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16 
istanbul'da Belediye Örgütlenmesi ve ilk Belediye 

Seçimleri: Beyaz1t- Belediye 
Dairesi Seçimleri ve Seçmen Profili 

Torkan OKTAY* 

GiRiŞ 

Türkiye'de belediye kurumunun ilk örnekleri, Osmanlı Devlet yönetiminde batı
lllaşma ve merkezileşme yaklaşımlannın egemen olduğu Tanzimat Döneminde 
ortaya çıkmıştır. Osmanli bürokrasisi tarafından Avrupa'daki benzerleri parale
linde oluşturulmaya çalişıian belediye modellerinin temel kaygısı, şehirlerin yerel 
hizmetler alanında yaşadığı problemleri ortadan kaldırmaktı. Belediyelerin siyasi 
yönünü ifade eden belde halkının yönetirnde temsili konusu, mevzuattaki yeri
ni ilerleyen yıllarda almış, bu yöndeki uygulama ise daha geç başlayabilmiştir. 
istanbul'da, belediye meclislerinin seçimle belirlenmesi, ilgili hukuki metinlerde 
1868 yılından itibaren yer almaya başlamakla birlikte, ilk seçimlerin yapılması için 
1908'i, ll. Meşrutiyet'in ilanını beklemek gerekmiştir. 

Bu makalede, istanbul'da ilk belediye seçimlerinin gerçekleştirildiği ll. Meşrutiyet 
döneminde örnek olarak allnan Beyazıt Belediye Dairesi'ndeki seçimler, seçim 
süreci, seçmen özellikleri ve seçim sonuçlan bakımından incelenmektedir. Bele
diye seçimlerinin yeni bir uygulama olduğu, servete ve cinsiyete dayall kısıtların 
bulunduğu bir ortamda, temsilin boyutlan hakkında temel kaynak olarak yararla
nılan seçmen defterleri önemli ipuçları sunmaktadır. 

1. iSTANBUL'DA BELEDiYE ÖRGÜTLENMESi -

Klasik dönem Osmanlı şehir yönetiminde, yerel hizmetlerin düzeni ve hizmetlerin 
sunulması fonksiyonlarının birden fazla otorite ve kurum arasında payiaşıidığı bir 
yapı bulunuyordu. Bu paylaşmanın taraflarını; kadı, muhtesip, subaşı, mimarba
şı, imam vb. kamu kurum ve görevlileriyle vakıf, lonca, cemaat örgütlenmeleri ve 
mahalle yönetimleri gibi sivil organizasyonlar oluşturmaktaydı. 

• Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, (toktay@marmara.edu.tr) 
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XIX. yüzyılin başından itibaren uluslararast ticaretin Doğu Akdeniz'deki en önemli 
limanı durumundaki istanbul'da ekonomik, fiziki ve sosyal birçok değişim yaşan
maya başlandı (Ortayll, 1977: 92-96; Eldem, 2000: 225-229; Çelik, 1996: 41-67). 
Bu süreçte mevcut şehir kurumlannın paralel bir dönüşümü gerçekleştirememe
si, yerel hizmetler alanında birçok problemi de beraberinde getirdi. istanbul'da 
otorite boşluğunun neden olduğu olumsuzluklan ortadan kaldırmak amacıyla ilk 
önemli adım Tanzimat Dönemi'nde, 1855 tarihinde Şehremaneti'nin kurulmasıyla 
atıldL Büyük oranda klasik dönem şehir kurumlarının yönetim kültürü çerçevesin
de inşa edilen yeni kurum, şehremini ve şehir meclisi adında iki organa sahipti. 
Babıali'nin önerdiği isimler arasından Padişah'ın uygun gördüğü kişiyi ataması 
ile organlar belirleniyordu. 1 istanbul'da modern belediye yapıtanna geçiş süre
cindeki ilk örnek olarak nitelendirebileceğimiz Şehremaneti, merkezi yönetime 
eklemlenmiş bir hizmet birimi niteliğiyle öne çıkıyordu. 

Istanbul'da belediye alanında yaşanan ikinci önemli gelişme "belediye dairesi" 
modeline geçilmesi oldu. Şehremaneti'nin kurulmasının üzerinden bir yıl g~ç
meden söz konusu kurumun yerel hizmetler alanındaki olumsuzlukları ortadan 
kaldı rabilecek yeterlilikte bir yapı olmadığı anlaşıldi. Yeni arayışlar çerçevesinde 
oluşturulan intizam-ı Şehir Komisyonu, Şehremaneti yanında on dört belediye 
dairesinin yer aldığı bir model önerdi (DUiT, nr. 37-1/1-43). Bu çerçevede pilot 
uygulama, yerli ve yabancı unsurlara dayanan sosyal kompozisyon çeşitliliğinin 
en fazla yaşandığı ve belediye örgütü talebinin en etkili dile getirildiği (Rosenthal, 
1980: 227-245) ticaret ve finans kurumlannın yoğunlaştığı, şehrin Avrupa'ya açı
lan penceresi konumundaki Galata-Beyoğlu bölgesinde 1857'de kurulan "Altıncı 
Daire-i Belediye" ile başiatıldL 

Altıncı Daire'nin organları daire müdürü ve daire meclisi biçiminde düzenlendi. 
Şehremaneti'nde uygulanan yöntemde olduğu gibi iki organ da Babtali'nin önerisi 
ve Padişah'ın onayı ile atanıyordu. Bununla birlikte, Şehremaneti'nde uygulanan 
yöntemden farklı olarak atanacak meclis üyelerinin daire sınırları içinde 100 bin 
kuruşluk emlaka sahip olması ve on yıldır istanbul'da ikamet etmesi şartı getiril
di.2 Altıncı Daire'nin kuruluşuyla ilgili belgelerde, belediye organlarının seçimle 
gelmesi yöntemi Avrupa'da genel kabul gören bir ilke olarak değerlendirilmekte 
ve benimsenmektedir. Bununla birlikte, seçim yönteminin birden bire uygulan
masının çeşitli olumsuzlukları beraberinde getireceği endişesi sonucu, uygulama 
ileri bir tarihe ertelenmiş ve atama yöntemi uygulanması kararı alınmıştı (DUiT, 
nr. 37 -1/1-43). 

\ 
1 

t /• 

1 "Şehremaneti Nizarnname Layıhası", Md. 3 ve 5, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Özege 
Koleksiyonu, nr. 12755, sy. 

2 11 Cemaziyülevvel 1274(28 Aralık 1857) Tarihli "Altıncı Daire-i Belediye Nizamatı" , Md. 4, 
Düstur, 1. Tertip, c. 2, s. 460. 
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Altıncı Daire'nin belediyecilik adına. özellikle imar alanında olumlu uygula
malarda bulunması, belediye dairesi yönetim modelinin meşruiyet zemininin 
genişlemesini sağladi. Modelin nispi başarısi, intizam-ı Şehir Komisyon'u ta
rafından önerilen ondört belediye dairesi modelinin geliştirilmesi ve bir bütün 
olarak istanbul'da uygulanmasının da yolunu açtL ·Bu çerçevede on yıllık daire 
belediyesi uygulamasının ardından 1868'de Dersaadet idare-i Be,lediye Nizam
namesP çıkarıldL istanbul'daki belediyelerin sını-rlarını, fonksiyonlarını, yapı
sal özelliklerini vb. konuları geniş biçimde, tek bir düzenleme içinde birleştiren 
önemli bir kodifikasyon çalışması olan kanun ile Şehremaneti, on dört belediye 
dairesi4 ve Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'den5 oluşan yapının hukuki zemini 
oluşturuldu. 

Şehremaneti'nin Şehremini ve yeni adıyla Şehremaneti Meclisi'nden oluşan or
ganlarının belirlenmesinde önceki yapıda uygulanan atama yöntemi aynı şekilde 
benimsendi.6 Halkın temsili konusundaki en önemli gelişme, belediye daireleriyle 
ilgili olarak getirildi. Buna göre, meclis üyelerinin belirlenmesinde seçim yöntemi 
uygulanacaktı. Daire müdürlerinin belirlenmesinde ise atama yöntemi geçerliliğini 
sürdürüyordu. 

