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rildiği, bu sebeple de olgun bir insan ola
bilmek ve yüce gayetere erebilmek için 
sıkıntılara göğüs germek zorunda bu
lunduğu hatırlatıimaktadır. Böylece Hz. 
Peygamber'in karşılaşacağı güç şartla- · 

ra, müşriklerin ona uygulayacağı zulüm 
ve baskıya da işaret edilmektedir. Gücü
ne ve servetine güvenerek Allah'a karşı 
gelen kimselerin aldandığı, ayrıca insa
na maddi ve manevi birtakım nimette
rin verildiği , hayır ve şer yollarının gös
terildiği belirtilmekte, sarp yokuşa ben
zeyen hayır yolunun bir köle azat etmek 
veya açl!k ve kıtlık zamanlarında akra
badan bir yetimi yahut perişan durum
daki bir yoksulu doyurmak olduğu bil
dirilerek yardımtaşmaya verilen önem ve 
İslam'ın kölelik müessesesi karşısındaki 
tavrı ortaya konmaktadır. Ayrıca iman 
ettikten sonra birbirine sabır ve merha
meti tavsiye etmenin lüzum ve önemine 
dikkat çekilmiştir. Sayılan bu özellikle
ri taşıyaniara "ashabü"l-meymene" ( sağ 

tarafta rları , amel defterleri sağdan verilen
ler), Allah'ın ayetlerini inkar edenlere de 
"ashabü'l-meş'eme" (sol tarafta rl a rı , amel 
defterleri soldan verilenler) denildiği bil
dirilmekte ve bu sonuncuların kötü akı
betine işaret edilmektedir. 

Beled süresini okumanın faziletine dair 
Sa'lebi ve Vahidi gibi bazı müfessirlerin 

Muhakkak hattıyla Beled süresinin ilk avetleri 
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Übey b. Ka'b'dan rivayet ettikleri, Ze
mahşeri ve Beyzavi gibi daha sonraki 
müfessirlerin de eserlerinde yer verdik
leri, "Allah, 'la uksimü bi -haze'l-beled'i 
okuyanı kıyamet günü gazabından emin 
kılar" mealindeki hadisin uydurma ol
duğu kabul edilmektedir (bk. Zerkeşi, I, 
432) 
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BELEDiYE 

Şehir idare teşkilatını belirtmek için 
XIX. yüzyıldan itibaren 
kullanılan bir tabir. 

_j 

Etimotojik olarak belde ve bilad keli
meleriyle bağlantılı olmakla beraber bu
günkü anlamıyla kullanılışı Tanzimat dö
neminin Arapça ve Şark dillerine yaptığı 
bir katkı , bir yeni icattır. XIX. yüzyılda 
belediye teşkilatı Ii. Mahmud devrinde 
başlayan reformlarla bugünkü yapısına 

· kavuşmuştur. Şüphesiz daha önce de Os
manlı ve İslam şehirlerinde böyle bir teş
kilat ve bu görevleri yerine getiren me
murlar olmuştur. Mesela Safeviler devri 
i ran'ında kalantar bir beldede bir cema
atin yargıç, yönetici ve saltanat karşısın
da temsilcisidir. XVII. yüzyılda seyyah J. 
Chardin, J. B. Tavernier ve modern ira
nistler'den H. Busse, Culfa şehrine yer
leştirilen Ermeni hıristiyan ahalinin ba
şındaki bir Ermeni kalantardan söz eder
ler. Yine bu asırda emniyet müdürü me
sabesindeki daruga ve diğer yönetici
ler merkezden tayin edilen memurlardı. 
Lambton, XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüz
yılın başında modern Irak şehir idare
sinde daruga ve kalantarın şehrin "beg
lerbeg" denen yöneticisinden sonra gel
diğini söyler (EJ2 ling. L I, 9 78) Dolayısıy

la İslam dünyasının her yerinde bu gibi 
cemaat temsilcileri ve "öz yönetici " de-

nilebilecek muhtar görevliler olduğu an
laşılmaktadır. Selçuklu - Osmanlı şehirle

rinde de esnaf toncaları reisieri ve ayan 
gibi görevliler varsa da bunları her za
man bir belediye reisi gibi düşünmek 
zordur. 

Klasik İslam çağında şehir idaresi, alt 
yapı hizmetlerinin ve tesislerinin kurul
ması bakımından parlak örnekler gös
termiştir. Ancak bu yönetim geç Orta
çağ Avrupası'ndaki gibi bir belediye ve 
seçimli bir meclis örneğine dayanmadı
ğ ı için klasik İslam ve Osmanlı şehir ida
resini böyle bir mahalli idare kalıbı için
de düşünmemek gerekir. Esasında is
lam şehir idaresi başka bir anlayış ve 
müesseseleşmeye dayanmaktadır. 

Şehirde mahalli idare, siyasi- hukuki 
bir kavram ve sosyal- idari bir kurum 
olarak geç Ortaçağ Avrupası'nın ürünü
dür. Sahip olduğu mali kaynakları ken
di organlarının kararları doğrultusunda 
kullanan muhtar bir mali-idari yapı ve 
bu yapının hükmi şahsiyet kazanması 
yoluyla şehirlerin muhtar idareye sahip 
olması, gerçekte XII. yüzyı l Avrupa'sın

da başlayan ve etkileri bugüne kadar 
uzanan bir tarihi gelişmedir. 

