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Osmanlı’da İdari Yapının Teftişi İçin Bir Örnek: 
Ankara’da Yeni Bir Liva Teşkiline

Dair Hazırlanan Rapor (1909)

                                                                                                            

Mehmet Yavuz ERLER*

İttihat ve Terakki yönetiminin Osmanlı’da 1908 sonrası, milli 
coğrafyanın oluşumunda yoğun çalışmalarda bulunduğunu iddia 

etmek yersiz olmayacaktır. Bu kapsamda bazı ilçeler bir araya getirilerek yeni 
müstakil liva ve liva merkezleri oluşturulmuştur. Bazen de irili ufaklı köyler bir 
araya getirilerek nahiye ya da kazaların oluşumu gerçekleştirilmiştir. Gerekçe 
merkezi otoritenin taşrada etkin kılınması ya da atanmayı bekleyen vali ve 
kaymakam adayları için yeni iş sahalarının açılması şeklinde algılanmakla 
beraber öteden beri var olan idari yapının yeniden tasarımlandığı gerçeğini de 
yadsımamak gerekir.  

Ali ve Fuat paşaların girişimleri ile 1858’de oluşturulan idari 
taksimattaki ıslahat çalışmaları ileriki yıllarda meyvelerini vermeye 
başlamıştır. 1858 sonrasında en ufak adli vakalar için bile İstanbul’a müracaat 
zorunluluğu ortadan kalkmış ve pek çok konu yerel idarelerin takdir yetkisine 
bırakılmıştır. Bu kapsamda oluşturulan 1870 tarihli “İdare-i Umumiye-i 
Vilayet Nizamnamesi (29 Şevval 1287–9 Kanun-i Sani 1286)” düzenleme 
Osmanlı taşra yönetimini, İstanbul’dan onay beklemesizin yerel konuların 
hallinde yetkili kılmaktaydı. Özellikle valilerin görev alanları bulundukları 
vilayetteki mülki (idari), mali, maarif (eğitim), nafıa (bayındırlık), zaptiye 
(belediye ve asayiş), cezaiye ve hukukiye konularını da içine alacak şekilde 
geliştirilmişti (Yaman, 1940: 1470–1475). Özellikle idari anlamda yetkili 
kılınan valilerin senede bir veya iki defa (en az üçer ay aralıklarla) bulundukları 
vilayetin teftişini gerçekleştirdikleri ve yetkili oldukları alanlardaki tespitlerini 
İstanbul’a göndermeleri gerekli kılınmıştı. Bu teftiş gezilerinde yönetimde 
oluşan güçlükler dikkate alınarak yeni yönetim merkezleri yani yeni vilayet, 
kaza ya da nahiye oluşumlarına dair bilgiler İstanbul’a aktarılmaktaydı. 

Ankara ve Eskişehir yöresinde gerçekleştirilen ve genel olarak devletin 
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tüm vilayetlerinde var olan kurumsallaşmış teftişler sonrası İstanbul’daki 
yetkililere bilgi verilmiştir. İstanbul’daki yetkililer ise, konunun yerinde tespiti 
ve değerlendirilmesi amacıyla İstanbul’dan özel bir teftiş heyetini 1909 yılında 
Ankara ve Eskişehir’de çalışmak üzere görevlendirmiştir. Teftiş Heyeti’nin 
çalışmaları ilgili valilikler vasıtasıyla Dahiliye Nezareti’ne bildirilmiştir. 
Çalışmamızda, miras alınan siyasi coğrafyadaki değişimi konu alan 1909 yılına 
ait bu teftiş raporu değerlendirilecektir. Her ne kadar raporda öne sürülen idari 
taksimattaki değişim önerisi istenilen zaman aralığında gerçekleştirilmemiş 
ise de, bu alanda yapılacak bir değişimde nelerin irdelendiğini ortaya koymak 
açısından önemli bilgiler içerir. Bu bilgiler Osmanlı valilerinin görev yetki ve 
sahasını da ortaya koyduğundan titizlikle değerlendirilmeyi bekler. 

Anlaşılacağı üzere yeni idare merkezlerinin oluşmasına yönelik 
tespitler öncelikli olarak Bursa ve Ankara valilerinin gerçekleştirdiği düzenli 
teftişler sonrasında belirlenmişti. Ankara Valiliği tarafından vilayet merkezine 
bağlı Mihaliç (bugün Eskişehir’e bağlı Mihalıççık, raporda hem Mihaliç 
hem de Mihalıççık olarak yer almaktadır.), Sivrihisar ve Haymana kazalarına 
gerçekleştirilen teftiş gezisi sonrasında elde edilen veriler 12 Ağustos 1909 
yılında İstanbul’a ulaştırılmıştı. Aynı kapsamda idari açıdan teftiş edilen bir 
başka bölge de Bursa (Hüdavendigar) Vilayeti olmuştur. Bursa Valiliği, idari 
anlamda kendine bağlı olan Eskişehir ve civarında bir dizi incelemelerde 
bulunarak yeni bir idari yapının gerekliliğini İstanbul’a iletmişti (BOA. DH. 
MUİ: 1325 R.). Bu gelişmeler üzerine İstanbul’daki Dâhiliye Nezareti, Ankara 
Valiliği’nce hazırlanacak olan bir teftiş kurulunu, idari anlamda bir inceleme 
gezisi gerçekleştirmek üzere görevlendirmiştir. Ankara Valiliği adına Ankara 
Valisi olan Tevfik Bey bu inceleme gezisine katılmış ve raporunu Dâhiliye 
Nezareti’ne sunmuştur. Konuyla ilgili olarak Umumi Erkan-ı Harbiye 
Dairesi’nden de görüş istenmiştir. Harp Dairesi tarafından 1 Ekim 1909 
tarihinde Dâhiliye Nezareti’ne sunulan yazıda idari anlamda yeni bir yönetsel 
birimin oluşumunun gerekliliği üzerinde durulmuştur (BOA. DH. MUİ: 1325 
R.). Tevfik Bey’in bir yıllık görev süresi 1910 yılında yerine atanan Ali Münif 
Bey nedeniyle sona erdiğinden idari anlamda yapılması tasarlanan bölünme 
ve yeni bir yönetsel birimin oluşumuna yönelik girişim takipsizliğe uğramıştır. 
Teftiş raporundaki öneriler 1914 yılında Ankara’da valilik görevini yerine 
getiren Mazhar Bey döneminde hayata geçirilecektir (Güler, 2007: 56).

Çalışmamıza konu olan raporu hazırlayan Teftiş heyeti, yeni bir 
Liva kurulmasına yönelik tespitlerini 1909 yılında Dâhiliye Nezareti’ne 
göndermiştir. Ankara Valiliği Mektubi Kalemi tarafından, Nezaret’e gönderilen 
teftiş heyetine ait tahrirat raporundaki başlıklar, valinin sorumluluğu dâhilinde 
olan alanları tespitte yardımcı olmaktadır. Teftiş Heyeti’nin raporunda yer 
alan başlıkları şu şekilde sıralamak mümkündür (BOA. DH. MUİ: 1325 R.):

1. Çeşitli Milletlerin Birbirleriyle Olan İlişkileri 
2. Memurların Durumu
3. Ulaşım Durumu
4. Eğitim Durumu
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5. Mali Durum ve Doğal Kaynaklardan Yararlanma
6. Belediye İşleri
7. Adli Durum
8. Yeni Bir İdari Yapının Kurulması Gerekliliği
Teftiş Heyeti’nin raporunda oluşturulan başlıklardan Osmanlı 

taşrasındaki üst düzey yöneticilerinden biri olan valilerin nüfus, memurlar, 
ulaşım, eğitim, mali yapı ve yöre kaynaklarının kullanımı, belediye ve adliye 
gibi konulardan sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Teftiş Heyeti tarafından 
gerçekleştirilen incelemelerde valinin sorumluluk sahasındaki işlemlerin 
yoğunluğu nedeniyle, bunları layıkıyla yerine getirme noktasında yetersiz 
kalacağı tahmin edilmiştir. Raporda yer alan ve valilerle gerçekleştirilen 
görüşmelerden elde edilen veriler, idari taksimatta bir önceliği de belirlemede 
yardımcı olmaktadır. Bu durum yeni bir idari taksimatla sorumluluk sahasını 
daraltma yönünde valilerin ilk adımı atma yetkisine de sahip olduğunu ortaya 
çıkarmaktadır. Ankara ve Bursa valileri de teftiş heyeti yetkililerine görev 
sahalarının genişliği nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıları belirterek bazı idari 
birimlerin liva konumuna bazılarının da kaymakamlık ya da nahiye olarak 
yeniden yapılandırılmasına dair değerlendirmelerini aktarmışlardır. Raporda 
yer alan veriler başlıklar altında incelendiğinde, valinin ve Teftiş Heyeti’nin 
saptamalarını ve yeni bir idari saha oluşumundaki ölçütlerini değerlendirme 
imkânı sağlayacaktır.

1. Nüfus (Çeşitli Dini Grupların Birbirleriyle Olan İlişkileri) 
Mülki idarenin yönetim sahasında gerçekleştirdiği teftişlerde demografik 

yapıyla doğrudan ilgilendikleri anlaşılmaktadır. Osmanlı mülki yöneticisi 
demografik yapı ile ilgili kıstaslarını şu başlıklar altında değerlendirmektedir:

a) Millet (ya da Din) : Ankara Valiliği’nce hazırlanan raporda dikkat çeken 
en önemli husus demografik yapının bağlı olduğu dinsel gruplanmadır. Bu 
gruplama şekli, Osmanlının mensup olunan dine veya mezheplere dayalı 
olarak demografik yapıyı tasnifte kullandığı bir uygulamadır. Ankara Vilayeti 
merkezine bağlı olan Mihalıççık Kazası’nın demografik yapısına yönelik 
değerlendirmelerde Mihalıççık merkezinde birkaç dükkân işleten Yahudi ile 
Romanya’dan “hicret” ederek gelen ve Mihalıççık’a bağlı bir köy oluşturan 
Yahudilerin demografik yapı içindeki varlığı rapor edilmiştir (BOA. DH. 
MUİ: 1325 R.). 