Belediye dairelerinin büyüklüğüne göre meclisler sekiz veya on iki kişiden oluşa
caktıJ Seçimlerde oy kullanabilecek kişilerin 21 yaşında, yıllık 2500 kuruş gelir 
getiren emlaka sahip olarak belirtildiği kanunda, ayrıntılı bir seçmen tanımına 
gidilmemişti. Adaylarda bulunması gerekli şartlar daha geniş olarak ayrıca dü
zenlenmişti. Buna göre, belediye meclisi üyeliğine aday olabilmek için; yıllık 5 
bin kuruş gelir getiren emlaka sahip olmak, 20 yaşında olmak, cinayet suçundan 
hüküm giymemek, Belediye Daireleri, Şehremaneti veya Zaptiye'de görevli bu
lunmamak, belediye dairesi içinde yargı işleri veya vekillikle uğraşmamak, beledi
ye dairelerinin herhangi bir inşaatında müteahhitlik yapmamak şartlarını taşımak 
gerekiyordu. Seçimin ayiama aşamasi, seçmen tarafından tercihierin yer aldığı 
kağıtların yedi gün boyunca açık durumdaki oy sandığına gizli olarak kullanma-

3 Düstür, 1. Tertip, c. 2, s. 450-459. 
4 Dersaadet idare-i Belediye Nizamnamesi'nin ikinci maddesinde belediye daireleri sırasıy

la; 1-Ayasofya, 2-Aksaray, 3-Fatih, 4-Eyüp, S-Kasımpaşa, 6-Beyoğlu, 7-Beşiktaş, 8-Mirgun 
(Emirgan}, 9-Büyükdere, 1 0-Beykoz, 11-Beylerbeyi, 12-Üsküdar, 13-Kadıköy ve 14-Adalar 
olarak düzenlenmişti. 

5 1868 yılında istanbul için öngörülen belediye modelinin üçüncü ayağını oluşturan Cemiyet-i 
Umumiye-i Belediye, şehremininin başkanlığında olmak üzere kurulması öngörülen on dört 
belediye daire müdürleri ve daire meclislerinin kendi içlerinden seçtiği üçer üyenin katılımıyla 
oluşan toplam elli yedi üye li genel bir meclis olarak tasarlanmıştı. liDersaadet idare-i Belediy
ye Nizamnamesi", Md. 15. 

6 "Dersaadet Idare-i Belediyye Nizamnamesi,, Md. 7. 
7 "Dersaadet Idare-i Belediyye Nizamnamesi", Md. 50. 
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sıyla gerçekleşecekti. Oylama bitiminde Cemiyet-i lntihabiye tarafından açrk sa
yım yöntemiyle sonuçlar ilan edilecekti.8 

Hukuki alandaki düzeniemelerin gerçek boyutunu yansıtan uygulama süreci, ka
nunda öngörülenden farklı gelişti. Şehremaneti, sistem içindeki varliğını sürdü
rürken, kanunda öngörülen on dört belediye dairesinden 1. Meşrutiyet'e kadar 
geçen dönemde kurulabilenler Tarabya, Yeniköy, 9 Adalar, 10 Beykoz ve Kadıköy 
(Ergin, 1995: 1387) belediye daireleri ile sınırlı kaldı. Beyoğlu yanında sadece 
altı belediye dairesinin daha kurulabilmesi sonucu, istanbul'daki yapının üçüncü 
ayağı olan Cemiyet-i Umumiye-i Belediye de açılma imkanı bulamadı. Kurulan 
belediye daire meclisi üyelerinin belirlenmesi konusunda seçim yönteminin uygu
landığı na dair bir bilgi de bulunmamaktadır. 

1. Meşrutiyet'in ilanı, belediyeler alanındaki önemli hukuki düzeniemelerin yapıl
dığı bir dönemin de başlangıcı oldu. 1876'da ilan edilen Kanun-u Esasrnin 112. 
maddesinde, belediyelerin şehirdeki yerel hizmetlerden sorumlu otorite olduğu 
belirtilmekte ve belediye meclislerinin seçim yöntemiyle belirleneceği kabul edil
mekteydi.11 1877 yılına gelindiğinde Meclis-i Mebusan'ın çıkardığı ilk kanunlar 
içinde yer alan ve istanbul'daki belediye yapısını düzenleyen Dersaadet Belediye 
Kanunu 12 çeşitli aksamalar ve değişikliklerle birlikte 1930 yılina kadar yürürlükte 
kalacak bir hukuki altyapıyı ifade ediyordu. Yeni kanun ile 1868 tarihli Dersaadet 
idare-i Belediye Nizamnamesi de yürürlükten kaldırıldi. 

De-rsaadet Belediye Kanunu, önceki düzenlemelere paralel bir biçimde Şehre
maneti, Belediye Daireleri ve Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'den oluşan yönetim 
modelini temel alan bir yaklaşıma sahip olmakla birlikte, fonksiyonel genişleme 
sağlaması, mali yapıyı güçlendirmesi ve belediyelere tüzel kişilik kazandıran hü
kümlere yer vermesiyle önceki düzenlemeden ayrılıyordu. Kanunda, belediye 
yapısının merkezindeki konumunu sürdüren Şehremaneti'nin, Şehremini ve Şeh
remaneti Meclisi'nden oluşan organlarının belirlenmesinde, atama yönteminin 
uygulanmasına devam edildi. Belediye daireleri, önceki düzenlemelerde olduğu 
gibi hakkında değişiklik yapılan başlıca yönetim birimleriydi. Yeni yapıda sayıları 

· on dörtten yirmiye13 çıkarılan belediye daireleriyle ilgili olarak meclis üye seçi-

8 "Dersaadet idare-i Belediyye Nizamnamesi", Md. 24-40. 
9 Tarabya ve Yeniköy belediye daireleri için bkz. Devlet Salnamesi, sene 1291, s. 52. 
10 Devlet Salnamesi, sene 1292, s. 56 ve 57. 
11 "Kanun-ı Esasi", Düstur, 1. Tertip, c. 4, s. 18. 
12 Düstur, ı. Tertip, c. -4, s. 520:-538. Latin harfleriyle metni için bkz. 
13 Dersaadet Belediye Kanunu'nun 1 ve 2. maddelerinde istanbul'un yeni belediye bölümlen

mesi 1-Beyazıt, 2-Sultanahmet, 3-Fatih, 4-Samatya, 5-Eyüp, 6-Beyoğlu, 7 -H asköy, S-Be
şiktaş, 9-Arnavutköy, 10-Yeniköy,-11-Tarabya, 12-Büyükdere, 13-Beykoz, 14-Anadoluhisarı, 
15-Beylerbeyi, 16-Yenimahalle, ·17-Doğancılar, 18-Kadıköy, 19-Adalar ve 20-Makriköy biçi
minde düzenlenmişti. 
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mi ve müdürün atanması yöntemleri yeniden düzenlenqi. Cemiyet-i Umumiye-i 
Belediye henüz kurulmamış olmakla birlikte üyelik yapısı genişletildi. Şehre~ini, 
daire müdürleri, daire meclisinden üyeler yanında Şehremaneti Meclisi'nden de 
üyelerin katılması yönünde değişiklik yapıldı. 