Doğu İslam şehrinde belediye nizarnı
nın temeli hisbe müessesesidir. Hisbe 
şer'f bir müessesedir ve İslam şehrinde 
haram olanın işlenmesinin, sonradan 
muhtesib denilecek olan amme otorite
si tarafından önlenmesini emreder. Bu 
kurallar bütününün uygulanması için şe
hirde önleyici bir kolluk hizmeti gelişti 
(bk. HİSBE). Ayrıca bazı hizmetler vakıf 
müessesesince karşılanırdı. Vakıf mües
sesesi, vakfın statüsü ve dokunulmazlı
ğını şehirdeki alt yapı ve bazı sosyal hiz
metleri şer'i kaidelerle himaye altına ala
rak herhangi bir idari otoritenin veya 
cemaatin usulsüz müdahalelerinden ve 
değiştirmesinden de korurdu. Şehrin ha
kimi (adli merci) bu alanda kontrolcü 
fonksiyonu da yüklenirdi. Bu görev va
kıfları, asayişi, şehirdeki üretim hare
ketlerini, esnaf, tüccar ve halk grupları
nın kontrolünü kapsardı. Bununla bera
ber İslam şehrinde adli merciin (kadı) bu 
fonksiyonları yüklenmesi en gelişmiş ör
neğiyle bir kurulu nizarn olarak Osman
lı devrine aittir. 

Osmanlı şehrinin yönetimi ve yargı gö
revi ilmiye sınıfından olan kadılara bıra

kılmıştı . Kadı sadece şehrin değil civa
rındaki köylerle nahiyelerin de mülki 
amiri ve yargıcı idi ve buna "kaza daire
si" denirdi. Merkez bürokrasisinin üyesi 
olan kadı belirli bir süre için tayin edi!-



diği bu bölgede yargının. kolluk işleri

nin. mal! görevlerin ve şehir yönetimi
nin sorumlusuydu. Klasik Osmanlı dö
neminde şehir yönetiminde beledf, mül
k! ve adli görev aynı elde toplanmıştı. 
Kadı güvenlik amiri ve vakıfların dene
ticisiydi. Kadının bu görevleri yerine ge
tirmesi için kendisine yardımcı olan ba
zı başka görevliler. kurumlar ve gruplar 
vardı. Subaşı, böcekbaşı, çöplük subaşı
sı, mimarbaşı gibi Yeniçeri Ocağı men
subu subaylar ve görevliler, genel güven
likten temizlik ve imar düzeninin sağ
lanmasına kadar çeşitli alanlardaki kol
luk görevini yerine getirmekteydiler. Yi
ne kadının . büyük merkezlerin değişik 
semtlerinde bulunan "ayak naibi" denen 
vekilieri onun adına narhın uygulanma
sını kontrol etmek, bölgelerindeki dava
lara bakmak ve esnafı teftiş etmekle 
görevliydiler. Osmanlı taşra idaresinde 
genellikle büyük memurların personeli 
onların özel hizmetlileridir. Kadı da gö
rev yerine kendi kapı halkı (özel personeli) 
ile gelir ve giderdi veya gittiği yerde ba
zı kimseleri istihdam ederdi. Kadıların 

belediye veya mahkeme gibi müessese
Ieşmeyi temsil eden belli bir mekanları 
yoktu. Hangi binaya yerleşirlerse orası 
mahkeme veya kadılık dairesi sayılırdı . 

Hatta başşehir istanbul'da bile belli bir 
kadılık dairesi olmadığı, ancak ll. Mah
mud döneminde istanbul kadısının Bab-ı 
Meşfhat'ın bir bölümüne yerleştirildiği 

ve devamlı dairesinin burası olduğu bi
linmektedir. 

Kadı merkez! hükümet tarafından ta
yin edilip şer'! ve örfi kaidelere göre şeh
rin idaresini ve mahkemeyi yürüttüğün
den onun ve yardımcı personelinin ma
halli halk tarafından seçilip denetlenme
si veya idareye halk temsilcilerinin bu
günkü belediyelerde olduğu gibi seçim
le gelip katılmaları söz konusu değildi. 
Ancak fiyat tesbiti . narh konması gibi 
ekonomik işlerde, kolluk görevinin yeri 
ne getirilmesinde, mali işlemlerin yürü
tülmesinde. vergi konması ve toplanma
sında kadı halkın ve esnafın temsilcisi 
sayılan kimselere başvurduğu takdirde 
bunlar yardımcı olurlardı. Esnaf lonca
larının temsilcileri olan esnaf kethüda
larının. şehir ileri gelenlerinin (vücOh -i 
belde). gayri müslim ruhani reisierin var
lığına rağmen bu gibi kimselerin şehir 
yönetimine katılmak için devamlı kurul
lar halinde toplanıp çalıştıkları söylene
mez. Şu halde Tanzimat devrine kadar 
Osmanlı İmparatorluğu içindeki şehir ve 
eyalet idaresinde vakıflar gibi ekonomik-

sosyal kuruluşlardan, cemaat teşkilatla
rından söz edilebilmekle birlikte bugün
kü belediye gibi bir mefhum ve kurum
dan. hatta bir iki istisna dışında idare
ye yardımcı olan devamlılık kazanmış 

mahalli kurullardan söz etmek mümkün 
değildir. Bu belirtildiği gibi toplum sis
teminin. idari felsefenin ve hayat tarzı
nın bünyesinden ve yapısından ileri gel
mektedir. Bu yapıyı XIX. yüzyılda Tan
zimat'ın idari felsefesi ve benimsediği 
tarz değiştirecektir. 

