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Abstract 

This article has been written to discuss on Polis Nizamnamesi (The Police Regulation) which 

has an important place in Turkish labour literature and also bring a little part of the phase of Ottoman-

Turkish working class‟ into the light. In this respect, herein, studying the subject very carefully with the 

data that can be obtained at the most and attain some clear consequenses are getting important herein 

and hereby constituting one of the focus points of the article. 
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Öz 

Bu makale, Türk çalıĢma iliĢkileri yazınında önemli bir yere sahip olan 1845 tarihli Polis 

Nizamnamesi adlı düzenlemeyi tartıĢmak ve Osmanlı-Türk iĢçi sınıfının geliĢiminin kısa bir evresine 

ıĢık tutmak amacıyla kaleme alınmıĢtır. Osmanlı-Türkiye iĢçi sınıfının tahlil ve detaylı bir tetkiki 

gerçekleĢtirilmek istendiğinde karĢılaĢılacak baĢlıca engel, eldeki eski dönemlere dair verilerin 

yetersizliği olacaktır. Bu bakımdan, burada elde edilebilen azami bilgiler kümesi dâhilinde konuyu 

derinlemesine irdelemek ve sağlıklı sonuçlara ulaĢmaya çalıĢmak çalıĢmanın odak noktalarından birini 
teĢkil etmek suretiyle en az makalenin içeriği kadar önem kazanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Polis, Polis Nizamı, Grev Yasağı Maddesi, Sansür Maddesi. 
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GĠRĠġ 

Osmanlı iĢçi sınıfı, özgüllüğü ve ortaya çıkıĢ Ģartları bakımından yürütülen tartıĢmalar 

kapsamında hep tartıĢmalı zemin olagelmiĢtir. Zira iĢçi sınıfından ve bu sınıfın karakteristik 

hareketlerinden söz açabilmek için ortada kısa süreli, belirli bir amaç etrafında geçici bir 
süreliğine örgütlenen ve amaca eriĢildiğinde dağılma eğilimi gösteren bir çalıĢanlar grubundan 

fazlası bulunmalıdır. Bu noktada Osmanlı iĢçi sınıfının doğuĢu özel bir anlam 

yüklenmektedir.
1
 

Böyle bir topluluğun varlığını kesin tarih ve sayılarla saptamak güçtür. Osmanlı iĢçi 

sınıfı hareketleriyle ilgili yürütülmüĢ olan çalıĢmalar ise arĢivlerdeki yetersiz kaynaklarla 

desteklenmeye çalıĢılmaktadır. Cahit Talas, Mesut Gülmez, Yıldırım Koç, ġehmus Güzel, 

Ahmet Makal, Oya Sencer ve Turan Yazgan gibi birçok araĢtırmacı ve akademisyenin yoğun 
ve özverili çalıĢmaları, bunlara ilk elden verilebilecek birkaç örneği oluĢturmaktadır. Osmanlı 

döneminden günümüze gelene dek, devletin çalıĢma iliĢkileri alanına bir tür baskı unsuru 

olarak müdahil olması yüzünden bu alanda çalıĢmak üzere yola çıkan araĢtırmacılar birçok 
müĢkülle karĢılaĢmıĢlardır. Öte yandan,yukarıda anılanlar ve daha birçok araĢtırmacı 

sayesinde gerçekleĢen çalıĢmalarla, Osmanlı iĢçi sınıfının nicel ve nitel yapısının ortaya 

konması bakımından önemli bir yol kat edilmiĢ durumdadır. 

Ancak tüm bu çalıĢmalarla elde edilen veriler geniĢ ölçeğe vurulduğunda, Osmanlı iĢçi 

sınıfının doğuĢu ve geliĢimi üzerinde yetkin yorumlar getirmek bakımından kısmen yetersiz 

kaldıkları söylenebilir. Sisteme karĢı hareketler kapsamında değerlendirilen iĢçi hareketlerinin 

ve sol hareketlerin kayıtlarının tutulması noktasında birtakım göz ardı etmeler ya da 
saptırmalar olması da olasıdır. Bu sebeple, Osmanlı iĢçi sınıfının gerçekleĢtirdiği eylemlerin 

nitelikleri ve iĢçi gruplarının nicelikleri anlamında ortaya tam anlamıyla kesin ve sonul bilgiler 

koymaktan yoksunuz.
2
 

Osmanlı iĢçisinin ilk hareketliliğine iliĢkin burada anabileceğimiz en eski bilgilerden 

biri, Tunçay‟ın
3
 da belirtmiĢ olduğu cami inĢaatında çalıĢan senktraĢların gerçekleĢtirdiği iĢ 

bırakımı eylemidir. Burada, gümüĢ akçeler ekonomik bakımdan değer kaybedip tağĢiĢ 

iĢlemine uğratıldığı için, çalıĢanların gündeliklerinin alım gücünün düĢtüğünü; bu durumun da 
çalıĢanlar üzerinde provokatif bir etki yarattığını görüyoruz. TağĢiĢe uğrayan akçeler 

yüzünden aldıkları gündeliklerin uğradığı ani değer kaybı sonucu, protesto amacıyla 

senktraĢların çoğu ya toplu olarak iĢ bırakımına gitmiĢler ya da köylerine dönerek tarımla 
uğraĢmayı tercih etmiĢlerdir. Güzel‟in de aktardığına göre, bu olay 1587 yılında vuku bulmuĢ 

ve senktraĢlar “yevmiyeyi ziyade vermezseniz iĢlemezüz” yani “günlüklerimizi artırmazsanız 

çalıĢmayız” diyerek durumu protesto etmiĢlerdir. Bunun üzerine dönemin padiĢahı III. Murat 
bir ferman ile “Ziyade yevmiye talep idenlerin haklarından geline”

4
 buyurmuĢtur. Bu ferman, 

Osmanlı yönetim dizgesi bağlamında iĢçilerden gelebilecek herhangi bir harekete nasıl 

yaklaĢıldığını göstermesi bakımından ilginç bir örnek oluĢturmaktadır. Ancak bu hareketin 

örgütlülüğe evrilebilecek boyutta bir siyasal bilince ulaĢmıĢ olduğunu söylemek naif bir tutum 

                                                
1Bu konu ve grev kavramı hakkında geniĢ kapsamlı kuramsal bir çalıĢma için bkz. Ahmet Makal, Grev: 

Kuramlar ve Uluslararası Farklılıklar, Ankara, V Yayınları, 1987. 
2Tarihin kümülatif bir disiplin olması nedeniyle bu durum bir yerde doğal karĢılanabilir. Örneğin 

Sencer, 1969‟da gerçekleĢtirdiği bir çalıĢmasında 1872-1908 yılları arasında Osmanlı iĢçilerince 

uygulanan grevlerin sayısını 23 olarak tespit ederken; Polat bu sayıyı 50 olarak verir. KrĢ. için bkz. Oya 

Sencer, Türkiye’de ĠĢçi Sınıfı. Ġstanbul: Habora Yayınları, 1969, s. 147 ve Emre Polat, Osmanlının Ġlk 

Yahudi Sosyalisti AvramBenaroya ve Faaliyetleri. Ġstanbul: Truva Yayınları, 2004, s. 119. 
3Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar I (1908-1925), Ġstanbul 2000, s. 21. 
4M. ġehmus Güzel, Türkiye’de ĠĢçi Hareketi 1908-1984, Ġstanbul 1996, s. 25. 
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olacaktır. Zira iĢçiler burada saiklerle bu tür bir çözüme baĢvurmuĢlardır, proleter bir bilinç 

düzeyine eriĢmeleri sebebiyle değil.  

Görülebileceği gibi bu hareket yerel, örgütlülüğe evrilmekten uzak ve küçük bir 

çalıĢanlar grubu tarafından gerçekleĢtirilen bir eylemdir. Öte yandan bu hareketler, Osmanlı 
iĢçilerinin erken dönemlerde merkezi otoriteye ve kararlarına karĢı tavır aldığını göstermesi 

bakımından önemlidir. Ancak yine de bu hareketlerin, modern anlamda örgütlü bir eylem 

olmaktan uzak olduklarını kestirmek de güç değildir. Osmanlı iĢçileri 19. yüzyılın sonlarıyla 
20. yüzyılın baĢlarına gelene kadar da böyle bir tavır içerisinde kalacaklardır.

5
 

1. Osmanlı Devleti ve Kapitalizm: Yeni Dünya Düzenine Eklemlenme Süreci 

/Çabası 

Özgür, bir çalıĢmasında feodalizmden kapitalizme geçiĢin gerçekleĢtirilebilmesi için 
üç temel gereksinimin söz konusu olduğunu belirtmiĢti.

6
 Bunlardan ilki yeterli sermaye 

birikimine sahip olunması, ikincisi yeterli sayıda ücretli emeğin mevcudiyeti ve sonuncusu ise 

nispeten geliĢmiĢ pazar ekonomisi ve belli derecede uzmanlaĢmıĢ, belli bir bağımsızlığa sahip 
sınaî üretimin varlığıdır. Kapitalist üretim modeli ve örgütlenme ağı bu ana temeller üzerinde 

yükselir.  

Batılı ülkeler, Sanayi Devrimi gibi, sarsıcı birçok sosyo-ekonomik değiĢimi 
beraberinde getiren ve Avrupa‟ya hâkim olan üretim dizgesini kökten ya da büyük ölçülerde 

değiĢime uğratan bir olayı Osmanlı‟dan çok daha erken bir tarihte deneyimlemiĢlerdi. Ayrıca 

içsel yapıları ve dinamikleri itibarıyla, bu yeni durumla entegrasyonlarını da kısa süre 

içerisinde gerçekleĢtirebilmiĢlerdi.Avrupa‟da gözlemlenen burjuva devrimi sonrasında, 
feodalite bazı ülkelerde tikel olarak ortadan kalkmıĢ ya da kalkmaya yüz tutmuĢtu. Böylelikle 

kapitalizme özgü üretim iliĢkilerinin de önü açılmıĢ ve ekonomik kalkınma hız kazanmıĢtı. 

Bundan baĢka, Sanayi Devrimi üretim güçlerinin ilerlemesine de çok önemli katkılarda 
bulunmuĢtu. Bunun ilk ve en büyük belirtisi ise feodal dönemde yavaĢ ve ağır makinelerle 

gerçekleĢtirilen üretim biçiminin hızla terk edilerek bunun yerine makinesel üretimin 

(machineproduction) geçirilmesiydi. 

