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BELEDiYE KURUMUNUN TARiHSEL GELiŞiMi 

Tarkan OKTAY1 

GiRiŞ 

Modern belediye kurumu XIX. yüzyılda Sanayi Devrimi sonrasında şehirlerde 
yaşanan dönüşüm sürecinde ortaya çıkan bir olguyu ifade etmektedir. Bununla 
birlikte, günümüzde ülkeden ülkeye değişen farklı belediye model ve yaklaşım
ları söz konusudur. Yapıları benzer olan ülkelerde dahi, belediyelerin merkezi 
yönetimle, belde sakinleriyle ya da kendi içyapısındaki organlar arası ilişkilerde 
farklılıklar gözlemlemek mümkündür. Bu durumun temel nedeni, her ülkenin 
belediye kurumunu ortaya çıkaran ve şekillendiren sosyal, ekonomik ve siyasi 
faktörlerinin farklı olmasıdır. Ayrıca, Sanayi Devrimi öncesinde şehirlerde geçerli 
olan yerel yönetim yaklaşım ve uygulamalarından oluşan tarihsel birikim, o ül
kenin belediye kurumunun niteliği üzerinde etkide bulunan diğer bir faktör olarak 
öne çıkmaktadır. 

Bu çalışmada, Avrupa'da ve Türkiye'deki belediye yapılarının tarihsel gelişimi 
ele alınmaktadır. ilk olarak Avrupa'daki gelişme, Antik Site, Roma Municipe'leri, 
komün yönetimleri gibi köken olma bakımından tartışmalı ancak, tarihsel ba
kımdan öne çıkan örnekler çerçevesinde işlenmektedir. Sanayi Devrimi'nden 
sonraki dönemde modern belediye kurumu ise, iki önemli örnek olan ingiltere ve 
Fransa tecrübesi bağlamında incelenmektedir. Ikinci olarak, Türkiye'deki geliş
me, Tanzimat'a kadar olan dönemde Osmanlı ülkesindeki şehirlerin sahip oldu
ğu beledi organizasyon, Tanzimat'tan sonra yerel hizmetlerin yeniden örgüt
lenmesi sürecinde modern belediyelerin ortaya çıkışı ile Cumhuriyet'in ilk dö
nemlerinde belediye kurumunun gelişimi bağlamında ele alınmaktadır. 

1 Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Yerel 
Yönetimler Programı 
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1. AVRUPA'DA BELEDiYE KURUMUNUN GELiŞiMi 

1.1. Antik Site ve Roma imparatorluğu Devrinde Şehir Yönetimi 

Avrupa'da bugünkü belediye yönetimlerinin, Sanayi Devrimi sonrasında şehirle
rin ekonomik, sosyal, hukuki ve fiziki bakımdan geçirdiği dönüşüm ile şekillenen 
modern düzenin ürünü olduğu kabul edilebilir. Bununla birlikte, tarihi seyir içinde 
görülen şehir yönetimi uygulamalarının oluşturduğu geleneğin, modern belediye 
kurumunun doğuşu, gelişimi ve nitelikleri üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu çer
çevede, "Antik Site" şehir devleti tecrübesi, Roma Imparatorluğu'nda görülen 
"Municipe" yönetim modeli ve geç ortaçağ döneminde gelişen komün yönetimle
ri, Avrupa'da bugünkü belediye modelleri üzerindeki etkileri bakımından tartışı
lan tarihi uygulama örnekleridir. 

Site biçiminde örgütlenmiş şehirler, Antik Dönem'de Doğu Akdeniz havzasında 
yaygın nitelikleri arasındadır. Site tarzı yönetilen gelişmiş şehirler, M.Ö. 1000 
yıllarından itibaren Batı Anadolu Kıyıları ve Yunan Yarımadası'nda görülmeye 
başlamıştır. Siteler "tribu" adındaki kabHelerin birleşmesiyle kurulurdu 
(Okandan, 1942: 16). Site yönetimi en geniş anlamda; insanların bir şehirde 
sosyal, siyasi, askeri ve ekonomik birliktelik çerçevesinde oluşturduğu hukuki 
bir birimi ifade ediyordu. Site tarzı şehirlerde krallık, demokrasi, oligarşi ya da 
tiranlık gibi farklı tarzda yönetim biçimleri görülebilmekle birlikte, en önemli nite
liği bir şehir devleti olmasıydı (Crozat, 1938: 46). Site devletleri, büyük bir şehir 
(site) ve onun çevresinde bulunan küçük kasaba ve köylerden meydana gelirdi. 
Genellikle bir sur ile çevrilen şehirlerde resmi binalar, tapınaklar, pazar yerleri 
(Agora) ve konut bölgesi yer alırdı. Yeni bir Yunan kolonisi bağımsız bir site 
devleti özelliğini taşırdı. Kendisini kurmuş olan şehre bağlı bir ek sayılmazdı 
(Biunt, 1979: 4). Devlet olmanın bir sonucu olarak, sitenin kendine özgü bağım
sız yönetimi, yargı düzeni, mali yapısı, kanunları ve vatandaşlık şartları bulu
nurdu. En önemli şehir devletleri arasında Sparta, Argos, Korint, Megara, Telfoi, 
Tebai, Atina ve Larisa başta geliyordu (Mansel: 1971: 104) 

Antik dönemde Akdeniz'deki en önemli site olan Atina'nın sosyal yapısı, vatan
daşlar, metekler ve esirler biçiminde 3'e ayrılmıştı. Nüfusu 500.000'e ulaşan 
sitenin yaklaşık %5'ini oluşturan vatandaşlar, medeni ve siyasi tüm haklara 
sahip olan kesimdi. Atina'daki yabancılar metek sınıfına giriyordu. Nüfusun 
%20'sini oluşturan metekler, siyasi haklardan mahrumdu. Son olarak esirlerin 
siyasi ve medeni hiçbir hakları bulunmuyordu. Bu sosyal yapıdan anlaşıldığı 
gibi, siyasi hakların kullanılmasında sitede yaşayan tüm kesimler aynı düzeyde 
yararlanamıyordu (Okandan, 1946: 140-142). 

Atina'nın yönetim yapısında, askerliğini yapan vatandaşların katıldığı Halk Mec
lisi ve siteyi oluşturan 10 tribu (kabile)'den 50'şer kişinin katılımıyla meydana 
gelen Beşyüzler Meclisi gibi siyasi temsile dayalı organlar görülmektedir. Halk 
Meclisi, kanun yapma, savaş ve barış kararı alma ve yönetimi denetleme gibi 
yetkilere sahipti. Beşyüzler Meclisi, Halk Meclisi'ne sunulacak konuların belir
lenmesi ve site yönetiminin denetlenmesi konularını görüşürdü (Okandan, 1942: 



Tarkan Oktay 121 

52-53}. Doğu Akdeniz'deki Antik Site yönetimlerinin sahip olduğu özerkliğin 
niteliği, devlet olmanın getirdiği egemenliğin bir sonucuydu. Bu özelliği ile mer
kezi bir devlet yapılanması karşısında özerk bir yapıya sahip günümüzün yerel · 
yönetim yapısından farklılaşıyordu. 

M.Ö. 200'de Roma Imparatorluğu, Kartaca'yı yenerek elde ettiği Batı Akdeniz 
egemenliğinden sonra, Suriye ve Makedonya'ya karşı da üstünlük sağlayarak, 
Doğu Akdeniz'de de egemenliğini kabul ettirdi. Bunun sonuçlarından biri, site 
devleti niteliğine sahip şehirlerin bağımsızlıklarını Roma lehine kaybetmeleriydi 
(Demircioğlu, 1993: 379). lmparatorluğu'n baş şehri olan Roma, ilk devirlerde 
bir site devleti niteliğine sahipti. Devletin gelişmesiyle birlikte, Roma'da genel 
yönelimle yerel yönetime ait hizmetler birleştirildi. Senatus ve Halk Meclisleri 
gibi kurullar ve Majistra denilen yüksek kamu görevlileri Roma Şehri'nin yanı 
sıra, ülkenin yönetimini de yürütürdü. Bazı yerel hizmetlerin yürütülmesi için ayrı 
memurluklar oluşturulmuştu. Şehir Emini (Praefectura Urbis), en önemli memu
riyet durumundaydı. Şehir eminlerine bağlı olarak iaşe Emini (Praefectus) ve 
Yangın Söndürme Emini (Praefectus Vigilum) adında memurluklar bulunurdu. 
Ayrıca, Su işleri Komisyonu (Cura Aquarum), Umumi Binalar Komisyonu (Cura 
Aedium Sacrarum et Operum Locorumque Publicorum) ve Tiber Nehri Sahiller 
ve Mecra Komisyonu (Cura Elvei et Riparum Tiberis) gibi encümen yapısına 
sahip birimler oluşturulmuştu (Okandan, 1946: 535-537). 

ıtalya'daki bazı eyaletlerin yönetiminde "Municipium" adı verilen şehirlerin sınırlı 
özerkliğe ve imtiyaza sahip bir yönetim modeli uygulanıyordu (Jones, 1940: 
132). Bu şehirlerde, ülke yönetiminde olduğu gibi Senatus (Curia), Halk Meclis
leri ve Majistra'lardan oluşan bir yönetim yapısı bulunuyordu. Halk Meclisleri, o 
beldenin vatandaşı statüsüne sahip erkeklerin iştirak ettiği bir kurumdu. Bazı 
devirlerde, Majistra'ları da bu meclis seçiyordu. Majistra'lar adli işler, nüfus işle
ri, halkın servetinin tespiti, Senatus'a katılma şartlarını taşıyanların tespiti gibi 
görevleri yürüten yüksek dereceli kamu görevlileriydi. Bazı sitelerde mali işleri 
yürütmek üzere Quastor denen memurlar da bulunurdu. Bununla birlikte, Ro
ma'daki merkezi yönetimi oluşturan Halk Meclisleri, Senatus ve Majistra'ların 

Municipium'lar üzerinde güçlü bir denetim ve nüfuzu bulunuyordu. Özellikle, 
Roma imparatorluğu'nun son dönemi olan Dominatus (Mutlak imparatorluk 
Rejimi) devrinde, Municipium tarzında yönetilen şehirlerdeki meclisler idari rolle
rini kaybetti. Bu şehirlerin sahip olduğu imtiyazlar, merkezi yönetim lehine kaldı
rıldı (Okandan, 1946: 619). Genel olarak değerlendirildiğinde, Roma vilayet 
yönetiminde görülen Municipium modelinin uygulandığı şehirler, yerel işlerle 
ilgili bazı imtiyaziara sahipti. Ancak, imparatorluğun merkezi kurumlarınca şehir
ler üzerinde idari, mali ve özellikle adli alanda yürütülen denetim, 
Municipium'ları özerkliğe ve tüzel kişiliğe sahip bir yerel yönetim birimi olarak 
nitelendirmeyi güçleştirmektedir. 

1.2. Ortaçağ'da Şehir Düzeni ve Komün Yönetimleri 
V. yüzyılda Avrupa'nın kuzeyinde yer alan Germen kavimlerinin güneye doğru 
başlattıkları akınlar, tüm kıtanın yeniden şekillenmesine yol açan bir süreci de 
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başlattı. Germen kavimlerinin artan nüfusu ile beslenen akıniara 150 yıl kadar 
direnebilen Roma Imparatorluğu, sonunda Vizigotlar, Ostragotlar, Herailler, 
Süevler, Vandallar vb. kavimler tarafından ele geçirilmeye başladı. Roma şehir
lerinin Germen kavimlerince işgali, yeni egemen gücün kültürel ve idari birikimi
nin yeterli olmaması nedeniyle, mevcut şehir kurumları üzerinde önemli bir de
ğişiklik getirmedi. Bu dönemlerde henüz devam eden Akdeniz ticareti, elverişli 
konumdaki şehirlerin yaşaması için gerekli gücü sağlıyordu (Pirenne, 1994: 20). 

Roma'nın merkezi otoritesinin ortadan kalkmasından sonra taşra bölgelerinde 
büyük toprak sahipleri güç kazanmaya başladı. Germen kavimlerinin akınları ve 
merkezi devletin zayıfladığı güvensiz ortamda, büyük toprak sahibi feodal bey
lerin inşa ettiği kaleler, insanların taşrada sığınabileceği yegane güvenli yerlerdi. 
Feodal beylerin genişleyen nüfuzları bölgelerinde idari, mali ve yargısal alanda
ki yetkilerini de arttırdı. X. yüzyıla doğru Avrupa'da ingiltere, italya, Almanya, 
ispanya ve özellikle Fransa'da feodal beylerin yönetimi yaygınlaştı (Crozat, 
1946: 142}. Diğer taraftan, Roma döneminde etkili bir taşra örgütlenmesine 
sahip kilise kurumu, idari, mali ve siyasi bakımdan önemli kazanımlar elde etti. 
Kilise, feodal bey ile birlikte şehirlerde egemen olan başlıca iki güç durumuna 
geldi (Bioch, 1983: 438-442). 

Feodal beylerin inşa ettirdiği kaleler, savaş zamanında çevredeki sakinierin 
sığındığı, şehirsel özelliği bulunmayan askeri, idari ve adli fonksiyonların yer 
aldığı bir niteliğe sahipti. Xl. yüzyılda Avrupa ticaretinin canlanmasıyla birlikte, 
güvenli kaleler çevresinde geçici pazarlar kurulmaya başladı (Pirenne, 1994: 
63-82). Daha sonra kalıcı hale gelen bu pazarların etkisiyle, kalelerin etrafında 
yeni bir şehir dokusu oluşmaya başladı. Yeni şehir, ekonomik gücü artan tüccar 
birlikleri tarafından surlarla çevrildi. Böylece, ilk dönemlerde şehrin güvenliğini 
sağlayan feodal beye ait kalenin işlevi azaldı. Bu şehirlerde güç kazanan yeni 
toplumsal kesimin ortak noktası, ticaret alanında faaliyet göstermeleriydi. Bu 
durum karşısında, soylu kesim yavaş yavaş gerileyerek gücünü yitirmeye baş
ladı (Pirenne, 1994: 112-126). Yeni şehir bölgesinde ticarelle uğraşan burjuva 
kesimi, artan güç ve nüfuzuna paralel olarak feodal bey karşısında idari, mali ve 
yargısal alanda çeşitli imtiyazlar elde etmeye başladı. Mülk edinme, miras hak
kı, özerk bir mahkeme ve hukuk düzeni, şehirdeki yerel hizmetler için vergi top
layabilme ve kendi kendini yönetebilme hakkı, elde edilen başlıca kazanımiardı 
(Pirenne, 1994: 20). Bu gelişme, özellikle Orta ve Batı Avrupa'daki şehirlerde 
"komün"2 olarak adlandırılan yeni bir yönetim biçiminin ortaya çıkmasına yol 
açtı. 

Komün tarzı yönetimleri tek bir tanım altında toplamak mümkün olmamakla 
birlikte, öne çıkan ortak özellikler söz konusuydu. Komünler, kral ya da feodal 
bey tarafından verilen berat (charte) ile kurulurdu. Seratiarda komünlerin kurul
ması, yönetim yapısı, komünün kral ve feodal bey karşısında sahip olduğu idari, 

2 Latince bir kelime olan "Commun"; ortak, müşterek, umumi, genel anlamlarını taşı
maktadır. Latince Türkçe Sözlük, istanbul: Sosyal Yayınları, 1995. 
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mali ve yargısal haklar ile bunların kullanılmasına yönelik hükümler yer alırdı 

(Crozat, 1944: 259). Bu çerçevede, komünlerin kendi adına vergi toplayabilme
si, savunma amaçlı silahlı bir güç kurabilmesi, özerk bir mahkemeye sahip ol
ması mümkün olabiliyordu. Komünlerin sahip olduğu mühür ve komün yönetim 
binasındaki çan kulesi, bağımsızlığın birer sembolü durumundaydı. Komün tarzı 
yönetilen şehirlerde farklı yönetim organları söz konusuydu. Belediye başkanı 
ve karar organı fonksiyonuna sahip meclisten oluşan model yanında, başkanın 
bulunmadığı ve seçimle gelen bir heyetin (konsül) yönetimindeki şehirler de 
vardı (Crozat, 1944: 263-295). Şehirdeki çeşitli kesim ve kişiler arasındaki ikti
dar mücadelelerine konu olan komünlerde, halkın siyasal deneyimi Feodal dö
neme göre gelişme göstermekle birlikte, bu demokratik bir ortamın varlığını da 
göstermiyordu. 

XIII. yüzyıl ortalarından itibaren, komün yönetimlerinin güç kaybettiği görülmek
tedir. Belediye ile meslek grupları arasındaki çıkar birliğinin sona ermesi, mali 
güçlükler, kilisenin hoşnutsuzluğu, kralların komünlerin bağımsızlığını kısıtlama 
isteği, şehirlerde komün yönetimi altında oligarşik yapıların güçlenmesi bu du
rumun başlıca sebepleri olarak sıralanabilir. Devlet yapılarının zayıf olduğu dö
nemlerde ortaya çıkan komünlerin güç kaybetmesi, monarşiye dayalı merkezi 
devlet yapılarının geliştiği dönemle çakışmaktadır. Merkezi yönetimin nüfuzu 
arttıkça, şehirlerin özerkliği azalma göstermiştir (Hamamcı, 1981: 94-95). 