ll. Mahmud devrinde klasik kolluk teş
kilatı olan yeniçerilik kaldırılınca 1827' de 
İhtisab Nezareti'nin kurulmasıyla, Tanzi
mat devri şehir yönetiminin temeli oluş
turuldu. Şehirlerde vergi toplamak, asa
yişi sağlamak, ekonomik faaliyetlerin, 
çarşı pazarın teftişi, sağlıkla ilgili kontrol 
başka bir yolla sağlanmak isteniyordu. 
İhtisab Nezareti bir müddet sonra ye
tersiz kaldı. çünkü XIX. yüzyılda şehirle
rin iman. alt yapının tesisi, inşaat kont
rolü, yangına karşı tedbirler almak gibi 
büyüyen şehrin idaresinde daha aktif 
ve yapıcı işleri yürüten bir teşkilata ge
rek vardı. Klasik dönemde Hassa baş
mimarının hesaplarını tutan memurun 
unvanı olan şehremini, şehrin idaresin
den sorumlu belediye reisi için kullanıl
maya başlandı. "Belediye", "daire-i be
Iediyye", "daire-i belediyye reisi" ve mec
lisi gibi tabirler ve unvanlar ise ilk defa 
istanbul şehrinin kibar ecnebi semti sa
yılan Galata- Beyoğlu Belediyesi için kul
lanılacaktır. Fakat modern belediye teş
kilatının başlangıcı şehremanetidir. As
lında gerek istanbul'da gerekse 1921 '
de Ankara 'da belediye reisierine hep 
şehremini denmiş, fakat taşralarda un
van meclis-i beledr reisi veya belediye 
reisi olarak geçmiştir. 

Şehrin kendini yönetmesi demek olan 
belediye, şehirleşen, zenginleşen yerleş
melerin doğurup geliştirdiği bir teşki
lattır ve Türkiye tarihinde bu tip beledi
ye geç gelişen bir kurumdur. Hatta taş
ra yönetiminde mahalli idare geleneği 
bir bakıma belediyenin dışında doğmuş 
ve belediyeden daha önde gitmiştir. Bu 
mahalli idare geleneği XIX. yüzyılda vi
layet. liva. kaza idare meclisleri ve mu
hassıllık meclislerinde mahalli halkın 

temsilcilerinin idareye katılmasıyla oluş
muştur. Tanzimat döneminde belediye 
devletin öncülüğünde yürütülen bürok
ratik reformların bir eseridir. 

XIX. yüzyılda Osmanlı şehirleri ve özel
likle dış dünya ile gelişen ilişkilerin dü
ğüm noktası olan liman şehirleri önemli 
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yapı değişiklikleri geçirmiştir. Avrupa 
ile gittikçe yoğunlaşan ekonomik ilişki
lere giren Doğu Akdeniz liman şehirleri, 
XIX. yüzyılın ticarr f aaliyetine uygun bir 
ulaşım ve hizmetler bütününe sahip ol
mak için yeni bir teşkilatlanmaya git
mek zorundaydılar. Bu liman şehirlerinde 
tüccar gemileri için karantina ve konak
lama tesisleri, uygun hıfzussıhha şart

ları ve düzenli bir şehir ulaşımı meyda
na getirmek başlıca mesele olmuştu. Ni
tekim daha Aydın demiryolu imtiyazı 

sözleşmeleri esnasında ingiliz tüccarları 
İzmir'de belediye kurulması teşebbüsü
ne girişmiş ve bunu kabul ettirmişlerdi 
(Kurmuş, s. 88) Gerçekten de imparator
luğun önemli liman şehirlerinin ilk bele
dr teşebbüsleri yapması göze çarpan bir 
özelliktir. Daha tipik bir uygulama ise bu 
gibi şehirlerde belirli bölgelerin modern 
beledr teşkilatlanmada diğer semtler
den önde gitmesiydi. istanbul'un iş böl
gesi olan Galata-Beyoğlu'nun Babıali çev
resinden önce modern beledr hizmetle
re sahip olması bunun delilidir. Bunun
la beraber modern belediyeler hiçbir za
man bütün beledr görevleri kusursuz ve 
eksiksiz yerine getirememişlerdir. Bu 
sebeple de geleneksel hizmet ve teşki
latianma biçimleriyle yenileri yanyana 
yürümüştür. Tanzimat'tan sonra narh 
birçok maddeden kaldırılmış olsa da et 
ve ekmek gibi Iüzumlu ihtiyaç maddele
rini kapsıyordu ve bu konuda istanbul'da 
sadrazam bile bizzat teftişe çıkıyordu. 
Bazı hizmetler ise tamamen vakıfların 
üzerindeydi. Mahalle. birçok görevin halk 
tarafından yerine getirildiği veya yüküm
lü olduğu bir idarr ve içtimar birimdi. 
Lonca teşkilatı resmen itibarını kaybet
mişti, ama iktisadr ve sosyal hayatta ha
la eski gelenek ve nüfuzunu şehirden 
şehire farklı da olsa sürdürüyordu. Os
manlılar'da modernleşme, eski kurum
ları lağvedip yerine yenilerini koymak
taki güçlük sebebiyle genellikle "kaide-i 
tedrrc" prensibine sadık kalmıştır. 