Hızlı makineleĢmenin bir sonucu olarak Avrupa ülkelerinde zenginliği, daha doğrusu 
feodal dönemde gücü ve parayı elinde bulunduran aristokratik sınıfın karĢısına, Ģimdi 

feodalizmin parçalanmasıyla açılan yeni dönemde palazlananyeni tür giriĢimciler çıkıyordu. 

Böylelikle ortaya feodal beylerden ve aristokrasiden daha farklı bir toplumsal sınıf çıktı. Buna, 
burjuva sınıfı (bourgeois) adı verildi. Burjuva sınıfı hızla serpilip geliĢirken, aristokrasi olarak 

anılan soylu kesimden tüccarlarla ortaklık etmemiĢler –ya da kısmen ve geçici olarak kabul 

etmiĢler- ve böylelikle aristokrasi karĢısında güçlerini daha da artırmıĢlar, zenginliklerini 
katlamıĢlardı. Öte yandan makineleĢmenin de uygun zemini hazırlaması sonucu yerleĢim 

yerlerinde (evlerin alt katlarında veya yakınlarında yer alan atölyelerde) gerçekleĢtirilen basit 

                                                
5Memleketimizde yukarıda kastedilen anlamdaki ciddi iĢçi hareketlerine 1908‟in yaz mevsiminde 

rastlanacaktır. Bu eylemlerin önlenmesi için Ġttihat ve Terakki hükümeti alelacele Tâ‟til-i EĢgâl 

Kanunu‟nu taslak metin halinde hazırlayarak 1909 yılında yürürlüğe koyacaktır. Konuyla ilgili daha 

detaylı bilgi için bkz. Cem Doğan, Osmanlı Ġmparatorluğu’nda 1908 Grevleri ve Ta’til-i EĢgal Kanunu 

(yayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi). Bolu: Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2010.   
6Özlem Özgür, 100 Soruda Türkiye’de Kapitalizmin GeliĢmesi, Ġstanbul 1975, s. 27. 
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üretimden vazgeçilerek devasa binalar içerisinde, birçok iĢçinin emeğini kapitalistlere 

kiralaması yoluyla gerçekleĢtirilen seri üretime geçildi.  

Avrupa‟da bu baĢ döndürücü geliĢmeler yaĢanırken, benzeri bir geliĢim çizgisinin 

Osmanlı Devleti gibi merkezi-despotik yapıya sahip Asyagil bir tarım toplumu açısından 
geçerli olacağını düĢünmek pek mümkün değildir. Zira ekonomisi, büyük ölçüde dini 

motiflerle örülü olan cihat sistemine, yani fethedilen ülkelerin yönetilmesi ve buradaki yerli 

halktan aynî vergiler alınmasına dayanan otonom Osmanlı ekonomisi, Batı‟nın feodal 
yapısından önemli bazı noktalarda ayrıldığı gibi, Avrupa‟da yükseliĢe geçen yeni ekonomik 

sisteme de büyük ölçüde yabancı konumdaydı.
7
 

17. yüzyılla birlikte Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun ilerlemesi durmuĢ, bir süre sonra da 

Ġmparatorluk kendisine bağlı ülkeleri kaybetmeye, gerileyip çökmeye baĢlamıĢtı. Oysa 
Osmanlı Ġmparatorluğu feodalizm

8
 çemberi içinde bocalarken aynı dönemde Batı‟da arka 

arkaya sanayi devrimleri olmakta, kapitalizm dev adımlarla ilerlemekteydi.
9
 18. yüzyılın ikinci 

yarısına gelindiğinde, Avrupa‟nın hızlı ilerlemesine ayak uydurmak amacıyla devlet eliyle ve 
ilk olarak silah ve cephane gereksinimlerini karĢılamak üzere büyük fabrikalar kurulduğunu ve 

burada birçok iĢçinin çalıĢtığını biliyoruz. Ancak bu iĢçilerin sınıf bilincine varmıĢ oldukları 

ileri sürülemez. 19. yüzyıla geldiğimizde, Anadolu kentlerinde imalathaneler çevresinde 
üretim yapan ve bir ölçüde loncalara bağlı olan zanaatların, büyük bir canlılık ve geliĢme 

içinde oldukları ya da kapitalist biçimlere doğru evrim gösterdikleri de söylenemez.
10

 

Osmanlı‟nın ekonomik bakımdan iflasın eĢiğinde olduğunun ve Avrupa‟da görülen 

sanayi atılımlarını gerçekleĢtiremediğinin farkına varan sanayileĢmiĢ ülkeler, -baĢta Ġngiltere 
ve Fransa sonra Almanya olmak üzere- Osmanlı Ġmparatorluğu‟nu, mamul mallarını satacak 

pazarlardan biri olarak görmüĢlerdi. Bu bağlamda, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda artık 

yabancılarla ticaret artmaya, yer altı servetlerine göz dikilmeye, kıyı Ģehirlerinde nüfus 
artıĢları belirmesine, gemilerin bu limanlara yabancı memleketlerden bol bol mal getirmelerine 

rastlanmaya baĢlamıĢtı.
11

 SanayileĢme fikrinden uzak küçük yerli üreticiler ve esnaflar ise bu 

                                                
7Bu ayrılığı daha derinlemesine inceleyebilmek ve anlayabilmek, ancak ATÜT‟ü (Asya Tipi Üretim 

Tarzı) ve Avrupa kapitalizminin bağrından doğmuĢ olduğu Feodalizm‟ikarĢılaĢtırmalı ve geniĢ bir 

çerçevede incelemekle mümkündür.  
8Üretim biçimi ve sosyo-ekonomik örgütlenmesi bakımından Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun feodal 

özellikler gösterip göstermediği, diğer bir deyiĢle feodal ya da yarı-feodal bir yapıya sahip olup 
olmadığı noktasında birçok tartıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Biz burada bu tartıĢmaya girmemekle beraber, 

konuyla ilgilenenler için Ģu eserlere bakmalarını salık vereceğiz: Sencer Divitçioğlu, Asya Üretim Tarzı 

ve Osmanlı Toplumu Marksist Üretim Tarzı Kavramı, Ġstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2003;  Sezer 

Tansuğ, Fertname Sencer Divitçioğlu'nun ATÜT ve Osmanlı Toplumu Adlı Kitabı Üstüne Bir EleĢtiri 

Denemesi, Ġstanbul, Yenilik Basımevi, 1968; Maurice Godelier, Asya-Tipi Üretim Tarzı Kavramı ve 

Marksist ġemalara Göre Toplumların Evrimi, Özgün Yayın, 1974; Muzaffer Sencer, Osmanlı Toplum 

Yapısı, Ġstanbul, Sarmal Yayınları, 1999; Chesnaux, Varga, Lichteim, Godelier ve Sur, Asya Tipi 

Üretim Tarzı (çev: Ġrvem Keskinoğlu), Ġstanbul, Ant Yayınları, 1970. Ayrıca konuyla ilgili yukarıda 

zikredilen kaynakları ve daha değiĢik bazı kaynakları ele alarak ATÜT‟ü tartıĢtığımız, “Osmanlı 

Ġmparatorluğu’nda 1908 Grevleri ve Tâ’til-i EĢgâl Kanunu” isimli tez çalıĢmamız da incelenebilir.Bkz. 

Cem Doğan, Osmanlı Ġmparatorluğu’nda 1908 Grevleri ve Ta’til-i EĢgal Kanunu (yayınlanmamıĢ 

yüksek lisans tezi). Bolu: Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi 
Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2010. Öte yandan, anılan tezimiz hariç tutulacak olursa, diğer 

çalıĢmaların konuya Marksist perspektiften yaklaĢtıkları ve tartıĢma zemini olarak buradan hareket 

ettikleri unutulmamalıdır. 
9DimitırġiĢmanov, Türkiye ĠĢçi ve Sosyalist Hareketi Kısa Tarih (1908-1965)(haz. AyĢe ve Ragıp 

Zarakolu), Ġstanbul 1990, s. 18. 
10ġevket Pamuk, 100 Soruda Osmanlı-Türkiye Ġktisadi Tarihi 1500-1914, Ġstanbul 1999, s. 182. 
11Kemal Sülker, Türkiye’de Grev Hakkı ve Grevler, Ġstanbul 1976, s. 32. 
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durum karĢısında hızlı bir çöküĢe geçmiĢ, ithal mamullerin alımı ve yurtiçi piyasalarında 

dolaĢımı sonucunda günden güne iĢlerini kaybetmeye ve sefil bir duruma düĢmeye 

baĢlamıĢlardı.  

Avrupa‟dan yükselen kapitalizmin etkilerinin çok kesif bir biçimde hissedildiği bu 
dönemde, kimi atölye sahipleri, iĢyerlerini kapatmak zorunda kalmıĢlardı. Bunun sonucu 

olarak da, serbest manada iĢçilik eden bir çalıĢanlar grubu belirmiĢti. Bu çalıĢanlar, zamanla 

ya kasabalarından büyük Ģehirlere fabrikalara iĢçi olmak üzere göç etmiĢler veya köylerine 
dönerek tarımla uğraĢmaya baĢlamıĢlardı. Ancak ilk söylediğimiz durum daha geçerli 

görünmektedir. 19. yüzyılın ilk yarısında, Batı tarzı bir toplumsal yapıya kavuĢmak amacıyla 

çeĢitli hukuki düzenlemelere giriĢildiği, Tanzimat Fermanı‟nın ilan edildiği ve yüzyılın ikinci 

yarısında bunu Islahat Fermanı‟nın izlediği gözlemlenir. Ancak bu çabaların arasında, 
Osmanlı ekonomisine ağır bir darbe indirerek gardını düĢüren ve onu zaten olduğundan çok 

daha fazla hedefleĢtiren bir geliĢme olmuĢtur ki bu 1838 tarihli Balta Limanı AntlaĢmasıdır. 

Buna göre, antlaĢma öncesinde Yed-i Vahit (tekel) denilen, belirli bir malın dıĢ ticaretinin 
devletin dilediği kiĢice gerçekleĢtirilmesi sisteminden ve devletin savaĢ dönemlerinde dıĢ 

vergilere uygulaya geldiği ek vergilerden diğerkâmlık edilmekteydi ki bu da devlet için önemli 

bir gelir kaynağından vazgeçmek anlamına geliyordu.
12

/
13

 

2. 19. Yüzyılın Ġkinci Yarısında ĠĢçi Sınıfının Genel Durumu    

Osmanlı iĢçi sınıfı, suigeneris
14

 özelliklere sahip bir sosyal küme olarak belirmiĢtir. 