1.3. Sanayi Devrimi ve Modern Belediye Yapılarının Ortaya Çıkışı 

Avrupa'da modern belediye kurumları, Sanayi Devrimi ile başlayan süreçte e
konomik, sosyal ve siyasi faktörlerin etkisi altında dönüşüme uğrayan şehirlerde 
gelişme gösterdi. Bu çerçevede, modern belediye yapılarının ortaya çıkışı ve 
gelişimi Avrupa'nın iki ayrı yönetim geleneğini temsil eden Ingiltere ve Fransa 
örnekleri çerçevesinde ele alınmaktadır. 

1.3.1. ingiltere 

XVIII. yüzyılın sonuna doğru Ingiltere'de başlayan Sanayi Devrimi; tarımdan 
sanayiye dayalı ekonomik yapıya geçilmesi, modern bilimin pazar için üretim 
sürecinde yer alması, iş gücünün temel mallar üretiminden mamul mallar ve 
hizmet üretimine kayması, toprak dışında sermaye sahipliğinin belirlediği yeni 
sosyal sinıfların ortaya çıkması, aile ölçeğinden ulusal ve uluslar arası büyük 
ölçekli işletme tipine geçilmesi gibi ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerin 
tümünü ifade ediyordu (Deane, 1994: 1 ). ingiltere'de Sanayi Devrimi'nin etkisiy
le kırsal alandaki nüfusun hızla şehirlere doğru kaymaya başlaması yanında, 
nüfus artış hızının yükselmesi, şehirlerin kısa sürelerde katlanarak büyümesine 
yol açtı. Örneğin, dönemin önemli şehirlerinden Manchester'in nüfusu 1760-
1830 yılları arasında 17 binden 180 bine çıkmıştır. Hızlı şehirleşmenin yol açtığı 
çarpık yerleşim düzeni, konut açığı, çevre kirliliği, aydınlatma, su, kanalizasyon 
ve ulaşım alanlarındaki alt yapı yetersizlikleri, güvenlik ve sağlık problemleri 
şehirlerin ortak görüntüsünü yansıtıyordu (Braudel, 1993: 487 -489). 

124 Türkiye'de Yerel Yönetimler 

XVIII. yüzyıl sonlarında, Sanayi Devrimi sürecinde Ingiltere'de şehirler, belediye 
başkanı ve belediye meclisinden oluşan bir yönetime sahipti. Belediye meclisle
rinin merkezi yönetim karşısındaki durumları yanında görev ve yetkileri kral 
tarafından o şehre verilen berata göre şekillenmişti (Munro, 1952: 108-1 09). 
Şehir yönetimiyle ilgili olarak il düzeyinde görevli sulh yargıçlarına bazı idari 
görevler de verilmişti (Jackson, 1967: 4). Şehirlerin geçirdiği dönüşüm karşısın
da, sanayi öncesi ölçek ve ilişkiler ağına göre yapılanmış mevcut şehir kurumla
rı, yerel hizmet alanındaki talebin nitelik ve hacim olarak uğradığı değişikliğe 
çözüm üretabilecek imkan ve kabiliyatten uzaktı. 

Belediye meclisleri ve sulh yargıçlarının yerel hizmetler alanında yaşanan prob
lemler karşısında yetersiz kalması üzerine, şehirlerde mevcut yönetim yapıları 
yanında "Onarma Kurulları" adında heyetler oluşturuldu (Byrne, 1985: 26-27). 
Belediye kurumundan farklı yapıya sahip Onarma Kurulları, belediye başkanı, 
sulh hakimi ve belediye meclisi üyeleri gibi görevlilerden oluşuyordu. imar, alt
yapı yatırımları, yerel vergiler, aydınlatma, temizlik ve zabıta gibi yerel hizmet 
alanlarında çalışma yürüten komisyonlar, zamanla belediyelerden daha etkin bir 
hale geldi (Munro, 1952: 11 0-112). 

Ingiltere'de modern yerel yönetim yapısına geçiş sürecindeki ilk önemli adım, 
sosyal alanda artan problemlere çözüm bulmak amacıyla, Fakirlik Kanunu'nda 
(Poor Law Amendment Act) 1834'de yapılan değişiklikle atıldı. Şehir ve çevre
sindeki köylerden oluşan bölgelerde, mevcut yönetim birimleri yanında "Koruma 
Kurulu" adıyla özel amaçlı yerel otoriteler oluşturuldu. Sayıları 15 bine ulaşan 
Koruma Kurulları üzerinde merkezi vesayet, oluşturulan komisyonlar (Poor Law
Commission) eliyle yürütülüyordu (Finer, 1950, 301 ). 

Belediye alanındaki kapsamlı bir düzenleme 1835'de çıkarılan Belediye Kanunu 
(Municipal Corporation Act) ile gerçekleştirildi. Londra ve Winchelsa dışındaki 
şehirlerin kral tarafından verilmiş baratları yeniden düzenlendi. Farklı görev ve 
yetkilere sahip belediye yönetimlerini daha standart bir yapıya kavuşturmayı 
amaçlayan kanunda belediye; halka karşı hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu 
tüzel kişilik olarak tanımlandı. Sulh yargıçlarının idari konulardaki yetkileri bele
diye meclislerine devredildi. Belediye meclis üyelerinin tümünü atanması yön
temi terk edilerek, 3/4'ünün halk tarafından kalan kısmın meclisin kendisi tara
fından seçildiği bir model getirildi. Belediye meclis üyelerinin seçiminde beldede 
3 yıldır ikamet eden ve vergi mükellefi olan vatandaşların tümüne oy hakkı ta
nındı. Belediyelere vergi koyabilme yetkisi verilmesi, meclis toplantılarının halka 
açık yapılması, zabıta konusundaki yetkilerin artırılması ve memur atama yetkisi 
verilmesi kanundaki diğer önemli düzenlemelerdi. Kanun ile Onarma Kurulları 
kaldırılmamakla birlikte, fonksiyonlarının belediyelere devredilmesine imkan 
tan ındı. 

1835'den sonraki dönemde şehirlerdeki yerel hizmetlerin yönetimi, belediye 
meclisi yanında eğitim, sağlık, karayolu, kilise hizmetleri, yoksullukla mücadele, 
aydınlatma vb. alanlarda hizmet yürüten, sayıları binleri bulan özel amaçlı örgüt 
ve merkezi yönetim birimlerinden oluşan çok aktörlü bir yapıya sahipti (Finer, 
1950: 21). 
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1835 Kanunu'ndan sonra, belediyelerin yerel hizmetler alanındaki rolleri geliş
meye devam etti. 1872'de kamu sağlığı, 1882'de yol inşa ve bakımı, kanalizas
yon, gaz ve su işleri alanında belediyelere, yeni görev ve yetkiler tanındı 
(Jackson, 1967: 7-11). 

1888 (County Councils Act) ve 1894'de (District and Parish Coucils Act) mevcut 
yapıyı daha düzenli bir hale getirmek amacıyla iki yerel yönetim kanunu çıkarıl
dı. Ingiltere'nin yerel yönetim sisteminin inşa edildiği düzenlemelerle County, 
District ve Parish biçiminde üç kademeli bir yapı öngörülüyordu. Bu çerçevede 
ülke genelinde 62 eyalet (Administrative County) kuruldu. Her eyalette, 3 yıl 
süreli vergi mükellefleri tarafından seçilen üyeler ve bunların 1/3'ünü geçmemek 
kaydıyla eşraftan seçilen üyelerden oluşan meclisler oluşturuldu. (Anderson, 
1939, 5-9). Başkent'teki county'lerin yeniden düzenlenmesiyle London County 
kuruldu (Ruck ve Rhodes, 1970: 18-20). Yerel yönetim sistemini daha yeknesak 
bir hale getirmeyi amaçlayan bu düzenlemelerden sonra özel amaçlı örgütler ve 
merkezi yönetim birimlerince yürütülen birçok yerel fonksiyon, her kademede, 
meclisiere devredilmeye başladı (Finer, 1950: 45). Böylece, hizmetlerin tümünü 
bünyesinde toplamaya başlayan yerel yönetimler, taşradaki temel hizmet birimi 
durumuna geldi. 1902'de eğitim ve öğretim hizmetleri, 1909'da şehir planlaması, 
1919'da iskan ve konut hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi, fonksiyo
nel genişlemenin bazı örneklerini oluşturmaktadır (Jackson, 1967: 148-160). 

ingiltere'de modern yerel yönetim yapıları, yukarıda ifade edildiği gibi Sanayi 
Devrimi'nin beraberinde getirdiği dönüşüm sürecinde gelişti. XVIII. yüzyıl öncesi 
şehir kurumlarından sanayi sonrası kurumlara geçiş sürecinde, problemlere 
çözüm üretme ve model arayışları kapsamında birçok ara dönem kurumlarının 
etkinliği de söz konusu oldu. Ancak, yerel yönetim alanındaki gelişmeler, Sanayi 
Devrimi öncesi dönemde kralın verdiği berat ile çeşitli düzeylerde özerklikler 
elde etmiş belediye meclisleri temel ekseninde oldu. Belediye meclisleri, özellik
le siyasi temsil bakımından geliştirildL Modern dönemin yeni tür ve daha büyük 
ölçekteki hizmet talebi paralelinde görev ve yetkileri genişletilen belediyeler, 
şehirlerdeki temel yerel yönetim birimi haline geldi. 

1.3.2. Fransa 

Fransa, geç ortaçağda görülen imtiyazlı şehir yönetimi niteliğine sahip komünle
rin en fazla yaygınlaştığı ve geliştiği ülke idi. Aynı zamanda, Avrupa'da birliğini 
erken dönemde sağlayabilmiş, güçlü merkezi monarşinin ilk kurulduğu devletler 
içinde yer alıyordu. XVIII. yüzyıl ortalarında Fransa'nın taşra yönetimi Generallik 
(Gemeralites) bölgeleri biçiminde düzenlenmişti. Generallik bölgeleri içinde kili
seye ait yönetim bölgeleri (Paroisse) yanında yerleşim yerlerinde komün tarzı 
yönetim biçimi geçerliydi. XVII. ve XVIII. yüzyıl boyunca merkezi monarşinin güç 
kazanmasına paralel olarak, komünlerin bağımsızlık alanı da daraldı. Komünle
rin kendi yöneticilerini seçme hakları ellerinden alındı ve yerlerine memurlar 
atanmaya başladı (Munro, 1945: 156-182). 
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Fransa'da modern belediye kurumlarına geçiş yönündeki adımlar, monarşinin 
mutlak egemenliğini zayıflatan 1789 Devrimi ile başlayan süreçte gelişti. Devri
min hemen arkasından, Fransa'nın yönetim yapısı yeniden düzenlendi. Taşra 
yönetiminde Generallikler kaldırılarak yerine 83 vilayet (Departement) oluşturul
du (Chapman, 1954: 15). Sayıları yaklaşık 44 bin dolayındaki büyük ve küçük 
şehir ile kilise yönetim bölgeleri ölçek büyüklüğü dikkate alınmadan aynı çatı 
altında komün olarak tanımlandı. Gerek vilayetlerde ve gerekse komünlerde 
seçilmiş karar organları oluşturuldu (Cobban, 1943: 16-17). 

Fransa'da yüzyıllar boyunca süren monarşinin ardından, 1789 Devrimi ile yerel 
yönetimlerin özerkliği konusunda kaydedilen gelişmeler, 1799'da 1. Napolyon'un 
güçlendirilmiş yürütme yetkileri yanında, bazı yasama yetkilerine de sahip ola
rak iktidara gelmesiyle kesintiye uğradı. 1789 Devrimi ile egemenlikleri zayıflatı
lan kesimlerin yerel yönetimlerde örgütlenme çabaları ve çevre ülkelerden yöne
len tehditierin arttığı bir dönemde ülkenin federalizme dönüşme ihtimaline karşı 
"Jakoben" olarak adlandırılan siyasi grubun ve iktidardaki Napolyon'un karşı 
duruşları, dönemin komün yönetimlerinin de yapısını belirledi (Cobban, 1943: 
18). Fransa'da katı merkeziyetçi bir yaklaşıma dayanan yönetim anlayışı uygu
lamaya konuldu. Vilayet yönetimleri ile komünlerin özerklikleri sınırlandırıldı ve 
merkezi yönetimin denetimi artırıldı (Chapman, 1954: 17). Komünlerde, beledi
ye başkanı ve meclis üyelerinin halk tarafından seçilmesi yerine atama ile belir
lenmesi yöntemi benimsendi (Aulard, 1987: 989). Vilayetlerde valiler, yeni oluş
turulan ilçelerde (arrondissement) vali tarafından atanan kaymakamlar ve ko
münlerde atanmış organlar, merkezi yönetimin ülkeyi denetim altına almasında 
yardımcı kurumlar konumuna getirildi (Anderson, 1939: 111-113). 

Fransa'da merkeziyetçi yönetim yapısının denetimi altındaki komünlerde yerel 
demokrasiye geçiş aşama aşama gerçekleşti. Sanayi Devrimi'nin Fransa'da 
etkisini göstermeye başladığı 1830'1u yıllarda, Napolyon'un merkeziyetçi modeli, 
liberal akımların da etkisiyle kısmen değişmeye başladı. 1830'da çıkarılan Ana
yasa Şartı'ndan sonra vilayetler yerel otorite olarak tan ındı. 1831 'de komün 
düzeyinde meclis üyeleri için uygulanan atama yöntemi kaldırıldı. Belediye mec
lisi üyelerinin, belli miktarda vergi ödeme şartını taşıyan erkek seçmenierin oy 
kullanabildiği seçimler sonucunda belirlenmesi yöntemi getirildi. 1848 tarihli 
Anayasa ile belediye seçimlerinde oy kullanabilme hakkı mülk şartı aranmaksı
zın tüm erkekleri kapsayacak şekilde genişletildi (Norton, 1994: 123). 

1875'de ilan edilen Anayasa ile Fransa'da başlayan Üçüncü Cumhuriyet Döne
mi, monarşinin sona erdiği, temel hak ve özgürlükler ve siyasal haklar alanında 
gelişmelerin yaşandığı bir dönemi ifade ediyordu. Bu çerçevede, 1881 yılında 
belediye başkanını, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçmesine im
kan tanındı (Chapman, 1953: 20). 1884 tarihli kanunla yerel düzeyde otoritenin 
kullanılması ve komünlerin organizasyon yapısı başkent Paris dışındaki yerle
şim birimleri için ayrintılı biçimde düzenlendi (Chapman, 1953: 43). Belediyele
rin özgürlük beratı niteliğine sahip kanunda (Anderson, 1939: 114 ), belediye 
meclis üyelerinin halk tarafından seçilerek belirlenmesi, belediye başkanının 
meclis tarafından ve kendi üyeleri arasından seçilmesi yöntemi benimsenerek 
sürdürüldü. Komünlerin nüfusuna göre 10-36 üyeden oluşan belediye meclisle-
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rinin görev süresi 4 yıl olarak belirlendi. Komünlerin fonksiyonlarıyla ilgili olarak 
sayma yönteminin uygulandığı önceki kanunlardan farklı olarak, 1884 tarihli 
kanunda, beldenin tüm işlerinin belediye meclisine ait olduğu yönünde düzen
leme getirildi. 1884 tarihli kanun, komün yapısına nihai biçimini veren temel 
özelliği ile 1789 devriminden sonra gelişen süreçte Fransa'da modern yerel 
yönetim modelinin somutlaşmasını sağladı ve sonraki düzeniemelerin temelini 
oluşturdu. 

2. TÜRKiYE'DE BELEDiYE KURUMUNUN GELiŞiMi 

2.1. Klasik Dönem Osmanlı Şehirlerinde Beledi Organizasyon 

Tanzimat'tan önce Osmanlı şehir yönetiminin organizasyonu, kamu ya da özel 
birden fazla otorite ve kurumdan oluşan bir bütünü ifade ediyordu. Şehir düze
yindeki yerel nitelikli hizmetler, "başka alanda sahip oldukları fonksiyonlar ya
nında, yerel hizmetleri de üstlenmiş" kurumların oluşturduğu beledi organizas
yon yapısıyla yürütülürdü. Bu yapının merkezi yönetim karşında taşıdığı siyasi 
zayıflığa karşın, ekonomik ve hukuki yönü öne çıkıyordu. 

Osmanlı şehirlerinde, beledi kurumların büyük bir kısmı devletin dışındaki orga
nizasyonların kendi inisiyatifiyle oluşturduğu yapılardı. Müslüman tebaa ferdi 
olarak, Gayri-müslimler ise cemaat olarak meydana getirdikleri kurumlar eliyle 
yerel hizmetlerin önemli bir kısmını yürütürdü (Ergin, 1936: 4). Beledi alanda 
başlıca role sahip kurumlar, mahalle örgütlenmesi, esnaf loncaları ve vakıflardı. 
Bu yapılanma karşısında kamu otoritesi, tüm kurum ve kişiler üzerinde mevcut 
normlar çerçevesinde kontrolcü ve sistemin istikrarını güvence altına alan bir 
fonksiyona sahipti. Devletin kadı, muhtesip, mimarbaşı, subaşı gibi görevliler 
eliyle yerine getirdiği bu fonksiyonun yasal temelini, Padişah fermanları, teamül
ler, örf ve içtihat çalışmalarından oluşan normlar bütünü oluşturuyordu. 

