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Osmanlı Polis Kıyafetleri ve Müteahhit Terziler (1908-1923)
Güler Yarcı*

Giriş
Temmuz 1908’de Meşrutiyet’in ikinci defa ilan edilmesi, Osmanlı devleti teşkilatında
esaslı değişikliklerin habercisi oldu. Başlayan yeni süreçten etkilenen kurumlardan biri
Zaptiye Nezareti idi. Bu nezaret 1326/1908’de lağvedildi, 1327/1908-1909 yılında asayiş ve
güvenlikle ilgili muamelelerin yürütülmesi amacıyla, Dahiliye Nezaretine bağlı olarak
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti kuruldu. Asayiş ve güvenliğin yanı sıra, personel ve ofislerle
ilgili tayin, terfi, ceza, emeklilik, ve benzeri özlük işlerinin yürütülmesi amacıyla, Müdüriyet
bünyesinde çeşitli şubeler açıldı. Bunlardan Levazım Müdüriyetine, teşkilatın merkez ve
taşrada ihtiyaç duyduğu araç gereç, demirbaş eşya, silah ve mühimmat, kırtasiye, yakacak ve
benzeri maddeler ile personelin giyim kuşamını temin etmek görevi verildi.
Bu araştırmada, bir taraftan hazır giyimin ülkemizde ve dünyada henüz yaygın
olmadığı ve tercih edilmediği bir dönemde Osmanlı polis kıyafetlerinin model ve nitelikleri
ile imalatın hangi şartlarda geçekleştiğine dair hukuki, idari ve mali mevzuat üzerinde
durulmakta; diğer taraftan, birkaç büyük savaş dönemine rastlayan bu kısa süreçte, devletin
içinde bulunduğu maddi sıkıntılar dolayısıyla emniyet mensuplarının kıyafetleri hususunda
yapılan tasarruf tedbirlerine ve yaşanan yoksulluk ile yolsuzluklara dair misaller verilerek,
döneme ışık tutulmaya çalışılacaktır.

I. İstanbul Vilayeti, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti ve İstanbul Polis
Müdüriyetinin

Kurulması,

Polis

Nizamnamesi’nin

Hazırlanması

ve

Emniyet

Mensuplarının Elbise İstihkakı
A. İstanbul Vilayeti, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti ile İstanbul Polis
Müdüriyetinin Kurulması
Hususi bir kanunla, 1909 yılında, merkezi İstanbul olmak üzere İzmit, Çatalca,
Beyoğlu ve Üsküdar sancakları ile Şehremaneti’ne bağlı altı kazadan meydana gelen İstanbul
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vilayeti, 2. sınıftan bir vilayet olarak teşkil edildi.1 Aynı zamanda Zaptiye Nezareti kaldırıldı,
yerine Dahiliye Nezareti’ne bağlı olmak üzere Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti [Polis
Müdüriyet-i Umumiyesi] adı altında yeni bir idare kuruldu. Bundan sonra, asayiş ve
güvenlikle ilgili maddelerin doğrudan doğruya İstanbul vilayetine ve unvanca bahis konusu
Müdüriyete bağlı olması gerektiğine hükmedilerek, bu görüş bütün vilayetlere ve gayrı
mülhak livalara tamimen tebliğ edildi.2 Hemen sonraki adım, Osmanlı vilayetlerinin hepsinin
idare-i umumiye-i zabıtasıyla mükellef ve nezaret-i vilâyât polis müdüriyetlerine şâmil olmak
üzere kurulan Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine bir müdür tayini oldu. Bu makama Miralay
Galip Bey atandı ve tayin kararı, resmî makamlara bildirildi.3
Atamayı izleyen dönemde, yeni bir mesele üzerinde müzakere sürecine girildi.
Osmanlı memleketlerinde tesis edilecek vilayet Polis Müdüriyetleri ve Serkomiserlikler,
hükümet merkezi İstanbul’daki Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine bağlı olarak görev
yapacağından; bundan sonra payitahttaki zaptiye işlerini Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinin
mi, yoksa İstanbul Vilayeti Polis Müdüriyetinin mi yürüteceği,4 tartışılmaya başlandı. Polis
kıyafetlerinin teminine dair tahsisatın, her vilayetin kendi bütçesinde ayrı ayrı gösterilmesine
rağmen; çoğu zaman elbise tedarikinde merkezin, yani doğrudan Emniyet-i Umumiye
1

Meclis-i Mebusân-ı Osmânî’nin birinci devre: 1325/1909-1910 - 1324/1908-1909 tarihli toplantısında İstanbul
Vilayeti’nin Teşkili ve Zabtiye Nezareti’nin Dahiliye Nezareti’ne Merbut Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine
Tahviline ve İstanbul Vilayeti Polis Müdüriyetinin Tensikatı’na Dair Dahiliye Encümeni Tarafından Düzenlenen
Mazbata Lâyihâsı (Dersaadet, Matbaa-i Amire, s. 9/3); BOA, DH.MUİ, nr. 21-3/17, 27 B 1328/14 Ağustos 1909,
ek 1/2, 9/1).
2
BOA, DH.MUİ, nr. 21-3/17, 27 B 1328/14 Ağustos 1909.
3
1909 Ağustosu’nun son günlerinde, tebligatın gönderilmediği ya da yerine ulaşmadığı livalar olup; aralarında
Canik Mutasarrıflığı da bulunmakta idi. Yazılı emir ve bilgi ulaşıncaya kadar, buralarda, jandarma ile diğer
inzibata müteallik hususlar hâlâ Zabtiye Nezareti’ne yazılmakta idi (Liva Polis Komiserliği’ne gelen 6 Ağustos
1325/19 Ağustos 1909 tarihli telgraf name ve Canik Mutasarrıfı’nın hususa dair 8 Ağustos 1325/21 Ağustos
1909 tarihli yazısı: BOA, DH.MUİ, 21-3/17, 27 B 1328/14 Ağustos 1909, ek 2.)
4
İstanbul vilayeti için hazırlanan kanun lâyihasının birinci maddesine göre, “İstanbul vilayetinin umumi zabıta
görevleri bundan sonra doğrudan doğruya Dahiliye Nezareti’ne kalmak üzere Emniyet-i Umumiye
Müdüriyetine; vilayetin mülki idaresiyle şehrin umumî belediye idaresi de İstanbul vilayeti valisi, şehremini ve
devletçe münasib bir zat uhdesine verilecek” idi. İkinci maddede ise, “27 N 1294/5 Ekim 1877 tarihli Dersaadet
Belediye Kanunu ile İstanbul Vilayeti Teşkilatı’na dair olan kanunun işbu kanun ile tadil edilmek imkânı bâkidi”
denilmekte idi (BOA, DH.MUİ, nr. 21-3/17, 27 B 1328/14 Ağustos 1909, lef 11). İstanbul Vilayeti ile Emniyet-i
Umumiye Müdüriyetinin Teşkili hakkında Meclis-i Mebusan tarafından tâdilen kabul ve tasdik edilen hususi
kanunun dördüncü maddesinde de “Vilayetin vezaif-i zabıtası suret-i mutlakada olarak İstanbul valisinin emir ve
idaresinde olmak üzere İstanbul Vilayeti Polis Müdüriyetine tevdi’ edildiğ” kayıtlı ise de, 14 Teşrinievvel
1325/27 Ekim 1909 tarihinde Dahiliye Nezareti’nden Sadaret’e gönderilen bir yazıda “Hususi bir mevki ve
öneme sahip bulunan nefs-i İstanbul şehrinin zabıta görevlerine bakacak merciin de önemi” vurgulanarak,
payitaht zabıtası’na dair yeni düzenlemeler talep edilmekteydi (Gös. yer, ek 6/1). Şehremini ve İstanbul vilayeti
vali vekili, 1910 Temmuzu’nda, “İstanbul inzibat işlerine ait görevlerin kanunen vilayete ait olması gerekiyorsa
da Osmanlı hükümetinin payitahtında ve idare-i devletin ve Osmanlı memleketlerinde mevcut mali ve ticari
müesseselerin merkezi olmakla beraber, bir milyona yakın nüfusu bulunan İstanbul şehrinin vezaif-i umum
zabıta görevlerinin Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine verilmesini, zabıta muamelelerinin de hâlâ o suretle
cereyan ettiğini” bildiriyordu (Aynı yer, ek 12: Şehremaneti Mektubi Kalemi’nin 13 Temmuz 1326/19 B
1328/27 Temmuz 1910 tarih ve 245 sayılı yazısı).
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Müdüriyetinin inisiyatifi elinde bulunduracağı dikkate aldığında, bu hususun konumuz
itibariyle de önemli olduğu muhakkaktır.
B. Polis Nizamnamesi, Emniyet Mensuplarının Elbise İstihkakı ve Levazım
Müdüriyetinin Görevleri
1. Polis Nizamnamesi ve Polis Elbiseleri
1325/1909 yılında hazırlanan Polis Nizamnamesi’nin5 birinci fasıl ilk maddesinde,
“polis, emniyet-i umumiyeyi muhafaza ve âsâyişin devam ve istikrarını temin vazifesiyle
mükelleftir” denilerek, görev tarifi yapılmaktadır. İkinci maddede, “polisin vezaif-i
umumiyesi zabıta-i idare ve zabıta-i mülkiye ve zabıta-i adliye nâmlarıyla üç kısımdır”,
ifadesine yer verilir, böylece polisin görev alanları genel olarak tasrih edilir. Tanımlanan bu
görevleri yerine getirecek olan emniyet mensuplarının resmî hüviyetleri sebebiyle özel bir
kıyafet giyinmeleri, meslektaşları ve halkın arasında dolaşırken tanınmaları, polisiye bir
hadiseye gerektiğinde tereddütsüz fiilî müdahalede bulunabilmeleri maksadıyla, hususi bir
kıyafet taşımaları tabii ve zorunlu addedildi.
Polis kıyafetlerine dair bazı maddeler, Nizamname’nin 2. faslında esasa bağlandı.
Polisin Levazımat ve Mahsusatı’na ayrılan bu faslın 41. maddesinde: “polis komiser ve
komiser muavini ve polis memurlarına taraf-ı devletten usûl ü veçhile elbise-i resmiye verilir.
Memurin-i mumaileyhim, verilecek elbiseyi hüsn-i isti’mal etmeğe ve elbisenin miyâdı hıtâm
bulmaksızın bunlardan infisali vuku bulanlar elbiseyi aynen iâde eylemeğe mecburdur”6
deniliyordu. Bu suretle polis komiserleri, komiser muavinleri ve polis memurlarına resmi
elbise verilmesi; ilgililerin devlet tarafından verilecek bu elbiseler iyi kullanmaları ve
öngörülen süreden önce yenilerini alamayacakları, görevden ayrılmaları halinde devlete iade
etmeleri hükme bağlandı.
Emniyet teşkilâtı bünyesinde, resmi elbise giyinen polis memurları ile komiser ve
muavinlerinden ayrı bir gurup memur daha bulunuyordu. Kadro unvanı Dersaadet polis
müfettişi ve sivil memur şeklinde tanımlanan bu gurupların da elbise istihkakı vardı.
Nizamname’nin 3. bâb, 2. faslında Dersaadet Polis Müfettişleri ile sivil memurlardan
bahsedilmekte