Bu sınıfın ciddi anlamda var olmaya baĢlaması her ne kadar tikel bakımdan Avrupa‟da görülen 

süratli geliĢmelerin etkisi altında, Osmanlı Devleti‟nin kapitalistleĢme süreci etkisinde 
gerçekleĢse de, Osmanlı iĢçi sınıfına iliĢkin herhangi bir analizin gerçekleĢtirilmesinde bu 

ölçüt tek baĢına yeterli olmayacaktır. 

Yukarıda da değinildiği gibi, Osmanlı‟da, örgütlülükten uzak olmakla beraber eski 
tarihlerden itibaren birtakım iĢçi hareketlerine rastlanmıĢtı.

15
 Ancak iĢçi sınıfının sınıf olma 

bilincine ciddi anlamda varması, II. MeĢrutiyet‟e ve bu dönemde görülen yoğun grevler 

dalgasının getirmiĢ olduğu örgütlülük bilincinin iĢçilerce kavranmasına değin sürmüĢtür. Öte 

yandan, II. MeĢrutiyet devri öncesinde de iĢçi sınıfının durumunu düzenlemek adına bir takım 

                                                
121838 yılında Ġngiltere ile daha sonra diğer ülkelerle imzalanan ticaret anlaĢmaları, Kırım SavaĢı ile 

devletin mali sıkıntıya düĢmesi sonucu baĢlatılan borçlanma siyaseti, Ġmparatorluğu Avrupa ülkelerinin 

açık pazarı haline getirmiĢtir. Yabancı sermayenin 1881 yılında kurulan Duyun-u Umumiye Ġdaresi yolu 

ile devletin gelirlerine el koyması Ġmparatorluğun sanayileĢmeye ayıracağı katkıyı sınırlamıĢtır. Bkz. 

Aysen Tokol, Türkiye’de Sendikal Hareket, Bursa 1994, s. 2.  
13Bununla birlikte, 1838 öncesinde, Osmanlı Devleti hem ithalat hem de ihracat üzerinden % 3 oranında 

gümrük vergisi almaktaydı ve yerli ve yabancı tüccarlar mallarını imparatorluk içinde bir yerden diğer 
bir yere taĢırken % 8 oranında bir iç gümrük vergisi vermek durumundaydılar. AntlaĢma ile bu oran % 

12‟ye çıkarılıyor; yerli tüccarların bu meblağı ödemeye devam etmeleri öngörülürken yabancı tüccarlar 

bu ödemeden de muaf tutuluyordu. Bkz. ġevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye Ġktisadi Tarihi 1500-1914, 

Ġstanbul 2005. Bu durum ise yabancı tüccarların çok önemli bir ayrıcalığa sahip olduklarını 

göstermektedir. 
14Kendine has, nev-i Ģahsına münhasır.  
15Bu hareketleri grev olarak algılamamak gerekir. Zira grev, muayyen bir mıntıkada veya iĢ yerinde 

çalıĢan bir iĢçi grubunun, iĢveren veya verenlerle aralarında tahaddüs eden bir ihtilâfı, iĢ mukavelesinin 

ahkâmından ayrı bir hal suretine bağlamak gayesiyle, önceden aralarında anlaĢarak, iĢlerini tatil 

etmeleridir. Bkz. Muvaffak Akbay, Grev Bir Hak Mıdır?, Ankara 1950, s. 3.  
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yazılı ve dağınık kurallar oluĢturulmuĢ ve uygulanmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak bu kurallar genel 

ve kapsayıcı olmaktan uzak, sadece belirli bir bölgeye ya da iĢ koluna iliĢkindirler. 

Ġmparatorlukta çalıĢanları korumak ve haklarını tespit etmek amacıyla alınan ilk 

sosyal politika önlemlerine, Çukurova bölgesinde rastlanmaktadır. 1834 yılında Mısır Hidivi 
Mehmet Ali PaĢa‟nın oğlu Ġbrahim PaĢa, bir süreliğine iĢgal ettiği Çukurova bölgesinde tarım 

iĢçileri için bir takım düzenlemelere giriĢmiĢtir.
16

/
17

 Bu düzenlemeler çerçevesinde, iĢçilerin 

tatili bir buçuk gün olacaktı ve iĢçiler tatil gününden önceki gün çalıĢtıkları yarım günlük 
yevmiyelerini de tam gün yevmiyesi olarak alacaklardı.

18
 Böylece, Osmanlı Ġmparatorluğu 

tarihinde saptanabilen ilk sosyal politika önlemleri de alınmıĢ oluyordu.Tarihi 11 yıl ileri 

alarak 20 Mart 1845‟e
19

 geldiğimizde, Ġstanbul‟da Polis Meclisi‟nin kurulduğunu ve meclisin 

iĢleyiĢine dair bir nizamname yayınlandığını; bu nizamname aracılığıyla da polise, grev 
amacıyla toplanan iĢçi gruplarının dağıtılması yetkisinin açıkça verildiğini görmekteyiz 

(madde 12). 

3. Yeniçeri Ocağı’ndan Polis TeĢkilatına 

Bilindiği gibi, Gülhane Hattı öncesi devletin en büyük problemlerindenbirisi iç 

güvenlikti ve imparatorluk, merkezi denetimin olmaması sebebiyleasayiĢi sağlamada büyük 

sıkıntılar yaĢıyordu. Özellikle Yeniçerilerinkaldırılmasından sonra, Asakir-i Mansure adı 
verilen merkezi ordununkurulması, iç güvenliğin sağlanmasına yönelik beklentileri arttırmıĢsa 

da,gerek teknik ve gerekse de büyük bir orduyu son derece geniĢ topraklardabarındırmanın 

yarattığı ekonomik sıkıntı, ordunun beklenen baĢarısınıönlemiĢti. Bu sebeple hırsızlık, 

soygunculuk ile aĢiretlerin Anadolu'dagiriĢmiĢ oldukları eĢkıyalık faaliyetleri halen devam 
etmekteydi.Ġmparatorluk, yol ve benzeri ulaĢım güçlüklerinin yanı sıra, bölgeselderebeylerin 

takındıkları tavırdan ötürü merkezi bir iç güvenlikten yoksundu.
20

 

Yukarıdaki geliĢmeleri biraz açacak olursak, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun kuruluĢ 
döneminde gerek emniyet ve asayiĢ, gerekse askeri iĢlerle “subaĢılar” görevlendirildiğini 

görürüz. Daha sonra ise “subaĢı” ve “yasakçılar”ın
21

 yanında, geceleri belde güvenliğini 

                                                
16Yıldırım Koç, Türkiye ĠĢçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi Tarihi, 2003, s. 38. 
17Adana‟da toplanan tarım iĢçileri, daha çok yarı köylü mevsim iĢçileriydi. Burada iĢçilerle, toprak 

sahipleri arasında derebeylik artığı usuller göze çarpmaktadır. Pamuk tarlalarında çalıĢan iĢçilere 
“tutma” adı veriliyordu. KıĢ tutmaları emeklerine karĢılık, toprak sahibinden bir mevsim için altı 

batman kadar pamuk tohumu alırlardı. Ayrıca pamuk tarlalarında çalıĢacak olan iĢçileri bulan kimselere 

de “elçibaĢı” deniyordu. Bkz. Hüseyin Avni ġanda, Yarı Müstemleke OluĢ Tarihi: 1908 ĠĢçi 

Hareketleri, Ġstanbul, s. 19.  
18A. Rıza Yalman, Cenupta Türkmen Oymakları II, (yay. haz: Sabahat Emir), Ankara 1977, s. 500. 
19Burada bir düzeltme yapmakta yarar görüyoruz. YanlıĢ ve yanlıĢ olduğu kadar da yaygın kanının 

aksine, Polis Nizamı‟nın yayınlandığı ve böylece Polis Meclisi‟nin kuruluĢu olarak günümüze dek 

kutlana gelen tarih olan 11 Rebi-ül Evvel 1261, miladi takvimde 10 Nisan 1845 değil, 20 Mart 1845 

tarihine denk gelmektedir. Ancak günümüzde, sanırız artık adet olduğu üzere, Polis teĢkilatının 

kuruluĢunu kutlamak üzere yapılan düzenlemeler genel itibarla 10 Nisan ve civarı günlerde 

gerçekleĢtirilmektedir. 
20Ali Sönmez, “Polis Meclisinin KuruluĢu ve KaldırılıĢı (1845-1850)”Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Tarih AraĢtırmaları Dergisi, cilt: 24, sayı: 37,s. 260. 
21Ortaylı‟nın da belirttiği üzere, 16. yüzyıl sonlarından itibaren asayiĢ bozukluğunun artması dolayısıyla 

subaĢına takviye kuvvetler olarak yasakçılar verilmiĢti. Yasakçılar Ģehir asayiĢinde subaĢı ve kadı‟nın 

yardımcısı olarak olağanüstü Ģartlar dolayısıyla ortaya çıktılar. Bu kuvveti genellikle kapıkulu askeri 

meydana getiriyordu. Özellikle 16. yüzyıl sonlarında sahte kapıkulu olarak ortaya çıkanları takip ve 

yakalamak bunların göreviydi. Bkz. Ġlber Ortaylı, Türkiye TeĢkilat ve Ġdare Tarihi. Ankara: Cedit 

NeĢriyat, 2008, s. 285. 
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sağlayan bekçilikle görevli baĢka bir organ olan “ases”e
22

 rastlanmaktadır.
23

 Aseslerin 

sorumluluğunu üstlenen kiĢi ise “asesbaĢı” denilen bir görevliydi. Ayrıca I. Murat zamanında 

kurulan ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde en güçlü ve olgun haline eriĢen Yeniçeri 

Ocağı da ülke içi asayiĢten mesuldü. Ancak asayiĢten sorumlu olan bu ocak, zamanla savaĢçı 
ve disiplinli karakterini yitirerek askerlik dıĢında hemen her iĢle uğraĢan, devletin koyduğu 

evlenme yasağını delen ve savaĢlarda eski baĢarılarının esamesini okutamadığı gibi, halkı da 

bezdiren bir kurum halini almıĢtı.
24

 

III. Selim‟in ortadan kaldırmaya niyetlendiği ancak bu amaç uğrunda canından olduğu 

Yeniçeri Ocağı‟nı kaldırmayı, onun yeğeni II. Mahmut baĢarmıĢtır. II. Mahmut, tahta geçiĢiyle 

birlikte devletin gücünü ve otoritesini zaafa uğratan Yeniçerilerle meĢgul olmaya baĢladı. Bu 

Ocak, halkın gözünde eski gücünü ve heybetini kaybetmiĢti.
25

 Yeni Sultan da aynı amcası gibi 
teçhizat ve taktik bakımlarından modern bir orduyu Yeniçerilere alternatif olarak oluĢturmak 

niyetindeydi. Sultan, ayaklanan Rumların Misolonki kalesini teslim etmelerinin hemen 

ardından, 1826‟da, reform yolunda öncüllerinin en gözde projesini yeniden baĢlatma cesaretini 
kendinde bularak Avrupa tarzında talim ve teçhizatıyla yeni bir ordunun kurulmasını emretti. 

