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M E C M U A S I

Tıpkıbasım ve Çeviriyazı

İ S T A N B U L

Mart 1341 [1925]





Değerli İstanbullular;

Türkiye’de yayınlanan ilk şehircilik ve yerel yönetim dergisi İstanbul Şehremaneti Mecmua-
sı’nı tıpkıbasımıyla yeniden İstanbullularla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Köklü bir bel-
leği muhafaza eden derginin yaklaşık 100 yıllık anlatısını ve günümüzle kurduğu ilişkiyi tekrar 
görünür, bilinir kılıyoruz. 

Cumhuriyet’in hayatın hemen her alanında ortaya çıkardığı değişim ve dönüşümün göz-
lemlenebildiği yaşam alanlarının başında İstanbul geliyordu. Belediyeler ise kamu kurumları ola-
rak bu dönüşümün en önemli araçlarından olacaktı. Yeni rejimin yerel ölçekte ikamesini sağlayan 
bir araç olarak tanımlayabileceğimiz belediyeler, ilk yıllarında birçok alanda olduğu gibi Osmanlı 
döneminden miras kalan bir kurumsal altyapıyı kullanmıştı. 

Cumhuriyet’in belediye algısı kentsel ve idari ihtiyaçların yanı sıra eğitim ve sanat politi-
kalarını düzenleyen kurumlar olarak da hizmet veren bir tarif içeriyordu. Bu tarif içerisinde de-
ğerlendirilmesi gereken İstanbul Şehremaneti Mecmuası incelendiğinde, gerçekten de yaşamın her 
noktasına dokunan bir içerikle karşılaşıyoruz. Şehir belleğini muhafaza eden İstanbul Şehremaneti 
Mecmuası trafik yönetmeliklerinden mimariye ve sanat tarihine, iskân ve imardan gündelik konu-
lara ve sağlık hizmetlerine kadar çok kapsayıcı bir içeriğe sahip.  

Eski harfli tüm sayılarını yayınlamaya başladığımız derginin, disiplinlerarası güncel ça-
lışmalar için önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. Özelde İstanbul Belediyesi kurum yayını 
gibi bir başlık taşımakla birlikte İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 20. yüzyıl Türkiye’sinin anlatısını 
sunuyor. Günümüzde yayın hayatına devam eden İstanbul Bülteni ve İST dergilerinin de böyle bir 
geleneğin üzerine inşa edildiğini söyleyebiliriz.

Bu çalışmanın geçtiğimiz yüzyılı daha anlaşılır kılmak ve yaşadığımız yüzyılla ilişkisini 
daha sağlıklı okuyabilmek adına büyük bir boşluğu dolduracağı umut ediyorum. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerime iyi okumalar diliyorum.

Saygılarımla.

EKREM İMAMOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı





Sunuş

MAHİR POLAT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi  

Genel Sekreter Yardımcısı

Dergi çıkarmak bir ihtiyacın sonucudur. Bu dergilerin sayfalarında izlerini gördüğümüz 
yazarların ya da çizerlerin hayata dair bir derdi, insana dair bir sözü vardır. Farklı alanlarda toplu-
mun hafızasını muhafaza eden dergiler, toplumsal, siyasal ve kültürel atmosfer başta olmak üzere 
birçok alanda insana ve topluma dair hemen her türlü sürecin seyrini takip etmemizi mümkün 
kılar. Bu anlamda Osmanlı döneminden Cumhuriyet’e farklı dillerde ve içeriklerde yüzlerce der-
giden oluşan bir görsel ve yazılı hafızadan söz edebiliyoruz. 

19. yüzyıldan günümüze devam eden bu köklü dergicilik geleneği içinde en uzun soluklu 
olanlardan biri Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Mecmuası’dır. Tanzimat ile hızlanan Os-
manlı modernizasyonu dahilinde kimisi uzun kimisi de daha kısa soluklu birçok dergi yayınlan-
mıştır. 1 Eylül 1924 tarihinde, Şehremini Operatör Emin (Erkul) Bey’in İstanbul şehreminliği 
döneminde ve Osman Nuri (Ergin) yönetiminde yayın hayatına başlayan İstanbul Şehremaneti 
Mecmuası, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayınlanan ilk şehircilik ve yerel yönetim dergisi olması 
açısından ayrıca önemli bir yere sahiptir.

Şehrin hafızasına dokunan önemli yazılı kaynaklardan biri olan mecmuanın ilk sayısında 
yer alan bazı içeriklerin güncel olanla kurduğu ilişki dikkat çekicidir. Bu anlamda, ekmek ve fı-
rınlar ile ilgili “İstanbul’un İaşesi” başlıklı yazıda değerlendirilen iaşe planlaması, zirai program 
gibi başlıklar aslında günümüz Türkiye’sinde süregiden bir sorunun tarihselliğini bize gösterir. 
İstanbul'un güncel sorunlarının yanı sıra genel olarak Şehremaneti’nin idaresiyle ilgili güncel 
gelişmelerin ve mevzuatın duyurulduğu bu mecmua, İstanbul Belediyesi tarihi için merkezi bir 
kaynak oluşturmakla birlikte, özellikle disiplinlerarası çalışmalarda güçlü bir altlık oluşturacak, 
şehir belleği adına önemli bir boşluğu dolduracaktır.    

Gündelik hayattan ekonomi ve sağlığa uzanan zengin içeriği ve kapsayıcılığıyla kent araş-
tırmacıları başta olmak üzere tüm İstanbullular için bu önemli kaynağı erişilebilir kılan ve bu 
çalışmaya emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.  





Yayına Hazırlayanların
Notu

Türkiye’de genelde geçmiş ve tarihle ilişki konusunda yaşanan sorunlardan biri olan kurumla-
rın kendi tarihlerinin kaynaklarını muhafaza etme ve kamuoyunun hizmetine sunması konusunda-
ki zafiyet, maalesef sadece önemli maddi kaynak ve uzman eksikliği yaşayan sivil toplum kuruluşları 
için değil, resmi kurumlar için de önemli oranda geçerlidir. Kurum arşivleri ve özellikle belgelerin 
muhafazası söz konusu olduğunda biraz daha olumlu bir tabloyla karşılaşmak mümkün olmaktadır, 
ama asıl kullanıcı dostu bir yöntemle ve paylaşımcı bir anlayışla kaynakların kamu kullanımına 
sunulması söz konusu olduğunda bu arşivler, daha çok kaynakların “saklandığı” mekânlardan ibaret 
olmaktadır. Üstelik, arşiv denince hemen akla gelen “belgeler” için geçerli olan bu sorun, matbu kay-
naklar ve özellikle nadir eserler için başka bir şekilde kendini göstermektedir: 1928 öncesi döneme 
ait kaynaklarla ilgili dil/alfabe farkından kaynaklı engeller bir yana, bu kaynakları bulunduran kü-
tüphanelerin sayısı oldukça azdır. 

Söz konusu kütüphaneler arasında müstesna yere sahip olan ve uzun yıllardan beri bu alanda 
verdiği hizmetlerini daha kullanıcı dostu bir yöntemle araştırmacılara sunma çalışmaları yürüten 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, ayrıca çeviriyazı basımlarını (çoğu zaman tıpkıba-
sımıyla birlikte) yayınlamak yoluyla bu kaynakları eski alfabeyi bilmeyen okurların da kullanımına 
sunmaktadır. Son yıllarda artan çeviriyazı faaliyetleri içerisinde değerlendirilebilecek bu anlamlı 
çabanın bir parçası olarak, bizzat belediye tarafından yayınlanmaya başlayan ilk süreli yayının tıp-
kıbasımı ve çeviriyazı basımının gerçekleştirilmesi, bu yöndeki çalışmaları yeni bir boyuta taşı-
maktadır: Yüz yıla yakın tarihine/belleğine sahip çıkma anlayışıyla, yeni yüzyılın eşiğinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Şehremaneti Mecmuası’nın tıpkıbasımını ve çeviriyazı basımını mat-
bu ve online olarak İstanbulluların hizmetine sunmaktadır. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
içinde kurumsal bellek konusunda farkındalık ve duyarlılığın artması için önemli bir adım atılırken, 
İstanbullulara da yüz yıl öncesinin dergisini ay ay okuma fırsatı verilmektedir. Yer yer oldukça ilginç 
popüler bilgiler barındıran ve zevkle okunan, ama araştırmacılar için her yönüyle eşsiz bir kaynak 
oluşturan bu süreli yayının okura sunulmasının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tarihine/belle-
ğine sahip çıkması anlamında yakın zamanda atılacak adımların habercisi olarak görülmesini isteriz.

Zafer Toprak, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi’ne yazdığı “Şehremaneti Mecmuası” mad-
desinde, büyük oranda mecmuanın birinci sayısındaki “Mecmuanın Programı” başlıklı yazıyı özetler 
ve bu yayının aslen Osman Nuri Ergin’in gayretleri sonucunda hayata geçirildiğini belirtir.1 Başka 

1  Zafer Toprak, “Şehremaneti Mecmuası”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 7 (İstanbul: Kültür Bakanlığı ve 
Tarih Vakfı, 1994), s. 149.
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bir ansiklopedide aynı başlıklı bir madde kaleme alan Semavi Eyice “dergide belediye ile ilgili mev-
zuat, istatistikler, iskân ve imara dair konular, şehir haberleri, belediye uygulamalarından doğan hu-
kukî ihtilâflar, resmî yazışmalar, trafik yönetmelikleri hakkında bilgi ve yazılar yanında İstanbul’un 
tarihi ve şehrin eski eserlerine dair araştırmalara da yer” verildiğini belirtir.2 

İstanbul Belediyesi tarihi için eşsiz bir öneme sahip Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti 
Mecmuası’nın ilk sayısı 1 Eylül 1340 [1924] tarihinde yayınlanmıştır. On yedi yıl boyunca (Mart 
1942 tarihine kadar) 199 sayı yayınlanan mecmuanın isminin altında, 1-51. sayılarda “Şehremaneti 
tarafından ayda bir neşrolunur”, 52-72. sayılarda “Şehremaneti tarafından ayda bir çıkarılır”, 73-86. 
sayılarda “İstanbul Belediyesi tarafından çıkarılır aylık mevkute”, 86-120. sayılarda “İstanbul Be-
lediyesi tarafından her ay çıkarılır”, 121-148. sayılarda “İstanbul Belediyesi tarafından iki ayda bir 
çıkarılır”, 149-181. sayılarda “Belediye İstatistik ve Neşriyat Şubesi tarafından iki ayda bir çıkarılır”, 
182-188. sayılarda “Belediye Neşriyat, İstatistik ve Turizm Müdürlüğü tarafından çıkarılır” ve 189-
199. sayılarda “Belediye Neşriyat ve İstatistik Müdürlüğü tarafından çıkarılır” ibaresi yer almaktadır. 