2.1.1. Beledi Görevliler 

2.1.1.1. Kadı 

Önceki Islam devletlerinde görülen kadılık kurumu, Osmanlı Devleti'nin kuruluş 
devirlerinden itibaren yargı düzeni içindeki yerini aldı. Osman Bey'in ilk tayin 
ettiği görevlilerden olan kadı, önceleri diğer islam devletlerinde yetişmiş kişiler
den atanırdı. ilk devirlerde iznik ve Bursa gibi yerlerde, Fatih Dönemi'nde ise 
Istanbul'daki Sahn-ı Sernan medreselerinde kadı yetiştirilmeye başlandı. Med
reseden icazet alan öğrenciler, 3-5 yıllık staj döneminden sonra başarılı olmaları 
durumunda, en alt kademedeki bölgeden başlayarak kadılık görevine tayin olu
nurdu. Kadılık bölgeleri çeşitli derecelere ayrılmıştı. Kadıların görev süreleri 1 yıl 
ile 20 ay arasında değişiyordu (Uzunçarşılı, 1988: 83-98). Osmanlı Devleti, ka
dılık kurumuna vetdiği düzen ile bu kurumun bürokratik bir yapıya dönüşmesini 
sağladı. 
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Kadılar, taşra yönetiminde eyaletlerde beylerbeyi, sancaklarda sancak beyi un
vanına sahip mülki görevlilerle birlikte kamu işlerini yürütürdü. Kadılar, mülki 
bölümlenmede eyalet ve sancaktan sonra gelen kazalarda, tek yönetici olarak 
merkezi kamu otoritesini temsil ederdi (Baykara, 1990: 5-7). Mahkemenin başı 
olan kadılar ile beylerbeyi ve sancak beyi arasında hiyerarşik bir ilişki söz konusu 
değildi (Yücel, 1974: 665). Kadılar, doğrudan merkez ile yazışabilme yetkisine 
sahipti. Bununla birlikte, Kadıların mülki idarecilerin icra kuvvetine, mülki idareci
lerin de kadıların hukuki karar ve görüşüne ihtiyaç duyması nedeniyle, kadı ile 
beylerbeyi ve sancak beyi arasında işbirliği bulunurdu (Ortaylı, 1994: 45). 

Istanbul'da kadılık kurumu, devletin merkez yönetiminin burada yer alması ve 
şehrin büyüklüğü nedeniyle, örgütlenmede bazı değişiklikler gösteriyordu. Şehir, 
fetihten itibaren Istanbul, Eyüp, Galata ve Üsküdar olmak üzere dört kadılık 
bölgesine ayrılmıştı. "Istanbul Efendisi" olarak da adlandırılan istanbul Kadısı, 
şehrin sur içini kapsayan bölgesinden sorumlu olup, diğer üç kadıdan daha 
yüksek bir dereceye sahipti (Uzunçarşılı, 1988: 133-135). 

Osmanlı Devleti'nde kadıların görev yaptığı ayrı bir mahkeme binası bulunmu
yordu. Kadıların ikame! ettiği binaların bazı bölümleri mahkeme olarak da kulla
nılırdı. Kadıların başyardımcıları naiplerdi. Ayrıca, mübaşir, çuhadar ve haderne 
gibi görevliler de bulunurdu (Uzunçarşılı, 1988: 136). 

Kadı, sahip olduğu denetim yetkisini, temel şer'i kaynaklar yanında ferman, 
kanunname, içtihat kararları, örf, adet ve teamüllerden oluşan normlar bütünü 
çerçevesinde kullanırdı. Bu kodifikasyona uğramamış hukuki yapı, kadının ka
rarları üzerinde yerel güçlerin etkisine açık bir alan oluşturmakla birlikte (lnalcık, 
1965: 49-93), yöresel şartların değerlendirilmesine imkan veren bir esnekliğe 
sahipti. 

Osmanlı devlet düzeninde temel olarak yargısal fonksiyonları bulunan kadı, 
idari ve beledi alanda bir takım fonksiyenlara da sahipti. Kadılar idari bakımdan; 
vergilerin usulüne uygun toplanmasının denetimi, kale dizdarlarının teftişi, i
mam, hatip, vaiz tayin ve azli, tekke ve zaviyelerin teftişi, seferde ordu ihtiyaçla
rının karşılanması, noterlik hizmetleri ve vakıfların denetimi gibi görevlere sahip
ti (Aitundağ,1967, 352). 

Klasik Dönem Osmanlı şehirlerinde kadılar, yargısal gücün sağladığı otoriteyle, 
bugünkü anlamda belediye modelinin bulunmadığı bir yapıda, beledi alanın 
temel yöneticisi olarak yerel hizmetlerin "düzeni"nden sorumluydu. Bu görevi 
yerine getirirken, yerel nitelikte fonksiyonlara sahip diğer kamu görevlileriyle 
yürüttüğü dikey ve yatay ilişki düzeninde, şehir yönetimin başı konumundaydı. 

Kadıların beledi alanda sahip olduğu fonksiyonların yürütülmesi iki biçimde ger
çekleşiyordu. Birincisi, esnafın denetimi, imar düzeninin korunması ve halkın 
zorunlu ihtiyaçlarının gözetilmesi gibi doğrudan yerel bir hizmet olarak kabul 
edilebilecek uygulamalardı. Ikincisi ise, şehirde çeşitli yerel hizmetleri yürüten 
kamu dışı kurumlar üzerinde denetim yetkisine sahip olması gibi dolayi ı bir yerel 
hizmet niteliğine sahipti. 
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Kadılar, şehir yönetiminde esnafı denetleyen en üst makam konumunda, mal ve 
hizmet standartlarına uyulup uyulmadığını, narhın tespiti ve uygulanmasını de
netler (Aitundağ, 1967, 351 ), aykırı davrananları cezalandırdı (Evliya Çelebi, 
1314: 48 ). Kadılar esnaf denetimlerini bizzat yapabildiği gibi, "muhtesip" adlı 
görevli aracılığıyla da bu görevi yürütürdü. Şehrin iaşe ihtiyacının karşılanması 
amacıyla dışarıdan gelen malların hangi gümrükten şehre gireceği, nerede de
polanacağı ve kimlere mal verileceği gibi konularda da yetkileri söz konusuydu 
(Ahmed Refik, 1988c: 81 ). 

Kadının diğer beledi görevi, şehirdeki imar düzeninin korunmasına yönelikti. 
Kadılar, imar alanındaki standartları ve normları belirleyen, aynı zamanda mi
mar yetiştiren devlet kurumu Hassa Mimarlar Ocağı'na mensup şehirdeki görev
li "mimarbaşı" ile imar düzeninin korunması konusunda yatay bir ilişki içinde 
işbirliği yapardı. Mimarbaşının şehirde tespit ettiği imara aykırı durumların orta
dan kaldırılması konusundaki mahkeme kararları ve kolluk kuvveti kadı tarafın
dan sağlanırdı (Turan, 1963: 171 ). 

Kadıların yerel hizmetlerin düzeninden sorumlu rolünün diğer yönü vakıf, !onca 
ve mahalle gibi kurumların denetim yetkisini ellerinde bulundurmasıydı. Lonca 
idare heyeti, esnaf tarafından seçilmekle birlikte, kadı tarafından onaylandıktan 
sonra göreve başlayabilirdi. Benzer şekilde, vakıf kurulabilmesi için kadıların 
onayı aranırdı. Vakfiye hükümlerine uyulup uyulmadığının kontrolü kadılar tara
fından gerçekleştirilir, aykırı davrananlar hakkında işlem yapılırdı. Ayrıca, kuru
cusu tarafından doğrudan kadıların yönetimine bırakılan vakıflar da vardı. Ma
halle'de, ihtiyar heyeti tarafından önerilen kişiler içinden imam atama yetkisi 
kadıya aitti. Gerek mahallede ve gerekse loncadaki "avarız vakfı" adlı fonlar 
üzerinde, kadının denetimi söz konusuydu (Uzunçarşılı, 1988, 140). Mahalle, 
!onca ve vakıflar üzerinde kadının yürüttüğü söz konusu işlemler, yerindelik 
denetiminden daha çok, ilgili normlar çerçevesinde yürütülen, denetlenen kuru
mun meşruiyetini sağlayan, hukukilik denetimi niteliğine sahipti. Kadı, mahke
meye gelen şikayetler üzerine harekete geçerek vakıf, !onca ve mahalle kurum
larını denetleyebilirdi. 

2.1.1.2. Muhtesip 

Hemen hemen bütün Islam devletlerinin şehir yönetiminde görülen ve kadılar 
derecesinde önemli bir konumu bulunan (Akdağ, 1995: 327) muhtesip, Osmanlı 
şehir düzeninde de "Muhtesip", "ihtisab Emini" veya "lhtisab Ağası" adıyla yer 
·alıyordu. Ancak, muhtesibin konumu önceki deviriere göre daha alt düzeydeydi. 
Osmanlı Devlet yönetiminde, kadı atanan her şehirde muhtesip de görevlendiri
lirdi. Muhtesip sayısı, şehrin büyüklüğüne göre artabiliyordu (Ergin, 1994, 1: 317-
323). 

Esnafla ilgili fonksiyenlara sahip olan muhtesiplik görevi, bir yıl müddetle iltizam 
yöntemiyle kamu dışında özel bir şahsa verilirdi. Ihale sonucunda muhtesipliği 
bir yıl için alan kişi, emri altındaki kol oğlanlarından oluşan görevlilerle esnafı 
denetler, vergileri tahsil ederek (Uzunçarşılı, 1988, 138) ihalede öngörülen be
deli devlet hazinesine teslim ettikten sonra, kalan kısmı tahsil işlemleri karşılığı, 
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gelir olarak kendisi alırdı. Burada, muhtesip unvanını kazanan özel kişinin göre
viyle ilgili olarak kamu yetkisini kullanması söz konusuydu. 

Klasik Dönem Osmanlı şehirlerinde esnafı denetleyen başlıca görevli olan muh
tesip, kadıya karşı sorumluydu. Esnafın denetimini mal ve hizmet standartları 
konusunda ayrıntılı hükümlerin yer aldığı lhtisap Kanunnameleri çerçevesinde 
yürütürdü (Akgündüz, 1990, ll: 287-296). Bu kapsamda, tespit edilen narhın 
denetimi (Kütükoğlu, 1983: 21-25), şehirde yeni bir işyeri açılması, çalışma ruh
satı verilmesi (Kazıcı, 1987: 137-142), iaşe amaçlı olarak dışarıdan gelen malla
rın şehre girmesinden sonraki aşamada belirlenen kurallara göre dağıtımı ve 
satılması gibi konularda da muhtesibin denetimi söz konusuydu (Ahmed Refik, 
1988a: 10). 

Muhtesipler, ihtisap rüsumu adı altında esnaftan çeşitli vergiler tahsil ederdi. 
Bunlardan bazıları; günlük ihtiyaç maddeleri satan dükkaniardan alınan Yevmi
ye-i Dakakin, pazarlardaki alım-satımdan alınan Bac-ı Pazar, kalite tescili karşı
lığında alınan Damga Resmi, yıllık olarak alınan Resmi Bitirme, şehre gıda ve 
her türlü zaruri ihtiyaç maddesi getiren gernilerden alınan Gemi lhtisabiyesi 
olarak belirtilebilir (Mantran, 1990, 1: 289-301 ). 

2.1.1.3 Subaşı 

Yeniçeri Ocağı'na bağlı bir askeri rütbe olan subaşılık, Osmanlı Devleti'nde iki 
çeşitti. Birincisi, şehirde adli kolluk görevini yürüten Vezir ya da Şehir Subaşısı 
idi. Mahkeme kararlarının ve merkezden gelen emirlerin uygulanmasını sağla
mak, suç işleyenleri takip edip yakalamak ve haklarında kovuşturma yapmak 
subaşının göreviydi. Subaşı bir anlamda "adli zabıta", diğer anlamda en yüksek 
emniyet görevlilerinden biri ve "infaz memuru" olarak kadıların başlıca yardımcı
sı konumundaydı (Mantran, 1990, 1: 147-149). 

Ikinci tür subaşılık, Tahir ya da Mezbele (Çöplük) Subaşısı unvanına sahipti. 
Şehir sokaklarının temizliği ve bozulmuş kaldırımların tamiri gibi beledi fonksi
yonları vardı. Çöplerin toplanması hizmeti "Arayıcı" adında bir esnaf sınıfı tara
fından yürütülürdü. Çöp toplama işi ihale ile bir yıllık için verilirdi. Şehrin çöpleri 
toplandıktan sonra, mali kıymeti bulunanlar ayıklanır, elde edilen gelirin bir kıs
mı ihale bedeli olarak devlete ödenirdi. Şehirdeki çöplerin uzaklaştırılmasının 
yanı sıra, devlete de gelir sağlanmış olurdu. Tahir Subaşısı, arayıcı esnafının 
yıllık ihalelerini gerçekleştirir ve çöp toplama hizmetini denetlerdi. Ayrıca, kendi 
emri altındaki acemioğlanları ile sokakların temizliği konusunda faaliyet yürütür
dü (Evliya Çelebi, 1314: 514-515). 

2.1.1.4 Şehir Mimarlan 

Klasik Dönem Osmanlı şehirlerinde imar düzeninin korunması ve geliştirilmesiy
le ilgili kamu görevlilerinin başında Hassa Mimarlar Ocağı'na bağlı mimarlar 
geliyordu. Saray bünyesinde bulunan ocağın başındaki Mimarbaşı unvanına 
sahip kişi, aynı zamanda Istanbul'un baş mimarıydı. XVII. yüzyıldan itibaren, 
taşrada büyük ölçekli bölgelerin merkezi niteliğine sahip şehirlere de mimar 
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tayin edilirdi. Bazı şehir mimarlıkları gayrimüslimlere de verilebiliyordu. Mimar 
bulunmayan şehirlerdeki imar düzeninden kadılar sorumluydu. Ülkedeki tüm 
mimarlar, mimarbaşının önerisi ve padişahın onayıyla atanırdı. Bu niteliğiyle 

Hassa Mimarlar Ocağı, ülkede kamu adına faaliyet gösteren mimarların bürok
ratik merkezi durumundayd ı (Orhonlu, 1981: 14-23}. 

Has~a Mimarlar Ocağı'na bağlı mimarların fonksiyonları temelde ikiye ayrılıyor
du. Oneelikle yetki bölgelerinde Padişah ve hanedan mensuplarının yapııracağı 
binalar ile harcamaları devlet hazinesinden karşılanan binaların plan, proje ve 
inşaatlarını gerçekleştirmekti (Turan, 1963: 163). Mimarların ikinci görev alanını 
şehirdeki imar düzeni oluşturuyordu. Bu kapsamda; imar ve inşa düzenine ait 
normların hazırlanması, inşaalla ilgili ruhsatların verilmesi, inşaat dalında faali
yet gösteren esnafın denetimi ve esnaf arasında çıkan anlaşmazlıkların gideril
mesi (Orhonlu, 1981: 24}, malzeme standartları ve fiyatlarının denetimi, inşaat
larda çalışanların ücretlerinin tespiti ve şehirde imar denetiminin yapılması gibi 
fonksiyonlar mimarların temel görevlerindendi (Turan, 1963: 170-174). 

Mimarların şehirdeki imar düzeniyle ilgili denetimleri; cami veya surların belli 
mesafeye kadar yanına bina yapılmasına izin verilmemesi, yanan evlerin sa
çaksız ve taştan yaptırılması, ahaliye tuğla, kireç ve kiremidin ne biçimde sağla
nacağı, binaların caddeler üzerinde çıkıntı yapmaması, ehliyetsiz mimarlara 
görev verilmemesi, su yolcuların (Marta!, 1988: 1622-1623} ve kaldırırncıların 
(Orhonlu, 1972: 105) denetimi, sokaklardaki kaldırımların tamir edilmesi, mezar
lıkların korunması, inşaatlarda kullanılmak üzere şehre getirilen kerestelerin 
kontrolü, kiJiselerin tamiriyle ilgili ruhsatların verilmesi, su yolları üzerine ev ya
pılmaması, bostan açılmaması ve nizarniara aykırı su alınmasının kontrolü gibi 
konularda gerçekleşiyordu. Mimarların şehrin imar düzeninin korunması konu
sunda işbirliği yaptığı en önemli görevli kadılardı. Denetimler sırasında tespiti 
yapılan imara aykırı durumların ortadan kaldırılması için kadının kararı ve kolluk 
gücü desteği gerekliydi (Ahmed Refik, 1988b: 1 0-217). 

2.1.2. Beledi Kurumlar 

2.1.2.1. Vakıflar 

Osmanlı şehirlerindeki yerel hizmetlerin yerine getirilmesinde söz sahibi kamu 
otoritesi dışında yer alan. kurumların başında vakıf geliyordu. Vakıf, bir mülkün 
kamunun menfaatine yönelik bir biçimde ebedi olarak tahsis edilmesi anlamı 
taşımaktadır. Vakıf olarak tahsis edilen bir mülkün herhangi bir kimsenin mülki
yetine geçmesi hukuken mümkün değildi (Pakalın, 1993: 577}. Vakıfların ama
cına uygun bir şekilde hizmet yürütmesini sağlamak amacıyla kurucusu tarafın
dan "vakfiye" adında bir senet hazırlanırdı. Kadılar tarafından mahkeme sicille
rine kaydedilen ve böylece devlet tarafından teminat altına alınan bu yazılı me
tinlerde vakfın kuruluş amacı, yönetim yapısı, gelir kaynakları ve faaliyet alanları 
gibi temel konular yer alırdı. Yerel hizmetler alanında faaliyet yürüten vakıfların 
vaktiyeleri içerdikleri hükümler bakımından, şehir yönetimiyle ilgili normlar bütü
nü içinde önemli yere sahipti. 
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Vaktiyelerde yer alan şartlara göre oluşturulan mütevelli heyetince yönetilen 
vakıflar, kamu otoritesi karşısında idari ve mali özerkliğe sahipti. Vakıf malları
nın yönetimi, gelirlerin tahsili ve harcanması, faaliyetlerle ilgili karar alma ve 
uygulama ile denetim fonksiyonları mütevelli heyeti tarafından yürütülürdü 
(Yediyıldız, 1982: 177). Kamu otoritesini temsil eden başlıca denetim makamı 
olan kadıların vakıflar üzerindeki denetimi, ağırlıklı biçimde vaktiyede belirtilen 
hükümler çerçevesinde uygulanırdı. 

