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ll." Meşrutiyet Dönemi istanbul 
Belediye Seçimlerinde Vefa Bölgesi 
Seçmen Profili 

TARKAN OKTAY* 

I. İstanbul'da Belediyelerin Gelişimi 

Klasik dönem Osmanlı şehir yönetiminde, yerel hizmetlerin düzenin
den sorumlu birden fazla kamu otoritesi ve hizmetlerin önemli bir kısmı
nı üstlenmiş vakıf, lonca, mahalle gibi sivil organizasyonların oluşturdu
ğu bir model söz konusuydu. Modern anlamda belediye uygulamalarının 
ilk örnekleri, uluslararası ticaretin ekonomik, sosyal ve fiziki dönüşüme 
uğrattığı en büyük doğu Akdeniz liman kenti olan İstanbul'da, devletin 
merkezileşme çabaları içinde olduğu Tanzimat döneminde uygulanmaya 
başlandı. 1855 yılında, Kırım Savaşı'nın yerel hizmetler alanında yaşanan 
problemleri daha da ağıdaştırdığı bir ortamda kurulan Şehremaneti, 1 bu 
alandaki ilk uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Ardından "belediye 
dairesi" modelinin benimsenmesiyle, 1857 yılında pilot uygulama Beyoğ
lu-Galata bölgesinde oluşturulan Altıncı Daire-i Belediye2 ile başlatıldı. 
Şehremaneti ve Altıncı Daire tecrübesi, klasik dönem şehir kurumları or
ganizasyonundan farklı olarak, yerel hizmetlerin tek elden yürütüldüğü 
belediye yapılarına geçiş sürecinin başlangıcını ifade ediyordu. 

Yaklaşık on yıllık Altıncı Daire uygulamasından elde edilen nispeten 
olumlu sonuçlar üzerine, 1868'de çıkarılan Dersaadet İdare-i Belediye 
Nizamnamesi3 ile Şehremaneti, on dört belediye dairesi ve Cemiyet-i 
Umumiye-i Belediye'den4 oluşan bir organizasyon haline getirildi. Bu
nunla birlikte, 1876 yılına kadar geçen on sekiz yıllık dönemde Tarabya, 

*Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yerel Yöne-
timler Programı Öğretim Üyesi · 
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Yeniköy, s Adalar,6 Beykoz ve Kadıköy7 belediye daireleri kurulabilirken, 
öngörülen on dört daire hedefine ulaşılamadı. 

1876'da I. Meşrutiyet'in ilanı ve sonrasında Meclis-i Mebusan'ın açıl
masıyla başlayan dönemde, belediyelerle ilgili önemli düzenlemeler yapıl
dı. Meclis-i Mebusan'ın ilk çıkardığı kanunlar arasında yer alan 1877 tarih
li Dersaadet Belediye Kanunu,8 1868' deki düzenleme ile benimsenen mo
deli temel alarakonu geliştiren, belediyelere tüzel kişilik kazandıran bir ni
teliğe sahipti. İstanbul' daki belediye yönetimi için Şehreman eti, yirmi be
lediye dairesi ve Cemiyet-i Umumiye-i Belediye'den oluşan bir model be
nimsenmişti. Ancak, Osmanlı-Rus Savaşının yenilgiyle sonuçlanması, ar
kasından Balkanlar'dan İstanbul'a yoğun göçmen akını yaşanınası ve söz 
konusu kitlenin ağır iaşe problemleri, Dersaadet Belediye Kanunu'nda ön
görülen modelin uygulanmasının ertelenmesine neden oldu. Yeni kanu
nun uygulanamaması sonucu İstanbul' da yerel hizmetler alanında oluşan 
otorite boşluğunu karşılamak üzere, Şehremaneti ve 10 belediye dairesin
den oluşan daha dar kapsamlı bir model benimsenerek 1880 yılında uygu
lamaya konuldu. Geçici bir düzenleme olarak uygulamaya konulan model, 
II. Meşrutiyet'in ilanma kadar yaklaşık 28 yıl uygulamada kaldı. 

II. Meşrutiyet'in ilanı sonrasında başlayan süreçte, Şehremaneti ve 
on belediye dairesinden oluşan yapı kaldırılarak Dersaadet Belediye Ka
nunu bütünüyle uygulamaya konuldu. Şehremaneti yanında belediye 
daire sayısı kanun gereği yirmiye çıkarıldı. İstanbul'da ilk kez olarak be
lediye seçimleri gerçekleştirildi. Bugünkü büyükşehir belediye meclisi 
benzeri bir yapı ve fonksiyona sahip Cemiyet-i Umumiye-i Belediye, 26 
Aralık 1908'de ilk kez toplanarak çalışmalarına başladı. 1912 yılında Şeh
remaneti ile belediye daireleri arasındaki anlaşmazlıklar gerekçe gösteri
lerek belediye daireleri şubeye çevrildi ve sayıları yirmiden dokuza indi
rildi.9 Belediye meclisleri kaldırılarak yerlerine encümenler oluşturuldu. 
II. Meşrutiyet dönemindeki uygulamalar ve hukuki altyapıya yönelik ça
lışmalar, belediyelerin daha kurumsallaşmış bir yapıya kavuşmalarını 
sağladı.l0 İstanbul'da kurulan bu belediye yapısı, 1930 yılında çıkarılan 
1580 sayılı Belediye kanununa kadar yürürlükte kaldı. 