Her ne kadar ilk 120 sayısının başlığı altında ayda bir yayınlanacağı belirtilse de iki (54-55, 64-
65, 71-72, 99-100, 101-102, 104-105, 106-107, 109-110 sayıları) veya üç (112-113-114, 115-116-117, 118-
119-120 sayıları) sayının birlikte basıldığı olmuştur. 121-182. sayıların ise iki ayda bir yayınlanması 
planlanmış, fakat üç veya beş sayının birden basıldığı olmuştur (149-153, 160-162, 163-165, 166-168 
sayıları). Buna ek olarak, Kasım 1938’de 169-170. sayı çıkmışken, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı 
üzerine hemen aynı ay içinde özel bir sayı çıkarılmıştır (171. sayı). Herhangi bir ibare olmamasına 
rağmen 182-199. sayılar arasında ayda bir yayınlanmaya çalışılmış, 183-184, 187-188, 189-190. sayı-
ları hariç, ayda bir yayınlanmıştır.

İlk zamanlarda mecmuanın Şehremaneti tarafından yayınlandığı belirtilmiştir, fakat bu işle 
hangi müdürlüğün ilgilendiği mecmuanın kapağına taşınmamıştır. İlk sayıda yer alan “Mecmuanın 
Programı” başlıklı yazının altındaki “Müdevvenat ve İhsaiyat Müdüriyeti” imzası ve buna dair açık-
lamalardan, yayın işiyle özel olarak bu müdüriyetin ilgilendiği anlaşılmaktadır. 149. sayıdan sonra 
Neşriyat ve İstatistik (bir ara buna Turizm de eklenmiş) şube veya müdürlüğü tarafından yayınlan-
dığı, başlıkta belirtilmiştir.   

Mecmua 16 sayfa olarak yayın hayatına başlamıştır; fakat sayfa sayıları ilerleyen sayılarda 
değişkenlik göstermiş, tek sayı olarak basılanların 88 sayfaya kadar çıktığı olmuştur. İlk 51 sayı eski 
harflidir. Kasım 1928’de yeni harflerin kabul edilmesiyle Aralık 1928 tarihli 52. sayıdan itibaren yeni 
harflerle basıma başlanmıştır. Öte yandan yeni harflere geçmeden önce de mecmuada bu harflerin 
kullanıldığına şahit olmaktayız. Örneğin Eylül 1928 tarihli 49. sayının bazı başlıkları ve Ekim 1928 
tarihli 50. sayının “Cumhuriyet Bayramı Programı” başlıklı yazısında yeni alfabe kullanılmıştır. 14 
Nisan 1930 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 1580 sayılı Belediye Kanunu’yla “Şehremaneti” ye-
rine “Belediye” tabirinin ikame edilmesi üzerine, Eylül 1930 tarihli 73/1 sayısından itibaren mecmua 
T.C. İstanbul Belediye Mecmuası adıyla yayınlanmıştır. İsim değişikliğine gidilen 73. sayı, yeni isimli 
mecmuanın birinci sayısı olarak kabul edilmiş ve 98. sayıya kadar eski sayı numarası ve yeni sayı 
numarası birlikte verilmiştir: 98/26 gibi. 99. sayıdan sonra ise sadece eski sayı numarası verilmeye 
başlanmıştır.

2  Semavi Eyice, “İstanbul Şehremâneti Mecmuası”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 23 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 
2001), s. 307.
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İstanbul Şehremaneti Mecmuası, İstanbul şehri ve İstanbul Belediyesi’nin hafızası hakkında 
önemli bir kaynak mahiyetindedir. Bu projenin amacı eski harfli olan ilk 51 sayıyı yeni harflere 
aktararak, mecmuayı eski yazı bilmeyenler için de kullanılabilir kılmak, İstanbul şehri ve belediyesi 
tarihiyle ilgilenen tüm okurların engelsiz başvuracağı bir kaynak haline getirmektir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi belleğine/tarihine sahip çıkma anlayışıyla gerçekleştirilen 
yayınlara, ilk sayısı 1912 yılında yayınlanan İstanbul Beldesi İhsaiyat Mecmuası başta olmak üzere 
diğer eski harfli  belediye yayınlarının da günümüz alfabesiyle yeniden basımı ile devam edilecektir. 
Çeviriyazı yayınlara, 1926-38 yıllarında şehremini/belediye başkanı olarak görev yapan Muhittin 
Üstündağ (1884-1953) ile başlamak üzere eski belediye başkanlarının biyografilerinin ve belediyeci-
lik tarihinin farklı boyutlarıyla ilgili monografiler eşlik edecektir. 

Bu çalışmaların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi belleğine/tarihine ve genelde İstanbul’la il-
gili çalışmalara katkı sunmasını temenni ederiz.

 





Yaklaşık 100 yıllık bir hafızanın tekrar görünür ve bilinir kılındığı İstanbul Şehremaneti 
Mecmuası’nın 1925 Mart sayısı yine zengin bir gündemi bizlerle buluşturuyor. Geçmişten günümüze 
ses veren böylesine kıymetli bir çalışmanın içeriğine dair bir yazı kaleme alırken bugüne dair de 
bazı kayıtlar düşmek isabetli olabilir.

06.02.2023 tarihinde gerçekleşen ve geniş bir coğrafyada etkili olan Kahramanmaraş merkez 
üslü depremlerde on binlerce insanımızı kaybettik, yüzbinlerce insanımız yaralandı. Yaşadığımız 
bu felaketin ardından ülkece kayıplarımızın yasını tutarken, şiddetli bir depremin beklendiği 
İstanbul’un sakinleri olarak bu korkutucu gerçekle tekrar yüzleştik. İBB’nin olası İstanbul depremine 
karşı bir gündemi hızlıca planlamaya çalıştığını not ederek mecmuanın Mart sayısının sayfalarına 
geçiş yapalım.

Yedinci sayısını sizlerle paylaştığımız İstanbul Şehremaneti Mecmuası “İstanbul’un Nüfusu”, 
“İktisadi Kısım”, “Garp Belediyeleri”, “Türkiye Belediyeleri”, “Zabıta-i Belediye Mektebi”, “Tetkik ve 
Tetebbu Kısmı”, “İhsai Kısım”, “Memurin Muamelatı” olmak üzere sekiz tematik başlıkta hazırlanmış.

Mecmua, bir önceki sayıda yer alan “İstanbul’un Nüfusu” başlıklı yazı dizisinin devamıyla baş-
lıyor. Önemli bir entelektüel ve kültür tarihçisi Osman Nuri’nin (Ergin) kaleme aldığı metin, zengin 
ayrıntılarıyla, kronolojik akışıyla ve öznel yorumlarıyla oldukça doyurucu. Osman Nuri, dönemin 
önemli isimlerinden filolog ve eğitimci Kilisli Rıfat Bilge tarafından kendisine yapılan bir ihbar ile 
sözlerine başlıyor. Bu bilgi dahilinde II. Abdülhamid’in Yıldız Kütüphanesi evrakı içinde bulunan 
bazı eserler, mecmualar ve özellikle de farklı yıllarda yapılmış nüfus tahrir defterleri bu yazının asıl 
verisini oluşturuyor. 1247/1831, 1298/1882 ve 1300/1884-85 tarihli tahrir-i nüfus defterleri içinde 
öncelikle 1298/1882 tarihine odaklanılıyor. Dönemin nüfus sayımı komisyonu reisi Esseyid Musta-
fa Tevfik’in 1298/1882 tarihli raporu Osman Nuri tarafından doğrudan alıntılanmış ve eleştirel bir 
okumayla analiz edilmiş. Müellif, yazının devamında 1300/1884-85 tarihli nüfus sayımını değerlen-
diriyor ve 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da görülen toplumsal, mimari, etnik ve kültürel de-
ğişiklikleri burada aktarılan verilerle yorumluyor. Söz konusu yazının ve yazarının etkileyici diğer 
bir yönü ise metnin sonuna ilave edilen not bölümü. Gündemi ne hızla takip ettiğinin ve metninin 
arkasında durduğunun bir verisi olarak da okunabilecek bu bölümde Osman Nuri  12 Mart 1925 
tarihinde Akşam gazetesinde Fahri Bey’in ve 18 Mart 1925 tarihli Vatan gazetesinde Ahmet Emin 
Bey’in  kendisine yönelik eleştirilerine mecmuanın aynı sayısında yanıt veriyor.

Mecmuanın ikinci konu başlığını “İktisadı Kısım” oluşturuyor. Bu bölüm İstanbul’un iktisadi 
durumu ve Esnaf Bankası olarak iki ayrı alt başlıkta kaleme alınmış. Kentin iktisadi durumu hakkın-
daki yazı Osman Nuri tarafından kaleme alınmış ve  öncelikle İstanbul’un Birinci Dünya Savaşı ön-
cesi ve sonrasında yaşadığı siyasi ve iktisadi sorunların tespiti yapılmış. Devamında ise Cumhuriyet 
Türkiye’sinde İstanbul’un nasıl bir yer teşkil edeceğine dair soru gündeme getirilmiştir. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi ve İstanbul Ticaret Odası arasında kurulan ilişkiyle birlikte dönemin Şehremini 
Emin Bey’in oluşturduğu iktisat komisyonu metinde değinilen konulardır. Yazının temel verisini ise 
dönemin Maliye Nazırı Cavid Bey’in başkanlığında toplam 13 üyeden oluşan iktisadi komisyonun 
raporu oluşturuyor. 30 Ocak 1924 tarihinde çalışmalarına başlayan komisyon, yaklaşık 10 aylık bir 
çalışma neticesinde 207 sayfalık bir rapor hazırlamış ve Osman Nuri bu raporun temel başlıklarını 
18 madde altında ilgili yazının sonuna eklemiştir. Esnaf teşkilatı, savaş ekonomisi, mesleki eğitim 
başta olmak üzere birçok başlıkta detay veren rapor, ilgililer için önemli veriler sunmaktadır.

Bu Sayıda
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İktisadi bölümün ikinci alt başlığı ise İktisat Müdür Muavini Mübahat Bey’in imzasıyla ya-
yımlanan Esnaf Bankası yazısıdır. 1923-1938 yıllarının dikkat çekici gelişmelerden biri olarak, çok 
sayıda ulusal ve yerel bankanın kurulmuş olduğunu söyleyebiliriz. Burada İstanbul’un mevcut eko-
nomik durgunluğunun ve sıkıntılarının, ivedilikle kurulacak bir banka ile çözülebileceğinden söz 
edilmektedir. İstanbul Esnaf Bankası bu yazı kaleme alındıktan yaklaşık 3 ay sonra 14 Haziran 1925 
tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur. İstanbul Belediyesi öncülüğünde kurulan bankada 
Ekmekçiler, Mavnacılar, Kehribarcılar gibi esnaf örgütleri kurucu cemiyetler olarak yer bulmuştur.

