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ÖZ 

Belediyeler, halkın günlük yaşantısını etkileyen görevleri üstlendikleri için halka en yakın yerel yönetim 

kuruluşlarıdır. Bu sebeple yerel yönetim kuruluşları içerisinde en önemli yeri belediyeler tutmaktadır. Ülkemizde 

modern anlamda belediye yönetimlerinin ortaya çıkışı, günümüzde karşılaştığımız belediye yönetimlerinin 

sorunlarından da anlaşılacağı üzere çok eskilere dayanmamaktadır. Belediyelerin ortaya çıkışı, Osmanlı 

yönetiminin batılılaşma girişimlerinin bir sonucu olarak Tanzimat’la birlikte olmuştur. Çalışmada Osmanlı 

Devleti’ndeki belediyecilik anlayışı Tanzimat Öncesi yani klasik dönem ve Tanzimat Sonrası Dönem olarak iki 

ayrı başlık altında incelenmiştir. Osmanlı’da belediye, kentin kendini yönetmesi anlamına gelmemiştir. Dönem 

çerçevesinde belediye; şehre ait işler anlamına gelirken, Osmanlı Tanzimatı, belediyeyi şehrin döşenmesi, 

dizaynı için gerekli görmüştür. Dönemin basınından belediye hakkında bir inceleme yapıldığında siyasal katılım, 

demokratik terbiye ve denetim ile ilgili bir habere rastlamamakla birlikte halkın beledi hizmetler noktasında 

sıkıntı olması halinde sessiz kalmadığını görüyoruz. Tanzimat Dönemi’nde her ne kadar belediye reformları 

devlet eliyle yürütülmüş olsa bile, halkın hizmetlere tepkisiz kalmaması beledi hizmetler noktasında hemşehrinin 

iradesini, katılımını bize göstermesi açısından oldukça kıymetlidir. Çünkü demokrasi kavramı tarihsel köken 

itibariyle yerel yönetimler/ kent üzerinden yükselirken günümüze baktığımızda ise, yerel yönetimler 

denildiğinde özellikle demokrasi ve katılım öğelerinin öne çıktığını görüyoruz. Demokrasi kültürü katılım 

öğesinden bağımsız düşünülemezken bu kültürün yurttaşa yerleşmesi ise yerel yönetimler aracılığıyla olur. Yerel 

yönetimler, sadece halkın özgür iradesi ile seçtiği organlar aracılığıyla halkın kendi kendini yönetmesine imkân 

vermekle kalmaz aynı zamanda halkın hizmetler noktasında fikirlerini çeşitli şekillerde beyan etmesine de 

olanak tanır. Yerel yönetimler bu bağlamda demokrasi kültürünü yurttaşa öğretmekle birlikte yurttaşlık 

bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak, yerel katılımın gerçekleşmesini sağlamaktadır. Böylece demokrasiyi 

tabana yaymaya olanak sağlamaktadır. Çalışmada yerel demokrasi, katılım Türk Yerel Yönetim Sistemi bu 

bağlamda incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı, Osmanlı’da Batı kaynaklı reformlar çerçevesinde gelişen yerel 

yönetimlerimizin yapısal dönüşümünü incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Yerel Yönetimler, Yerel Katılım, Tanzimat, Belediyeler 

An Assessment on Democracy: Turkish Local Government System and Constitution of Municipalities 

From Ottoman Empire To Turkish Republic 

Abstract 

Municipalities are the closest local government institutions to the people as they undertake missions that 

affects the daily life of the locals. Therefore, they have the most important place among local management units. 

The birth of modern municipalities in our country doesn’t date long way back as is also understood from the 

municipal problems encountered nowadays. The municipalities emerged with Tanzimat, the political reforms 

made in Ottoman Empire in 1839, as a result of the westernisation attempts of the Ottoman government. In the 

study, municipal consciousness in the Ottoman Empire has been examined divided into two titles as the classical 

period before Tanzimat and the period after Tanzimat. Municipality in Ottoman Empire didn’t mean the self-

governance of the city, or town. As part of the period, while municipality meant urban works, after Tanzimat, 

Ottomans considered the municipality necessary to pave and design the city. On a research on the press of the 

period regarding municipalities, we see that there wasn’t any report regarding democratic education and control, 

and that the people raised their voice against problems in municipal services and wrote appeal to write petitions 

even in limited numbers. Even though the municipal reforms were carried out by the state during Tanzimat, 

petitions are very valuable in that they demonstrate the will and the participation of the people in municipal 

services. Because, while the concept of democracy rose over the local governments/cities in terms of historical 
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background, when we look today, we see that especially the elements of democracy and participation become 

prominent when local governments are mentioned. While the democracy culture cannot be considered 

independently from the participation factor, this culture is settled through local governments. Local governments 

allow the people not only to self-govern through the organs elected by their free will, but also to declare their 

ideas in various forms on municipal services. In addition to teaching democracy culture to the citizens, they 

contribute to the development of civic consciousness, providing local participation. Thus, they allow the 

democracy to take root. In the study, democracy, participation and Turkish Local Government System have been 

examined in this regard. The principal purpose  of the study is to investigate the structural evolution of the local 

governments developed by the West-induced reforms in the Ottoman Empire. 

Keywords: Democracy, Local governments, Local participation, Tanzimat, Municipalities 

1. GİRİŞ 

Yerel yönetim kuruluşları içerisinde en önemli yeri belediyeler tutmaktadır. Çünkü 

belediyelerin üstlendikleri görevler halkın günlük yaşantısını ilgilendirir ve halka en yakın 

kuruluşlardır. 

Bilindiği gibi modern anlamda yerel yönetimlerin sahip oldukları en önemli özellik mali ve 

yönetsel özerkliklerinin yanında hukuki bir kişiliğe sahip olmalarıdır (Dursun, 1998: 93-104).

Ülkemizde modern anlamla belediye yönetimlerinin ortaya çıkması günümüzde 

karşılaştığımız belediye yönetimlerinin sorunlarından da anlaşılacağı üzere çok eskilere 

dayanmamaktadır. Yani şehirlerin veya kırsal toplulukların yönetsel-mali konularda özerk bir şekilde 

hareket etmeleri ve yönetim organlarını yerel topluluğun oluşturması gibi bir olgu, bizim için yakın 

zamanlarda başlamıştır (Ortaylı, 1990: 65-68). Bugün yaşanılan şehircilik sorunlarını da gecikmiş olan 

bu gelişmeye bağlamamız mümkündür. 

Konu bağlamında ele alınması gereken şehir, İstanbul’dur. İstanbul, eskiden beri 4 bölgeye 

ayrılarak yönetiliyordu. Bu bölgeler Dersaadet, bilad-ı selase denilen Üsküdar, Galata ve Eyüp’tü. 

Dersaadet, hükümet yetkililerini, ulemayı ve esnafı barındırdığı için merkez bölge kabul edilirdi. Bu 

bölgeyi yöneten İstanbul kadısı diğer kadılardan üstündü ve doğrudan Sadaret makamıyla 

(Başbakanlık) haberleşebiliyordu. Diğer üç yerin kadısı bulundukları yerin başkanı konumundaydılar. 

Bu bakımdan İstanbul’un yönetiminde eskiden beri yerinden yönetim izleri görülür (Eryılmaz, 2011: 

205).  

Osmanlı belediyesi kentin kendini yönetmesi anlamına gelmez, tüzel kişilik anlamına da 

gelmez. Belediye; şehre ait işler anlamına gelir. Osmanlı Tanzimatı, belediyeyi, şehrin döşenmesi, 

dizaynı için gerekli görmüştür. Dönemin basınından belediye hakkındaki kamuoyu incelendiğinde 

siyasal katılım, demokratik terbiye ve denetim görememekteyiz. Aslında belediye, devlet bürokrasisi 

yoluyla değil, halkın, hemşehrinin iradesiyle gelişir. Ancak Tanzimat Döneminde belediye reformları 

devlet eliyle yürütülmüştür (Ortaylı, 1990: 69). 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 3. Maddesinde belediye şu şekilde tanımlanmaktadır. 

“Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve 

karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel 

kişisidir.” 

Genel hatlarıyla Osmanlı’da belediye hizmeti aşamaları; 

 1. Aşama: kadılık ile başlamış 

 2. Aşama: İhtisap Nezareti (müdürlük)’ ne lağvedilmiş ve son olarak 

 3. Aşama: Şehremanetine dönüşmüştür. 



Yerel yönetim geleneğinin tarihi, geçmişi ortaçağa kadar inen “komün” geleneğinden gelir. 

Belirli bir mekân üzerinde yaşamını sürdüren bir topluluğun sorunlarını çözümlemek ve toplu 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuş birlikteliklerine  “komün” ismi verilmektedir. Komün, 

yerel bir topluluğa kamu hizmetleri sağlayan yönetsel, siyasal ve toplumsal birimlerdir. Ortaçağ 

komünlerini yaratan, belirli toplu gereksinimleri karşılamak ve yerel kimlikli sorunları çözüme 

kavuşturmak ihtiyacıydı. Bu açıdan değerlendirilince komünlerin görevi, kentsel mekân üzerindeki 

yaşantının örgütlenmesi ve kentsel topluluğun yönetilmesidir. Bu örgütlü topluluğun yönetilmesini 

sağlayan yönetsel birim ise belediye olarak adlandırılmıştır (Ertan, 2002: 22-29). 

Belediye kavramı genellikle şehir kavramıyla birlikte kullanıldığı için ve belediyelerin 

oluşumu için yerleşik bir toplum ve bir şehir ya da en azından bir kasaba olması gerektiğinden 

Osmanlı şehirlerine de genel hatlarıyla bir bakmamız gerekir. 19. yüzyıl öncesinde Osmanlı 

şehirlerinin genel özellikleri: 

 Mütevazı görünümlü, 

 Köyden şehre göç edenlerin marjinal işlere kaymayıp eski işlerine devam edip tarım 

ve hayvancılıkla uğraştığı,  

 Tarım anlayışının yaygınlığından ötürü yeşil alanların olduğu yerleşim birimleri 

olduğu bilinmektedir.  

 Klasik bir Osmanlı şehri cami, hamam, pazar yeri, kütüphane, aşevi, kahve, arasta 

(çarşı) gibi özellikle İslam toplumunun ihtiyaçlarına yönelik yapılarla donatılmıştı.  

 Şehirler, kasaba ve köylere göre daha kalabalık yerleşim birimleri olduğundan küçük 

kümeler halinde Osmanlı şehirlerinde mahalle kavramı ortaya çıkmış ve insanlar 

genellikle dinlerine, mesleklerine göre farklı mahallelerde oturmuşlardır. 