Belediye Daire Meclisi üyelerinin seçimi konusunda, seçmen ve adayiann taşı
ması gerekli şartlar yeniden düzenlendi. Oy kullanma yeterliliğine sahip kişiler 
için gerekli şartlar; 25 yaşında olmak, oy kullandığı belediye dairesinde ikamet 
etmek, daire sınırlan içindekiemlakiiçin yılık en az 100 kuruş vergi vermek, me
deni haklardan yasaksız olmak, cinayetten mahkOmiyeti bulunmamak, erkek ve 
Osmanlı vatandaşı olmak biçiminde tanımlanmaktadır. 14 Seçimdeaday olmak is
teyenler için aranan şartlar; seçime gireceği dairede ikamet etmek, 30 yaşında 
olmak, daire sınırlan içindekiemlakiiçin yıllık en az 250 kuruş vergi vermek15 , akli 
melekesi tam ve medeni haklardan kısıtsız olmak, müflis olmamak, cinayet ve 
serserilik suçundan mahkOmiyet almamış olmak, yabancı bir devlet hizmetinde 
veya vatandaşlığı iddiasında bulunmamak, Şehremaneti, belediye daireleri veya 
zaptiyede çalışmamak, belediye dairesinde hakimlikle görevli olmamak, belediye 
hizmetlerinde müteahhitlik yapmamak, Türkçe konuşabilmek ve Osmanlı vatan
daşı olmak şeklinde düzenlenmişti. 16 1868 tarihli Dersaadet idare-i Belediye Ni
zamnamesinde yer alan hükümler ile karşılaştırıldığında, seçmenlerle ilgili daha 
ayrıntılı düzenleme yapılması, yükseltilen yaş barajı, yıllık gelir yerine emlak ver
gisi değerinin getirilmesi, ikamet, cinsiyet ve vatandaşlık kriterlerinin daha açık 
vurgulanması gibi noktalar öne çıkmaktadır. 

Dersaadet Belediye Kanunu'nda halk iradesinin belediye organianna yansıması 
konusunda önceki düzenlemelere göre gelişmenin sağlandığı temel alan, beledi
ye müdürleriyle ilgiliydi. Kanun'da belediye daire müdürlerinin atanması yöntemi 
korunmakta birlikte, atamanın seçimle belirlenmiş daire meclisindeki üyeler ara
sından yapılma şartı getirildi. Böylece, mülk ve cinsiyet kısıtları bulunan bir seçim 
sonucu sınırli biçimde halkın iradesini yansıtan üyeler, atama yöntemiyle de olsa 
belediyenin yürütme organına gelme imkanı bulabilecektL 

Kanun-u Esasi'nin 112. maddesinde yapılan genel düzenleme yanında, Dersaa
det Belediye Kanunu'nda istanbul'daki belediyelerin hukuki altyapısı önemli ölçü
de genişletildi. Ancak, 1877'de Osmanlı-Rus savaşının yenilgiyle neticelenmesi, 

14 "Dersaadet Belediye Kanunu", Md. 40. 
15 1908 yılındaki ilk belediye seçiminde seçmenierin o belediye sınırları içindekiemlakiiçin yıl ... 

lık 100 kuruş ve adayların yıllık 250 kuruş vergi verme şartının kapsamına o dönemde emlak 
vergisi içinde tahsil edilen tanzifat (temizlik) ve tenvirat (aydınlatma) resimlerinin girip girme
diği konusunda çeşitli ihtilaflar yaşanmıştı. ŞOrayıdevlet gündemine gelen konu hakkında bu 
vergilerin kapsam dışında tutulması yönünde karar verilmiş ve adayların tespiti buna göre 
yapılmıştı. 12 Ağustos 1324/25 Ağustos 1908, DH.MUi., nr. 36-2/11 ve (27 B 1326/25 Ağus
tos 1908 MV., nr. 120/21) 

16 "Dersaadet Belediye Kanunu", Md. 41. 
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hukuki düzlemdeki olumlu adımlarla başlayan dönemin, uygulama bakımından 
aynı paralellikte sürmesini engelledi. Balkanlardan savaş nedeniyle gelen önemli 
sayıdaki göçmenin ihtiyaçlarını karşılamakla meşgul istanbul'da, Dersaadet Be
lediye Kanunu'na göre hazırlıklarına başlanan belediye seçimleri ertelendi. Dola
yısıyla öngörülen yirmi belediye dairesi de işlerlik kazanamad1. 

Belediye seçimlerinin yapılamaması ve sonuçta belediye dairelerinin kurulama
masının en önemli etkisi, şehirde yerel hizmet alanında yaşanan olumsuzluklarda 
kendisini hissettiriyordu. Hükümet'in bu duruma çözüm arayışları çerçevesinde 
"yönetimde tasarruf' ana gayesine dayanan bir örgütlenme modeli ortaya çıkarıl
dı (DUiT, nr. 37-1/1-24). Dersaadet Belediye Kanunu hükümlerinden bir kısmının 
uygulanması da ertelendi. 1880'de uygulamaya konulan model, tümüyle atamay
la belirlenen organiara sahip Şehremaneti ve on belediye dairesinden oluşuyor
du.17 Yeni yapıda Cemiyet-i Umumiye-i Belediye de bulunmuyordu. 1908'e kadar 
yürürlükte kalan söz konusu modelde, belediye daire meclisleri ve müdürleri hak
kında atama yöntemi uygulanmasından do·layı, yukarıda ayrıntılarına değinilen 
Dersaadet Belediye Kanunu'nun seçimle ilgili hükümleri de işlerlik kazanma im
kanı bulamadı (Oktay, 2005: 55-61 ). 

ll. ll. MEŞRUTiYET'iN iLANI VE BELEDiYE SEÇiMLERi 

ll. Meşrutiyetinilanı sonrasında başlayan süreç, devletin merkezi yapılanması ka
dar belediyeler için de önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Dönemin ilk önemli 
girişimi, 1878'de kapatılan Meclis-i Mebusan'ın yeniden açılmasıyd1. Meclis-i Me
busan seçiminin istanbul'daki kısmının yapılabilmesi için kanun gereği seçim ko
misyonu fonksiyonları bulunan belediye daire meclislerinin kurulu durumda olma
sı gerekiyordu. 18 Bunun üzerine, Şehremaneti ve on belediye dairesinden oluşan 
yapının kaldırılması ve 1877 tarihli Dersaadet Belediye Kanunu'nda öngörülen 
Şehremaneti, yirmi belediye dairesi ve Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'den oluşan 
yönetim yapısına işlerlik kazandırılması kararı alınd1. 19 

Her ne kadar .seçim yöntemi ilk olarak 1868 tarihli Dersaadet idare-i Belediye 
Nizamnamesi'nde ve sonra 1877 tarihli Dersaadet Belediye Kanunu'nda yer 
almakla birlikte, hukuki düzenlemenin uygulamaya yansıması ll. Meşrutiyet'in 

ilanıyla gerçekleşebildi. 1908 yılinın Eylül ayında yapılan ilk belediye seçimleri 
(Ergin, 1996: 200) sonucunda yirmi belediye dairesinin tümüne işlerlik kazandı
rıldı ve belediye meclisleri kuruldu. Bütün daireterin kurulmasıyla o güne kadar 

17 1- Beyazıt, 2-Fatih, 3-Cerrahpaşa, 4-Beyoğlu, 5-Beşiktaş, 6-Yeniköy, 7-Büyükdere, 8-Kanlı-
ca, 9-Üsküdar, 1 O-Kadıköy · 

18 20 Eylül 1324 (3 Ekim· 1908) tarihli "lntihab-ı Mebüsan Kanunu Layihası", Düstür, ll. Tertip, 
c. 1 ı ss. 18-37. 

19 Şehremaneti Hudüdu Dahilinde Bulunan Mahallat Esamisi, Dersaadet Arşak Garoyan 
Matbaası, 1329, s. 21. 
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toplanma imkanı bulamayan Cemiyet-i Umumiye-i Belediye de, 26 Aralık 1908 ta
rihinde açıldı. istanbul'da belediye seçimlerinin yapılması ve belediye dairelerinin 
kurulması, kurumsal yapının gelişimi yaninda bütün sınırlılıklarıyla birlikte halkın 
temsili konusunda önemli bir aşamayı ifade ediyordu. 