Mecmuanın üçüncü bölümünde dünyadaki belediyecilik örnekleri karşımıza çıkar. “Garp 
Belediyeleri” başlıklı yazıda Brüksel merkezli Beynelmilel Şehirler Birliği ve yayın organı Ulum-ı 
İdariye Mecmuası (Revue internationale des Sciences Administratives) hakkında bilgi verilmektedir. 
Metinde, 1911’de düzenlenen ilk şehirler kongresinde Osmanlı Devleti’nin temsil edildiği fakat 
sonraki kongrede bulunmadığı bilgisi verilmiş, 1925 yılının Nisan ayında New York ve Eylül ayında 
ise Paris’te gerçekleşecek olan iki ayrı kongreye katılım sağlanılması gerektiği vurgulanmıştır. 
Sonraki ayın sayılarında bu katılım süreci ile ilgili bilgilere ulaşmak mümkün olacaktır.1

Dördüncü bölüm, ülkede hizmet veren diğer belediyelere ayrılmıştır. İstanbul Şehremaneti 
Mecmuası, durumlarını ve taleplerini dile getirmek adına Türkiye’de mevcut diğer belediyelere 
sayfalarında yer vereceğini önceki sayılarda bildirmiş ve açık bir çağrı yapmıştır.  Bu durum 
İstanbul’un, Türkiye açısından taşıdığı merkez misyonunu devam ettirme iddiası açısından da 
önemlidir. Davete ilk olarak Demirci ve Elmalı gibi bazı kazalarının belediyelerinden yanıt gelmiş 
ve bunlar 6. sayıda paylaşılmıştı; bu sayıda ise Kastamonu’nun Tosya ilçe belediyesinden gelen yazı 
dergide yer bulmuştur. Rıfat Bey isimli bir şahsın imzasıyla gönderilen yazıda öncelikle Şehremaneti 
Mecmuası’ndan gelen çağrının kıymeti vurgulanmış devamında ilçenin tanıtımı, iktisadi ve zirai 
durumu ile birlikte mevcut durumun analizi yapılmıştır. Bu bölüm Balıkesir Burhaniye ve Ankara 
Haymana ilçe belediyelerine yapılan davetle nihayetlenmiştir.

Mecmuada yer bulan beşinci bölüm “Zabıta-i Belediye Mektebi”ne ayrılmıştır. Muallim 
Fahreddin Raşid tarafından yazılan bölümde, Emin (Erkul) Bey  öncülüğünde 22 Eylül 1924 tarihinde 
eğitime başlayan Zabıta-i Belediye Mektebi hakkında detaylı bir çalışma okurla paylaşılmıştır.

Daha önceki sayılarda üzerinde bir hayli durulan mezbahalar ile ilgili dosya bu sayıda da de-
vam etmektedir. Nitekim, mecmuada yer alan altıncı başlık Avrupa belediye mezbahalarında yapılan 
incelemelere ayrılmıştır. Kesim işlemlerinden soğutma üniteleri ve satışa uzanan geniş bir kulvarda 
değerlendirmeler yer verilmektedir. Yazının devamı diğer sayılarda takip edilebilecektir.

Mecmuanın süreklilik gösteren konu başlıklarından biri olan “İhsai Kısım” (İstatistik Bölü-
mü), bu sayıda 1924 yılında İstanbul’da Belediye tarafından yapılan inşaat ve tamirat faaliyetlerine 
yer vermiştir. Beyazıt bölgesine odaklanan bu başlıkta nerede hangi nitelikte bir çalışma yapıldığı 
harcama bütçesiyle birlikte aktarılmıştır.

Kurum tarihi ve belleği açısından önemli bir veri olduğunu düşündüğümüz terfi alanlar ve 
emekliye ayrılanlar listesi ile birlikte arka kapağa eklenen aboneler tablosuyla mecmua nihayetleniyor. 
Aboneler listesinin, İstanbul Şehremaneti Mecmuası’nın nasıl bir etki alanına sahip olduğuna dair bir 
değerlendirme açısından önemli olduğu söylenebilir.

Kent belleği ve İstanbul için bir zaman kapsülü olarak adlandırabileceğimiz İstanbul Şehremaneti 
Mecmuası’nın bir sonraki sayısında görüşmek üzere…

İzzet Umut Çelik

1 Belirtilen kongre hakkındak bilgi için bkz: http://www.lonsea.de/pub/org/124 (Erişim 23.02.2023).
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İstanbul’un Nüfusu
-2-

Emanet İhsaiyat İdaresi; İstanbul nüfusu hakkında hemen her taraftan -hatta Amerika-yı 
Cenubi gibi uzak memleketlerden bile- şifahen ve tahriren bazı suallere maruz kalmaktadır. Şifahi 
malumat talebine karşı: Türkiye’de belediyelerin nüfus muamelatıyla vazifedar olmadığı binaenaleyh 
nüfusun hakiki miktarının belediyelerce meçhul bulunduğu yine şifahen izah edilmekte ve bittabi 
bu izahat hayretle karşılanmaktadır.

Birinci makalede İstanbul’un fethinden 1322 [1906-1907] senesine gelinceye kadar vakit vakit 
icra kılınmış olan tahrir-i nüfuslardan bahsedilirken o ana kadar malum olabilen üç tahrir-i nüfus-
tan başkasına bilahare ıttıla peyda edilir veyahut karilerden birisi lutfen ihbar ederse mecmuada 
bunların da mevzu-ı münakaşa edileceği dermeyan kılınmıştı.

Müdekkik-i fazıl Kilisli Muallim Rıfat Bey; Yıldız Kütüphanesi’nde nüfusa müteallik bazı 
eserler ve mecmualar mevcut olduğunu ihbar etmek lutfunda bulunduklarından son zamanlarda 
Darülfünun’a getirilmiş olan mezkûr kütüphaneye gidilerek fihristler tetkik edildi. Fihristlerde gö-
rülen eserlerin en mühimlerinden birisi 1247 [1831] diğeri 1298 [1882] ve üçüncüsü de 1300 [1885] 
tarihlerinde icra edilmiş olan tahrir-i nüfuslardan bahistir.

1247 tarihli eser; yalnız Anadolu ve Rumeli’nin belli başlı şehirlerinin nüfusu hakkında malu-
matı ihtiva ettiği için mevzuumuza taalluku görülmemiştir. 1

1298 senesinde tahrir-i emlakla beraber yapılan tahrir-i nüfusu gösteren ikinci vesika kütüp-

1 Kütüphanenin 3-3904 numarasında mukayyettir. Türkiye’de nüfus muamelatının umumi tarihi hakkında tetkikatta 
bulunacaklar ve bilhassa evailde tahrir-i nüfusun nasıl yapılmakta olduğunu anlamak isteyenler için istifadeli bir vesikadır. 
Ahalinin suret-ı tefrik ve tasnifi itibarıyla da nazar-ı dikkate alınmaya layıktır.
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hanenin 26-2929 numarasında mukayyettir. Büyük kıtada ve tahminen 50 santim tul ve 30 santim 
arzında iki yapraktan ibaret, üzeri kadifeli müzeyyen bir cilt derununda bulunan bu vesika cidden 
mühimdir. Buna atfedilen ehemmiyet; ihtiva ettiği nüfus miktarının tevlit ettiği şüpheden ziyade 
bilhassa yeniçeriliğin lağvından sonra diğer tarzda yeni bir askerlik usulü ihdasına mecbur olan 
mülga imparatorluğun 1242 [1826-27] senesinden beri kaç defa tahrir-i nüfus yaptırmış olduğu ve 
tahririn tarz-ı icrası hakkında malumatı cami bulunması itibarıyladır. Yoksa biraz aşağıda izah edi-
leceği üzere gösterdiği nüfus; hakiki miktardan beş yüz bin küsur noksandır. Binaenaleyh bu nok-
ta-i nazardan vesika ehemmiyetten aridir.

“Reis-i komisyon-ı tahrir-i nüfus: Esseyid Mustafa Tevfik” unvan ve mührünü ihtiva eden bu 
vesikadan lüzumu kadar bahsedilmezse İstanbul nüfusu hakkında birinci makalede serdedilen mü-
talaat tamam olamayacağından bu defa yine bu mevzua avdete mecbur oluyoruz. Makaleye aynen 
derç edilecek mütalaat ve izahat biraz uzun sürecek ise de şimdiye kadar Türkiye’de nüfus muame-
latı hakkında başka bir tetkike tesadüf edilemediği ve bu tafsilat bir şehir mecmuası için zait telakki 
olunamayacağı mütalaasıyla bu tarz ihtiyar olunmuştur.  

1298 tarihli vesikada münderiç izahat; Türkiye’de bilhassa İstanbul’da tahrir-i nüfusun nasıl 
yapıldığını ve harekât-ı nüfusun nasıl takip edildiğini ve bir de o devirlerde tezayüt ve tenakus-ı 
nüfus hakkındaki telakkiyi gösterdiği cihetle ihtisar edilmeyerek aynen nakledilmiştir:

“Bairade-i seniyye Dersaadet ve bilad-ı selasede bu defa icra buyurulan tahrir-i nüfus beşinci defa olup 

birincisi 1242 [1826-27] sene-i hicriyesinde ve ikincisi bilcümle müsakkafat ve müstegallat ile beraber 1254 

senesinde ve üçüncüsü yalnız nüfusa münhasır olmak üzere 1260 senesinde ve dördüncüsü esham ve mükataat 

yoklamasıyla beraber 1273’te vaki olup nüfus-ı zükûra dahi nüfus tezkireleri ita buyurulmuştu.2 Bu defa dahi 

Dersaadet ve bilad-ı selasede kâin bilcümle hayrat ve meberrat ile beraber tahrir edilip nüfus-ı inasın dahi sıhhat 

üzere adedi zaptedilmiş ve itası mukarrer olan nüfus tezkireleri dahi müheyya olup derdest-i tevzi bulunmuştur. 

Tahrir-i nüfusun fevaid-i adide-i malumesinden birincisi sene-be-sene muvazene cetvelleri tanzimiyle 

nüfus-ı memleketin terakki ve tenezzülü bilinerek icab-ı hale göre tedabire teşebbüs edilmek olduğundan 1265 

tarihine kadar mülga İhtisap Nezareti’nden ol vechle muvazene cetveli tanzim ve Bab-ı Âli canib-i samisine 

takdim olunurken tarih-i mezkûrdan sonra İhtisap Nezareti’nin Zaptiye Nezaret-i Celilesi’ne kalp ve biraz müd-

det sonra tefrik olunması kalemler ve memuriyetlerce dahi birtakım kalp ve teşkilat edildiğinden sene-be-sene 

nüfus muvazene cetvelleri tanzim olunmak kaidesi terk edilmiş idi. Kırım mesele-i mündefiası akabinde müced-

deden tahrir-i nüfus edilmiş ve nüfus tezkireleri verilmiş ise de yine birtakım kalp ve teşkilat ile uğraşılıp nüfus 

muamelatını kontrol eden mürur ve esnaf tezakiri kalemlerinden mürur tezkiresi kalemi Zaptiye Nezareti’ne 

alınmış ve esnaf tezkiresi kalemi dahi hemen rüsumat-ı esnafı tahsil ile iştigal ettirilip nüfus kalemi nizamatına 

riayet ettirilmemiş olmasıyla nüfus kuyudu müşevveş bir hale getirilmiş ve muvazene cetveli tanzim olunmak 

kaidesi unutulmuştur. 