Mahallelerin yönetiminden imamlar sorumluydu. 

Mahalleler en küçük yerleşme birimleridir. Mahalle Türklere teşkilatlanma ve kavram olarak 

Araplardan geçmiştir. Mahalleler, Cumhuriyet’e aktarılmış kurumlardır. Osmanlı şehir yönetiminde 

önemli bir birim olan mahallelere yerleşmek şimdiki kadar kolay değildi. Bu dönemde kişinin 

mahalleye yerleşebilmesi için, güvenilir, dürüst ve ahlaklı bir insan olduğuna dair iki kefil göstermesi 

gerekiyordu. Mahalle halkının birbirine bu şekilde kefil olması, herkesin birbirini tanımasını ve 

asayişin sağlanmasını tesis ediyordu (Es, 2008: 32). 

Osmanlı Devleti Tanzimat’a kadar büyük ölçüde ve Tanzimat’tan sonra da kısmen İslam 

Hukukuna göre yönetilmiştir. Bu durum Osmanlı şehirlerine de yansımıştır. İslam dünyasında kurulan 

ilk şehir Medine’dir. Ancak modern anlamda şehirleşen ve Osmanlı şehirciliğini etkileyen şehir 

Bağdat’tır. Uzun yıllar Abbasi halifelerinin başkent olarak kullandıkları bu şehir, ticaret yollarının 

üzerinde ve tarıma elverişli bir bölgedeydi. Araplar; çarşı, medrese ve evleri bir plan dâhilinde 

yerleştirmişler ve mesleklere göre bir düzenleme yapmışlardı. Bu tip şehirlerde ihtisab emini bir nevi 

belediye başkanı (şurta, zabıta) olarak sosyal düzeni sağlamak için işlev görmekteydi. Söz konusu 

şehircilik anlayışı Osmanlı şehirciliğini de etkileyecektir. Anadolu’nun Türkler tarafından fethini takip 

eden süreçte, yeni şehirler kurmak yerine mevcut yapılar üzerinden değişikliklere gidildi (kiliselerin 

camiye, manastırların tekke ve zaviyeye dönüştürülmesi). Daha sonra yeni mimari eserler ortaya çıktı. 

Selçuklularda belediye işlerinde birinci derecede yetkili kadı idi. Osmanlılar da aynı geleneği devam 

ettirdiler. Süreç içerisinde Osmanlılar kendilerine özgü bir kent yapısı meydana getirdiler. Osmanlı 

şehirlerini Arap şehirlerinden ayıran iki temel özellik vardı (Uyar, 2004):  

 Araplar önemli yapıların bulunduğu yerlerin merkezine göre şehirlerini kurarken, 

Osmanlı birden fazla minyatür merkezler oluşturmaya çalışmış ve şehri külliye 

(merkezini caminin oluşturduğu kütüphane, türbe, hamam, hastane binalarından 

oluşan yapılar topluluğu)  ya da imaret (yoksullara yardım amacıyla kurulan hayır 

kurumları) dediğimiz cazibe merkezleri etrafında büyütmek istemiştir. Mahalle 

hayatının merkezini de külliyeler oluşturmuştur. 



 Diğer önemli nokta ise Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri mimari karakteristiği 

İslami yapılara yansıtmalarıdır. (Örneğin:Bursa’daki Hüdavendigar Külliyesi, Orta 

Asya’daki mimari geleneği yansıtan dört eyvan ve kapalı avlu tarzı ile inşa edilmişti). 

Bursa, Osmanlı kent tipinin bir örneği olarak ortaya çıkmaktadır (camiler, hanlar, 

hamamlar, medreseler, esnaf ve tüccarın bir arada olduğu büyük ticaret merkezleri…). 

Osmanlı-Türk mimarisi, Bursa’dan sonra Edirne ve İstanbul’da kendini gösterdi. 

Osmanlı yönetim sisteminde halkın mahalli ihtiyaçları ve kentsel sorunlarının çözümü, tabanı 

halka dayanan demokratik bir yapılanma süreci yaşamamıştır. Bizdeki yerel yönetimlerin güçsüzlüğü, 

Batı’da olduğu gibi tarihi bir temelinin olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Batı demokrasilerinde 

yerel yönetimler, merkezi hükümet karşısında, bir bölgenin ya da bir kentin, mali- idari alanda 

özerklik elde ederek güçlenmesiyle 12. yüzyıldan itibaren gelişme gösterdi. Batı’da siyasi otoritenin 

birliği ve bütünlüğü değil, siyasi otoritenin parçalanıp çeşitli yerel güç merkezlerinin ortaya çıkışı söz 

konusudur. Yani aslında yerel yönetimler bir muhalefet olma durumudur. Osmanlı’da ise meşru bir 

muhalefet kavramını devletin, otoritenin birliğini koruma politikasından dolayı Tanzimat’a kadar 

görememekteyiz. Muhalefetin olmamasının bir diğer temel sebebi ise devletin tüm yetkilerinin 

padişahta toplanıyor olmasıdır. Padişahın “halife” sıfatıyla sahip olduğu dini kişiliği de sultanın 

manevi olarak gücünü arttırmaktaydı. Padişah yönetimi altındakileri ilahi birer emanet olarak kabul 

ediyordu. Padişah ya da merkezi idare, kendi dışında oluşan hareketi dinen ve siyaseten gayrimeşru 

görüyordu. Merkezi yönetime karşı olan muhalif bir davranış “asilik” ve “hainlikle” suçlanıyordu. Bu 

da toplumdaki muhalefete engel oluyordu. Ve dolayısıyla batı tipi bir yerel yönetiminde önü bu 

şekilde kapanıyor ve ihtiyaç duyulmuyordu (Eryılmaz, 2011: 200- 201). 

Belediyelerin ortaya çıkışı, Osmanlı yönetiminin batılılaşma girişimlerinin bir sonucu olarak 

Tanzimat’la birlikte olmuştur (Bayrakçı, 2011: 89). Osmanlı Devleti’ndeki belediyecilik anlayışını 

Tanzimat Öncesi yani klasik dönem ve Tanzimat Sonrası Dönem olarak iki ayrı başlık altında 

incelemek daha uygun olacaktır. 

2. TANZİMAT’ TAN ÖNCE (KLASİK DÖNEM) OSMANLI DEVLETİ’NDE 

BELEDİYELER 

Tanzimat’a kadar Osmanlı’da belediye yönetimi ihtiyacını göremememizin sebeplerini kısaca 

şu şekilde maddelendirebiliriz: 

 Osmanlı’da mahalleyi oluşturan temel sebep halkın ihtiyaçları bazında toplumsal 

örgütlenmesinin kuvvetli olmasıydı ve bu sayede mahalleler ilk zamanlar kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilen yerleşim yerleri olmuştur, 

 Türk-İslam kültürünün bir ürünü olan vakıfların bulunması, 

 Osmanlı şehir nüfusunun az olması. 

 Batıda yerel yönetimler, genel olarak “muhalefet” kavramıyla ilişkili kurumlar olarak 

ortaya çıkmışken, Osmanlı idaresinde, siyasi-idari otoritenin birliğini, bütünlüğünü 

korumak ve güçlendirmek yönünde hâkim bir uygulama olması nedeniyle 

“muhalefete” hoşgörü ile bakılmaması. Dolayısıyla Osmanlı siyasi kültürü, devlet 

yönetiminde “muhalefet” kurumunu meşrulaştırmamıştır (Eryılmaz, 2011: 200). 

  

 Devlet, gayrimüslimlere-azınlıklara İslam’ın hoşgörüsüyle yaklaşıp onlara kendi 

kültürel ve dini kimliklerini muhafaza etme imkânı verdiği için merkezi yönetim 

bütünlük sağlayıp köklerini kuvvetlendirmiş ve dönemin toplumsal yapısı göz önünde 

bulundurulduğunda refahı sağlandığından Batı tipi yerel yönetimlere gerek 

duyulmamıştır.      

Osmanlı İmparatorluğu taşrayı, eyalet ve sancak sistemine dayanan bir yönetim sistemi ile 

yönetmiştir. Her bir eyalet büyük bir vilayet olup, Köyler kazaları, kazalar sancakları, sancaklar da 

eyaletleri oluşturuyordu. Sınırların en geniş olduğu dönemde 36 adet eyalet mevcut olmuştur. Sözde 



bağımsız birer devlet olup bugünlerde yönetim sistemlerinde kanlı bir baharı yaşamak zorunda 

bırakılan ülkeler Tunus, Cezayir, Mısır Osmanlı Dönemi’nde yazı yaşayan birer eyaletti (Aydın, 

2011:14). Bu yönetim birimlerinde görülen toplumsal ihtiyaçlar 1850’li yıllara kadar Osmanlı’da batı 

tipi bir belediye anlayışı görülmediği için genellikle vakıflar eliyle ya da merkezin atadığı görevliler 

eliyle gideriliyordu. Bu durumun halk açısından olumlu tarafı bu tip hizmetler için vergi 

toplanmaması; devlet açısından olumlu yanı ise devletin bu işler için para harcamamasıydı. Yani 

hizmetler parasız olarak halka sunulmaktaydı. 

Anlaşıldığı üzere Tanzimat’tan önce batı tipi yerel yönetimlerin bulunmayışı yerel hizmetlerin 

yürütülmediği anlamına gelmemektedir. Osmanlı idari sistemi yerel hizmetleri yürüten kendine özgü 

kurumlara sahipti. Bunlar içinde en önemlileri vakıflar, loncalar ve kadılık müesseseleriydi. 

Gerçektende bu hizmet birimleri yerel yönetim birimi olarak ifade edilmeseler de gördükleri hizmet 

yönünden özünde birer yerel yönetim birimiydiler. Ancak gerek idari gerekse mali özerkliği 

bulunmayan bu kuruluşlar tüzel kişiliğe de sahip değillerdi (Es, 2008:29). Yerel hizmetleri yürüten 

herhangi bir özerkliği bulunmayan atamayla iş başına gelen bu görevlileri ve kurumları aşağıda ele 

alalım. 

2.1.  Kadılık Makamı ve Görevleri 

Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat'tan önceki dönemde devletin diğer yönetim birimlerinde 

olduğu gibi beledi hizmetler de İslami kurallara dayanmakta ve kadı tarafından temsil edilmekteydi. 

Osman Gazi’nin Selçuklu yönetimine karşı bağımsızlığını ilan ettiğinde ilk tayin ettiği memur kadı, ilk 

koyduğu belediye ile ilgili vergi de pazarlarda alınıp satılan hayvandan ve her cins maldan alınan  

“bac” vergisidir (Eryılmaz, 2011: 201).  