II. Belediye Seçimlerinin Gelişimi 

1855'de kurulan Şehremaneti'nin ilk yapısında yer alan şehremini ve 
Şehremaneti meclisi üyelerinin tespiti ile ilgili olarak atama yöntemi be
nimsenmişti. Babıali'nin önerdiği kişiler arasından padişah tarafından 



Semt ve insan lll_ 

atama yapılıyordu. 11 Seçim yöntemi belediyelerle ilgili olarak ilk kez Al
tıncı Daire-i Belediye'nin kurulma sürecinde gündeme geldi. Konu ile il
gili resmi yazışmalarda, belediye daire reisi ve daire meclisi üyelerinin 

tespitinde, Avrupa'da genel kabul gören bir ilke haline gelmiş seçim yön

teminin uygulanma gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte, 

daha önce uygulamada yer almayan bir yöntemin birden bire hayata ge

çirilmesinin ortaya çıkarabileceği muhtemel problemlerden kaynakla

nan endişeler de belirtilmektedir. Sonuçta, seçim yönteminin uygulan

ması ileri bir tarihe ertelenmiş ve Altıncı Daire'nin reis ve meclis üyeleri

nin tespitinde atama yöntemi kabul edilerek uygulanmıştı. 12 

Atama ile belirlenen Altıncı Daire meclis üyeleri için belediye daire sı

nırları içinde 100 bin kuruş değerinde emlak sahibi olmak ve 10 yıldır İs
tanbul' da ikamet etmek yönünde şartlar getirilmişti. 13 Modem anlamda

ki belediye modellerine geçiş sürecinde seçim yöntemiyle ilgili olarak da
ha önce Osmanlı yönetim düzeninde uygulanmayan mülk temelli ayırı

mın örneği, Altıncı Daire meclisi üyelik şartlarında karşımıza çıkmaktadır. 

1868 tarihli Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi'nde Şehremane

ti organlarının belirlenmesinde uygulanan atama yöntemi, aynı şekilde 

benimsenerek devam ettirildi. 14 Söz konusu kanunda, seçim alanındaki 
en önemli gelişme, belediye daireleri ile ilgiliydi. Buna göre, meclis üyelik

lerinin tespiti için mevcut uygulamada kullanılan atama yöntemi yerine, 

seçim yönteminin uygulanması öngörülüyordu. Belediye daire reisieri 
hakkında uygulanan atama yöntemi ise, aynı şekilde sürdürülmekteydi. 

Bir seçim kurulu tarafından yürütülmesi öngörülen seçimde, 21 yaşında ve 

2500 kuruş gelir getiren emlakasahip olan erkeklerin oy kullanmasına im
kan tanınmıştı. Aday olabilmek için 20 yaşında ve yıllık 5 bin kuruşluk ge

lir getiren emlakasahip olmak, belediye, askeriye ve zaptiyede görevli ol

mamak şartlarını taşımak gerekiyordu. Yedi gün süreli seçimde gizli oyla

ma ve açık tasnif yöntemi geçerliydi. 15 Kanundaki bu hükümlere rağmen, 
1876'ya kadar geçen sekiz yıllık dönemde kanunda öngörülen on dört dai

re-i belediyeden, kurulabilen altısında, kanundaki hükmün aksine seçim 

yöntemi yerine reis ve meclis üyeleri için atama yöntemi uygulandı. 

I. Meşrutiyet'in ilanı, belediye alanında seçim yönteminin kullanıl
masıyla ilgili önemli adımları da beraberinde getirdi. Kanun-ı Esasi'nin 

112. maddesinde, şehirdeki yerel hizmetlerden sorumlu yönetim birimi 

olarak tanımlanan belediyelerin, meclis üyeliklerinin tespitinde seçim 

yönteminin uygulanacağı yönünde düzenleme yapıldı. 16 İkinci olarak, 
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belediye daire reisierinin yeni düzenleme ile seçilmiş meclis üyeleri için
den atanmasına imkan tanındı. ı 7 Seçim yönteminin yaygınlaştıruması 
ve belediye organlarının belirlenmesinde bir ilke olarak kullanılması ka
nun düzeyinde ifade edilmekle birlikte, Şehremaneti organlarından şeh
remini ve şehir meclisi üyelerinin belirlenmesinde kullanılan atama yön
temi, kanunda aynı şekilde benimsenmişti. 