Çakerlerince asıl vazife bu defaki tahrir-i nüfusta Dersaadet ve bilad-ı selasede mevcut nüfusun cemaat 

cemaat ve sınıf sınıf miktar-ı sahihini mübeyyin muvazene cetveli tanzim ve takdim eylemek ise de mukaddem-

ki mevcutları bilinmedikçe muvazene mümkün olamayacağından 1242 senesinden 1260 senesine kadar tanzim 

olunan sal muvazene cetvellerinin müsveddeleri pek çok taharri edilmiş ise de balada arz olunan kalp ve teşkilat 

sebebiyle zayi olmuş idüğünden destres olunamadığı gibi 42 ve 54 tahrirlerinin dahi esas mevcutları buluna-

mayıp ancak nüfus kaleminde 60 ve 73 tahrirlerinin esas mevcutları icmalen mukayyet olduğu misillü çakerleri 

60 ve 73 tahrirlerinde bulunduğum cihetle nezdimde hıfz eylediğim mevcut pusulalarıyla bittatbik sıhhati te-

2 İstanbul nüfusu hakkındaki birinci makalenin intişarı üzerine 1273 tahririne ait bir kayıt hakkındaki malumat için 
şimdi nereye müracaat edilmek lazım geleceğini bir zat bilmüracaa istifsar etmiş ve kendisine icap eden izahat verilmişti. 
Mumaileyhin elinde o tarihte verilmiş bir nüfus tezkiresi vardı. Bir pusula tarzında taş basma, yukarısında bir tuğra altında 
Şehremaneti mührü mevcuttur.
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beyyün eylediğinden 1 numaralı muvazene cetveli tanzim olunmuştur. Cetvel-i mezkûr mütalaasından malum 

olacağı vechle nüfus-ı İslamiye’de tezayüt müşahede olunur ise de beş seneden beri Dersaadet’e gelmekte olan 

muhacirinin Dersaadet nüfus-ı İslamiyesine munzam olmasından neşet eylediği gibi milel-i saire nüfusunun 73 

tahririnden beri tenakusa yüz tutması dahi yerli ahaliden olmayıp ticaretle Dersaadet’e gelip muvakkaten sakin 

olanlardan olmasıyla asıl yerli ahalinin muvazenesi için 2 numaralı cetvel tanzim edilmiştir. 

2 numaralı cetvelde gösterildiği üzere 60 tahririnde mevcut yerli ahali-i Müslime’den 73 tahririnde 1492 

nüfus-ı zükûr tezayüt eylemesine nispetle bu defaki tahrire kadar geçen yirmi dört sene müddette tezayüt ede-

rek 72.328 nüfusa baliğ olmak iktiza eder iken 3093 nüfus-ı zükûr noksan zuhur etmiştir. Bu halde yerli nüfus-ı 

zükûr-ı İslamiye 73 tahririnden beri tezayüt etmeyip bilakis tenezzüle başlayarak yirmi dört sene zarfında 266 

nüfus-ı zükûr noksan bulmuştur.   3

Rum milleti nüfusuna gelince: 60 tahririnden 73 tahririne kadar 2777 nüfus-ı zükûr tezayüt etmesine 

nispetle bu defa 32.965 nüfus-ı zükûr bulunmak lazım gelir iken 7386 nüfus-ı zükûr noksan bulunması ve 73 

tahriri mevcudundan dahi 1536 nüfus nakıs olması hakiki olmayıp düvel-i ecnebiye tabiiyetine girmelerinden 

neşet etmiştir ki esna-yı tahrirde ecnebilik iddiasında bulunanların kesretine nazaran tahmin olunan nispet 

üzerine tezayüt eylediği şüphesizdir. 

Rum milletinin Yunaniliğe meyl-i tabiileri malum olup şu meyil ile beraber mukaddemleri şimdiki kadar 

Yunan tabiiyetine alenen giremedikleri memalik-i mahruse-i şahanede tasarruf-ı emlak hakkı tebaa-ı şahaneye 

münhasır bulunmak kaidesinin tesiratından olup ecnebiye tasarruf-ı emlak hakkı ihsan buyurulmasıyla beraber 

gerek Rumlar ve gerek sair milel-i gayr-i Müslime bir cihetten meyl-i tabiilerinin cezbi ve bir yandan ecnebi 

imtiyazatından istifade maksadıyla düvel-i saire tabiiyetine inhimak ettikleri münker değildir. 

Ermeni milleti nüfusuna gelince: 73 tahriri mevcudundan bu defa 1610 nüfus nakıs bulunmuş ise de 60 

tahririnden 73 tahririne kadar 2216 nüfus-ı zükûr noksan bulunmasına nazaran bu defa 23.351 nüfus bulunmak 

iktiza ederken 2172 nüfus zait bulunmuştur ki şu hâl millet-i mezkûre yerli nüfus-ı zükûrunun tedenniden kur-

tulmaya az bir müddet kaldığını göstermektedir. Bununla beraber esna-yı tahrirde Rusya ve İran ve Romanya 

tabiiyeti iddiasında bulunarak tahrir olunmayanların kesretine nazaran 73 tahriri mevcudundan noksan bulma-

yıp tezayüt etmiş oldukları anlaşılmaktadır. 

Katolik milleti nüfusuna gelince: Bunlar zaten kalilüladed olup bazı ağniyası dahi Avrupa’da iskân etmeyi 

âdet ettiklerinden ve Hasunistlik ve anti[hasunist]lik davasından hasıl olan tefrika dahi bazılarını Ermeni cema-

atine iltihaka mecbur eylemesinden ve birtakımları dahi düvel-i saire tabiiyetine girmiş olduklarından 73 tahriri 

mevcudundan noksan bulunmuşlardır. 

Protestan ve Bulgar ve Latin milletlerinin kılleti cihetiyle ehemmiyeti olmadığı gibi 60 tahririnde dahi 

bu namlarda cemaat bulunmayıp ancak Yahudi milleti 60 tahririnden 73 tahririne kadar 888 nüfus tezayüt etmiş 

olmasına nispetle bu defaki tahrirde 14836 nüfus-ı zükûr bulunmak iktiza eder iken 2043 nüfus-ı zükûr nakıs 

bulunması Almanya ve İtalya tabiiyetine duhullerinden neşet ederek hakikatte tahrir olunduğu kadar tezayüt 

etmiştir. 

Balada arz edilen tafsilattan malum olacağı vechle Dersaadet’te yerli nüfus-ı Müslime azalmakta ve bi-

lakis yerli nüfus-ı gayr-ı Müslime çoğalmakta olduğu gibi yerli nüfus-ı gayr-i Müslime’den tabiiyet-i saltanat-ı 

seniyyede bulunanlar eksilip mahmilik iddiasında bulunanlar artmakta ve elyevm Dersaadet’te nüfus-ı Müsli-

me’ye nispetle nüfus-ı gayr-i Müslime’nin ekseriyette bulundukları muhakkaktır. Ol babda emr ü ferman haz-

ret-i menlehülemrindir.” 

11 Teşrinievvel 298 [23 Ekim 1882] 

Reis-i Komisyon-ı Tahrir-i Nüfus 

Esseyid Mustafa Tevfik

3 Mustafa Tevfik Efendi’nin burada tezayüt ve tenakus-ı nüfus için bir katiyet-i riyaziye şeklinde serdettiği nispet ve 
mütalaat gülünç olduğu için bu mütalaata göre tertip edilmiş olan 1 ve 2 numaralı cetvelleri istinsah etmedim.
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1298’de [1882] İstanbul Nüfusu

İcmal Yekûn
Yekûn İslam Rum Ermeni

Zükûr İnas Zükûr İnas Zükûr İnas Zükûr İnas

281.004 135.721 145.283 67.976 80.217 25.579 24.243 25.513 24.684

2127 1259 869 1259 869 0 0 0 0

30.680 15.617 15.063 15.545 14.991 0 0 0 0

5560 5560 0 5560 0 0 0 0 0

53.518 53.518 0 24.934 0 16.988 0 7675 0

8486 8270 216 3261 141 1185 11 3679 64

381.376 0 219.945 161.431 118.535 96.218 43.752 24254 36.867 24.748

Makalenin birinci kısmında 93 Harbi’nden sonra İstanbul’da mevcudiyeti tahmin edilen 450-
500 bin raddesindeki nüfusun o sırada İstanbul’a gelen 150-200 bin kadar muhacirle 700 bine çık-
tığı ve nitekim 1300’de [1885] icra kılınan tahrirde ecnebiler hariç olduğu halde İstanbul’da 744.323 
nüfus bulunmasının da bunu gösterdiği beyan olunmuştur. 

1298’de tahrir-i nüfus komisyonu reisi gibi en salahiyettar bir zatın tanzim edip mütalaasının 
da ilavesiyle o zaman en yüksek bir makama takdim etmiş olduğu şu vesikada muhacirlerin vüru-
dundan sonunda bile İstanbul nüfusunun ancak 381.376’ya baliğ olduğunun gösterilmesi ve bilhassa 
mütalaanamenin sonunda “Dersaadet’te nüfus-ı Müslime’ye nispetle nüfus-ı gayr-ı Müslime’nin ek-
seriyette bulunduklarının muhakkak” olduğunun tasrih edilmesi hayretle karşılanmak iktiza eder.

Bu izahat, bu derece mühim bir vesikada olmayıp da herhangi bir eserde ve gazetede görül-
müş olsa noksani-i ıttılaa atfedilir ve İstanbul nüfusunun gösterilen miktardan çok fazla olduğu, 
hele nüfus-ı Müslime’nin gayr-i Müslime’den mutlaka bir misli ziyade bulunduğu bilatereddüt ileri 
sürülürdü. Fakat vesikanın arz edilen ehemmiyeti hayli düşündürmüş ve bir türlü işin içinden çıkı-
lamamıştı. 

Bereket versin ki kütüphanede tetkikata devam edildikçe 1300 tarihinde icra kılınan tahrir-i 
nüfus netayicini mübeyyin diğer bir istatistiğe de tesadüf edilmiş ve ancak bu son vesika meseleyi 
halledebilmiştir.  