ll. Mahmud devri daha çok bazı temel 
klasik kurumların lağvedilmesiyle ve bu
na bağlı sarsıntılarla geçti. A. Cevdet Pa
şa' nın da belirttiği üzere yeniçeriliğin 

kaldırılması kolluk hizmetlerinde ve ba
zı idari kurumlarda kaçınılmaz olarak bir 
dizi sarsıntıya yol açmıştı ( Tezakir, N , 
2 ı 7-2 ı 9) . Yeniçeriliğin kaldırılmasından 
sonra tabii yardımcılarını kaybeden ka
dıların beledr görev ve yetkileri de azal
mıştı. Bu dönemde istanbul'da ve taş
rada olağan üstü yetkili "ihtisab nazırı" 
denilen görevliler ortaya çıkmış, ancak 
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bu terör dönemi memurları görevlerini 
ifa edemediğinden Tanzimat bürokrasi
si şehir yönetiminde ciddi problemlerle 
yüzyüze gelmişti. Tanzimatçı devlet ada
mı için belediyenin tek amacı şehrin ma
mur, güzel, temiz ve aydınlık olmasıydı. 
Mustafa Reşid Paşa daha Londra sete
ratinde iken ahşap binaların kagire çev
rilmesinden söz ediyordu (Baysun, s. 124) . 
Tanzimat reformcusu bu görüşleriyle , bir 
bakıma 1955-1960 dönemindeki yıkım 
ve imar faaliyetinin temelini oluşturan . 

geleneğini doğuran yöneticilerin bir ne
vi prototipi gibidir. Ancak Tanzimat dö
neminde Batı tipi belediye sistemi (com
mune) olduğu gibi alınmamıştır. Eğer be
lediye gerçekten böyle bir idari birim 
olarak düşünüise ve kabul edilseydi en 
azından örnek alınan Fransız sistemin
deki gibi köy idareleriyle şehir belediye
leri aynı statüye sokulurdu. Oysa bu iki
si birbirinden ayrılmış, bu ayırırnda da 
merkeziyetçilik endişesi kadar başşeh
rin ve önemli merkezlerin bir an önce 
modern leştirilmesi fikri önemli rol oy
namıştır. 

13 Haziran 1854 'te Kırım Savaşı' nın 
başşehirde meydana getirdiği hareket
liliği düzene koymak için istanbul Şeh
remaneti kuruldu ve Meclis-iVala tara
fından bununla ilgili bir nizarnname ha
zırlandı. Şehremanetinin başında mer
kezi hükümetçe tayin edilen bir merke
zi hükümet memuru (şehremini) bulu
nuyordu. Bunun görevlerine ve bunları 
yerine getiriş biçimine bakıldığında eski 
ihtisab nazırından pek farklı olmadığı 
görülür. Şehreminleri hem çok yetkili 
asayiş belediye görevlileri, hem de elde
ki araçların kıtlığından dolayı güçsüz 
idareciler olmuşlardır. 

Şehremininin yanında yine Babtali'nin 
seçimi ve padişahın tayiniyle görevlen
dirilen üyelerden kurulu bir şehremane
ti meclisi vardı. Bu üyeler esnaf ve ileri 
gelen bazı memurlardı. Meclisin görev
leri ise daha çok danışmanlıktı. Emane
tin mali gücü sınırlıydı ve bağımsız ge
lirlere sahip değildi. Masrafları devletçe 
ödenir, topladığı gelirleri maliyeye ve
rirdi; yani bağımsız bir komün maliyesi 
niteliği göstermekteydi (Mecelle- i Umür·ı 

Belediyye, ı , ı 369 vd.). Şehremanetinin 
mühendis ve kavaslardan (belediye za
bıtası) oluşan yetersiz bir kadrosu var
dı. Şu halde şehremaneti modern bele
diyecilik için iyi bir başlangıç sayılmama
lıdır. Ne şehreminleri ne de şehremane
ti meclisi üyeleri bu konuda bilgi, tecrü-
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be, hepsinden de önemlisi özerk statü 
ve yetki sahibi idiler. 

Osmanlı hükümeti, özellikle ecnebile
rin yaşadığı ve bir liman bölgesi olarak 
karşı karşıya kaldığı meselelerin yoğun
luk kazandığı Galata ve Beyoğlu'nda mo
dern beledi hizmetlerin görülmesini te
min etmek zorundaydı. Bu sebeple is
tanbul'un tamamında bir beledi hizmet 
teşkilatı kurulamazken hiç değilse bu 
bölgede modern beledi hizmetlerin gö
rülmesi istendi. Bu amaçla Paris örneği 
takip edilerek Altıncı Daire-i Belediyye 
kuruldu (Altıncı Daire-i Beled iyye Nizam
namesi, ı 1 Cemaziyelewel ı 274 1 28 Aralık 
ı 857 ve organların işleyişine dair Nizam
name-i Um O ml, 24 Şewal ı 2741 7 Haziran 
ı 858 tarihlidir) . Başına da Hariciye me
murlarından Karnil Bey getirildi. Daire
nin yazışmaları Fransızca idi. Daireye ola
ğan dışı bazı gelirler ayrıldı. Sefaretha
nelerin ve iş çevrelerinin bulunduğu Be
yoğlu ' nun beledi hizmetleri böylece irn
tiyazlı bir bütçe ile yerine getirilmeye 
başlandı. Gerçekten de Altıncı Daire-i 
Belediyye bu imtiyazına dayalı başarısı
nı Cumhuriyet dönemine kadar sürdür
dü. Hatta ilk belediye binası, ilk beledi
ye mahkemesi ve yabancı uyruklu mü
şavir meclis üyeleri de burada rastlanan 
istisnai bir uygulama idi. Bununla bir
likte Beyoğlu Belediyesi'nde de bayın

dırlık endişesiyle yönetilen bir merkezi 
hükümet bürosu niteliğinin ağır bastı

ğı belirtilmelidir (nizamname için bk. Dü.s
tur, ll, 460-463) 1868 yılında bu örneğe 
bakılarak bütün istanbul on dört bele
diye dairesine ayrıldı. Fakat uygulama
da her birinin başına bir nevi şeref paye
si olarak emekli bir yüksek memur ge
tirilen bu daireterin çoğunda beledi mec
lisler kurulup personeli bile tayin edi
lemedi ( ı 8 Cemaziyelahir ı 289 1 23 Ağus
tos 1872 tarihli nizamname, Düstur, ll, 450-
459). 