Dersaadet Belediye Kanunu'nda seçim yönteminin kapsamında ger
çekleştirilen genişletme yanında, seçmen ve adaylar hakkındaki şartlar 
da yeniden düzenlendi. Oy kullanma hakkına sahip kişiler; 25 yaşını dol
durmuş, Osmanlı vatandaşı, erkek, belediye dairesinde ikamet eden, dai
re sınırları içindeki emlakı için yılık asgari 100 kuruş vergi veren, medeni 
haklardan yasaksız ve cinayetten malıkurniyeti bulunmayan kişiler ola
rak tarif edilmektedir. 18 Adaylar için gerekli şartlar; seçime gireceği da
irede ikamet etmek, 30 yaşını doldurmak, daire sınırları içindeki emlakı 
için yıllık en az 250 kuruş vergi vermek, akli melekesi tam ve medeni hak
lardan kısıtsız olmak, müflis olmamak, cinayet ve serserilik suçundan 
malıkurniyet almamak, yabancı bir devlet hizmetinde veya vatandaşlığı 
iddiasında bulunmamak, Şehremaneti, belediye daireleri veya zabtiyede 
çalışmamak, belediye dairesinde hakimlikle görevli olmamak, belediye 
hizmetlerinde müteahhitlik yapmamak, Türkçe konuşabilmek ve Os
manlı vatandaşı olmak biçiminde düzenlenmişti. 19 

Dersaadet Belediye Kanunu hükümlerinin, yukarıda belirtildiği gibi 
Osmanlı-Rus Savaşı sonrasındaki süreçte uygulanmasının ertelenmesi 
üzerine 1880'de oluşturulan ve 1908'e kadar uygulamada kalan Şehre
maneti ve on belediye dairesinden oluşan modelde, belediye daire mec
lisleri ve müdürleri hakkında atama yöntemi uygulandı. Dolayısıyla, yu
karıda belirtilen Dersaadet Belediye Kanunu'nun seçimle ilgili hükümle
ri de uygulanma imkanı bulamadı. II. Meşrutiyet'in ilanı sonrasında Der
saadet Belediye Kanunu uygulamaya konuldu ve Eylül 1908 tarihinde ya
pılan belediye seçimleri sonucunda yirmi belediye dairesinin tümüne iş
lerlik kazandırılarak belediye meclisleri açıldı. Seçilmiş belediye meclis
lerinin içinden atanan daire müdürleri göreve başladı.20 

III. Seçim Süreci 

Belediye daire meclisi üye seçimi, kanun uyarınca Aralık-Şubat ayla
rını kapsayan bir süreçte yapılmaktaydı. Seçim işlemleri, yetkili bir kurul 
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niteliğindeki ve hakem rolüne sahip "İntihab Komisyonu (Encümeni)" 

tarafından yürütülürdü. Seçim sürecinde öncelikle, seçmen ve aday ka

yıtları her mahalle için çıkarılır ve kanunda yer alan süreler çerçevesinde 

halka ilan edilirdi.21 Oylama işleminin Şubat ayının birinci günü ile 

on uncu günü arasında yapılması öngörülmüştü. Malıailelerin ilan edilen 

oy kullanma günlerine göre seçmenler, belediye daire merkezine gelir ve 

tercih ettikleri altı adayın yazılı olduğu oy pusutasını kapalı zarf içinde 

seçim sandığına kullanırdı. Oylamanın bitiminden sonra, İntihab Ko

misyonu tarafından sandık açılır ve açık tasnifyöntemiyle yapılan sayım 

sonucunda alınan oy miktarına göre düzenlenen 30 kişilik liste ile seçim 

sonuçları ilan edilirdi. 22 

1908 yılında yapılan ilk belediye seçiminden bir yıl sonra 1909' da, 

meclis üyelerinin yenilenmesi için öngörülen W yıllık süre dolmadığın

dan seçime gidilmemişti.23 1910 yılında meclis üyelerinin kura ile tespit 

edilen yarısının yenilenmesi amacıyla seçim yapıldı. Sonraki yıllarda, be

lediye meclis üye sayısının yarısını oluşturan, görevinde iki yılı doldur

muş üyeler yerine seçim yapılarak yenileme gerçekleştirilmekteydi. Bu 

çerçevede, üye sayısı on iki olan Beyazıt Belediye Daire Meclisi'nin yeni

lenmesi amacıyla yapılan seçimde, altı üye için oy kullanılıyordu. 