Dersaadet Belediye Kanunu hükümlerine göre; belediye meclisi üyelerinin, Aralık 
ayında başlayarak Şubat'ın sonuna kadar devam eden bir seçim süreci sonunda 
belirlenmesi öngörülüyordu.20 Bu süreçte öncelikle, seçmen ve aday listelerinin 
hazırlanması ve halka duyurulması, listeler konusundaki itirazların değerlendiril
mesi ve oylamanın gerçekleştirilmesi işlerini yürütmek üzere "lntihab Komisyonu 
(Seçim Encümeni)" kurulmaktaydı. 21 Belediye daire reisinin, başkanlık yaptığı 2~ 

intihab Komisyonu'nun seçim boyunca gerçekleştirdiği toplantılar ve aldığı ka
rarlar zabıt defterine kaydediliyordu. 23 Seçmen ve aday şartlarını taşıyan kişilerin 
kayıtları, mahalle yönetimleri ve intihab Komisyonu tarafından emlak vergisi def
terlerinden de yararlanılarak hazırlanıyordu. Seçmen kayıtlarının belediye daire 
merkezi ve mahalle camisindeki askı süresi sekiz gün olarak belirlenmişti. Bu 
süre içinde kayıtlara itiraz etmek mümkündü. itirazları değerlendiren intihab Ko
misyonu kararlarına karşı sekiz gün içinde Şehremaneti Meclisi'ne istinafa gitme 
hakkı da tanınmışt1. 24 

Seçim sürecinde ayiama işleminin Şubat ayının birinci günü ile onur:ıcu günü 
arasında yapılması öngörülmüştü. Seçmenler, daha önce ilan edilen mahalle
lerin oy kullanma günlerine göre belediye dai're merkezine gelerek altı meclis 
üye adayının adını yazdıkları oy pusulasını kapalı zarf içinde seçim sandığına 
kullanacaklardı. Sandığa gelemeyecek durumdaki seçmenler, oy kağıdını kapalı 
bir zarf içinde intihab Komisyonu'na göndererek oy kullanabilecekti. 25 Oylamanın 

20 "Dersaadet Belediye Kanunu", Md. 42. 1908 yılındaki belediye meclis üyeleri seçiminde, 
kanunda seçim süreci için öngörülen sürelere uyulması durumunda Meclis-i MebOsan se
çimleri, dolayısıyla meclis'in açılmasının gecikmesi söz konusuydu. Bunun üzerine belediye 
meclis üyeleri seçimi için öngörülen sürelerde yapı.lan düzenlemeyle toplamda yarı yarıya 
indirime gidilerek seçim hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. OH. iD., nr. 39/29. 

· 
21 lntihab Komisyonu üyeleri belediye dairesindeki mahallelerden belirleniyordu. öncelikle her 

mahallenin imam ve muhtarları mahallede ileri gelen, muteber ve seçmenlik şartlarını ta
şıyan iki kişiyi belirlemekteydi. Mahallerde tespit edilen kişiler belediye daire merkezinde 
toplanmakta ve bu kişiler arasından kura ile belirlenenler üye olarak görev yapmaktaydı. 
"Dersaadet Belediye Kanunu", Md. 43. 

22 Dersaadet Belediye Kanunu'nun söz konusu hükümleri, 20 belediye dairesinin kurulu olduğu 
varsayımı çerçevesinde hükümler içermekteydi. 1908 yılındaki ilk seçimde intihap Komis
yonu başkanlığını belediye dairelerinin tümünün kurulmamış olması karşısında kimin yürü
teceği konusunda belirsizlik yaşanmıştı. 5 Ağustos 1324 (18 Ağustos 1908), OH. MUi., nr. 
36-2/11. 

23 "Dersaadet Belediye Kanunu", Md. 50. 
24 "Dersaadet Belediye Kanunu", Md. 45-49. 
25 Seçim sandığı kanunda; farklı anahtariara sahip iki kilide sahip, üzerinde ince bir mektup 

sığacak kadar deliği bulunan bir sandık olarak tanımlanmaktadır. Oylama süresince san-
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bitiminden sonra, intihab Komisyonu tarafından sandık açılmakta ve açık tasnif 
yöntemiyle yapılacak oy sayımının ardından en fazla oy alandan başlayarak ha
zırlanan 30 kişilik liste ile seçim sonuçlan ilan edilmekteydi.26 

Belediye meclislerinin yenilenmesi, ilk seçimden iki yıl sonra yapılan ikinci se
çimde üyelerin kura ile belirlenen yarısının üyeliklerine son verilmesi ve yerlerine 
yeni üyelerin seçilmesiyle gerçekleştiriliyordu. Daha sonraki seçimlerde ise, mec
lis üyeliğinde iki yılını dolduranların görevi kendiliğinden sona ermekte, yerlerine 
yenileri seçilmekteydi. Bu meclis üye belirleme yönteminde, meclisin ilk kurulma
sından sonra ikinci yıldan itibaren her yıl meclis üyelerinin yarısının yenilenmesi 
için seçim yapılması gerekiyordu. Beyazıt dairesi meclisi on iki üyeli olduğundan 
yenilenme altı, üye için uygulanıyordu. 

lll. BEYAZlT BELEDiYE DAiRESi MECLiS ÜYE SEÇiMLERi VE 
SEÇMEN ÖZELLiKLERi 

istanbul'da belediye dairelerine dayanan belediye yönetim modeli ilk olarak yu
karıda belirtildiği gibi 1857'de intizam-ı Şehir Komisyonu tarafından gündeme 
getirilmişti. Beyoğlu'ndaki pilot uygulamadan sonra belediye daire modelinin ka
nun düzeyinde düzenlendiği metin olan 1868 tarihli Dersaadet idare-i Belediye 
Nizamnamesi'nde sur içi bölgesi için Ayasofya, Aksaray ve Fatih'den oluşan üç 
daireli bir yapı düzenlenmişti. 1877'ye gelindjğinde, belediyelerin daha küçük 
ölçekte planlandığı Dersaadet Belediye Kanunu ile sur içindeki sayı, haritada 
görüldüğü gibi Beyazıt, Sultanahmet, Fatih ve Samatya olarak öngörüldü. Os
manlı-Rus Savaşı sonrasında yirmi daireli yapının uygulanamaması ve ardından 
1880'de kurulan on daireli yeni yapıda sur içindeki bölümlenme Beyaz_ıt, Fatih ve 
Cerrahpaşa belediye daireleri olarak belirlendi. ll. Meşrutiyet'in ilanı sonrasında 
Dersaadet Belediye Kanunu'nun uygulamaya konulmasıyla 1877'de öngörülen 
ancak, uygulanamayan yirmi daireli yapı hayata geçirildi. 

dığın iki anahtarından biri belediye daire reisinde diğeri ise intihab Komisyonu'nun en yaşli 
üyesinde bulunacaktı. "Dersaadet Belediye Kanunu", Md. 52-53. 