Osmanlı taşra şehirlerinde modern be
ledi teşkilatlanmaya 7 Cernaziyelewel 
1281 (8 Ekim 1864) tarihli vilayet nizam
namesiyle başlandı. Bu nizarnname ile 
!iva ve kaza merkezlerinde seçimli üye
lerden kurulan meclis-i belediler bulu
nacaktı. Ancak uygulamada görev ve ça
lışma düzeni bakımından bu meclisierin 
bir hükmi şahsiyeti olduğu bile tartış
malıdır. Zaten bu meclisierin her kaza
da kurulamadığı da bir gerçektir. An
cak bazı gayretli valiler (mesela Midhat 
Paşa Tuna ve Bağdat'ta görevli iken) bu 
meclisleri kurdurmuş ve nisbeten görev
lerini yapmalarına ön ayak olmuşlardır. 

Osmanlı belediyeleri, gelirleri kıt, per
soneli ya yok ya da çok yetersiz. dene
tim yetkisi ve kapasitesi bakımından pek 
etkisiz idiler. Normal olarak şehirleşme
nin başladığı bölgelerde bunların belirli 
bir varlık göstermesi mümkün oldu. Za
ten statüleri ve organlarının kuruluş ve 
çalışma sistemi yönünden de Batılı ör
neklerde olduğu gibi "komünal " bir ida
renin özelliklerini taşımadıkları bir ger
çekti. Taşrada ilk beledi hareket ticari 
faaliyetlerin arttığı yerlerde görüldü. Tu
na vilayeti şehirleri. Bağdat. Beyrut gi
bi liman şehirleri, yukarıda belirtilen se
beplerden dolayı bu alanda öncü olmuş
lardır. Bu dönemde belediyecilik muh
tar mahalli idare sistemine geçiş olmak
tan çok nafia ve beledi hizmet bütünü
ne yönelik bir kurumlaşma olarak dü
şünülmüş ve uygulanmıştır. 

Osmanlılar'da belediye teşkilatının te
melleri hukuki olarak 1. Meşrutiyet'te 

atıldı. Bu dönemde ortaya konan bele
diye statü ve uygulaması sonraki dönem
lere de damgasını vurdu. ilk Osmanlı 
Meclis-i Meb 'Osan'ı Tanzimat'ın başlan

gıcından beri rastlanan uygulamaların 
ışığı altında belediye kanununu ehliyet 
ve bilgi ile müzakere etmiştir. Mebusla
rın bütün itirazlarına rağmen hükümet 
istanbul ve vilayetler için iki ayrı kanun 
tasarısı hazırlamış ve bunlar kanunlaş
mıştır (27 Ramazan ı 294 1 5 Ekim ı 877 
Dersaadet ve Vi layet Belediye Kanunu). 
Bu kanunlarla Osmanlı ülkesinde bele
diye idari bir varlık olmaktan da öte
de bir hükmi şahsiyet kazanıyordu. Ni
tekim Belediye Meclisi'nin görevleriyle 
ilgili üçüncü maddede belediye meclisi
nin belediye aleyhine açılan davalarda 
taraf olduğu belirtilmiştir. Kanun beledi
yelere imar işlerini düzenleme ve kont
rol, bayındırlık hizmetleri. aydınlatma, 

temizlik, belediye mallarının yönetimi, 
emlak tahriri, nüfus sayımı (bu son iki 
görev bugün merkezi devletçe yürütülür), 
pazar ve alışveriş kontrolü, hüyenik ted
birler almak, mezbaha, okul açmak, it
faiye ve belediye gelirlerini toplamak 
gibi görevler yüklemiştir. Fakat bu gö
revlerin bir kısmı hiç yerine getirilmedi
ği gibi bir kısmı da uygulamada merke
zi hükümet organları tarafından yürü
tülmüştür. Osmanlı belediyelerinin bün
yevf zayıflığı bu dönemde de devam edi
yordu. Su işleri vakıflara. yol işleri Na
fi Nezareti'ne aitti. Belediye iş görmek 
için merkez bürokrasinin kapılarını ça
lan. en ufak iş için yığınla yazışan bir 
teşkilattı. Koordinasyon aksaklığı ve yet
kisizlik mali güçsüzlükle birleşmişti. 



1877 kanununa göre belediye organ
ları belediye reisi ve daire meclisinden 
ibaretti. Şehir veya kasabanın nüfusuna 
göre dört yıl için altı- on iki kişilik bir 
belediye meclisi seçilir, üyelerin yarısı 

iki yılda bir kura ile değiştirilir. reis ise 
bu üyelerin arasından hükümet tarafın
dan seçilip tayin edilirdi. Meclisin tabip, 
baytar. mühendis gibi müşavir üyeleri 
de vardı (kanun metni ve tahlili için bk. 
O. Nuri, Muhtasar Mecelle-i Umar-ı Bele
diyye, s. 78-8 ı) Uygulamada taşradaki 
meclis reisieri mahalli eşraftan seçiliyor
du. istanbul belediye reisieri ve 1877'
den sonra şehremaneti meclis üyeleri 
hep tayinle bu göreve gelmişlerdi. Mec
lis belediyenin işlerini tartışıp karara 
bağlar. yıllık bütçeyi hazırlar. inşaatla

ra karar verir. mukavele hazırlar. mali 
kontrolü yapardı. Ayrıca personeli tayin 
ve azietme yetkisine de sahipti. Uygula
mada. belediye meclisleri şehrin mese
lelerini tartışırken üyelerin dışında o ye
rin ileri gelenlerini de toplantılara davet 
ediyordu. Taşra belediye meclisleri yılda 
iki defa o yerin vilayet. liva veya kaza 
idare meclisleriyle birlikte toplanıp büt
çeyi hazırlar ve tasdik ederdi. Cem'iyyet-i 
Belediyye adı verilen bu karma toplantı 
merkezi hükümetin aşırı vesayetinin bir 
başka göstergesiydi. 