IV. Beyazıt Belediye Dairesi ve Vefa Bölgesi 

Belediye dairesi biçimindeki yönetim modelinin İstanbul'un geneli 

için geçerli kabul edildiği ve İstanbul'un toplam on dört belediye dairesi

ne ayrıldığı 1868 tarihli Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi'nde su

riçi bölgesinde Ayasofya, Aksaray ve Fatih'den oluşan üç daireli bir yapı 

düzenlendi.24 1877'ye gelindiğinde, belediyelerin daha küçük ölçekte 

planlandığı ve sayılarının yirmiye çıkarıldığı Dersaadet Belediye Kanu

nu'nda, suriçinde Beyazıt, Sultanahmet, Fatih ve Samatya belediye da

irelerinin kurulması öngörülüyordu.25 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında 

yirmi daireli yapının uygulanamaması üzerine 1880'de kurulan on bele

diye daireli yeni yapılanınada suriçindeki bölümlenme Beyazıt, Fatih ve 

Cerrahpaşa Belediye Daireleri biçiminde düzenlendi. 26 

1908'de Dersaadet Belediye Kanunu'nun uygulamaya konulması 

kapsamında birinci daire olarak Beyazıt Belediye Dairesi kuruldu. Harita 

I' de yer aldığı gibi, Beyazıt Belediye Dairesi'nin sınırları; Unkapanı'ndan 

başlayarak Saraçhane'ye oradan Şehzadebaşı, Beyazıt, Divanyolu ve Sul

tanahmet istikametini izleyerek Ahırkapı'da denize ulaşıyordu. Beyazıt 
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Harita 1 1910 yılında Belediye Daireleri ve Vefa Bölgesi 
Kaynak: Dersaadet'in ı326 ve ı327 Senelerine Mahsus Sıhhi İstatistiki, 

Dersaadet, ı328. 

Dairesi ekonomik, kültürel ve dini bakımdan İstanbul'un en önemli mer
kez bölgesindeydi. 19. yüzyılda şehrin merkez bölgesinin Galata-Beyoğ
lu'na kayması yanında Şişli ve Boğaz'daki yeni yerleşim yerlerinin geliş
mesi, Beyazıt Belediye Dairesi'ndeki fonksiyonların gerilemesine yol aç
makla birlikte, bölgenin önemi sürmekteydi.27 

Vefa Bölgesi, Harita l'de görüldüğü gibi, Beyazıt Belediye Dairesi'nin 
batısında bir konuma sahipti. Merkezi'nde Vefa Camii'nin yer aldığı böl
ge, incelenen dönemdeki yerleşime göre; kuzeyde Şebsefa Hatun Camii, 
Mehmet Paşa Mescidi ve Katip Şemseddin Mescidi, kuzeydoğuda Süley
maniye Külliyesi, güneydoğuda Kalenderhane Camii, güneyde Şehzade 
Külliyesi, Kuzeybatıda Zembilli Ali Efendi Türbesi, batıda Çinili Hamam 
ve güneybatıda Hüsam Bey Mescidi ve Gazanfer Ağa Medresesi ile çerçe- . 
velenmiş alanı kaplıyordu. Vefa bölgesi, Unkapanı'ndan Bahçekapı'ya 
uzanan liman alanı ile Mercan, Mahmud Paşa, Kapalıçarşı bölgelerinde 
yer alan ticaret bölgesinin yakınında, Süleymaniye ve Şehzade külliyele
ri gibi dini merkeziere bitişik, ağırlıklı olarak konut fonksiyonuna sahip 
bir yerleşim özelliğine sahipti. 
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Harita 2 1910 yılındaVefa bölgesini oluşturan malıailelerin bugünkü yerleşiıne 

göre konumları 

1910'da altmış dört mahalleden oluşan Beyazıt Belediye Dairesi için
de Vefa Bölgesi, Harita 2' de görüldüğü gibi sekiz mahalleye ayrılmıştı.28 
Hoca Teberrük Mahallesi, bölgenin batı kısmındaydı. Adını, Hoca Te
berrük (Yahya Güzel) Mescidi'nden alıyordu. Mescidin vakfiye tarihi 
1476'dır.29 Bölgenin güneydoğusundaki Molla Hüsrev Mahallesi, 1465 
tarihli vakfiyeye sahip aynı adlı mescidin etrafındaydı.30 Bölgenin gü
neybatısındaki Revani Çelebi Mahallesi, Koğacılarda yani Bozdoğan Ke
meri'nin Haliç tarafında aynı adlı mescit etrafını kaplıyordu.31 Mesci
din yerinde bugün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkan
lığı binası bulunmaktadır. Sarı Beyazıt Mahallesi, bölgenin kuzeyinde 
yer alıyordu ve 1470 tarihli vakfiyeye sahip aynı adlı mescidin çevresin
deydi. 32 Bölgenin güneybatısını oluşturan Sekbanbaşı İbrahim Ağa Ma
hallesi, Kırkçeşme yakınlarındaki Kira Marta Manastırı'ndan çevrilen ve 
mahalleye adını veren caminin etrafında yer alıyordu. Atatürk Cadde-
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si'nin inşası sırasında cami yıkılmıştı.33 Şemseddin Molla Gürani (Kilise 
Mescidi) Mahallesi, Vefa ile Süleymaniye arasındakiSaint Theodor Kili
sesi'nden çevrilerek Şemseddin Molla Gürani adı verilen caminin çev
resinde konumlanmıştı.34 Bölgenin kuzeyinde yer alan Voynuk Şecaüd
din Mahallesi, aynı adlı mescidin etrafında, eski Zeyrek yokuşunun al
tından Hacı Kadın'a doğru uzanan alanı işgal ediyordu. Mescit, ı956 yı
lında yıkılmıştı.35 Dar-ül Hadis Mahallesi, Vefa Camisi'nin hemen yakı
nında batı kısmında yer atmaktaydı. Dar-ül Hadis binasına atfen bu ad
la anıldığı sanılmaktadır. 