ve

bu

memurların

kıyafet

ihtiyaçlarının

da yine devlet

tarafından

karşılanacağı,7 ifade edilmekte idi.
5

BOA, TFR.1.M, nr. 25/2424, 1327; Polis Nizamnamesi, Dersaadet 1325/1909, Matbaa-i Osmaniye, s. 2.
Gös. yer, s. 12.
7
Polis Nizamnamesi’nin 158. maddesinde, “İstanbul’da Zabtiye Nezareti maiyetinde 10, İstanbul Polis
Müdürlüğü maiyetinde 2, Beyoğlu Mutasarrıflığı maiyetinde 4, Üsküdar Mutasarrıflığı maiyyetinde 2 polis
müfettişi bulunacaktır” denilerek, polis müfettişlerinin seçileceği bölgeler ile sayıları belirtilmiştir (Aynı yer, s.
41 vd)). 166. maddede, “Tahkikat ve hafîi tahkikatta bulunmak üzere Zabtiye Nezareti maiyetinde 35, Beyoğlu
6
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2. Levazım Müdüriyetinin Kurulması ve Görevleri
Devlet, polis teşkilâtının merkez ve taşra birimlerinde levazım müdüriyetleri kurmuş;
Nizamname’de adı geçen Emniyet-i Umumiye Levazım Müdüriyetinin görevlerini de ayrı bir
talimatla tesbit etmiştir. Polis kıyafetlerinin temininde çok önemli bir yetki ve sorumluluğu
bulunan bu Müdüriyetin 1912 yılında yürürlükte olan Talimatnamesinde, teşkilatın giyim
malzemelerinin çeşidi ve nasıl tedarik edileceği ayrıntılı bir dille ifade edilmektedir 13
maddelik Talimatname’nin 9., 10. ve 11. maddeleri, dönemin vilayet polis müdüriyetlerini
doğrudan ilgilendirmektedir. Bu sebeple Osmanlı vilayetleri polis müdüriyetlerinin tamamına
ve gayr-ı mülhak livalarda tesis edilmiş serkomiserliklere tamim suretinde gönderilen8
Talimatname’nin esasları şöyle sıralanmakta idi:9
Madde 1: Levazım Müdüriyeti, polislere gerekli olup sipariş edilecek elbise, kalpak,
revolver, meç, çizme, potin, gulaf, meç kayışı, telefon aleti gibi eşya ve levazımı usul-ü
dairesinde mübayaa ve mahalline göndermek ve Emniyet-i Umumi İdare-i Merkeziyesi’ne
lüzumlu olan kırtasiye-i defatir ve evrak-ı matbua, mefruşat ve saireyi tedarik etmek
vazifesiyle mükelleftir.
Madde 2: Alınacak eşya açık münakasa kaimesi tanzimiyle veya kapalı zarf usulüyle
yahut pazarlık tarikiyle tedarik edilip, bu üç yoldan hangisi tercih edilecek ise, önem
derecesine ve âciliyetine göre öncelikle İdare-i Komisyonca karar altına alınır.
Madde 3: Gerek açık munakasa kaimesiyle, gerek kapalı zarf usulüyle yapılacak
münakasalar, İdare-i Komisyon marifetiyle icra kılınır ve münakasa sonucu da verilen
komisyon kararıyla imza edilir.
Madde 4: İdare ve Levazım Komisyonu, Tahrirat Müdürü’nün başkanlığında olarak
Muhasebe, Emniyet ve Levazım Müdürleri’nden ve Emniyet ve Levazım Şubesi
mümeyyizlerinden meydana gelir. Şube görevlilerinden biri komisyon kâtipliği görevini
yapar. Emniyet-i Umumiye Müdürü, lüzumlu görüldüğünde daima bu komisyona başkanlık
eder.

Mutasarrıflığı maiyetinde 25, Üsküdar Mutasarrıflığı ile İstanbul Polis Müdüriyeti maiyetinde 10’ar aded polis
komiseri ayrılarak, sivil olarak istihdam edilecek ve bunlar da polis sicill-i umumiyesine kaydedilerek, rütbe ve
sınıf itibariyle diğer memurlardan hiçbir farkı olmayacaktır” (s. 143), denilerek, bu defa sivil polisler ve özlük
hakları hususunda açıklamada bulunulmaktadır.
8
Emniyet-i Umumiye Levazım Müdüriyetinin görevlerine dair kaleme alınan ve umumi 5526 sayılı yazıyla
vilayetlere gönderilen 103 numaralı tamim (327/levazım kalemi/22): BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 10-A/14, 18 Ra
1330/7 Mart 1912.
9
Aynı yer, ek 1, 2, 3, 4.
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Madde 5: İdare-i Merkeziye şubelerinden talep edilecek levazım için behemehal o
şubece Müdüriyet-i Umumiyeye bir tezkere verilecek, havale muamelesi yapıldığında, bu
tezkere Levazım Müdüriyetinden Muhasebeye gönderilecek, burada karşılığı olup-olmadığı
tahkik edildikten sonra, alınacak cevaba göre icabı yapılacaktır.
Madde 6: 100 kuruşa kadar müteferrik surette sarf edilen akçe [para] için ilgililer
tarafından verilecek yazılı senet Levazım Müdüriyetine gönderilir, icabı yapılarak İdare
Komisyonu’nca karar altına aldırıldıktan sonra da, muhteviyatı ödenmek üzere Muhasebeye
verilir.
Madde 7: Münakasa kaimesi tanzimi ve münakasa sonunda gerek görülürse fabrika
direktör veya vekilleriyle ve mutemedlerle imzalanacak mukavelenameler müsveddesinin
yazılması ve gazetelere ilan name gönderilmesi, satın alınan eşyanın numunesine uygun olupolmadığının onaylanması hususunda erbab-ı vukuf ve güvenilir kimselerin seçilmesi ve tayini
Levazım Müdüriyetinin esas vazifelerindendir.
Madde 8: Levazım Kalemi’nin gelen evrak ile buradan sadır olan tahriratı, taşradan
yapılacak siparişleri ve gönderilen eşyayı, alınmış ve sarf edilmiş mebaliği ve emanet
akçelerini, İdare-i Komisyon’un kararlarını kayda mahsus ayrı defterler bulunacaktır.
Madde 9: Emniyet-i Umumiye bütçelerinde yazılı ve her vilayete mahsus akçenin
[paranın] sarf ve idaresi sureti o polis müdüriyetine ait ise de, taşraca tedarikine imkan
görülemeyen veya orada mevcut olduğu halde İstanbul’ca imalinde Hazinenin menfaatinin
olduğu muhakkak görülen eşya ve levazım hakkında verilecek malumata göre, Levazım
Müdürü istenilen eşyayı münakasa suretiyle mubayaa ederek mahalline gönderir. Ancak,
polis müdüriyetlerince istenilen eşyanın bedelini karşılayacak akçenin [paranın] bulunması
şarttır. Bu hususta yazılacak tahrir veya telgraf, mesela (melbusat tahsisatından henüz sarf
edilmeyen şu kadar kuruş mevcud olub, bu da istenilen eşyaya tahsis ve tevkif edilmiştir)
cümlesinin mutlaka yazılması icab eder. İstenilen eşyanın bedeli kaç kuruş ise, o vilayet polis
tahsisatından tenzil edilerek, ödenmek üzere taahhüt kayd edilerek mevkuf tutulması için,
siparişten önce Levazım Müdürü durumu bir tezkere ile Muhasebe Müdüriyetine bildirir,
siparişin teslim edildiği ve bedelinin ödenmesinin kararlaştırıldığı zaman da, eski tezkere
tarihini belirterek Muhasebeye ikinci bir tezkere verir.
Madde 10: Taşradan kumaş yerine dikilmiş hazır elbise talep edildiği takdirde,
haberleşmeye ve bu suretle izaha mahal kalmamak üzere, [beden] ölçülerinin talep yazısına
eklenmiş bulunması lazımdır.
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Madde 11: Taşradan istenilen eşyanın munakasasının vaktinde yapılarak, satın
alınması veya imal ettirilerek mahalline gönderilmesini temin etmek üzere altı ay önce sipariş
edilmiş, mesela kışlık kaput ve elbise ve kışlık kumaşlar ve muşambalar için her halde Nisan
ayında ve gelecek yıl dağıtılacak yazlık elbiseler için, içinde bulunulan yılın Teşrinievveli’nde
müracaat edilmesi gerekir. Aksi hâlde Levazım Müdüriyeti, siparişinin ertelenmesinden
doğacak mesuliyeti kabul etmeyecektir.
Madde 12: Eşya ve levazımın hakiki ihtiyaç nisbetinde toptan alınması ve muhafaza
edilmesi hususunda, jandarmada olduğu gibi ileride bir yol bulunarak, bu suretle irsalatın
daha seri bir tarzda yapılmasının temini Levazım Müdüriyetinin görevleri arasındadır.
Madde 13: Levazım Müdüriyeti, her yıl Şubat ayı sonunda, o yıl zarfında gerçekleşen
satın almalarla ilgili makbuzlar ve irsalatıyla bütün masraflarını gösteren bir defter
düzenleyerek, Emniyet-i Umumiyeye gönderecek; bu defter, Levazım Komisyonu’nca tetkik
ettirilerek, kayıtlara uygunluğu tasdik edilecektir.
C. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Bütçelerinde Polis Elbiseleri Tahsisatı
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti ilk defa olarak kurulurken, ilgili kanunda, kurumun
masraf kalemlerini de ihtiva eden bir bütçeye yer verilmişti. Osmanlı Mebusan Meclisi
Dahiliye Encümeni, 1909 yılı Ağustos ayında Adana mebusu Ali Münif Bey başkanlığında
toplanarak, Zaptiye Nezareti’nin Polis Müdüriyeti Umumiyesine tahvili hakkında Sadaret
makamından gönderilen kanun layihası üzerinde çalışırken; Sadaret’ten Encümen’e, biri
İstanbul vilayeti, diğeri Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’ne ait iki adet de muvazene defteri
gönderilmişti.10 Bunlardan 2 numaralı muvazene cetvelinde,11 İstanbul Vilayeti Polis
Müdüriyeti umumi masrafları toplamı 3.439.599 kuruş olarak gösterilmekte; 12 harcama
kalemi arasında en yüksek meblağı, 1.115.000 kuruş ile melbusat, yani elbise harcamaları
teşkil etmekte idi. İkinci sırada 500.000 kuruşla sevkıyat masrafı yer alırken; 3. sırada 144.000
kuruşla, sevkıyatta faydalanılan hayvanların yem bedeli görülmekteydi. Muvazene cetvelinden
açıkça anlaşılacağı üzere, teşkilatın bir yıllık masrafının yaklaşık üçte biri polis elbiselerine
sarf ediliyor; ikinci büyük harcama kalemi sevkıyat olup; bu ise, elbise masrafının yarısından
daha az bir yekun tutuyordu.12

II. Polis Kıyafetleri
10

BOA, DH.MUİ, nr. 21-3/17, 27 B 1328/14 Ağustos 1909.
Gös. yer, s. 9/8.
12
Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine mahsus 1 numaralı muvazene cetvelinde, Müdüriyetin yıllık maaş yekûnu
955.800 [kuruş], masrafları 668.000 [kuruş], giderleri toplamı 1.633.800 [kuruş] olarak kaydedilmiştir (BOA,
DH.MUİ, nr. 21-3/17, 27 B 1328/14 Ağustos 1909, s. 9/5).
11
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A. Polis Elbise ve Aksesuarları
II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı polisinin kıyafeti pantolon, ceket ve kaputtan13
ibarettir. Başlarına fes14 ve kalpak15 giyinen ya da serpuş16 takan polisler, üzerlerine mevsime
göre yazlık ve kışlık muşamba pelerin,17 ellerine eldiven,18 ayaklarına çizme19 veya potin,20
giyinirlerdi.21 Pantolon ve ceketleri ile kullandıkları kılıçlar için gereken sırma, püskül,
kordon,22 apolet23 gibi aksesuarları olurdu. Kaputlara da apolet konulurdu.24 Ceket
düğmeleri,25 zaruri bir unsur olmanın dışında aksesuar olarak da önem arz ederdi. Bu
düğmeler, metalden imal edilirdi. Son yıllarda, hangi rütbeden olursa olsun, bazı vilayetlerde,
ceketlerinin yakasında ay, yıldız taşıyan memurlar olduğu gibi; hiçbir alamet takmayanlar da
vardı. Palaska,26 bel kemeri / kayışı kullanır,27 bir kılıç çeşidi olarak meç ve bunu

