sesi, mahallelerde yeniden yankılanmaya başlamıştır. 

Çarşı ve mahalle bekçileri uzun yıllar süren durağanlık sürecinden çıkaran bu 

gelişmeler, toplumun bir parçası hâline gelmiş ve mahallenin kendisine güven ilişkisi 

ile bağlı olduğu “bekçi baba” ya duyulan güven algısını tekrar canlandırılabilirse hem 

devletin toplum ile bütünleşmesine hem de yerel halkın can ve mal güvenliğinin 

sağlanmasına büyük katkıda bulunulacaktır. Dış kaynaklı reformlardan ziyade içinde 

bulunduğumuz toplumun ve kültürün bir parçası olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin 

toplumla yeniden tanıştırılması hem toplum hem de devlet açısından güvenlik hizmeti 

konusunda birçok fırsatı da beraberinde getirecektir. Sorunlara idare geleneğimiz 

içerisinde sahip olduğumuz, kendi kültürümüzden gelen ve toplum tarafından 

benimsenmesi görece kolay olan yöntemlerle yaklaşılması, dış kaynaklı yapısal 

değişimlerin toplum tarafından benimsenmesinde yaşanan zorlukları ortadan 

kaldıracaktır.  

Bireyin çevresine ve kültürüne aidiyet hissetmesi için en küçük birim olarak 

kabul edilen mahalle, ortak sorumluluk anlayışının hâkim olduğu fiziksel ve sosyal bir 

alan olarak zihinlere yerleşirse gerek halkın güvenliği gerekse katılımcı yönetimler 

adına faydalı olunabilecektir. Fiziki yapıya odaklanan şehir ve mahalle incelemeleri 

yerine insanı odak alan yaklaşımlar ve bu bağlamda mahalle bekçisi gibi toplumsal 

hafızada yer edinmiş geleneksel mahallenin kültürünü taşıyan unsurların takip edilip 

araştırılması alandaki çalışmalara yeni bir soluk getirecektir. 

Görünürde mahallenin küçük bir parçası olan mahalle bekçisi, ait olduğu 

mahalleye ve topluma dair taşıdığı izler nedeniyle idare geleneğimizden, toplumsal 

yaşantımızın geçmişine kadar ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Dolaylı idare, disiplin 

toplumu ve ortak sorumluluk anlayışı doğrultusunda şekillenen geleneksel mahalle, 
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güvenlikten mahallelinin kişisel işlere görmeye kadar mahalle bekçisine görevler 

yüklemiş; bu sosyal ve fiziksel alanda mahalle bekçileri merkezi idare ile yerel 

birimler arasındaki dolaylı bağın sembolü olmuştur. Tanzimat sonrasında ivme 

kazanan dönüşümler neticesinde ortaya çıkan doğrudan idare, denetim toplumu ve 

kamu düzeni prensibi neticesinde ise bekçiler, çarşı ve mahalle bekçileri adıyla hukuki 

zemine yerleştirilmiş ve doğrudan merkezi idare teşkilatı içerisinde 

konumlandırılmışlardır. Merkezi idarenin yerele bakış açısının sonuçları olan dolaylı 

idare/disiplin toplumu/ortak sorumluluk ile doğrudan idare/denetim toplumu/kamu 

düzeni unsur ve anlayışları, Türk idare geleneğinde yerel güvenlik hizmetlerinin 

işleyiş ve dönüşümünü belirlemiştir. 
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(Osman Nuri Ergin’in Mecelle-i Umûr-ı Belediyye adlı eserinden alınmıştır). 
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