Osmanlı idare tarzında temel bir mülki idare birimi olan “kaza”ların başında kadılar 

bulunurdu. Kazalar, kendine bağlı kasaba ve köylerden oluşmaktaydı. Bu köy ve nahiyelerin başı da 

kadıydı. Kadı hem idari hem de şer’i yargının başı yani hâkim, hem belediye başkanı, hem de merkezi 

yönetimin temsilcisiydi (mülki amir). Merkezden atanan kadı, idari, adli ve beledi yetkilerin neredeyse 

tümüne sahip bir devlet memuruydu. Taşradaki reayanın sorunlarını padişaha iletende kadıydı. 

Görüldüğü gibi şehir yönetiminde beledi, mülki ve idari işler tek elden yürütülüyordu birbirlerinden 

ayrılmamışlardı. Kadı aynı zamanda beledi ve yerel kolluğunda başıydı. 

Kadılar, mahkeme hâkimi olarak baktığı davalardan aldığı harçlar dışında devlet bütçesinden 

bir maaş almazdı. Kadı'nın tek başına bu denli değişik ve ağır görevleri yerine getirmesi imkânsız 

olduğundan başka unvanlar ile anılan bazı görevliler de bu hizmetlerin yerine getirilmesinde kadılara 

yardım etmekteydiler. Kadının yerleşim birimlerindeki belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinden 

sorumlu olan memuru yani yardımcısı muhtesib idi. “Muhtesib”, ihtisab ağası, esnafı denetleyen, ticari 

hayatın düzenini sağlamaya çalışan kişi demektir (Kaya, 2007: 100). İhtisab ise çirkin ya da zararlı bir 

fiili yasaklamak ve iyiliği emretmek anlamında kullanılmıştır. Osmanlı belediye hizmetlerinin temel 

mantığını da iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak felsefesi oluşturmuştur. Muhtesib, vergileri 

toplar, esnafı denetler, iş yeri açma ruhsatı verir, yollarda halkın gelip geçmesine mani olacak şeyleri 

kaldırtır, beledi müeyyideleri uygular, kıyafet düzenini temin ederdi. Bu görevleri sebebiyle muhtesib 

“belediye zabıta müdürü” görevi görmekteydi. Muhtesib köken olarak Hz.Ömer’in hilafet dönemine 

dayanmaktadır. Hz. Peygamber zamanında, Hz. Ömer, Medine’nin muhtesibiydi. Yani Osmanlı 

muhtesipliği önceki İslam Devletlerinden almıştır. Kadılara yardımcı olan deyimi yerindeyse 

Osmanlı’daki mahalli idare kadrosunda; subaşı, naib (kadının vekili), imam, muhtesip ve mimarbaşı 

gibi kadının yardımcıları ve bunlara ek olarak sayabileceğimiz ayak naibi, çöplük subaşısı ve 

böcekbaşı gibi görevliler bulunmaktaydı. Kısaca açıklayalım (Eryılmaz, 2011: 201):  

 Subaşı (emniyet amiri), şehrin emniyet ve asayişinden;  

 Çöplük subaşısı, şehrin genel temizliğinden;  

 Mimarbaşı, imar ve düzenleme çalışmalarından kadıya karşı sorumluydu (Çelik, 1995: 

590). 



 Naib, kadı kaza dâhilindeki her nahiyenin başına tayin ederdi. Davalara bakmak, 

gerektiğinde keşfe çıkmak Nabilerin başlıca görevleri idi. Kadıların bir numaralı 

yardımcısı Naibler idi. Ayak Naibleri ise konulan narha uyulup uyulmadığını 

denetlerdi. 

 İmamlar ise kadıların görev bölgesi içinde Naiblerden sonra en önemli yardımcısıydı. 

İmam mahallenin yöneticisi ve temsilcisi olarak kadı tarafından onun arzıyla tayin 

edilir ve kontrol edilirdi. Mahalledeki doğum-ölüm, evlenme-boşanma gibi nüfus 

hareketleriyle ilgilenirdi. Yardımlaşma ve güvenlik işleri de imamdan sorulurdu. 

Gayrimüslimlerin oturduğu mahallelerde imamın yaptığı işleri, papaz ve kocabaşılar 

yürütürdü. 

 Muhtesib (belediye zabıtası), bazı temel tüketim maddelerine narh koymak, bunu 

denetlemek, çarşı ve pazar işlerine nezaret etmek, tartı ve ölçü aletlerini kontrol 

etmek, gıda maddelerinin üretildiği ve satıldığı dükkân ve işletmeleri denetlemek. 

Kadıların belediye veya mahkeme gibi kurumsallaşmayı temsil eden bir ofisleri yoktur. Kadı 

hangi binaya yerleşirse orası mahkeme veya belediye binası sayılırdı. Kadının da yardımcılarının da 

yerel halk tarafından seçilip denetlenme durumu yoktu. İdarede halk katılımı diye bir durum olmazdı 

(Ortaylı, 1990: 64). 

Şer’i ve idari hukukun uygulayıcısı olan kadının yargı görevinin yanında başlıca yerel 

nitelikteki görevleri şunlardı (Ortaylı, 1976: 95):  

 Şehrin yönetimi, asayişi,  

 Esnaf loncalarının denetimi, 

 Üretimin pazar yerlerinin kontrolü,  

 Fiyat kontrolü,  

 Vakıfların denetimi,  

 Okul ve camilerin yönetiminin denetimi,  

 İmar nizamı,  

 Temizlik ve alt yapısal tesislerin denetimi, 

 Mahallin dirlik ve düzenini temin etmek, 

 Gerekli imar ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek, 

 İhtiyaç maddelerinin karaborsaya düşmesini önlemek, 

 Çevre temizliğini sağlamak, 

 Tedbir ve yasaklar koymak,  

 Emir ve yasaklara uymayanları cezalandırmak, 

 Beledi ve mahalli kolluk hizmetlerinin amiri. 

Ayrıca kadıların tüm bu görevleri yerine getirirken tutukları narh defterleri ve siciller vardı. 

Bunlar o dönemin yerel hizmetlerinin ne şekilde görüldüğü konusunda bilgi vermesi açısından önemli 

belgelerdi (Ortaylı, 1973: 14-24). Kadılar bu özelliklerle donatılmış olması sebebiyle mahalli yönetici 

görünümü verirler. 

Belediye teşkilatı kuruluncaya kadar kadılık makamında bir takım değişikliklere gidilmiştir. 

Osmanlı’da klasik kolluk teşkilatı olan Yeniçeri Ocağı’nın 1826’da kaldırılmasından sonra Kadılar 

kolluk görevini yerine getirecek güçten ve örgütten yoksun kaldılar. Çünkü kadılar gerek başkentte 

gerekse taşrada yardımcı olarak yeniçeri örgütünden yararlanmaktaydı. Bu sıkıntıyı gidermek adına 

şehir yönetiminde etkin bir denetim sağlamak ve gelirlerin toplanmasını temin etmek için 1826 yılında 

İstanbul’da İhtisap Nazırlığı, eyaletlerde ise İhtisab Müdürlükleri kuruldu. Şehirlerin güvenliğinin 

sağlanması, vergilerin toplanması, narhın tespiti ve uygulanması, zorlayıcı tedbirler alma ve şehir 

hayatının düzenlenmesi gibi görevler bu kuruma devredilmiştir. Belirtilen görevlerin İhtisap Nezareti 

ve İhtisap Müdürlüklerine devredilmesiyle kadı sadece yargı organı, noter ve vakıf denetçisi haline 

gelmiştir. 1836 yılında Evkaf Nazırlığının kurulmasından sonra ise kadının vakıflar gibi altyapısal 



tesisler üzerindeki yönetim ve denetim fonksiyonu da bu nazırlıklara aktarıldı ve ilmiye sınıfına 

mensup olan kadı, şeyhülislamlığa bağlanıp ve tamamıyla bir yargı organı haline çevrilmiştir. 
Tanzimat’tan sonra Nizami Mahkemelerin kurulması ile de sadece şer’i yargıçlar haline gelmiştir 

(Ortaylı, 1973:17). 

Kadılık kurumunun yukarıda belirttiğimiz şekilde önem kaybetmesi ile birlikte idari ve beledi 

hizmetlerin kadıların ellerinden alınması neticesinde belediye hizmetlerinin ifasında başka 

yöneticilerin bu alandaki boşlukları doldurmaya başladıklarını da görmekteyiz. Tanzimat öncesindeki 

bu değişimlerin neticesi olarak kadılık kurumu zayıflarken idari ve mali alanda da hazine 

voyvodalıklarının önem kazanmaya başladığını görmekteyiz. Voyvodalığın Osmanlı taşrasında yaygın 

bir uygulama haline gelmesi ile birlikte taşradaki beledi, güvenlik, askeri ve daha başka hizmetlerin de 

voyvodalar tarafından ifa edilmeye başladığını görmekteyiz. Şehirlerde yol, kaldırım, köprü, 

pazaryerlerinin yapılması, halkın su ihtiyacının karşılanması, hanlara mal getirip götüren tüccarın 

güvenliğinin sağlanması önemli belediye görevlerinin başında gelir. Tahrip olmuş dini yapılar, han ve 

hamamların onarılarak yeniden hizmete sunulması, temiz içme suyunun sağlanması, yerleşim birimleri 

dâhilinde yol, köprü ve kaldırımların yapılması gibi birtakım beledi işlerin voyvodalar tarafından 

yapıldığını görmekteyiz. Bunların ayrıca zabıtalık ve imar-iskân görevleri de bulunmaktaydı (Kaya, 

2007: 104). 

Ayrıca Lonca teşkilatını ve vakıfları da ayrı bir başlık altında aşağıda inceleyeceğiz. 

2.2. Vakıflar ve Lonca Teşkilatları 

Tanzimat Öncesi beledi hizmetler açısından önemli diğer kuruluşlarda vakıflar ve 

loncalardır. Şehir yönetiminden sorumlu olan kadı çoğu yerel hizmeti halka ve esnaf kuruluşlarına 

yaptırırdı. Örneğin çarşı esnafı çarşının güvenlik ve temizliğinden sorumluydu. Bunun için gerekli 

giderleri esnaf kendisi karşılardı. Esnafın kendi içindeki bu güçlü dayanışma sistemine “Lonca” 

denirdi. Vakıf, belirli bir malı, kamunun yararına yönelik bir hizmete ya da hizmetlere sürekli olarak 

tahsis etmek demektir. Osmanlı toplumunda, kişiler sahip olduğu mal varlığı üzerinde diğer bireylerin 

de hakkı olduğuna inanırdı. Bu nedenle toplumda varlıklı kişilerden bir vakıf eseri yapmalarını 

beklerdi. Zenginliğin kaynağı devlet memuriyeti olduğu için, vakıf eseri yapanlar padişah ve diğer 

kamu görevlileriydi. Batı’da yönetici ve zenginler, kendileri için özel saraylar, şatolar inşa ettirirken, 

Osmanlı toplumunda yönetici ve zenginler, cami, medrese, aşevi, çeşme, köprü gibi vakıf eserleri 

kurmuşlardı. Osmanlılarda belediye hizmetleri bütünüyle vakıf esasına dayanıyordu. Hatta batılı 

anlamda belediyelerin kurulmasından sonra bile vakıflar bir takım yerel hizmetleri yürütmeye devam 

ettiler (Eryılmaz, 2011: 203). 