13

1917 yılında Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti ile elbise müteahhidi bir terzi arasında imzalanan mümakasa
kaimesi: BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 35/70, 5 Ca 1335/27 Şubat 1917.
14
Polislerin giyecekleri elbise ve feslerin şekil ve renklerinin bildirilmesi: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 6/28, 22 Za
1329/14 Kasım 1911.
15
Bütün polis memurlarına çizme ve kalpak verileceğinin bildirilmesi: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 1/59 A, 27 L
1328/1 Kasım 1910.
16
Merkez memurlarının elbise ve serpuşlarına verilen yeni şeklin bildirilmesi: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 27/6, 1
Ra 1333/17 Ocak 1915.
17
İmal ettirilecek muşamba pelerinler için elbise müteahhidinin teklifi: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 9/93, 15 N
1330/28 Ağustos 1912.
18
Trenlerde seyyar olarak görev yapan polis memurlarına eldiven mubayaası talebi: BOA, DH.EUM.LVZ., nr.
36/61, 29 M 1335/25 Kasım 1916 (orijinal belge tarihi: 30 M 1335/26 Kasım 1916); Almanya’da Achen Eldiven
Fabrikası’ndan gönderilen mektup: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 2/73, 22 Z 1328/25 Aralık 1910.
19
İstanbul’daki polisler için imal ettirilecek çizmelerin ihaleye konulması hakkında yazı: BOA, DH.EUM.LVZ.,
nr. 2/26, 21 Za 1328/24 Kasım 1910.
20
Münakasa yolu ile yazlık ceket ve potin imali için ihale ilânı: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 6 A/13, 4 Ca 1329/3
Mayıs 1911.
21
Karesi polis memurlarına elbise, kalpak, potin, kaput, muşamba ve bel kemeri verilmesine dair yazı: BOA,
DH.EUM.LVZ., nr. 53/104, 27 S 1339/10 Kasım 1920.
22
İstanbul Polis Müdüriyeti için istenilen kalpak ve kordonun polis Muhiddin Efendiye teslimi: BOA,
DH.EUM.LVZ., nr. 17/73, 12 S 1332/10 Ocak 1914.
23
1921 yılında hazırlanan ve apolet numaraları yazılı polis memurlarının istihkakı olan elbiseleri gösterir, 21
Mart 1337/21 Mart 1921 tarihli cetvel:
Apolet numarası
Polis memurunun adı
Verilen kıyafet
2724
Ahmed Tevfik Efendi
ceket, kaput
884
Receb Efendi
kaput
395
Safa Efendi
elbise
673
Remzi Efendi
elbise
1032
Şükri Efendi
elbise
1883
Mehmed Efendi
kaput
(BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 58/99, 25 Ş 1339/4 Mayıs 1921). [Elbise ile kastedilen birer adet pantolon, ceket ve
kaputtur].
24
Kaputlara ait apoletin postayla Bitlis’e gönderildiği: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 17/31 B, 10 M 1332/9 Aralık
1913.
25
Polis elbiselerine dikilmek üzere Adana Polis Müdüriyetinden gönderilen düğmelerin alındığına dair yazı:
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 18/61, 25 Ra 1332/21 Şubat 1914.
26
Polis kaputlarının palaska kuşanmaya müsait bir tarzda imal edilmesi isteği.: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 2/54 A,
4 Z 1328/. 7 Aralık 1910.
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taşıyabilmek için meç kayışı28 denilen ikinci bir kemer takarlardı. Gerektiğinde kullanmak
üzere birer düdük taşırlardı.29 Kendilerine revolver30 verilen polis, silah ve techizatını rahat
taşıyabilmek için kıyafetinin de rahatlıkla kullanılabilir bir kumaş ve modelden olmasını
tercih ederdi. Özellikle tören kıyafetlerinin güçlükle giyinilmesinden şikâyet edilirdi. Buna
rağmen, merasim ya da günlük, yazlık veya kışlık kıyafetleri; gerek kumaşı ve rengi, gerek
modeli itibariyle hiçbir zaman ideal bir elbise olmazdı.
Polis elbiseleri ile ilgili diğer bir mesele, bazı vilayetlerde görevli polislerin
pelerinlerinin askerî zabıta kıyafetlerine benzemesi, dolayısıyla yanlışlığa meydan vermemek
için farklı pelerinlerin imaliyle ilgili idi.31 Bu husus, 1911 yılı Temmuz ayı sonlarında Edirne
Polis Müdüriyeti tarafından yazılı olarak ifade edilmiş; Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, buna
imkan olmadığı cevabını vermişti.32 Çok geçmeden yeni bir karar alınmış; 15 Ağustos
1911’de Edirne’ye gönderilen yazıda, bu vilayetteki polis memurlarının giydiği muşamba
pelerinlerin, askerî zabıta pelerinlerinden ayrılması maksadıyla, yeniden imal edildiğinde
renklerinin değiştirileceği bildirilmişti.33
B. Polis Elbiselerinin Üniformaya Tahvili Meselesi ve Savaş Yılları
Osmanlı polisine tek tip elbise, yani üniforma giydirilmesi maksadıyla başlayan
çalışmaların yıllarca devam ettiği bilinmektedir. Devletin son dönemlerinde taşra ve merkez
polisi için tek tip elbise imali hususunda yoğun bir gayret sarfeden Emniyet-i Umumiye
Müdüriyeti, bunu, tam manasıyla gerçekleştirememiş; mesela 1910 yılı Ekim ayında, hiç
olmazsa taşra polis memurlarına gönderilen numuneye göre elbise imal edilerek,
yeknesaklığın sağlanması istenmişti.34 Kumaş, renk ve model itibariyle tek tip elbiseye

27

Edirne Polis Müdüriyetince talep edilen kayış ve kalpakların Komiser Hakkı Efendiye teslimi ve ücretin
Edirne valiliğinden istenmesi hakkında yazı: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 2 A/33, 18 Z 1328/.21 Aralık 1910;
Dersaadet Polis Mektebi için bel kayışı gönderilmesi: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 52/114, 20 Z 1338/4 Eylül 1920.
28
Polislerin mevcut tebligata rağmen meçleri kaput altında taşıdıklarının anlaşılması üzerine derhal meçlerin
kaput üzerine kuşatılması hususunda tebligat yayınlanması: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 3/32 A, 24 M 1329/25
Ocak 1911; Polis memurlarının meçlerini kaput üzerine kuşanmaları: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 3/32, 24 M
1329/25 Ocak 1911.
29
Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Osmanlı polisine dağıtılan düdükler, Almanya’dan satın alınıyordu (Alman
düdüklerinin ücretinin gönderilmesi hakkında yazı: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 32/16, 2 Ca 1334/6 Nisan 1916).
30
Bunların muhafazası için, ayrıca revolver kılıfı verilirdi (Taşra polisleri için ihale edilen kılıç kayışları ve
revolver kılıflarının yeni fiyatla ihale edilmesi: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 9/79, 28 Ş 1330/12 Ağustos 1912).
31
Polis kıyafetini tamamlayan, yerli ve yabancı menşeli teçhizat-silah ve aksesuara dair bazı fiyatlar kuruş
olarak şöyledir: (yerli malı) kılıç 50; (Avrupa malı) kılıç 90; her ikisinin kafası sarı kılıç kayışı 23; resmî
günlerde elbisenin üstüne takınmak için kılıç kayışı 35; kılıç püskülü 10; beyaz eldiven (Gördes iyi cinsinden)
20; beyaz eldiven (keten) 5 (BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 68/15, 42 numaralı pusula).
32
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 4/90, 29 B 1329/26 Temmuz 1911.
33
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 5/10, 19 Ş 1329/15 Ağustos 1911.
34
Taşra polis memurlarına gönderilen numuneye göre elbise imal edilerek, yeknesaklığın temin edilmesi: BOA,
DH.EUM.LVZ., nr. 26 L 1328/31 Ekim 1910.
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geçilemediği gibi, hiç olmazsa tek tip kumaş imali hususundaki istekler de yerine
getirilememişti.
Bir süre Hereke ve Karamürsel fabrikalarında imal edilen yerli ve kaliteli kumaştan
elbise imal ettiren Emniyet Müdüriyeti, I. Dünya Savaşı yıllarında kumaş bulmakta daha
büyük sıkıntılar çekecekti. Kumaş ihtiyacı, kısa zamanda had safhaya ulaştı. Erkân-ı
Harbiye’nin talebi üzerine askere gerekli kumaşları dokuyan, ancak talebi karşılamada
yetersiz

kalan

veremiyordu.

Osmanlı
Emniyet-i

mensucat

fabrikaları;

polis

teşkilâtının

Umumiye

Müdüriyeti,

bundan

sonra

siparişlerine

cevap

İzmir’deki Mensucat

Fabrikaları’nda aba kumaş yaptıracak; Yalova fabrikalarına ricada bulunacak, Kayseri ve
Uşak’ta el tezgâhlarında dokunan kalitesi düşük yerli kumaşlardan mâmul elbise imal
ettirmek isteyecek,35 fakat olumlu cevap alamayacaktır.
Polis memurlarının elbise tahsisatı hakkında Harbiye ile Dahiliye Nezareti arasında
geçen yazışmalar da, I. Dünya Savaşı’nda polis memurlarının elbise hususundaki sıkıntılarını
göstermeye

yeterlidir.

Dahiliye

Nezareti

Emniyet-i

Umumiye

Müdüriyetinden

Başkumandanlık Vekaleti’ne gönderilen 2 Mart 1332/5 Mart 1916’da tezkereyle polis
elbiseleri için Müdüriyet’in talebi bildirilmiş; Dahiliye Nezareti, 12 Mart 1332/25 Mart
1916’da Harbiye Nezareti’ne ikinci bir tezkereyle başvurmuştu.36 Burada, “Harp ahvali
dolayısıyla gereken kumaşın tedarik edilememesine binaen, geçen yıldan beri polis
memurlarına elbise verilmesinin mümkün olmadığını, bu husus için gerekli 36.000 metre
kadar kumaşın Yalova’daki fabrikalardan temini veya dışarıda imal ettirilmek üzere
yapağının ihracına izin verilmesi hususunu daha önce arz ettiklerini” ifade etmiş, devamla
“bu memurların elbiseye olan ihtiyacının Hereke veya Karamürsel fabrikalarından birinden
karşılamak üzere izin verilmesi” istenmişti.
Harbiye Nezareti, Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinin 1. tezkeresine 27 Ca 1334/1
Nisan 1916 tarihinde verdiği cevapta,37 “Osmanlı memleketlerinden ecnebi memleketlerine
yapağı ihracı hakkında hükümetçe konan yasağın muvakkaten yürürlükte olmasının, ordu için
pek mühim olan elbise ihtiyacının temini nokta-i nazarından gerekli bulunduğunu, bunun için
polis memurlarına mahsusen kumaş imali maksadıyla Almanya’ya yapağı ihracına cevaz
gösterilemeyeceği gibi, askeri cihet hesabına mahsusen imalatta bulunan Hereke ve

35

Polis memurları için istenilen kumaşın harp dolayısıyla dışarıda elle dokunan kumaşlardan temini: BOA,
DH.EUM.LVZ., nr. 39/83, 4 L 1335/24 Temmuz 1917.
36
BOA; DH.EUM.LVZ, nr. 32/44, 20 Ca 1334/25 Mart 1916.
37
Harbiye Nezaret Levazım Müdüriyeti, 3. Şubenin 1530/385 sayılı yazısı: BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 32/54, 27
Ca 1334/1 Nisan 1916.

23

Güler Yarcı, “Osmanlı Polis Kıyafetleri ve Müteahhit Terziler (1908-1923)”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji
Dergisi, Yıl 1, Sayı 2/2, Temmuz 2009 “Türk Kültüründe Terzilik”

Karamürsel Fabrikası’nda bu memurlar için kumaş imaline izin verilemeyeceğini, gerekli
olan kumaşın memleket dahilindeki el tezgâhlarında imal ettirilmesi”ni mâruzen bildirmişti.
Harbiye Nezaretinden Dahiliyeye gönderilen 2 Nisan 1332/17 C 1334/15 Nisan 1916
tarihli tezkerede de, “Ordunun her an artan elbise ihtiyacını mevcut fabrikalarımızın imalatı
bile geceli gündüzlü sarf edilen mesai ve ikdamata rağmen karşılayamamakta olduğundan,
Uşak ve Kayseri tezgahlarına müracaatla kumaş imal ettirilmekte olduğu ve polis
memurlarının elbiselik kumaşlarının da bu gibi tezgahlarda imal ettirilmesi hususu”38 ifade
ediliyordu.
Bazen de kumaş bulunmasına rağmen, istenilen kalitenin elde edilememesi Emniyet-i
Umumiye Müdüriyetini yeni muhaberelere mecbur ediyordu. Ordu’ya kumaş imal eden
fabrikaların yoğunluğu sebebiyle yeni arayışlara giren Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti,
İzmir’deki Mensucat Fabrikaları’na, bin bir güçlükle numune siparişi vermiş ve birkaç ayda
sonuç almıştı. 1916’da, merkezden İzmir’de vilayet Emniyet-i Umumiye Levazım
Müdüriyetine gönderilen bir telgraf, gelişmelerin seyri hakkında fikir vermektedir. Emniyet-i
Umumiye Müdürü Aziz Bey, 3 Temmuz 1332/16 Temmuz 1916 tarihini taşıyan bu telgraf
nameye göre, fabrikanın imal ettiği ve İstanbul’a numunesini gönderdiği polis pantolonluk
kumaşı gayet kaba ve kalın bulunmuştur. Şimdi İstanbul, “Fabrikaca pantolonluk kumaşın
öteden beri malumunuz olan kumaş veçhile imali kabil ise niçin o surette imal edilmediğinin
ve kabil değilse, gönderdiğiniz kumaşın metresi kaç kuruşa imal ve gerek bunlar, gerek ceket
ve kaput kumaşlarının enlerinin kaç metreden ibaret olduğunun bildirilmesi, gönderilen
numuneden ne dereceye kadar daha iyi kumaş imali kabil olacağının yazılması”39
istemektedir. 1920 sonbaharında, polis memurları için münakasaya konulan kaputlara kumaş
gerektiğinden, bu defa, Feshane Fabrikası’nda kumaş bulunup bulunmadığı, varsa bildirilmesi
rica edilir.40
Savaş devam ederken, Müdüriyet, eskiyen ve miyadı dolan elbiselerinin yerine,
istihkaklarına rağmen polislere bazı yıllarda yeni elbiseler veremeyecekti.41 Harp dolayısıyla
memleketini terk eden, İstanbul, Bursa ve çevresindeki vilayetlerde görevlendirilen
polislerden