1300 tarihindeki tahrir-i nüfusu muhtevi istatistikten bir şey daha öğrenilmiş oluyor ki o da 
1296 senesinde bir tahrir-i nüfus daha yapılmış olmasıdır.4

4 Mustafa Tevfik Efendi; 1242 senesinden beri yapılmış olan tahrir-i nüfuslardan bahsettiği hatta ikisinde kendisinin 
de bulunduğunu tasrih eylediği halde 1296’da bir tahrir yapılmış olduğuna dair bir şey zikretmiyor. 1300 tahririnden bahis 
olan istatistikte ise 1298’de bir tahrir yapıldığı mevzubahis edilmiyor. 1298’de bir tahrir yapılmış olduğu kütüphanede bun-
dan bahis bir eserin mevcudiyetiyle sabit olduğu gibi bizzat Mustafa Tevfik Efendi’nin “Beş seneden beri İstanbul’a vürut 
eden muhacirler” fıkrasından da anlaşılıyor. Filhakika Rus Harbi 1293’te zuhur etmesine ve 93’ten 98’e kadar beş sene mürur 
eylemesine nazaran doksan sekizde son bir tahrir yapılmış olduğu bu fıkra ile de tezahür eder. Mustafa Tevfik Efendi’nin 
kendisinden üç sene evvel yapılmış olan bir tahrirden haberdar olamaması ne derece badi-i hayret ise 1300’de oldukça 
mükemmel bir tahrir yapan bir heyetin de iki sene evvelki tahrirden malumattar olmayarak yalnız 96 tahririnden bahset-
mesi ve mukayeseyi bu tahrir üzerinden yürütmesi o derece anlaşılmaz bir muammadır.      
Mamafih bunlar da ispat eder ki o tarihlerde tahrir-i nüfuslar masa başında ve ezber yapılırmış. Yoksa mahalle mahalle, 
hane-be-hane, heyetler gezdirilip tahrir yaptırılmış olsa idi bu cihet 1300 tahririni yapanlarca mutlaka malum olurdu. Mus-
tafa Tevfik Efendi’nin 1296 tahririnden haberdar olamayışına gelince hem bu sebebe hem de o zaman mumaileyhin nüfus 
idaresinde bulunmamasına atfedilir. Başka türlü düşünülebilir mi?
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Katolik Bulgar Latin Protestan Yahudi
Nevi

Zükûr İnas Zükûr İnas Zükûr İnas Zükûr İnas Zükûr İnas

2869 2986 62 48 809 671 120 133 12793 12301 Büyutta sakin bulunan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tekâyada sakin bulunan

0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 Muhacirin

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Talebe-i ulumdan olup 
medariste sakin bulunan

449 0 3057 0 20 0 60 0 335 0 Esnaf olup dükkân ve 
odalarda sakin bulunan

5 0 128 0 0 0 0 0 12 0 Hanlarda sakin bulunan

22235 2986 3247 48 829 671 180 133 13212 133736 Yekûn

1296’daki nüfus miktarını -salifülbeyan istatistikte münderiç yekûnlardan tenzil suretiyle- 
bulmak mümkündür. 

Ezcümle bu suretle yapılan bir hesaba göre 1296’da İstanbul’un on daire-i belediyesi dahilinde 
329.689 nüfus kaydettirilmiştir. Biraz evvel de beyan edildiği vechle 1298’de bulunan miktar 381.376 
idi. Aralarındaki fark 51.687’dir ki haiz-i ehemmiyet değildir.

1242 [1826-27] senesinden beri defaatle teşebbüs edilen tahrir-i nüfusun yegâne saiki asker-
lik olduğunu evvelce söylemiştik. O âna kadar yapılan tahrirlerde elde edilen neticeler hükümeti 
memnun edememiş ve tahrir usullerinin sakameti de anlaşılmış olacak ki 1290 tarihinde emlak ile 
beraber nüfusun da yeniden tahriri için bir teşebbüs vaki olmuş ve gerçi sene-i mezkûrede emlakin 
tahrir edildiği malum ise de nüfusun tahririne başlanamamış olduğu 21 Ağustos 1297 [2 Eylül 1881] 
tarihli Sicil-i Nüfus Nizamnamesi’nin müzakeresi dolayısıyla Şûra-yı Devletçe tanzim olunan 23 
Haziran 1297 [5 Temmuz 1881] tarihli mazbatasının baş tarafında görülen izahattan anlaşılmakta-
dır. Bu mazbata Türkiye’de tahrir-i nüfusun saikini ve tarz-ı tahriri gösterdiği cihetle tarihi kıymeti 
itibarıyla onun da bu mebhasta zikri lazımeden görülmüştür:

“Memalik-i mahruse-i şahanede kura muamelatının temini için bundan yedi sene mukaddem 
bairade-i seniyye kararlaştırılan tahrir-i nüfusun mütetabiu’z-zuhur olan gavail-i dahiliye ve mese-
le-i harbiye sebebiyle icrası teehhür etmiş olduğu halde saye-i mahasin-vaye-i cenab-ı mülukânede 
ittihaz olunan tensikat-i cedide-i askeriye usulünün muhafaza-i intizamı ve ba-husus redif alayları 
tertibatlarının hüsn-i devamı nüfus kuyudunun ıslahına ve bu dahi vukuat cetvellerinin bervech-i 
matlup tanzimine mevkuf olduğu beyanıyla daire-i askeriyece bir taraftan mebhusün-anh olan tah-
rir-i nüfus kararının mevki-i icraya vazına ve diğer taraftan da şimdiden nüfus mukayyitleri tayiniy-
le muamelat-ı lazımenin teshil-i cereyanına ibtidar olunması hususlarında ehemmiyet gösterilmiş 
ve ol babda Bab-ı Âli ile Harbiye Nezareti beyninde bazı muhaberat vuku bularak buna dair evrak 
takımıyla Şûra-yı Devlet’e havale buyurulmuş olduğundan Tanzimat Dairesinde kıraat ve mütalaa ve 
iktiza-yı maslahat biletraf teemmül ve mülahaza kılındı.

Evvelbeevvel şurasının arz ve ifadesi vecibeden addolunur ki her devlet-i mütemeddinede 
nüfus üzerine muntazam bir istatistik yapmanın fevaid ve muhassenatı yalnız vazife-i askeriye mu-
amelatını temine münhasır olmayıp hukuk-ı umumiye ve emniyet-i mülkiye ve umur-ı maliye ve 

5 3 bin 323 olması gerekirken sehven 2 bin 223 yazılmıştır (Yayına hazırlayanların notu).

6 12 bin 373 olması gerekirken sehven 13 bin 373 yazılmıştır (Yayına hazırlayanların notu).

1298’de [1882] İstanbul Nüfusu
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zabıta-i belediye nokta-i nazarlarından bakılınca nüfus-ı mevcudenin miktar-ı sahihini bilmek bir 
hükümet için azam asar-ı intizam olduğu müspet ve muhakkaktır. Binaenaleyh Avrupa devletlerin-
ce nüfus-ı umumiyeye dair malumat-ı muntazama cem ve istihsaline pek ziyade devam ve ihtimam 
kılınmakta bulunduğu gibi bizde dahi şu emr-i mühimmin esasen ve feran bir suret-i mükemme-
lede icrası elzem ve ehem görünür. Zira bu husus bidayet-i Tanzimat’ta devletçe nazar-ı dikkate 
alınarak eyaletlerde nüfus nazırları ve sancaklarda nüfus memurları ve mukayyitleri istihdam ve 
Dersaadet’te Ceride-i Nüfus Nezareti unvanıyla bir idare-i mahsusa bulunup o vasıta ile nüfus mua-
melatının hüsn-i cereyanına ikdam olunur iken sonraları bu takayyüdat adem-i mübalata mübeddel 
olmakla ve nezaret-i merkeziye ilga ile nüfus kalemi bir aralık tahrir-i emlak idaresine muahharen 
daire-i askeriyeye rabtolunduğu halde taşralarca nüfus vukuatı yürütülmediğinden burada ve ordu-
larda bulunan defatirler ihticac ve istinada salih olamayacak bir şekle girmekle devlet-i aliyyenin 
memalikinde ne kadar nüfus olduğunu bilmek şöyle dursun askerlik sunuf-ı muhtelifesi erbabını 
bihakkın tayin etmek dahi kesb-i taassür ve müşkülat eylemiş ve o cihetle mesela bir mahalden le-
delhace talep olunan redif taburunun efradı daire-i askeriyenin hesabı gibi cem olunamayıp akall-i 
kalil zuhur etmekte ve bakisinin nerede oldukları ispat edilememekte bulunmuştur.

Tebaa-i gayr-i İslamiye’nin bedelat-ı askeriyeleri ise ancemaatin tevzi ve istifa olunduğu halde 
hiçbir cemaatin nüfus-ı mevcudesi kuyudu mütemen ve mevsuk olmadığından efrad-ı mükellefenin 
aded-i umumisi üzerine nisbet-i nizamiyeyi bulup da hukuk-ı devletin tamami-i istihsaline çare 
bulunamamakta ve tabiiyet-i Osmaniye kanunu hükmünce devlet-i aliyyenin tabiiyetine dahil olan 
her şahsın bir tezkireyi hamil bulunması lazım geldiği halde nüfus kuyudunun adem-i intizamından 
dolayı o kaide dahi muhafaza olunamamaktadır. İşte şu esbaba ve daha sair ahval ve muamelatın 
gösterdiği ehemmiyetlere mebni nüfus kuyudunun ıslahı farizadan olup ancak bu maksada vusulün 
tarikini tahrir-i umumi icrasında aramakla iktifa olunursa yine birkaç sene sonra şimdiki halin kar-
şısında bulunmak ve beyhude ihtiyar-ı tekellüf edilmiş olmak lazım gelir. Çünkü tahririn neticesi 
yalnız nüfus-ı mevcudeyi gösterebilip maahaza vukuat-ı mütevali olduğu için daha tahrir-i cedid def-
terleri kamilen ele alınmazdan evvel bidayet-i tahrirde kaydolunan nüfusun ahvali tebeddül etmek 
tabii olmakla esas-ı maslahat bir kaide-i kaviyeye müstenit olmadıkça yani vukuat-ı mütemadiyenin 
zabt ve kaydında teminat-ı kâfiye bulunmadıkça tahrirden istifade kabil olamayacağı derkârdır.

Bu takdirde nüfus üzerine umumi ve muntazam bir istatistik yapmanın usul ve kavaidini 
tayin edip de tahrir maksadını onun zımnında aramak en doğru ve en esaslı bir yol olduğundan bu 
suret hakkında memalik-i sairede cari kaidelere bilmüracaa imal-i efkâr olunarak netice-i müzakere 
bir Sicil-i Nüfus Nizamnamesi tanzimini iktiza ettirmekle dokuz fasıl ve elli bir maddeyi havi kale-
me alınan layiha leffen takdim kılındı.”

Sicil-i Nüfus Nizamnamesi’nin esbab-ı mucibe mazbatasından nakil ve iktibas edilen şu iza-
hat 1300 [1885] tahririnin sebebini ve tarz-ı icrasını göstermektedir. Yine bu izahattan anlaşılıyor ki 
hükümetçe tahrir-i nüfusa başlanmadan ve hatta nizamname tanzim edilirken memalik-i müterak-
kiye-i Garbiye nüfus muamelatı ve bilhassa tahrir usulleri tetkik edilmiştir. Nüfus işinin pek esaslı 
tutulduğu tahririn hitamında tertip ve tab edilen mecmuadan ve bilhassa mecmuadaki ihsaiyat cet-
vellerinden anlaşılmaktadır. 

1300’den evvelki tahrirlerin niçin muvaffak olamadığı bu mecmuanın bir yerinde şu suretle 
izah olunmaktadır: 

“Bu defa icra olunan yoklama ile 96 senesinde icra olunan tahrirde dahil-i tahrir olan nüfus mu-
vazene olundukta 334.092 zükûr, 208.345 inas olmak üzere ceman 542.437 nüfus fazla zuhur etmiştir. 