Belediye meclis üyeleri yirmi beş ya
şını geçmiŞ, Osmanlı uyruklu ve yılda en 
az SO kuruş emlak vergisi veren kimse
lerden seçilirdi. İlginç bir şart da Türk
çe bilme mecburiyeti idi. Bu konu Mec
lis-i Meb'üsan'da Arabistan vilayetleri 
mebuslarının itirazına sebep olduysa da. 
milliyetçilik akımının tesirli olması se
bebiyle kabul ettirilmişti (Meclis-i Meb'a
san Zabıt Ceridesi, 40. in'ikad, s. 313) 

Belediye gelirleri bahsinde de istan
bul ve taşra belediyeleri arasında eşit
sizlik vardı ve taşra belediyeleri kendi
lerine ayrılan hayali gelirleri tahsil ede
miyorlardı . Belediyelerin görecekleri hiz
metler ancak bu şartlar dahilinde eksik 
olarak gerçekleştirilebildi. Osmanlı şe

hirleri esasen içtimal teşkilatlanmada 
eksiklik içindeydiler. Ne esnaf ne de tüc
car yeni bir teşkilatianma teşebbüsü 
gösteriyordu. Bu eksiklik belediye hiz
metlerinde de göze çarpıyor. eski ile 
yeni yan yana yaşıyordu. Mesela beledi 
denetim pek etkisiz kalmakta, koruyu
cu sağlık hizmetleri gereğince yerine ge
tirilememekteydi. Bazı taşra belediyele
ri basit bir yangın tulumbasından bile 
mahrumdu. Şehir içi ulaşımının aksaklı
ğı ulaşım araçlarının belediyece temi-

nini engelliyor, otarşik yapılı şehirlerde 
herkes tükettiğinin çoğunu kendi üret
tiğinden merkezi bir pazarlama ve da
ğıtım gerçekleştirilemiyor. hal ve mez
baha gibi tesislerin kurulması da kağıt 
üzerinde kalıyordu. 

Temizlik ve aydınlatma işi istanbul, 
Selanik, Beyrut ve İzmir gibi şehirlerde 
ancak kısmen yerine getirilebiliyordu. 
Beyoğlu bölgesinin havagazına duydu
ğu ihtiyaç Kasımpaşa için bir lükstü. Za
ten bu gibi belediye hizmetleri büyük 
şehirlerde yabancı şirketler için çekici 
bir iş alanıydı. Tramvay, su, elektrik kı
sa zamanda yabancı imtiyaziara konu 
oldu. Öte yandan belediye seçimleri de 
her yerde yapılamadı. İstanbul seçim 
görmezken taşrada seçim. bazı yerler
de vali ve mutasarrıfların belediye mec
lisine üye tayin işleminden ibaretti. 

Ancak bu yetersiz teşkilatlanmaya rağ
men belediye idarelerinin 1880 'lerden 
itibaren şehir ve kasabalarda mevcudi
yetlerini hissettirmeye başladığı da bir 
gerçektir. Belediye reisieri protokolde 
yerini alıyor. her yerde cılız da olsa bir 
belediye hizmeti göze çarpıyor ve asıl bu 
sebeple de münewer zümre ve bürok
rasi belediye denen müessesenin ne ol
duğunu düşünüp tartışıyor, gazete ve 
dergilerde tenkitler veya teklifleri ihtiva 
eden makaleler göze çarprnaya başlıyor
du. ll. Abdülhamid'in yirmi beşinci cü
lüs senesinde birçok sancak merkezin
de benzer mimari tipte belediye binala
rının (daire-i belediyye) inşası tamamlan
mıştı. Arnavutluk'ta Görüce, Kırkkilise , 

Bursa, Edirne gibi yerlerdeki bina re
simleri en iyi örnekler olarak gösterili
yar ve basında yer alıyordu (Ma 'lamat, 

sene 1318, 260-261. sayılar vd). Bazan 
tenkitler de çıkıyordu. Mesela Halep şeh
r inde belediye teşkilatının tamamlan
madığı ve şehrin imarının sadece hükü
met konağı ile istasyon arasına münha
sır kaldığı. bunun sebebinin her 40.000 
nüfusa bir belediye dairesi kurulmasını 
emreden kanun hükmünün uygulanma
masından doğan ihmal olduğu yazılıyor
du. Daha da ilginci aynı yazar, belediye 
reisierinin taşrada müntehib meclis aza
sı arasından seçilmesini ehliyetsiz kim
selerin bu makama geliş sebebi olarak 
göstermekteydi. Dolayısıyla ehil bir me
murun bu vazifeye tayini seçime tercih 
ediliyordu (Bedil Nüri, s. 21-26) . 