28 Mayıs 1826 tarihli bir Hatt-ı ġerif‟le yeni birlikler oluĢturuldu.
26

 Ancak Yeniçerilerin karĢı 

koymasıyla karĢılaĢıldı ve kanlı bir bastırma hareketi sonucu bu Ocak tarihe karıĢtı.
27

 

Yeniçerilerin ortadan kaldırılmasını müteakip, yayınlanan bir fermanla Asakir-i 

Mansure-i Muhammediye adı altında yeni bir askeri örgüt oluĢturuldu. Bu askerlerin idaresi 

“serasker” ismi verilen bir kumandana bırakıldı. Seraskere eski örgütlenmede yeniçeri 

                                                
22Ases, asayiĢin muhafazası için kol gezen gece bekçileri hakkında kullanılan ve Arapça “âs”ın 

çoğulundan türetilmiĢ bir kelimedir. AsesbaĢı ise Yeniçeri Ocağı‟nı teĢkil eden ortalardan yirmi 

sekizinci ortanın çorbacısına verilen ad idi. Ocaktaki resmi ve askeri vazifelerinden baĢka, Ģehrin 

asayiĢiyle de ilgilenmeye memur edilmiĢti. Yani diğer bir deyiĢle, polis müdürü olarak görev 

yapmaktaydı. Ortadaki zabitlerle münavebe suretiyle çarĢı aralarında, mahalle içlerinde ve de özellikle 

kötü üne sahip mahallelerde dolaĢır, suç iĢleyenlerden yakaladıklarını cezalarının verilmesi üzerine 

gereken mercilere yollardı. Ayrıca cuma günleri sadrazamın gideceği camiinin yolunun üzerinde 
ortasıyla beraber durarak onu selamlar ve bir suçlunun idam edileceği yere yine ortasıyla giderek 

oradaki güvenliği muhafaza ederdi. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için bkz. Mehmet Zeki Pakalın, 

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I. Ġstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1971, s. 93-94. 
23M. ġehmus Güzel, “1845 Tarihli “Polis Nizamı”, Sansür, “Tatil-i Mesalih” (ĠĢlerin Bırakımı), 

Toplantı, “Ziham” (Kalabalık) ve Cemiyetler” Süreç, sayı: 8. Ġstanbul, 1981, s. 23. 
24Yağar, 1845 öncesi dönemde asayiĢten sorumlu olan görevlileri amir ve memurlar olarak kikiye 

ayırmıĢ ve Ģöylece sıralamıĢtır: 

a) Amirler: Kadı, SubaĢı, AsesbaĢı, Muhtesip, ġıhna, ÇavuĢbaĢı, MuhzırbaĢı, Dizdarlar 

b) Memurlar: Asesler, Yasakçılar, Yasakçı Kul, Muhzır, ÇavuĢ, Pasban (Pazvant). Bkz. Hasan Yağar, 

"Osmanlı Polis TeĢkilatı ve YenileĢme Süreci", Türkler,cilt: 13, Ankara 2002, s. 630-636. 
25EdouardPhilippeEngelhardt, Turquie et Le Tanzimat ouHistoriedesReformés dans 
L’EmpireOttoman.Paris 1882, s. 7-8. 
26Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin DoğuĢu (çev: Boğaç Babür Turna). Ankara2008, s. 110.  
27Karal‟ın da belirttiği gibi, Yeniçerilerin kaldırılması devlet yetkilileri ve halk arasında büyük bir 

sevinçle karĢılandı. Osmanlı Ģairleri geleneğe uyarak Osmanlı tarihine “Vaka-yi Hayriye” adıyla geçen 

bu olay için tarihler düĢürdüler. Bu tarihler içinde Keçeci Ġzzet Molla‟nınki değerlidir:  

“Tecemmü eyledi meydan-ı lahme, 

Edip küfran-ı nimet nice bağı, 

Koyup kaldırmadan ikide birde,  

Kazan devrildi söndürdü ocağı”. Bkz. Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı Tarihi I. Cilt Nizam-ı Cedid ve 

Tanzimat Devirleri (1789-1856).  Ankara 1999, s. 149-150. 
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ağasının sahip olduğu yetkiler verildi. Böylece seraskere hükümet merkezinde Ġstanbul 

tarafının en büyük emniyet amiri sıfat ve yetkisi verilmiĢ oluyordu.
28

Yeniçerilerin lağvından 

sonra gerek baĢkentte gerek eyaletlerde asayiĢ ve zapturaptın eskisine nispetle mukayese kabul 

etmeyecek derecede salah bulunmasına rağmen zabıta iĢlerinin karıĢık ve birçok makam ve 
mercilere tabi olması devam etmekteydi. TeĢkilat ve icraat sahasındaki bu anarĢiyi ortadan 

kaldırmak için 1845 senesinde Ġstanbul‟da polis teĢkilatının kurulmasıyla ilk adım atıldı.
29

/
30

 

4. Polis Nizamı ve Hükümleri
31

 

Polis Nizamı, ülke sathında görülen birtakım asayiĢsizlikleri ve yolsuzlukları düzene 

koymak ve bunların tespitiyle gerekli görüldüğü biçimde cezalandırılması amacına yönelik 

olarak oluĢturulan Polis Meclisi‟nin yayınladığı ve on yedi maddeden müteĢekkil yazılı bir 

metindir.
32

Nizamname‟nin 16 maddesi, dirlik ve düzenliğin sağlanması, geçiĢ, oturma ve ateĢli 

                                                
28M. ġehmus Güzel, a.g.m.,s. 24. 
29Halim Alyot, Türkiye’de Zabıta (Tarihî GeliĢim ve Bugünkü Durum).Ankara 1947, s. 75.  
30

Samet Ağaoğlu ve Selahattin Hüdaioğlu tarafından kaleme alınan ve sıkça baĢvurulan bir temel 

kaynak olarak literatürde yer alanĠĢ Hukuku Tarihi adlı kıymetli eserin ilk cildinde, Ağaoğlu ve 

HüdaioğluMecelle‟den sonra iĢ hukukuna ait ilk hükümlerin 2 ġaban 1285 tarihli Maden 

Nizamnamesi‟nde yer aldığını belirterek yanlıĢ bir bilgi aktarmıĢlardır. Zira 11 Rebi-ül Evvel 1261 

tarihli Polis Nizamnamesi‟ni atladıkları görülüyor. Ancak eserin 1938 tarihli olması, bu durumu bir 

kerteye kadar mazur göstermektedir. Bkz. Samet Ağaoğlu ve Selahattin Hüdaioğlu, ĠĢ Hukuku Tarihi 

(Birinci Cilt), 1938, s. 81.      
31Literatürde Polis Nizamı ya da Polis Nizamnamesi adı altında yer alan ve bu yasal düzenlemeye 

iliĢkin bilgi içeren telif kitaplar ve makalelerden saptayabildiklerimizin bazıları Ģöylece sıralanabilir: 
Mesut Gülmez, “1936 Öncesinde ĠĢçi Hakları” Türkiye’de ĠĢçi Hakları (Osmanlı Döneminden 1986’ya). 

Ankara: Yol-ĠĢ Sendikası Yayını, 1986; Mesut Gülmez, Türkiye’de ÇalıĢma ĠliĢkileri (1936 Öncesi). 

Ankara: TODAĠE, 1991; M. ġehmus Güzel, “1845 Tarihli “Polis Nizamı”, Sansür, “Tatil-i Mesalih” 

(ĠĢlerin Bırakımı), Toplantı, “Ziham” (Kalabalık) ve Cemiyetler” Süreç, 1981, sayı: 8. Ġstanbul: Havass 

Yayınları; Lütfü EriĢçi, Türkiye’de ĠĢçi Sınıfının Tarihi (Özet Olarak). Ankara: Kebikeç Yayınları, 

1997; Ahmet Makal, Osmanlı Ġmparatorluğu’nda ÇalıĢma ĠliĢkileri: 1850-1920. Ankara: Ġmge 

Yayınları, 1997; Yıldırım Koç, Sendikal Eğitim Notları. Ankara: Öteki Yayınevi, 1994; Anıl Çeçen, 

Türkiye’de Sendikacılık. Ankara: Özgür Ġnsan Yayınları, 1973; DimitırġiĢmanov, Türkiye ĠĢçi ve 

Sosyalist Hareketi Kısa Tarih (1908-1965). Ġstanbul: Belge Yayınları, 1990; Turan Yazgan, Türkiye’de 

Sendikal Hareketler (Kısa Tarihçe). Ġstanbul: Türk Dünyası AraĢtırmaları Yayını, 1982; M. Fatih 

GümüĢ, Türk ĠĢ Hukukunda ĠĢ UyuĢmazlıkları ve UzlaĢtırma. Ankara: Emel Matbaacılık, 1972; Oya 
Sencer, Türkiye’de ĠĢçi Sınıfı DoğuĢu ve Yapısı. Ġstanbul: Habora Yayınları, 1969; Yıldırım Koç, 

Türkiye ĠĢçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi Tarihi. Ankara: Yol-ĠĢ Yayınları, 2003; Kemal Sülker, 

Türkiye’de Grev Hakkı ve Grevler. Ġstanbul: Gözlem Yayınları, 1976; Halim Alyot, Türkiyede Zabıta: 

Tarihi GeliĢim ve Bugünkü Durum. Ankara: ĠçiĢleri Bakanlığı Yayını, 1947; Ali Sönmez, “Polis 

Meclisinin KuruluĢu ve KaldırılıĢı (1845-1850)” Ankara: Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., Tarih Bölümü, 

Tarih AraĢtırmaları Dergisi, Sayı 37, 2005; Özcan Karaman “Demokratik Ülkelerde Polis ve Jandarma 