İşbu fazlanın zuhuru esbabının tetkikine ibtidar olundukta evvel emirde sene-i merkume 
tahririnde kaydolunan nüfusun hane üzerine yazılmadığı gibi nüfus-ı inasın münferiden yazılmayıp 
her kimin hanesinde olur ise olsun ne kadar inas haber verilmiş ise miktarının bir kalem olarak 
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dahil-i defter edildiğini ve yabancı defterine kaydedilmesi lazım gelen tebaa ve hademenin tefrik 
edilmediği ve gıyaben dahil-i tahrir olanların bir guna tasdik nizamı altına alınmadığı ve tahriri 
hitam bulan mahallatta dahil-i tahrir olmadık hiçbir nüfus kalmadığına dair müsvedde defterinin 
tasdik ettirilmediği ve hitam-ı tahrirden sonra vukuatın hükm-i nizama tevfikan yürütülmediği 
ve tebaa-i ecnebiye ile tabiiyet-i ecnebiye iddiasında bulunanların gerek gıyaben ve gerek vicahen 
kâmilen kayıt ve tahrir olunmayıp tahrir memurlarının bazı mahallerde tesadüf ederek tabiiyet 
pasaportu ibraz edemeyenlerin kaydıyla iktifa edilmekten neşet eylediği tahmin edilmiştir.  

Bir de tahrir-i mezkûrde tevzi olunup muahharan bairade-i seniyye şekil ve heyeti tadil olu-
narak mübadeleten ahzolunan tezakir-i atika-i Osmaniye’nin miktarı altmış bin bu kadardan ibaret 
olmasına bakılırsa sene-i merkumede dahil-i tahrir olduğu gösterilen nüfusun ancak sülüsü mik-
tarına tezkire ita olunabilmiş ve bu ise bir tahrir kolunun bir mahallin tahririni ikmal etmeksizin 
diğer mahallin tahririne memur edilmiş olmasından neşet edebileceği memul bulunmuştur.”

1300’de [1885] İstanbul Nüfusu

Esami-i cemaat

Dahil-i tahrir olan cemaat-i muhtelife 
nüfusunun icmal-i umumisi

96 [1881] senesi tahririyle bilmuvazene 
zuhur eden fazlası

Yekûn Zükûr İnas Yekûn Zükûr İnas

İslam 3.849.410 201.339 183.571 203.148 108.968 94.180

Rum 152.741 91.804 60.937 96.044 58.493 37.551

Ermeni 149.590 83.870 65.720 97.782 56.416 41.361

Bulgar 4377 3977 400 2551 2169 352

Katolik 6442 3209 3233 610 350 260

Yahudi 44.361 22.394 21.967 19.223 9576 9647

Protestan 819 488 331 511 213 198

Latin 1082 528 554 396 396 0

Tebaa-i ecnebiye ile 
tabiiyeti meşkûk olanlar 129.243 101.205 28.038 122.202 97.411 24.791

Yekûn 873.565 508.814 364.751 542.437 334.092 208.345

Daireler
Devair-i belediye icmal-i umumisi 96 senesi tahririyle bilmuvazene zuhur 

eden fazlası

Yekûn Zükûr İnas Yekûn Zükûr İnas

Birinci Daire 151.963 84.882 67.081 86.356 46.027 40.329

İkinci Daire 114.545 64.021 50.524 56.579 31.996 24.583

Üçüncü Daire 123.037 63.541 59.496 47.035 30.244 29.759

Dördüncü Daire 70.607 39.935 30.672 60.003 28.304 18.731

Beşinci Daire 13.850 7494 6353 9836 5114 4722

Altıncı Daire 237.293 156.905 80.388 175.804 126.248 49.556

Yedinci Daire 14.645 8694 5951 7746 5266 2480

Sekizinci Daire 29.158 16.070 13.088 21.570 12.418 9152

Dokuzuncu Daire 95.671 535.216 42.155 61.178 38.559 23.619

Onuncu Daire 22.796 14.053 8743 17.769 11.688 6081

Yekûn 873.565 508.814 364.751 543.876 334.864 209.012
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1300 tahririnin icmallerini ihtiva eden baladaki cetvellerle aynen iktibas olunan izahat 
1242’den 1298 tarihine kadar yapılan istatistiklerin mahiyetini ve Mustafa Tevfik Efendi’nin yürüt-
tüğü silsile-i mantıkıyenin ne derece çürük ve mecruh olduğunu göstermektedir. 

Makalenin birinci kısmında “İstanbul’un fethi tarihi olan 857’den [1453] 444 sene sonra ilk 
defa olarak 1300 tarihinde eskilere nispetle iyi addolunabilecek bir tahrir-i nüfus yapılmış ve her-
kese bir nüfus tezkiresi verilmiştir” denilmişti. 1300 tahrir-i nüfusunun netayicini muhtevi olan 
salifülbeyan istatistik mecmuası görüldükten sonra o zaman tahmin ve istidlal suretiyle yazılan bu 
fıkrada isabet edildiği anlaşılmıştır.

Binaenaleyh bu mecmuanın tarz-ı tertip ve tabından ve mündericatının suret-i taksim ve 
tevziinden bahse bilhassa zaruret ve mecburiyet hasıl olmuştur. Türkiye’de şimdiye kadar nüfus 
muamelatı hakkında bu tarzda bir mecmua ilk defa tertip ve tab edilmiş ve 1300 tarihinden yani kırk 
seneden beri bir ikincisi daha yapılmamıştır. Binaenaleyh bu mecmua hakkında biraz fazla tafsilat 
itası zait addedilmemelidir.

Mecmua iyi bir kâğıt üzerine litografla basılmış, derununa bir de renkli grafik ilave edilmiştir. 
Her sahifenin kenarında üç renkli tezyinat mevcut ve her cetvelin sonunda o kısma ait izahat mün-
deriçtir.

Mecmuanın nihayetinde “İşbu istatistik Dahiliye Nezaret-i Celilesi Nüfus İdare-i Umumi-
yesi’nden tanzim edilmiştir.  17 Recep 1302 ve 2 Nisan 1301” kaydına tesadüf edilmektedir. 1298, 
1299, 1300 seneleri salnamelerinde Dahiliye Nezareti aklam ve şuabatı arasında Nüfus Müdüriyet-i 
Umumiyesi görülemediği için bu mühim işi muvaffakiyetle başa çıkaran müdür-i umuminin kim 
olduğu anlaşılamamıştır.     

 O ana gelinceye kadar bu tarzda tahrir-i nüfus icrası ve istatistik tertibi mesbuk olmamasına 
ve yapılanlar da malum bulunmasına nazaran gerek tahrir-i nüfusun tarz-ı icrasında gerek netice-i 
tahririn bir mecmua halinde tertip ve neşrinde bir ecnebi mütehassıs getirilmemiş olsa bile herhalde 
memalik-i müterakkiye-i Garbiye’de istatistikin nasıl yapıldığını görmüş ve iyice anlamış bir zekâ-
nın bu işte amil-i müessir olduğuna şüphe edilemez. 

 Mecmuanın baş tarafında 8 adet cetvel vardır. Tarz-ı tertibi ve istatistikte ne gibi şeylerin 
nazar-ı dikkate alındığını göstermek itibarıyla bu cetvellerin mündericatını kısmen buraya derce 
lüzum görülmüştür.

1 numaralı cetvel: Dersaadet ve bilad-ı selasede dahil-i tahrir olan cemaat-i muhtelife nüfusu-
nun icmal-i umumisiyle tahrir-i sabıkla indelmuvazene zuhur eden fazlası (ki balaya derç edilmiştir.)

2 numaralı cetvel: Dahil-i tahrir olan nüfusun mahall-i veladet itibarıyla Dersaadet ve taşralı 
olanların icmaliyle nüfus-ı umumiye ile bilmukayese beherinin nüfusu ve Dersaadet ve taşralı olan-
ların miktarını havidir. 

3 numaralı cetvel: Dahil-i tahrir olan nüfus-ı zükûrun beher yüz neferine isabet eden inasın 
miktarıyla nüfus-ı muharrere-i umumiye ile bilmukayese beher bin nüfusta olan zükûr ve inasın 
miktarını muhtevidir.

4 numaralı cetvel: Dahil-i tahrir olup ahval-i hazıraları üzerine dört sınıfa taksim olunan 
zükûrun miktarını mübeyyindir.
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(Bu cetvelde hizmet-i devlette bulunanlar, tüccar ve esnaf ve sanayi-i mütenevvia ashabı, 
mekâtib-i umumiye ile medariste bulunan talebe-i ulum ve şakirdan, tekyenişin ve sıbyan ve bila-
sanat olanlar gösterilmiştir.)

5 numaralı cetvel: Ahval-i hazıraları üzerine dört sınıfa taksim olunan nüfus-ı zükûrun mik-
tar-ı umumisine nazaran beher bin nüfusa sunuf-ı mezkûreden isabet eden miktarı göstermektedir.     

Bu cetvele ait izahat meyanında bilhassa şu satırlar nazar-ı dikkati celp edebilir: “İşte istatistik 
kaidesince her memleketin derece-i servet ve mamuriyetiyle ahalisinin temayülat-ı terakki-perve-
ranesi nüfus-ı umumiyesinin ahval-i hazıralarının tetkikiyle anlaşılacağı derkâr iken şimdiye kadar 
Dersaadet ve bilad-ı selasede icra olunan tahrirlerde buraları nazar-ı mütalaaya alınmamış ise de… 
bu defa icra olunan yoklamada işbu kaide-i umumiyeye dahi riayet edilmiş ve cetvel-i mezkûrdan 
dahi müsteban olacağı vechle şimdiye kadar Dersaadet ahalisi hakkında ezhan-ı umumiyece edilen 
tahminlerin hiçbirisinde hakikat-i hale takrip edilememiş olduğu sabit olmuştur.” 

6 numaralı cetvel: İllet-i ama ve cünuna müptela olanlarla bunların beher on bin nüfusa nis-
petini göstermektedir.

7 ve 8 numaralı cetveller: Zükûr ve inas nüfus-ı muharrerenin tarih-i veladet itibarıyla sinle-
rini havidir. Bu cetvellerde nüfus-ı mukayyedenin bir yaşından başlayarak dörder yaş fasıla ile 120 
yaşa kadar olanları gösterilmiştir. Bu cetvellerin izahatından da şu fıkra calib-i dikkattir: “Cetvel-i 
mezkûrun mündericatından iki netice hasıl olmuştur. Bundan birisi bir memlekette yaşayan cema-
at-i muhtelife nüfusunun ömürlerince bir nisbet-i mütesaviye görülememesi ve diğeri dahi nüfus-ı 
muharrerenin ömr-i vasatilerinin tebeyyün etmesidir ki işbu cetvel mucibince bilhesap anlaşıldığı 
üzere Dersaadet nüfus-ı meskunesinin ömr-i mutavassıtları 34 ile 35 ve nihayet 36 raddesinde oldu-
ğu tahakkuk etmiş ve gerek zükûr, gerek inasta yüz yaşını tecavüz etmiş fevkalade itibar olunacak 
hiçbir nüfusa tesadüf edilememiştir…”

Yine bu izahnamenin nihayetlerine doğru şu kayıtlara da tesadüf edilmektedir: “Bir yaşından 
beş yaşına kadar murakkam olup yekûnu yirmi sekiz bine baliğ olan nüfus-ı zükûra nispetle yirmi 
beşten otuz yaşına kadar olan nüfus-ı zükûrun miktarınca terakki ve 35’ten 40 yaşına kadar bulunan 
nüfusça tenezzül ve 40’dan kırk beşe kadar olan nüfusun miktarınca müsavat ve elli beşten altmışa 
ve yetmiş beşten seksene kadar olan nüfusça derece derece tenezzül ve seksen beşi mütecaviz ve yüz 
yaşına vasıl olanlarca fevkalade tenakus görülür. 