resmî

elbisesini

yanında

getiremeyen

veya

elbisesi giyilecek

durumda

38

BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 32/88, 12 C 1334/16 Nisan 1916.
BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 34/37, 15 N 1334/16 Temmuz 1916.
40
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 53/74, 17 S 1339/31 Ekim 1920.
41
Harbi Umuminin uzaması ihtimaline karşı elbise tedariki güç olacağından elbiselerin korunmasına itina
gösterilmesi: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 26/88 A, 13 S 1333/31 Aralık 1914.
39
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olmayanlara dahi, yeni elbiseler vermek kolay olmayacaktı.42 Trablusgarp’tan, Rumeli
vilayetlerinden hicret eden polislere, güç de olsa, şahıslarına tahsis edilen bir ceket, bir kaput
verilecekti. Emekli olan, azledilen veya kendi isteğiyle meslekten ayrılan polisler, zimmetle
aldıkları elbise ve teçhizatı, daimi surette iade ile mükelleftiler. Ancak savaş yıllarında, hangi
sebeple olursa olsun teşkilattan ayrılanların elbiseleri, eski olmasına rağmen mutlaka iade
edilmekte ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına gayret gösterilmekte idi. Aynı yıllarda,
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, taşra vilayetleri polis mürettebatının elbise ihtiyacının
kısmen veya tamamen mahallinden karşılanmasına daha fazla kolaylık gösteriyor; fakat,
elbise tahsisatının kullanımı büyük bir titizlikle denetleniyordu.
Merkez ve taşra polisinin kıyafetleri, 1900’lü yılların başında farklı olup, istendiği
halde tek tip kıyafete geçilememişti. Ayrıca teşkilat mensupları, resmen ve fiilen görevli polis
memuru, İstanbul ve taşra polis mektepleri öğrencisi, polis adayı, komiser veya komiser
muavini olmalarına göre ayrı kıyafet ve aksesuar kullanırlardı. Resmî günler ve merasimlerde
giyilen kıyafetlerde farklılık olduğu gibi; yazlık ve kışlık elbiseleri de ayrı idi.43 Yemen’de
olduğu gibi, merkezden gönderilen elbiselerin, mevsim ve bölgedeki iklim şartları sebebiyle
mahallinde giyilemeyerek, geri gönderildiği de oluyordu.44
Teşkilât mensupları arasında sivil kıyafetle görev yapanların yanı sıra, Polis Mektebi
yöneticileri, öğretmenleri, hademeleri, deniz ve göllerde inzibat görevi yapan ya da sandalcı
olarak vazifeli teşkilat mensuplarının kıyafetleri yine farklılık arz ediyordu. Bazı mevkilerde
görevli polislere ayrıcalık tanınıyordu. Meselâ Saray’da, Sadaret’te, Meclis-i Mebusan’da ve
diğer önemli mevkilerde maiyette görevli memurların, elbise ve diğer ihtiyaçları öncelikli
olarak temin ediliyordu.45
C. Polis Nizamnamesi’nde Elbiselerle İlgili Yeni Bir Düzenleme
1922 yılında, polis teşkilâtının şikayetleri ve idarecilerin re’sen yaptıkları incelemeler
sonucu, Polis Nizamnamesi’nin melbusatla ilgili maddelerini değiştirmek gerekti. Özellikle,
polislerin merasimlerde giydiği elbise ve aksesuarların kullanılmasına dair yenilik yapıldı.

42

Harp mahallerinden gelen ve elbiselerini geldikleri mahallerde bırakan polis memurlarına yeni elbise
verilemeyeceğinin Aydın Polis Müdüriyetine bildirilmesi: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 16 A/18, 24 S 1331/2 Şubat
1913.
43
Polis memurları için imal edilecek yazlık ceketler için düzenlenen münakasa kaimesi: BOA, DH.EUM.LVZ.,
nr. 4/6, 15 R 1329/15 Nisan 1911; Deniz zabıtası mürettebatının kışlık elbiselerinin teslim edildiğinin beyanı:
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 3/79, 3 Ra 1329/3 Nisan 1911.
44
Yemen polis mürettebatı için gönderilen kışlık elbiselerin kullanılmasına imkan olmadığından yazlık elbiseye
tahvilleri hakkında: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 4/88, 27 B 1329/24 Temmuz 1911.
45
Önemli mevkilere elbise ve teçhizat verilmesinde öncelik tanınması: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 55/8, 8 R
1339/20 Aralık 1920.
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Nizamname’nin 145. maddesi gereği, süvari polisleri ile muavin ve komiserleri kılınç
kuşanmaya mecbur olup; bu durum, bir hadise vukuunda hareket etmekte güçlük çekmelerine
vesile oluyordu. Yine Nizamname’nin 6. maddesinde, [2 kısma ayrılarak] piyade ve süvari
diye vasıflandırılan polis, bu unvanla askere benzemesinden dolayı, her iki maddenin tadili ve
değiştirilmesi zarureti doğmuştu. Hususla ilgili olarak Dahiliye Nezareti tarafından tebdilen
düzenlenen Nizamiye Maddeleri Lâyihası, 18 Haziran 1338/18 Haziran 1922 tarih ve 317
numaralı tezkere ekinde hükümete sunuldu.46 Mesele, Meclis-i Mahsus’ta müzakere edilerek,
2 Mayıs 1329/8 C 1331/15 Mayıs 1913 tarihli Polis Nizamnamesi’nin birinci kitabının 6., 4
Teşrinisani 1329/17 Kasım 1913 tarihli Polis Nizamnamesi’nin 2. kitabının 145. maddelerini
tadilen kaleme alınan yeni maddeleri içeren bir Nizamname hazırlandı, 20 Haziran 1338/24 L
1340/20 Haziran 1922’de Meclis tarafından da uygun bulundu.47
Değişiklik suretiyle bahis konusu maddeleri muadil Nizamname Maddeleri şöyle
belirlenmişti:48
İlk olarak, 2 Mayıs 1329/8 C 1331/15 Mayıs 1913 tarihli Polis Nizamnamesi’ nin 6.
maddesi aşağıdaki gibi tadil edilmiştir. Buna göre, “Polis yaya, atlı ve sivil olarak 3 kısma
ayrılmıştır.”
İkinci olarak, 4 Teşrinisani 1329/17 Z 1331/17 Kasım 1913 tarihli Polis
Nizamnamesi’nin 145. maddesi aşağıdaki gibi tadil edilmiştir:
“Polis komiser ve muavinlerinin ve atlı polislerin kılınçlarının şekli ve suret-i taliki
âtide irâe olunmuştur. Komiserler ve muavinler ceket üzerine sarı, bal renginde kayış, sağ
taraflarına revolver talik ederler. Tokanın üzerinde muavinler için 1, 2. komiserler için 2, ser
komiserlere mahsus olarak 3 yıldız bulunur. Atlı polisler yaya halinde ceket üzerine sarı bal
renginde tokalı yalnız kemer ve revolver talik ederler. Bunlar, ata bindikleri zaman
kılınçlarını, ordu zabitanında olduğu gibi mahall-i mahsusada muallak olarak bulundururlar.
Atlı polis, muavin, komiserler tokalarında rütbelerine göre yıldız bulunmakla beraber, atlı
polis kelimesi de yazılı bulunacaktır. Kılıncın gerek kabzası, gerek kını beyaz nikelden
mâmuldür. Kabzada susta tertibatı vardır. Komiserler ile muavinler resmi günlerde alaylarda
kemeri beyaz sırmalı ve aynı sırmadan püskülü sarı ceket üzerine kılınç talik ederler.”
Hukuki mevzuat gereği, Dahiliye Nazırı tarafından icra edilecek bu Nizamname, 26 L
1340/22 Haziran 1338/22 Haziran 1922’de padişahın onayı alınarak, aynı gün yürürlüğe girdi.
46

Haziran 1922’de, Babıali Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, Memurin Kalemi’nin hususi 317
sayılı yazısıyla Sadaret makamına hitaben kaleme alınan tahrirat: BOA, İ.DUİT, nr. 21/46, 25 l 1340, orijinal nr.
15-2/41, ek 3.
47
Gös. yer, lef 2: Bâbıâli Meclis-i Mahsus, nr. 73.
48
Aynı yer, ek 1: Bâbıâli Meclis-i Mahsus, nr. 72.
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D. Müteahhit Terziler ve Polis Kıyafetlerinin Temini
1. Resmî Daireler Elbise Müteahhitleri: Müteahhit Terziler-Tacirler
Polis elbiselerinin imaline talip olan kimseler, genellikle Beyoğlu ve Eminönü
civarında faaliyet gösteren ve büyük imalathaneler ile sermaye sahibi terzilerdir. Çoğu
gayrimüslim Osmanlı tebaasından bulunan terziler, kumaş taciri olarak da tanınanlardı. Bu
kimseler, hükümet çevrelerine yakın olup, genellikle resmî dairelerin elbise ihalelerini
alırlardı. İhtiyaca göre kumaşı kendileri tedarik ettiği gibi,49 bazen, devletin verdiği kumaşı
kullanmak şartıyla münakasalara katılırlardı. Bahis konusu terziler, Saray ve devlet erkânının
kumaş ve elbise ihtiyacına cevap vermeleri; hükümetin talep ettiği yüklü miktarda elbisenin
teminini taahhüt etmeleri sebebiyle, zamanla resmi daireler elbise müteahhidi olarak ta
tanınmış ve benimsenmişlerdi. Meselâ Kostaki Efendi, ismini resmî elbise müteahhidi olarak
tescil edecek surette, bu ibareyi taşıyan antetli kâğıtlarla haberleşiyor,50 resmî dairelere
gönderdiği gösterişli kâğıtlara derc edilmiş yazılarla şöhretine şöhret katıyordu. Kostaki
Efendi, Nuruosmaniye kapısı civarında Yağcı Hanı’nda faaliyet gösteriyordu.51
Yine şöhretli terzilerden biri, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti kayıtlarında polis
ceketleri müteahhidi olarak da geçen elbise müteahhidi Karabet Gözümyan Efendidir.52
Pantolon imalatçısı Manolos Efendi,53 kaput imalatçısı Terzi Hacı Serandi Efendi54 ile kaput
da imal eden elbise müteahhidi Avni Efendi;55 pelerinlik muşamba müteahhidi tüccar
Teodosyadi ve Nikolayidi,56 polis kalpakları imalatçısı olan Mercan Yokuşu’ndaki Kalpakçı