Yahudilerin Romanya’dan “hicret” etmeleri bir zorlama ile yüz 
yüze kaldıkları gerçeğini dile getirir. Ancak bu zorlama Osmanlı vatandaşı 
kabul edilen Yahudilerin Rus ya da Avusturyalı işgal güçleri tarafından 
taciz edildikleri olasılığını da beraberinde taşır. Gerçekten de 1876 yılında 
başlayan Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Berlin Anlaşması 
(1878) Romanya topraklarındaki Osmanlının politik etkisini sona erdirmiştir. 
Berlin Anlaşması öncesinde Romanya’da yönetimi ele alan Liberal John 
Bratianu Yahudiler üzerindeki baskısını artırmıştı. Bu dönemde Osmanlı’ya 
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sığınan bazı Yahudilerin Rusya ve Osmanlı arasında diplomatik krizin 
oluşmaması adına Tuna Nehri’ne atılarak boğulmalarına sebebiyet verildiği 
ileri sürülmektedir. Ancak Romanya’dan Osmanlı’ya sığınan Yahudilerin 
önemli bir kısmı 1878–1905 yılları asında muhtemelen Mihaliç Kazası’na 
gelerek bir köy oluşturacak nüfusa sahip olmuşlardır. Özellikle 1878–1894 
yılları arasında yaklaşık olarak 40.000 Yahudi’nin Rus Çarlığı ve Avusturya-
Macaristan’ın baskıları yüzünden Romanya’dan hicret ettiği tahmin 
edilmektedir (http: //www.jewishencyclopedia.com, 2009). Teftiş raporuna en 
yakın tarihli nüfus sayımında, yani 1914 yılında Mihaliç’de 328 Yahudi’nin 
yaşadığı kaydedilmiştir (Karpat, 1985: 182). Valiliğin teftiş raporunda 
Mihalıççık Kazası bünyesinde Yahudilerin dışında başka bir unsurun yer 
almadığı ve halkın tamamının Müslüman olduğu belirtilmiştir. Rapordaki 
“başka bir yerinde anasır-ı gayr-ı Müslime bulunmadığı...” şeklindeki ifade 
demografik yapı içinde mülki idarenin asli unsur olarak kabul ettiği nüfus 
kesiminin Müslümanlar olduğunu kanıtlar. Valiliğin tespitlerinde, Sivrihisar 
nüfusunun üçte biri ve Haymana Kazası’nın ise dörtte biri “nüfus-u gayr-ı 
müslimeyi ihtiva” etmektedir. Sivrihisar ve Haymana kazalarında Müslüman 
nüfusa oranla miktarları belirlenen Müslüman olmayan unsurların, herhangi 
bir asayiş olayına karışmadıkları, sakin bir hayat tarzı sürdükleri yönündeki 
değerlendirmeler yerel idare tarafından Hıristiyan nüfusun hangi durumlarda 
hoşnutlukla kabul edilebildiğini de kanıtlar. Hıristiyanlara ilişkin olarak 
“menfaatlerine düşkün değillerdir” ifadesi de demografik yapının bu 
unsuruna dair karakteristik tahlillerin ne denli önemli olduğunu dile getirir. 
Hâlbuki demografik yapıdaki Müslümanlar için bu türden karakter tahlilleri 
yapılmasına gerek duyulmamıştır. Sivrihisar’da Hıristiyanların topluca 

1928’de Haymana
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yaşadıkları bir mahallenin varlığı da rapor edilmektedir. Yine diğer unsurların 
toplu halde yaşayıp yaşamadıkları dikkat çekmezken, mülki idarenin teftişinde 
bir mahalle oluşturan Hıristiyanlar dikkat çekmiştir. Haymana’da bulunan 
Hıristiyanların ise buraya ticaret maksadıyla gelen yabancı ülke vatandaşları 
olduğu yönündeki değerlendirme de dikkat çeker. O halde bu tarihi veri, 
Hıristiyan nüfusa dair bir anlamda meslek ve köken araştırmasının yapıldığı 
şeklinde ele alınabilir. Ancak bu tarzda bir araştırmanın Müslüman unsura 
yönelik yapılmadığı ve yalnızca demografik yapı içinde Müslüman olarak 
değerlendirmeye tabi tutulduğu anlaşılır (BOA. DH. MUİ: 1325 R.). 

O halde Osmanlı mülki idaresi içindeki anlayış gereği olarak demografik 
yapının asli unsuru olarak algılanan Müslümanlar devlet açısından bir güvence 
olarak ele alınırken, diğer dinlere mensup olanlar, yabancı ülke vatandaşları 
ve göçmenler Osmanlı Devleti’nin vatandaşı ya da demografik yapısının bir 
parsçı olmalarına rağmen dikkatle ve endişeyle tahlil edilmeye çalışılmıştır.

b) Etnisite (Etnik Köken): Teftiş Heyeti’nin Haymana Kazası’nda 
gerçekleştirdiği demografik yapıya ilişkin bir diğer araştırmada Kürtlerden 
bahsedilmektedir. Muhakeme ve İdare seçimlerine Kürtlerin üye olarak 
alınmaması nedeniyle Kürtlerin müracaatta bulundukları ifade edilmektedir. 
Raporda, mülki idareciler bunu bir hata olarak kabul etmekte ve sorunun 
giderilmesi için bir takım önerileri değerlendirmektedir. Haymana Kazası 
Muhakeme ve İdare üyelerinin vaktiyle seçildiği, bu üyelerin de görevlerini 
sonlandıracak herhangi bir gerekçenin olmadığı tespit edilmiştir. Üye 
seçimlerinde ortaya çıkan bu hatanın giderilmesi zamana bırakılmıştır. Teftiş 
Heyeti raporunda asli unsuru oluşturan Müslüman vatandaşlar arasında 
etnik bir nitelendirme yaparak, Kürt unsuru ve vatandaşlık haklarından 
yararlanamamış olmalarına ilişkin bir ifadeye yer vermiştir (BOA. DH. MUİ: 
1325 R.).

Demografik yapıya ilişkin olarak ele alınan bir diğer konu da devlet 
memurlarıyla ilişkilidir. Görev yaptıkları bölgenin nüfusuna dâhil olan 
memurların dini kimliklerine göre kendi aralarında ayrışmaları mülki 
idarecilerin dikkatini çekmiştir. Sivrihisar Kazası’nda bulunan devlet 
memurlarının birbirlerinden birer saat uzaklıkta bulunan iki ayrı mevkide 
Hıristiyan memurlar ve Müslüman memurlar şeklinde yerleştikleri 
belirtilmektedir. Bu durumun devletin birlik ve beraberliğine gölge düşürdüğü 
ve bir an evvel böylesi bir ikamet düzenin ortadan kaldırılması talep edilmiştir 
(BOA. DH. MUİ: 1325 R.). Özetle demografik yapı içindeki farklılıkların 
giderilerek birlik ve beraberliğin sağlanması yönündeki çalışmaların, 
Osmanlı mülki idaresinin öncelikleri arasında yer aldığını iddia etmek yersiz 
olmayacaktır.

2. Memurların Durumu 
Osmanlı idari teftiş memurlarının incelediği konulardan birisi de 

meslektaşların yönetimdeki yeterliliklerinin değerlendirilmesi olmuştur. 
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Mihalıççık ve Sivrihisar’da görev yapan memurların idari yönetime ilişkin 
mesleki tecrübesizlikleri tespit edilmiştir. Ancak bu memurların yerel 
yönetimle ilgili eğitimleri sonrasında yararlı olacakları belirtilmektedir. 
Mihalıççık ve Sivrihisar Kazası’nda bazı görevlere ehliyeti bulunmayan 
memurların yerine yapılacak yeni atamalarla kısa sürede yerel idarenin istenen 
düzeye getirilebileceği anlaşılmaktadır. 

Teftiş Heyeti’nin Haymana Kazası’nda çalışan memurlara ilişkin 
raporu ise olumsuzluklarla doludur. Haymana Kazası memurlarının yerel 
yönetim konusunda tamamen yetersiz oldukları belirlenmiştir. Haymana 
Kaymakamı’nın idari düzenlemedeki yetersizliği memurları da etkilemiştir. 
Yerel yönetimi üstlenecek olan idari mekanizmadaki ehliyetsiz görevliler 
nedeniyle bürokratik işlemlerin de sıhhatsiz bir şekilde uygulandığı 
belirlenmiştir. Yerel idare konusunda deneyimsiz, yeteneksiz ve liyakatsiz 
memurların varlığı, Haymana Kazası’nda istenilen düzeyde bir yönetimin 
gelişimini engellemiştir. Haymana Kazası, 1909 yılında 200 köye sahip bir 
yerleşim olarak tanımlanmıştır. Haymana Kazası’nın geniş idari sorumluluk 
sahası içinde yer alan Kürtler de “idaresi kolay olmayan bir kavim” şeklinde 
nitelendirilmektedir. Haymana Kazası’nın sahip olduğu geniş idari sorumluluk 
sahası ve yöredeki yoğun Kürt nüfusunu yönetecek yetenekli idareci ve memur 
kadrosundan yoksunluğu, sorunların ve merkezi idareye yönelik şikâyetlerin 
de artışına zemin hazırlamıştır. Teftiş Heyeti’nin, Haymana Kazası’ndaki 
sorunların giderilmesi için önerdiği çözüm yine idari içeriklidir. Teftiş 
Heyeti tarafından, Haymana Kazası’na vakit geciktirilmeksizin yetenekli 
bir kaymakamın atanarak yörede bozulan idari yapıyı normal işlerliğine 
kavuşturması önerilmiştir (BOA. DH. MUİ: 1325 R.). Anlaşılacağı üzere 
geniş idari sahanın ve sorunlu kabul edilen bir nüfus unsurunun kontrolündeki 
en önemli bürokratik çözüm, yetenekli bir idarecinin varlığında aranmıştır. 