Vefa bölgesindeki mahallelerin, klasik dönem Osmanlı şehir yerleşim 
uygulamaları paralelinde, kendine adını veren bir mescidin etrafında yer 
alan küçük ölçekli yerleşim birimleri olarak örgütlendiği görülmektedir. 
Mahallelere adlarını veren mescitlerin vakfiye tarihleri, buraların İstan
bul'un fethinden sonra kurulan ilk yerleşimler içinde yer aldıklarını gös
termektedir. Mahallelerin nüfus bilgileri konusunda elimizde net veriler 
olmamakla birlikte, bir mescidin etrafında organize olan mahallelerin, 
Müslüman unsurların ağırlıkta olduğu bir nüfus yapısına sahip olduğu 
söylenebilir. 

V. Seçmen Analizi 

ı 908' de gerçekleştirilen ilk belediye seçimi ile ilgili veriler elimizde 
mevcut bulunmamaktadır. Bu yıllara ait kayıtların yer aldığı defterlerin 
yangında kaybolduğu bilgisi kaynaklarda belirtilmektedir.36 Burada, 
ı9ıo ve ı911 yılı belediye seçimlerinde oy kullanan Vefa bölgesindeki 
seçmenierin sayı, yaş, meslek ve ödedikleri emlak vergisi gibi özellikleri 
seçmen kayıt defterlerindeki37 veriler çerçevesinde analiz edilmiştir. 

A. Seçmen Sayısı 

Seçmen kayıtlarının yer aldığı defterler iki bölümden oluşmaktadır. 
İlk bölümde, 100 ile 249 kuruş arasında emlak vergisi ödemiş, dolayısıy
la sadece seçmenlik hakkına sahip kişiler kayıtlıdır. İkinci bölümde, 250 

kuruştan fazla vergi ödemiş, seçmenlik yanında adaylık hakkına da sahip 
kişilerin kaydı yer almaktadır. Beyazıt Belediye Dairesi için düzenlenmiş 
olan defterde toplam olarak ı 91 O yılında 569 ve ı 9 ı ı yılında 494 seçmen 
kayıtlıdır. Vefa bölgesi olarak kabul edilen sınırlar içinde yer alan mahal
lelere ait kayıtlarda, ı9ıO yılında 8ı ve ı911 yılında 83 seçmenin bulun-
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duğu görülmektedir. Vefa bölgesindeki seçmenierin toplamı, Beyazıt Be
lediye Dairesi içinde 1910 yılında %14,2 ve 1911 yılında %16,8'lik bir pa
ya sahiptir. Süleymaniye, Şehzadebaşı ve Unkapanı bölgeleri ile birlikte 
Vefa bölgesi, konut tipi yerleşmenin ve Müslüman nüfusun ağırlıkta ol

duğu alanları oluşturmaktadır. 

Seçmenierin rnahallelere dağılımının ele alındığı Tablo 1'de görüldü
ğü gibi her iki yılda da en fazla seçrnene Molla Hüsrev Mahallesi sahiptir. 
En az seçmenin bulunduğu mahalle, 1910'da Hoca Teberrük ve daha 
sonraki yıl Voynuk Şecaüddin'dir. Vefa bölgesinin doğusunda Süleyma
niye Külliyesi'ne yakın kısmını oluşturan Sarı Beyazıt, Şernseddin Molla 
Gürani ile Molla Hüsrev mahallelerinin oluşturduğu hat, seçmenierin 
daha fazla bulunduğu alanı oluşturmaktadır. Bu hat, güneyde Şehzade 
bölgesine yakın Revani Çelebi Mahallesi ile devarn etmektedir. Buna kar

şın Vefa bölgesinin batı kısmını oluşturan mahallelerdeki seçmen potan
siyeli, nispeten daha sınırlı düzeylerdedir. 