Kadastro ve tahririn ancak İstanbul 
Beyoğlu Belediye Dairesi'nde tamam
landığı. bu vazifenin belediyelere devre-

BELEDiYE 

dilmemesinin şikayet konusu olduğu da 
görülmektedir. Belediye seçimlerinde be
lirli miktarda vergi verenlerin aday veya 
seçmen olmaları usulü ise umumi ka
bul görmüş gibidir. Ülkede mahalli yö
netimler üzerindeki merkeziyetçi vesa
yet bu sebeple bir gelenek halini almış
tır. ll. Meşrutiyet'te İstanbul'da ilk be
lediye seçimleri yapılarak muhtar bir be
lediyecilik uygulamasına geçilmesi ön
görülmüşse de bu projeden çok çabuk 
vazgeçilmiştir. Vilayetlerde ve merkez
deki uygulamalara bakınca Meşrutiyet 
idaresinin bu alanda da genel merkezi
yetçilik eğilimine saptığı görülür. Özel
likle 1913 geçici vilayet kanunu mahalli 
demokrasiye ve yönetime bütün özerk
lik kapılarını uzun süre kapatan bir uy
gulamaya başlangıç oldu. İstanbul Bele
diyesi ise merkeziyetçi uygulamayı da
ha 191 O'da değiştirilen "Dersaadet Be
lediye Kanunu" ile pekiştirmişti. Buna 
göre İstanbul Belediyesi dokuz şubeye 
ayrılıyor, her birinin başına maaşii bir 
müdür tayin ediliyordu. 

1. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda , 

şehremini olan Topuzlu Cemil Paşa dö
neminde 18 Kanunuewel 1338 (31 Ara
lık 1922) tarihli bir "Teşkilat-i Belediyye 
Kanün-ı Muvakkatı" çıkarıldı. Bu kanun. 
bir süreden beri görülen uygulamanın 
kağıda dökülmüş biçimi idi. Böylece gü
ya İttihat ve Terakki'ye muhalif ideoloji
ye sahip Hürriyet ve İtilaf Fırkası da ik
tidarı döneminde eski partinin şehre

mini ile merkeziyetçi bir eğilimi onayla
mak zorunda kalıyordu . Belediye teşki
latı merkeziyetçi bir esasa göre yeniden 
kuruluyordu. Bununla beraber beledi 
hizmet ve teşkilatianmadaki ikiliği bu 
kanunun da ortadan kaldıramadığı be
lirtilmelidir. Vakıflar, natia. liman reisii
ği gibi müesseseler. şehir hayatının can 
damarı sayılan hizmet alanlarında ya 
muhtar ya da merkezi hükümete bağlı 
olup belediyeden tamamen ayrı idiler. 
Böylece belediye teşkilatı modern şeh
rin gerektirdiği bütünlüğe yine sahip 
olamamıştır. Özellikle asayiş konusu mer
kezi devlet organlarınca yürütüldüğün
den belediye kendi alanındaki kolluk gö
revini bile yerine getirememiştir. Bunun
la birlikte Osmanlı İmparatorluğu'ndan 
ayrılan Arap ülkelerinde belediye teşki
latının büyük ölçüde Osmanlı mirasına 
dayandığı belirtilmektedir. Hatta R. M. 
Hill bu Arap belediye teşkilatında da be
lediye zabıtasının (şurtatü'l-belediyye) za
yıflığının Osmanlı belediyesinin kolluk 
kuwetleri ve kolluk görevi alanındaki za-
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yıflığının mirası olduğunu söylemektedir 
(E/ 2 i İng . 1. I, 975). Bu hal son asır beledi
ye idareleriyle ortaya çıkan bir vakıadır. 

Ankara'yı merkez edinen yeni Türkiye 
Büyük Millet Meclisi hükümetinin 1921 
anayasası (hukuken 1876 anayasas ı ile bir
likte yürürlükteydil mahalli idarelere vila
yet düzeyinde büyük muhtariyet tanımış
tı (11-14. md.ler). Ancak fiiliyatta bunun 
tatbikine imkan yoktu. Bu dönem so
nunda Cumhuriyet idaresi Ankara'ya da 
İstanbul gibi ayrı bir şehremaneti ida
resi getirdi. 16 Şubat 1924 tarih ve 417 
sayılı kanunun yeniliği , seçecek ve seçi
lecek kimselerde emlak sahibi olma ve 
emlak vergisi verme şartı aramamasıy
dı (Tekeli-Ortaylı , s. 37) . Yeni devlet im
paratorluktan 389 adet belediye idare
si devralmıştı. Bu dönemde İstanbul Şeh
remaneti'nin problemleri ise yine sürü
yordu. Şehremini Dr. Emin Bey basma 
karşı kendini savunurken Beyazıt Mey
danı'na havuz. Heybeliada'ya iskele yap
tırdiğını ve şehre 300 adet sokak lam
bası taktırdığını icraat olarak söylemek
teydi (Vakit, 8 Eylül 1924). İstanbul'da ve 
Ankara'da da belediye problemli idi ve 
henüz reis ve aza seçimle gelmiyordu. 3 
Nisan 1930'da çıkarılan belediye kanu
nu ile de şehremini isim ve unvanı ile 
şehremanetleri kaldırılarak bütün teş
kilatların adı belediye olduğu gibi bele
diye meclisi vb. unvanlar da bütünüyle 
genelleştirildi. 
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BELEK b. BEHRAM 

1 

( r~ ,y ~ı 
Nurüddevle Belek b. Behram b. Artuk 

(ö. 518 / 1124) 

Harput, Dersim ve 
Halep emirliklerinde bulunan ve 
Haçlılar'la yaptığı savaşlardaki 

başarısı ile ün kazanan 

L 
bir Türk beyi. 

_j 

Gençlik dönemine dair fazla bilgi yok
tur. Selçuklu Sultanı M elikşah · ın ölümün
den ( 1092) sonra, saltanat iddiasında bu
lunan kardeşi Suriye Meliki Tacüddevle 
Tutuş Urfa Emiri Bozan'ı öldürterek Se
rüc 'u (Surüc) Sökmen b. Artuk'a ikta* 
etmiş, o da burayı yeğeni Belek'e ver
mişti. 