Vakıflar yerine getirdikleri kamu hizmeti niteliğindeki hizmetlerin finansmanını vakfedilen 

malların gelirlerinden sağladıkları gibi, vakıf arazilerinin reayasından gerekli vergileri toplama hakları 

da vardı. Osmanlı da görülen camiler, mescitler, çeşmeler, hamamlar, köprüler, hanlar, hamamlar, 

kervansaraylar, darüşşifaların hemen hemen hepsi vakıf eserleridir. Kenti kent yapan, yeni fethedilen 

kentleri Türk şehirlerine dönüştüren vakıf eserleriydi. Türk vakıfları, hemen hemen bütün sosyal 

yardım işlerini kapsamış, sahip olduğu özellikler belediye kuruluşu gibi nitelendirilmesine neden 

olmuştur (Es, 2008: 31). 

Vakıflar ve lonca teşkilatları beledi hizmetlerde yerel halkın desteğini yansıtan kurumlardır. 

Birer meslek kuruluşu olan loncalar da çarşı ve pazarların düzen, temizlik ve aydınlatma 

gereksinimlerini karşılamaktaydılar. 

Loncalar hiyerarşik yapıda örgütlenmiş birer esnaf birlikleriydiler. Başlıca görevleri, 

üyelerinin mesleki faaliyetlerini düzenlemek ve lonca şeyhleri vasıtasıyla merkezi idare ile halk 

arasında aracılık yapmaktı (Vural, 2004: 179- 193). Dolayısıyla hem kendi teşkilatlanmalarının gereği 

olarak üyeleri arasında düzeni temin etmek hem de merkezi idarenin taşra birimi olarak görev 



yapmaktaydılar (Yörükoğlu, 2009). Lonca şeyhlerini, esnaf seçmekteydi. Şeyhler, Kadılar tarafından 

sicile geçilmekteydi. Loncaların bugünkü karşılığı ise sivil toplum örgütleridir. 

Yani Osmanlı şehir yönetimi ve hizmetleri, başta kadılık kurumu olmak üzere esnaf 

kuruluşları ve vakıflar tarafından ortak şekilde yürütülmekteydi. 

 

 

3. TANZİMAT’ TAN SONRA OSMANLI DEVLETİ’NDE BELEDİYELER   

19. yüzyılda Osmanlı liman kentleri, dönemin ticari faaliyetlerine ayak uydurabilecek düzeyde 

ulaşım ve hizmetler bütününe sahip olabilmek için yeni örgütlenmelere gitmek zorundaydı. Bu liman 

kentlerinde konaklama tesisleri, uygun sağlık koşulları ve kent ulaşımı yaratmak başlıca 

gereksinimlerdi. Bu yüzden imparatorluğun liman kentleri belediyecilik anlamında atılım 

yapmışlardır. Ancak modern belediyeler hiçbir zaman modern beledi görevleri yerine getirebilecek 

düzeyde örgütlenememişlerdir. Bu nedenle Osmanlı’da geleneksel hizmet- örgütler ve yeni hizmet-

örgütler birlikte yürümüştür. Tanzimatçı devlet adamları için belediyenin amacı, şehrin temiz ve 

aydınlık olması idi. Tanzimatçıların belediyeyi yerel yönetim birimi olarak görmediklerinin açık 

emaresi örnek aldıkları Fransız sistemindeki gibi kent belediyelerine yeni statü verilmemesidir. Bunun 

sebebi hem merkeziyetçilik anlayışı hem de başkentin ve önemli kentlerin biran önce modernleşmesi 

isteğidir (Ortaylı, 1973: 70). 

Yönetsel modernleşme ihtiyacının üst düzeye çıktığı Tanzimat döneminde, iki önemli reform 

belgesi ilan edilmiştir (Altan, 2009: 293-310):  

 Bu belgelerden ilki Mustafa Reşit Paşa’nın Sultan Abdülmecid’e kabul ettirdikten 

sonra 3 Kasım 1839’da ilan ettiği Gülhane Hatt-ı Hûmayun’u,  

 İkinci reform belgesi ise 18 Şubat 1856’da ilan edilen Islahat Fermanı’dır. Bu 

dönemde, yönetsel yapıda önemli değişimlere gidilmiş, yeni kurumlar oluşturulmuş, 

bozulan kamu yönetimine yeniden işlerlik kazandırılmaya çalışılmıştır. 

1839- 1861: Abdülmecid: İlk kez bir Osmanlı padişahı yabancı bir hükümdarın Fransa’nın 

nişanını göğsüne taktı. 

1861-1876: Abdülaziz: Avrupa’ya seyahate çıkan ilk padişah. 

1839 Tanzimat Fermanı ile geleneksel yapı terk edilmiş ve Türk idari yapısında önemli 

reformlar yapılmıştır. Devletin Batılı tarzda örgütlenmeye yönelmesinin karşısında belediye 

hizmetlerinin geleneksel tarzda/vakıflara dayalı örgütlenmesi bir çelişki yaratıyordu (Uyar, 2008: 3). 

Ancak, bu dönemde ortaya çıkan yerel yönetimler merkezi yönetimin isteği ile oluştuğundan 

merkeziyetçi bir eğilime sahip olmuşlar ve bu durum günümüze kadar varlığını sürdürmüştür (Ünal, 

2011: 243). 

Tanzimat'tan sonra belediyelerin ortaya çıkmasından başlayarak demokratik yönden geçirdiği 

aşamalar, yedi grupta toplanabilir (Eryılmaz, 2014):  Ancak bizim konumuzla ilgili olan kısım ilk dört 

aşamadır. Bu yüzden elinizdeki çalışmada 4 aşamadan bahsedilecektir: 

 Birinci aşama, Tanzimat'ın ilanından hemen sonra ortaya çıkan ve yerel temsil 

geleneğinde önemli bir yere sahip olan "muhassıllık meclisleri" aşamasıdır.  

 İkinci aşama, İstanbul'da Şehremaneti ile Altıncı Belediye Dairesi'nin kuruluşu ile 

başlayan süreçtir. 



 Üçüncü aşama, 1877'de Dersaadet Belediye Kanunu ile Vilayetler Belediye 

Kanunu'nun kabul edilmesiyle başlamıştır.  

 Dördüncü aşama, ilk belediye seçimlerinin yapıldığı II. Meşrutiyet'in ilanıyla başlayan 

dönemdir.  

I.Aşama: Muhassıllık Meclisleri 

Tanzimat’la birlikte Osmanlı idari yapısında birçok değişiklik oldu. Bunlardan birisi de taşra 

da yapılan değişikliktir. Taşrada sancak yönetimleri müsellimlerden alınarak muhassıllara verildi. Ve 

muhassılık meclisleri oluşturuldu. Muhassılar hem sancakları yönetecek hem de vergileri toplayıp 

hazineye göndereceklerdi. Vergi daha önceleri multezimler tarafından toplanıyordu. 

Eryılmaz, yerel temsil geleneğinde önemli bir yere sahip olan "muhassıllık meclisleri" ni bize 

şöyle tanıtır: Tanzimat'ın hemen başlangıcında, mali işler, valilerin, yerel ayan ve eşrafın elinden 

alındı. Kötü uygulamalara ve yolsuzluklara son verilmesi amacıyla, taşraya vali derecesinde yetkili 

"muhassıl" adında bir maliye memuru atandı ve kendisine yardımcı olacak "muhassıllık meclisleri" 

kurulması yoluna gidildi. Bu meclislerin üyelerinin bir kısmı o yörenin kamu görevlilerinden (kadı, 

müftü, asker zabiti) bir kısmı da seçilmiş kişilerden meydana gelmekteydi. Gayrimüslim halkın 

bulunduğu yerlerdeki hahambaşı ve kocabaşı gibi dini temsilciler de bu meclislere katılmaktaydı. 

Yönetim tarihimizde seçim olayı, muhassıllık meclislerinin kurulmasıyla başladı ve bu meclisler 1864 

Vilayet Nizamnamesi ile yürürlüğe giren, vilayet, sancak ve kaza idare meclislerine geçişe kaynaklık 

etti. Tanzimat yöneticilerinin mali reform amacıyla ortaya çıkardıkları bu muhassıllık kurumu, bir 

yerel yönetim birimi değildi, daha çok mahalli idare kurulu niteliğinde bir organdı, ama yerel yönetim 

tecrübesinin ortaya çıkması açısından da önemli bir girişimdi. Çünkü bazı üyelerinin seçim yoluyla 

belirlenmesi konusunda ilk defa önemli bir girişim yaşanıyordu.27 Bu meclisler, yerel yönetim 

kurullarına örnek teşkil eder. 

Muhassılık Meclislerinin dışında burada bahsedilmesi gereken diğer bir husus Menaf-i 

Umumiye Sandıkları’dır. Bu sandıklar fon niteliğindeydi. Yerel kaynaklar vasıtasıyla elde edilen nakdi 

birikimler burada toplanırdı. Kamu yararı, genel menfaatler anlamına gelen bu sandıklarda toplanan 

sermayenin kullanılış biçimi, yatırım yapılacak alanların sandık kuruluşları inisiyatifindeydi. Zamanla 

bu sandıklarda önemsizleşti (Sunay, 2002: 124). 

II.Aşama: İstanbul’da Şehremaneti ve 6. Belediye Dairesi’nin Kuruluşu 

Osmanlı Devleti 1854 Kırım Savaşı’nda, Avrupa Devletleriyle ittifak kurup Rusya’ya karşı 

birlikte savaştı. Avrupa’nın böyle bir savaşta Osmanlı ile ittifak kurmasının bir karşılığı olmalıydı. Bu 

karşılık çok gecikmedi. 1856 Islahat Fermanı, savaştan hemen sonra yayınlandı ve Osmanlı’daki 

azınlıkların hakları genişletildi (Eryılmaz, 2011: 204). 