Kamu gücünün sağladığı teminat çerçevesinde ferdiyetçi bir anlayış ile ortaya 
konulan vakıf kurumu, şehir üzerinde mekansal, sosyal ve ekonomik bakımdan 
önemli etkilere sahipti. Altyapı, eğitim, kültür, sosyal yardımlaşma, imar vb. a
lanlarda hizmet yürüten vakıflar söz konusuydu. Yol, kaldırım ve köprü inşaatı, 
hamam hizmetleri, su ihtiyacının karşılanması (Aituğ, 1946: 57}, sosyal yardım
laşma veya eğitime yönelik doğrudan hizmet üreten vakıflar yanında, birçok 
fonksiyonu bünyesinde toplamış imaret sitesi ya da daha küçük bir fiziki mekanı 
yönetirken çevreyi de imar eden, yol, su, kaldırım (Orhonlu, 1972: 111) gibi alt 
ve üst yapıyla ilgili yatırımlara girişen ve böylece, dolaylı biçimde yerel hizmet 
üreten vakıflar da vardı (Ahmed Refik, 1988c: 61 ). 

Vakıf kurumu kapsamında oluşturulan ve hayatiyelini devam ettiren imaret site
si, çarşı (Ergenç, 1980: 1 08), bimarhane, medrese, kütüphane vb. yapılar aynı 
zamanda şehrin, etrafında geliştiği ve dönüşlüğü birer merkez işlevlerine de 
sahipti (Barkan, 1963: 239-241 ). Fertler, vakıflarca yürütülen beledi nitelikteki 
hizmetlerden ücretsiz, eşit ve vakfiyenin sağladığı objektiflik içinde bir "kamu 
hizmeti" olarak yararlanırdı. 

2.1.2.2 Esnaf Örgütleri (Loncalar) 

Osmanlı şehrinde beledi fonksiyonlar üstlenmiş bir diğer kurum esnaf loncala
rıydı. Mal ve hizmetlerin üretimi, sunumu ve dağıtımı gibi ticari faaliyet yürüten
Ierin örgütlendiği yapı, ilim adamları, resmi görevliler ve ordu mensupları dışın
da hemen hemen şehirdeki tüm erkek nüfusu içine alan bir kapsama sahipti. 
Örneğin, istanbul'da 1100 !onca örgütlenmesi bulunuyordu (Evliya Çelebi, 1314: 
511-512). Mahallelerde dini bakımdan görülen farklılığın aksine, müslim ve gay
rimüslim unsurların aynı !onca çatısı altında faaliyet gösterebildiği bir düzen 
vardı (Faroqhi, 2004: 713-714). Esnaf Joncalarının çalışma düzeni serbest reka
bet prensibi yerine, karşılıklı kontrol ve yardım ile imtiyaz ve tekel usullerine 
dayanıyordu. Bu düzenlemelerle amaçlanan, iş ve çalışma hayatının belli bir 
disiplin altına alınmasıydı (Tabakoğlu, 1994: 292). 

Loncanın yönetim yapısında en üst kadernede şeyh unvanına sahip kişi bulu
nurdu. Özellikle, XVII. yüzyıldan sonra şeyhlerin sahip olduğu otorite, törensel 
fonksiyonlarla sınırlı bir kapsama gerilerken, Joncadaki diğer görevli olan kethü
dalar (kahya), Joncanın idari ve mali işlerinin başı konumuna geldi. Esnafın 
kendi içinden seçtiği kethüdalar, kadının onayıyla göreve başlardı. Esnafın lideri 
olarak kethüda, görevi karşılığında esnaftan belli bir gelir sağiardı (Genç, 2000: 
300). Kethüdanın yardımcılığını "Yiğitbaşı" adlı görevli yürütürdü. Ayrıca, !onca
nın yönetim kurulu niteliğine sahip, it;barlı ustalar arasından esnafın seçtiği ihti-
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yar heyeti bulunurdu (Mantran, 1990: 343-352). Bu heyetle yer alan ve Ehli 
Hibre olarak nitelendirilen bilirkişiler, şehrin kadısı tarafından narhın tespiti ama
cıyla toplanan komisyona bu unvan ile katılırdı. Loncaya mensup esnafın alt 
örgütlenmesinde usta, kalfa ve çıraklar bulunuyordu. Çırakların ve kalfaların 
yükselerek usta haline gelmesi, ehliyet ve liyakate bağlı olarak gerçekleşiyordu. 

Lonca bünyesinde, mali yardımlaşma temeline dayanan "Avarız Sandığı" adlı 
bir fon bulunurdu. Üyelerden alınan aidat ve diğer katkılarla finanse edilen bu 
fon, muhtaçlara yapılan yardımlar, vefat eden üyelerin cenaze giderlerinin karşı
lanması, geride kalan dul ve yelimierin korunması, esnafa sermaye sağlanması, 
ortak vergiler konusunda yardımlaşma ve loncanın bulunduğu fiziki mekandaki 
çeşitli hizmetlerin giderlerinin karşılanmasında kullanılırdı. 

Kendi yöneticilerini devletin müdahalesi altında da olsa, seçebilme yetkisine 
sahip olmaları, bağımsız işleyen bir fonun varlığı, üyelerden vergi toplama yet
kisinin bulunması, Şeyh'in esnaf içi anlaşmazlıklardaki sulh yetkisi, yönetimin 
kurallara uymayanlar üzerindeki ceza yetkisi, kurumun sancağa ve davula sahip 
olması, loncaları şehirde idari ve mali bakımdan özerk sayılabilecek bir statüye 
yaklaştırmıştı (Barkan, 1985: 43). 

Loncalar, çarşı bölgesinde ekonomik hayatı ellerinde tutarken aynı zamanda bu 
mekanlarda bazı yerel hizmetleri de yürütmeleri bakımından şehirdeki önemli 
beledi aktörlerden biri durumundaydı. Mal ve hizmet standartlarının tespiti ve bu 
çerçevede esnafın denetlenmesi, fiyat denetimi, kurallara aykırı davrananların 
cezalandırılması, esnafın eğitimi, çarşının temizliği, tamir ve bakımı gibi hizmet
ler bunlardan bazılarıydı. Bununla birlikte, loncaların şehirde etkin bir siyasi 
rolleri bulunmuyordu. Istanbul'da padişahın tahttan indirilmesine kadar giden 
çeşitli hareketler içinde olmaları, Anadolu'da karışıklık ve parçalanma zamanla
rında bazı şehirlerin yönetiminde etkin duruma gelmeleri (Barkan, 1985: 44) gibi 
örnekler, sürekliliği olan siyasi bir rolü göstermekten uzak ve olağan dışı durum
lardı. Diğer taraftan, kadıların danışma amacıyla topladığı kurullarda lonca tem
silcileri de görülmekle birlikte, söz konusu kurulların devamlılık kazanmadığı 
bilinmektedir (Ortaylı, 2000: 172). Toplumsal ve ekonomik alanda önemli yeri 
bulunan loncaların beledi alandaki rolü, ağırlıklı olarak yukarıda belirtilen hiz
metlerin yürütülmesinde öne çıkıyordu. 

2.1.2.3. Mahalle Örgütü 

Klasik Dönem Osmanlı şehirlerinde mahalle kurumu, birbirini tanıyan, birbirinin 
davranışlarından sorumlu ve sosyal dayanışma içinde olan topluluğun yaşadığı 
(Ergenç, 1984: 69), mescit ya da kilisenin etrafında biçimlenmiş, genellikle ho
mojen kültüre sahip bir bütünü ifade ediyordu (inalcık, 1990: 13-15). Müslim ve 
gayrimüslim unsurlar, istisnaları bulunmakla birlikte, genel olarak ayrı mahalle
lerde ikame! ederdi. Ayrıca, şehrin ticaret kesiminde kendini gösteren gruplaş
maların, bütünüyle mahallelere yansımadığı görülmektedir. Mahallede boyacı, 
ekmekçi, berber, eskici, kalaycı gibi çok çeşitli mesleklerden kişilerin bir arada 
yaşadığı, kayıtlardan anlaşılmaktadır (Ergenç, 1980: 1 05). 
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Mahallelerin ölçekleri konusunda kesin bir kural bulunmamakla birlikte, mahalle 
sakinlerinin birbirleriyle yüz yüze ilişkilerini en iyi düzeyde yürütebilecekleri 5-
100 haneden oluşan küçük ölçekli sınırların aşıimamasma özen gösterilirdi 
(Faroqhi, 1997: 165). Mahallede yaşayanların müteselsil bir kefalet sistemine 
dayanan sosyal sorumluluk anlayışıyla birbirine bağlı olduğu bir düzen mevcut
tu. Mahalleye dışarıdan gelip yerieşebilmek için sakinlerden birinin kefaleti ara
nırdı. Mahallede komşuluk ilişkileri, teamüle dayanan, örfi ve yazılı olmayan 
kurallara göre yürütülürdü. Mahallenin fiziki yapısının belirlenmesinde bu kural
lar temel belirleyici konumdaydı. Komşuluk hukukuna dayalı ve mahremiyet 
olgusunun şekillendirdiği bir yerleşim düzeni bulunuyordu. 

Mahalle yönetiminin başı olan imamlar, mahallenin düzeninden, halk arasındaki 
ahenk ve barıştan sorumluydu. Gayrimüslim mahallelerde bu görev, ruhani reis 
ve cemaatin kocabaşısına aitti (Ortaylı, 1979: 215). Imamiar, mahallenin yöneti
cisi ve temsilcisi olarak, kadı tarafından tayin edilirdi (Ahmed Refik, 1988c: 35). 
Dini hizmetleri yerine getirmekle beraber, idari ve beledi işlerde devlete yardım
cı bir konumları vardı. Mahalle ileri gelenlerinin oluşturduğu mütevelli heyeti, 
mahalle bekçisi, süpürücüler (Ergin, 1994, ll: 907), mahalle kethüdası ve mahal
le sucusu mahalledeki yönetimin diğer unsurlarıydı. 

Mahalle yönetimi idari bakımdan, resmi ilanların halka duyurulması, doğum, 
ölüm, evlenme, boşanma ve ikamet değişikliği gibi konulardan sorumluydu (Er
gin, 1936: 120). Beledi alanda, ortak mekanların temizliği, bakımı, tamiri ve 
çeşitli sosyal yardım hizmetleri yürütülürdü. Bu faaliyetlerin mali finansmanı, 
mahalle halkının katkılarıyla kurulan ve mütevelli heyeti tarafından yönetilen 
"Avarız Akçesi Vakfı" adlı fondan karşılanırdı (Ergenç, 1984: 76). 

2.2 Osmanlı Şehirlerinde Modern Belediye Yapılarının Ortaya 
Çıkışı ve Gelişimi 

2.2.1. Tanzimat Dönemi'nde Şehirlerde Yaşanan Çok Yönlü Değişim 

Avrupa'da Sanayi Devrimi'nin ortaya çıkardığı killevi üretim tarzı, XIX. yüzyılda 
uluslar arası ticaret düzenini yeniden şekillendirmeye başladı. Bu süreç, Sanayi 
Devrimi'ni gerçekleştiren ülkelerin hammadde ve pazar gibi iki temel ihtiyacını 

(Deane, 1994: 66-68) karşılama potansiyeli yüksek olan Osmanlı ülkesindeki 
ticaret düzenini de etkiledi. Siyasi durumun zorlamaları karşısında, Avrupalı 
devletlerle imzalanan serbest ticaret anlaşmaları ekonomik ilişkilerin Avrupalı 
devletler lehine gelişmesini sağladı (Pamuk, 1994: 17-22). Örneğin, 1814'den 
1850'ye kadar geçen sürede ingiltere'nin Osmanlı Devleti'ne gerçekleştirdiği 
ihracat toplamı, 153.903 sterlinden 3.467.876 sterline yükselmişti (Owen, 1993: 
85). Osmanlı ülkesinde özellikle Doğu Akdeniz havzasındaki Istanbul, lzmir, 
Selanik, iskenderiye ve Beyrut gibi liman şehirleri, artan ticari ilişkilere paralel 
ekonomik, fiziki, sosyal ve siyasi bakımdan önemli dönüşümlere sahne oldu. Bu 
dönüşümlerin en karakteristik özelliği, şehrin klasik dönemdeki fonksiyonel dağı
lımında görülen farklılaşmaydı. Buna göre, çarşılarda lonca çatısı altında örgüt
lenmiş olan ekonomik hayat, yerini limana yakın bölgede gelişen şirketler, ban-
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kalar, sigorta acenteleri, mağazalar vb. kuruluşlardan oluşan ekonomik ilişkiler 
ağına bırakıyordu. Ekonomik gelişmelerin ortaya çıkardığı sosyal değişimler, 
dini bakımdan homojen, sosyal tabaka bakımından heterojen bir yapıya sahip 
Osmanlı mahalle düzeni üzerinde de etkisini gösteriyordu. Bu şehirlerin çev
reden çektiği göçün oluşturduğu problemler, uluslar arası ticaretin beslediği 
kozmopolit bir sosyal yapı ve buna paralel günlük yaşam özellikleri, gelir dü
zeyi yüksek tabakanın şehrin yeni yerleşim bölgelerine kayması (Ortaylı, 
1977: 94; De Fontmagne, 1977: 1 08) klasik dönem mahalle yapısındaki kuru
cu öğeler arasındaki ilişkilerin çözülmesini de beraberinde getirdi. Söz konusu 
liman şehirlerinde gündelik hayat, iki farklı kültürün şekillendirdiği iki farklı 
mekanı bir arada barındıran bir niteliğe bürünmüştü (Işın, 1995: 99; Çelik, 
1996: 35-36). istanbul'da Beyoğlu-Galata Bölgesi yeni ticari ilişkilerin ve sos
yal yapının merkezi olarak gelişme gösterirken, sur içindeki çarşı ve mahalle 
düzeni güç kaybediyordu. 

Şehirdeki diğer önemli kurumlardan vakıflar, devletin merkezileşma çabaları 
içinde olduğu bu dönemde fonksiyonlarında gerileme yaşıyordu. Vakıflardaki 
yönetim zaafları ve yolsuzlukların artması, (Öztürk, 1995: 282) 1836'da kurulan 
Evkaf Nezareti'nin gelirler üzerindeki müdahaleleri nedeniyle vakıfların mali 
gücünün zayıflaması (Mustafa Nuri Paşa, 1980: 285), vakıf kurmayı teşvik eden 
zihni altyapıdaki değişim, vakıf kurumları ikame eden batılı tarzda okul, hastane 
vb. kurumların oluşturulması, bu gerilemenin başlıca nedenleriydi. 

Toplum ve devletin geçirdiği yapısal değişiklikler, şehirdeki kurumların yanı sıra 
yerel hizmetlerin düzeninden sorumlu görevlilerden oluşan organizasyon yapısı 
üzerinde de önemli etkilerde bulundu. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kapatıl
masıyla Subaşı, Çöplük Subaşısı ve Ases gibi görevlilerin de kaldırılması, kadı
ların şehirdeki denetim yetkisini işlevsiz hale getirdi. Evkaf Nezareti'nin kurul
masıyla, vakıflar üzerindeki denetim yetkisini de kaybeden kadılar, Şeyhülis
lam'a bağlı ve medeni hukuk konularıyla sorumlu bir konuma getirildi. Kadının 
esnaf üzerindeki denetim fonksiyonunda başlıca yardımcısı olan muhtesiplik 
kurumu, 1826'da lhtisap Nezareti biçiminde yeniden örgütlendi. Beledi alanda 
fonksiyonlara sahip mahalle imamları, şehirlerin dönüşüm sürecinden etkilenen 
diğer bir görevliydi. imamların mahallede denetimi sağlayamaması ve ikamet 
belgeleri konusundaki ihmal ve yolsuzluklar nedeniyle 1829 yılında, imamların 
idari ve adli görevlerini üstlenecek "Evvel (birinci)" ve "Sani (ikinci)" muhtarlar 
atanmaya başladı (Çadırcı, 1970: 410-415; Eryılmaz, 1988: 467). 