Tutuş giriştiği saltanat mücadelesin
de Berkyaruk'a mağlüp olarak hayatını 
kaybedince Belek amcaları Sökmen ve 
İ lgazi ile birlikte Tutuş'un oğulları Rıd
van ve Dukak arasındaki mücadelelere 
katıldı. Haçlılar Antakya'yı ele geçirdikten 
sonra bu şehri kurtarmaya gelen Kürbo
ğa kumandasındaki Büyük Selçuklu or
dusunda da görev alan Belek, kendi ida
resinden memnun olmayan Serüc halkı
nın şehri Urfa Kontu ı. Baudouin'e tes
lim etmesiyle buradaki hakimiyetini kay
betti (ı 098) Buna rağmen mücadelesini 
sürdüren Belek bir kısım Türkmen oy
maklarını etrafına toplayarak 11 00 yılın
da Serüc üzerine yürüdü ve Urfa'nın yeni 
kontu ll. Baudouin de Bourg ile Serüc 
senyörü Foulque de Chartres'i mağlüp 
etti. Bu mağlübiyet üzerine Antakya'ya 
giderek askeri yardım alan ll. Baudouin 
kendisine hücum eden Belek ile Sök
men'i mağlüp ederek geri çekilmek zo
runda bıraktı (1 10 ı). 

Mücadele etmekten yılmayan Belek, 
1104 yılında Arap asıllı Yaiş kabilesinden 
Fırat nehri kenarındaki Hadise ve Ane 
kasabalarını aldı. Fakat Hille'nin Arap 
emiri Seyfüddevle Sadaka'nın müdaha
lesi karşısında buraları terketmek zo
runda kaldı. Bu hadiseden sonra aynı yıl 
Haçlılar karşısında kazanılan Harran Sa
vaşı'na amcası Sökmen ile birlikte katı
lan Belek ertesi yıl Hanicar Kalesi'ni ele 
geçirmeye muvaffak oldu. Belek Musul 
Emiri Mevdüd b. Altun Tegin' in 111 O yı
lında Urfa bölgesine yaptığı büyük sefe
re İlgazi ile birlikte katıldı. Mevdüd Har
ran'ı Belek'in amcası İlgazi'ye ikta etti. 
Fakat Ahlatşah Emiri Sökmen el-Kutbi 

buna itiraz edince İlgazi ile aralarında 
anlaşmazlık çıktı. Neticede İlgazi 'yi ele 
geçiremeyen Sökmen el-Kutbi Belek'i 
yakalayarak zincire vurdu ve Muş böl
gesindeki Aydziats Kalesi· ne hapsetti. 
Sökmen el- Kutbf' nin ertesi yıl ölümü 
üzerine serbest bırakılan Belek, el-Cezi
re'ye dönerek amcası İlgazi'nin hizmeti
ne girdi. 1112 yılında Çubuk oğlu Meh
med Bey'in ölümü üzerine yanına topla
dığı Türkmenler'le birlikte harekete ge
çerek Harput (H ı snıziyad) ve çevresinde
ki kasabalar hariç olmak üzere Çubuk 
oğlu Mehmed Bey'in sahip olduğu bü
tün toprakları ele geçirdi ve Palu şehri
ni kendine merkez yaparak yeni bir bey
lik kurdu. 

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıcarslan 
1107 yılında ölünce oğullarından Tuğrul 
Arslan Malatya'da sultan ilan edildi. Tuğ
rul Arslan' ın yaşı çok küçük olduğundan 
annesi Ayşe Hatun, Emir İ larslan ile ev
lenerek onu oğluna atabeg tayin etti. 
Ancak kısa bir süre sonra İlarslan'ı hap
settiren Ayşe Hatun akıllı ve cesaretli 
davranışlarını takdir ettiği Belek ile ev
lendi (1 ı 13). Malatya'ya gelen Belek Tuğ
rul Arslan'ın atabegi oldu. Malatya, El
bistan ve çevresini beyliğine katarak top
raklarını genişletti, 111 S yılında da Har
put'u ele geçirdi. Kısa bir süre içerisin
de kuwetlenmesinden endişeye kapılan 
Mengücükler Belek'i zayıftatmak için fır
sat buldukça ülkesine girip yağmada bu
lunuyorlardı. Belek Mengücükoğlu'nu 

cezalandırmak maksadıyla Kemah ve Er
zincan bölgesini istilaya başladı (1120). 
Mengücükoğlu Belek'e karşı mukave
met edemeyeceğini anladığından kom
şusu Trabzon Dükü Konstantin Gabras'
tan yardım istedi. Ancak bu birleşik kuv
vetler Belek tarafından Bayburt yakın
larında ağır bir bozguna uğratıldı. Esir 
düşen Konstantin Gabras 30.000 dinar 
fidye karşılığında serbest bırakıldı . 

Belek, amcası İlgazi ile 1122 yılında Su
riye seferine katıldı ve Haçlılar' ın elinde
ki Zerdena Kalesi'ni muhasara etti. İlga
zi'nin bu sefer sırasında hastalanmasıy
la Haçlılar'a karşı devam eden savaşla
rın idaresini üzerine alan Belek, 13 Eylül 
1122'deUrfa Kontu Joeelin de Courtenay 
ile Birecik Senyörü Galeran du Puiset'i 
Serüc yakınlarında mağlüp ve esir etti. 
Bu iki Haçlı liderini Harput' a gönderip 
hapsettirdi, amcası İlgazi'nin 19 Kasım 
1122'de ölümünden sonra da Haçlılar'ın 
en büyük düşmanı haline geldi. 