3. Ulaşım Durumu
Berlin-Medine demiryolunun Mihalıççık, Sivrihisar ve Haymana 

kazalarına ait boş ve kullanılmayan araziden geçtiği belirtilmektedir. 
Bu durum Mihalıççık, Sivrihisar ve Haymana kazalarında bulunan 
yerleşim merkezlerinin, demiryolunun sağladığı ulaşım kolaylığından 
yararlanamamalarına neden olmuştur. Demiryolu üzerinde oluşturulacak 
istasyonlara kaza merkezlerinden itibaren şose yolların yapımı ya da mevcut 
yolların yenilenmesine çalışılmıştır. Böylece kaza merkezleri ile demiryolu 
istasyonları arasında yapılacak şose yolların geçtiği arazinin değerlenmesi ve 
bu yollara yakın konumdaki çiftçilerin mahsullerini demiryoluna ulaştırarak 
ürünlerini daha iyi fiyatlarla satabilmeleri mümkün kılınmış olacaktır. Teftiş 
Heyeti’nin incelemelerinde Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar’dan demiryolu 
istasyonlarına giden yolların şose olmadıkları tespit edilmiştir (BOA. DH. 
MUİ: 1325 R.). Konuyla ilgili olarak Teftiş Heyeti’nin tanımladığı yollar 
aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilmiştir:
a) Sivrihisar-Sarıköy İstasyonu Yolu: Sivrihisar Kazası’ndan demiryolunun 
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bulunduğu Sarıköy İstasyonu’na 40 km uzunluğunda bir yolla ulaşılmaktadır. 
Sivrihisar Kazası’ndan demiryolu istasyonuna gi-den toprak yolun ancak 5 
km kadar bir bölümü şose tarzında düzenlenmiştir. Yolun tamamının şose 
tarzında yapılması ulaşı-mı kolaylaştıracağı gibi iklime bağlı olarak çamu-ra 
dönüşen toprak yolun olumsuzluklarından da kurtulmuş olunacaktır. Sivrihisar 

Kazası’ndan demiryolu istasyonuna giden yolcular ve yük arabaları, yağmurlu 
havalarda çamurla kaplanan yolda hareket etmeleri ve özellikle ağır yükler 
taşıyan arabaların çamura saplanmaları ulaşımı olumsuz etkilemiş olmalıdır 
(BOA. DH. MUİ: 1325 R.). 

Sarıköy İstasyonu’ndan çıkan bir yol Mihaliççik’e ve Nallıhan 
Kazası’na bir diğer yol da Beypazarı’na ulaşmaktadır. Anlaşılacağı üzere 
Sarıköy İstasyonu, Sivrihisar, Nallıhan ve Beypazarı yerleşim merkezlerinin 
birbirleri ile olan irtibatlarını sağlayan yolların da geçiş noktasını 
oluşturmuştur. Bu üç kazanın ulaşımını sağlayan ve Sarıköy İstasyonu’nda 
kesişen şose yolun birkaç kilometrelik kısmı da kumdan oluşan dolgu 
malzemesi hiç kullanılmadığı için çökme yapmıştır. Ayrıca bu yol üzerinde 
döşenen taşların aralarının açık olması da ulaşımı olumsuz etkilemiştir. 
Sarıköy İstasyonu’ndan Sivrihisar, Nallıhan ve Beypazarı’na giden şose 
yolların yenilenmesi için 12.000 kuruşluk bir bütçenin ayrılması gerekmiştir. 
Nafıa Nezareti’ne bağlı bulunan Nafıa Ser Mühendisliği de gerekli olan yol 
keşfinin ve bedelinin tespiti için Mühendis Salim Efendi’yi görevlendirmiştir. 
Teftiş komisyonu görevlendirilen mühendisin tamiri istenen yolun yapımına 
başlayamadığını belirtmektedir. Yerel idareler yolun yapımı için gerekli olan 
iş gücünü sağlamadıkları gibi önerilen yol yapım bedelinin de gerekenden 
fazla bir miktar olduğu tespit edilmiştir. Teftiş komisyonu tarafından, Sarıköy 
İstasyonu’na giden yolların yenilenmesi için verilmesi planlanan meblağın 
yeniden kontrol edilerek düşürülmesi ve çalışmaların bir an evvel başlatılması 
talep edilmiştir (BOA. DH. MUİ: 1325 R.).
b) Haymana-Polatlı İstasyonu Yolu: Haymana Kazası ile Polatlı İstasyonu 
arasındaki yürüme altı saat uzunluğundaki şose yolun önemli bir kısmının 
bozuk olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Haymana-Polatlı İstasyonu arasında 
yapılan yolun oldukça dolambaçlı bir şekilde yapılması ulaşımın uzamasına 
neden olmaktadır. Özellikle yaz mevsimlerinde hava şartlarının uygun olması 
durumunda şose tarzında yapılan uzun yol değil de en uygun mesafedeki 
arazi ulaşım amaçlı olarak kullanılmıştır. Ancak kış şartlarında ve ağır yükün 
naklinde bu dolambaçlı ve uzun yolun kullanıldığı belirlenmiştir (BOA. DH. 
MUİ: 1325 R.). 

Haymana Kazası’nda bulunan Polatlı İstasyonu’nun, ulaşım ağı 
sayesinde büyük bir ticaret merkezi olarak geliştiği tespit edilmiştir. Polatlı 
İstasyonu’ndan gerçekleştirilen hububat sevkiyatının ise Ankara merkezinden 
sonra vilayetin ikinci büyük merkezi olduğu belirlenmiştir. Haymana, 
Mihalıççık, Nallıhan ve Beypazarı’nın hububatı Polatlı İstasyonu sayesinde 
dışarıya satılabilmiştir. Bu durum bazı tüccarların Polatlı İstasyonu karşısında 
yer alan yüksek bir tepe üzerinde daimi surette ikamet için inşaat ruhsatı 
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talebinde bulunmalarına neden olmuştur. Ancak bu müracaatlar 1906’larda 
dikkatlice değerlendirilmeden geri çevrilmiştir. Teftiş komisyonunun ise, 
1909 yılında bu tepe üzerinde tüccarlara ait bir yerleşim biriminin oluşumuna 
müsaade edilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu anlaşılmaktadır (BOA. DH. 
MUİ: 1325 R.). 

 Demiryolu istasyonlarına ulaşan şose yolların yapımı ile birlikte 
ulaşımın eskiye nazaran daha iyi şartlarda gerçekleşeceği belirtilmektedir. 
Böylelikle Mihalıççık, Sivrihisar ve Haymana kazalarının ulaşım sayesinde 
ticari açıdan gelişeceği tahmin edilmiştir. Teftiş komisyonunun tespitlerine 
göre, yörede oluşturulacak şose yollarda halkın otomobil kullanma isteğinin de 
bir hayli yoğun olduğu anlaşılmaktadır. Yöre halkının otomobil edinebilecek 
varlığa sahip olmalarına rağmen yolların yetersizliği bu arzularını yerine 
getirmelerine engel oluşturmuştur (BOA. DH. MUİ: 1325 R.). 

4. Eğitim Durumu
Ankara Vilayeti’nde yer alan yerleşim mahallerinde bulunan bütün 

okullarda yeni usuller ile eğitim yapılmaktadır. Köylere kadar yayılmış olan 
okullar yeni usul eğitimin uygulanmasında beklenen düzeyde olmasa da yeterli 
oranda hizmet vermektedir. İlköğretimin bu denli yaygın uygulanıyor olması, 
mevcut hukuki sistemin belirlediği mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 
Kanunen, ilköğretimin bütün yerleşim mahalerinde yaygınlaştırılması gerekli 
bulunmuştur. 

İdari anlamda eğitimin yayınlaştırılması ve mevcut eğitim binalarına 
ihtiyaç oranında yenilerinin eklenmesi vali, mutasarrıf ve kaymakamların 
sorumluluklarından biri olarak ele alınmıştır. Teftiş heyeti bu nedenle mülki 
idarenin Maarif Nezareti’nin kararlarına ilişkin olarak neler yapması gerektiği 
yönünde de araştırmalarda bulunmuştur. Bu araştırmalar sonucunda kurulması 
planlanan liva ve nahiyelerde neler yapılması gerektiği de belirlenmiştir 
(BOA. DH. MUİ: 1325 R.). 
a) Eğitimin vilayet genelinde yeni usullerle geniş kapsamlı uygulanabilmesi 
amacıyla yeterli miktarda eğitmene ihtiyaç duyulmuştur. Yeterli oranda 
eğitmenin yetiştirilmesi için Ankara Vilayet merkezinde bulunan Muallim 
Mektebi’nin (Öğretmen Okulu) öğrenci kapasitesinin ve dersliklerinin 
geliştirilmesi gerekli bulunmuştur. Ayrıca, Ankara Vilayeti’ne bağlı olan 
dört sancak merkezinde de birer Öğretmen Okulu açılması öngörülmektedir. 
Sancak merkezlerinde açılacak olan Öğretmen Okullarında 50 adet yatılı 
ve 50 adet de dışarıdan olmak üzere 100 öğrencinin öğretmen olarak 
yetiştirilmesi planlanmıştır (BOA. DH. MUİ: 1325 R.). Böylelikle mevcut 
ilköğretim binaları ile nüfusun ihtiyacına uygun olarak yeniden inşa edilecek 
binalar için yeterli öğretmen kadrosu tamamlanmış olacaktır. Anlaşılacağı 
üzere vilayetteki eğitmen kadro, vilayet bünyesinde açılan okullardan temin 
edilmiştir. Bu durum eğitmen kadronun yöre halkından olması olasılığını 
da artırmaktadır. Eğitmen kadronun vilayet bünyesinde açılan okullardan 
mezun olan öğrencilerle temin edilmesi; Osmanlı taşra vilayetlerinde eğitmen 
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kadronun yöresel olma durumunu da belirginleştirmektedir. 
b) Ankara Vilayeti’nde bulunan şehir ve kasaba merkezlerinde artan nüfusun 
ihtiyaç duyduğu okulların açılması yönünde karar alınmıştır. Böylelikle 
mevcut ilköğretim binalarına ilave olarak açılacak olan yeni okulların yapımı 
bölge idarecilerinin sorumluluğuna bırakılmıştır (BOA. DH. MUİ: 1325 R.). 
c) Ankara Vilayeti’nde bulunan konar-göçer aşiret çocuklarının eğitimini 
sağlamak üzere seyyar öğretmen atanması uygulanmasına gidilmiştir. 
Aşiretlerle birlikte gerektiğinde yerleşim yerini değiştirecek ve çoğunlukla 
açılacak çadırlarda eğitim işini gerçekleştirecek eğitmenlerin sıhhatli bir şekilde 
görev yapmalarının sağlanması işi de bölge idarecilerinin sorumluluğuna 
bırakılmıştır (BOA. DH. MUİ: 1325 R.). Maarif Nezareti ya da Vilayet Maarif 
Meclisleri seyyar öğretmenlerin atamasını gerçekleştirse bile aşiretlerin bu 
öğretmenleri bünyelerine kabul etmeleri gerekmektedir. Aşiretler bünyesine 
tayin edilecek öğretmenin aşiret mensupları tarafından pratikte sahiplenilmesi 
ise, bölge idarecisinin aşiretler nezdinde gerçekleştireceği ikili ilişki ve sözlü 
anlaşmalara bağlı kalmaktadır. Devleti temsil eden idari mekanizma ile 
kavgalı aşiretlerin, yine devleti temsil eden seyyar öğretmenleri bünyelerine 
kabullenme olasılığı, teorideki varsayımlarla doğru orantılı değildir. 
d) Maarif Nezareti’nin genel uygulaması olarak nüfusu 150 aileden fazla olan 
köylerde mevcuda ilave olarak birer ilköğretim okulunun daha açılmasını 
karara bağlamıştır. Teftiş Heyeti Ankara Vilayeti içinde nüfusu 150 aileyi aşan 
131 köy tespit etmiştir. Bu köylerde mevcut ilköğretim binasına ilave olarak 
yeni bir okulun daha açılması gerekli bulunmuştur (BOA. DH. MUİ: 1325 