XIX. yüzyılda uluslar arası gelişmelerden etkilenerek dönüşüm yaşayan şehir
lerde "yerel hizmet" ve "beledi örgüt" kavramları, yeni sosyal, ekonomik ve tek
nolojik düzen çerçevesinde yeniden tanımlanmaya başladı. Buna karşılık, klasik 
dönemdeki beledi organizasyonun mevcut düzeyini dahi sürdürememesi, su, 
yol, altyapı, imar düzeni, esnaf denetimi, temizlik vb. alanlarda birçok problemi 
de beraberinde getirdi. Osmanlı şehirlerinin yerel hizmetler bakımından içinde 
bulunduğu durum, (Unat, 1992: 14-23) birçok Avrupa şehriyle tezat içindeydi. 
Tanzimat'tan sonra merkezileşma çabaları içinde batılılaşma ve modernleşme 
çalışmalarını yürüten devlet adamlarının, şehir yönetiminde yaşanan problemle
re çözüm noktasındaki yaklaşımları, Avrupa'nın uyguladığı metotlar çerçevesin-
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de gerçekleştirilecek bir modernleşme çalışmasıydı (Kodaman, 1987: 73). Bu 
yaklaşımın ilk adımları ise, hayranlık doğuran düzenli şehirlerin uyguladığı hu
kuki mevzuatı Osmanlı ülkesine getirmek ve modern belediye uygulamalarına 
geçmekti (Yayla, 1977: 1 012). Modern belediye modelini devlet adamları nez
dinde cazip kılan diğer bir yön, mali darlık içinde bulunan merkezi hükümete 
yük olmadan, şehir sakinlerinden toplanan vergilerle hizmetleri yürütmeye im
kan sağlamasıydı. 

2.2.2. istanbul'da Belediyelerin Gelişimi 

2.2.2.1. Şehremaneti'nin Kurulması 

Istanbul'un ekonomik, sosyal ve fiziki alanda yaşadığı değişim sürecinde yerel 
hizmetler _alanında görülen olumsuzluklar, 1854 Kırım Savaşı sırasında artış 

gösterdi. Ingiltere, Fransa, italya ve Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya karşı ittifak 
yaptığı savaşta istanbul, cepheye olan yakınlığı dolayısıyla temel lojistik merkez 
haline getirildi (Wiener, 1998: 112-113). Savaş nedeniyle istanbul'a Avrupa'dan 
çok sayıda asker, gazeteci, diplomat, tüccar, sanatçı vb. birçok kesimden insan 
geldi. istanbul'un yaşadığı ekonomik, sosyal ve fiziki dönüşüm sürecinde yerel 
hizmetler alanında yaşanan olumsuzluklar, gelen nüfusun etkisiyle daha da 
arttı. Bu durum, savaştan dolayı istanbul ile yakından ilgilenen Avrupa kamuo
yunda da yankı buluyordu (Ergin, 1994, lll: 1268). istanbul'da beledi alanda 
yaşanan problemlere çözüm üretmek amacıyla, lhtisap Nezareti kaldırılarak 
Şehremaneti adında yeni bir kurum oluşturuldu. Bu adım, Osmanlı ülkesinde 
modern belediye modellerine geçiş yönündeki iradenin de ilk ifadesiydi. Ancak, 
şehir kurumlarını yeniden düzenlemeyi amaçlayan söz konusu irade, Tanzimat 
Dönemi reformlarınin genel karakteristiğine uygun olarak, yönetilen değil yöne
ten kesim kaynaklıydı. 

Şehremaneti "Şehremini" ve "Şehir Meclisi" adında iki organa sahipti. Şehremini 
ve meclis üyeleri, Babıali'nin önerisi ve Padişah'ın atamasıyla belirleniyordu. 
Şehreminleri için belli bir görev süresi belirlenmemişti. 1855-1876 döneminde 
19 şehremini görev yapmıştı. Şehremaneti'nin diğer organı olan Şehir Meclisi, 
Şehremini, 2 muavin ve 12 üyenin katılımıyla toplam 15 kişiden oluşuyordu. 
Meclisin her yıl 4 üyesi atama ile yenilenirdi. Haftada iki defa toplanması öngö
rülen meclisin aldığı kararların bir kısmı şehremini tarafından doğrudan, bir kıs
mı merkezi bir kurum olan Meclis-i V ala'da uygun görüldükten sonra Padişah'ın 
onayıyla uygulamaya konulurdu (Şehremaneti Nizarnname Layıhası, 1855). 

Şehremaneti ilk kurulduğunda fonksiyonları sınırlı tutulmuştu. Şehrin iaşesiyle 

ilgili olarak zaruri eşya ve yiyeceklerin temin edilmesi, pazaryerleri ve mahallele
rin temizliği ile düzeninin sağlanması, fiyatların kontrolü, esnafın denetimi, es
naftan toplanan vergilerin tahsil edilerek merkezi yönetime aktarılması gibi sınır
lı fonksiyonlar, Şehremaneti'ni modern bir belediye örneğinden daha çok, lağ

vedilen lhtisab Nezareti'ne yaklaştırıyordu. 
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Şehremaneti'nin mali yapısı da lhtisap Nezareti'ne benzer bir yapıya sahipti. 
ihtisap Resmi adı altında esnaftan tahsil edilen çeşitli vergi gelirlerinden, Şeh
remaneti'ne belirli bir pay veriliyordu. Ayrıca, ulaşımda kullanılan hayvanlar ile 
kaldırım ve yol inşaatı karşılığı tahsil edilen vergi gelirleri de bulunuyordu (Ergin, 
1994, lll: 1283). Bu dönemde Şehremaneti gelirleri, ancak personel harcamala
rını karşılayabilmekte, bütçe açıkları Hazine tarafından kapatılmaktaydı (ŞD. 
ŞH, Nr. 674/2; Ahmet Lütfi Efendi, 1990: 32). 

Klasik Dönem kurumlarıyla modern belediye yapıları arasında kalan bir niteliğe 
sahip olan Şehremaneti'nin, şehirdeki yerel hizmetlerin sınırlı bir kısmı üzerinde 
yetki sahibi olması, mali imkanlarının zayıflığı ve merkezi hükümete bağlı bir 
hizmet birimi biçiminde yapılandırılmış olması, şehrin geçirdiği dönüşüm süre
cinde ortaya çıkan büyük ölçekli problemler karşısında çözüm üretebilme yete
neğini de sınırlamaktaydı. 

2.2.2.2. Belediye Daireleri Modeline Geçiş 

Şehremaneti'nin Istanbul'da beledi alanda kendisinden beklenen iyileşmeyi orta
ya koyamaması üzerine, merkezi yönetim yeni bir arayış içine girdi. Hükümefe 
göre Avrupa'daki modellerden yararlanarak oluşturulan Şehremaneti'nin başarılı 
olamamasının nedeni, Şehir Meclisi'ni oluşturan üyelerin belediye yönetimi konu
sunda yeterli bilgi ve tecrübeden yoksun olmalarıydı. 1856 yılında istanbul için bir 
belediye modeli geliştirmek üzere "intizam-ı Şehir Komisyonu" adıyla, belediye 
alanında bilgi sahibi kişilerden oluşan bir kurul oluşturuldu (DUiT. Nr. 37-1/1-43). 
intizam-ı Şehir Komisyonu'nun ilk çalışmaları yol, kaldırım, aydınlatma ve çöplerin 
foplanmasıyla ilgili hizmetlerin iyileştirilmesine yönelikti (Ergin, 1994, lll: 1278-
1297). Ayrıca, Şehremaneti'ne gelir oluşturmak amacıyla hayvan ve arabalardan 
vergi alınması ve kaldırım harcamalarına hane ve dükkan sahiplerinin katılmasını 
öngören düzenlemeler hazırlandı. Komisyon, yeni belediye modeli hakkında ha
zırladığı raporda, Şehremaneti yanında istanbul'un 14 belediye dairesine bölüne
rek yönetilmesini önerdi. Bu öneri, hükümet tarafından da uygulanabilir bulunarak 
kabul edildi. Ancak, öngörülen 14 belediye dairesinin tümünün birden kurulması 
hususu, yönetim modelinin yeniliği, belediye konusunda tecrübeli memurların 

yetersizliği, belediye kurmanın getireceği mali yük nedeniyle olumlu karşılanmadı 
ve pilot uygulama yapılması fikri benimsendi. Galata-Beyoğlu Bölgesi, yüksek 
gelir düzeyine sahip olması, önemli binaların bulunması, sakinlerinin çeşitli ülke
lerde belediye tarzı yönetimler konusunda tecrübeli olması, istanbul'un ticaret ve 
finans kurumlarına ev sahipliği yapması, şehrin Avrupa'ya açılan penceresi ko
numunda olması dolayısıyla, pilot uygulama için uygun yer olarak belirlendi. 1858 
yılında çıkarılan nizarnname ile, Galata-Beyoğlu Bölgesi'nde "Altıncı Daire" adıyla 
bir belediye kuruldu (Düstur, 1/2: 460-477). 

Daire belediyesinin "Müdür" ve "Daire Meclisi" adıyla iki organı bulunuyordu. 
Babtali'nin önerisi ve Padişah'ın onayıyla atanan müdür, memur statüsüne sa
hipti. Daire Meclisi'ne başkanlık yapmak, meclis ile sadaret arasındaki ilişkileri 
yürütmek, daire meclisinin kararlarını uygulamak, gerektiğinde daire meclisini 
toplantıya çağırmak, ita arnirliği yapmak başlıca görevleri olarak düzenlenmişti. 
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Belediyenin karar organı biçiminde yapılandırılan daire meclisi, daire müdürü, 7 
asıl üye, 4 müşavir üye, 2 müdür muavini ve 1 tercümanın katılımıyla 15 üyeden 
meydana geliyordu. Meclis'e üye seçilebilmek için daire sınırları içinde en az 
100 bin kuruşluk emlaki bulunmak, 10 yıldır Istanbul'da ikamet etmek ve beledi
ye konusunda bilgi sahibi olmak şartları aranıyordu. Avrupa'daki örnekler çerçe
vesinde geliştirilen üyelik şartları, daha sonra uygulaması yaygınlaşacak beledi
ye meclislerinde mülk temelli bir ayırımın ilk örneğini oluşturuyordu. Üyelik şart
larını taşıyan kişilerden Babtali tarafından belirlenenler, Padişah'ın onayıyla 
üyelik sıfatını kazanıyordu (Düstur, 1/2: 460-477; 1. DH., nr. 29201 ). 

Altıncı Daire, Galata-Beyoğlu Bölgesi'nin ekonomik, sosyal ve siyasi önemi dolayı
sıyla hükümetin sağladığı özel statü ve imtiyaziara sahipti. Örneğin, daire sınırları 
içindeki imar yetkisi, o dönemde istanbul'da bu alandan sorumlu Ebniye-i Hassa 
Müdüriyeti'nden alınarak Altıncı Daire'ye devredilmişti. Şehremaneti'nden farklı 
olarak emlak vergisi tahsil yetkisine de sahipti. Devletin en üst düzeyde sağladığı 
imkanlar, ekonomik açıdan güçlü bir bölge olması nedeniyle elde ettiği mali kay
nak, Altıncı Daire'yi oldukça güçlü kılıyordu. Daire'de kadastro çalışmalarının ya
pılması (i. DH., nr. 28571 ), Karaköy'de yangın sonrası ortaya çıkan alanların yeni
den planlanması ve iman (A. MKT. MVL, nr. 114/48), bazı caddelerin petrol fener
leriyle aydınlatılması, sokakların temizliğinin sağlanması, Taksim'de bahçe yapıl
ması ve yeni yolların açılması gibi hizmetler belediye dairesi modeline duyulan 
güveni artırarak istanbul'da diğer belediye dairelerinin de kurulmasının önünü açtı. 
Tarabya'da semt sakinlerinin girişimleri sonucu 1864 yılında ikinci belediye dairesi 
kuruldu. Halkın ileri gelenlerinden seçilerek Babtali'ye sunulan adaylardan Meclis-i 
Vala'nın uygun gördükleri Padişah'ın onayıyla atanarak müdür ve meclis üyesi 
olarak göreve başladı (i. HR, nr. 12489). 1867 yılında Tarabya'da olduğu gibi Ada
lar'da, muhtar ve halkın ileri gelenleri tarafından yapılan müracaat üzerine belediye 
yönetimi oluşturuldu. Adalar belediye dairesi, Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve 
Burgazada'yı kapsıyordu (A. MKT. MHM, nr. 387-4/55) 

2.2.2.3. Belediye Daireleri Modelinin Geliştirilmesi 

intizam-ı Şehir Komisyonu'nun önerdiği 14 belediye dairesi modelinin ilk olarak 
uygulandığı Galata-Beyoğlu'nda ve arkasından belediye kurulan Tarabya ve Ada
lar'da yerel hizmetler alnında elde edilen iyileşme, istanbul'un tümünde belediye
lerin kurulması için hükümetin adım atmasını sağladı. Bu çerçevede, Şura-i Dev
let tarafından hazırlanan 63 maddelik kanun, "Dersaadet Idare-i Belediye Nizam
namesi" (Düstur, 1/2: 450-459) adıyla 1868 yılında yürürlüğe girdi. 

Dersaadet idare-i Belediye Nizamnamesi'nde istanbul'un belediye yönetimi için 
Şehremaneti, 14 belediye dairesi ve Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'den oluşan 
iki kademeli bir model getirildi. Şehremaneti'nin yapısında bir değişiklik getirme
yen kanunda, Padişah'ın atamasıyla belirlenen "Şehremini" ve "Şehremaneti 
Meclisi"nden oluşan yapı korunmuştu. Şehremaneti'nin alt örgütlenmesinde, 
şehremininin yardımcısı konumuna sahip iki muavinin yanısıra Muhasebe Ka
lemi, Emlak Kalemi, Teftiş-i Umur-ı Hesabiye, Su idaresi Heyeti, Mühendishane 
ve Nüfus Kalemi başlıca birimleri oluşturuyordu. 
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Altıncı Daire'deki uygulama, belediye daireleri için belirlenen yapıya temel kabul 
edildi. Belediye daireleri, müdür ve meclisten oluşan organiara sahipti. Müdür, 
Padişah'ın atamasıyla belirlenirken, yeni bir düzenleme olarak daire meclisinin 
halk tarafından seçilmesi yöntemi benimsendi. Ancak, sadece erkeklerin katıla
bildiği söz konusu seçimde, seçmen ve aday olarak yer almak için belli bir mik
tar değerinde mülk sahibi olmak şartı getirilmişti. Üyeleri 2 yıl için seçilen bele
diye dairesi meclisi, bütçe, yatırım programı ve belediye mallarının yönetimiyle 
ilgili fonksiyonlara sahipti. 

Dersaadet Idare-i Belediye Nizarn namesi'nde öngörülen diğer bir yapı Cemiyet-i 
Umumiye-i Belediye idi. Şehremaneti ve belediye dairelerinin bulunduğu bir 
yapıda koordinasyon ve denetimi sağlamak amacını taşıyan Cemiyet-i Umumi
ye-i Belediye'nin, Şehremini başkanlığında belediye daire meclis başkanları ve 
belediye meclislerinin kendi içinden seçtikleri 3'er üyenin katılımıyla toplam 57 
üyeden oluşması öngörülmüştü. Yılda iki kere toplanacak Cemiyet, belediye 
daireleri ile Şehremaneti'nin bütçe, kesin hesap ve yatırım programlarının onay
lanması, belli bir miktarın üstündeki borçlanmalara karar verilmesi gibi fonksi
yanlara sahipti. 

1868 tarihli Dersaadet Idare-i Belediye Nizamnamesi, istanbul'daki belediye 
modeli yanında, belediyelerin sınırlarını, fonksiyonlarını, yapısal özelliklerini ve 
diğer hükümleri, geniş olarak tek bir düzenleme içinde birleştiren önemli bir 
kodifikasyon çalışmasıydı. Bu kanun ile belirlenen model, Türkiye'de bugünkü 
belediye yapısının da temelini oluşturuyordu. Ancak, belediyelerin gelişimi ka
nunda öngörülen yapının gerisinde kaldı. Kurulu durumdaki Beyoğlu, Tarabya 
ve Adalar yanında 1876 yılına kadar kurulabilen belediyeler Yeniköy, Beykoz ve 
Kadıköy ile sınırlı kaldı. Bu belediye dairelerinde, kanunun öngördüğü meclis 
üyelerinin seçimle belirlenmesi kuralı da uygulanamadı. Belediye dairelerinin 
kurulamaması Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'nin de açılmasını engelledi. Ka
nundaki birçok önemli düzenlemeye rağmen, uygulamanın aynı doğrultuda geli
şemernesi istanbul'da yerel hizmetler alanında yaşanan sıkıntıların sürmesini 
de beraberinde getirdi. 

2.2.2.4. 1. Meşrutiyet Dönemi ve Belediyelerin Yeniden Yapılandırılması 

1. Meşrutiyet Dönemi, 1876 yılında Kanunı Esasi'nin ilanıyla başlayan ve 1908 
yılında ll. Meşrutiyet'in ilanına kadar süren bir zaman dilimini ifade etmektedir. 
Dönemin başlangıcını ilan eden ve bir anayasa niteliğine sahip olan Kanunı 
EsasT"nin 112. maddesinde, belediyelerle ilgili olarak yer alan "yerel hizmetlerin 
Istanbul 've taşrada belediye meclisleri eliyle yürütülmesinin esas olduğu" hük
mü, bu düzeydeki bir hukuk düzenlemesinde yer alması bakımından önem taşı
yordu. Kanunı Esasi"nin getirdiği yeni kurumlardan Meclis-i Mebusan'ın (Millet 
Meclisi) ilk çıkardığı kanunlar da belediye ile ilgiliydi. Bunlardan istanbul için 
çıkarılan Dersaadet Belediye Kanunu (Düstur, 1/4: 520-538), değişikliklere uğ
ramakla birlikte, 1930 yılına kadar yürürlükte kalacaktı. 
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Dersaadet Belediye Kanunu, yeni bir kanun olmakla birlikte, 1868 tarihli 
Dersaadet idare-i Belediye Nizamnamesi'nde getirilen Şehremaneti, belediye 
daireleri ve Cemiyet-i Umumiye-i Belediye yapısını esas kabul eden ve onu 
geliştiren bir özelliğe sahipti. Şehremaneti'nin Şehremini ve Şehremaneti Mecli
si'nden oluşan ve atamayla gelen yapısı yanında, belediye dairelerindeki "Mü
dür" ve "Daire Meclisi"nden oluşan organ yapısı aynen benimsendi. Daire Mec
lisi, dairenin nüfus durumuna göre iki yıl görev süresine sahip sekiz ile on iki 
üyeden oluşuyordu. 1868 tarihli belediye kanununda öngörülen 14 belediye 
dairesinden sadece 6'sı kurulabilmişken, yeni kanunda Paris'teki bölümlenme
den esinlenerek (DUiT., nr. 37-1/1-9) sayı 20'ye çıkarıldı. Ayrıca, Şehremaneti 
ve belediye dairelerinin tüzel kişiliklerini kazanmaları da ilk defa bu kanun ile 
sağlandı. 