Kırım Savaşı sırasında İstanbul’a gelen epey kalabalık İngiliz, Fransız ve İtalyan askerlerinin 

barındırılması ve buna yönelik temizlik, aydınlatma, alt yapı yetersizliğine bir de savaşın getirdiği 

mali yükler eklenince özellikle İstanbul’da Avrupalıların tavsiyeleri ve Batı’nın desteği üzerine 1855 

yılında (bazı kaynaklarda 1854) Fransız tarzında İstanbul Şehremaneti adıyla bir belediye örgütü 

kuruldu. Belediye kurulunca önceden belediye hizmeti gören İhtisap Nezareti ortadan kalktı. 

Şehremaneti kuruluşunun başına merkez tarafından Şehremini atandı. Esasen kent hizmetlerine 

duyulan ihtiyaç belediyeleri ortaya çıkarttı diyebiliriz. 

Eskimiş ve fonksiyonunu yitirmiş geleneksel sistemle kör-topal yürüyen belediye hizmetleri, 

yeni bir yapılanmayla çözülmeye çalışıldı. Şehremininin sadece belediye hizmetleriyle uğraşacak 

olması önemli bir adımdı (Kadı’nın başka pek çok görevi vardı). Ancak, belediye hizmetlerinin 

görülmesi konusunda Evkaf Nezareti’ne de pek çok sorumluluk yüklenmesi bir ikiliği doğurdu 

(Tanzimat döneminin temel özelliklerinden biri de hemen her alanda yaşanan ikilikti). Kimin neden 

sorumlu olduğu tartışması yoğun olarak yaşandı ve bürokratik kargaşa, kırtasiyecilik arttı. 



Şehremanetinin kurulması modern belediyecilik için iyi bir başlangıç değildi aslında çünkü değişen 

sadece İhtisap Nezareti’nin adıydı. Bu ortamda Tanzimat yöneticileri, belediyeleri, idari ve siyasi 

yapının temeli olarak görmediler. Onlar için belediye, şehirleri modernleştirecek bir araçtı sadece. 

Dolayısıyla Tanzimat dönemi belediye anlayışı, yerel demokrasiyi güçlendirmenin bir aracı olarak 

hiçbir zaman düşünülmemişti (Uyar, 2008: 3). 

Şehremaneti'nin yürütme organı "şehremini", karar organı ise "şehir meclisi" idi. Şehremini, 

Babıali'nin seçimi ve padişahın onayı ile belirleniyordu. Şehremini aynı zamanda Meclis-i Vala’nın 

doğal üyesiydi. Şehir meclisinin üyeleri Meclis-i Vala'nın kararı ve padişahın iradesiyle atanmaktaydı. 

Bu üyeler, "Dersaadette oturan her sınıf Osmanlı tebaasının ve esnafın muteber (saygın) ve 

mutemetlerinden (güvenilen) seçilmekteydi. Üyelerin dördü, her yıl kura ile yenilenecekti. 

Şehremaneti, Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye ve Babıali'nin denetim ve gözetimi altında çalışan bir 

örgüttü. Kararlarının çoğu Babıâli’nin onayı ile yürürlüğe giriyordu. Osmanlı yönetimi, ilk belediye 

deneyimi konusunda tereddütlü ve temkinli davranıyordu. Şehremaneti örgütü, Batılı anlamda modern 

belediyeciliğe geçişte ilk tecrübe idi, ancak iyi bir başlangıç sayılamazdı. Organlarının belirlenmesi, 

mali yapısı ve yetkileri yönünden merkezi idarenin bir şubesi gibi görev yaptı. Her bakımdan merkezi 

yönetime bağımlı bu örgüt, belediyelerinin yapılanmasını olumsuz yönde etkiledi. Meclis bir nevi 

danışmanlık görevi görmekteydi. Şehremaneti, bağımsız gelirlere sahip değildi. Şehremanetinin 

masrafları devlet tarafından karşılanır, emanet topladığı gelirleri ise maliyeye öderdi. Yani ne 

şehreminleri ne de şehremaneti meclisi üyeleri bilgi ve beceriden yoksun ayrıca özerk statü ve yetki 

sahibi de değillerdi (Ortaylı, 1990: 71). 

Merkezi idarenin bir şubesi olarak ortaya çıkan İstanbul Şehremaneti, 13 Haziran 1854 

tarihinde yayınlanan kendi nizamnamesi ile yürürlüğe girdi ve belediye hizmetlerinde şehremini 

dönemi başladı. Bu nizamnameye göre: Şehremaneti 12 üyeli bir meclise sahip olacak, şehremini ve 

iki yardımcısı ile meclis toplam 15 kişiden oluşmaktaydı. Şehremini padişah tarafından seçilecek. 

Organları seçimle iş başına gelen özerk bir kurum değildi. Şehremanetine verilen görevler 

nizamnamenin 2. Maddesinde şu şekilde sıralanmıştır (Bayrakçı, 2011: 91):  

a) Zaruri ihtiyaç maddelerinin kolaylıkla sağlanmasını ve bulunmasını gözetmek, 

b) Narh tespiti ve kontrolü, (tüketiciyi korumak için ihtiyaç mallarına idari makamlar 

tarafından konulan uygulanması zorunlu fiyat belirlenmesi. 1865’ ten sonra 

uygulanmadı.) 

c) Yol, kaldırım yapım ve onarımı, 

d) Şehrin temizlik işlerinin yürütülmesi, 

e) Çarşı, Pazar ve esnaf kontrolü, fiyat, kalite, ölçü tartı denetimi, 

f) Önceleri İhtisap Nezareti tarafından toplanan devlete ait vergi ve resimleri toplayıp, 

maliyeye teslim etmek. 

Şehremanetinin kendine ait gelir kaynakları yoktu. Emanete ait hizmetler devlet 

bütçesinden karşılanıyordu. 

Ortaylı Şehreminlerinin çok yetkili despot ve aynı zamanda eldeki araçların kıtlığından 

dolayı güçsüz yöneticiler olduğunu vurgular (Ortaylı, 190: 71).  

Atamayla iş başına gelen şehreminine görüldüğü gibi klasik belediye yönetimine verilen 

görevler verilmiştir. Sadece İhtisap Nezareti’nin adının değiştirilmesinden ibaret olan İstanbul 

Şehremaneti doğal olarak başarısız oldu. Yaşanan sorunlar yayınlanan nizamnamelerle çözülmeye 

çalışıldı. 1855 yılında “İltizam-ı Şehir Komisyonu (Kent Düzeni Komisyonu)” kuruldu. Komisyon 

1857 yılına kadar görevde kaldı ve görevleri şunlardı: kanalizasyon ve suyollarının yapılması, 

sokakların temizliğinin sağlanması, aydınlatılması, sokakların mümkün olduğu kadar genişletilmesi. 

Komisyon üyeleri gene atamayla oluşuyordu. Bu komisyon İstanbul’u 14 belediye dairesine ayırdı bu 

belediye dairelerinin tedricen İstanbul’un tümüne yaygınlaşacağı kararlaştırıldı. Bu dairelerin hepsinde 

birden belediye örgütünün kurulmasının maddi ve teknik yönleriyle zor olması sebebiyle bir daire 



örnek seçildi ve belediye teşkilatı bu doğrultuda kuruldu. Bu amaçla, yabancı ve gayrimüslimlerin 

yoğun olarak yaşadığı Beyoğlu ve Galata’ da belediye sisteminin kurulmasında fazla bir güçlük 

çekilmeyeceği düşüncesi ile 1857’ de “6. Belediye Dairesi” kuruldu (Bayrakçı, 2011: 91). Beyoğlu- 

Galata’ da karar kılınmasının sebebi, 1856 Islahat Fermanı’nın Müslüman olmayan halka önemli 

haklar tanımasına karşılık burada gayrimüslim Osmanlı vatandaşları ile yabancıların yoğun olarak 

ikamet etmeleriydi ve bunların çoğu, belediyeyi başka ülkelerde görmüş ve önemini kavramışlardı. Bu 

sebeple burada belediye kurmak ve yerleştirmek daha kolaydı. Ek olarak liman kentinin sorunlarının 

yoğunlaştığı bir bölgeydi burası. Daireye verilen görevler Şehremanetine verilen görevlerle aynıydı. 

Beyoğlu’nda gerçekleşen en önemli hizmet sokakların petrol lambası ile aydınlatılmasıydı o da 

1865’te gerçekleştirildi. 

Belediyeler, Osmanlı siyasal sisteminde yurttaşlık temeli oluşturmak için çabalanmadı. Daire 

yazışmaları Fransızca ve Osmanlıca yapılmaktaydı. Meclis üyelerinin çoğunluğunu yabancı uyruklular 

oluşturuyordu (Ortaylı, 1978: 19).  Meclis üyelerinin 4’ü yabancı uyruklu, diğerlerinin büyük 

çoğunluğu da Osmanlı vatandaşı gayrimüslimlerdi. Dolayısıyla Daire'de iki dilde uzman memurlar 

istihdam edilmekteydi. Bu uygulama 1878 yılına kadar devam etti. Daire müdürü de Fransızca bilen 

kişilerden atanmaktaydı. Meclis üyeleri, padişahın onayı ile belirleniyordu. Üye olabilmenin şartları 

ise, en az 10 yıl İstanbul'da ikamet etmek ve Beyoğlu-Galata semtinde en az 100.000 kuruşluk bir 

emlake sahip olmaktı. Mecliste 7 asil üyeden başka "müşavir" statüsünde dört de yabancı uyruklu üye 

yer almaktaydı. Bu üyeler de, asil üyelerin şartlarına benzer nitelikleri taşıyan kişiler arasından 

Babıali'nin seçimi ve padişahın onayı ile göreve gelmekteydiler. Yabancıların da belediye meclisinde 

görev alması, Osmanlı dışında başka bir ülkede görülmeyen bir uygulama idi. Vakanüvis Ahmet Lütfi 

Efendi, Altıncı Daire'nin ilk teşkilinde atanan memur ve meclis üyelerinin içinde Müslüman ahaliden 

pek kimsenin olmadığını belirtir (Aktepe, 2000). 

Altıncı dairenin başına ilk olarak Fransızca bildiği için Kamil Bey getirildi. Kamil Bey’den 

sonraki görevlilerde Fransızca bilenler arasından padişah tarafından seçildi. Altıncı Daire isminin 

temeli ise, Tanzimat’ın mimarlarından Mustafa Reşit Paşa ve Ali Paşa’nın Paris’te bulundukları sırada 

kaldıkları semtin adının 6. Daire olmasına dayanır (Eryılmaz, 2011: 205). 