Beypazarı
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R.).
e) Ankara Vilayeti’nde bulunan okullar bünyesindeki gerek eğitmen gerekse 
öğrencilerin eğitim-öğretime katılımları ile eğitimin kalitesini kontrol için, her 
kaza merkezinde birer “Maarif-i İbtidadiye Müfettişi” görevlendirilmesine 
karar verilmiştir. Teftiş Heyeti, Maarif Nezareti’nin müfettiş bulundurma 
kuralının Ankara Vilayeti’ndeki uygulamasını da kontrol etmiştir (BOA. DH. 
MUİ: 1325 R.). 
f) Teftiş Heyeti, liva ve nahiye yapılmak istenen yerleşim mahallerindeki 
incelemeleri neticesinde eğitimle ilgili şu tespitlerde bulunmuştur: 
Bütün yerleşim yerlerinde nüfusun ihtiyacı doğrultusunda mevcut 
ilköğretim binalarına ilave olarak yapılacak yeni okul binaları uygulaması 
değerlendirilmiştir. Mihalıççık Kazası’nın merkezi olan Kuyucak Kasabası 
yeni gelişmekte olan bir yerleşim mahalli olduğundan burada bulunan erkek 
ve kız ilköğretim okul binaları yerleşim mahallindeki nüfusunun ihtiyaçlarını 
karşılamada yeterli bulunmuştur. Ancak mevcut uygulama gereği tahsisatı 
yapılan yeni okul binalarına ait ödeneklerle Kuyucak Kasabası’nda yeni okul 
binası yapımı gereksiz bulunmuştur. Kuyucak Kasabası için açılacak okul 
binalarına ayrılan ödenekle Hıristiyan çocuklarına din ve dil dersi verecek 
öğretmenlerin görevlendirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yine bu bütçe 
ile nüfusu 150 aileyi aşan iki köye birer eğitmen görevlendirilmesi uygun 
bulunmuştur. Ancak bu köylerdeki halkın kendi ilköğretim binalarını kendi 
imkânları ile yapmaları şarta bağlanmıştır.
g) Teftiş Heyeti’nin tespitlerine göre nüfusu 150 aileyi aşan köylerde zaten 
birer ilköğretim binası mevcuttur. Maarif Nezareti’nin aldığı karar gereğince 
bu köylere ihtiyaç oranında açılacak yeni binalarla ilgili de bazı düzenlemeler 
yapılmıştır. Teftiş Heyeti köylerdeki mevcut okul binalarının durumunu şu 
şekilde özetlemektedir: Köylerdeki mevcut İlköğretim binaları 3 metre 
genişliğinde 5 metre uzunluğunda basık tavanlı ve 70–80 öğrenciyi içine 
alabilecek genişlikte inşa edilmiştir. Nüfusu 150 aileyi aşan köylerde inşa 
edilecek yeni okul binalarının boyutları ise şu şekilde belirlenmiştir: Yeni 
yapılacak ilköğretim binaları 6 metre genişliğinde 8 metre uzunluğunda kız 
ve erkeklere ait iki derslikten oluşacaktır. Dersliklerin arası iki bölmeli salonla 
ayrılacak ve derslik kapılarını kontrol edecek bir noktada öğretmenlere ait 
bir oda tesis edilecektir. Ayrıca okul binalarının birkaç dönümlük bir arazi 
üzerine yapılması öngörülmektedir. Okul binasının zemini ve çatı arasındaki 
yükseklik 5 metre olarak planlanmıştır. Okulda bulunan pencereler ise geniş 
ve aynı hizada birbirinin devamı şeklinde yapılacaktır. Gerek köylerde 
bulunan okulların tadilatı gerekse yeni yapılacak okulların inşasının köy 
halkı tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. İdari yetkililerden 
ise, yöre köylülerini okul yapımı için bağışta bulunmaya teşvik etmeleri 
talep edilmektedir. Ayrıca köylüler tarafından bağışlanacak arazinin de okul 
inşaatı için öngörülen ölçülere uygunluğunun kontrolü istenmiştir. Önceki 
okul binalarının belirlenen ölçülere uygunsuz olarak inşaatından tecrübe 
edilmiş olacak ki, yeni yapımı planlanan binalarının inşaatı esnasında da yöre 
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idarecilerinin inşaatın uygunluğunu kontrol etmeleri talep edilmiştir. Liva 
ya da nahiye olarak yeniden düzenlenmesi planlanan Mihalıççık, Sivrihisar 
ve Haymana kazalarında 150 aileden fazla nüfusa sahip köyler bulunduğu 
belirtilmiş ve buralara da yeni usul okul binalarının halk tarafından yaptırılması 
gerekli bulunmuştur (BOA. DH. MUİ: 1325 R.).
h) Kasaba merkezlerinde açılacak okul binalarının yapımı için gerekli bütçenin 
devlet tarafından finanse edilmesi uygun bulunmuştur. Ancak okul arsasının 
halk tarafından bağışı şartının idareciler tarafından uygulanması istenmiştir. 
Kasaba merkezlerindeki okul binası ise, 15 metre genişliğinde, 20 metre 
uzunluğunda dört adet dersliği olan ve zeminden yeterli miktarda yüksekliğe 
sahip bir katlı binalar olarak tanımlanmıştır (BOA. DH. MUİ: 1325 R.). 
i) Mihalıççık Kazası’nda yer alan okul binaları, teftiş heyeti tarafından yeterli 
bulunmuştur. Sivrihisar’daki okul binaları ise eğitim-öğretim açısından yeterli 
bulunmamıştır. Sivrihisar’da bulunan dört adet erkek ve bir adet kız ilköğretim 
okulundan ikisi eğitim için uygun bulunmuştur. Kazada bulunan okullardan 
ikisinin de elden geçirilmek suretiyle eğitime uygun hale getirilebileceği tespit 
edilmiştir. Ancak kızlara ait okulun tamirinin mümkün olmadığı ve yeniden 
inşa edilmesi gerektiği rapor edilmiştir. Bu amaçla bağışlanan arazi üzerine yeni 
bir okul binası yapımına karar verilmişse de kazada bulunan Hıristiyanların 
kendi imkânları ile oluşturdukları başka okullara gitme eğilimleri nedeniyle 
bu binanın yapımı bir müddetliğine geciktirilmiştir. Kazada mevcut okullara 
devam eden Hıristiyanların başka okullara yönelmelerinin mevcut binalarda 
boşluklara neden olacağı hesaplanarak yeni binanın yapımı bir müddetliğine 
geciktirilmiştir (BOA. DH. MUİ: 1325 R.). 
j) Haymana’da bulunan ilköğretim okulu ile Rüştiye (orta öğretim) binasının 
birlikte inşa edilmesi planlanmıştır. Haymana Belediyesi’ne ait olan ağaçlık 
ve kaplıca suyunun bolca olduğu bir arsa üzerine inşa edilmesi planlanan 
bu okulların birkaç dönümlük bir arsada yer alması uygun bulunmuştur. 
Okul binalarının geniş bir arazi üzerinde inşa edilmesine gerekçe olarak da 
şunlar belirtilmiştir: Ayrı bir ders olarak teneffüs zamanlarında öğrencilerin 
bahçede her öğrenciye tahsis edilecek ufak tarlacıklarda fidan dikimi ve çiçek 
yetiştirmeleri sağlanarak tarımla ilgili bilgilerinin artırılması ve çiftçiliğe 
özendirilmeleri hedeflenmiştir (BOA. DH. MUİ: 1325 R.).

5. Mali Durum ve Doğal Kaynaklardan Yararlanma
Osmanlı Devleti teftiş memurları idari yapının denetimi esnasında 

yöredeki ekonomik yaşam ve doğal kaynakları da dikkate almışlardır. Ankara 
Vilayeti’nde ekonomik girişimlerin arttığı tespit edilmiştir. Ekonomik girişim 
ruhunun uyandığına dair elde edilen en önemli veri olarak da, açılmakta olan 
otomobil şirketleri gösterilmiştir. Ancak Ankara’da bulunan şose yolların 
otomobil işletmeciliği için yetersiz oluşu, bu girişimi engelleyen ve devletin 
sorumluluğunda halledilmesi gereken bir alt yapı sorunu olarak rapor 
edilmiştir. 

Ankara Vilayeti’nde ekonomiyi geliştirmek amacıyla bir baraj inşası da 
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ele alınan konular arasındadır. Sivrihisar Kazası’na altı saat uzaklıkta bulunan 
Düden suyunun üst tarafına bir set inşası ile 20–25.000 dönüm arazinin 
sulanması planlanmıştır. Ankara valiliğince bu setin inşası için 36 kişiden 
oluşan bir şirketin müracaatı kabul edilmiştir. Ancak set inşa edilecek alan 
ve sulayacağı arazi üzerinde yerleştirilen göçmenlerin tasfiyesi için gerekli 
inceleme ve uygulamaların yapılması işi yine idari yöneticilere devredilmiştir. 