1868 tarihli belediye kanununda ilk olarak yer alan ancak, uygulamaya yansıma 
imkanı bulamayan belediye meclislerinin seçimle belirlenmesi hükmü, yeni ka
nunda da yer aldı. Yeni bir düzenleme olarak daire müdürü dışarıdan değil, 
seçilmiş meclis içinden Padişah tarafından atanacaktı. Belediye seçimlerinde oy 
kullanabilmek için 25 yaşında olmak, oy kullandığı belediye dairesinde ikamet 
etmek, daire sınırları içindeki emlaki için yılık en az 100 kuruş vergi vermek, 
erkek ve Osmanlı vatandaşı olmak şartları getirilmişti. Seçimde aday olmak için 
ise; seçime gireceği dairede ikamet etmek, 30 yaşında olmak, daire sınırları 
içindeki emlaki için yıllık en az 250 kuruş vergi vermek, Şehremaneti, belediye 
daireleri ya da zaptiyede çalışmamak, Osmanlı vatandaşı olmak gibi nitelikler 
aranıyordu. 

Istanbul'da kurulmaya başladıkları 1855 yılından itibaren belediyeler, uygula
madaki yetersizliklerle birlikte, sürekli yeni hizmet alanlarını sorumlulukları altına 
almıştır. Bu sürecin bir devamı olarak, Dersaadet Belediye Kanunu'nda imar
dan, düzenleyici görevlere, sosyal alandan, koruyucu sağlık uygulamalarına 
kadar geniş bir yelpazede görevler düzenlendi. Ancak, mail kaynaklar alanında 
paralel bir artışın sağlanamaması nedeniyle, söz konusu fonksiyonların bazıları 
uygulamaya geçemedi. 

Dersaadet Belediye Kanunu kapsamında tüm belediye dairelerinin kurulması 
amacıyla belediye seçimlerini gerçekleştirecek seçim komisyonları oluşturuldu. 
Ancak, 1877'de Osmanlı-Rus Savaşı'nın yenilgiyle sonuçlanması, seçimlerin 
ertelenmesine neden oldu. Savaş sonrasında Balkanlar'dan istanbul'a yoğun 
olarak gelen göçmenlerin iaşe ve barınma problemleri konusunda, kurulu du
rumdaki seçim komisyonları görevlendirildi. Bu gelişmeler Dersaadet Belediye 
Kanunu'nun uygulamaya konulmasını engelledi (DUiT, Nr. 37-1/1-26). Bunun 
üzerine, belediye daire meclisleri açılıncaya kadar, geçici olarak daha önce 
kurulmuş belediye dairelerinin muhasebeci, tahrirat katibi ve mühendis gibi 
memurlarının Şehremaneti merkezinde bir odada çalışmaları yöntemi benim
sendi. Ancak, şehirdeki otorite boşluğu yerel hizmetlerin birçok alanında aksa
malara neden oldu (Ergin, 1994, lll: 1401 ). 
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1880 yılında belediye alanındaki otorite boşluğunu ortadan kaldırmak amacıyla, 
Dersaadet Belediye Kanunu'nda öngörülen modelden farklı bir çözüm getirildi. 
Istanbul'da emlak vergisi, merkezi yönetim tarafından tahsil ediliyordu ve baş
kent 13 tahsil dairesine ayrılmıştı. Tahsil dairelerinin sayıları 1 O'a indirilerek her 
bir dairenin sınırları bir belediye dairesi olarak kabul edildi (DUIT, Nr. 37-1/1-
24 ). Yeni yapıda Istanbul'da Şehremaneti ve 1 O belediye dairesi oluşturuldu. 
Belediye daire meclisi üyelerinin seçimle belirlenmesi ve seçilen üyeler içinden 
müdürün atanması yöntemi uygulanmadı. Belediye dairelerindeki müdür ve 
meclis üyeleri atamayla belirlendi. Yönetim harcamalarında tasarruf sağlaması 
hedeflenen yeni yapıda, Cemiyet-i Umumiye-i Belediye de bulunmuyordu. 

Osmanlı-Rus Savaşı'nın ortaya çıkardığı bunalımlı dönemde, işieyebilir bir çö
züm olarak kabul edilen Şehremaneti ve 1 O belediye dairesinden me~ ana ge
len yönetim yapısı, 1908'e kadar 28 yıl boyunca Istanbul'da uygulandı. Belediye 
dairelerinin sınırlı yapılarıyla da olsa kurularak hizmet vermeye başlaması, uy
gulama açısından önemliydi. Buraya kadar geçen dönemde, üst düzey yönetici
lerin geleneksel yönetim anlayışları, personelin niteliğindeki yetersizlikler, mali 
problemierin getirdiği olumsuzluklar, yerel hizmetlerin sorumluluğu konusunda 
süren ikili yapı ve hukuki altyapıdaki kodifikasyonun yetersizliği, Istanbul'daki 
belediyelerin yaşadığı başlıca problem alanlarını oluşturuyordu. 

2.2.2.5. ll. Meşrutiyet Dönemi'nde Hukuki Altyapı ve Uygulamanın 
Gelişmesi 

1909 yılında ll. Meşrutiyet'in ilanı, Osmanlı devlet yönetiminin birçok alanında 
olduğu gibi Istanbul'daki belediyeler için de yeni bir dönemin başlangıcı oldu. 
Dönemin ilk gelişmelerinden biri, yasama organı Meclis-i Mebusan'ın yeniden 
açılmasıydı. "lntihab-ı Mebusan Kanünu" hükümlerine göre, Istanbul'da mebus 
seçimlerinin yapılabilmesi için seçim komisyonu niteliğine sahip belediye daire 
meclislerinin kurulması gerekiyordu (Düstur, 11/1: 18-37). Bu durum üzerine, 
mevcut yapıdaki 10 belediye dairesi lağvedildi (Oktay, 2005: 62). 1877 tarihli 
Dersaadet Belediye Kanunu'nun öngördüğü belediye yapısı, Meclis-i Mebusan 
seçimlerinin hızlandırdığı süreç sonunda 1908'de uygulamaya konuldu. Istan
bul'da ilk defa gerçekleştirilen belediye seçimleri sonucunda, 20 belediye kuru
larak belediye daire meclisleri açıldı. Bu gelişme, seçim şartlarındaki kısıtlama
lara rağmen, belediyelerin siyasi yönlerinin gelişmesi bakımdan önemli bir a
dımdı. Diğer taraftan, ilk defa 1868 tarihli belediye kanununda öngörülen ancak, 
zaman içinde belediye dairelerinin kurulamaması nedeniyle açılma imkanı bu
lamayan Cemiyet-i Umumiye-i Belediye de, tüm yapının işlerlik kazanması so
nucu açılarak ilk toplantısını gerçekleştirdi (Oktay, 2005: 69). 

Istanbul'da Dersaadet Belediye Kanunu'nun öngördüğü belediye yapısının uygu
lanmaya başlaması, beklenmeyen bazı problemleri de beraberinde getirdi. Ka
nunda belediye dairelerine, Şehremaneti karşısında idari ve mali açıdan daha 
özerk bir statü tanınmıştı. Ancak, koordinasyonun sağlanamaması nedeniyle, 
Istanbul'daki belediyelerin her biri birbirinden bağımsız hareket eden birimler hali
ne geldi. Bu dönemde, şehreminlerinin gazetelere verdiği beyanatlarla belediye 
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dairelerini halka şikayet etmesi ve buna karşılık belediye daire reisierinin yine 
gazeteler üzerinden şehreminine cevap vermesi olağan hale gelmişti (Ergin, 
1996: 255-259). Şehreminleri, belediye daire reisierini görevden alarak meclisleri 
feshediyor, buna karşılık daire meclis üyeleri protestolarda bulunuyordu (DH. iD, 
Nr. 35/6). Belediyeler arası koordinasyonu sağlaması beklenen Cemiyet-i Umu
miye-i Belediye, Şehremaneti ile belediye daireleri ve belediye dairelerinin kendi 
aralarındaki anlaşmalıklar nedeniyle fonksiyonunu yerine getiremiyordu. 

istanbul'daki belediye hizmetlerini de olumsuz etkilerneye başlayan belediyeler 
arası anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla, 1912 yılında şehremini Cemi! 
Paşa'nın hazırladığı tasarı "Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı 
Muvakkat" adıyla yayımiandı (Düstur, 11/5: 37-39). Bu kanunla, istanbul Şehre
maneti daha merkeziyetçi bir yapı içinde yeniden örgütlendi. Belediye daire 
modeline son verilerek, Şehremaneti, tek bir belediye dairesi olarak kabul edildi. 
Seçilmiş karar organına sahip, ayrı bütçesi bulunan, tüzel kişiliğe sahip 20 bele
diye dairesinden oluşan modele son verilerek, Şehremaneti'nin tüzel kişiliği 

içinde yer alan hiyerarşik bir kademe niteliğine sahip 9 şube oluşturuldu. Beledi
ye daire meclisleri kaldırıldı. Yeni kurulan şubelere müdürler atandı veencümen 
yapısı getirildi. Şehremaneti'nin merkez yapısı da değiştirilerek Şehremaneti 

Meclisi kaldırıldı, yerine encümen kuruldu. Belediye daire meclislerinden üyele
rin katılımıyla oluşan Cemiyet-i Umumiye-i Belediye de yeniden yapılandırıldı. 

Cemiyet üyelerinin Dersaadet Belediye Kanunu'nun seçimlerle ilgili hükümlerine 
göre, ancak belediye şubesi adına doğrudan halktan seçilmesi yöntemi benim
sendi. Bu yapı, 1930 yılında çıkarılan belediye kanununa kadar yürürlükte kaldı. 

1868-1908 yıllarını kapsayan dönemde belediyelerin bürokratikleşmesi yeterli 
düzeyde değildi. ll. Meşrutiyet sonrasında Istanbul'daki gelişmeler, belediyelerin 
bürokratikleşmesi ve kurum kültürünün modern alanda inşası sürecinde önemli 
tecrübeler kazandırdı. Belediyelerle ilgili mevzuatın kodifikasyonu ve standardi
zasyon süreci hızlandı. Belediye gelirleri, bütçeleme süreci, organizasyon yapı
ları, iç birimlerin fonksiyonları, kadro özellikleri ve iç işleyişle ilgili ayrıntılı düzen
lemeler yapıldı. Belediye yapısı ve hizmetleri yanında şehirle ilgili istatistiki araş
tırmalar yayınlandı (Oktay, 2005: 274-276). 

ll. Meşrutiyet Dönemi'nde Şehremaneti'nin gelirleri hakkında, 1912'de "istanbul 
Şehrinin Rüsum-ı Belediyesi Hakkında KanOn-ı Muvakkat" adlı kanun çıkarıldı 
(Düstur, 11/4: 442-446). Söz konusu düzenleme, belediye gelirleriyle ilgili ilk özel 
kanun olma niteliğine sahipti. Şehremaneti'nin teamül, kararname, irade vb. çok 
farklı hukuki düzenlemelere dayanan gelir sistemi yeniden düzenlenerek, gelir
lerin önemli kısmı kanuna dayalı hale getirildi. Şehremaneti'nin başlıca gelir 
kaynaklarını merkezi yönetimin tahsil ettiği emlak, temettü ve patent vergilerin
den Şehremaneti'ne verilen paylar, müzayede resmi, yerel hizmetleri yürüten 
imtiyazlı özel şirketlerden alınan paylar, buharlı kazan ve motor resmi, zephiye 
resmi, ihtisap resmi, memba suyu satış resmi, gaz depoları resmi, ilan ve levha 
resmi, tanzifat (temizlik) resmi, tenviral (aydınlatma) resmi, nakliye araçları res
mi ve Haliç'teki köprülerden geçiş ücreti oluşturuyordu. 
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ll. Meşrutiyet sonrası dönemde şehreminlerinin çoğunun beledi konulardaki 
tecrübesizliği yanında sık sık değişmeleri, kurum ve hizmetler üzerinde olumsuz 
etkiler oluşturdu. Bunun yanında, düşük gelir düzeyinin faaliyetler üzerindeki 
olumsuz etkisi, personelin niteliğindeki yetersizlikler, zaten sınırlı sayıda olan 
uzman personelin 1. Dünya Savaşı nedeniyle silah altına alınması, idari süreçler 
ve hizmetler konusunda getirilen standartların uygulamaya istenilen ölçüde yan
sımaması, bu dönemdeki belli başlı problemleri oluşturuyordu. 

2.2.3. Osmanlı Taşra Vilayetlerinde Belediyelerin Gelişimi 

XIX. yüzyılda Osmanlı taşra vilayetlerinde yer alan şehirlerde belediye yöneti
miyle ilgili iki olgu öne çıkıyordu. Birincisi, elverişli konumu nedeniyle uluslar 
arası ticaretin etkileri yanında Tanzimat reformlarının getirdiği yeni düzen içinde 
ekonomik, sosyal ve fiziki dönüşüm geçiren şehirlerde modern belediye kurum
ları ve hizmetlerinin ortaya çıkmasıydı. Bu kapsamdaki şehirleri kendi içinde 
izmir, Selanik, Beyrut, iskenderiye (Baer, 1968: 122), Tunus (Cleveland, 1978: 
36-38), Trabzon gibi liman şehirleri; Avrupalı devletlerin siyasi baskıları etkisiyle 
uygulanan reformlar ile gelişen Rusçuk ve Varna gibi Tuna Vilayeti şehirleri; 
Ortadoğu'da bulundukları bölgenin merkezi durumundaki Bağdat, Şam ve Ku
düs gibi şehirler; Anadolu'nun iç kısımlarında yer almakla birlikte, nispeten bü
yük ölçekli Aydın, Kayseri, Konya ve Gaziantep gibi şehirler biçiminde gruplan
dırmak mümkündür. Bunlar içinde liman şehirleri, ekonomik potansiyellerinin 
yüksekliği ve Avrupa ile ilişkilerinin yoğunluğu nedeniyle, belediye kurumunun 
diğerlerine göre daha fazla geliştiği yerler olarak öne çıkıyordu. ikinci olgu ise, 
söz konusu dönüşümü elverişsiz konumu ve yetersiz potansiyeli nedeniyle ya
şamayan, klasik dönem şehir düzeninin sürdürülmeye çalışıldığı, modern bele
diyenin kurulamadığı şehirlerdi. 