49

Polis mürettebatı için imal ettirilecek elbiseler için gerekli kumaş ihalesini kazanan Kostaki Efendiye
kumaşların imaline izin verilmesi.: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 4/47, 26 C 1329/24 Haziran 1911.
50
Kostaki Efendinin Emniyet-i Umumiye Müdüriyetince münakasaya konulan pelerinler için yaptığı fiyat
teklifi: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 13/85, 24 Ş 1331/29 Temmuz 1913.
51
Elbise müteaahhidi Kostaki Efendinin vilayetlere gönderdiği numune elbiselerin bedelini aldığı. Bir kısım
polis memurlarının istihkakları olan elbiseleri müteahhitten aldıkları: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 4/4, 5 R 1329/. 5
Nisan 1911.
52
Elbise müteahhidi Karabet Gözümyan’ın, taahhütlerini yerine getirmede güvenilir olmadığı görülmektedir.
Zaman zaman Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti tarafından takibe alınan bu müteahhit, bazen bir senet vermek
suretiyle, teminat mektubu iade edilerek teşkilatla ilgisini devam ettirirdi (Polis ceketleri müteahhidi Karabet
Gözümyan’ın taahhüde uymadığı tespit edildiğinden hakkında kanuni muamele yapılması: BOA,
DH.EUM.LVZ., nr. 6/17, 15 Za 1329/7 Kasım 1911; Elbise müteahhidi Karabet Gözümyan Efendinin imal ettiği
elbiselerin giyilip giyilmediği ve eksik olan bir elbiseden dolayı devletin zarar edip etmediğinin bildirilmesi:
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 5/63, 22 L 1329/16 Ekim 1911).
53
Dersaadet polisleri için Terzi Manolos Efendiye imal ettirilen pantolonların imalat ücretinin ödenmesi: BOA,
DH.EUM.LVZ., nr. 48 A/80, 27 Z 1337/23 Eylül 1919.
54
Terzi Hacı Serandi Efendiye teslim ettiği kaputların bedelinin ödenmesi talebi: BOA, DH.EUM.LVZ., nr.
54/84, 1 R 1339/13 Aralık 1920.
55
Elbise müteahhidi Avni ve Kostaki Efendilere imal ettirilen 26 komiser, 109 memur kaputu bedelinin
ödenmesi için teslim ilmühaberi ile bir faturanın teslim edildiği: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 18/48, 18 Ra 1332/14
Şubat 1914.
56
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 10/25, 21 L 1330/3 Ekim 1912.
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Hacı Hasan Efendi,57 potin imalatçısı Yorgi Hamupulo ile Andosoğlu Yusuf,58 tanınmış polis
elbise imalatçısı ya da polis levazımı tedarik eden şöhretli isimler arasında sayılabilir. Bu
isimler kadar, tanınmış mağaza, firma ve kumpanyalardan da bahsetmek gerekir ki, bazen
firma adı, sahibinin adının önüne geçmiştir. Polis pelerini imal eden Ekistofon Canoğlu
Mağazası,59 Saray’a da hizmet veren Maison Louvre Firması / Ticarethanesi,60 İstanbul’da
polis kıyafetleri ile ilgili ihalelere katılan önemli ticaret evleri olup; meselâ Beyrut Polis
Mektebi’ne dikiş makinası satarak polis namzetlerinin elbise tamirinde önemli yer tutan
Singer Sewing Machines Kumpanyası [Singer Dikiş Makinaları Kumpanyası], ayrıca
kaydedilmelidir.61
Yabancı menşeli kumpanya ve fabrikalar arasında, polis eldivenleri ve polis elbiseleri
için kumaş imalatı vesilesiyle Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinin irtibatlı olduğu yabancı
devletlerin başında Almanya ve İngiltere gelmektedir. Almanya’daki Achen Eldiven
Fabrikası, 1910 yılında İstanbul’a gönderdiği bir mektupla, bazı tekliflerde bulunmuştur.62 I.
Dünya Savaşı esnasında, yurt içinden kumaş temin edemeyerek büyük bir sıkıntı çeken
Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinin, hükümetin yapağı ihracatına getirdiği ihracat yasağını
aşmaya çalışarak, Almanya’daki tekstil fabrikalarında polisler için elbiselik kumaş imaline
çalışması da dikkate değer bir girişimdir.63 İngiltere’ye gelince, Mondros Mütarekesi’nden
sonra, İstanbul’un işgaline katılan İtilâf Devletleri arasında yer alan İngiltere, yaklaşık 4 yıllık
işgal sürecinde Osmanlı payitahtı ve taşra vilayetlerinde ticaret hacmini genişletmiş; Osmanlı
polis elbiselerinin tedariki, hatta model ve malzemesine müdahalelerde bulunmuştur. Polis
pelerini için gereken muşamba tedarikinde siyah İngiliz muşambalarının da kullanıldığı
hususu, burada ayrıca zikredilmelidir.64

57

Kalpaklar hususunda Emniyet-i Umumiye Müdürü Aziz Bey ile Mercan Yokuşu’ndaki Kalpakçı Hacı Hasan
arasında imzalanan mukavelename: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 39 A/41, 13 Ş 1335/4 Haziran 1917.
58
Yorgi Hamupulo ile Andosoğlu Yusuf’un potin ihalesini birlikte aldıkları: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 5/1, 5 S
1329/1 Ağustos 1911.
59
Ekistofon Canoğlu Mağazası’nın muşamba ihalesinin ertelenmesi talebi: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 13/86, 24 Ş
1331/29 Temmuz 1913.
60
Maison Louvre Firması’nın pelerin imali için Levazım Müdüriyetine verdiği teklif: BOA, DH.EUM.LVZ., nr.
13/87, 25 Ş 1331/30 Temmuz 1913; nr. 13/88, 25 Ş 1331/30 Temmuz 1913.
61
Beyrut Polis Mektebine alınan dikiş makinasına ait fatura: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 32/59, 29 Ca 1334/3
Nisan 1916). Bu tarihte vilayet polis müdürü Necmeddin Beye zimmet edilen 10 adet hakiki singer dikiş
makinası için, kumpanyaya 7.492 kş 20 para ödenmiş ve faturası alınmıştı (Aynı yer).
62
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 2/73, 22 Z 1328/25 Aralık 1910.
63
BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 32/54, 27 Ca 1334/1 Nisan 1916. Bundan 4 yıl kadar önce, Almanların Solingen
Fabrikası, Osmanlı polisine meç imaline talip olmuş, kendilerine, resmî vasıtalarla, imalat şartlarının sorulması
istenmiş (BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 13/68, 16 Ş 1331/21 Temmuz 1913); muhtemelen, bir anlaşma yapılmamıştı.
64
Siyah İngiliz muşambalarının satış fiyatının bildirilmesine dair aşağıdaki yazışma burada misal verilebilir:
“Fabrikalar Müdüriyetine, 2 Teşrinievvel 1337/2 Ekim 1921, dosya nr. 40.
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Müteahhit terzilerin hemen hepsi İstanbullu idiler. Aralarında Selanik ve diğer taşra
şehirlerinden gelen, ipek ve benzeri kumaş ticareti yapan ve resmî makamlara gönderdikleri
yazılarda Selanikli İpekçi Avni Efendi ve Şürekâsı gibi,65 vilayetini bilhassa belirten tüccar
terziler de vardı. Bir kısmı kumpanyalar kurarak, resmî ortakları ile birlikte ihalelere giren
müteahhit terziler, yerli ve yabancı mensucat fabrikaları ile yakın işbirliği içinde çalışıyor;
aralarında, bu fabrikaların terzihanelerine yönetici olarak kabul edilenler bulunuyor, bu
kimseler, resmi elbise ihalelerinde etkili bir rol üstleniyorlardı.
Müteahhit terziler, imalathanelerinde imtiyazlı bir çalışma ortamına sahiptiler. Elbise
kalitesinin yüksek tutulması ve taahhütlerini zamanında yerine getirebilmeleri maksadıyla,
kendilerine her türlü kolaylık sağlanırdı. Ekim 1916’da, I. Dünya Savaşı bütün yoğunluğu ile
devam ederken, polis elbiseleri imal eden müteahhidin yanında çalışan işçilerden askere
alınacakların tecili istenmiş,66 elbiselerin teslimine kadar, bu işçilerin askere alınma tarihleri
tecil edilmişti.

2. Kıyafet İhtiyacının Tespiti, İlanı ve Temini
Kanun gereği, polislere iki yılda bir kaput ve çizme, üç yılda bir muşamba [pelerin]
verilirdi.67 Polis Nizamnamesi’nin ilgili hükümleri ve zamanla yürürlüğe konulan esaslara
göre, elbise temininde üç yol izlenirdi. Bunlar münakasa, kapalı zarf usulü veya pazarlık
suretiyle gerçekleşirdi. Bazı alımlarda, bu usullerden ikisi aynı zamanda uygulanırdı.
Emniyet-i Umumiye İdaresi, merkez ve taşradan yazılı olarak bildirilen elbise ihtiyacının
tamamını tespit eder;68 istihkak ve vilayet bütçelerindeki mahsusatın uygunluğunu araştırır;
gerçek ihtiyaç belirlenirdi. Böylece, hususa dair ilan nameler hazırlanarak; önceleri tek
gazetede, son yıllarda iki gazete vasıtayla münakasayı taliplerine duyururdu.
4 Z 1339/9 Ağustos 1921 tarihinde, Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
tarafından İkdam ve Peyam-ı Sabah gazeteleri müdüriyetlerine gönderilen ve polisler için
imal ettirilecek elbise, kalpak ve potinler için hazırlanmış bir ilan namenin metni şöyle
düzenlenmişti:

Polis memurları için 40 adet İngiliz siyah muşamba mubayaa edileceğinden, idarenizce bu kabil muşamba
beherinin ne kadar fiyatla verileceğinin beyanı rica olunur (BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 60/50, 12 S 1340/15 Ekim
1921).
65
Polis memurları için satın alınmasına lüzum görülen kaputların İpekçi Avni ve Şürekası/Ortakları uhdesine
ihale edildiği: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 1/6 A, 8 B 1328/16 Temmuz 1910.
66
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 36/8, 4 M 1335/31 Ekim 1916.
67
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 36/111.
68
İstanbul polis memurları için alınacak muşambaların taşra için alınacak miktarla birleştirilerek münakasaya
konulması: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 5/49, 9 L 1329/3 Ekim 1911.
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“Bin takım polis elbisesi, bin kadar kalpak, bin çift potinin, şehr-i hâlin on üçüncü
Cumartesi günü ihale-i evveliyesi icrâ kılınacağından, talip olanların şerâit-i münakasayı
anlamak üzere, vasatî saat ikide Levazım Müdüriyetine müracaatları.”69
Elbiseler, sipariş suretiyle takım elbise [bir pantolon, bir ceket ve bir kaput] ya da
ceket, pantolon, kaput, pelerin; hatta kıyafeti tamamlayan kalpak, fes gibi başlıkların her biri
ayrı olarak münakasa edilirdi. Her memurun beden ölçüsü ayrı ayrı verilir;70 şişman ve uzun
boylu memurlar için ayrı listelerin düzenlendiği de olurdu. Kalpak ve diğer başlıklar için de
ölçü verilmesi gerekir, her başlık, elbise parçaları gibi, ölçüye dayalı ve kişiye özel imal
edilirdi. Ölçüye göre dikilen elbiselerin, teslim alan polis memuru üzerinde iyi durmaması
halinde, değiştirilmesi istenebilir; şikayetlerin çoğalması, o vilayetin elbiseleri mahallinde
imal ettirmek istemesine sebep olabiliyordu. Meselâ, Karesi polis mürettebatının İstanbul’da
imal ettirdiği elbiseler geldiğinde, düzgün durmadığı gerekçesiyle beğenilmemiş, 25 Ra
1332/21 Şubat 1914’de merkeze bir yazı gönderilerek, imalatın Karesi’de yapılıp,
havalenamesini göndermek istedikleri bildirilmiştir.71
Bunların ilkinde, mesela pelerin için üç boy [beden] belirleniyor; elbiseyi tamamlayan
diğer parçalar da birkaç boy [beden] üzerinden sipariş edilerek, 5.000, 10.000 gibi sayılarla
ihtiyaç adedi bildiriliyordu. İkinci talep şekli daha fazla tercih edilmekte olup; bu maksatla,
merkez veya taşrada görevli, ilk defa veya muvakkaten memuriyete alınmış ya da elbisesinin
miyadı dolmuş bulunan polis, komiser ya da muavinler ile sivil görevlilerinin isim ve
unvanları ile terziye gerekli olan beden ölçüleri ayrıntılı olarak kaydediliyordu. Elbiseler
hangi yolla temin edilecek olursa olsun, kullanılacak kumaşın rengi ve cinsi, hatta marka
sayılabilecek bilgiler önceden ilân ediliyor; kesime esas elbise modelleri mutlaka
belirtiliyordu. Kumaşlar aba, çuha olabildiği gibi; son yıllarda dokumalarda Amerikan bezinin
kullanılması istendiği de görülüyordu.72 Müteahhitlerin ölçü vermeye giden polislerden ayrıca
para talep etmemesi ısrarla tembih ediliyordu.73