Temel Eğitimi: Türkiye Örneği”, Polis Bilimleri Dergisi, cilt: 8, no: 2, 2006; Hikmet Tongur, 

Türkiye'de Genel Kolluk TeĢkili ve Görevlerinin GeliĢimi, Ġç ĠĢleri Bakanlığı Emniyet GenelMüdürlüğü 

Yayınları, Kanaat Basımevi, Ankara, 1946; Hasan Yağar, "Osmanlı Polis TeĢkilatı ve YenileĢme 

Süreci", Türkler,cilt: 13, Ankara 2002; Ali Birinci, “Türk Emniyet TeĢkilatında „Ġlkler‟” Polis Bilimleri 

Dergisi, cilt: 1, sayı: 3, 1999; Gökhan Orkun ġenel, Tanzimat Döneminde Kolluk (Polis TeĢkilatının 

KuruluĢu), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 
(yayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi), Ankara 1998. 
32Tongur, Polis Meclisi‟nin kuruluĢundan evvel vücut bulan zaptiye organlarını, inceleyebildiği 

belgeleri de göz önünde bulundurarak Ģöyle bir ayrıma tabi tutuyor: 

a) Mahallî halktan teĢkil olunan (baĢı bozuk) piyade ve süvari zaptiyeleri, 

b) Sekbanlardan kurulan zaptiye kıt‟aları, 

c) Tüfekçi zaptiyeleri, 

d) Senenin belirli aylarında hizmet gören geçici zaptiyeler (hıfziye), 
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silah kullanma gibi konularda gerekli izin belgelerinin verilmesi, kimi kamusal yerlerde ve 

alanlarda düzen ve güvenliğin sağlanması, ahlaka ve kamu namusuna aykırı düĢen yerlerin ve 

yayınların denetlenmesi gibi konuları düzenlemiĢtir. Bunlar dıĢında, dilencilik yaparak halkın 

dirliğinin bozulmasına engel olmak, iĢsiz kalarak evine dönmek isteyip de dönemeyen yoksul 
kiĢiler ile cezasını çekerek salıverilen yoksul kiĢilere bu konuda yardım etmek gibi görevler de 

“polis” adıyla ilk kez kurulan kolluk yönteminin “hidemât-ı umumiye”si
33

 arasında yer 

almıĢtır.
34

 Nizamnameye göre, Tophane MüĢiriyeti‟nin
35

 maiyetinde kurulacak olan Polis 
Meclisi‟nin emrinde yeni bir zabıta kuvveti teĢekkül edecekti. Polis Meclisi bu zabıta 

kuvvetini idare etmekle yetinmeyecek; aynı zamanda memleketin asayiĢ ve emniyetiyle ilgili 

kanun ve nizamları da tanzim edecekti.
36

/
37

 

Gülmez‟e göre
38

 bu metin, 1 Temmuz 1800 tarihli “Paris Emniyet Müdürlüğünün 
Görevlerini Düzenleyen Kararname” baĢlıklı, Napolyon diktatörlüğü döneminin baĢında 

çıkarılmıĢ olan bir Fransız kararnamesinin, polisin genel görevlerinin yer aldığı ikinci bölümü 

(section II) temel alınarak hazırlanmıĢtır.
39

/
40

 Ancak düzenlemenin yerel politikacılar 
tarafından mı oluĢturulduğu ya da yurtdıĢında yürürlüğe konulmuĢ bir düzenleme metninden 

yapılan bir çeviri mi olduğu tartıĢma götürür bir noktadır.Gülmez‟in iddia ettiği Kararname, 

aslında 17 ġubat 1800 tarihinde kabul edilen ve Paris Emniyet Müdürünün Görevlerini 
Düzenleyen Kararname‟dir.

41
6 ana kısım ve 50 maddeden oluĢan bu Kararnamede,Fransız 

polisinin ve polis müdürünün sahip oldukları temel yetkiler sıralanmaktadır. 

                                                                                                                                        
e) Timarlızeptiyeler. Bkz. Hikmet Tongur, Kolluk Tarihimizden Vesikalar Türkiyede Ġlk 

Zaptiyeler, Ankara 1948, s. 2.  
33Genel hizmetleri.  
34Mesut Gülmez, Türkiye’de ÇalıĢma ĠliĢkileri (1936 Öncesi) (2. Basım), Ankara 1991, s. 372.  
35Tophane MareĢalliği.   
36Halim Alyot, Türkiye’de Zabıta (Tarihî GeliĢim ve Bugünkü Durum).Ankara 1947, s. 79. 
37Tongur, polisin Tophane MüĢiri‟nin emrine verilmesinin sebeplerinin muhtelif olduğunu, yabancılara 
ait bazı görevlerle pasaport iĢlerinin polisin vazifelerinin baĢında yer aldığını, o devirde yabancıların 

Ġstanbul‟a en çok vapurla gelip Galata ve Tophaneye çıkmakta olduklarını ve kolluk olaylarının daha 

çok meyhane ve genelevlerin toplu halde bulunduğu Galata tarafında görüldüğünü, bu sebeple depolisin 

Tophane ve Galata taraflarının kolluğu ile ötedenberi meĢgul olan Tophane-i Âmire teĢkilatına 

bağlandığını belirtiyor.Bkz. Hikmet Tongur, Kolluk TeĢkil ve Görevlerinin GeliĢimi, Ankara 1946, s. 

148-149. 
38Mesut Gülmez, “1936 Öncesinde ĠĢçi Hakları” Türkiye’de ĠĢçi Hakları (Osmanlı Döneminden 

1986’ya). Ankara 1986, s.28. 
39Bu iddiayla ilgili olarak bkz. Mesut Gülmez, “Polis Örgütünün Ġlk KuruluĢ Belgesi ve Kaynağı” 

Amme Ġdaresi Dergisi, cilt: 16, sayı: 4, 1983, s. 3-15.  
40Kararname‟nin Section II adı altında düzenlenen ikinci bölümünde öngörülen ana baĢlıklar Ģu Ģekilde 
sıralanmıĢtır: “Passe-ports”, “Cartes de sûreté”, “Permissions de séjournerà Paris-Mendicité, 

vagabondage”, “Policedesprisons”, “Maisonspubliques”, “Attroupements”, “Police de la librairie et 

imprimerie”, “Police de théàtres”, “vente de poudres etsalpétres”, “Emigrés”, “Cultes”, “Port 

d’armes”, “Recherchesdesdéserteurs”, “Fétesrépublicaines”. Bkz.  CollectionofficielledesOrdonnances 

de Policedepuis 1800 jusqu' a 1844, imprimée par ordre de M. GabrielDelessert. P. Dupont, 1844, s. 

XII-XIII. 
41Kararnamenin tarihi konusunda, bizim incelememiz ve Gülmez‟in tespitleri arasında bir farklılık 

olduğunu gördük. Zira Gülmez, Kararname tarihini 1 Temmuz 1800 olarak vermekteyken biz 17 ġubat 

1800‟ü doğru tarih olarak tespit ettik. KarĢılaĢtırma için bkz. Mesut Gülmez, “Polis Örgütünün Ġlk 

KuruluĢ Belgesi ve Kaynağı” Amme Ġdaresi Dergisi, cilt: 16, sayı: 4, 1983, s. 3-15 ve Collection 
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Öte yandan birçok araĢtırmacı,Nizamname‟nin bu dönemde görülen iĢçi hareketleri ve 

örgütlerine bir ket vurmak maksadıyla yürürlüğe konulduğu konusunda ittifak 

halindedirler.Örneğin Sülker, Polis Nizamnamesi‟ninözellikle 12. maddesinde yer alan 

hükümlerden hareketle, iĢçilerin o tarihlerde bazı cemiyetler kurmuĢ olduklarını, grev 
hareketlerine baĢvurduklarını, küçük ölçüde de olsa kavgalara ve direnmelere yol açan 

teĢebbüslerden sakınmadıklarını belirtir.
42

EriĢçi ise düzenlemenin yine 12. maddesinden 

hareketle, bu dönemde bir takım iĢçi hareketlerinin gerçekleĢtirilmiĢ olabileceğini 
kaydetmektedir.

43
 FiĢek, kanunun bazı maddeleri ile önlemler alındığını belirttikten sonra, 

1845 öncesi dönemde de örgütlü ya da örgütsüz, düzenli ya da düzensiz iĢçi hareketlerinin 

meydana geldiğini belirtir.
44

ġiĢmanovise bu konu ile ilgili olarak, daha on dokuzuncu yüzyılın 

ilk yarısından baĢlayarak iĢçi örgütlerinin kurulmuĢ ve grevlerin baĢlamıĢ olduğunu belirtirken 
diğer yandan da elde kesin veriler olmadığını bu ifadesine ekleme gereği duymaktadır.

45
 Yine 

Üstün ve Yaman da, bu Nizamname‟nin 12. maddesinden hareketle, bu yasal düzenlemenin 

amele ve iĢçi takımının cemiyet kurmasını önlemek ve ihtilal giriĢimlerini bastırmak üzere 
çıkarıldığı kanaatindedirler.

46
 GümüĢ ise, 1839-1870 yıllarında Türk iĢçilerinin artık bir kütle 

halinde ortaya çıktıklarını, fabrikalara saldırı biçiminde yoğunlaĢmıĢ iĢçi hareketlerine karĢın 

gerçek bir iĢçi derneğinin ya da birliğinin kurulmadığını belirtir. Ona göre, bu dönemde 
eylemsel olarak nitelendirilebilecek koalisyon yasakları vardır ve henüz grevden söz 

edilmemekle birlikte 1845 tarihli Polis Nizamnamesi, hükümetin artık iĢçi kütlesinin 

varlığından haberdar olup iĢçi ve devrim sözcüklerini birleĢtirdiğinin açık bir kanıtıdır.
47

 

Eldeki verilerin yetersizliğinden ötürü kesin bir tespit yapamamakla beraber, kısmen 
ġiĢmanov‟un görüĢlerine katılmak mümkündür.Gerçekten de, hiçbir iĢçi hareketlenmesinin 

gözlemlenmediği ve örgütlenme oranının sıfır olduğu bir ortamda yönetim tarafından böyle bir 

düzenlemeye giriĢilmesi pek mantıklı bir tutum gibi görünmemektedir. Ancak düzenleme, bu 
dönemde Avrupa iĢçilerindeki kaynaĢma ve özellikle de makine kırma (Luddism) 

hareketlerinden ürken yöneticiler tarafından alınmıĢ bir erken önlem de olabilir. Burada, 

Sencer‟in de bizimle benzer bir görüĢte olduğunu kaydetmekte yarar var. Zira 

Sencer,Nizamname‟nin iĢçilerin koalisyonlarına bir yasak getirmek üzere çıkarılmıĢ 
olabileceğini kaydeder.