Ankara’da bulunan ormanlık alanların korunması işinin de mülki 
idaricilerin sorumluluğu altında oluğu anlaşılmaktadır. Ekonomik gelir kaynağı 
olarak tespit edilen ormanların korunması için, alan sınırlaması çalışmalarının 
yapıldığına dair bazı tespitler belirlenmiştir. Haymana Kazası’nda Belediye’ye 
ait olan büyük meşe ağaçları ile kaplı ormanın alanını tespit etmek ve kaçak 
kesimlere karşı korumak amacıyla sınırlandırılması kararı alınmıştır. Bu karar 
gereğince meşe ormanının çevresine her 1000–1500 metrede bir, kireç ve 
harç kullanılarak işaret direkleri oluşturulması ve bu sayede orman alanının 
devlet güvencesi altında olduğunun kamuoyunca anlaşılmasının sağlanması 
planlanmıştır. Mihaliç Kazası’nda da ormanlık alanların varlığı tespit 
edilmiştir. Mihalıççık Kazası’nda yer alan çam ormanlarına Ak Köprü emlak 
ve arazisi de ilave edildiğinde önemi bir kat daha artmıştır. Mihaliç’de yer alan 
ormanlık alanların ise yeterli miktarda korucu görevlendirilerek korunması 
kararlaştırılmıştır. Haymana’da uygulandığı şekliyle Mihaliç ormanlarının da 
sınırlarının belirlenmesine yönelik talimatlar ilgili mercilere iletilmiştir.

Mihalıççık Kazası merkezi olan Kuyucak Kazası’nın ormanlarında 
işletilen kil madeninin ekonomik bir değeri olduğu vurgulanmıştır. Yörede 
türü ve miktarı belirtilmeyen başka madenlerin de çıkarıldığı belirlenmiştir. 
Teftiş raporunda belirtilmeyen diğer madenlerden biri olan kromu tespit 
etmek mümkün olmuştur. Mihaliç Kazası’nın Kavak köyünde bulunan krom 
madenin işletme hakları altmış sene müddetle Yazıcı Yuvanaki, Şişmanoğlu 
Kosti ve Anastas efendilere ihale edildiği anlaşılmaktadır (Ankara Vilayet 
Gazetesi, 31 Ağustos 1896). Ayrıca yörenin ekonomik açıdan geliştirilmesi için 
devlet tarafından bölgeden alınmakta olan ağnam, aşar ve emlak gelirlerinin 
gerçekleştirilecek olan ekonomik projelere aktarıldığı tespit edilmiştir. 
Mihalıççık Kazası’nın bir liva merkezi olması durumunda yıllık getirisi 
6.000 liraya ulaşan Ak Köprü Emlak-ı Hümayunu’na ait kaynakların daha iyi 
değerlendirilebileceği ve işletmenin gelirinin artırabileceği belirtilmektedir. 

Ankara Vilayeti bünyesinde yer alan kaplıcaların da birer ekonomik 
getirisi olduğu belirtilmektedir. Ancak kaplıcaların iyi idare edilememesi 
nedeniyle yeterince gelir elde edilemediği saptanmıştır. Kaplıcaların sağlık 
açısından faydalı olabileceğine dair tıbbi anlamda bir tespitin yapılmamış 
olması da bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Teftiş Heyeti yörede yer alan 
kaplıcalara dair şu bilgileri aktarmıştır: Mihalıççık ve Beypazarı kazalarında 
iki, Sivrihisar-Haymana yolu üzerinde Romalılar ve Selçuklular döneminde 
kullanılan bir ve Haymana Kazası merkezinde yer alan bir diğer kaplıca ile 
birlikte toplam dört adet işletmeye uygun kaplıcanın olduğu belirlenmiştir. 
Sivrihisar-Haymana üzerinde yer alan kaplıcanın Roma ve Selçuklular 
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döneminde yapılan bir takım bina ve tesislerle geliştirildiği, kaplıca civarında 
yer alan harabe ve bina kalıntılarından tespit edilmiştir. Ankara Vilayeti 
kazalarında yer alan kaplıcalardan alınan su numuneleri Tıbbiye Nezareti’ne 
gönderilerek bileşimlerinin tahlil edilmesi sağlanmıştır. Kaplıcaların civarında 
yer alan tesislerin ziyaretçiler için yeterliliklerinin tespiti de teftiş heyeti 
tarafından incelenmiştir. Yarıkçı Hamamı adındaki kaplıca tesisinin yeterli 
olduğu beyan edilmesine rağmen, Teftiş Heyeti’nin tespitleri bu beyanların 
gerçeği yansıtmadığını ortaya koymuştur. Teftiş heyeti incelemelerinde Yarıkçı 
Hamamı’nı şu şekilde tanımlamaktadır: “Hamam, 1.30 metre yüksekliğinde, 
damı ve duvarı çamurdan yapılmış ve bazen oda bazen de ahır tarzında inşa 
edilen gayet sefil bir yapıdır.” Haymana Belediyesi’ne, Yarıkçı Hamamı’nın 
yer aldığı kaplıcada yapılacak düzenlemeler konusunda talimatların verildiği 
anlaşılır. Öncelikli olarak burada daha düzenli bir Han inşası gerekli 
bulunmuştur. Kaplıcanın on dakika uzağında büyük çam ağaçlarından 
oluşan ormanlık alanların bulunduğu, ancak Kaplıca civarında gölgelik dahi 
bir ağacın olmadığı belirtilmiştir. Teftiş Heyeti’nin talimatıyla Kaplıca ve 
çevresine ağaç dikilmesi için gerekli çalışmalar Haymana Kaymakamlığı 
tarafından başlatılmıştır. Haymana Belediyesi’nden ise Kaplıcadan dakikada 
çıkan yarım ton suyun 100–150 litresinin erkek ve kadın kaplıcalarına 
bırakılması ve geri kalan suyun da Belediye’ce oluşturulacak özel evlerde 
bulunan banyolara aktarılması talep edilmiştir.  

Teftiş Heyeti, Ankara Vilayeti’ndeki ekonomik yapının geliştirilmesi 
için yöredeki maden rezervlerinin keşfini içeren bir çalışmaya da öncülük 
etmiştir. Bazı özel teşebbüs sahiplerinin ve halkın maden keşfi için istekli 
olduğu belirtilmiştir. Maden bulma çalışmalarına giren şahısların ya da 
şirketlerin işlerini kolaylaştırmak için tahsis edilen görevli memurların 
ücretlerinin araştırıcıdan değil, devlet tarafından karşılanması sağlanmıştır. 
Böylelikle maden araştırıcılarının önündeki bürokratik engeller ve maddi 
masrafları azaltılarak, bunlar özendirilmeye çalışılmıştır. Mihalıççık Kazası 
merkezine dört saat uzaklıktaki çorak bir ovada bulunan Mihalıççık Kil 
Madeni de Teftiş Heyeti tarafından incelenmiştir. Kil madeninin sıhhatli bir 
şekilde işletilmediği için maden ocaklarında göçüklerin bulunduğu tespit 
edilmiştir. Kil madeni civarında yer alan dağlık alanda da milyonlarca 
metreküp kil madeninin olduğu tespit edilmiştir. Mihalıççık Kil Madeni’nin 
senede 15.000 lira gelir getirdiği ve burada elde edilen kilin Ankara, 
Hüdavendigar, Kastamonu ve Konya vilayetlerinin ihtiyacını karşıladığı 
belirtilmektedir. Teftiş Heyeti sahada yaptığı incelemede, tespit ettiği dağlık 
alanlardaki kil madeninin sıhhatli bir şekilde işletilmesiyle birlikte, 15.000 
liralık gelirin kolayca birkaç misline çıkabileceğini vurgulamıştır. Teftiş 
Heyeti, Mihalıççık Kil Madeni’nden yeterli bir şekilde yararlanılabilmesi 
için, işletmesinin özel bir şirkete devredilmesi gerektiğini belirtmiştir. Teftiş 
Heyeti’nin Kil Madeni’nin gerek sıhhatli bir şekilde işletilmesi gerekse elde 
edilen kilin pazarlanması konusunda bir özel şirkete devrine yönelik önerisi 
ve talebi Orman ve Maden ve Ziraat Nezareti’ne bildirilmiştir. Teftiş Heyeti 
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Mihalıççık Kil Madeni civarında yaptığı araştırmalarda bir su kaynağına 
rastlamış ve bu suyun çamaşır lekelerini gidermede yöre sakinleri tarafından 
kullanıldığını tespit etmiştir. Tespit edilen su kaynağından alınan numuneden 
yararlı bir sonuç alınmıştır. Teftiş Heyeti’nin tespitlerine göre; leke çıkarma 
konusunda yararlı olan bu suya dair Ankara Gazetesi’nde bir ilan çıkarılmış 
ve İstanbul gazetelerinde de bu ilana yer verilmiştir. Gazete ilanlarını okuyan 
Beşiktaş’taki bir madenci bu suyun işletmesine talip olmuştur. İşletmeye talip 
olan şahsın gerekli bürokratik işlemleri tamamlayana kadar geçen süre içinde 
suyun değerlendirilmesi işi, Mihaliç Kaymakamlığı’na bırakılmıştır. Ayrıca 
Mihaliç Kaymakamı’na leke çıkaran suyun şişelenerek satılması için gerekli 
olan şişeleri bir an evvel İstanbul’dan temin etmesi yönünde talimat verilmiştir 
(BOA. DH. MUİ: 1325 R.). 

Yöreden elde edilen kil madenin değerlendirilmesine yönelik önceki 
senelerde de bazı teşebbüslerin yapıldığı tespit edilmiştir. Mihaliççik 
Kazası’nda bulunan kil madeni için 1895 yılında bir fabrika kurulması 
yönünde çalışmaların gerçekleştirildiği anlaşılır. Kil madeni ile bir miktar 
sabunun karıştırılarak çamaşırlar için ucuza temizlik maddesi üretecek bir 
fabrikanın kurulması planlanmıştır. Hatta bunun için İstanbul’dan bir de 
sabuncu ustası getirtilmiştir (Ankara Gazetesi, 20 Mayıs 1895). Ancak Teftiş 
Heyeti’nin raporundan anlaşılacağı üzere bu proje hayata geçirilememiştir.