26 "Dersaadet Belediye Kanunu", Md. 55 ve 61. 
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1908'de seçimlerin ardından birinci daire olarak kurulan Beyazıt belediye 
dairesi'nin sınırlan Unkapanr'ndan başlayarak Saraçhane'ye oradan Şehzade
başl, Beyazıt, Divanyolu ve Sultanahmet yönünü izleyerek Ahırkapı'da denize 
ulaşıyordu. Belediye dairesi içinde çeşitli büyüklüklerde 64 mahalle bulunuyordu 
{Birinci Daire-i Belediye, 1328: 82-96). Daire sıniriannın ortaya koyduğu gibi Be
yazıt dairesi idari, ekonomik, kültürel ve dini bakımdan istanbul'un önemli bir böl
gesindeydi. XIX. Yüzyılda şehrin merkez bölgesinin Galata-Beyoğlu'na kayması 
yanında Şişli ve boğazdaki yeni yerleşim yerlerinin gelişmesi Beyazıt belediye 
dairesindeki fonksiyonlann gerilemesine yol açmakla birlikte, bölgenin şehirdeki 
cnemi devam ediyordu. 
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Beyazıt dairesinde belediye seçiminde oy kullanma hakkrna sahip seçmenierin 
analizi 1910-1911 yrllannt, dolayısıyla istanbul'da belediye yirmi belediye dai
reli sistemin uygulamada olduğu bir dönemi kapsamaktadır. 27 1908'de yapılan 
ilk belediye seçiminde Beyazıt dairesindeki seçmen ve aday özellikleriyle ilgili 
olarak elimizde veri bulunmamaktadır. Kaynaklarda söz konusu seçimle ilgili ka
yıt defterlerinin yangın sırasında kaybolduğu belirtilmektedir (Birinci Daire-i Be
lediye, 1328: 97). Seçmen kayıtlannın her mahalle için ayn yer aldığı defterde, 
seçmenierin adlan, meslekleri, yaşlan ve emlak vergisi değerleri kaydedilmiştir. 
Seçimlerin önemli ön şartlanndan emlak vergisi kayıtlan seçmenierin tümü için 
verilmişkan diğer bir şart olan yaş ile ilgili kayıtlarda eksiklikler bulunmaktadır. Bu 
çerçevede, 191 O ve 1911 yılı seçimlerdeki seçmenierin sayı, yaş, mesleki köken, 
ödedikleri vergi değerleri ve dini mensubiyet gibi özellikleri kayıt defterlerindeki 
veriler (Birinci Daire-i Belediye, 1328: 98-154) çerçevesinde analiz edilmiştir. 

A. Mahalle Ölçeğinde Seçmen Özellikleri 

Beyaztt belediye dairesi meclis üye seçimlerinde kullanılan seçmen defteri iki 
bölümden oluşmaktadır. lik bölümde 100 ile 249 kuruş arasında emlak vergisi ve
ren, ikinci bölümde 250 kuruştan fazla vergi veren, dolayısıyla seçmenlik yanında 
adaylık hakkına da sahip kişilerin kaydı yer almaktadır. Seçmen kayıt defterinde 
toplam olarak 1910 yılinda 569 ve 1911 yılında 494 seçmenin kaydı bulunmak
tadır. 1911'de bir önceki yıla göre seçmen sayısındaki 0/o13'1ük azalış yanında 
adayiann toplam seçmen içindeki payının da 6 puan düşmesi söz konusudur. 
191 O yılinda seçmenlik yanında adaylık hakkına da sahip kişilerin sayısı 283 iken 
bu rakam 1911 yılı için 209'dur. incelene11 iki yri ortalamasının °/o45 oranında 
olmasi, emlak vergisinin temel adaylık kriteri olduğu bir modelde, Beyazıt dairesi
nin merkezi ticaret ve konut alan1 konumu ile paralel bir düzeyi göstermektedir. 

Tablo 1: Seçmenierin Mahalle Ölçeğinde Dağılimı 

Seçmen Adedi 
1910 Yll1 1911 Y1h 

Mahalle Adedi Oran (0/o) Mahalle Adedi Oran (0/o) 
o 5 7,7 13 20,0 

1-5 23 35,4 24 36,9 
6-10 .. 21 32,3 9 13,8 
11-15 7 10,8 11 16,9 
16-20 3 4,6 3 4,6 
21-25 3 4,6 1 1,5 
26-30 - - ~ 1,5 
31-35 . 2 3,1 3 4,6 

36 ve Üstü 1 1,5 - -
Toplam 65 100,0 65 100,0 

27 1912 yılında çıkarılan Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat (Düstur, 
ll. Tertip, c. 5, s. 37-39) ile istanbul'da daire belediyesi modeli yerine tüzelkişiliği ve özerkliği 
bulunmayan şube belediye sistemine geçilmişti. 
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Seçmenierin mahallelere dağılrmrnın ele allndrğr Tablo 1'de görüldüğü gibi 1910 
yılinda mahalleterin °/o67,7'si 1-10'1uk d.ilimde yer almaktadır. 1910'da en fazla 
seçmene sahip ilk üç mahalle; 61 seçmenle Unkapanr'nda Hızır Bey Çelebi, 32 
seçmenle Küçükpazar'da Hoca Hayreddin ve 31 seçmenle Vefa'da Molla Hüsrev 
Mahallesi olarak sıralanmaktadır. Seçmeni olmayan mahalle sayısı 5 iken, aday 
çıkaramayan mahalle 6 tanedir.28 

1911'de 1-10'1uk dilimde yer alan mahalleterin oranı 0/o50,7 olmuştur. Bu ora
nın ayrıntısına bakıldığında özellikle 1-5'1ik dilimdeki mahalleterin ağırlıkta oldu
ğu görülmektedir. 1911'de en fazla seçmenesahip ilk üç mahalle; 34 seçmenle 
Cibali'de Rum Muhtarlığr, yine 34 seçmenle Küçükpazar'da Hoca Hayreddin ve 
33 seçmenle Vefa'da Molla Hüsrev mahallesi olarak sıralanmaktadır. Bir önce
ki yılda en fazla seçmene sahip Hızır Bey Çelebi Mahallesi'ndeki seçmen ade
di 2D'de kalmıştır. Hiç seçmeni bulunmayan mahalle sayısı söz konusu yıl 13'e 
ulaşmış,29 aday çıkaramayan mahalleterin sayrsr 18 olmuştur. 

Beyazıt belediye dairesindeki mahalleler, seçmen potansiyeli bakımından 3 temel 
dağılım göstermektedir. Süleymaniye, Vefa, Şahzadebaşı ve Unkapanı gibi konut 
yoğunluklu yerleşima sahip mahalleterin seçmen potansiyeli nispeten yüksektir. 
Ticaret ve konut fonksiyonlannın. daha bütünleşik bir özellik kazandığı Mercan, 
Mahmutpaşa ve Nuriosmaniye bölgeleri, seçmen potansiyeli bakımından ikinci 
yoğun alanı oluşturmaktadır. 

Belediye dairesindeki diğer bir özellik, genel olarak 1910'da %92 ve 1911'de 0/o80 
oranında mahallenin seçmen çıkarma potansiyeline sahip olmasıdır. Bununla bir
likte, mahalle başına düşen seçmen ortalamasının 1910'da 8,7 ve 1911'de 7,6 
kişi de kalması, servet ve cinsiyet kısıtlannın bulunduğu seçim sistemindeki tem
sil zaaflarını ortaya koymaktadır. 

B. Yaş Baktmlndan Seçmen Özellikleri 

Seçmen defterlerinde veri bakımından en problemli alanı, seçmenierin yaş bil
gileri oluşturmaktadır. Tablo 2'de görüldüğü gibi 191 O'da seçmenierin °/o20'si ve 
1911'de %4,5'i hakkında veri bulunmamaktadır. Seçmen veri kayıt süreci hakkın
da elimizde ayrıntıli bilgiler bulunmamakla birlikte, bu durumun dönemin doğum 
kayıt problemlerinden daha çok, seçmen kaydının tutulması sürecindeki prob
lemlerden kaynaktadığın ı söylemek mümkündür. Nitekim 1911 'de yaş konusunda 
bir önceki yıla göre daha sağlikii bilgilere sahip olmamız, bunun bir göstergesi 
olarak kabul edilebilir. Ayrıca, seçim şartlanndan birisi olan yaş konusundaki ka
yıtların düzensizliği dikkat çekmektedir. 

28 191 O yiiındaki kayttiarda seçmeni bulunmayan mahalleler; Çelebi oğlu Hoca Alaeddin, Hacı 
Mustafa Ağa, Hüsam Bey, Mimar Ayas ve Yavaşça Şahin'dir. 