69

BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 59/87 A, 4 Z 1339/9 Ağustos 1921.
İmal ettirilecek kalpak ve elbiseler için her vilayetteki polis memurlarının adet ve ölçülerinin bildirilmesi:
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 2/4, 4 Za 1328/7 Kasım 1910; Konya polis memurlarının İstanbul’da imal edilmek
üzere elbise ölçülerinin gönderildiği: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 4/43, 16 C 1329/14 Haziran 1911. 1329 yılı Urfa
mürettebatının yazlık kışlık elbise ölçülerini içeren cetvel: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 7/85, 16 Ra 1330/5 Mart
1912.
71
İstanbul’da imal ve gönderilen elbiselerin düzgün durmamasından dolayı, elbiselerin Karesi’de imal edilmesi
ve havalenamesinin irsali talebi: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 18/64 B, 25 Ra 1332/21Şubat 1914.
72
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 53/49, 10 S 1339/24 Ekim 1920.
73
Yazlık ceket imal edecek olan müteahhit firmanın ölçü vermeye giden polislerden ayrıca para talep etmemesi:
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 6 A/17, 21 Ca 1329/19 Haziran 1911.
70
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Bir ilan name üzerine, müteahhitlerden birini Müdüriyet’e gönderdiği teklif mektubu
aşağıdaki surette hazırlanmıştı:
“Emniyet-i Umumiye tarafından munakasa mevkiine konulan dört yüz aded polis
muşamba pelerini takdim ettiğim üç parça numuneden” yani birinci numaradan 115, ikinci
numaradan 140 ve üçüncü numaradan 130 kuruşa ve üç boy dahi üzerine 115, 120, 125 imal
ve ita ederim ve bu muşambaları, mukavelename tarihinden itibaren üç ay zarfında teslim
edebilirim.
15 Ağustos 1328 [18 Ağustos 1912]
Sultanhamamı’nda Setyan Hanı’nda Devâir-i Elbise-i Resmiye Müteahhitlerinden...
Kethudaoğlu”74
Yine Ağustos 1912’de, bu defa Kostaki Efendi tarafından verilen teklif mektubu ise
şöyle düzenlenmişti:
“Devâir-i Resmiye Elbise Müteahhitlerinden Nuruosmaniye’de
Yağcı Hanı’nda numara 2 ve 3 [antet].
Dersaadet 16 Ağustos 1328 [29 Ağustos 1912]
Kostaki Kapiço
Konstantin Kapiço [Grek alfabesiyle]
Dâire-i âlilelerince münakasaya konulan polis muşambalarını mazrûfen takdim
ettiğim numuneden ve üç boy üzerine 115, 120, 125 imal ve üç ay zarfında teslim etmek
şartıyla beher adedini 135 kuruşa itâya tâlibim.
15 Ağustos 1328 [28 Ağustos 1912]
İstanbul Polis Elbise Müteahhidi Kostaki
İmza”75
Trablusgarp Savaşı’na rastlayan 1329/1911-1912’de gerçekleşen ve kapalı zarf usulü
ile yapılan bir elbise ihalesi ilan namesi şu şekilde hazırlanmış ve yayınlanmıştır:76
1911 yılı sonlarında, taşra polis memuru için yerli kumaştan olmak üzere 100
metreden 150 metreye kadar gümüş renkte ceketlik; yine yerli kumaştan siyah renkte
pantolonluk, 150 metreden 200 metreye kadar yine yerli kumaştan, lacivert çukadan kaputluk
ve 20 metre kadar yine yerli mamulattan lacivert kaputluk satın alınmasına gerek
görüldiğünden, şartları aşağıda gösterildiği gibi, kapalı zarf usulü ile münakasaya
konulmuştur. Talep edilen süre içinde talipler numunelerini yazacakları mektup zarfıyla
74

BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 9/93, 15 N 1330/28 Ağustos 1912.
BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 9/96, 16 N 1330/29 Ağustos 1912.
76
BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 6/53, 22 Z 1329/14 Aralık 1911.
75
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beraber Daire [Levazım Müdüriyeti]’ye gönderecekler ve bu kumaşların her metresinin son
ve kesin fiyatını numuneleri üzerine yazacaklardır.
Talipler, satacakları kumaşlar için depozito akçesi olarak 30 liralık bir çek veya
devletçe muteber bir bankanın kefaletnamesini mektupla beraber getireceklerdir. Teslimat
vaktinde yapılmaz veya numuneye uygun olmazsa, müteahhitlerin münakasaya dahil olmak
için verdikleri pey akçesi, Dairece, her ne suretle olursa olsun vaki olacak zarara karşılık
alıkonularak, [elbiseler] başka bir müteahhitten gerek pazarlık, gerek münakasa suretiyle
satın alınacaktır.
Gönderilecek mektuplar, nihayet bu ayın 25. Pazar günü [17 Aralık 1911] Komisyon
huzurunda açılarak incelenecek, hangi talibin verdiği numune ve teklif ettiği fiyat ile şartlar
talebe uygun görülmüşse, bu tarihten üç gün sonra ilgililere duyurulacaktır. Mektupların
açılma tarihine kadar yalnız iki talip zuhur ederse veya yapılan teklif, hükümetin menfaatleri
noktasından muvafık görülmezse, Emniyet-i Umumiye Dairesi ihale hususunda [iptal]
yetkisini kullanacaktır.
Bu kumaşlar, kat’i ihale tarihinden 15 gün sonra Emniyet-i Umumiye teslim
edilecektir. Gümrük resmi, Hicaz kâğıdı bahâsı, pul masrafı ve düzenlenecek teslimat
mukavelenamesi harçları müteahhide aittir. Kumaşların bedeli lira olarak 106 ve mecidi 20
kuruş üzerinden ödenecektir.
1917 yılında imzalanan ve müteahhit terzilerle yapılan sözleşmelere emsal teşkil eden
bir başka akid, dönemin Emniyet-i Umumiye Müdürü Aziz Bey ile tüccardan Mehmet Ali
Bey arasında yapılmıştır. Polis elbiseler hakkında ayrıntılı bilgi veren ve bu hususta devrin
hukukî mevzuatına emsal teşkil edecek bu metnin muhtevası şöyledir:77
“İstanbul ve taşra polis memurları için yaptırılacak 6.000’den 7.000 takıma kadar
kışlık elbise ve kaputun imali hakkında, Dairece yapılan münakasada kat’i ihaleye dair, 6
Eylül 1332/19 Eylül 1916 tarihinde verilen karar ve daha sonra şeriki Şerif Oğuz Bey’in
kâffe-i hukuk ve hassa-i taahhüdünü diğer şeriki Mehmed Ali Bey’e terk etmiş olduğu ve onun
da kabul ettiğine dair verdikleri istida üzerine tasdir edilen, 13 Eylül 1332/26 Eylül 1916
tarihli karar ve o hususdaki münakasa kaimesindeki şartlar vechile Emniyet-i Umumiye
Müdürü Aziz Beyefendi ile Yemiş’te Tuzcular sokağında 4 numaralı dükkanda mukîm
tüccardan Mehmet Ali Bey arasında zîrdeki şeraitde ahd-i mukavele etmişlerdir:
1.

77

Her takım elbise bir kaput, bir ceket ve bir pantolonden ibarettir,

BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 35/70, 5 Ca 1335/27 Şubat 1917.
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2.

Kumaşlar emaneten Daire tarafından beşer yüzer takımlık olmak üzere

verilecek ve elbiseler tayin edilecek memur huzurunda biçilerek, toptan bâki kalan kısmı
memur tarafından tevdi edilecektir,
3.

Elbiselerin astarı, düğmeleri, apoletleri, numaraları komiser ve muavinlerin

kol sırmaları ve biçilmesi ve dikilmesi taahhüd-ü mumaileyhe aittir,
4.

Elbiseler mevcut numunelerine bağlı olarak verilecek ölçü üzerine ve ölçüsü

verilmeyenler dört boy üzerine olarak imal edilecektir,
5.

Müteahhidin kullanacağı yukarıda taahhüt edilen malzeme nev’en ve cinsen

numunedekilerin aynı olacak, kumaşlar ise Daireden verilen kumaştan ibaret olacaktır,
6.

Ölçüye muvafık olmamasından veya boya tetabuk etmemesinden dolayı

mahallerince iade edilen elbiseleri tadile müteahhit mecburdur ve bu mecburiyet yıl sonuna
kadar geçerlidir,
7.

Numunedekilerden

ayrı

olarak

harc

kullanılmış

ise

bu

harclar

değiştirilmedikçe elbiseler kabul edilemez ve kumaştan hasıl olacak zarar beher kumaş 150
kuruştan olmak üzere müteahhide tazmin ettirilir,
8.

Elbiseler kumaşlarının verilmesi tahinden itibaren ilk kısım bir ay sonra, diğer

kısımlar on beş gün fazla ile ve her kısım beş yüz takım olmak üzere teslim edilecektir,
9.

Teslim edilen elbiselerin bedeli teslimi müteakip tesviye edilecektir ve

bedelinden tesviyesi hususunda Dairece tehir vukua geldiği takdirde tehir edilen günler
muayyen süreye eklenir,
10.

Müteahhid Mehmed Ali Bey’in %10 nisbetinde başkaca teminat vermesi meşrut

olmadığı gibi, bu şahsın kendisine teslim edilecek kumaşın her metresi için 150 kuruş
hesabıyla kefalet makbuze-i maliye irâesine de mecburdur. Teminat evrak-ı nakdiye ve emvali gayrı menkuse gibi Sanayi ve Ticaret Odası’ndan musaddak bir tüccarın kefaleti gibi itibar
olabilir,
11.

Müteahhit zamanında ifa-yı taahhüt edemediği takdirde mukaveleyi fesh ile

teminat akçesini Hazine mande etmek veya fiyatından %5 indirim yapılarak müddeti bir ay
daha uzatılmak hususunda Daire muhtardır,
12.

Mukavele harcı, pul esmanı, muayene masrafları müteahhide aittir,

13.

Şeraiti-i dairesinde bir ceket ile bir pantolon fiyatı 62, yalnız bir kaput fiyatı da

63 kuruştan ibarettir,
14.

Bu Mukavelename temin ve taahhüt edilmiştir.

Yemiş İskelesi’nde Tuzcular caddesinde mukim zahire tüccarından Mehmed Ali Efendi
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Eminönü’nde Reşadiye caddesinde 11-13 numarada Manyas Estelyano
Eminönü’nde 68 numarada Terzi Onik Topuzyan”
İşgal yıllarına rastlayan Ekim 1919’da, Osmanlı hükümeti, polis memurları için
yapılacak elbise ve diğer alımların Tevhid-i Mübayaat Komisyonu’nca yapılacağını beyan
etti,78 bundan sonraki tarihlerde, İstanbul’daki işgal güçlerinin de etkisiyle önemli
değişiklikler oldu.

II. Kıyafetlerin Kabulü ve Ücretler
A. Polis Elbiselerinin Numuneye Uygunluğunun Kontrol Edilmesi
Levazım Müdüriyetinin görevlerine dair kaleme alınan ve vilayetlere gönderilen
Talimatnameye göre, müteahhide verilen ve numuneye uygun olarak imali zaruri olan polis
elbiseleri, ancak kontrol edildikten sonra teslim alınacaktı. Bunun için, mesleki itibarla
ehliyetli ve güvenilir kimseler tayin edilerek;79 imalatın numuneye uygunluğu kontrol ve
onaylanacaktı. Münakasa ilan nameleri ve ihaleleri kazanan elbise müteahhitleri ile yapılan
mukavelenamelerde açıkça beyan edilen bu hususa taraflar uymak mecburiyetinde idi. Aynı
belgelerde, kontrol maksadıyla görevlendirilen kimselerin ücretinin de müteahhide ait olduğu
özellikle kaydedilirdi.80 Yalnız elbiseler değil, elbiselik kumaşlar, pelerin muşambaları, fes,
kalpak ya da potin gibi giyecekler de kontrole tâbi idi. Mesela, müteahhit tarafından imal
ettirilen muşambaların muayene ve tatbik ettirilmek üzere Dersaadet Ticaret ve Sanayi
Odası’na gönderildiği bilinmektedir.81
1922 yılında, polisler için münakasa suretiyle imal edilip muayeneden geçen elbiselere
kabul ve iade kelimelerinin basılmasının düşünüldü.82 Bu maksatla Levazım Müdüriyeti,
damga ve boya satın alarak, elbise müteahhidi tarafından getirilip, muayene edilerek, reddi
uygun bulunan elbiseleri işaretlemek üzere iade kelimesini içeren damga imal ettirmeye karar
verdi. Tamamı 177 kuruş 25 santimlik bir harcama ile, Müdüriyet’in istediği malzemeler satın

78

BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 49/53 B, 2 S 1338/27 Ekim 1919.
BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 10-A/14, 18 Ra 1330/7 Mart 1912.
80
Emniyet-i Umumiye Levazım Müdüriyetinin Görevlerine Dair Tamim, Madde 7: BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 10A/14, 18 Ra 1330/7 Mart 1912.
81
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 16 A/16, 14 S 1331/23 Ocak 1913 Muşambalar, pelerin imalatının yanı sıra,
sandalcı polislere elbise dikmekte de kullanılırdı (İstanbul polis sandalcıları için imal ettirilecek muşamba
elbiseler şartnamesi: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 16/33, 23 Z 1331/23 Kasım 1913).
82
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 66/35, 19 Za 1340/14 Temmuz 1922.
79
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alındı.83 Buna benzer bir kontrol ve damgalama, polis kıyafetlerini tamamlayan potin ve
benzeri için uygulanmakta idi.84
1912 yılı Ağustos ayında, polis elbiselerinin numuneye uygun olarak hazırlanması için
yeni bir girişimde bulunuldu. Yapılan çalışma, aynı zamanda o yıl için tercih edilen polis
elbise kumaş ve modeli hakkında da fikir veriyordu.85 Şöyle ki, İstanbul Polis Müdüriyeti
Umumiyesine polisler için arkaları büzmeli, boz renkte kumaştan kaput imal ettirilmekte
olduğu anlaşılmış, bunlardan birer tane yaptırılarak, vilayetler polis müdüriyetleri ile müstakil
livalar merkez memurluklarına gönderilmesi istenmişti. Böylece, polislerin her yerde aynı
renk ve biçimde elbise giymelerini teminen, bu elbiselerin numune kabul edilmesi, mütalaa
edilerek, uygun görülürse birer numunelik yaptırılmak üzere, her biri 144,5 kuruştan 36
kaputun bedeli olan 5.202 kuruşun elbise mahsusatında karşılığı olup olmadığının
araştırılması gerekmişti.
Hususa dair tezkere, 31 Temmuz 1328/13 Ağustos 1912’de Muhasebe Müdüriyetine
havale edildi. Tahkikatta, elbise tahsisatı vilayetler üzerinde müretteb olup, aslında her yıl bu
tahsisattan tasarruf yapılmaktaysa da, yıl sonu gelmeden vilayetlerin sarfiyat miktarının tayin
edilemediği, ne kadar tasarruf olacağını anlamanın mümkün olmaması sebebiyle, geçen yıl
Merkezce yapılan sarfiyattan fazla taahhüde girişilmesinin Muhasebece uygun bulunmadığı
bildirilmişti.
Bazı vilayetlerden talep edilen levazım için mahallinden tenkis ilmühaberi
getirtilmekte ve bunlar Levazım Kalemi’nce tedarik edilmekte idi. Bu sebeple, şayet tenkis
83