Ve kezalik bir yaşından beş yaşına kadar yirmi beş bine baliğ olan nüfus-ı inastan on yaşından 
on beş yaşına kadar olanlarca terakki ve yirmi beşten otuza kadar tedenni ve kırktan kırk beşe kadar 
mütesavi ve kırk beşinden elliye kadar olan tedennice fark-ı külli ve yetmişten yetmiş beşe kadar 
derece derece tenezzül ile yetmiş beşten yüz yaşına kadar olanların nüfus-ı zükûra nispetle kesreti 
müşahede ediliyor.”

Kırk sene evvel yapılan bir tahrir-i nüfusta bilhassa bu gibi noktaların nazar-ı dikkate alınmış 
olması ne derece şayan-ı hayret ise tekrar ederiz ki kırk seneden beri hiç olmazsa bu tarzda olsun 
ikinci bir tahrir-i nüfus yapılamamış olması da o derece sezavar-ı telehhüftür. 

Şimdiye kadar Türkiye’de bu istatistiğin bir ikincisi daha yapılabilmiş olsa idi bilhassa nazar-ı 
dikkati calip olan bu mütalaatın ezcümle erkek çocukların kız çocuklardan daha ziyade olduğu ve 
kadınların erkeklerden daha fazla yaşadığı ve ömr-i vasati hakkındaki tetkiklerin kıymeti olup ol-
madığı anlaşılır ve diğer memleketlerin tetkikatı netayiciyle de mukayeseye imkân bulurdu.
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Mecmuanın 9’dan 18’e kadar olan cetvelleri nüfus-ı mukayyedenin İstanbul’un on daire-i be-
lediyesine suret-i tevzi ve taksimini ve yine 96 nüfusuna nispetle tezayüdünü göstermekte ve 19 
numaralı cetvelde de devair-i belediyenin nüfusu icmal edilmektedir.

1300 tahrir-i nüfusunda evvelce yapılan nakıs ve natamam tahrirlerden mülhem olarak İstan-
bul’da ne kadar mebani-i resmiye, maabid, kışla, matbaa, mektep, medrese, hastahane, sefarethane, 
tekye… var ise kaffesi isimleriyle ve bulundukları semt-i meşhurlarıyla beraber tahrir edilmiş ve 
bunların içinde bekâr olarak bulunan ve mahallatla alakası olmayan hademe ve saire dahi yazılmış 
ve 20’den 29’a kadar olan cetveller de buna tahsis edilmiştir. Bunu bir iki misal ve rakam ile izah 
için: O zaman Bab-ı Âli devairinde 102, Bab-ı Vala-yı Seraskeri’de 98, Maliyede 131, Şehremaneti’nde 
159, Zaptiye’de 200 ilh. nüfus-ı zükûr kayıt ve tespit edilmiştir. Odacı, kapıcı, hademe ve saire gibi 
o zamanlarda devair-i mezkûrede yatıp kalkanlardan maada bilhassa bu dairelerin ezcümle Zaptiye 
ile Emanet’in tulumbacıları da nazar-ı dikkate alınırsa gösterilen miktarlara inanmamak için sebep 
kalmaz. Camiler, kiliseler, mektepler de bu suretle tahrir edilmiştir. Mekteplerin hizasında verilen 
izahata göre mevcut kâtipten 368 adet mektep şakirdanıyla beraber tahrir edilmiş ve 88 mektebin 
şakirdanı mahallatta gösterilmiştir. Bilhassa askeri ve mülki fakat leyli mekteplerdeki talebenin kay-
dı mekteplerde ve hukuk, ticaret, lisan gibi mekteplerin talebesi mahallerinde kaydolunmuştur.

Bu minval üzere derunlarında bekâr ikamet eden hanlar da semtleriyle beraber tahrir edilmiş 
fakat o zaman o kadar taammüm etmemiş olan apartmanlar, hanlar meyanında gösterilmiştir. 

En nihayetine derç olunan 29 numaralı cetvelde: Dersaadet ve bilad-ı selasede kain umum 
mahallatın esamisiyle semt-i meşhurları ve mensup oldukları devair-i belediye ile zükûr ve inas 
dahil-i tahrir olan nüfuslarının miktar-i icmalisi ve her mahallenin nev ve adet-i meskenleri göste-
rilmiştir. O zaman İstanbul’da mevcut olan 518 adet mahallat ve karada bilhassa: Hane, dükkân, oda, 
mesacid, mekâtib-i umumiye ve hususiye, hamam, bahçe, arsa ve emakin-i mütenevvia sair birer 
birer tahrir ve derunlarında bulunan zükûr ve inas nüfus kaydedilmiştir. 

İleride mecmua ile neşredilecek bir tetkikte İstanbul’un muhtelif zamanlardaki emlak ve me-
banisinden bahsedildiği zaman bu cetvelin muhteviyatı da derç edilecektir. 

Burada hulasaten şu kadar denilebilir ki: O zaman yapılan tahrirde 26 adet emakin-i emiri-
ye, 21 adet Selatin Camii, 148 adet kilise ve sinagog, 188 adet mekâtib-i aliye ve hususiye, 177 adet 
medrese, 54 matbaa, 51 emakin-i mütenevviadan madud sefarethane, banka ve şirket idarehaneleri 
ve hastahane ve 270 adet tekye ve zaviye, 483 adet han kayıt ve tahrir edilmiştir.

Yine bu cümleden olmak üzere 71.085 hane; 21.708 dükkân, 2496 oda, 420 mescit, 368 
mekâtib-i umumiye, 169 hamam, 11.227 bahçe ve arsa, 5282 emakin-i mütenevvia-i saire tahrir edil-
miş ve buralarda bulunan nüfus da 47.528’i zükûr7 ve 362.952’si inas olmak üzere ceman 738.232’dir.  
Nüfus-ı umumiye 873.565 olmasına nazaran aralarında görülen 135.333 raddesindeki fark hanlarda, 
maabitte ve emsalinde sakin ve mukayyet bulunmuşlardır.

Bilhassa bu son cetvellere ait izahat meyanında deniliyor ki: “Her bir mahalleyi teşkil eden 
mesakin ve emakinin miktarınca yekdiğeriyle fevkalade bir nispetsizlik müşahede edilir. Ezcümle 
birisi Beyoğlu’nda Hüseyin Ağa nam-ı diğer Ağa Camii Mahallesi’dir ki 3762 hane, 783 dükkân, 75 
oda, 1 mescit, 96 mektep, 2 hamam, 855 bahçe ve arsa, 373 mesakin-i mütenevviayı havi olup işbu 

7 Verilen nüfus toplamına göre erkek nüfusunun 375.280 olması gerekirken sehven 47.528 yazılmıştır (Yayına hazır-
layanların notu).
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mahalleden cesim mahalle olmadığı gibi Dersaadet’te Irgat Pazarı civarında Mimar Hayrettin Ma-
hallesi dahi yalnız bir haneden ibaret olmasına nazaran mahallatın bu suretle taksimatı ne esasa 
mebni olduğu bilinemeyip fakat ileride bunların taksimatınca tadilat-ı lazıme icra ve hancılar ket-
hüdalığının nizamat-ı mevcudesi bir derece daha tadil yani hotellerin muamelatı dahi tensik edilir 
ise muamelatça tesadüf edilegelen müşkülatı ref ve izale ile kuyud-ı nüfusun devam-ı intizamına 
fevkalade hizmet edilmiş olur.”

Bu bahse nihayet verirken ecnebilere taalluk eden küçük bir izaha lüzum görülmüştür:

1300 tahririnde İstanbul’da zükûr ve inas 129.243 ecnebi tahrir ve kaydedilmiş olması nazar-ı 
dikkati celp edecek bir meseledir. 129.243 nüfus dünyanın oldukça büyük ve kalabalık şehirlerinden 
birçoğunun nüfusundan hayli fazladır. Bu kadar ecnebinin diğer bir devletin toprağında ve husu-
suyla merkez-i hükümetinde bulunmasına ihtimal verilemez. Hatta Harb-i Umumi’nin neticesinde 
ve Mütareke esnasında bile İstanbul’da bulunan ecnebilerin miktarı bu haddi aşmamıştır denilebilir. 

Mamafih tahrir neticesinde bulunan ecnebi nüfusundan bir haylisinin ecnebilik iddiasında 
bulunan yerli ahaliden olduğu ve bilahare bunların hüviyetinin tetkiki cihetine gidilmiş olmasıyla 
da sabittir. Mecmuada görülen şu izahat ecnebilerin niçin bu derece fazla görülmüş olduğunu gös-
termektedir. 

“Tahrir memurları esna-yı tahrirde tetkik-i tabiiyet vazifesiyle mükellef olmadıklarına mebni 
herkesi ifadesi vechle kayıt ve tescil ettikleri cihetle miktar-ı mezkûra dahil olan tebaa-ı ecnebiye 
meyanında an-asıl Dersaadet’te tevellüt etmiş ve hiçbir ecnebi devletin hak-ı mahmiyetini ihraz 
edememiş olduğu halde hod-be-hod tabiiyet-i ecnebiye iddiasında bulunan pek çok nüfus olduğun-
dan ve bunların tefriki Nüfus İdaresi’nden verilecek defter üzerine Hariciye Nezaret-i Celilesi’nde 
teşekkül edecek komisyona ait bulunduğundan işbu komisyonun icra ve ikmal edeceği muamele-i 
tetkikiye üzerine ecnebi oldukları tebeyyün edenlerin miktarıyla tabi oldukları devletlerin esamisi 
gösterilmek üzere şimdilik işbu cetvele zükûr ve inas dahil-i tahrir olan nüfusun miktar-ı umumisi 
dahil edilmiştir.”

Hariciye Nezareti’nde teşekkül edecek komisyonun vazifesini ifa ederek miktar-ı hakikinin 
neden ibaret olduğunu tespit ve tebliğ edip etmediği anlaşılamamıştır. Mamafih nüfus-ı ecnebiyenin 
o devirde 30-40 bini tecavüz etmediği fikrindeyim.

Hülasa ikinci makalede 322 senesinden sonraki nüfus münakaşa edilecek iken vücuduna 
destres olduğum iki mühim vesikanın tetkikatı buna imkân bırakmamış ve makalede lüzumundan 
fazla uzamış olduğundan 322’den sonraki nüfus muamelatı bi’z-zarure üçüncü makaleye kalmıştır.