48
 Diğer yandan Sencer, 12. maddenin kaleme alınıĢ biçiminin de bu 

dönemde “amele cemiyetleri”nin varlığını kanıtlar nitelikte olduğunu belirtir. Bu tartıĢmalı 

durumun kısmen de olsa açıklığa kavuĢturulması bakımından, düzenleme metninde yer alan ve 
burada ele alınan konuyu doğrudan ilgilendiren maddelere baĢvurularak bunların analiz 

edilmesi yararlı olacaktır.  

 

                                                                                                                                        
officielledesOrdonnances de Policedepuis 1800 jusqu' a 1844, imprimée par ordre de M. 

GabrielDelessert. P. Dupont, 1844, s. XI-XVIII. 
42Kemal Sülker, 100 Soruda Türkiye’de iĢçi Hareketleri, Ġstanbul 1968, s. 7. 
43Lütfü EriĢçi, Türkiye’de ĠĢçi Sınıfının Tarihi (Özet Olarak), Ankara 1997, s. 3. dipnot 2. 
44Kurthan FiĢek, Türkiye’de Devlet-ĠĢçi ĠliĢkileri Açısından Devlete KarĢı Grevlerin Kritik Tahlili, 

Ankara 1969, s. 25-26. 
45DimitırġiĢmanov, Türkiye ĠĢçi ve Sosyalist Hareketi Kısa Tarih (1908-1965)(haz. AyĢe ve Ragıp 

Zarakolu), Ġstanbul 1990, s. 31. 
46Süleyman Üstün ve Yücel Yaman, Resimli Türkiye ĠĢçi Sınıfı Tarihi I (BaĢlangıcından 1946’ya 

Kadar), Ġstanbul 1975, s. 6.  
47Fatih GümüĢ, Türk ĠĢ Hukukunda ĠĢ UyuĢmazlıkları ve UzlaĢtırma Yabancı Sistemlerle KarĢılaĢtırmalı 

Bir Ġnceleme, Ankara 1972, s. 14.  
48Oya Sencer, Türkiye’de ĠĢçi Sınıfı, Ġstanbul 1969, s. 97-99. 
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4.1.On Ġkinci Madde ve Ziham
49

 Yasağı 

Nizamname‟de yer alan en tartıĢmalı madde, Ģüphesiz 12. maddedir. Buna göre; 

“ĠĢini ve gücünü terk ile mücerret tatil-i mesalih-i ibad garazında olan amele ve iĢçi 

makulelerinin cemiyet ve zihamlarının ve gerek bu misillu asayiĢ-i ammeyi ihlal edecek her 
güna fitne ve fesat cemiyetlerinin def-i ve izalesiyle ihtilal vukuunun önü kestirilmesi esbabına 

teĢebbüs ve müsaberet”  

edilecekti. Yani: 

“ĠĢini ve gücünü terk ve iĢlerin durdurulması amacında olan amele/iĢçi topluluklarının 

cemiyet ve kalabalıklarının ve gerek buna benzer kamu asayiĢini ihlal edecek her türlü fitne ve 

fesat cemiyetlerinin yasaklanarak yok edilmesiyle ihtilal hadisesinin önünün alınması 

vasıtalarına baĢvurmak ve bununla sürekli olarak uğraĢmak” 

Açıkça görülebileceği gibi, bu madde uyarınca iĢçilerin (bu dönemde amelelerin) 

gerçekleĢtirecekleri toplu iĢ bırakımı, gösteri ve nümayiĢ giriĢimleri bir yana, herhangi bir 

yerde zihametmeleri, yani toplanarak kalabalık oluĢturmaları bile zabıtayı ilgilendiren bir 
meseleydi.

50
 

Güzel‟in de vurgulamıĢ olduğu üzere, burada Polis‟e Ģu iĢlevleri yerine getirmesi 

buyrulmuĢtu: 

a) “Amele ve iĢçi takımlarının” iĢlerini bırakmalarının ve “diğer” kulların iĢlerini 

bırakmaya teĢvik edilmesinin önlenmesi. Burada iĢ bırakımı yani grev yasağı söz konusuydu. 

b) “Amele ve iĢçi takımları” toplantı ve kalabalıklarının önlenmesi. Böylece 

amele ve iĢçilerin her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüĢleri yasaklanmıĢtır. 

c) ĠĢ bırakımına, toplantı ve kalabalıklara yol açarak kamu güvenliğini bozacak, 

karıĢıklık ve bozgunculuk çıkaracak nitelikteki her türlü derneklerin ortadan kaldırılması ve 

yok edilmesi.
51

 Burada da örgütlenme yasağı getirildiği görülmektedir. 

Yukarıda vurgulanan kurallar çerçevesinde Polis, iĢçi hareketlerine karĢı sürekli çaba 

göstermek ve gerekeni yapmak üzere görevlendiriliyordu. Böylece, ihtilal vukuunun önü 

alınabilecek, iĢçilerce gerçekleĢtirilecek eylemler polis gücü ile dağıtılacaktı.Burada dikkati 

çeken bir diğer noktaysa, maddenin sonlarında yer alan ihtilal sözcüğüdür. Acaba bununla 
iĢçilerin bir çeĢit devrim gerçekleĢtirecekleri ve yönetimi alaĢağı edebilecekleri mi 

düĢünülmüĢ ve o yüzden mi özellikle ihtilalkelimesi seçilmiĢtir?  

                                                
49Ziham (زحام) , kalabalık ve sıkıĢıklık anlamlarına gelen Arapça bir sözcüktür. Bkz. Ferit Devellioğlu, 

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat(15. Baskı), Ankara 1998, s. 1186.  
50Gülmez‟e göre,Nizamname‟nin 12. Maddesine kaynaklık eden ve Fransızca metinde 10. Madde olarak 

geçen ifadenin orijinali Ģöyledir: “II prendralesmesurespropre à préveniroudissiperlesattroupements, 

lescoalitionsd’ouvrierspourleurtravail on enchérir le prixdesjournées, 

lesréunionstumultueusesoumenaçant la tranquillitépublique”. Bkz. Collection officielledesOrdonnances 

de Policedepuis 1800 jusqu' a 1844, imprimée par ordre de M. GabrielDelessert. P. Dupont, 1844, s. 

XIII. Maddenin Türkçesi ise Ģöyledir: “O (Polis Müdürü), gereksiz kalabalıkları, iĢ durdurmak ya da 

gündelik artıĢı talebiyle bir araya gelen iĢçi koalisyonlarını, karmaĢa ve tehdit unsuru içermesi 

sebebiyle kamu huzurunu bozabilecek nitelikteki toplantıları önlemek ya da dağıtmak için 

gereken/uygun önlemleri alır”. 
51Güzel, a.g.m., s. 27.  
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Bu kelimenin, sert ve köklü bir değiĢiklik peĢinde olan bir grubun amacına iĢaret 

etmek maksadıyla kullanılmıĢ olduğunu sanmıyoruz. Zira yukarıda da değinildiği gibi, bu 

dönemde, daha kesif anlamda iĢçi hareketlerine ve örgütlenmelerine bile rastlanmamıĢtır (veya 

kayıtlarına ulaĢılamamıĢ, rastlanılamamıĢtır). Dolayısıyla, buradaki ihtilal sözcüğünün toplu 
bir ayaklanma sonucu rejime iĢçilerden gelebilecek bir iç tehdit anlamını taĢımadığı 

kanaatindeyiz. Bu sözcükle, nitel ve nicel durumları göz önünde bulundurulduğunda, ancak 

iĢçilerce çıkarılabilecek küçük fesat ve bozgunculuk olaylarının kastedildiğini düĢünmekteyiz. 
Yazgan‟a göre, 12. maddenin getirdiği hüküm, koalisyon yasakları koyan 18. yüzyıl 

sonlarında veya 19. yüzyıl baĢlarındaki Avrupa ülkelerinin ve Amerika‟nın kanunlarından 

farklıydı. Zira maddede hem iĢçilerin cemiyet kurmaları ve hem de iĢlerini terk etmeleri yani 

greve gitmeleri yasaklanmıĢ ve bu hareketler kamu düzenini ihlal edecek benzeri fitne ve fesat 
cemiyetlerinin hareketleriyle bir tutulmuĢtu.

52
 

Gerçekten de, Ġngiltere‟de 1799 ve 1800 yılları arasında Fransız Devrimi‟nin etkisi ve 

Fransa ile içinde bulunulan savaĢ yüzünden, hükümet aleyhinde belirebilecek iĢçi hareketlerini 
ve ayaklanmalarını engellemek adına Kombinasyon Yasaları‟nın (Combination Acts) 

çıkarıldığını ve bunların 1824 yılına kadar yürürlükte kaldığını görüyoruz.
53

 Ancak bu 

yasaklamalara rağmen sendikalaĢmanın önüne geçilemediğini ve iĢçi hareketlerinin giderek 
ivme kazandığı da ortadadır. 

4.2. On Üçüncü Madde ve Basın-Yayına Getirilen Sansür 

Polis Nizamı, iĢçi hareketlerine yalnızca eylemsel düzlemde bir sınırlama ve 

yasaklama getirmekle kalmamıĢ; aynı zamanda sansür konusunda da bir takım düzenlemeleri 
yürürlüğe koymuĢtur. Bu düzenlemeler, daha çok basın-yayın kuruluĢlarının denetimi ve 

yurtdıĢından getirilen kitapların içerikleri ile ilgiliydi.  

13. maddeye baktığımızda: 

“Ahlak ve âdâb-ı ammeyi muhill olacak kâffe-i hususattatabhânelere ve kitabhâne ve 

bilcümle kitabcıdükkânlarına dikkat ve basiret ve hâricdentevârüd eden enva-ı kütüb ve resâil 

ve evrakın kabl-el neĢrbakılup lazım gelen men ve tevkifine dikkat” 

Edilecekti. Günümüz Türkçesi ile ifade edildiğinde ise: 

“Ahlak ve genel adabı ihlal edecek bütün hususlarda matbaa ve kitabevi ve tüm kitapçı 

dükkânlarına dikkat edilmesi, bunların sezilmesi (bulunması) ve dıĢarıdan gelen kitap çeĢitleri 

ve risaleler ve evrakların eski baskılarına bakılıp, lazım olan yasaklamanın getirilmesi 
veyahut bunlara el konulmasına dikkat edilmesi” 

biçiminde bir içerikle karĢılaĢmaktayız. 