Tablo 1. Seçmenierin Mahalle Ölçeğindeki Dağılımı 

1910 Yılı 1911 Yılı 

Mahalle Seçmen Toplam Adaylık Toplam Adaylık 

Sayısı Seçmen Barajını Seçmen Barajını 

içindeki Geçen Seçmen içindeki Geçen Kişi 

Payı (o/o) Kişi Sayısı Sayısı Payı (o/o) Sayısı 

Darü'I-Hadis 6 7,4 3 6 7,2 3 

Hoca Teberrük 5 6,2 2 5 6,0 2 

Molla Hüsrev 31 38,3 15 33 39,8 11 

Revani Çelebi 9 11,1 3 9 10,8 3 

Sarı Beyazıt 9 11,1 2 12 14,5 3 

Sekbanbaşı ibrahim Ağa 7 8,6 2 5 6,0 1 

Şemseddin Molla Gürani 8 9,9 3 11 13,3 2 

Voynuk Şecaüddin 6 7,4 2 2 2,4 1 

Toplam 81 100,0 32 83 100,0 26 

Emlak vergisi şartı göz önüne alındığında, Vefa bölgesinin doğu ve 
güney kesimindeki seçmen potansiyeli yüksek alanların, bölgenin batı
sındaki rnahallelere göre daha yüksek bir gelir düzeyine sahip olduğu 
söylenebilir. Diğer yandan, toplam sekiz mahallede yaşayanların temsili 
bakırnından veriler ele alındığında, servet ve cinsiyete dayalı kısıtların 
bulunduğu seçim sisteminde, sınırlı bir kesimin oy hakkına sahip olduğu 



528 B i r S e m t e V e fa 

görülmektedir. Mahalle başına düşen seçmen ortalamasının yaklaşık on 
kişiyi geçmemesi, bu durumun en önemli göstergesidir. 

B. Seçmenierin Yaş Özellikleri 

Seçimlerde oy kullanabilme yaşı yukarıda belirtildiği gibi, Dersaadet 
Belediye Kanunu'nda yirmi beş olarak düzenlenmişti. Seçim defterinde

ki kayıtlar çerçevesinde hazırlanan Tablo 2'de Vefa bölgesindeki seç

menierin yaş bakımından en fazla yoğunlaştıkları dilim ı 9 ı O yılında 55-
64 ve ı9ll'de 65 yaş üstü olduğu görülmektedir. Yaş konusundaki analiz 

55 yaşın üstündekilerin toplamı biçiminde genişletildiğinde, ı9ıO için 
%63 ve ı 9 ı ı' de %58 gibi yüksek bir düzeye ulaşılmaktadır. 25-34 yaş ara

lığında yer alan seçmenierin diğer dilimiere göre oldukça düşük kalması 

da dikkat çekmektedir. Bu sonuçlar çerçevesinde, Vefa bölgesindeki seç
menin orta yaş üstü bir niteliğe sahip olduğu söylenebilir. 

Tablo 2. Seçmenierin Yaş Durumu 

1910 Yılı .. 1911 Yılı 

Yaş Dilimi 
Toplam Toplam 

Seçmen Adedi içindeki Seçmen Adedi Içindeki 

Payı (o/o) Payı (o/o) 

25-34 3 3,7 4 4,8 

35-44 9 11,1 11 13,3 

45-54 18 22,2 20 24,1 

55-64 28 34,6 22 26,5 

65 ve üstü 23 28,4 26 31,3 

Toplam 81 100,0 83 100,0 

Vefa bölgesindeki seçmenin yaş özellikleri, Beyazıt Belediye Daire

si'nin geneli içinde değerlendirildiğinde seçmenin yaşlı niteliği daha be
lirgin ortaya çıkmaktadır. Belediye dairesi genelinde 55 yaş üstü toplamı 

ı9ıO'da %36 ve ı9ll'de %38 düzeyindedir ve bu değerler, Vefa bölgesi

nin oldukça altındadır. 

C. Emlak Vergisi Bakımından Seçmen Özellikleri 

Servete dayalı kısıtlamayı temel alan bir niteliğe sahip belediye se
çimlerinde, mükelleflerin ödediği emlak vergisi değerleri seçmen ve 
adaylada ilgili en önemli belirleyici kayıt olma özelliğine sahipti. Vefa 
bölgesi ile ilgili kayıtların analiz edilmesinden elde edilen Tablo 4'teki ve
rilerde, seçmenierin ı9ıO'da %70 ve ı9ll'de %65 gibi yüksek oranlarda 
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l00-299'luk vergi diliminde yer aldığı görülmektedir. Ödediği vergi değe

ri 500 kuruştan yüksek olanların toplam oranı 1910'da %5 ve 19ll'de 
%8,4 düzeyindedir. Bölgede ödenen vergi bakımından mükellef başına 
düşen ortalama değer, 1910'da 276 kuruş ve 19ll'de 294 kuruştur. 