Altıncı Daire’ye olağandışı bazı gelirler tahsis edildi. Yani bu daire ayrıcalıklı bir bütçeye 

sahip oldu. Daire bu ayrıcalığını Cumhuriyet’e kadar sürdürmüştür. İlk belediye binası, ilk belediye 

mahkemesi hatta yabancı uyruklu müşavir meclis üyeleri burada karşımıza çıkmıştır. Her şeye rağmen 

burada bir yerel yönetim biriminden değil merkezi bir büro gibi çalışan bir kurum vardır (Ortaylı, 

1990: 71). 

İstanbul’da kentleşme toplumsal tabakalaşma etkisi de yarattı. “Burjuva beklentiler”, 

gelenekler ile dünyevi yaşam özlemleri kentte sürekli olarak değer ikilemi yaratmıştır. Bu ikilemler 

karşısında çağdaş kent hizmetlerinin görümü zorunlu bir hal almış 6. Daireden kentin diğer bölgelerine 

zamanla yayılan bir yapı halini almıştır. Osmanlı’da kent sakinlerinin farklılaşan gelir düzeyleri, 

Batı’da ise buhar ve elektriğin kent ulaşımı, aydınlatma gibi alanlarda kullanılması özellikle 

İstanbul’da bir beklentiye temel hazırlamıştır. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan dönemde kıyı 

yerleşim alanlarında kentleşme görülür (Toprak, 1990: 75). 

Gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları Beyoğlu’ndaki 6. daire, 1913 yılına kadar varlığını 

sürdürdü. Bu tarihte, daireler kapatılarak belediye işleri İstanbul Şehremaneti bünyesinde tek elde 

toplandı. 

Altıncı Daire-i Belediye’nin bazı zayıf noktaları şunlardır (Ortaylı, 1978: 30-31): 

 Belediyelerin akçal güçleri oldukça sınırlıdır; 

 Karar organları kentin seçkinlerinden oluşmaktadır, halktan olan temsilciler 

bulunmamaktadır ve 



 Daha önce kent hizmetlerini yürüten vakıflar, işlevsel olarak kaldığı için, hizmetlerde 

çakışmalar olmaktadır. 

Altıncı Belediye Dairesi, büyükşehir belediyesi Şehremaneti’nin bir şubesi olarak kurulduğu 

halde, Şehremaneti’ne bağlanmayıp doğrudan Babıali’ye bağlandı. Hükümet, 6. Belediye Dairesi’nin 

başarılı olması için her türlü gayreti gösteriyordu. Kaynakların önemli bir kısmı buraya aktarıldı amaç 

Avrupa tarzında bir belediyenin İstanbul’da işlerliğini göstermekti ama başarılı olunamadı. Ancak geri 

dönüş yoktu. Belediye Daireleri başarılı bir kent yönetimi sağlayamayınca, 1868’ de “Dersaadet 

İdare-i Belediye Nizamnamesi” çıkarıldı ve Şehremaneti kuvvetlendirilmeye çalışıldı (Eryılmaz, 

2011:205). Bu nizamname ile birlikte önceden kurulması kararlaştırılan 14 Belediye Dairesi’nin 

faaliyete geçirilmesinden söz edildi. Ancak dairelerin çoğunda bırakın belediye meclislerinin 

kurulmasını personel bile tayin edilemedi. 

Bu nizamnameye göre İstanbul’da kurulacak olan 14 belediye dairesi, ayrıcalığı olan 6. 

Belediye dairesi gibi doğrudan hükümete bağlı olmayacak, Şehremanetine bağlanacaklardı. Altıncı 

Daire’nin kuruluşu çok masraflı olduğundan diğer belediye dairelerinin kuruluşu istenilen şekilde hızlı 

olmadı. Altıncı Daire’den sonra kurulan belediye daireleri de gayrimüslimlerin çoğunluk sağladığı 

yerlerde; ikinci olarak Adalarda 7. Belediye Dairesi kuruldu. Daha sonra Tarabya Belediye Dairesi 

kuruldu (Yeniköy ve Beykoz Daireleri ile birlikte toplam 5 belediye dairesinin kuruluşu 

tamamlanabilmiştir.). Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi’nin getirdiği en büyük yenilik her 

dairenin kendi meclisinin olmasıydı. Bu meclislerin içinden seçilecek olan 3 üye ile başkanı, 

İstanbul’un bütünü için kurulan Cemiyet-i Umumiye-i Belediyeye gönderecekti (Bayrakçı, 2011: 92). 

On dört belediye dairesinin ise her birinde bir başkan ile bir daire meclisi bulunacaktı. Daire 

başkanları, Babıali tarafından tayin edilmekteydi. Daire meclislerin üyeleri ise halkın seçimi ile 

işbaşına geleceklerdi. Fakat gerek 1868 Nizamnamesinden, gerekse 1877 Dersaadet Belediye 

Kanunu'ndan sonra daire meclisi üyelikleri için seçimlerin yapılamadığı ve dolayısıyla da Cemiyet-i 

Umumiye-i Belediye'nin de II. Meşrutiyet'e kadar toplanamadığı anlaşılmaktadır (Eryılmaz, 2014). 

1868 Nizamnamesine göre Şehremanetinin 3 organı vardı: 

1. Şehremini    :  hükümet tayin etmekteydi. 

2. Şehir Meclisi    : hükümet seçmekteydi 6 üye. Bugünkü belediye 

encümeni. 

3. Cemiyet-i Umumiye-i Belediye: belediye dairelerinin başkanları ile daire meclislerinin 

kendi üyeleri arasından seçtikleri kişilerce meydana gelmekteydi. Şehremini 

başkanlığında Şehremaneti Meclisi (Şehir Meclisi) ile birlikte çalışacaktı. Bugünkü 

Büyük Şehir Belediye Meclisi. 

III.Aşama: 1877'de Dersaadet Belediye Kanunu ile Vilayetler Belediye Kanunu (Meşrutiyet 

Dönemi Belediyeleri) 

Belediyenin hukuki tohumu I.Meşrutiyet ile birlikte atıldı. 

Osmanlı Parlamentosu, İstanbul için Dersaadet Belediye Kanunu ve diğer iller için ise 

Vilayetler Belediye Kanunu olmak üzere iki yasayı kabul etti. Osmanlı yönetimi, İstanbul'u diğer 

vilayetlerle eşit görmüyordu. Dolayısıyla ayrı bir kanunla düzenlenmesini istemişti. Bu kanunlarla 

Osmanlı’da belediye yönetsel bir yapı olarak kabul edilmenin ötesinde tüzel kişilik kazandı. Ortaylı bu 

cümlesini şu madde ile destekler: Belediye Meclisinin görevlerine ilişkin 3. Madde belediye 

meclisinin, belediye aleyhine açılan davalarda taraf olduğunu belirtir (Ortaylı, 1990: 72). 

I.Meşrutiyet döneminde kabul edilen 1876 Anayasası’nın 112. maddesinde belediye işlerinin, 

seçimle işbaşına gelecek belediye meclislerine gönderileceğini hükme bağlamış ve belediyelerin özel 

bir kanunla düzenleneceği ifade edilmişti. Öngörülen belediye örgütleri İstanbul’un bütün kentlerinde 

kurulamadı. Bunun üzerine 1877’de toplanan ilk meşrutiyet meclisi Osmanlı Parlamentosu’nun 



belediyelerler ilgili kabul ettiği ilk yasa, “ Dersaadet Belediye Kanunu” oldu. Meşrutiyet yönetimi, 

Beyoğlu- Galata Belediyesi’nin ayrıcalıklarına son vererek diğer belediye daireleri gibi 6. Belediye 

Dairesi’ni de Şehremaneti’ne bağladı. Dersaadet Belediye Kanunu’nda da eskiden olduğu gibi 

belediye yönetimi, Şehreminliği ve Belediye Daireleri olmak üzere iki bölümden oluşuyordu 

(Eryılmaz, 2011: 206). Bu yasayla İstanbul’daki 14 Belediye Daire sayısı 20’ye çıkarıldı (Keleş, 2012: 

159). 

Dersaadet Belediye Kanunu ve Vilayet Belediye Kanunu Türkiye’de ilk belediye teşkilat 

kanunu olup bu kanunlarla birlikte Osmanlı Dönemi’nde gerçek belediyeler ortaya çıkmış, belediyeler 

tüzel kişilik kazanmış, belediye meclisinin görevleri ve hukuksal konumu ayrıntılı olarak düzenlenmiş, 

kent büyüklüğüne göre belediye meclislerinin oluşturulması öngörülmüştür. Meclis belediye işlerini 

görüşüp karara bağlamak ve bütçeyi hazırlamakla yükümlüydü. Ulusçuluk akımının güçlenmesi 

nedeniyle her üyeye Türkçe bilme zorunluluğu getirilmişti (Ortaylı, 1973, 20-21). Yani seçilme 

hakkını elde edebilmek için aday Türkçe bilmeliydi. 

Dersaadet Belediye Kanunu’n belediyelere verdiği görevlerin bir kısmı yerine getirilemedi, bir 

kısmı merkezi hükümet tarafından yürütüldü yani kentsel hizmetler farklı eller tarafından 

yürütülüyordu. Örneğin su işleri vakıflara aitti. Osmanlı’daki belediye örgütü hala zayıf ve güçsüzdü. 

Mali güçsüzlük ve yetkisizlik-koordinasyon zayıflığı belediyelerin sıkıntısının temeliydi. Belediye iş 

görmek için merkez bürokrasisiyle yığınla yazışan bir örgüttü. Belediyelere şu görevler verilmiş idi 

(Ortaylı, 1990: 72): 

 imar işlerini düzenleme ve kontrol,  

 bayındırlık hizmetleri,  

 aydınlatma,  

 temizlik,  

 belediye mallarının yönetimi,  

 belediye gelirlerini toplamak 

 Pazar ve alışveriş kontrolü,  

 hijyenik tedbirler almak,  

 mezbaha ve okul açmak,  

 itfaiye görevi,  

 emlak tahriri,  

 nüfus sayımı (son iki görev günümüzde merkezi devlet tarafından yürütülüyor). 

İstanbul Şehremaneti'nin önceki yapısında bir değişiklik yaratmadı. Organlar ve işlevler şu 

durumda idi (Eryılmaz, 2014):    

Şehremaneti’nin organ ve işlevleri: 

 Şehremini: padişah tarafından tayin edilecekti. Şehremini, aynı zamanda İstanbul'un 

da valisiydi. 

 Şehremaneti meclisi: üyelerden birinin doktor, birinin de mühendis olması koşulu ile 

padişah tarafından atanan 6 kişiden oluşacaktı. Meclisin başkanı da, padişah 

tarafından atanacaktı.  

 Cemiyet-i Umumiye-i Belediye: şehremininin başkanlığında, Şehremaneti meclisi ve 

bağlı belediye daireleri meclisleri başkanları ile söz konusu meclislerin üyeleri 

arasından seçecekleri ikişer üyeden oluşacaktı. Bu cemiyet Mayıs ve Ekim olmak 

üzere yılda 2 kez toplanır. 