Bu durum, Avrupa‟da yaygınlaĢan sosyalist iĢçi hareketi akımlarına karĢı alınmıĢ bir 
önlem olarak düĢünülebilir. Zira Avrupa‟da özellikle Marx ve Engels‟in yazılarıyla iĢçi 

sınıfının burjuvazi tarafından nasıl sömürüldüğüne iliĢkin görüĢlerin iĢçiler arasında yaygınlık 

kazanması ve bu sınıfların üyelerinin, burjuvazi düzenine ve felsefesine saldırmaları bu 

dönemde oldukça yaygın bir hareketti. Bu durumu gören Osmanlı yöneticileri, iĢçi ya da 
tehlike yaratabileceklerini düĢündükleri diğer grupların potansiyel eylemlerini önlemek 

amacıyla, öncelikle bunların fikirsel bağlamda temellenmelerini ve bilinç seviyelerini 

yükseltmelerini önlemek gibi bir amaç gütmüĢ olabilirler.  

Zararlı yayınların ülkeye giriĢinin yasaklanması, ayrıca ülke içinde yeni basılan 

kitapların ve ülkeye giriĢine izin verilenlerin de denetlenerek yeni basımlarının eski basımları 

                                                
52Turan Yazgan, Türkiye’de Sendikal Hareketler (Kısa Tarihçe), Ġstanbul 1982, s. 33. 
53George Lichtheim, Sosyalizmin Kökeni (TheOrigins of Socialism), 1976, s. 166. 
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ile karĢılaĢtırılması; içerik bakımından uygun bulunurlarsa okunmalarına izin verilmesi ise 

hükümet tarafından zihinsel bağlamda bir tür tekelciliğin yerleĢtirilmeye çalıĢıldığını 

göstermesi bakımından önemlidir. Yukarıda belirttiğimiz kanıyı tekrarla söyleyebiliriz ki, 

Osmanlı yöneticileri bu yolla basım-yayın ürünlerini kendileri için zararlı olabilecek tüm 
düĢüncelerden arındırmayı amaçlamıĢlar ve sosyal hareketlerle belirebilecek tehlike 

ihtimallerini, kültürel alan üzerinde kuvvetli bir hegemonya dayatarak engellemek 

istemiĢlerdir. 

Öte yandan, sansür konusunda Güzel‟in
54

 yapmıĢ olduğu değerlendirme ve tespitlere 

tamamen katılmaktayız. Sansür kavramı ve uygulaması her ne kadar II. Abdülhamit dönemi 

ile iç içe geçmiĢ ve hatta onun kuĢkucu kiĢiliği ile özdeĢleĢmiĢ gibi görünse de,  Osmanlı‟da 

sansür ile ilgili ilk düzenleme II. Abdülhamit devrine tarihlenemez. Çünkü yaygın kanının 
aksine, sansür ile ilgili hukuksal düzenleme olması bakımından Osmanlı Devleti‟nde görülen 

ilk yazılı madde, Polis Nizamı‟nda yer almaktadır. Bu suretle Polis Nizamıyla, II. Abdülhamit 

döneminden daha önceki bir tarihte sansür uygulamasının yürürlüğe konulduğunu da tespit 
etmekteyiz.

55
 

SONUÇ 

19. yüzyılda devlet kurumları tamamen ıslaha çalıĢılırken klasik kolluk teĢkilatı da 
gözden geçirilmiĢ ve yeni devrin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapının kurulmasına 

çalıĢılmıĢtır. Bu cümleden olarak, ilk teĢkilat kanunu Polis Nizamı (Nizamnamesi) adı altında 

17 maddeden ibaret olarak Sultan Abdülmecit zamanında 11 Rebiü‟l evvel 1261 (20 Mart 

1845) tarihinde çıkarılmıĢtır. Bu vesile ile iĢaret etmek gerekir ki Polis kelimesi de resmi 
lisana ilk defa bu nizamname ile girmiĢ oluyordu. Bu Nizamname 21Rebiü‟l evvel 1261 (30 

Mart 1845) Pazar günü bir yazı halinde Ġstanbul‟da bulunan sefaretlere de 

gönderilmiĢti.
56

Nizamname, çokça tartıĢılan 12. maddesibakımından Cumhuriyet öncesi 
çalıĢma iliĢkileri çerçevesinde özel bir yere de sahiptir. Bu Nizamname ile baĢkentte zabıta 

görevi, yeniçerilik ağalığı yerine geçen seraskerliğe, ihtisap ağalığına ve polis ismini taĢıyan 

bir teĢkilata verilmiĢti. TaĢrada ise güvenlik iĢleri, sipahilerden vücuda getirilmiĢ zaptiyelerle 

Ġstanbul‟da olduğu gibi memleketin birçok taraflarında kurulan Asakir-i Mansure alaylarına 
verilmiĢtir.

57
 

Ayrıca Nizamname‟nin, Fransız polisine birtakım yetkiler veren bir yasadan 

esinlenilerek oluĢturulduğu ya da bu metnin Fransızcadan Türkçeye çevrilerek yürürlüğe 
konulduğu da iddia edilmektedir.Bizim burada üzerinde dikkatle durmamız gereken noktaysa, 

metnin bir çeviri olup olmamasından ziyade, içerdiği maddeler açısından çalıĢma iliĢkileri 

sistemine getirdiği yenilik, değiĢiklik ya da ilerleyen dönemlerdeki çalıĢma iliĢkileri sistemine 
yaptığı etkilerdir.

58
Polis Nizamnamesi‟nin, içerdiği hükümler bağlamında, Avrupa ülkelerinde 

                                                
54Güzel, a.g.m., s. 27.  
55II. Abdülhamit döneminde görülen sansür uygulamalarıyla ilgili çalıĢmalar için bkz. Fatmagül 

Demirel, II. Abdülhamid Döneminde Sansür, Bağlam Yayınları, Ġstanbul 2007; Cevdet Kudret, 

Abdülhamit Devrinde Sansür, Milliyet Yayınları, Ġstanbul 1977.  
56Ali Birinci, “Türk Emniyet TeĢkilatında „Ġlkler‟” Polis Bilimleri Dergisi, cilt: 1, sayı: 3, 1999, s. 9-10.  
57Halim Alyot, Türkiye’de Zabıta (Tarihî GeliĢim ve Bugünkü Durum). Ankara 1947, s. 79. 
58Gülmez, Nizamname‟den beĢ yıl sonra 1850 yılında çıkarılan Kanunname-i Ticaret‟in 1807 tarihli 

Fransız Ticaret Yasası‟ndan çeviri yoluyla aktarıldığını, 1858 tarihli Ceza Kanunnamesi‟nin büyük 

ölçüde 1810 tarihli Fransız Ceza Yasası‟na dayandırıldığını, 1861 yılında çıkarılan Usul-i Mahkeme-i 

Ticaret Nizamnamesi‟nde Fransız mevzuatının temel alındığını ve 1879 tarihinde kabul edilen Usul-i 



 

 
 

 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme                 88 

 

iĢçi koalisyonlarını yasaklayan bazı yasal düzenlemelerle birtakım benzerlikler taĢıdığı iddia 

olunabilir. Öte yandan, Sanayi Devrimi‟nin bir çocuğu olan iĢçi sınıfının Avrupa ülkelerindeki 

üyelerinin, yaĢadıkları yoğun sefalet ve olumsuz çalıĢma koĢulları dolayısıyla sınıf olma 

bilincine Osmanlı iĢçilerine nispetle çok daha erken tarihlerde ulaĢmıĢ oldukları da bir 
gerçektir.  

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda sanayileĢme ve fabrikalaĢmanın fazlasıyla gecikmesi ve 

bunun doğal bir sonucu olarak, açılan fabrikalara akacak bir iĢsizler kitlesinin görece geç 
oluĢmasınakarĢın,Nizamname‟yle böyle erken bir tarihte Polise grev önleyici bir yetki 

verilmesi ilginç bir noktadır.Güzel‟in de belirtmiĢ olduğu üzere, Nizamname‟nin çıkarılıĢ 

tarihi de ilginç bir döneme rastlamaktadır.
59

 Zira 1845 yılı, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda ilk 

sanayileĢme atılımlarının gerçekleĢtirildiği, ilk devlet fabrikalarının kurulduğu 
yıllardır.Nizamname‟nin, gerileme dönemiyle beraber hızla toprak kaybına uğrayan ve 

sanayileĢme yolunda giderek Batılı anlamda bir iktisadi yapıya kavuĢmayı uman 

Ġmparatorlukta; bu iktisadi yapının üyeleri olan tüccarların iĢ görmelerini engelleyebilecek 
örgütlü güce sahip bir iĢçi sınıfına karĢı bir tür önlem olarak yürürlüğe konulduğu iddia 

edilebilir.Polis Nizamnamesi, 12. maddesinde yer alan hükümler dolayısıyla dönemin iĢçi 

hareketlerini -Ģayet varsa- yasaklayıcı ya da en azından baltalayıcı bir nitelik taĢımaktadır. Bu 
nokta, madde incelendiğinde kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Son olarak, yukarıda da belirtildiği gibi, dönem itibarıyla yabancı sermayeyi ülkeye 

çekmenin ve ona hoĢ görünmenin de Nizamname‟nin yürürlüğe konmasında önemli bir etken 

olabileceğini düĢünmekteyiz. Gerçekten de, 1838 AntlaĢması ve izleyen yıllarda birçok 
Avrupa ülkesiyle imzalanan bir dizi ekonomik antlaĢmalar, yabancı tüccarları Osmanlı 

topraklarına ve hammadde pazarına yoğun bir biçimde çekme amacını taĢımaktaydı. Yabancı 

kapitalistlerce Osmanlı ülkesinde yapılan ve yapılması bu antlaĢmalarla teĢvik edilen 
yatırımların korunması için, yabancı kapitalistlerin ürkütülmemesi ve Osmanlı topraklarında iĢ 

görmenin güvenli bir yatırım olacağı fikrinin uyandırılması gerekmekteydi. Polis 

Nizamnamesi, bu güvenceyi garanti altına almak amacıyla çıkarılan bir yasal metin olma 

özelliği de taĢımaktadır.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
Mahkeme-i Hukukiye Kanunu‟nun da 1807 tarihli Fransız Yargılama Yasası‟nın çevirisinden 

oluĢtuğunu vurgulamakta ve bunun ilerdeki yıllarda baĢlatılacak olan Fransız yasalarının çevrilerek 

hukuksal çağdaĢlaĢma ve reforma yönelme akımının baĢlangıcı sayılabileceğini belirtmektedir.Bkz. 