29 1911 yı Ir ndaki kayıtlarda seçmeni bulunmayan mahalleler; Ayasofya Kebir, Çelebi Oğlu Hoca 
Alaeddin, Emir, Firuz Ağa, Hacı Mustafa Ağa, Hobyar, Hoca Rüstem, Hüsam Bey, ibrahim 
Paşa Atik, Kaliçeci Hasan, Mimar Ayas, Şeyh Mahmut Kilani ve Yavaşça Şahin' dir. 
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Tablo 2: Seçmenierin Yaş Durumu 

Yaş Dilimi 
1910 Yth 1911 Yll1 

Seçmen Adedi J Oran (0/o) Seçmen Adedi 1 Oran (0/o) 

25-34 37 

1 
6,5 41 

r 
8,3 

35-44 1 85 14,9 1 99 20,0 
45-54 1 122 1 21,4 1 144 1 29,1 
55-64 1 126 1 22,1 1 108 1 21,9 
65-74 1 70 1 12,3 1 69 1 14,0 
75-84 1 10 1 1,8 1 9 1 1,8 
85-94 

1 
- ı - ı 2 ı 0,4 

Bilinmeyen 119 20,9 22 4,5 
Toplam 569 1 100,0 494 1 100,0 

Asgari seçmenlik yaş1 olan 25'i taban kabul ederek hazırlanan Tablo 2'de Beyazit 
Belediye Dairesi'ndeki seçmenierin 1910 ve 1911 yılinda yanya yakınının 45-64 
yaş diliminde yer aldığı görülmektedir. Tablo 2'de seçmenierin ikinci yoğunlaştığı 
dilimler olan 25-44 aralığı yanında, 65 ve üstü yaşiann önemli oranda varliğı dik
kat çekmektedir. 191 O' da en yaşli seçmenin yaşı 82, 1911 'de 90 olarak kayltiarda 
yer almaktadır. Seçmenierin ağırlıklı olduğu yaş dilimi yanında, yaş ortalaması 
1910 yılı için 51,6 ve 1911 yıli için 50,8 olarak hesaplandığı göz önüne alındı
ğinda, dairedeki seçmen profilinin ağırlikii biçimde orta yaş üstü denebilecek bir 
seviyede olduğu söylenebilir. Seçmen yaşlannın dilimler olarak yoğunlaşmalan 
yanında mahalle, meslek ve dini mensubiyet gibi faktörler çerçevesinde yapılan 
analizlerde belli bir eğilim tespit edilmemiştir. 

C. Dini Mensubiyetlerine Göre Seçmen Özellikleri 

Seçmen kayıtlan sırasında kişilerin dini mensubiyetlerinin aynca kaydedildiğine 
dair bir bilgiye rastlanmam1ştır. Dolayısıyla seçmen defterlerinde bu konuda doğ
rudan bir bilgi bulunmamaktadir. Seçim şartları arasında bu yönde bir şart da 
getirilmemişti. Ancak, seçmenierin dini profilini elde etmek amacıyla defterdeki 
seçmen isimleri çerçevesinde Müslim-Gayrimüslim ayınm1na dayanan bir analiz 
sonucunda Tablo 3 oluşturulmuştur. 

Tablo 3: Seçmenierin Dini Köken Durumu 

- 1910 Yth 1911 Yth 
Din 

Seçmen Adedi Oran {o/o) Seçmen Adedi Oran {0/o) 

Müslüman 540 94,9 424 91,9 

Gayrimüslim 29 5,1 40 8,1 

Toplam 569 100,0 464 100,0 
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Tablo 3'deki veriler, Beyazıt belediye dairesindeki seçmenierin %90'ın üzerinde 
Müslüman kökenli olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, dairenin nüfus yapısının 
da bir yansımasıdır. Gayrimüslim seçmenler 1910'da 8 ve 1911'de 7 mahallede 
görülmektedir. Gayrimüslim seçmenierin 191 O' da 0/o66'sı ve 1911 'de 0/o85'i seçim 
defterinde Cibali'deki "Rum Muhtarltğı" olarak belirtilen Unkapanı'nın batısındaki 
mahallede bulunmaktadır. Geriye kalan az sayıdaki Gayrimü_slim seçmenin de 
Cibali'ye bitişik olan bölgelerde ağırlıklı olduğu görülmektedir. Gayrimüslim seç
menlerle ilgili dikkat çeken diğer bir nokta, 1910'da 0/o62 ve 1911'de 0/o45 gibi 
genel ortalamanın üstünde bir oranla aynı zamanda adaylık ha~kına da sahip 
olmalarıdır. 

D. Emlak Vergisi Değerlerine Göre Seçmen Özellikleri 

Seçmen olabilmenin temel ayıncı kriteri olarak düzenlenen emlak vergisinin ilk tah
silatı Tanzimat Dönemi'nde taşrada, daha sonra istanbul'da başladı. Verginin ye
relleşmesi konusundaki ilk uygulama, 1858'de kurulan Altıncı Daire-i Belediye'ye 
emlak vergisi toplama yetkisinin verilmesiyle gerçekleştirildi. Şehremaneti, emlak 
vergisi tahsil yetkisini ancak, 1870'de elde edebildi. Bu yetki, 1877'de taşrada
ki uygulamaya paralel bir biçimde belediyelerden alınarak Hazine'ye devredil
di (Oktay, 2005: 182-183). 1887'de emlak vergisi getirlerinden Şehremaneti'ne 
o/o15 pay verilmeye başlandı. 30 ll. Meşrutiyet'ten sonra Şehremaneti'ne verilen 
pay kaldırıldı (Belediye Vergi ve Resimleri, 1340: 53). Belediye seçimteriyle ilgili 
olarak incelenen dönemde hazine tarafından tahsil edilen emlak vergisi kayıtları, 
seçmen ve adayların tespitinde kriter olarak kullanılmaktaydı. Seçmen defterleri 
incelendiğinde yaş ve meslek kayıtlarının aksine, her seçmenin vergi değerinin 
eksiksiz yer aldığı görülmektedir. 

Seçmen defterlerindeki emlak vergisi değerlerinden yararlanılarak hazırlanan Tab
lo 4 incelendiğinde, öncelikle seçmenierin vergi dilimlerine dağılımı bakımından 
her iki yıldaki değerlerin birbirine paralellik içinde olduğu görülmektedir. 191 O'da 
100-249'1uk dilimde yer alanlar, tüm seçmenierin °/o43'ünü ve 1911'de 0/o50'sini 
oluşturmaktadır. Adaylık hakkını elde etmek için gerekli 250 kuruşluk barajı ge
çenlerin oranı 191 O' da 0/o56 ve 1911 'de 0/o50'dir. Ayrıca, seçmenierin °/o80'inin 
500 kuruşu n altında vergi potansiyeline sahip olduğu Beyazıt Dairesi' nde, 1000 
kuruşun üzerinde 0/o7-8'1ik bir kesimin varlığı dikkat çekmektedir. Mercan ve Mah
mutpaşa gibi merkezi ticaret bölgelerinde yer alan mahallelerde yüksek, belediye 
dairesinin özellikle batı sınırını oluşturan mahallerde daha düşük vergi değerleri 
gözlemlenmektedir. Dairenin geneli için seçmen başına ortalama emlak vergisi 
değeri 191 O'da 490 kuruş ve 1911 'de 384 kuruştur. 

30 19 Mart 1303 (31 Mart 1887) tarihli "Emlak Vergisi Tahsilatının Yüzde Onbeşinin 
Şehremaneti'ne Terkine Dair irade-i Seniyye", Düstür, 1. Tertip, c. 5, s. 940. 



352 Kamu Yönetimi Yaz1/an 

Tablo4:.Seçmenlerin Emlak Vergisi Durumu 

Vergi Miktan (Ku- 1910 Y1h 1911 Y1h 

ruş) Seçmen Adedi Oran (0/o) Seçmen Adedi Oran (0/o) 
100-149 119 20,9 105 21,3 
150-199 51 9,0 51 10,3 
200-249 78 13,7 90 18,2 
250-299 57 10,0 46 9,3 
300-349 64 11,2 46 9,3 
350-399 36 6,3 25 5,1 
400-449 26 4,6 33 6,7 
450-499 

.. 