Haziran ayının ilk günlerinde, imali düşünülen şimşir’den bir adet damga ile Müdüriyete gelen eşyadan
çamaşırlara mevzu sâbit boya’nın pazarlık suretiyle satın alınması uygun görüldü. Hususa dair tahkikatta,
yapılacak imalatın 150 kuruşu bulacağı anlaşıldı ve bu meblağın taahhüd-ü kayd edilmesi hususunda bir tezkere
düzenleyen Levazım Müdüriyeti, tezkeresini 8 Haziran 1338/8 Haziran 1922’de Muhasebe Müdüriyetine
gönderdi. Tahsisatın uygun olduğunu bildiren Muhasebe Müdüriyeti, 1922 yılı bütçesinin 17. faslına taahhüt
kaydederek, 11 Haziran 1338/11 Haziran 1922’de Levazım Müdüriyetine müsbet cevap verdi (Aynı yer, ek 1:
Bâbıâli Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, Levazım Müdüryeti, 153 sayılı yazı). Birkaç gün
sonra, bu eşya için 150 kuruşun yetmeyeceği ve 177 kuruş 25 santimlik bir tahsisatın gerektiği anlaşılarak, 29
Haziran 1338/29 Haziran 1922’de, muhasebeden onay verildi (Aynı yer, ek 2: Levazım Müdüriyetinin, 163
sayılı yazısı). Şimşirden bir adet iade kelimesi yazılı damga için 72 kuruş 25 santim, 1 adet kabul, 1 adet iade
yazılı, toplam 2 adet çinko levha için 45 kuruş ödenmiş, 117 kuruş 25 santim buraya harcanmıştı. Meblağın
kalanı, Babıali caddesinde 37 numaralı dükkanda hakkak Ali ve Ziya Efendilere ve 1 kutu üstübeçten imal
edilmiş yağlı boya ile 2 adet fırça için Yemiş’te Yumurtacılar’da boya tüccarı Kestanoğlu’na ödenmişti (Aynı
yer, ek 3).
84
Polis memurlarına imal ettirilecek 4.000 çift potin mukavelenamesinin ikinci maddesine bağlı olarak, bu ayın
beşinci günü, müteaahhit Hacı Tarandi Efendinin imalâthanesinde mevcut bulunan köselelerden iki yüz çift potin
imâline mahsus kısmının numuneye ve şartnameye uygun olanlarını muayene ile atik ve kafa kısımlarından
incelerini ayırarak, resmî münakasa damgasının bulunmaması dolayısıyla, bu malzemenin Emniyet nezdine
mahsus diğer bir damga ile damgaladıktan sonra, ayrıca kopya mürekkebiyle kabul işareti de konulmuş; yapılan
işlem bir tutanakla kayda geçirilmiş ve 6 Teşrinisani 1337/6 Kasım 1921’de Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine
sunulmuştu (BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 60/103, 18 Ra 1340/19 Kasım 1921).
85
BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 9/89, 11 N 1330/24 Ağustos 1912, lef 2: Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye
Müdüriyeti Emniyet ve Levazım Şubesi, sayı 295, ek 1,2,3.
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ilmühaberi celp olunan miktar ile mubayaa bedeli arasında eşyaca bir tasarruf hasıl olacaksa,
karşılığı mevcut demek olacağından, muamelenin ona göre yapılmasına ve 4 Ağustos 1328/17
Ağustos 1912’de bu tezkerenin Emniyet ve Levazım Müdüriyetine havale edilmesi karar
verilmişti. Buna benzer teşebbüsler sonraki yıllarda da devam ettiği halde, Osmanlı polisi için
tek tip elbise imal etmek mümkün olmamıştı.
B. Ücretler
Osmanlı vilayetleri polis müdüriyetlerine tahsis edilen bütçelerde, elbise mahsusatı
ayrı bir kalem olarak tayin edilirdi. Bir vilayet, elbise hak eden polis mürettebatı adına
İstanbul’dan talepte bulunurken, bütçe imkânlarına göre hareket ederlerdi. Her yılın sonunda,
emniyet teşkilatıyla icra-yı muamele edilen müteahhit veya bayilerin isimleri, miktar ve
taahhütlerini beyan eden defterler düzenlenirdi.
Şehremini ve İstanbul Vali Vekili imzasıyla, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti İdare ve
Levazım Müdürlüğü’ne hitaben 21 Şubat 1326/6 Mart 1911 tarihinde kaleme alınan bir
tahrirde,

müteahhitlerin

temettü

vergileri

hakkında

bilgi

isteniyordu.

Temettü

Nizamnamesi’nin 5. madde son fıkrası gereği, erzak ve tarik müteahhitleri ile aşar ve rüsum-ı
mütenevvia müteahhitlerinin vergileri için taahhüt bedelinin 100.000 kuruşa kadar olan
miktarından %10, fazlasından %5 temettü ödemeleri gerektiği hatırlatılıyor, bu miktar
üzerinden %3 nispetinde temettü tarhı yazılı olduğu, Hazinenin menfaatine olarak bu Daire ile
muamelesi bulunan müteahhitlerin isimleriyle, geçen yıla ait taahhüt miktar ve çeşitlerinin
kaydı talep ediliyordu. 24 Şubat 1326/9 Mart 1911’de gereği yapıldı.86
1326/1910-1911 yılında düzenlenen hususa dair defterde,87 önceki yıl polislere gerekli
yazlık ceketleri imale müteahhit terzi Kostaki Efendinin temettü vergisi sehven fazla
gösterilmiş, bu durum uzun yazışmalara vesile olmuştu. Kostaki Efendiye, önceki yıl polislere
yapmış olduğu ceketler için 180.000 kuruş hesabıyla temettü vergisi tarh edildiği beyanıyla,
vilayet vekaletine açıklama yapan Müdüriyet, taahhüt miktarından 100.000 kuruş fazla olan
meblağın tenzilini istemişti. Polis teşkilatındaki muhasebe kayıtları incelenmiş; müteahhidin,
o yıl itibariyle her biri 39,5 kuruştan 2.200 takım ceket imal ettiği, bunların 86.000 kuruş
tutmasına rağmen, verginin 180.000 kuruş üzerinden hesaplandığı ifade edilmişti. Müdüriyet,
27 Şubat 1326/12 Mart 1911 tarihli tezkeresiyle vilayete takdim ettiği deftere sehven 180.000
kuruş yazıldığını, verginin 86.000 kuruş üzerinden hesaplanması gerektiğini bildiriyordu.
86

1326/1910-1911 yılında Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti ile icra-yı muamele edilen müteaahhit veya bayilerin
isimleriyle miktar ve taahhütlerini beyan eden defterin gönderildiği: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 3/84, 11 Ra
1328/23 Mart 1910, ek 1: İstanbul Vilayeti Tahrirat Kalemi, 88 sayılı yazı.
87
Gös. yer, ek 1: Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinden İstanbul Vilayeti Vekaleti’ne gönderilen umumi 2176,
hususi 11 sayılı yazı.
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Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, muhtemelen terzi Kostaki Efendi’nin baskı ya da ricası
sebebiyle vilayetten böyle bir talepte bulunuyordu.
Müdüriyet, 21 Şubat 1326/6 Mart 1911 tarih ve 88 numaralı vilayet tezkeresine
cevaben gönderdiği, 27 Şubat 1326/12 Mart 1911 tarihli bu yazıya88 ekli defterde, 1326/19101911 zarfında Emniyet-i Umumiye Dairesi’nde muamele kaydı görülen müteahhitler
hakkında şu bilgileri veriyordu.89
Mikdar-ı
Taahhüdat
[kuruş]
200.000
Terzilik

Nev’i ve cinsi

20.000

Pelerin muşamba

200.000

Çizme

300.000

Polis elbiselik kumaşı

250.000

Polis kaputu

40.000

Kalpak

160.000

Potin

180.000

Yazlık elbise

Diğerleri:

Dosya zarfı 2.160, defter 5.000, sandal
20.000, kömür 65.000, kalem masası
30.000, koğuşlar için yatak 10.000,
kâğıt ve kırtasiye 50.000, polis
revolverleri 750.000, meç kayışı
18.000, revolver gulahı 13.000, hatab
[odun] 5.000, sandalye ve koltuk 3.000,
mefruşat 10.000

Müteahhit veya bayinin ismi

Nuruosmaniye kapısı civarında Yağcı
Hanı’nda elbise imalathanesi sahibi
Kostaki Efendi
Mahmud Paşa’da Hacı Küçük Camii
civarında muşambacı Nikola
bedeliyesi
Jandarma Çarık ve Çizme Müteahhidi
Nesim Davit ve ortağı Nec’âd
Efendiler
Eminönü’nde Selanik Bonmarşesi
sahibi İpekçi İsmail Efendi
Mercan Yokuşu’nda askerî ve milkî
elbise mağazası sahibi Koçoralı Efendi
Eminönü’nde Selanik Bonmarşesi
sahibi İsmail ve Biraderi Avni Efendi
Mercan’da Ali Paşa Hanı’nda kösele
tüccarı Yorgi Nahum Hampulo ve
Andos oğlu Yusuf
Nuruosmaniye kapısı civarında Yağcı
Hanı’nda elbise imalathanesi sahibi
Kostaki Efendi

Toplam:
2.331.160
kuruş

88
89

Gös. yer, ek 3.
Aynı yer, ek 4.
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Tablodan da anlaşılacağı gibi, terzilik dahil, polis kıyafetlerinin tamamı 1.350.000
kuruşa çıkmakta ve bu miktar, müteahhitlere yapılan ödemenin yarısından fazlasını teşkil
etmektedir. Polis teşkilatının yalnız müteahhit terzilere ödediği miktar dahi, taahhütlerinin
%10’una yakındır.
Polisler için hazırlanan numunelik elbiselerin taşraya gönderilmesi, ücrete tabi idi.90
Bu dönemde, 1328/1912-1913 yılına mahsus olmak üzere, Emniyet-i Umumiye
Müdüriyetinde müstahdem 1 müdür ile 11 odacısına imal ettirilecek birer takım elbise ile
birer kaput ve birer çift potinin, tahminen 5.000 kuruşa kadar satın alınması mümkündü.91
1917’de, elbise müteahhidi Mehmed Ali Bey tarafından Daireye gönderilen ve numuneye
uygun imal edilen 514 takım kışlık elbisenin her biri 62 kuruşa eden imal edilmiş; toplam
31.868 kuruşa ulaşan bu miktar, 25 Kanunusani 1332/7 Şubat 1917’de yapılan muamele
sonucu müteahhide ödenmişti.92

4. Taşra Polis Mürettebatına Elbise Sevkıyatı
Taşra vilayetleri polis mürettebatı adına merkezden istenilen elbiseler, Emniyet-i
Umumiye Müdüriyeti vasıtasıyla İstanbul terzilerince imal edilir93 ve seri bir şekilde94 ilgili
vilayetlere gönderilirdi. Gerek İstanbul polisi, gerekse taşra mürettebatı için hazırlanan elbise
ve diğer levazım, İstanbul’daki ambarlarda depolanır, sevk ve dağıtımı buradan yapılırdı.
İstanbul’daki polis ambarlardan biri, Saraçhane’de idi.95
Şahıslara ait ambarlar da olup, sevkıyatta bunlardan da faydalanılırdı. Mesela Sirkeci
ambarı sahipleri Coşkunes Gümüşciyan ve ortakları idi. 2 Z 1334/30 Eylül 1916’da, bir kısım
vilayet ve livalara Sirkeci Ambarından sevk edilen 35 sandık içinde, polis kalpağı ve potin
gönderilmiş, ambar sahibine gerekli ödeme yapılmıştı.96