Vefa bölgesindeki seçmenierin emlak vergisi değerleri Beyazıt Beledi

ye Dairesi'nin genelindeki veriler ile karşılaştırıldığında, vergi potansiye

linin söz konusu bölgede düşük kaldığı görülmektedir. Belediye dairesi

nin genelinde en alt düzey olan 100-299 kuruşluk dilimde yer alanların 

oranı, Vefa'daki değerlerin altında, %57'dir. Bu sonuç, daire genelinde 

daha yüksek değerdeki vergi dilimlerinde pay değerlerinin de yükseldiği 

anlamına gelmektedir. Nitekim, dairenin genelinde 500 kuruştan fazla 

vergi ödeyenierin oranı, Vefa'daki değerlerin yaklaşık 10 puan üstünde, 

1910 ve 1911 yılları için ortalama %18.4 düzeyindedir. Mükellef başına 

düşen vergi değerlerinde de paralel bir durum söz konusudur. Belediye 

dairesinin genelinde mükellefbaşına ortalama emlak vergisi miktarı, Ve

fa bölgesindeki verilerin oldukça üstünde, 1910'da 490 kuruş ve 1911'de 

385 kuruşluk değerlere sahiptir. 

Tablo 3. Seçmenierin Emlak Vergisi Durumları 

1910 Yılı 1911 Yılı 

Vergi Dilimi Toplam Toplam 

(Kuruş) Seçmen Adedi Içindeki Seçmen Adedi içindeki 

Payı(%) Payı(%) 

100-199 30 37,0 32 38,6 

200-299 27 33,3 22 26,5 

300-399 9 11,1 11 13,3 

400-499 11 13,6 11 13,3 

500-599 - - 1 1,2 

600-699 2 2,5 3 3,6 

700-799 - - 1 1,2 

800-899 - - 1 1,2 

900-999 - - - -
1000 ve üstü 2 2,5 1 1,2 

Toplam 81 100,0 83 100,0 

İstanbul'daki dini, sosyal ve eğitim kurumlarının merkezi durumun

daki bir bölgeye yakın olması ve benzer unsurları içinde barındırması, bir 

konut bölgesi olan Vefa' daki nüfusun yapısını da belirlemekteydi. Bunun 



530 B i r S e m te V efa 

yanında, Vefa bölgesinin batı kısmını oluşturan ve Fatih' e doğru uzanan 
bölgenin, yanınadanın ticaret alanlarına yakın mahallelere göre daha 
düşük gelirli nüfus yapısına sahip olması, söz konusu bölgenin belediye 
dairesindeki ortalamanın altında kalan vergi potansiyeli konusunda 
ipuçlan sağlamaktadır. 

D. Seçmenierin Meslek Özellikleri 

Seçmerılerle ilgili kanunda getirilen bir diğer önemli kriter olan mes
lek özellikleri, defterlerde kaydı tutulan bir diğer önemli veri grubudur. 
Seçim defterindeki kayıtlarda, kamu kesiminde çalışan seçmen için ku
rumu ve kadro özellikleri, özel kesimdekiler için doğrudan meslek adı yer 
almaktadır. 

Vefa bölgesini oluşturan mahallelerle ilgili kayıtların analizi ile hazu
lanan Tablo 5'te, "kamu" ve "özel" kesim temel ayınını çerçevesinde seç
menierin meslek özellikleri ele alınmaktadır. İkili ayının yanında, kamu 
kesimi içinde ağırlığı bakımından öne çıkan beş meslek gurubu, devlet 
bütçesindeki nitelendirme kriter alınarak belirtilmektedir. Aynca, seç
men kayıtlarında emekli olarak tanımlananlar, meslek kökeni bakımın
dan kamu kesimi içinde yer almalarından dolayı tabloda bu paralelde 
gösterilmiştir. 

Vefa bölgesindeki seçmenin meslek bakımından en temel özelliği, 
yaklaşık %82 oranında kamu kesimi kökenli olmasıdır. Bu oranın Beyazıt 
Belediye Dairesi'nin geneli için ortalama %56 düzeyinde olduğu göz 
önüne alındığında, Vefa'daki değerin yüksekliği ortaya çıkmaktadır. Böl
gedeki seçmenin yaşlı niteliğine paralel şekilde, emekiiierin oranı beledi
ye dairesinin genel ortalaması olan %15'in üstünde, %24 düzeyindedir. 
Emeklilerden sonraki en önemli pay, ilmiye sınıfında yer alanlara aittir. 
İlıniye sınıfının sahip olduğu %1 7'lik pay, belediye dairesi genel ortala
masının iki katı düzeyindedir. 