Mesut Gülmez, “Polis Örgütünün Ġlk KuruluĢ Belgesi ve Kaynağı” Amme Ġdaresi Dergisi, cilt: 16, sayı: 

4, 1984, s. 12. Bilhassa Tanzimat Fermanı‟nın açtığı yeni dönemle birlikte çağdaĢlaĢma bağlamında 
kendine modeller arayan bir Ġmparatorluk için çeviri yoluyla yapılan bu alıntılar sanırız ki bir noktaya 

kadar anlaĢılabilir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere, Gülmez daha çok metnin bir çeviri ürünü olup 

olmadığı sorunsalı üzerinden hareket ederek Fransızca ve Türkçe metinde yer alan maddelerin birebir 

karĢılaĢtırmasını yapmayı tercih ederken, biz Polis Nizamnamesi‟nin içerik bakımındanOsmanlı çalıĢma 

iliĢkileri dizgesine getirdiği yenilik ya da değiĢiklikleri ve kısıtlamaları ele almaya çalıĢtık. Ancak bu 

inceleme esnasında, SayınGülmez‟inisabetli tespitlerinden de oldukça yararlandığımızı belirtmeliyiz. 
59Güzel, a.g.m., s. 30.  
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EK 1: Polis Nizamı60 

Allah’ın inayetiyle başarı sahibi ve kendisine saltanatın nasip olduğu Padişah’ın yüksek 
buyruğu ile ve yerel halkın da iyi niyetiyle güçlü bir şehir zabıtası meydana getirilmesine dair gerekli 
hususların ve halkın güvenliği için gerekli vasıtaların tamam edilmesi ve böylelikle oluşturularak 
yürürlüğe konması kararlaştırılmış olan “polis” olarak anılan zaptiye düzeninin genel hizmetlerinden 
olmak ve bundan sonra gerektiği takdirde ek ve ilave kılınmak üzere, şimdilik icrası gerekli görülen bazı 
temel hususlardan:  

Birincisi: Emniyet ve memleketin iç asayişine dair kanunların ve gerekli düzenlemelerin kabulü 
ile icra edilmeleri suretlerini kontrol etmek. 

İkincisi: Emniyet ve kamu düzeninin korunmasına dair bütün hususlarda, karakollarda 
bulunan (acemi) askerlerin gerektiği zaman celb ve istihdamlarına izin sağlanması. 

Üçüncüsü: Memleket içerisinde hareket ve seyahat eden yolcuların gelip geçmelerine (seyahat 
hallerine) gerekli olan mürur (hareket, yolculuk) belgelerinin verilmesine çalışmak. 

Dördüncüsü: Osmanlı Devleti tebaasından olan ve Osmanlı uyruğu olmayan misafirlerin 
yanlarında bulunan mürur (hareket, yolculuk) belgeleri ve pasaportlarının kabulü ile saklanmasıyla, 
yanlarına ikamet belgeleri verilmesine çalışılması. 

Beşincisi: Ateşli silahlar kullanan avcıların izinleri için yanlarına, lazım gelen ruhsatnamelerin 
verilmesine çalışılması. 

Altıncısı: Tüm beylik binaların ve tasarrufunda müşterek anlaşma bulunan vade ve yerlerin 
açık bir biçimde muhafazası için gerekli vasıtaların üretilmesine çalışılması. 

Yedincisi: Vücudunda hiçbir sakatlığı bulunmadığı halde, bir iş ile sürekli bir biçimde meşgul 
olmayarak ihtiyaç dışı dilencilik ile halkı taciz edenler hakkında makbul bir usulün gerçekleştirilmesi 
adına güç kullanımı. 

Sekizincisi: Fakirlerden, karsız (işsiz) ve san’atsız (mesleksiz) kalmış olup, memleketlerine 
dönmek arzusunda olup da dönemeyenlere ve o kimselerin hastalarına insaniyet namına lazım gelen 
yardımın yapılmasına gayret edilmesi. 

Dokuzuncusu: Hapishanelere dikkat etmek ve bunları kontrol etmekle beraber, özel bir 
müddet boyunca hapis cezalarına hüküm getirilip cezalarını tamamlayanlardan fakir durumdakilerin 
memleketlerine dönmeleri hususunda gerekenlerin yapılmasına gayret edilmesi.  

Onuncusu: Han ve benzeri yerlerin karsızlık durumlarının ve lokanta ve otel olarak tabir 
olunan misafirhanelerin hepsinin düzenlerine usul ve gerekli kanunların temellerinin atılması ve 
uygulanmasına dair icra suretlerine dikkat ve nezaret edilmesi. 

On birincisi: Yoldan çıkmış olan bölgelerin (yerlerin) ve o bölgelerde (yerlerde) yerleşik olan 
azgın/yoldan çıkmışların ve kumarhanelerin teftiş ve araştırılmasıyla men edilmelerine çalışılması. 

On ikincisi: İşini ve gücünü terk ve işlerin durdurulması amacında olan amele/işçi 
topluluklarının cemiyet ve kalabalıklarının ve gerek buna benzer kamu asayişini ihlal edecek her türlü 
fitne ve fesat cemiyetlerinin yasaklanarak yok edilmesiyle ihtilal hadisesinin önünün alınması 
vasıtalarına başvurmak ve bununla sürekli olarak uğraşmak. 

On üçüncüsü: Ahlak ve genel adabı ihlal edecek bütün hususlarda matbaa ve kitabevi ve tüm 
kitapçı dükkânlarına dikkat edilmesi, bunların sezilmesi (bulunması) ve dışarıdan gelen kitap çeşitleri ve 
risaleler ve evrakların eski baskılarına bakılıp, lazım olan yasaklamanın getirilmesi veyahut bunlara el 
konulmasına dikkat edilmesi. 

                                                
60Osman Nuri, Mecelle-i Umur-u Belediyye, cilt: 1, Ġstanbul, 1337, s. 921-924.  
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On dördüncüsü: Halkın oyalanması için polis tarafından özel ruhsat verilmesiyle açılan tiyatro 
ve benzeri oyun yerlerinde, kişisel emniyete dair bütün hususlara dikkat edilmesi ve bir kaza 
ihtimalinin/olayının önlenmesi ve dâhilen ve haricen düzen ve asayişin korunması vasıtalarına ve bu 
vesilelerin kullanılmasına dikkat ve bunları önceden sezmek (bulmak). 

On beşincisi: Bayram ve şenliklere dair sayılı (belirli) günler hakkında yürürlükte olan 
kanunlar ve uyarıların hatırlatılmasına ve anlatılmasına çalışılması. 

On altıncısı: Bütün tüccarların işlerini ve görüşmelerini yürüttükleri gazino ve borsa olarak 
tabir edilen yerlerin iç düzenine nezaret etmek ve dellal (tellal, satılacak şeyi satan kimse) ve simsarlara 
(aracılara) çalışmaları için gerekli izin belgelerinin verilmesiyle beraber, ruhsatsız simsarlık edenlerin 
çalışmalarının men edilmesine gayret edilmesi. 

On yedincisi: İddia edildiğinde ve gerektiğinde bir kimsenin ölümü, birçok ölümü birçok ölüm 
sebebi içerisinde hangisi yüzünden meydana gelmiştir ve hasta bulunan kimse ne sebepten hastadır ve 
doğuştan bir hastalığı var mıdır ve benzeri sebepler yüzünden mi hastadır ve hamile midir değil midir 
ve bazı cins beyanıyla iddia olunan madenler ve eşyalar, bileşiklerden veya sadelerden midir. Bunlar ve 
müşkül durumlarda bilirkişi (uzman) olarak anılan nezaret (gözetim) için alanında yetkin bir görevli 
(nefer, asker) kimyagere ve bir nefer tabibe ve bir nefer cerraha çok şiddetli bir biçimde ihtiyaç olmakla, 
bunların da seçimlerine ve tayinlerine yetkili olmak hususlarına dair polis meclisi tarafından kaleme 
alınan bir dizi tutanağın takdim olunmasının duyurulması ile Allah’ın izniyle bundan böyle geriye kalan 
detayları içeren nizamnamelerin, anılan mecliste tanzim ve müzakeresine girişilmek üzere, anılan 
hususların Divan-ı Hümayun kalemine kaydıyla icap eden ilmuhaberinin verilmesi hususu, polis 
gözetimi eklenmesiyle hala Tophane-i Amire müş’iri devletli Mehmet Ali Paşa hazretlerinin önergesiyle 
ifade ve meşgul olunup anılan esasa ilişkin hükümler meclis-i vala-i ahkam-ı adliyede de görüşülerek 
belediye zabıtası hakkında elzem ve münasip şeyler olduğundan, tıpkı ulaştırıldığı suretle Divan-ı 
Hümayun kalemine kaydıyla icap ve gerekenlerin düzeltimi ve uygulanması hususuna başlamak için 
lazım gelen ilmuhaberin yazılması ve verilmesi ve keyfiyet malumları olmak üzere yüksek Dış İlişkiler 
Bakanlığı makamından dost devletlerin elçiliklerine resmi yazılar verilmesi, anılan yüksek mecliste de 
uygun görülerek tutanakla ifade olunmuş ve anılan tutanağın sahip olduğu hususlar belediye zabıtası 
hakkında elzem ve münasip bulunduğundan, anılan hususların izinli kılınmış olduğu üzere bu 
hususların düzeltilmesi için ve Allah’ın izniyle fiili icrasıyla meydana getirdiği sonuçlara itina ile dikkat 
edilmesi hususuna, azametli, şerefle anılan ve Allah’a yakınlaştırılmış olan Padişah’ın bu konudaki yüce 
iradesine ilişkin olarak ve gerekli olduğu üzere, anılan tutanak, kendi ibaresinin aynıyla birlikte Divan-ı 
Hümayun kalemine kayıt olunarak yazılmak üzere anılan kurum nezaretince de elçiliklere başka başka 
resmi yazılar verilmiş olmasıyla, yukarıda beyan olunduğu üzere gereklerinin düzenleme ve icrasına 
başlanması için Tophane-i Amire’ye işbu ilmuhaber verildi. 

11 Rebi-ül Evvel 1261  (20 Mart 1845) 
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