Teftiş raporunda yeraltı zenginliklerinden bahsedilirken krom ve gümüş 
madeninden bahsedilmemektedir. Bu durum kasabaya bir saat uzaklıktaki 
krom ve gümüş madeninden yeterli oranda bir gelir elde edilemediğinin 
kanıtı olsa gerektir. Gerçektende 1907 yılında yayınlanmış olan Ankara 
Vilayet Salnamesi’nde nakliyenin güçlüğü nedeniyle bu maden rezervlerinden 
yeterince istifade edilemediği belirtilmiştir (Ankara Vilayet Salnamesi, 1325 
(1907): 126–127).

6. Belediye İşleri
Teftiş Heyeti, belediye etkinliklerinin kontrolünü de mülki idarenin 

sorumluluk alanında değerlendirmiştir. Şehir ve kasabaların düzenli bir 
şekilde imarı önemli bir görev olarak ele alınmıştır. Ancak Heyet raporundan, 
Ankara’da incelenen yerleşim merkezlerindeki belediye işlerinin ihmal edildiği 
anlaşılmaktadır. Yerel idarenin ihmalkârlıkları sonucunda yeni gelişmekte 
olan Mihalıççık Kasabası içindeki mahalle ve sokak yollarının düzensiz 
olduğu, evlerin ve bazı kamu binalarının gelişigüzel inşa edildikleri ve düzenli 
bir yerleşim anlayışından uzak bir yapılanmanın meydana gelmekte olduğu 
belirtilmektedir. Gelişmeye müsait bir durumda olan Mihalıççık Kasabası’nın 
bir an evvel bir plan dâhilinde gelişmesi gerekli bulunmuştur. Mihalıççık 
Kasabası’nda oluşturulacak olan cadde, mahalle, sokak yollarının belirlenmesi 
ve altyapısını kâğıt üzerinde belirleyecek bir kasaba imar krokisi için harita 
çiziminden anlayan bir kalfa görevlendirilmiştir. Sivrihisar Kasabası’nın 
yerleşim planını çizen bir kalfanın çalışmaları yeterli bulunarak, Mihalıççık 
için yapılacak plan için de bu şahsın görevlendirilmesi yoluna gidilmiştir. 
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Mihalıççık kasabasının planı oluşturulduğunda, Demiryolu Kumpanyası’nın 
mühendisleri ile diğer mühendislerin bir araya gelerek kasabada yapılacak 
yollar ve yönleri hakkında yeniden görüşmeleri kararlaştırılmıştır. 
Ayrıca kasabada yapılacak yeni binaların da bir imar planı doğrultusunda 
yapılması kararlaştırılmıştır. Haymana’da yerleşim planını hazırlayacak 
bir uzman bulunamamıştır. Haymana yerleşim planını hazırlayacak bir 
uzman bulununcaya kadar, binaların inşası işinde uyulacak bir talimat yerel 
idarecilere iletilmiştir (BOA. DH. MUİ: 1325 R.).

7. Adli Durum
Mülki idarenin sorumluluk alanlarından biri de adli yapının 

işleyişini temin etmektir. Yöre kırsalındaki emniyetin sağlanması, yerleşim 
merkezlerindeki güvenliğin temini de kaymakam ve valilerin sorumluluklarına 
dâhil edilmiştir. Yerleşim merkezleri ya da kırsalında işlenen suçların failleri 
ve mahkemelere intikal eden davaların sıhhatli bir şekilde yargılanmaları 
süreci de mülki idarenin denetimi altına alınmıştır. Ankara’da mülki teftiş 
amacıyla bulunan yetkililer, pek çok faili bulunamayan suçların bulunduğunu 
tespit etmiştir. Bazı davalara ilişkin ceza kararı verilmiş olan suçluların 
ise kolluk kuvvetlerinin takipsizliği nedeniyle uygulamasının yapılmamış 
olduğu belirlenmiştir. Suçluların yakalanmasından sorumlu kolluk kuvvetleri 
ve yargılanmalarından sorumlu adli yetkililerin yoğun bir şekilde çalışarak 
sorunların giderilmesi talimatı verilmiştir. Yörede bulunan mülki yetkililerin 
de bu sorunların giderilmesinde daha dikkatli davranmaları tavsiye edilmiştir 
(BOA. DH. MUİ: 1325 R.). 

8. Yeni Bir İdari Yapının Kurulması Gerekliliği
Ankara Vilayeti’nde bulunan mülki idarecileri teftiş eden heyetin yedi 

alanda belirlediğimiz sorumluluklar konusunda incelemelerde bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak, Teftiş Heyeti’nin incelemelerine esas oluşturan 
yeni bir idari yönetim biriminin kurulması gereğine ilişkin incelemelerini 
doğrudan yöre idarecilerinin sorumluluk alanı olarak değerlendirmek hatalı 
olacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki, yeni bir idari yapının oluşumuna 
dair gereklilik yöre idarecilerinin sorumluluk sahalarındaki yetkinliklerinin 
sınanması ve burada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi yönünde ortaya 
çıkan idari bir tedbir olarak değerlendirilmiştir. Kısacası Ankara’da teftiş 
edilen idari yapı ve idareciler görevlerini layıkıyla icra etmiş olsalardı, 
yeni bir idari yönetim biriminin oluşumuna yönelik kararlara gerek 
kalmamış olacaktı. Anlaşılacağı üzere Teftiş Heyeti’nin yöre idarecilerinin 
sorumlulukları çerçevesinde yaptığı incelemelerde tespit edilen eksikliklerin 
asıl nedeni, yönetsel alanların genişliği ve yöneticilerin sorumluluklarının 
fazlalığı şeklinde değerlendirilmiştir. Sorunun çözümü doğrultusunda Teftiş 
Heyeti’nin önerisi, yönetim birimlerinin sorumluluk sahalarının daraltılması 
olmuştur. Yetki alanın daraltılması ise, yeni bir idari birim oluşturularak 
mevcut idari yapının yetki sahasının bir bölümünü oluşturulacak yeni yapıya 



kebikeç / 29   2010

50

devretme yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda birkaç farklı 
alternatifin getirilmesi de yörenin ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştirilen 
bir durum tespiti olarak değerlendirilmelidir. Merkezi yapının talimatıyla 
harita üzerindeki keyfi bir vilayet ya da ilçenin oluşturulması mümkün olmakla 
beraber, Teftiş Heyeti’nin raporu ve bu raporda öne sürülen tavsiyeler yerel 
bir inceleme ve yerel ihtiyaçların dikkate alınarak bilinçli bir idari taksimatın 
yapılmaya çalışıldığını doğrular. Teftiş Heyeti’nin yöredeki mülki idarecilerin 
sorumluluk alanlarındaki eksikliklerini gidermek amacıyla yeni bir idari 
taksimatın yapılması yönünde öne sürdükleri tavsiyeleri incelemekte yarar 
vardır.

a) Liva, Müstakil Sancak ve Kaza Oluşumuna Dair Değerlendirme
Öncelikli olarak Ankara Vilayeti’nden bazı kazaların ayrılarak yeni 

bir yerleşim biriminin oluşturulması ya da bazı kazalardaki nahiyelerin kaza 
statüsüne yükseltilmesi konusundaki gerekliliğin nedenleri ele alınmıştır. 
Teftiş raporundan anlaşıldığı üzere, Ankara Vilayeti’nde yeni bir idari 
yapılanmaya yönelik incelemeler daha önce de gerçekleştirilmiştir. Teftiş 
raporunda belirtildiği üzere önceki incelemelerde dikkate alınarak, idari 
yapıda yeni bir idari haritanın oluşumuna dair tespitler değerlendirilmiştir. 
Ankara Vilayeti’nin geniş bir sınıra sahip olduğu belirtilmektedir. Bu özelliği 
ile Ankara Vilayeti’nin yalnızca merkez sancağı birkaç Osmanlı vilayetini 
içine alacak kadar geniştir. Ankara merkez sancağı Adana Vilayeti’nin sahip 
olduğu arazinin tamamına denk bir sahaya sahiptir. Ankara merkez sancağının 
nüfus itibariyle de aynı gelişmişliğe sahip olduğu anlaşılır (BOA. DH. MUİ: 
1325 R.). 

Ankara merkez sancağı 1882 yılında iki nahiyenin kazaya 
dönüştürülmesi ile birlikte 12 kazadan oluşan bir yönetsel yapıya kavuşmuştur 
(Onat, 1990: 10). Ancak 1903–1914 yılları arasında 10 kazaya sahip bir idari 
yapı ile yönetilmiştir. Gerçektende Zir ve Çubukabad kazaları 1882 yılından 
itibaren kaza olarak yönetilirken, 1903 yılında bu mevcut idari durumlarını 
kaybederek nahiye konumuna gerilemişlerdir (Güler, 2007: 26,31 ). 