25 4,4 14 2,8 
500-549 12 2,1 14 2,8 
550-599 10 1,8 7 1,4 
600-649 15 2,6 14 2,8 
650-699 5 0,9 3 0,6 
700-749 2 0,4 3 0,6 

~ 

750-799 4 0,7 3 0,6 
800-849 5 0,9 2 0,4 
850-899 4 0,7 2 0,4 
900-949 4 0,7 1 0,2 
950-999 4 0,7 1 0,2 

1000 ve Üstü 48 8,4 34 6,9 
Toplam 569 100,0 494 100,0 

E. Mesleklerine Göre Seçmen Özellikleri 

Seçmen defterlerinin analizi çerçevesinde son olarak ele allnan özellik, seçmen
Ierin meslek durumlandır. Seçimle ilgili mevzuatta sadece adaylar konusunda 
mesleki kısıtlamalar bulunmakla birlikte, defterlerde adaylık hakkına sahip kişiler 
yanında sadece seçmen özelliği bulunanlar için de meslek kaydının tutulduğu gö
rülmektedir. Seçmen defterlerinde 1910 yılinda 15 ve 1911'de 5 seçmenin mes
leği konusunda veri bulunmamaktadır. Seçmenierin meslek bilgisi kayıtları, yaş 
kayıtlarına göre daha iyi durumdadır. Defterlerde kamu kesimine mensup kişiler 
hakkindaki kayıtlarda kurum· ve kadro unvani belirtilmekte, özel kesim kayıtlan 
doğrudan kişinin mesleğinin belirtilmesi biçiminde yer almaktadır. 

Meslek analizi çerçevesinde hazırlanan Tablo 5'de, seçmenierin mesleki kökeni 
"kamu" ve "özel" kesim temel ayırımı biçiminde ele alınmıştır. Kamu kesiminin alt 
sınıflandırmasında, kayıt sırasında halen görevde olanların görev yaptıklan kamu 
kurumu, dönemin devlet bütçesindeki ayın m çerçevesinde önem ve sayı ağırlığı 
kriterine göre belirtilmiştir. Bunun ilk istisnası "ilmiye ve Din Hizmetleri" başlığıdır. 
Cami, mescit, türbe, imaret vb. yerlerde çeşitli görevlerde bulunan seçmenierin 
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tümünün, Osmanlı Devlet bütçesindeki "ilmiye Dairesi" başlığı altında yer alan 
kadrolarda ya da başka bir kurumda y~r alıp almadığını belirlemenin güçlüğü 
karşısında, bu şekilde bir sınıflandırmaya gidilmiştir. ikinci istisna "Askeriye" baş
lığıdır. Devlet bütçesinde "Harbiye Nezareti", "Bahriye Nezareti" ve "Jandarma 
Dairesi" biçiminde belirtilen kurumlarda görev_yapan seçmenierin tümü "Askeri
ye" altında belirtilmiştir. Bunun dışında, kurum olarak belli bir sayısal ağırlık gös
termeyen kamu görevlileri, "diğer" başlığı altında yer verilmiştir. Kayıtlarda ayrıl
dığı son görev olarak bir kamu kurumu kadrosu belirtilenler "Ma'zul" (Azledilmiş) 
başlığı altında verilmiştir. özel kesimdeki mesleklerin çeşit fazlalığı nedeniyle alt 
sınıflandırma, "Ticaret" ve "Diğer" başlığı ile sınırlı tutulmuştur. 

Tablo 5: Seçmenierin Mesleki Kökenieri 

1910 Y1h 1911 Y1h 

Seçmen 
Oran (0/o)* 

Seçmen 
Oran (0/o)* 

Adedi Adedi 
Kamu Kesimi 304 53,4 293 59,3 

Adiiye Nezareti 14 2,5 16 3,2 
Askeriye 31 5,4 53 10,7 
Belediye 4 0,7 13 2,6 
Dahiliye Nezareti 12 2,1 9 1,8 
Defter -i Hakani 4 0,7 4 0,8 
ilmiye ve Din Hizmetleri 55 9,7 47 9,5 
Maarif Nezareti 10 1,8 10 2,0 
Maliye Nezareti 19 3,3 13 2,6 
Nafıa Nezareti 2 0,4 4 0,8 
Şurayıdevlet 4 0,7 2 0,4 
Diğer 41 7,2 32 6,5 
Ma'zul 16 2,8 26 5,3 
Emekli 92 16,2 66 13,4 

Özel Kesim 250 43,9 194 39,3 
Ticaret 215 37,8 170 34,4 
Diğer 35 6,2 24 4,9 

Belirsiz 15 2,6 5 1,0 

*Toplam seçmen adedi içindeki payı ifade etmektedir. 

Tablo 5'de görüldüğü gibi seçmenierin meslek bakımından °/o53-59 aralığında 
kamu kesimi, 0/o39-43 aralığında özel kesim kökenli olduğu görülmektedir. Kamu 
kesimi içinde emekli seçmenierin nispi yüksek payı dikkat çekmektedir. Bu du
rum, seçmenierin yaş analiziyle ilgili sonuçlarla da bir paralellik göstermektedir. 
"ilmiye ve Din hizmetleri" ile "Askeriye" başlığı altında gösterilen seçmenierin 
payı, çalışan kamu kökenliler içinde başta gelmektedir. istanbul'daki Müslüman 
nüfusun yoğun olduğu Beyazıt Belediye Dairesi'nde temel dini, adli ve idari ku-
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rumiann yoğunluğu, burada i karnet edenlerin sosyal profiri ne dolayısıyla seçmen
Ierin mesleki kökenierinin dağılımına da yansımıştır. 

Istanbul'daki ekonomik ilişkilerin merkezi durumundaki Beyoğlu-Galata bölgesin
den sonra Beyazıt Dairesi ikinci derecede ticaret bölgesini içinde barı nd ırmaktay
d ı. Daire'nin kapsadığı alanda klasik dönemde gümrükler, han lar, bedestenler ve 
dükkaniarda örgütlenmiş özel kesim (Mantran, 1990: 40-41 ), uluslararası rekabet 
karşısında güç kaybetmekle birlikte, varlığını sürdürmekteydi. Dairenin bu özel
liğine paralel şekilde seçmenierin o/o34-37 gibi önemli oranda özel kesim kökenli 
kişiler olduğu görülmektedir. 

IV. SEÇiM SONUÇLARINDA BELEDiYE MECLiSi ÜYE PROFiLi 

Belediye meclis seçimi süreci anlatılırken yukanda ayrıntılarına değinildiği gibi, 
ayiama sonuçlan otuz kişilik bir liste halinde ilan edilmekteydi. En yüksek oyu 
alan adaydan başlamak üzere düzenlenen listede adayların adı, mesleği, mahal
lesi ve aldığı oy miktarı bilgileri bulunmaktadır. Bu listedeki ilk altı kişi meclis üyesi 
olarak göreve başlamakta, daha sonra meclis üyeliklerinde istifa, vefat vb. bir 
nedenle boşalma olması durumunda sıradaki en yüksek oyu alan kişi üye olarak 
atanmaktaydı. 31 Belediye meclisinde vefat, istifa veya başka bir nedenle yaşanan 
üyelik değişiminin sıklığı karşısında, ilk altının kapsamı genişletilerek otuz kişilik 
listenin tümü üzerinde bir analiz tercih edilmiştir. 

Tablo 6: Seçim Sonuç Listesindeki Adayların Aldığı Oy Özellikleri 

Nitelik 1908 Y1h 1910 Y1h 1911 Yll1 
Bir adayın aldığı en yüksek oy adedi 493 140 299 
Bir adayın aldığı en düşük oy adedi 37 12 9 
Adayların aldığı ortalama oy adedi 214 40 88 
ilk 6 adayın aldığı ortalama oy adedi 428 85 250 
Oy alan Gayrimüslim aday adedi 6 - -

Kaynak: Birinci Daire-i Belediye, s. 156-162. 