90

Bir takım numunelik polis elbisesi bedelinin İzmit Postahanesine teslim edildiği: BOA, DH.EUM.LVZ., nr.
2/54, 4 Z 1328.
91
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Levazım Müdüriyetinin 18 Mart 1328/31 Mart 1912 tarihli tezkeresinin
Mubayaa Müdüriyetine tevdii hakkında 24 Mart 1328/6 Nisan 1912 tarihli yazı: BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 8/44,
18 R 1330/6 Nisan 1912.
92
BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 31/113, 2 R 1334/7 Şubat 1916.
93
Kastamonu Polis mürettebatı için İstanbul’ca yaptırılan elbiselerden 54 takım gelmiş ise de kalanı ile kaput ve
muşambaların gönderilmesi isteği: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 2/74, 22 Z 1328/25 Kasım 1910.
94
Mesela kalpaklarla ilgili olarak, Hüdavendigâr Polis Müdüriyetine gönderilecek kalpakların hızla gönderilmesi
için müteahhide emir verilmesi.: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 2/78, 26 Z 1328/29 Aralık 1910.
95
Saraçhane ambarından istenen potinlerin burada mevcut olmadığı, başka bir yerden istenmesi talebi: BOA,
DH.EUM.LVZ., nr. 51/98, 28 N 1338/3 Ekim 1910.
96
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 35/61, 2 Z 1334/30 Eylül 1916.
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Vilayetlere gidecek elbiseler, hususi olarak yaptırılan sandıklara yerleştirilir;97
sandıklar pazarlık usulüyle imal ettirilirdi98ve elbiseler, deniz99veya demiryoluyla sevk
edilirdi. Vilayetlere sevk edilen elbiselere ait rıhtım ücretinin alınmaması için girişimde Şubat
1914’de bazı girişimlerde bulunulması isteniyordu.100 Navlun ücretlerini kimin ödeyeceği de
önemli idi. Mesela, Mart 1914’te Kastamonu polisine gönderilen elbiselerin navlunu
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti tarafından karşılanmış;101 muhtemelen daha sonra vilayetten
mahsup edilmişti.
Demiryollarına gelince, sevkıyatın bir kısmı Anadolu Demiryolu Kumpanyası
svasıtasıyla yapılıyordu.102 I. Dünya Savaşı’nda müttefik Almanya ile münasebetlerin daha da
gelişti. Kumpanyanın izlediği güzergâh, meselâ 1916’da polis elbisesi sevkiyatının devam
ettiği bir hat olarak önemini muhafaza etti.103 Sevkiyatı yapılan elbiseler, nihai menzilinde
teslim alınıyor; irsalatın yapıldığı polis idaresi, Melbusat Teslim Taahhütnamesi adı altında
bir belge ibraz ediyordu.104

III. Polis Mektepleri ve Elbiseleri
A. Polis Mektepleri Elbise Tahsisatı
Başta İstanbul olmak üzere Erzurum, Trabzon, Beyrut ve daha birkaç vilayette faaliyet
gösteren Polis Mekteplerinde giyilen elbiseler, Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinin tahsis ve
kontrolüne tâbi idi.
Erzurum Polis Mektebi Müdürü İsmail Bey’in 2 Haziran 1328/29 C 1330/15 Haziran
1912 tarihinde Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine gönderdiği yazı son derece manidardır.105
İsmail Bey, Sabah gazetesinin 26 Mayıs 1328/8 Haziran 1912/ Cumartesi gün ve 8161
numaralı nüshasında yer alan hususa dair bir yazıya106atıfta bulunmakta; gazetenin yazdıkları
hakikaten doğru ise, bütün polis mektepleri talebesinin tek tip elbise giyinmelerini, elbiselerin
tarz ve kullanımı maksadıyla kendilerine numune gönderilmesini istirham ediyordu.
97

Sandıkçı Osman Ustanın imal ettiği sandıkların bedelinin ödenmesi isteği BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 18 A/105,
9 R 1332/4 Mart 1914.
98
Pazarlık suretiyle imal ettirilen sandıkların bedelinin ödenmesi: BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 22/83, 26 Ş 1332.
99
Osmanlı Seyr ü Sefain İdaresi Biga vapuru la gönderilen kalpak ve kaputun Karesi’ye sevk edilmesi talebi:
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 26/51, 20 M 1333/8 Aralık 1914.
100
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 18/14, 8 Ra 13324 Şubat 1914.
101
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 19/17, 4 Ca 1332/31 Mart 1914.
102
Anadolu Demiryolu Hattı ile gönderilecek polis elbiselerinin nakliye masrafları BOA, DH.EUM.LVZ., nr.
18/42, 16 Ra 1332/12 Şubat 1914.
103
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 35/68, 5 Z 1334/3 Eylül 1916.
104
Melbusat Teslim Taahhütnamesi’nin Edirne Polis Müdüriyetince gönderildiği: BOA, DH.EUM.LVZ., nr.
14/25, 24 N 1331/27 Ağustos 1913.
105
BOA, DH.EUM.LVZ, nr. 9/37, 10 B 1330/25 Haziran 1912.
106
Sayfa 3, sütun 4.
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B. Dersaadet Polis Mektebi ‘ne Elbise Temini
1920 yılında, Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, İstanbul Polis
Mektebi personeli için elbise diktirmek istedi. İhale suretiyle imal edilmesi gereken
kıyafetlerin temini maksadıyla, Müdüriyete bağlı Levazım Komisyonu çalışmalara başladı
Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinin 16 Ağustos 1336/16 Ağustos 1920 tarih ve 1206 sayılı
yazısından hususa dair çalışmaların şöyle geliştiği anlaşılıyordu:
Şartları ilan edilen munakasaya kimse talip olmamıştı. Bunun üzerine, müteahhid
terzilerden Manolaki ve Hacı Tarandi Efendiler Müdüriyet’e davet edilerek, imalatı
üstlenmeleri teklif edildi. Bu tarihte, Levazım Komisyonu Reisi Memurin Kısmı Müdürü
Ahmed Hilmi [Bey], Levazım Müdürü Zeki [Bey], Muhasebe’den gelen görevli Sadık [Bey]
idi. Manolaki Efendi, istenilen evsafta kumaş bulamayacağını bildirerek, çekildiği. Komisyon,
Hacı Tarandi Efendi ile 15 Temmuz 1336/15 Temmuz 1920’de anlaşma yaptı. Şartnâme
gereği, elbiselerin her takımının 900 kuruşa imal edilmesine 26 Ağustos 1336/26 Ağustos
1920’de müttefiken karar verildi.107
Levazım Komisyonu’nunca ihalesi kararlaştırılan elbiseler, Sözleşmeye göre 30
takımdı ve terziye toplam 27.000 kş ödenecekti. Sözleşmede, bu miktarın 1336/1920-1921
yılı Muvakkat Bütçesi’nin 169. fasıl 2. maddesine mahsuben Hacı Tarandi Efendi namına
tahsil edileceği,108 taahhüt edilmişti.
Emniyet-i Umumiye ve Polis Mektebi hademeleri için mübayaa ve imali istenen 30
takım ceket ve pantolon, aşağıdaki şartlar dairesinde münakasaya konulmuştu:109
1. Yukarıda nev’i ve miktarı gösterilmiş, zikredilen 30 takım elbisenin 28’i erkek
hademe, 2’ si kadın hademeye ait olmak üzere imal edilecektir. Erkek hademelere ait
elbisenin kumaşları numune ittihaz olunan Hereke mâmulatından siyah renkte ve ceketlerin
içleri Fransız kumaşından, astarlı ve kolları kuvadoralı ve yakası derin ve önleri madeni beş
düğmeli olacak, pantolonları yandan cepli ve bel kemerleri astarlı yapılacaktır. Kadınlar için
imal edilecek yeldirmeler, kezalik aynı kumaştan ve içerileri astarsız ve kolları kuvadoralı ve
önlerine madeni beş düğmeli ve kemerli olacaktır. Zikr edilen elbiselerin her biri ölçü üzerine
imal edilecektir.
2. Zikr edilen 30 takım elbise, ihale tarihinden itibaren nihayet bir ay zarfında imal ve
teslim edilecektir. Bu müddet zarfında teslim edilemediği takdirde hariçten tedarik edilerek,
fiyat farkı müteaahhit tarafından, itirazsız derhal ödenecektir.
107

BOA, DH.EUM.MH, nr. 210/15, lef 2//1, 29 Za 1338/1920.
BOA, DH.EUM.MH, nr. 210/15, lef 2/2, 29 Za 1338/14 Ağustos 1920.
109
BOA, DH.EUM.MH, nr. 210/15, lef 2/1, 29 Za 1338/14 Ağustos 1920.
108
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3. Münakasaya iştirak edenlerin yüzde on nispetinde pey akçesi vermeleri gereklidir.
4. Münakasa kaimesi ve sair ücreti ve buna müteferri bütün masraflar müteahhide
aittir.
C. İtilaf Devletlerinin Polis Kıyafetlerine Müdahalesi
1339 yılında, polislerin para ve elbiselerinin yetersizliğine dair İngilizce bir rapor
yayınlanmıştı.110 Aynı yıl, İstanbul Polis Müdüriyetine gönderilen kaput numunesinin İtilaf
Devletleri Komisyonu’nca da beğenilmesi vesilesiyle, polislere giydirilmesi uygun görüldü.111

Sonuç
Zabtiye Nezareti’nin lağvedilmesi üzerine, Dahiliye Nezareti’ne bağlı olarak kurulan
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti personelinin elbise ihtiyacı, Osmanlı Devleti’nin tasfiyesine
kadar geçen sürede, genellikle payitaht İstanbul’da faaliyet gösteren müteahhit terziler
tarafından karşılanmıştır. Devletin, 1911-1922 yılları arasında Trablusgarp, Balkan, I. Dünya
Savaşı ve Millî Mücadele dahil, on bir yılda dört büyük savaşa girmesi, polis teşkilatının hayli
zor bir süreçten geçmesine sebep olmuş; bu dönemde, elbise ihtiyacı kadar genel ihtiyaçların
karşılanması, hatta maaşların ödenmesinde sıkıntılar yaşanmıştır.
Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinin merkez ve taşra teşkilatına tahsis edilen
bütçelerinde, elbise için ayrılan miktar, daima, diğer ihtiyaç kalemlerinden fazla olmuş; bu
tahsisat, İstanbul’da veya taşra vilayetlerinde, Levazım Müdüriyeti adı altında tesis edilen
birim vasıtasıyla temin edilmiştir. Payitahtta şehremini ve vali vekili, taşrada en yüksek
dereceli mülkî âmir, polisin giyecek ihtiyacı ile ilgili ve denetleyici bir rol üstlenmişlerdir.
1910’larda yaklaşık bir milyon nüfusa sahip olan İstanbul’da, çoğu gayrımüslim
Osmanlı tebaası tüccar-terzi, polis teşkilatına elbise tedarikinde birbirleriyle yarışmıştır. Bu
yarışa katılanlar sayıca fazla olmamakla beraber, resmî dairelere yakın, servet sahibi, meslekî
itibarı yüksek kimselerdi. Devletin içinde bulunduğu siyasî ve iktisadî şartları gerekli kıldığı
durumlarda, taşra polisin elbise ihtiyacı mahallinde karşılanmış; bazen kumaş, bazen elbiseyi
tamamlayan herhangi bir parça, en uygun kalite ve fiyatla nereden temin edilebilecekse orada
imal ettirilmiştir.
Dahiliye Nezareti ve Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, devletin tasfiyesine kadar,
Osmanlı memleketlerinin tamamında tek tip polis elbisesi, yani üniforma giyilmesini temin
edememiş; fakat, bu idealden de vazgeçmemişlerdir. Son çeyrek asırda hızla toprak kaybı,
110
111

BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 57/80, 20 C 1339/1 Mart 1921.
BOA, DH.EUM.LVZ., nr. 53/56, 13 S 1339/ 27 Ekim 1920.
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kamu maliyesinin giderek zayıflaması ve umumî harbi izleyen işgal sebebiyle, bu idealden
tamamen uzaklaşılmıştır. Osmanlı Devleti’nin tasfiye edildikten sonra, polis mensuplarına
üniforma verilmesi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ek 1 : Uzun boylu ve şişman polislerin elbise ölçüsü (BOA, DH.EUM.LVZ., nr.61/18).
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Ek 2) 1326 /1910-1911 yılında Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti ile icra-yı muamele edilen
müteaahhit veya bayilerin isimleriyle, miktar ve taahhütlerini beyan eden defter ( BOA,
DH.EUM.LVZ., nr.3/84, 11 Ra 1328 /23 Mart 1910, İstanbul Vilayeti Tahrirat Kalemi, 88
sayılı yazı).
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