Teftiş Heyeti’nin 1909 yılındaki tespitlerine göre, 1903 yılından beri 
nahiye konumuna indirilen Zir ve Çubukabad’ın yeniden kazaya yükseltilmesi 
ile birlikte Ankara merkez sancağı toplamda, 12 kazaya sahip bir yapıya 
kavuşmuş olacaktır. Bu kadar geniş bir sancağın idaresi bazı yönetsel sorunları 
beraberinde taşıdığı için batıda bulunan bazı kazaların ayrılarak yeni bir idari 
sınır değişikliğine gidilmesinin uygun olacağı belirtilmektedir. Böylelikle 
nüfusun da daha iyi idare edilebileceği öne sürülmüştür (BOA. DH. MUİ: 
1325 R.). Anlaşılacağı üzere yeni yapılması tasarlanan idari sınır değişiklikleri 
ve yeni nahiye, kaza, sancak ve vilayet oluşumlarında öncelikli olarak geniş 
idari sınırlar ve nüfus dikkate alınmıştır. Ankara merkez sancağında izlenecek 
idari sınır değişikliğinde şu önerilerde bulunulmuştur:
1) Ankara merkez sancağının yönetim sahasını daraltarak yeni bir sancak 
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sancak (Liva) merkezi olarak Mihalıççık 
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Kazası belirlenmiş ve bu oluşacak olan idari yapıya Beypazarı, Nallıhan ve 
Sivrihisar’ın da eklenmesi planlanmıştır. Bu arada Mihalıççık’ın oluşacak 
olan yeni idari yapının merkezi olarak belirlenmesindeki etmenlerin de 
belirtildiği anlaşılmaktadır. Her şeyden önce oluşturulacak olan sancak 
merkezinin Mihaliç olmasındaki en belirleyici unsur, konuşlandığı yerin bir 
yerleşim mahalli olarak gelişime uygun arazi yapısına sahip olmasıdır. Ayrıca 
Mihalıççık’a yakın bir noktada bulunan lezzetli bir içme suyu kaynağı da 
özellikle belirtilen konulardan birisi olarak dikkat çeker. Mihalıççık Kazası 
çevresinde bulunan ormanlık alan ve denizden 1.300 metre yükseklikte olması 
da ele alınan konulardan birisi olmuştur. Bu durum Osmanlı döneminde 
oluşturulacak yerleşim mahallerinde uygun temiz havaya da dikkat edildiği 
gerçeğini de kanıtlar. Kısaca, Osmanlı yönetiminin yeni bir idari birimin 
kurulması söz konusu olduğunda dikkate aldığı üç önemli unsur vardır: 
Ölçütler, yerleşim mahalli olarak konutlaşmaya müsait geniş ve uygun bir 
arazi yapısı, temiz su kaynağı ve temiz bir hava. Mihalıççık Kazası bu üç 
önemli belirleyici unsurdan da olumlu not almayı başarmıştır. Ancak bir sancak 
merkezi olacak olan Mihalıççık Kazası’nın tabi tutulduğu başka ölçütler de 
vardır. Bunlardan birisi ekonomik anlamda yeterli gelir kaynaklarına sahip 
olup olmadığıdır. Bu kapsamda Mihalıççık Kazası’nda kil ve diğer bazı 
maden türlerinin bulunduğu tetkik edilmiştir. Yine Mihalıççık Kazası’nın 
yıllık 6.000 liralık bir vergi gelirine sahip olduğu da vurgulanmıştır. Bir diğer 
dikkat edilen unsur da sancak merkezi olarak değerlendirilen Mihalıççık’ın 
diğer kazalara olan uzaklıklarıdır. Bu noktada Beypazarı ve Nallıhan arasında 
bulunan Mihalıççık’ın her iki kazaya da uygun mesafede bulunduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca Mihalıççık’a Sarıköy İstasyonu vasıtasıyla 4–5 saat uzaklıkta 
olan Sivrihisar’ın da Ankara merkezine nazaran Mihalıççık’a daha yakın 
olduğu değerlendirilmiştir. Mihalıççık ve Sivrihisar arasında gerçekleştirilen 
meyve, kil ve kereste ticaretinin de bir hayli ileri düzeyde ticari bir birlikteliği 
sağladığı belirtilmektedir. Aynı şekilde Nallıhan ve Beypazarı arasında da 
ticari bir irtibatın bulunduğu anlaşılmaktadır (BOA. DH. MUİ: 1325 R.). 

2) Bursa Vilayeti’ne bağlı olan Eskişehir Kazası’nın buradan ayrılarak 
bağımsız bir Liva merkezi haline dönüştürülmesi fikri ileri sürülmüştür. Ticari 
ilişkilerini ağırlıklı olarak Eskişehir ile sürdüren ve Ankara Vilayeti’ne bağlı 
olan Mihaliç, Nalluhan ve Sivrihisar kazalarının da Eskişehir’e bağlanması 
öngörülmüştür. Eskişehir Kazası’nın sancak merkezi haline dönüşmesi 
ile birlikte bu kazaya bağlı olan Seyitgazi ve Mihalgazi nahiyesinin kaza 
statüsüne yükseltilmesine karar verilmiştir. Böylelikle Bursa Vilayeti’nden 
ayrılacak olan Eskişehir Kazası, Mihalgazi ve Seyitgazi nahiyelerinin 
kazaya dönüştürülmesi ile birlikte üç kaza ortaya çıkmış olacaktır. Ankara 
Vilayeti’nden ayrılması uygun bulunan Mihaliç, Nalluhan ve Sivrihisar ile 
birlikte Eskişehir merkezli olarak yeni oluşturulacak olan Müstakil Liva 
toplam altı kazanın yönetimini üstlenmiş olacaktır. Bu durum oldukça geniş 
bir sahayı kontrol eden ve sorumlulukları da o nispette yoğunlaşan bir idari 
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yapıyı ortaya çıkaracağından yönetsel anlamda yeni sorunlara sebebiyet 
vereceği dikkate alınarak irdelenmiştir (BOA. DH. MUİ: 1325 R.). 

3) Sonuç önerisinde Teftiş Heyeti’nin, üzerinde inceleme yapılan her iki idari 
birime ilişkin olarak yönetsel anlamdaki değerlendirmeleri dikkate alarak bir 
karara vardığı anlaşılmaktadır.  Teftiş heyeti yeni oluşacak olan idari birimlere 
dair değerlendirmelerini üç safhada sonuçlandırmıştır.

A) İki adet Müstakil Liva kurulabilir. Bu müstakil livalar Eskişehir 
Müstakil Livası ve Mihaliç Müstakil Livası adlarıyla oluşturulabilir. 
Bursa’dan ayrılacak olan Eskişehir’in müstakil liva merkezi olması 
halinde de Seyitgazi ve Mihalgazi nahiyeleri kazaya dönüştürülerek 
Eskişehir’e bağlanabilir. Mihaliç Müstakil Livası’nın da Mihaliç 
merkez olmak üzere Nallıhan, Sivrihisar ve Beypazarı ile birlikte 
oluşturulması mümkündür (BOA. DH. MUİ: 1325 R.). 

B) Eskişehir Müstakil Livası, kazaya dönüştürülecek olan Seyitgazi 
ve Mihalgazi yerleşim mahalleri ile birlikte kurulabilir. Ankara’nın 
batısında yer alan Mihaliç, Nalluhan, Beypazarı ve Sivrihisar kazaları 
da Mihaliç merkez olmak üzere Sancak konumunda yine Ankara 
Vilayeti’ne bağlı olarak yönetilebilir (BOA. DH. MUİ: 1325 R.).

C) Eğer her iki seçeneğin de gerçekleşmesi mümkün olmazsa Eskişehir 
merkez olmak üzere Ankara’ya ait olan Mihaliç, Sivrihisar ve 
Nallıhan ile birlikte yeni bir sancak oluşturulması gerekir. Bu durumda 
Mihalgazi ve Seyitgazi nahiyeleri de mevcut nahiye konumlarını 
korumaya devam etmelidir (BOA. DH. MUİ: 1325 R.). Teftiş raporunu 
hazırlayanların 1909 yılında öne sürdükleri bu öneri 1910 yılında 
Hüdavendigar (Bursa) Vilayeti’ne bağlı olmak üzere Eskişehir’in 
üçüncü sınıftan bir Livaya dönüştürülmesi şeklinde yenilenmiştir. 
Oluşturulacak olan üçüncü sınıf Liva’ya ise Ankara’ya bağlı bulunan 
Mihalıççık, Nallıhan ve Sivrihisar kazalarının bağlanması uygun 
bulunmuştur (BOA, İ.DH. : 1328). Ancak bu önerinin de uygulamaya 
geçirilemediği anlaşılmaktadır.

Teftiş raporunda 1909 yılı itibariyle sunulan önerilerin daha önceden 
de idari yapı içinde dikkate alındığı tespit edilmiştir.  Örneğin 1889 yılında 
Eskişehir Kazası’nın Mutasarrıflık şeklinde idare edilmesine dair Hüdavendigar 
(Bursa) valiliğinden görüş talep edilmiştir (B.O.A. DH. MKT. : 1307). Aynı 
yılı takip eden 1890 yılında da konu bir kez daha ele alınarak oluşturulması 
planlanan Osmaniye Sancağı’na Eskişehir Kazası’nın bağlanmasının uygun 
olup olmayacağı yine Hüdavendigar (Bursa) valiliğine sorulmuştur (BOA. 
Y.MTV. : 1308).  Ancak bu yıllardaki önerilerde, göçmenler (Tatar) nedeniyle 
artan nüfusun daha iyi idare edilebilmesi için Eskişehir’de oluşturulmasına 
ihtiyaç duyulan yönetsel bir yapının varlığı planlanmıştır. Ankara ve ona 
bağlı kazaların en azından 1889–1889 yıllarındaki değerlendirmelerde ele 
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alınmadığı anlaşılmaktadır. Yine de 1909 ve 1910 yıllarında gerçekleştirilen 
teftiş gezileri 1914’de bir sonuca ulaşmış ve Eskişehir Kazası Müstakil bir 
Liva yapılarak Ankara’ya bağlı olan Mihaliç ve Sivrihisar kazaları da bu yeni 
yönetsel yapının bir parçası olarak kabul edilmiştir (BOA, İ.DH. : 1333). 
Eskişehir Müstakil Livası’nın kuruluşunu takip eden aylar ve seneler içinde 
eski idari bağlılık nedeniyle bazı aksaklıkların yaşandığı tespit edilmiştir. 
Örneğin önceden Ankara’ya ait olan kazaların bir müddet daha vergi ve 
askerlik işlerinin bağlı oldukları Eskişehir Livası tarafından değil de Ankara 
Vilayeti tarafından yürütüldüğü anlaşılmaktadır. 
b) Nahiye Oluşumuna Dair Değerlendirme

Teftiş Heyeti’nin değerlendirmeleri bir hayli karışık olmakla beraber 
yeni bir idari yapının ve sınır haritasının gerekliliğini ortaya koymada önemli 
kanıtlar sunmaktadır. Teftiş Heyeti’nin yöredeki incelemeleri sonrasında 
tespit ettiği bir diğer idari yapının sınırsal anlamda daraltılması ya da yeni 
idari konum değişiklikleri ile ilgili değerlendirmeler Haymana Kazası ile 
ilgili olanıdır. Bu konuda ele alınan öncelikli iki unsur, bir önceki müstakil 
liva ve sancak oluşumuna yönelik önerilerde olduğu gibi nüfus ve geniş 
sınırlara sahip yetki sahasının kontrolündeki güçlüklerdir. Bu doğrultuda 
Haymana Kazası bünyesinde iki adet nahiye oluşumuna yönelik tespitlerde 
bulunulmuştur.