Belediye meclisi üyefiği seçiminde oylamaya katılım düzeyi konusunda elimizde 
veri bulunmamakla birlikte seçi.m sonuç listelerindeki oy miktarlarına bakarak bir 
fikir edinmek mümkün gözükmektedir. 1908 yılında ll. Meşrutiyet'in ilanı, Dersa
adet Belediye Kanunu'nun uygulamaya konulması ve Meclis-i Mebusan'ın yeni
den açılma çabaları ortamında yapılan ilk seçimde, katılım sonraki yıllara göre 
çok daha iyi bir düzeydedir. 1910'da seçmen adedi 1911'den °/o13 daha fazla 
olmasına rağmen oylamaya katılımın daha düşük düzeyde gerçekleşmesi söz 
konusudur. 1911 'de önceki yıla göre katılım miktan yükseliş göstermekle birlikte 

31 "Dersaadet Belediye Kanunu", Md. 62. 
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1908'deki seçimde elde edilen düzeyin oldukça altındadır. ilk seçim uygulama
sında görülen katılimın, daha sonraki yıllarda uygulamanın yaygınlaşması, elde 
edilen tecrübe, seçilmiş meclis üyeleri içinden atanan belediye reisierinin oluştu
racağı ilgi vb. faktörlerin etkisiyle en azından aynı düzeyi korumasının beklenme
si mümkün iken, önemli düşüşler göstermektedir. Bu durumun nedenlerinden biri, 
meclis üyelerinin yenilenme zorunluluğu nedeniyle ~er yıl yapılan seçimlere karşı 
ilginin azalması olarak belirtilebilir. 

Sonuç listesindeki gayrimüslim adaylar, yukandaki dini mensubiyet analizinde 
olduğu gibi, ayrıca bir veri bulunmadığından isimlerden yola çıkılarak tespit edil
miştir. 1908'deki gayrimüslim 6 adaytn durumu dikkat çekmekle birlikte, söz ko
nusu yıla ilişkin seçmen kayıtlannın bulunmaması nedeniyle net yargılara gitmek 
mümkün görülmemektedir. 1910 ve 1911'de Gayrimüslimlerin sonuç listesine gi
rememesi, seçmenierin o/o5-8'ini oluşturan bir topluluk için normal bir sonuç ola
rak değerlendirilebilir. Ancak, gerek 191 O'da ve gerekse 1911 'de listede son sıra
da yer alan adayların oy miktarı, her iki ytlda da defterlerde bulunan Gayrimüslim 
seçmen sayısının çok altındadır. Seçime hangi seçmenierin katıldığı konusunda 
somut veriler bulunmamakla birlikte, en azından Gayrimüslimlerin oy kullanma 
konusunda bir blok oluşturarak birlikte hareket etme yoluna gitmediklerini göster
mektedir. 

Tablo 7: Seçim Sonuç Listesindeki Adayların Meslek Özellikleri 

Meslek Grubu 1908 Y1h 
Oran 

1910 Y1h 
Oran 

1911 Y1h 
Oran 

(Ofo) {
0/o} (Ofo) 

Kamu kesimi 14 46,7 19 63,3 16 53,3 
Özel kesim 9 30,0 11 36,7 14 46,7 
Bilinmeyen 7 23,3 - - - -
Toplam 30 100,0 30 100,0 30 100,0 

Kaynak: Birinci Daire-i Belediye, s. 156-162. 

Seçim sonuç listesindeki kişilerin mesleki _.kökeni eri Tablo 7'de görüldüğü gibi, Be
yazıt belediye dairesindeki seçmen niteliğine sahip kişilerle ilgili yukanda yer alan 
analiz sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Kamu kesimi payının özel kesime 
göre daha yüksek olduğu bir seçmen kitlesine sahip belediye dairesinde, bu du
rum seçim sonuçlanna da yansımıştır. Listede kamu kesiminin payı, seçmenler 
için geçerli düzeyierin de üstünde bir değere sahiptir. 

SONUÇ VE DEGERLENDiRME 

XIX. yüzyılda Doğu Akdeniz havzasının en önemli kenti istanbul'un yaşadığı dö
nüşüm sürecinde ve devletin merkezileşme çabalan içinde hayat bulan beledi
ye yapıları, Tanzimat ve 1. Meşrutiyet dönemlerinde hukuki altyapıdaki önemli 
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düzenlemelere rağmen uygulama alanında sınırli bir ilerleme gösterebilmişti. ll. 
Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte istanbul'daki belediyelerin kurumsal yapısı ve yürüt
tükleri hizmet uygulamalan yanında, siyasi yönleri de gelişme kaydetti. 

XIX. yüzyıl boyunca ekonomik, siyasi ve idari fonksiyonlar bakımından önemli 
kazanımlar elde eden Beyoğlu ve Galata kesimi, istanbul'un merkez bölgesi ko
numuna sahipti. Buna karşın, Beyazıt belediye dairesinin kapladığı bölge, söz ko
nusu fonksiyonlarda gerileme yaşamakla birlikte, şehrin önemli bir merkezi olma 
niteliğini sürdürüyordu. Temel dini ve kültürel kurumların zenginliği ile desteklen
miş, ağırlıklı Müslüman unsurlara dayanan bir sosyal yapı ile çarşı ve kapanlarda 
(gümrük) organize olmuş ticari hayata dayanan ekonomik ilişkiler bütünü, beledi-

c ye dairesinin temel özelliğini oluşturuyordu. 

Modern belediye yapılarına geçiş sürecinde belediye meclislerinin halkın seçimi 
ile belirlenmesi konusunda ilk düzenlemenin 1868 yılında yapılması ve 1877'de 
Dersaadet Belediye Kanunu'nrla geliştirilmesine rağmen uygulama ancak, ll. 
Meşrutiyet döneminde başlayeıoilmişti. Söz konusu seçimlerde uygulanan ve 
Fransa'daki örneklerinden yararlanılarak hazırlanan model içinde Osmanlı kla
sik dönem düzeninde bulunmayan mülk esaslı bir kısıtlama temel noktayı oluş
turuyordu. Ancak, tüm sınırlılıklarıyla birlikte, seçimlerin yapılması ve seçilmiş 
üyelerden oluşan belediye meclislerinin açılması önemli bir aşamayı ifade edi
yordu. 

Beyazıt belediye dairesinde, ll. Meşrutiyetin ilk dönemlerinde gerçekleştirilen 
belediye meclisi seçimlerinde seçmenierin özelliği ile ilgili olarak bazı noktalar 
öne çıkmaktadır. Seçmenierin tamamına yakın kısmı, bölgenin nüfus yapısına 
paralel biçimde Müslüman unsurlardan oluşmakta, gayrimüslim unsurlar ancak, 
bir mahallede seçmen bakımından güçlü potansiyel oluşturmaktadır. Bu durum 
belediye meclisi seçim sonuçlarına da yansımıştır. Seçmenler, ağırlıklı olarak 
orta yaş ve üstü düzeyinde bir dağılım göstermektedir. Emlak vergisi değerle
rinde düşük dilimlerde yoğunlaşan seçmen özelliği yanında, özellikle yüksek di
limlerindeki seçmen sayısının fazlalığı, belediye dairesindeki ticaret bölgelerinin 
varlığı karşısında anlam kazanmaktadır. Meslek bakımından kamu kesimi ağır
lıklı bir kökene sahip olan seçmenin bu özelliği, seçim sonuçlarında da paralel 
bir durumu ortaya çıkarmıştır. Seçmenler, tüm mahallelere yayılmış bir dağılım 
göstermekle birlikte, Unkapanı, Vefa ve Süleymaniye bölgesinde bir yoğuntaş
ma söz konusudur. Bununla birlikte, mahallelerdeki genel seçmen sayılan göz 
önüne alındığında, özellikle mülk esaslı şartadayanan oy kullanma ve aday ola
bilme şartlarının bulunduğu bir sis~emde, temsil tabanının dar bir niteliğe sahip 
olduğu görülmektedir. 
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