Belediye dairelerinin organları ise:  



 Başkan: Başkan, belediye meclisi üyeleri arasından merkez tarafından 2 yıllık süre 

için atanacaktı. 

 Daire Meclisi:  Üyeleri iki yıllığına halk tarafından seçilecek ve sayıları, nüfus 

durumlarına göre, 8-12 üyeden meydana gelecekti. Her yıl 6’sı değişirdi ve ücret 

almadan görev yaparlardı (Toprak, 1990: 76- 77). 

1855-1877 dönemi, İstanbul ve taşradaki belediyelerin ortaya çıkması ve kurulması sürecini 

ifade eder, 1877'den sonraki dönem de, belediyelerin hukuki bakımdan statülerinin belirginleşip, tüzel 

kişilik kazandığı ve siyasi niteliklerinin oluştuğu dönemdir. 1877 Dersaadet Belediye Kanunu ile ilk 

defa tek dereceli seçim esası getirilmiş, gizli oy ve açık sayım esası benimsenmiştir. Kanun, seçme ve 

seçilme hakkına sahip olabilmek için belirli bir emlak vergisi vermeyi zorunlu hale getirmiştir. Seçme 

ve seçilme hakkına sahip olabilmek için öngörülen emlak vergisi mükellefi olma kuralı, Avrupa 

ülkelerinde böyle bir kural uygulanmakta olduğu için, belediye kurumu da oradan alınınca, bu kural da 

alınmıştır. Eryılmaz meclis üyeliğine seçme ve seçilme koşullarını ise şöyle aktarmıştır (Eryılmaz, 

2014):  

Seçmen olabilmek için; 

 İlgili belediye dairesinde oturmak ve  

 Orada bulunan emlaki için yılda 100 kuruş vergi vermek,  

 Osmanlı vatandaşı olmak,  

 Medeni haklara sahip bulunmak,  

 Cinayet suçundan mahkûm olmamak ve  

 Erkek olmak gerekmektedir. 

Meclis üyeliğine seçilebilmek için ise; 

 30 yaşını tamamlamış olmak,  

 Yıllık 250 kuruş emlak vergisi vermek,  

 Osmanlı vatandaşı olmak,  

 Türkçe konuşabilmek,  

 Aklı yerinde olmak,  

 Bir kişinin hizmetkârlığında bulunmamak,  

 Medeni haklara sahip bulunmak,  

 Bir yıl hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olmak,  

 Geçici olarak hizmeti-i ecnebiye imtiyazına haiz olmamak,  

 Ecnebi tabiiyeti iddiasında bulunmamak,  

 Şehremanetinde ve belediye dairelerinde müstahdem veya söz konusu kurumlarla 

müteahhitlik işleri içinde olmamak,  

 Belediye sınırları içinde hâkimlik memuriyetinde bulunmamak,  

 Müflis olmamak ve erkek olmak gibi özellikler gerekiyordu (Md. 40-41). 

Dersaadet Belediye Kanunu’nun “1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ortaya çıkardığı sıkıntılar, 

bu savaşa bağlı olarak başkente yığılan muhacir kitlesi ve ekonomik durumun kötülüğü gibi olumsuz 

bir ortamda yürürlüğe girdiği için uygulanamadı. Meclis-i Mebusan'ın süresiz tatil edilmesi ile, halkın 

seçme hakkı elinden alındığı için, belediye meclisleri için seçimler yapılamadı. Hükümet, belediye 

dairelerinin başına birer reis tayin etmek suretiyle belediye işlerini yürütmeye çalıştı. Belediyecilik, 

yerinden yönetime dayalı özerk bir statü olarak ele alınmamakta, daha çok bayındırlık ve kent 

hizmetleri örgütü biçiminde düşünülmekteydi. Gerçi Osmanlı Devleti'nin çok milletli etnik ve dini 

kimliği, hasta adam niteliği, iç karışıklıklar, ayrılıkçı hareketler, savaşlar ve ekonomik sıkıntılar, siyasi 

temsil ve özerklik esasına dayanan bir belediyeciliğin kurulması ve sürdürülmesinde en önemli 

engelleri oluşturmaktaydı. Osmanlı yönetimi, içte ve dışta ayakta kalma mücadelesi verirken, Batılı 

anlamda belediyeciliğin bütün gereklerinin yerine getirilmesi pek kolay değildi. (Eryılmaz, 2014)” 



IV. Aşama: II.Meşrutiyet’in İlanı ve Yapılan İlk Belediye Seçimleri 

1908’de II.Meşrutiyet’in ilanından sonra, ilk belediye seçimleri yapıldı. İlk Cemiyet-i 

Umumiye toplantısı da bu tarihte gerçekleşti.  

İttihat ve Terakki idaresinin 1912’de çıkardığı Dersaadet Belediyesi Hakkında Geçici Kanunu, 

belediye dairelerinin tüzel kişiliklerinin ve meclislerinin ortadan kaldırılması sebebiyle tarihten gelen 

merkeziyetçilik zihniyetini net bir şekilde yansıtmıştır. Bu yasa ile (Keleş, 2012: 159);  

 İstanbul’daki belediye dairelerini kaldırmış, onların yerini Belediye Şubeleri almıştır. 

Her şubeye merkez tarafından bir müdür atanır ve şubelerinde encümenleri vardır. 

 Şehremaneti Meclisi’nin yerini de Encümen almıştır.  

 Yeni kurulan Belediye Şubelerinin sayısı 9’dur. 

 Yerel örgütün başında bulunan Şehremini atamayla göreve gelmeye devam etmiştir. 

Dersaadet Belediye Kanunu ve Vilayet Belediye Kanunu çeşitli değişikliklerle 1930 tarihli ve 

1580 sayılı Belediye kanununa kadar uygulanmıştır. 1912 Dersaadet Belediyesi Hakkında Geçici 

Kanun’un getirdiği sistem 1930 yılına kadar devam etti (Bayrakçı, 2011: 93).  

1877 ile 1913 (Keleş’e göre 1912) mevzuatı arasında belirgin farklar vardır: 1877’de daireler 

Şehremaneti’nde bağımsız tüzel kişiliğe sahiptir. Dairelerin, bütçe tanzimi, mukavele akti, mülk 

sahibi, alacaklı, borçlu olma, vergi tahsili gibi kamu tüzel kişilerinin yapabilecekleri tüm işlemleri 

yürütme yetkisi vardı. Yani 1877 Şehremaneti belediyeler birliği gibidir. Dairelerin faaliyetlerini 

kontrol eder, daireleri ilgilendiren ortak işleri yürütür. 1913 mevzuatı ise bu yapının tersine belediye 

dairelerinin ve Şehremaneti’nin tüzel kişiliğini yok eder (Toprak, 1990: 77). 

Taşrada ise ilk olarak 1861 Vilayet Nizamnameleri ile yerel meclisler oluşturma yoluna 

gidildi. Bu nizamnamelerin ilki olan Lübnan Nizamnamesi, Osmanlı eyalet yönetiminde, yerel halkın 

yönetime katılmasının ilk somut örneği olmuştur. Her topluluk kendi temsilcilerini seçecek ve bu 

şekilde yerel meclis üyeleri belirlenecekti. Fakat bu nizamname başarısız oldu. 

Taşradaki modern beledi örgütlere ait hükümler ise 1864 yılındaki Vilayet Nizamnamesi ile 

başlamıştır. Nizamnameyle Osmanlı eyalet yönetim sisteminde değişiklikler yapılmıştır. Nizamname 

hükümleri, sancak ve kaza merkezlerinde seçilmiş üyelerden kurulu belediye meclisleri öngördü ancak 

bu gerçekleştirilemedi (Bayrakçı, 2011: 92). Uygulamada bu meclislerin tüzel kişiliğinin olup 

olmadığı tartışmalıdır. Zaten bu meclisler her kazada kurulamamıştır. Bazı gayretli valiler bu 

meclisleri kurdurtmayı başarmıştır (Ortaylı, 1990: 71). Vilayet nizamnamesinden sonra özellikle liman 

kentlerinde ve önemli ulaşım merkezleri olan yerlerde yani ekonomik olarak biraz daha gelişkin 

yerlerde belediye kurulmaya başlandı (Eryılmaz, 2011: 206).  

1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile İstanbul dışındaki yerleşim birimlerinde 

yani taşrada batılı anlamda belediye teşkilatlarının kurulmasının temeli atıldı. vilayet, sancak ve 

kazaların merkezi olan her şehir ve kasabada belediye işleri için bir belediye meclisi bulunacağı 

belirtildi (Bayrakçı, 2011: 92). Ortaylı, bu belediye meclislerini birer yerel yönetim birimi olmadığını, 

merkezi hükümetin bu organlarda mutlak yetkiye sahip olduğunu ve danışma işlevlerinin olduğunu 

söyler. 

1864 ve 1871 Nizamnameleri, 1861 Nizamnamesi’nden sonra merkezin yükünü hafifletmek, 

yerel halkın yönetime katılmasını sağlamak amacıyla uygulanmak istenmiş, katılım ön plana çıkmış 

ancak seçimlerde merkez belirleyici olmuştur. Merkezi hükümet belirlediği isimleri alt meclislere 

yollardı. Çoğunluğu hükümetin belirlediği memurlardan oluşan alt meclislerde kendilerine sunulan 

listeden seçim yaparlardı ve son sözü vali söylerdi. Bu nizamnamelerle meclis üyelerinin o beldenin 

“seçkinlerinden” olma koşulu getirilmiştir. Meclis üyeliğine aday olmak için belirli bir düzeyin 

üzerinde vergi veriyor olmak ve 30 yaşını geçmemiş olmak gerekiyordu. Meclis, sadece belediye 



hizmetleri konusuyla ilgilenebiliyordu adalet ve maliye konuları meclisi aşan konulardı (Ortaylı, 1974: 

13- 36).1 

Eryılmaz’ın Vilayetler Belediye Kanunu ile ilgili aktarımına değinecek olursak aynen şu 

şekildedir: Şehir ve kasabalarda belediye örgütlerinin yaygınlaşması 1877 Vilayetler Belediye Kanunu 

ile gerçekleşti. Bu Kanun, belediyeye adeta tüzel kişilik de kazandırıyordu Şehremanetinde olduğu 

gibi vilayetlerdeki belediye yönetimine ilişkin statü de 1930 yılına kadar devam etti (Eryılmaz, 2011: 

207). Her şehir ve kasabada belediye işleri için belediye meclisi öngören bu kanun, belediye meclisine 

üye olarak seçilebilmek için, gerekli olan emlak vergisi miktarı, 250 kuruştan 100 kuruşa 

düşürülmektedir. Seçmen olabilmek için de yıllık 50 kuruş emlak vergisi ödemek gereklidir. Belediye 

meclisi, yöre nüfusunun durumuna göre 6-12 kişiden oluşacak ve 4 yıl hizmet görecektir. Belediye 

başkanı, belediye meclisi üyeleri arasından devletçe atanacaktır. Ancak bu hüküm, 1914 yılında 

değiştirilmiş, belediye başkanının, belediye meclisi üyeleri arasından atanması kuralı kaldırılmıştır. 