Istanbul'da 1855'te Şehremaneti ve 1858'de Altıncı Daire'nin kurulmasından son
ra taşrada da belediye yönetimi uygulamalarının başladığı görülmektedir. Beledi
ye yönetiminin kurulduğu önde gelen taşra şehirleri; izmir, Selanik, Beyrut, Tuna 
vilayeti şehirleri ve Bağdat olarak sıralanıyordu (Ortaylı, 2000: 172-174). 19. yüz
yılda Batı Anadolu'nun dünya ticaretine açılan merkezi durumundaki lzmir, söz 
konusu Osmanlı liman şehirleri içinde başta gelenlerden biriydi. 1770 ile 1870 
yılları arasında i zmir limanının ticaret hacmi cari değerlerle 1 O kat artış göstermiş
ti. Osmanlı ülkesindeki en büyük ihracat limanı haline gelen lzmir, ithalat hacmin
de istanbul'dan sonra geliyordu. Ticari faaliyetlerin artan yoğunluğu, çok sayıda 
yerli ve yabancı tüccarın buraya yerleşmesi yanında bankalar, sigorta şirketleri, 
her uyruktan ticaret evleri, depo ve ürün işleme binalarının sayısının artmasını 
beraberinde getirdi (Kasaba, 1994: 1 0-17). Şehrin özellikle liman çevresindeki 
ticaret bölgesi, çevreye doğru bir yayılma gösteriyordu. izmir'de belediye konu
sundaki ilk girişim, şehrin ekonomik ve mekansal gelişmesine paralel olarak çeşitli 
altyapı yatırımları ve günlük yaşam kalitesini iyileştirme talebinde bulunan yabancı 
tüccarlardan geldi. Bu taleplere karşılık hükümet, kentin büyüklüğü, sokak ve 
pazaryerlerinin bakımsızlığı gibi beledi sorunları göz önüne alarak, bunların "ıslah 
ve tesviyesi" için belediye teşkilatının kurulmasını uygun buldu. Böylece, izmir'de 
belediye 1868 yılında faaliyete başladı (Serçe, 1998: 54). 
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Balkan yarımadasındaki liman şehirleri içinde Selanik modern belediye kurumu
na geçiş sürecinde diğer bir örnek durumundadır. Selanik şehri, Osmanlı'nın 
geleneksel bir yönetim merkezi, ordu karargahı ve Güney Balkanların ticari 
merkezi niteliğine sahipti. 19. yüzyılda artan ticaret hacmine paralel olarak geli
şen şehir, ticarelle uğraşan yabancı nüfus yanında Balkanların iç bölgelerindeki 
nüfusu da çeken bir cazibe merkezi haline geldi. Bu durumu ortaya koyan veri
lere göre, 1800'1erin başlarında 50-60 bin dolayında nüfusa sahip Selanik, 
1883'te 100 bini aşmıştı. Şehrin gelişmesini gösteren diğer bir veride, 1853'de 5 
bin dolayında ev bulunurken bu değerin 1883'te 12 bine ulaştığı kaydedilmekte
dir (Gounaris, 1994: 104). Selanik, tarihi surların dışına !aşarken, merkezi böl
gedeki yerleşim dokusunun yoğunluğu, özellikle liman çevresinde artıyordu. 
Liman tesislerinin gelişimi, demiryolu, depolama tesisleri, finans ve ticaret ku
rumlarının artması şehirdeki gelişmenin belli başlı itici unsurları durumundaydı. 
Şehrin mekansal genişlemesi, yerel hizmetlerin niteliği ve ölçeğindeki büyüme
ler, ticaret altyapısının ve hayat şartlarının iyileştirilmesi talepleri, Selanik'te 
belediye kurulmasına yol açan belli başlı nedenler arasındaydı. iş adamları ve 
tüccar kesiminin başı çektiği talepler sonunda, 1869'da Selanik'te belediye ku
ruldu (Anastassiadou, 1998: 128-144). 1880'1i yıllara gelindiğinde artık belediye 
kurumunun gerekliliği değil, hizmetlerdeki etkinliğin arttırılması şehrin gündemini 
oluşturuyordu (Yerolympos, 2000: 166). Selanik, Osmanlı belediyeciliğinde be
lediyelerin kurumsal gelişmesinden daha çok şehir hizmetlerindeki öncülüğü ile 
yer bulmaktadır. Şehre su temini, havagazı ile aydınlatma, atlı ve daha sonra 
elektrikli tramvay işletmeciliği, telefon, telgraf işletmeciliği gibi imtiyaz yöntemine 
göre yürütülen yerel hizmetler, Osmanlı ülkesinde Selanik'te önemli uygulama 
alanı bulmuştur. 

Akdeniz'in en doğusunda bulunan Beyrut, ticaretin yeniden şekillendirdiği Os
manlı şehirlerden diğeri idi. Önemli bir hinteriant alanına sahip şehirdeki liman
dan yapılan ihracat 1825'de 3, 9 Milyon Fransız Frankı düzeyinde iken 1896'da 
45 Milyon Frank'a ulaşmıştı. ithalat ta 1825'de 5, 9 Milyon Frank'tan 1896 da 
42, 6 Milyon Frank'a yükselmişti. Şehrin ticari merkez haline gelmesiyle birlikte, 
benzer şehirlerde olduğu gibi yabancı ülkelerden ticarelle uğraşan kesimler 
yanında, ülkenin daha düşük gelir yapısına sahip bölgelerinden nüfus Beyrut'a 
yerleşmeye başlamıştı. Nüfusun artması mevcut şehir alanının yoğunlaşması 
yanında yeni yerleşim bölgelerinin ortaya çıkmasına da neden oluyordu. Bu 
ortamda belediye kurumunun oluşturulması konusundaki en büyük talep, iş 
adamları ve tüccar dernekleri temsilcilerinden geldi. Beyrut'ta belediye hizmetle
ri alanındaki adımlar, ticaret altyapısını ve şehrin yoğunlaşan kent dokusundaki 
hayatı iyileştirmeye yönelikti. Mal akışını kolaylaştıracak yol ve demiryolu inşası, 
rıhtım alanının geliştirilmesi ve şehrin temizliği ele alınan ilk yerel hizmet alanla
rıydı (Özveren, 1994: 84-90). 

Osmanlı taşrasında kurulan belediyelerin hukuksal altyapısının gelişimi, Istan
bul'daki gelişmelerden daha yavaş ve parçalı oldu. Bunun temel nedeni, taşra 
şehirlerinin hepsinin aynı özellikleri taşımaması, bazı şehir ve bölgelerdeki uy
gulamaların daha önde gitmesiydi. Taşradaki belediyelerle ilgili ilk düzenleme 
1864 Vilayet Nizamnamesi'nde yapıldı. Kanun'un 4. maddesinde her köyde bir 
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belediye yönetiminin kurulacağı ifade edilmektedir. Ancak, Fransız komün sis
teminden etkilendiği anlaşılan bu hüküm dışında, şehirlerde belediyenin kurul
ması ve yapısıyla ilgili başka bir düzenleme getirilmemişti. Dar kapsamlı düzen
lemenin belediye yapılarına hukuki bir altyapı oluşturması mümkün değildi. Bu 
yıllarda belediye kurulan lzmir, Beyrut, lskenderiye ve Selanik gibi şehirlerde, 
Istanbul'da Altıncı Daire-i Belediye için çıkarılan kanun esas alınarak hazırlanan 
hukuki altyapı kullanılıyordu. 

Osmanlı Hükümeti, bazı büyük şehirlerdeki uygulamayı belli bir hukuki çerçeve 
içine almak amacıyla (Çadırcı, 1991: 275) 1867'de belediye meclisleri ve fonksi
yonlarıyla ilgili 2 talimatname çıkardı (Düstur, 1/2: 491-497). Bu düzenlemelerde, 
belediye meclislerinin bir reis ile 6 üyeden oluşacağı öngörülmüştü. Reis, mevcut 
memurlar içinden atanacak, üyeler ise belli bir mülk sahibi ve o yerin ileri gelenleri 
arasından yine atama ile belirlenecekti. Özerklikle ilgili hükümlerin yer almadığı 
talimatnamelerde belediyeler, yerel bazı fonksiyenlara sahip bir hizmet birimi ola
rak tanımlanmıştı. Bu kapsamda, belediyelerin sokak, lağım, kaldırım ve suyailan 
inşası, sokak aydınlatması, tartı ve ölçekierin kontrolü, esnafın denetimi ve yangı
na karşı tedbirler alınması gibi fonksiyenlara sahip olduğu belirtiliyordu. 

1867 tarihli iki talimatname, taşra vilayetlerindeki belediye uygulamalarının hukuki 
altyapısı, fonksiyonel kapsamı, kurumsal yapısı, devlet teşkilatındaki konumları 
hakkında sınırlı bir düzenlemeydi. Belediyelerle ilgili daha kapsamlı ve kanun 
düzeyinde bir düzenleme, 1871 yılında Vilayet Nizamnamesi ile gerçekleştirildi 
(Düstur, 1/1: 625-651 ). Belediyelere ayrı bir bölümü n ayrıldığı kanunda, vali, mu
tasarrıf ve kaymakam bulunan şehirlerde bir belediye meclisinin kurulacağı belirti
liyordu. Belediye meclisi bir reis, 6 üye ile müşavir statüsünde birer mühendis ve 
tabip üyeden oluşacaktı. Meclis reisi, valinin onayıyla atanacaktı. Meclis üyeleri, 
mahalle ihtiyar heyetleri tarafından belirlenen adaylar arasından hükümetçe ata
nacaktı. Meclis üyelerinin yarısı her yıl yenilenecekti. Üye olabilmek için, cinayet
ten mahkum olmamak, 25 yaşında olmak, mülk sahibi olmak, belediye işlerinde 
müteahhitlik yapmamak gibi şartlar aranıyordu. 

1871 tarihli Vilayet Nizamnamesi, belediyelerin vilayet içinde idari bir varlık ka
zanmasını sağladı. Ancak, uygulama ülkenin tüm şehirlerine aynı düzeyde yaygın
laştırılamadı. Belediye kurulabilen yerleşim birimleri sınırlıydı. Kurulabilen belediye
lerin bir kısmı vergi toplayan yapının ötesine geçemedi. Muhasebe ve kayıt sistemi 
yetersizlikleri, tecrübesizlik, yolsuzluk ve yetki anlaşmazlıkları gibi faktörler beledi
yelerin başarısı ve gelişimi önündeki engellerden bazılarıydı. Uygulamadaki prob
lemlere rağmen, birçok yerde belediye meclislerinin kurulması, yerel temsilcilerin 
tecrübe kazanması bakımından önemli bir işieve sahipti (Ortaylı, 2000: 177-178). 

1. Meşrutiyet Dönemi, istanbul'daki belediyeler yanında taşra için de hukuki altya
pı bakımından önemli düzenlemelere sahne oldu. 1. Meşrutiyet'e kadar, belediye
ler merkezi hükümetin taşra teşkilatının düzenlendiği 1864 ve 1871 tarihli Vilayet 
Nizamnameleri içinde sınırlı biçimde yer alıyordu. 1877 yılında, sadece belediye
lerle ilgili özel bir kanun olan Vilayet Belediye Kanunu çıkarıldı. Böylece, Osmanlı 
taşrasındaki tüm belediyeler aynı kanun çatısı altında düzenlenmiş oldu. 
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Vilayet Belediye Kanunu'nda tüm şehir ve kasabalarda belediye kurulması ön
görülüyordu. Nüfusu 40 bini aşan yerlerde ise birden fazla belediye dairesi kuru
labilecekti. Nüfusuna göre 6 ile 12 arasında üyeye sahip belediye meclisleri, 
halk tarafından tek dereceli, gizli oy esasına dayanan seçimle belirlenecekti. 
Ayrıca, müşavir üye sıfatına sahip birer mühendis, tabip ve veteriner üye mec
liste yer alıyordu. Kanunda belediye meclis reisinin dışarıdan atanması uygula
masına son verilerek, reisin meclis içinden atanması hükmü getirildi. Belediye 
meclisi üye seçimi, istanbul'da olduğu gibi, seçmen ve aday olabilmek için ola
ğan şartlar yanında belli bir emlak vergisi ödeme şartının bulunduğu, temsilin 
kapsamını daraltan bir düzene sahipti. 

Vilayet Belediye Kanunu'nda öngörülen ve Istanbul'da bulunmayan bir yapı 
Cemiyet-i Belediye idi. Cemiyet, vilayette ya da liva düzeyinde o yerin belediye 
meclisi ile idare meclisinin bir araya gelerek oluşturduğu karma bir meclis niteli
ğine sahipti. Cemiyet-i Belediye, bu yapısıyla merkezi yönetimin belediyeler 
üzerindeki denetimine de imkan sağlıyordu. Nisan ve Kasım aylarında olmak 
üzere iki defa toplanan Cemiyet, üyelerin kendi içinden seçtiği başkan tarafın
dan yönetilirdi. ilk toplantıda geçen yıl yapılan harcamalar, ikinci toplantıda, 
gelecek yılın bütçeleri ve yatırım programı ele alınırdı. 

Vilayet Belediye Kanunu'nda, belediyelerin fonksiyonları şehirdeki birçok yerel 
hizmeti kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda, şehirde vakıfların kontro
lündeki su tesisleri dışında alt yapıya yönelik inşa faaliyetleriyle imar düzeni, 
tümüyle belediyelere bırakıldı. Halka açık lokanta, tiyatro, kahve vb. yerlerin 
denetimi, şehir içi ulaşım araçlarının denetimi ve tarifelerinin belirlenmesi ve 
genel olarak esnafın denetimi, emlak kayıtları, nüfus kaydı, doğum ve ölüm 
işlemleri, fakir ve muhtaç olanlar için sosyal kurumlar oluşturulması belediyelere 
yüklenen başlıca görevlerdi. 

Vilayet Belediye Kanunu'ndaki geniş fonksiyonel tanımlama yanında, belediye
lerin mali kaynakları ve teşkilat yapıları da ayrıntılı biçimde düzenlenmişti. Bu 
kanun ile taşra belediyeleri ilk defa tüzel kişiliklerine kavuştu. istanbul için çıkarı
lan kanundan farklı olarak, belediye tarafından takibi yapılacak kabahat ve ce
zalarla ilgili ayrıntılı düzenlemelere de yer verildi. Vilayet Belediye Kanunu, Os
manlı Dönemi yanında Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1930'a kadar yürürlükte kaldı 
ve taşradaki belediyelerin temel hukuki altyapısını oluşturdu. 

1877'de Vilayet Belediye Kanunu sonrasında liman şehirleri ve vilayet merkez
lerinde belediye meclislerinin kurulması tamamlanmakla birlikte, tüm şehirlere 
yaygınlaştırılamadı. Belediyeler, özellikle Anadolu'da etkin bir kurum haline 
gelemed i (Çadırcı, 1991: 277). Mali kaynak yetersizliği ve nitelikli personel ek
sikliği, kanunda öngörülen birçok fonksiyonun belediyelerce üstlenilmesini en
gelledi. Yerel bazı hizmetler merkezi hükümet kurumlarınca yürütülmeye devam 
etti. Siyasi temsilin gelişmesi bakımından önemli olan belediye seçimleri, sınırlı 
sayıdaki belediyelerde uygulanabildi. Su, aydınlatma, ulaşım ve enerji alanında
ki modern belediye hizmetleri belli başlı şehirler dışında yaygınlaşamadı (Ortay
lı, 2000: 189-192). Bu olumsuzluklarla birlikte, modern belediye yapılarının ku
rulmaya başlaması ve seçimlerin yapılması, belediye geleneği bakımından ö
nemli bir aşamayı oluşturuyordu. 
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2.3. Cumhuriyet'in ilk Dönemlerinde Belediyelerin Gelişimi 
Türkiye'de Cumhuriyet'in 1930 yılına kadar olan ilk dönemindeki belediye yapı
sı, Osmanlı sisteminin bir devamı niteliğine sahipti. 1923-1930 döneminde bele
diyelerin te~el hukuki altyapısını Osmanlı Dönemi'nde çıkarılmış kanunlar oluş
turuyordu. Istanbul'da 1877 tarihli Dersaadet Belediye Kanunu ile 1912 tarihli 
Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat, taşrada 1877 ta
rihli Vilayet Belediye Kanunu hükümleri 1930 yılına kadar geçerliliğini korudu. 

1923'de Lozan Antiaşması'nda kabul edilen sınırlar içinde Osmanlı Devleti'nden 
devralınan 389 belediye bulunuyordu. Bu belediyelerin sahip olduğu alt ve üst 
yapı hizmetleri sınırlıydı. Belediyelerin 4'ünde elektrik tesisatı, 20'sinde düzenli 
içme suyu tesisatı, 17'sinde mezbaha, ?'sinde spor alanları, 29'unda park ve 
bahçe bulunuyordu. Belediye sınırlarındaki asfalt yol uzunluğu 17 km ve şose 
yol 251 km'yi geçmiyordu (Ortaylı ve Tekeli, 1978: 89). 

1923'ten sonra belediye alanında ülkenin karşı karşıya olduğu temel problem
lerden ilki, savaş sırasında Batı Anadolu'da harap olan şehirlerin yeniden imar 
edilmesiyle, Cumhuriyet'ten sonra yapılan mübadele sonucu bu şehirlerde orta
ya çıkan üretim ve hizmet sektörlerindeki açıkların kapatılmasıydı. Ikinci olarak, 
Ankara'nın başkent olarak ilanı ve şehrin yeni niteliğine uygun şekilde imar e
dilmesiydi. Bu dönemde, belediyeler alanında yapılacak düzenlemeler karşısın
da bazı faktörler de sınırlayıcı role sahipti. Osmanlı Devleti'nden devralınan 
belediye birikiminin yeterli düzeyde olmaması, merkeziyetçi bir modelin uygu
landığı dönemde muhalefetin belediyelerde örgütlenerek güçlenme ihtimali, 
nüfus artışı ve şehirleşme hızının düşüklüğü, ı. Dünya Savaşı sırasında yaşa
nan enflasyonun etkisiyle, vergi değerlerinin önemsizleşmesinin belediye gelirle
ri üzerinde azalmaya yol açması bu faktörlerden bazılarıydı (Ortaylı ve Tekeli, 
1978: 27-31). 