Ankara merkez sancağına bağlı bulunan Haymana Kazası, 200 
adet köyden oluşan bir yerleşim birimidir. Kazadaki köylerin bazıları kaza 
merkezi olan Haymana’ya 15 saat kadar uzaklıkta kurulmuştur. Oldukça 
geniş bir idari yönetim sahasını kapsayan Haymana Kazası’nda Kürt köyleri 
de bulunmaktadır. Haymana Kazası’nda bir köyün nahiyeye dönüştürülmesi 
uygun bulunmuştur. Böylelikle yöre idarecilerine, idari anlamdaki 
sorumluluk sahasını daraltarak kolaylık sağlanması planlanmıştır. Haymana 
Kazası’nda bulunan Kürtlere ait yerleşim mahallerinin idari anlamda daha iyi 
denetlenebilmesi ve yönetimi için Kürt Gökgözü köyü merkez olmak üzere 
Kürt köylerinin bağlandığı bir nahiyenin oluşturulması gerekli bulunmuştur 
(BOA. DH. MUİ: 1325 R.). Yenice nahiyesine bağlı olan Kürt Gökgözü 
köyünün adı 19 Ağustos 1930 tarihinde, Sandıranköy olarak değiştirilmiştir 
(Keskin, 2007: 196).

Haymana Kazası’nda bulunan Polatlı Demiryolu İstasyonu, hububat 
nakliyatı ve ticari etkinlikler açından Ankara vilayet merkezinden sonraki 
en önemli yerleşim mahallerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Polatlı 
İstasyonu, Haymana kaza merkezine yürüyüş mesafesi olarak 6 saat 
uzaklıkta bulunmaktadır. Bu uzak mesafe nedeniyle gerek Polatlı ve gerekse 
civarındaki köylerin resmi ve ticari ilişkileri açısından Haymana Kazası’na 
bağlı bulunmaları bazı aksamaların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu 
yönetsel sorunların giderilmesi ve oldukça geniş sınırlara sahip olan Haymana 
Kazası’nda oluşturulacak olan Gökgözü nahiyesine ilave olarak Polatlı’da bir 
nahiye kurulmasına karar verilmiştir. Polatlı merkez olmak üzere civarındaki 
Haymana’ya ait bazı köyler ve Ankara Vilayet merkezine bağlı Zir nahiyesi ve 
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Ayaş Kazası’nın Polatlı yerleşim mahalline yakın olan köyleri birleştirilerek 
yeni bir nahiyenin oluşturulması üzerinde durulmuştur. Teftiş komisyonunun 
tespitlerine göre; teftiş komisyonunun incelemelerinden birkaç sene önce de 
Polatlı’da bir takım yerleşim birimlerinin nüfus ve iskân anlamında gelişimine 
yönelik teşebbüslerin olduğu belirlenmiştir.  Polatlı İstasyonu vasıtasıyla ticari 
işlemlerini yürüten bazı tüccarlar Polatlı İstasyonu karşısında yer alan havadar 
bir tepenin üzerinde aileleri için evler inşa etmek istemişler ancak inşaat izni 
alamadıkları için bu teşebbüslerini gerçekleştirememişlerdir. Ankara Vilayet 
Meclisi, Teftiş Heyeti’nin incelemeleri ve tespitleri doğrultusunda tüccarların 
daha önce tespit ettikleri bu tepe ve civarında inşaat ve iskân için gerekli 
izinleri verme kararı almıştır. Ayrıca yeni oluşturulacak olan bu yerleşim 
mahallinin şehircilik açısından düzenli olabilmesi için cadde ve sokakları 
ile alt yapısının bir harita ile tespiti için de gerekli kararları almıştır. Ayrıca 
Polatlı’da yerleşecek olanlara bir dönümden fazla arazi tahsisi yasaklanmıştır. 
Polatlı’da inşaat yapacak olan ev sahiplerinin, evlerinin önünde yer alan 
alana ağaç dikmeleri şartı da karara bağlanmıştır. Ankara Vilayet Meclisi, bu 
kararları ile imar planı oluşturulmuş yeni nahiye merkezinin zarif bir yerleşim 
mahalli olmasını sağlamayı planlamıştır. Teftiş Heyeti üyeleri ise, oluşacak 
olan Polatlı Nahiyesi’nin ticari ve ekonomik açıdan hızla kalkınacağını ve 
ileride kaza konumuna yükselebileceğini öngörmüştür (BOA. DH. MUİ: 
1325 R.).

Sonuç itibariyle, Teftiş Heyeti resmi yazışmalar yoluyla on ay hatta 
bir yılda oluşması muhtemel idari sınır değişimlerini yerinde inceleyerek 
on beş günde gerekli işlemleri gerçekleştirmeyi başarmıştır. Bu incelemeler 
esnasında yöre halkı ve idarecilerinden yönetsel sorunlarla ilgili olarak da 
dilekçelerin yazılı ve sözlü olarak bizzat komisyon üyelerince elden alındığı 
ve değerlendirildiği anlaşılmaktadır. İdari yapının sorumluluk sahasını ortaya 
koyan teftiş raporu yeni yönetsel birimlerin oluşması içinde makul önerileri 
belirlemiştir. Ancak bu teftiş gezileri esnasında halkın önerilerinin de dikkate 
alındığı anlaşılır. Örneğin 1909 yılındaki teftiş gezisi nedeniyle Eskişehir’e 
bağlı olan bazı köylüler, ulaşımda sıkıntı çektikleri ve Çifteler Nahiyesi adı 
altında oluşturulacak olan yeni bir yönetsel birim sayesinde resmi işlemlerini 
ve sorumluluklarını daha kolay yerine getireceklerine dair dilekçeler 
vermişlerdir. Bu öneri ve talepleri merkezi hükümet tarafından anlayışla 
karşılanmış ve yen bir yönetsel yapının oluşumuna izin verilmiştir (BOA, DH. 
MKT, : 1327). O halde incelediğimiz teftiş gezisi raporunu hazırlayanların, 
yöredeki halk ile hükümetin iletişimi konusunda çıkan sorunların çözümünde 
cesaretlendirici bir çalışma gerçekleştirdiği belirtilebilir.
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Özet: Osmanlı Devleti bazı durumlarda idari coğrafyanın değişimine tanıklık etmiştir. 
İdari yetki sahasındaki değişimin sebepleri çeşitlilik arz etmektedir. Osmanlı’nın 
son yüzyılında idari yapı ile ilgili yapılacak değişikliklerin hedefi de daha etkili bir 
taşra yönetimi oluşturmaktır. Ancak taşrada oluşturulacak idari yapının merkeze 
olan liyakati de öncelikle ele alınan konulardan birini oluşturur.  Çalışmamızda, 
1909 yılında gerçekleştirilen bir teftiş raporundan yola çıkılarak idari yapı ile ilgili 
bazı veriler elde edilmiştir. Yeni bir yerleşim biriminin oluşumunda aranan ölçütler 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Ankara ve Bursa vilayetlerinin genişliği nedeniyle idari 
anlamda bazı sorunlar yaşayan vali ve kaymakamların yanı sıra yöre sakinlerinin 
de talepleri dikkate alınmıştır. Böylece Ankara ve Bursa vilayetleri arasında kalan 
Eskişehir ya da Mihaliççik kazalarından birisinin Liva merkezine dönüştürülerek, 
iki vilayet arasında yeni bir yerleşim merkezinin oluşturulması hedeflenmiştir.  Bu 
amaçla gerçekleştirilen teftiş gezisine ait rapor sayesinde yöre idarecilerinin görev 
yetki sahalarını da belirlemek mümkündür.  Valinin sorumluluk sahasına giren pek 
çok alanda elde edilen veriler Beypazarı, Haymana, Mihaliççik, Polatlı, Sivrihisar 
ve çevresi ile ilgili sosyal ve ekonomik bilgiler içerir. Çalışma sahasında yer alan 
yerleşim birimlerinde yaşayan Kürt ve Yahudilerle ilgili bilgilerde, yönetsel anlamda 
değerlendirilmiştir.

Anahtar sözcükler: Ankara, Bursa, Eskişehir, Beypazarı, Haymana, Mihaliççik, 
Polatlı, Sivrihisar, Kürt, Yahudi.
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An Example for Investigation of Ottoman Administrative: A Report for 
emerging of a new sub-province in Ankara (1909).

Abstract: Ottoman State had witnessed to the change of administrative geography 
in certain cases.  The causes for the division of authority zones in the matter of 
administrative have got a various reasons.  The division of authority zones in the 
matter of administrative aims to place in the suburb more affective control in the last 
century of the Ottoman State. Nevertheless the loyalty of ruling class in the devised 
administer in the suburb has been primarily considered within the administrative 
context. In our study, some clues have been obtained by stepping on the same way 
after the investigation report, done in 1909. The measures of establishing a new 
administrative centre are tried to be defined. The asking of governors, in the city or 
town and the request of the inhabitants who faced some difficulties because of the 
large borders of Ankara and Bursa province are also considered in this study. It is 
thus find out that the new devised administrative centre would have been merged 
either in Eskisheir or Mihaliççik between the Ankara and Bursa provinces. It is also 
possible to define the authorities of ruling class in the provinces by scrutinising in to 
the investigation report. Those clues within the authorities of the ruling class give 
valuable information about the social and economy of the vicinity such as Beypazarı, 
Haymana, Mihaliççik, Polatlı and Sivrihisar. The information about the Jew and the 
Kurds, lives in the study field is also evaluated within the climate of the administration. 

Key Words: Ankara, Bursa, Eskisheir, Beypazarı, Haymana, Mihaliccik, Polatlı, 
Sivrihisar, Kurds and Jews.