Bunun yerine kanunda "erbab-ı iktidardan bir zat" ın atanması kuralı getirilmiştir (Eryılmaz, 2014). 

Belediye gelirlerinde İstanbul ve taşra belediyeleri arasında eşitsizlik yaşanıyordu. Az gelişmiş 

kent, örgütleşemeyen kentler olduğundan belediye hizmetlerinde eksik iş görümü ve eski ile yeninin 

birlikteliği göze çarpıyordu. Ortaylı, bu durumu birkaç örnekle özetler: belediye hizmetlerinde denetim 

mekanizmasının yokluğu, taşra belediyelerinin bazılarında yangın söndürmek için kullanılan basit bir 

yangın tulumbasının bile olmaması… Ayrıca o dönemde halk kendi üretimini tükettiği içinde hal gibi 

bir tesiste ortaya çıkmamıştır. Seçim dediğimiz demokratik yöntem ise İstanbul’da görülemezken, 

taşradaki seçim anlayışı ise vali ve mutasarrıfların tayininden ibaretti. 19. Yüzyılda mahallede yaşayan 

hemşehriler olarak halk kendi mahallesinin ihtiyaçlarını kendisi giderirken zamanla bu Klasik Osmanlı 

anlayışı terkedilmiş her işi belediyeden bekler olmuştu. Belediyede güçsüz olduğundan bu hizmetleri 

yerine getiremediği için kaldırımları kendisi tamir ettiren, lağımları temizleten yeri geldiğinde onarım 

yapan halk sürekli belediyeden şikâyet etmeye başlamıştı (Ortaylı, 1990: 72-73). 

Osmanlı’da yerel yönetimler alanında yapılan düzenlemeler, Osmanlı siyasal sisteminin 

çağdaşlaşma çabalarının bir sonucudur. Çağdaşlaşma çabaları Osmanlı’nın içerisinde bulunduğu 

sorunlarından kurtulma umudundan kaynaklanmaktadır. 

4. DEMOKRASİ VE YEREL YÖNETİMLER ARASI İLİŞKİYE YÖNELİK GÖRÜŞLER 

I.Görüş: Tolman Smith’e göre yerel yönetimler, gücünü geleneklerden alan, demokratik seçim 

ilkesine aykırı ve gereksiz kuruluşlardır. 

II.Görüş: Moulin ve Langrod’e göre yerel yönetimler ile demokrasi arasında ilişki kurulması, 

yerel yönetimlerin demokratik işleyişinin genel demokrasi olarak anlaşılması sonucu oluşan bir 

yanılgıdır. 

III.Görüş: John Stuart Mill’e göre yerel yönetimler ile demokrasi arasında doğrudan ve 

zorunlu bir ilişki vardır. Yerel yönetimler, demokrasinin kurulması ve yerleşmesi için okul görevi 

yapacaktır. 

Günümüzde ise 3 hâkim görüş var bu konuyla ilgili ve bu 3 görüşte demokrasinin yerel 

yönetimlere, yerel yönetimlerinde demokrasiye ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır. 

I.Görüş: Yerel Yönetimler, küçük yerleşim birimlerinden başlayarak kurulduğundan en küçük 

birimlere kadar kendi kendini yönetme ve katılımı sağlayıcı bir yapıya sahiptir. 

II.Görüş: Yerel yönetimler, temsili demokrasi yolu ile halka demokrasiyi yaşayarak öğreten 

kurumlardır. Bu nedenle de demokrasinin beşiğidir. 

                                                            
 



III.Görüş: Tarihsel olarak yerel yönetimler demokrasinin kökenini oluşturur. Demokrasi 

geleneğinin yerleşmesi tarihsel sürece dayanan yerel yönetim geleneğinin bir ürünüdür. 

5. YEREL DEMOKRASİ KAVRAMI 

Yerel demokrasi: Belirli bir yaşam alanında kararların orada yaşayanlarla birlikte alınmasıdır. 

Yerel yönetimler:  

• Yönetime katılım,  

• Hizmetlerde etkinlik,  

• Demokratik uygulamalar,  

• Özgürlük  

gibi demokrasinin pek çok değerinin hayata geçirildiği mekânlar olarak, toplumun 

demokratikleşmesine önemli katkılar sağladıkları için yerel demokrasiler olarak adlandırılır.  

Yerel demokrasi noktasında demokrasi kültürünün yerel düzeyde yaşatılması bir gerekliliktir. 

Buradan yola çıkılarak yerel alanda ne kadar güçlü bir demokratik kültür oluşturulabilmişse, yerel 

demokrasi de o kadar güçlü bir biçimde vardır denebilir. 

6. YEREL KATILIM 

Siyasal katılma, vatandaşların siyasal sistem karşısında tutumlarını ve davranışlarını belirleyen 

bir kavramdır. Bunu sadece seçimlerde oy kullanmakta ibaret sanmak eksik ve yanlış bir anlayış olur. 

Katılma basit bir meraktan yoğun bir eyleme kadar uzanan geniş bir tutum ve faaliyet alanını kapsar 

(Kışlalı, 2006: 2019). 

Yurttaşın, kamu yönetiminin karar ve eylemlerini etkileyebilme şansına sahip olmaları gereği, 

genel kabul görmüş bir düşüncedir ve katılım bir haktır. Katılma, özel kişilerin siyasal kişi ve 

etkinlikleri etkilemek üzere giriştikleri yasal davranışlardır. Katılma, çağdaş toplumları geleneksel 

olanlardan ayıran önemli bir ölçüttür (Çukurçayır, 2012: 38-39). 

Yerel yönetimlerde, yönetime katılma hakkı kamu hizmetlerinin üretiminde halkın görüş ve 

önerilerinin alındığı toplantılardan, meclis toplantılarına, şeffaflığın sağlandığı bilgi edinme 

hakkından, şikâyet, öneri ve taleplerin belirtildiği dilekçe hakkına kadar yerel sorunların ve taleplerin 

çözümlenmesi sınırları içerisinde gerçekleşir. Yerel Katılım, kentlinin karar odaklarına ulaşabilmesi ve 

onu etkileyebilmesidir. Eğer kentli bu karar odaklarına ulaşamıyorsa, onun için yerel yönetim ile 

merkezi yönetim arasında bir fark kalmaz ve yerel yönetimin varlık nedeni ortadan kalkar (Tekeli, 

1992: 113).  

 

 

Tablo: Toplum katılımının faydaları 

 



Kaynak: T.C. İçişleri Bakanlığı, 2012: 11. 

7. SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

Sivil toplum örgütleri, halkın taleplerinin yönetime iletilmesinde en önemli en işlevsel 

araçlardan birisi olarak yerel düzeyde demokrasinin sağlanması için yardımcı bir mekanizmadır. Sivil 

toplum demokrasiyi tabana yaymayı, katılımı arttırmayı ve demokratik bir toplum oluşturmayı 

amaçlar. Günümüzde sivil toplum kuruluşları, güçlü bir yerel demokrasinin oluşması için gerekli 

görülmektedir. Bu örgütler güçlendikçe demokrasinin de güçleneceği varsayılıyor. 

8. SONUÇ 

Demokrasi kavramı tarihsel köken itibariyle yerel yönetimler/kent devletleri üzerinden 

yükselmiştir. Günümüzde ise yerel yönetimler denildiğinde özellikle “demokrasi” ve “katılım” 

öğelerine vurgu yapılmaktadır.  

Yerel yönetim geleneğinin tarihi, geçmişi ortaçağa kadar inen “komün” geleneğinden gelir. 

Yerel yönetimler, demokratik yaşama, demokrasinin gelişmesine türlü yollarla katkıda bulunan kamu 

tüzel kişisidir. Halkın kendi kendisini yönetmesine olanak verir. Halk demokrasi eğitimini, yerel 

yönetimler içinde kazanır. Bir başka deyişle yerel yönetimlere halkın katılımı, onun aynı zamanda 

siyasal eğitimini de sağlar.  

Osmanlı dönemini incelediğimizde görüyoruz ki, Osmanlı’da batı kaynaklı reformlar 

çerçevesinde gelişen yerel yönetimlerde amaç demokratik bir ortam yaratmak, katılımı sağlamak ya da 

yerel düzeyde bir özerklik yaratmak olmamıştır. Dönemin şartları Osmanlı’yı bu reformları yapmaya 

zorlamıştır bu yüzden de yerel yönetim sistemi tam olarak adem-i merkeziyetçi bir yapıya 

ulaşamamıştır.  

Osmanlı belediyesi kentin kendini yönetmesi anlamına gelmez. Osmanlı belediyesi, şehre ait 

işler anlamına gelir. Dönemin basınından belediye hakkındaki kamuoyu incelendiğinde siyasal 

katılım, demokratik terbiye ve denetim görememekteyiz. Tanzimat Döneminde belediye reformları 

halkın iradesi ile değil, devlet eliyle yürütülmüştür. Tanzimat Dönemi’nde her ne kadar belediye 

reformları devlet eliyle yürütülmüş olsa bile, hizmetlerde noksanlık olması halinde buna sessiz 

kalınmaması hemşehrinin iradesini, katılımını bize göstermesi açısından oldukça kıymetlidir.  

Tanzimat’ın akabinde ise en önemli adım atılmıştır ve muhassıllık meclisleri 

kurulmuştur. Bu meclisler 1864 Vilayet Nizamnamesi ile yürürlüğe giren, vilayet, sancak ve 

kaza idare meclislerine geçişe kaynaklık etmesi bakımından önemlidir. Muhassıllık meclisleri, 

bir yerel yönetim birimi değildi, daha çok mahalli idare kurulu niteliğinde bir organdı. Fakat 

yerel yönetim tecrübesinin ortaya çıkması açısından önemli bir girişimdi. Çünkü bazı 

üyelerinin seçim yoluyla belirlenmesi konusunda ilk defa önemli bir girişim yaşanıyordu. Bu 

meclisler, yerel yönetim kurullarına örnek teşkil etmesi bakımından ve yönetim tarihimizde 

seçim olayına zemin hazırlaması açısından çok önemlidir. 
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