1923-1930 döneminde belediyelerin hukuki altyapısına yönelik yapılan düzen
Iemelerin karakteristiği, temel belediye kanunlarının bütünlüğünün büyük ölçüde 
korunması, bununla birlikte mali yapı, imar, yerel hizmetler vb. alanlarda Os
manlı Dönemi'ndeki düzenlemeler üzerinde güncelleme ve iyileştirmeye gidil
mesiydi. Bu kapsamda, 1924 yılında Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu çıka
rıldı (Düstur, 111/5: 642-656). 1. Dünya Savaşı'nın neden olduğu enflasyonun 
etkisiyle belediyelerin azalan gelirlerinin artınimasını hedefleyen kanun, 1915 
tarihli belediye gelirleriyle ilgili kanunu temel alan ve onu geliştiren bir niteliğe 
sahipti. Yine 1924 yılında, belediye hesaplarının düzen altına alınması amacına 
yönelik olarak muhasebe sistemiyle ilgili bir talimatname çıkarıldı. Bu düzenle
meler belediye gelirlerinde artış sağlamakla birlikte, 1926'dan itibaren yapılan 
yeni düzenlemelerle belediyelere ait bazı kalemlerin merkezi yönetime devre
dilmesi, gelirlerde azalmaya neden oldu. 1924 yılında belediyelerin şehirdeki 
denetimini artırmaya yönelik bir ceza kanunu çıkarıldı (Düstur, 111/5: 840-841 ). 
1926'da çıkarılan Türk Ceza Kanunu'nda beledi nitelikli suçlarla ilgili düzenle
nen hükümlerle belediyelerin bu alandaki yetkileri güçlendirildL 1924 yılında 
çıkarılan Köy Kanunu'nda, 2 bin nüfusun altındaki yerleşim birimleri köy biçi
minde tarif edilerek, bu sınırın üstündekiler doğal olarak belediye kabul edildi 
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(Düstur, 111/5: 696-722). Böylece, belediye kurulması bakımından önemli bir 
kıstas getirilmiş oldu. 1924'te 1882 tarihli Ebniye Kanunu'nda bazı değişiklikler 
yapılarak, özellikle Batı Anadolu'da savaş nedeniyle harap olmuş şehirlerin 
yeniden imarı konusunda belediyelerin yetkileri artırıldı. 1926'da çıkarılan Sular 
Kanunu (Düstur, 111/7: 887-888) ile vakıfların elinde bulunan su tesislerinin yöne
timi belediyelere devredildi. Gerçek ya da tüzel kişilere ait olup, bunlara gelir 
getiren suların kamulaştırılması yetkisi de tanındı. Böylece, şehirdeki önemli 
altyapı hizmetlerinden su isalesi alanındaki ikili (vakıf-belediye) yapıya belediye
ler lehine son verilmiş oldu. 

1924 yılında Ankara'nın başkent olarak ilan edilmesi, dönemin belediye alanın
daki en önemli gelişmesini oluşturuyordu. Ankara başkent olduktan sonra, ilk 
olarak belediye yapısında değişikliğe gidildi. 16 Şubat 1924'te çıkarılan "Ankara 
Şehremaneti Kanunu" (Düstur, 111/5: 633-634) ile Istanbul'daki yapıya benzer 
yeni bir belediye yönetimi oluşturuldu. Ankara'da şehremini Dahiliye Vekaleti 
(içişleri Bakanlığı) tarafından atanıyordu. Ankara'nın nispeten küçük ölçekli bir 
yerleşim birimi olmasından dolayı, istanbul'dan farklı olarak tek bir belediye 
biçiminde yapılandırıldı. Şehremaneti'nin diğer organı Cemiyet-i Umumiye-i 
Belediye, 24 üyeden oluşuyordu. Cemiyet'in üye seçimleri 1877 tarihli Vilayet 
Belediye Kanunu hükümlerine göre yapılıyordu. Bununla birlikte, Ankara'daki 
seçimde, kanunda öngörülen belli bir emlak vergisi ödeme şartı kaldırıldı. istan
bul'da bütçe kabulü ve personel tayini Şehremaneti tarafından yapılabilirken, 
Ankara'da bu işlemlerin onayı Dahiliye Vekaleti'ne verildi. 

Ankara'nın başkent olmasından sonra, Avrupa'daki benzerleri gibi modern ve 
gelişmiş bir şehir düzeyine çıkarılması, hükümetin öncelikli hedefleri arasınday
dı. Bu görev ilk önce Şehremaneti'ne yüklendi. Ancak, belediyenin teknik kadro
sunun yetersiz kaldığı gerekçesiyle imar konusundaki görev ve yetki belediyenin 
elinden alınarak 1928'de merkezi bir kurum niteliğine sahip "Ankara Şehri imar 
Müdürlüğü"ne verildi. Ankara'nın imar planı uluslar arası yarışma ile belirlendi. 
Şehirde yeni yerleşim alanları, konut siteleri oluşturuldu {50 Yılda imar ve Yer
leşme, 1973: 45-47). Ankara'daki uygulamalardan elde edilen deneyim, ülkede 
belediyeler alanında ortaya konulacak adımlarda temel role sahipti. Osmanlı 
Dönemi'nde Istanbul'un modern belediye alanındaki öncü rolünü, Cumhuriyet 
Dönemi'nde Ankara üstlendi. 

Cumhuriyet Dönemi belediyecilik anlayışı, hukuki altyapı ve uygulamalar bakı
mından, esas itibariyle 1930'dan sonraki dönemde şekillendi. Dönemin en ö
nemli gelişmesi, 1930'da 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun çıkarılmasıydı. 1580 
sayılı Belediye Kanunu ile 1877 tarihli Dersaadet ve Vilayet Belediye Kanunları 
ile ek düzeniemelerin tümü kaldırıldı. lik kez 1924 tarihli Köy Kanunu'nda yer 
alan 2 bin nüfus şartı, belediye kurulması için kıstas olarak getirildi. Ülkedeki 
belediyeler eşit kabul edilerek tek kanun çatısı altında yapılandırıldı. Belediyeler 
arası eşitlik yaklaşımının istisnalarını, istanbul ve Ankara için getirilen hükümler 
oluşturuyordu. istanbul'da belediye ile vilayet yönetimi birleştirildi. Valiye aynı 
zamanda belediye başkanı fonksiyonları verildi. Bu kapsamda, belediye meclis
leri ile Vilayet Umumi Meclisi de kaldırıldı. Yerine istanbul Umumi Meclisi adın
da, üyeleri seçimle gelen tek bir meclis oluşturuldu. Ankara'da ayrı bir belediye-
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nin varlığı kabul edilmekle birlikte, belediye başkanının diğer belediyeler için 
yapılan düzenlemeden farklı olarak Dahiliye Vekaleti'nin önerisi ve Cumhurbaş
kanı'nın onayıyla atanması kuralı getirildi. 

Osmanlı Dönemi'nde sadece istanbul'da görülen encümen yapısının, belediye 
başkanı ve meclis yanında, karar ve danışma niteliğine sahip üçüncü organ 
olarak tüm belediyelerde kurulması öngörüldü. 1930 tarihli Belediye Kanunu ile 
belediye başkanını belediye meclisinin seçmesi kuralı getirildi. Belediye meclisi 
kendi içinden ya da seçilme şartlarını taşıyan kendi dışından birisini belediye 
başkanı olarak gizli oyla seçecekti. Seçilen başkan il merkezindeki belediyeler
de Dahiliye Vekaleti, il merkezi dışındaki yerlerde o ilin valisi tarafından onayla
nacaktı. Belediye Kanunu ile yerel temsilin kapsamı da genişletildi. Belediye 
Kanunu ile oy kullanma yaşı 18, seçilme yaşı da 25'e indirildi. Kadınlara seçme 
hakkı tanındı. Seçimlerde oy kullanabilmek ve aday olabilmek için gerekli belli 
bir miktar emlak vergisi ödeme şartı da kaldırıldı. 

Belediye Kanunu'nun çıkarılmasından sonra şekillenmeye başlayan Cumhuriyet 
belediyesinin inşası, çıkarılan hukuki düzenlemelerle sürdürüldü. 1930'da çıka
rılan Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile belediyelerin çevre sağlığı, sağlık kurumları 
kurulması ve sosyal yardım alanlarındaki fonksiyonları genişletildi. Cumhuri
yet'in ilk yıllarından itibaren önemli bir problem alanı olan şehir planları ve imar 
uygulamalarını geliştirmek amacıyla 1933'te Belediye Yapı ve Yollar Kanunu 
çıkarıldı. Belediye Kanunu'nun 15. maddesinde getirilen imar planı yapma zo
runluluğu bu kanun ile güçlendirilmekle birlikte, merkezi yönetimin denetimi de 
artırıldı (Tümerkan, 1942: 382). Belediyelerin yatırımlarını desteklemek üzere 
1933 yılında Belediyeler Bankası kuruldu (Reuter, 1942: 43). Belediyelerin imar 
konusunda en önemli araçlarından biri olan kamulaştırma ile ilgili olarak 1934 
yılında islimlak Kanunu çıkarıldı. 1930-1939 döneminde belediye harcamaları
nın %40'ını imar, aydınlatma, temizlik ve su şebekesi yatırımları oluşturuyordu 
(Güler, 1992: 164. ). Bu dönemde belediyelerle ilgili gözlemlenan diğer bir olgu, 
şehirde imtiyaz yöntemiyle yürütülen ulaşım, su, elektrik gibi yerel hizmetlerin 
belediyelerin kontrolüne geçmesiydi. Yerel hizmetlerin belediyeleştirilmesi dev
let yönetiminde geçerli olan devletçilik ilkesiyle paralellik içindeydi. imtiyazlı 
şirketlerin belediyelerin eline geçmesi iki aşamada gerçekleşiyordu. ilk aşamada 
imtiyazlı şirket Nafıa Vekaleti tarafından kamulaştırılıyor, ikinci aşamada ilgili 
belediyeye devrediliyordu. 

SONUÇ VE DEGERLENDiRME 

Avrupa'da Antik Site ve Roma Devrinde Municipe yönetimleri, gerek merkezi 
yönelimle olan ilişki düzeni, gerekse yapının sürekliliği ve sonraki modeliere 
köken teşkil etmesi bakımından tartışmaların odağında yer almakla birlikte, 
tarihteki önemli şehir yönetim modelleri arasındaki yerini korumaktadır. Avru
pa'nın sosyal, ekonomik ve siyasi bakımdan yeniden şekillenmesine yol açan 
Kavimler Göçü sürecinde şehir yönetim yapıları da yeniden biçimlenmiştir. Ro-
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ma Imparatorluğu'nun yıkılışıyla merkezi devlet otoritesinin zayıflamasının bir 
sonucu olarak yerel otoriteler (Feodal Bey) ve taşrada gücünü sürdüren merkezi 
yapılanmalar (Kilise), şehirlerin yönetiminde söz sahibi yeni kesimler durumuna 
gelmiştir. Ticaretin canlanmasıyla ekonomik ve sosyal güç yanında siyasi gücü
nü de arttıran burjuva kesimi, şehir yönetiminde önce sınırlı haklara sahip iken, 
daha sonra birçok yerde ağırlıklı söz sahibi duruma yükselmiştir. 

Sanayi Devrimi'nin ortaya çıkardığı yeni teknolojik, ekonomik, sosyal ve yerle
şim düzeni, Avrupa'daki şehir yönetimlerini derinden etkileyen diğer önemli kı

rılma noktasını oluşturmaktadır. Bu süreçte içeriği yeniden tanımlanan yerel 
hizmet kavramının ulaştığı ölçek büyüklüğü ve karmaşıklık, şehir yönetiminde 
gruplar arası iktidar mücadelelerinin taraflarını farklılaştırdığı gibi, uzmaniaşma
ya dayalı daha verimli modeliere geçişi zorunlu kılmıştır. Güçlü merkezi yöne
timlerin varlığı da bu geçişi kolaylaştıran bir faktör olmuştur. Genel olarak mo
dern belediye kurumlarına geçiş sürecini 3 aşamada ele almak mümkündür. ilk 
olarak, Sanayi Devrimi'nin etkisiyle dönüşüm geçiren şehirlerde, mevcut kurum
ların yetersiz kalması ve çözüm üretememesi nedeniyle, yerel hizmetler alanın
da ciddi problemierin yaşandığı bir dönem söz konusu olmuştur. ikinci aşama
da, mevcut şehir kurumları üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler ve iyileştirme
ler yanında bazı özel hizmet alanlarında yeni örgütlenme modelleri ile problem
lere çözüm sağlanmaya çalışılmıştır. Üçüncü aşamada, çeşitli düzenlemelere 
karşın yerel hizmet alanında süren problemierin varlığı karşısında, daha köklü 
adımlar atılmaya başlanmıştır. Mevcut şehir yönetimi yapısında değişikliklere 
gidilerek, mevzuat ve uygulama bakımından farklılıklar gösteren yönetim yapıla
rı daha standart hale getirilmiş, yasal altyapı geliştirilmiş, şehirdeki fonksiyonla
rın sorumluluğu tek bir yerel yönetim birimi elinde toplanmaya başlamış ve hal
kın söz konusu yönetimlerde temsili konusunda önemli adımlar atılmıştır. Bu 
aşamalar üzerinde, her ülkenin sahip olduğu şehir yönetim geleneği, sosyal ve 
siyasi yapısının etkileri, ortaya çıkan yerel yönetim modellerinin ülkeler arasında 
farklılaştığı noktaları belirlemiştir. 

Osmanlı Devleti döneminde Tanzimat'tan önce şehirlerde Kadı, Muhtesip, Su
başı gibi kamu otoriteleri ile Vakıf, Lonca ve Mahalle yönetimleri gibi özel niteliği 
ağır basan çok aktörlü bir yapıya sahip yerel hizmetlerin organizasyonu, Tanzi
mat Dönemi ile birlikte modern belediyelere doğru dönüşmeye başlamıştır. U
luslar arası ticaretin, Sanayi Devrimi sonrasında aldığı yeni düzen çerçevesinde 
çok yönlü değişime sahne olan Doğu Akdeniz liman şehirleri, belediyelerin ku
rulduğu ve geliştiği önemli merkezler oldu. Nüfus artışı, yerleşim alanlarının 

yoğunlaşması ve genişlemesi, yabancı devlet vatandaşlarının da yer aldığı 

kozmopolit bir sosyal yapı, Avrupa ile artan düzeyde ekonomik ve siyasi ilişki 
ağı, söz konusu şehirlerin ortak özelliğiydi. Bu dönemde, şehirlerdeki beledi 
organizasyonu oluşturan aktörlerin, devlet yapısındaki değişim yanında kendi iç 
bünyelerinden kaynaklanan problemler nedeniyle yaşadığı fonksiyonel gerile
me, yerel hizmetler alanındaki problemleri arttırırken, "Yerel Hizmet" ve "Yerel 
Örgüt" kavramlarının yeniden tanımlanması sürecini de başlatan bir olgu oldu. 
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Tanzimat Dönemi'nde "değişime karar veren" ve "değişimi uygulayan" kesim 
olan bürokrasi, devleti merkezi bir anlayışla yeniden yapılandırırken, meşruiye
tini Avrupa'daki modellerden alıyordu. Bu paralelde yeni beledi düzen, şehir 
dokusunu düzenli bir hale getirmek, şehrin çeşitli semtleri arasında iletişimi sağ
lamak ve şehrin görünümünü güzelleşiirmek temel gayeleri çerçevesinde, Batı 
Avrupa'daki modeller üzerinde inşa edildi. Belediye kurumunun siyasi yönünü 
ifade eden, belde halkının temsili konusu ise, daha geç dönemde uygulamaya 
giren bir unsur oldu. 

Modern belediye kurumu ilk önce istanbul'da uygulanmaya başladı. Şehrema
neti ve belediye dairelerinden oluşan yapı, temel belediye modeli olarak gelişme 
gösterdi. istanbul'da uygulanan belediye daire modeli, daha sonra taşradaki 
şehirler içinde örnek alınarak yaygınlaştırıldı. Taşra vilayetlerinin tamamında, 
belediye aynı oranda gelişme gösteremedi. Belediye kurulabilen yerleşim yerle
ri, başlıca liman şehirleri ve ulaşım merkezi durumundaki şehirler ile sınırlı kaldı. 

Osmanlı belediyeleri, kurumsallaşma düzeyi ve yerel hizmetlerdeki etkinlik ba
kımından en önemli gelişmeyi ise ll. Meşrutiyet Dönemi'nde yaşamıştır. Bunun
la birlikte, modern belediye modellerine geçiş sürecindeki üçüncü aşama; stan
dart belediye yapısı, hukuki altyapının gelişmesi, halkın temsil tabanının geniş
lemesi ve yerel fonksiyonların büyük ölçüde belediyelerin elinde toplanması, 
Osmanlı Dönemi'nde tamamlanma imkanı bulamamıştır. Cumhuriyetin ilk yılla
rında da devam eden bu durum, 1930 tarihli Belediye Kanunu'nun çıkarılması 
ile yeni bir safhaya geçmiştir. 

Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki belediyenin gelişim süreci hakkında genel bir 
değerlendirme yapıldığında, temelde iki olgu gözlemlenmektedir. Birincisi, 1930 
yılına kadar geçen dönemde, Osmanlı Devleti'nden devralınan belediye düzeni
nin günün şartları çerçevesinde güncellenmesi ve iyileştirilmesi çabalarının ha
kim olmasıdır. Ankara'nın başkent olarak ilanı ve burada yürütülen imar faaliyet
leri dönemin başlıca gelişmesidir. 1924 Anayasası ile devlet yönetiminde mer
keziyetçilik anlayışının kabul edilmesi, belediyeler üzerinde de etkili olmuştur. 
Ikincisi, 1930 yılından sonra, başta Belediye Kanunu olmak üzere yapılan huku
ki düzenlemelerle Cumhuriyet Dönemi belediyeciliğinin inşa edilmesidir. Os
manlı belediye tecrübesinin temelleri üzerinde, yeni rejimin katkılarıyla yeniden 
inşa edilen belediyeler, tek partinin egemen olduğu söz konusu dönemde, mer
keziyetçi bir anlayışla ele alınmıştır. Şehirlerin imarı ve planlı gelişmesi, beledi
yeler kadar merkezi hükümetin de başlıca gündemini oluşturmuştur. Temel bazı 
hizmetlerin kamulaştırılarak belediyelere devredilmesi ve sağlık alanında bele
diyelerin sahip olduğu fonksiyonların genişletilmesine karşın, mali alanda yeterli 
kaynak artışının sağlanamaması, dönemin öne çıkan diğer özelliklerini oluştur
maktadır. 
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