Meslek bakımından özel kesim kökenli seçmenierin oranı %17 düze
yindedir. Bu değer, belediye dairesinin genel ortalaması olan %42'nin ol
dukça altında kalmaktadır. Merkezi ticaret bölgelerine sahip belediye da
iresinde, ticaretle uğraşan nüfusun ikarnet ettiği bölgeler içinde Vefa'nın 
tercih oranının düşük olduğu görülmektedir. Vefa bölgesindeki seçme
nin, belediye dairesinin genel ortalamasının üstünde kamu kesiminde 
yer alması, buna karşın özel kesim payının daire ortalamasının oldukça 
altında kalması, bölgenin emlak vergisindeki düşük potansiyel nedenle
rinden biri olarak da görülebilir. 
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VI. Sonuç ve Değerlendirme 

İstanbul' da modern belediye kurumlarının ilk örnekleri, Doğu Akde
niz'in bir çok liman şehrinde olduğu gibi, Tanzimat Dönemi'nde uygu
lanmaya başlamıştır. Şehremaneti ve birkaç belediye dairesinden iba-

Tablo 4. Seçmenierin Mesleki Durumu 

1910 Yılı 1911 Yılı 

Meslek Grubu 
Toplam Toplam 

Seçmen Adedi Içindeki Seçmen Adedi Içindeki 
Payı(%) Payı(%) 

Kamu Kesimi 66 81,5 68 82,9 

Emekli 20 24,7 19 23,2 

Ilmiye 14 17,3 14 17,1 

Askeriye 6 7,4 14 17,1 

Dahiliye Nezareti 4 4,9 3 3,7 

Maliye Nezareti 4 4,9 2 2,4 

Özel Kesim 14 17,3 14 17,1 

Toplam 80* 100,0 82* 100,0 

* 1910 ve 1911 yılı seçim kayıt defterlerinde 1'er seçmenin meslek bilgi kaydı bu
lunmamaktadır. 

ret kalan uygulamalar, I. Meşrutiyet'in hukuki altyapıdaki önemli kaza
nımlarına rağmen sınırlı ilerleme kaydedebilmiştir. II. Meşrutiyet'in ila
nı sonrasında İstanbul'daki belediyeler, kurumsal yapı yanında hizmet 
uygulamaları bakımından da önemli gelişme göstermiştir. İlk kez ger
çekleştirilen seçimler, belediyelerin idari nitelikleri yanında siyasi nite
liğinin de gelişmesi bakımından önem taşımaktadır. Bununla birlikte, 
seçim sisteminin model alındığı Fransa' daki uygulamalar paralelinde 
getirilen servete. dayalı kısıtlılıklar, temsil konusundaki başlıca zaafı 
oluşturmaktadır. 

Il. Meşrutiyet'in ilk yıllarında İstanbul' daki yirmi belediyeden biri olan 
Beyazıt dairesi, Galata, Şişli ve Boğaz ekseninde gelişme gösteren şehrin 
hala önemli bir merkezi durumundadır. Söz konusu belediye dairesinin 
batı kısmında yer alan Vefa bölgesinin, Süleymarıiye ve Şehzade külliyesi 
gibi İstarıbul'un temel dini, sosyal ve eğitim kurumlarının yarıında yer aları 
konumuna paralel bir seçmen niteliğine sahip olduğu görülmektedir. 

Vefa bölgesindeki seçmenin en temel özelliği ağırlıklı olarak kamu ke
simi kökenli olmasıdır. Kamu kesimi içinde ilmiye kökenliler yanında 
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emeldilerin payı dikkat çekmektedir. Bu özelliklerin, yaş ve emlak vergisi 
potansiyeli gibi faktörleri önemli ölçüde etkilediği söylenebilir. Konut 
ağırlıklı fonksiyonel dağılım özelliği gösteren bölgedeki sekiz mahalle, 
belediye dairesinin ticaret alanlarındaki az nüfuslu mahallelere göre 
önemli nüfus potansiyeline sahipti. Bununla birlikte, kamu kesimi kö
kenli nüfusun yerleşim için tercih ettiği bu bölgedeki emlak vergisi po
tansiyeli düşük düzeylerde kalmıştır. Osmanlı düzeninde daha önce gö
rülmeyen servete dayalı ayrımın geçerli olduğu seçim sisteminde, seç
men sayıları nüfus potansiyelinin aksine sınırlı düzeylerdedir. Vefa'nın 
dikkat çeken diğer bir özelliği, bölgenin Süleymaniye-Şehzade külliyele
ri tarafındaki doğu ve güney eksenini oluşturan mahallelerin, batıdaki 
mahallelere göre daha yüksek bir seçmen potansiyeline sahip olmasıdır. 
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