Osman Nuri

Hamiş:

Birinci makale mündericatının matbuatta muhtelif telakkilere sebebiyet verdiği görülmekte 
ve bu telakkilerin ihtiyar-ı zahmetle makaleyi tamamıyla okumamaktan ileri geldiği anlaşılmakta-
dır. Ezcümle:

§ 12 Mart [1925] tarihli ve 2306 numaralı Akşam gazetesinde A. Fahri Bey neşrettiği bir ma-
kalede: İstanbul’un hin-i fetihteki nüfusunun 50-60 bin raddesinde olmadığını bilakis 150 bin kadar 
olduğunu iddia ediyor ve benim Bizans hakkında son zamanlarda neşredilen asarı görmediğimi 
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söylüyor. Makalenin mevzuu esna-yı fetihteki İstanbul nüfusu olduğu ve o zamana ait en muteber 
eserlerde tetkik edildiği için daha evvellere inmeye lüzum yoktur. Halbuki o tarihteki İstanbul nüfu-
sunun 50-60 bin olmasında başlıca üç noktaya istinat etmiştim: Birisi fetih zamanında yaşamış ve 
vakayii görmüş olan Rum müverrihlerinden Kritovulos’un eseri. Diğeri Fransızların ve cihanın en 
maruf eserlerinden birisi olan Grand Ansiklopedi. Üçüncüsü de Kurun-ı Vusta’da 50-60 binden fazla 
nüfuslu şehirlerde bilhassa İstanbul’da iaşe müşkülatıdır. Bu mülahazalarımda musırım. Fahri Bey 
başka eser ve misal göstermek suretiyle bu noktayı tenvir etmiş olsa idi o zaman bu meselede mü-
nakaşaya devam edilebilirdi. Mademki o da zanna ve tahmine sapmıştır. Şu hâlde kanaatimi tağyire 
lüzum ve mahal göremiyorum. Zaten benim de şikâyet ettiğim işte bu zanlar ve tahminlerdir.

§ Yine aynı gazetenin dikkatler sütununda “Şehremaneti Mecmuası’nda İstanbul’daki nüfus-ı 
umumiye yekûnunun takribi olarak 873.575” raddesinde gösterildiği ve halbuki takribi hesabın yu-
varlak olması lazım geleceği ve esasen 75 rakamına varıncaya kadar teferruata lüzum olmayıp sadece 
800 bin kadardır demek daha mantıki olurdu” deniliyor. 

Gösterilen rakam “takribi” değildir. 1300 [1885] senesindeki tahrirde bulunan miktardır ve 
mesele de bunu hikâye ve ifadeden ibarettir. Bu cihet mevzubahis birinci makaleden sarih bir suret-
te anlaşılır. Bu ikinci makale ise serapa bu 873.575 raddesindeki nüfusun münakaşasından ibarettir. 
Dikkatler sütunu muharriri buna asla dikkat etmemişler. Makale meydandadır. Bir daha okuyabi-
lirler. Hatta o kadar dikkat etmemişler ki makalede 1300 tarihindeki İstanbul nüfusu 873.565 göste-
rildiği halde muharrir bey bu yekûnu 873.525 görmüş ve o suretle mütalaa yürütmüştür. Bu da ne 
derece dikkat ettiğine delildir. 

§ 18 Mart [1925] tarihli Vatan gazetesinde Ahmed Emin Beyefendi de bu meseleyi bir baş-
makalede münakaşa ediyor ve hülasa olarak şu mütalaayı dermeyan ediyor: “Şehremaneti’nin neş-
riyatına bakacak olursak… İstanbul’da sekiz yüz bin küsür insan yaşıyor. Emanet bu miktarı âhad 
hanesine kadar haber veriyor. Sonra kendinden gayet emin bir tavırla nüfusu bir milyondan ziyade 
gösteren bundan evvelki malumatın yanlış olduğunu, bu gibi hayallere kapılmaya mahal bulunma-
dığını söylüyor… Şehremaneti memurlarının bu meseledeki mucib-i muaheze hareketi esaslı bir 
istinatgâhı olmayan bir tahmini doğru diye göstermelerinden ve bu tahmine nasıl vasıl olduklarını 
vazıhan anlatmamalarından ibarettir.”

Akşam’ın dikkatler sütunu muharriri gibi Ahmed Emin Beyefendi de makaleyi dikkatle oku-
mamışlar. Okumuş olsalardı makalede evvela 800 bin rakamının, saniyen tahmin sözünün mevzu-
bahis edilmediğini görürlerdi. Makalede 1300 tarihindeki tahrirde bulunan nüfus gösterilmektedir 
ki bu da 873.565’tir. Binaenaleyh bu rakam tahmine müstenit değildir ki bu tahmine nasıl vasıl 
olduğumuzu anlatmak icap etsin. Maahaza asıl tahmine bugünkü nüfustan bahsedilirken müracaat 
edilecek ve “Bu tahmine nasıl vasıl olduğumuz” da üçüncü makalede izah olunacaktır. Şu izahat 
muhterem Ahmed Emin Beyefendi’yi ikna edemezse birinci makaleyi lütfen bir daha okumalarını 
rica ederim.

O.N.
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İktisadi Kısım

Asırların teraküm ettirdiği birçok gavail ve tesirat-ı hariciye ve dahiliyeye Rumeli’nin zıyaı inzimam 

ettikten sonra İstanbul’un iktisaden bir kat daha sukuta başladığı malumdur. 

Harb-i Umumi’nin elim neticesi ve esbab-ı muhtelife dolayısıyla nüfusun azalarak bi’n-netice şehirde 

istihsal ve istihlak kabiliyetinin tenakusu İstanbul’un iktisadi sukutunu tesri etmiş ve ahiren şekl-i 

hükümetin cumhuriyete inkılabı üzerine Ankara’nın merkez-i hükümet ittihaz edilişi buna bir de 

siyasi inhitat ilave eylemiştir.  

Hükümet, belediye ve erbab-ı ticaret İstanbul’un bu baş döndürücü sukut ve inhitatı karşısında ted-

birler düşünmekte ve çareler aramakta iken şehrin mebuslarının da bu mesele ile yakından alakadar 

olarak İstanbul Ticaret Odası’ndan bazı sualler sormaları hükümet ve belediyeyi daha ziyade intibah 

ve faaliyete sevk etmiştir. Bunun tesiriyledir ki ara sıra Büyük Millet Meclisi’nde ve hükümet mahafi-

linde İstanbul’un hâli mevzubahis edildiği gibi İstanbul’un dertlerini yakından tetkik için birkaç defa 

mesul vekiller bile buraya gelip gitmişlerdir. 

Yine İstanbul’un bu hâline çare bulmak için Şehremini Operatör Emin Beyefendi 14 Eylül 340 [1924] 

tarihinde merkez-i emanette bir Umran Komisyonu teşkil ederek cemiyet-i umumiye-i belediye aza-

sıyla hariçten bazı erbab-ı vukuf ve ihtisası bu komisyona memur ettikleri gibi ahiren daire-i vilayette 

dahi meclis-i umumi-i vilayet azasından fahri bir İktisat Komisyonu teşkil edilmiştir.  

İstanbul’un teşkilat-ı mülkiye ve belediyesi diğer vilayetlerden farklı olduğu için vilayette teşekkül 

eden İktisat Komisyonu’nun mesaisinin Emanet-i Celile’nin muaveneti inzimam etmeksizin ameli 

bir neticeye varacağına ihtimal verilemez. Çünkü bu komisyonun ittihaz edeceği mukarrerat; nihayet 

bunların ekseriyetle vasıta-ı icraiyesi olan Emanet nezdinde bir temenni mahiyetinde kalacaktır.

Mamafih kabil-i tatbik mukarrerat hangi komisyon tarafından ittihaz edilirse edilsin hüsn-i telakki 

edileceği şüphesizdir. Nitekim ahiren bu komisyonun ufaklık buhranına bir çare olmak üzere köprü 

üzerinde para bozdurulması hakkındaki tekliflerinin bugünlerde orada bir baraka inşası suretiyle tes-

hil-i icrası cihetine gidilmesi buna delildir.  

Cemiyet-i Umumiye-i Belediye ile Meclis-i Umumi-i Vilayet’in vezaif ve salâhiyeti İstanbul’da birçok 

noktalarda tearuz etmekle beraber her iki heyet de aynı şehrin umranına ve ahalisinin refahına ça-

lıştıkları şüphesiz olduğundan Vilayet İktisat Komisyonu’nun mukarreratından da herhalde istifade 

edilecektir.

Hatta Vilayet İktisat Komisyonu muhassala-i mesaisini bir rapor halinde tespit ettiği ve buna da dest-

res olunduğu takdirde maalmemnuniye mecmua ile de neşredilecektir.

Merkez-i emanetteki Umran Komisyonu bidayet-i içtimaından beri ancak İstanbul’un şekl-i müstak-

bel planını tertip ve tanzimle iştigal etmiş ve şimdiye kadar Üsküdar ile Kadıköy cihetinin şekl-i 

müstakbelini tespit edebilmiştir.

Komisyonun saha-i mesaisine iktisadi mesail de dahil ise henüz bu hususta müdavele-i efkara ve 

ittihaz-ı mukarrerata sıra gelmediği zannedilmektedir.

İstanbul’un diğer aksamının şekl-i müstakbel planı ikmal edildikten sonra bu cihetleri tezekkür etme-

leri de ihtimalden baid değildir. İstanbul mebuslarının talep ve müracaatları üzerine Ticaret Odası’nda 

yine bu mesail ile meşgul olmak üzere bir üçüncü komisyon teşekkül etmiştir.
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30 Kânunusani 340 [30 Ocak 1924] tarihinde işe başlayan bu komisyon 26 Teşrinisani 340’ta [26 

Kasım 1924] ikmal-i müzakere ederek düşündükleri ve tatbikini münasip gördükleri hususatı büyük 

kıtada 207 sahifelik bir rapor halinde tanzim ve tab ettirip İstanbul mebuslarına takdim etmişlerdir.

Meşahir-i maliyun ve iktisadiyunumuzdan esbak Maliye Nazırı ve Düyun-ı Umumiye Türk Dayinleri 

Vekili Cavid Bey’in taht-ı riyasetinde toplanan komisyon azası:

Ticaret ve Sanayi Odası azasından Ekrem, İkdam gazetesi sahib-i imtiyazı Cevdet, Osmanlı Bankası 

Meclis-i İdare azasından Hamid, Ticaret ve Sanayi Odası reis-i sanisi Sarim, Ticaret ve Sanayi Odası 

azasından Sudi Ahmed, esbak Maliye Nazırı Faik Nüzhet, Hukuk Fakültesi İktisat müderrislerinden 

Fazıl, sabık Maliye Heyet-i Teftişiye Müdür-i Umumisi Kâzım, Ticaret ve Sanayi Odası muavin-i sa-

nisi Macid Karakaş, Ticaret Mekteb-i Alisi iktisat müderrislerinden Nizameddin, Ticaret ve Zahire 

Borsası azasından Nuri, Ticaret Mekteb-i Alisi iktisat müderrislerinden ve Ticaret Odası kâtib-i umu-

misi Vehbi Beylerdir.

Bu rapor baştan aşağı İstanbul şehrinin iktisadi, ticari, beledi ve umrani mesailinden bahis olduğun-

dan Emanet’e hiç bar olmaksızın en mütehassıs ve bu gibi hususatta en ziyade alakadar, güzide bir 

heyet tarafından on aylık mesai neticesinde vücuda getirilmiş olan bu raporun belediye memurlarınca 

kemal-i tehalüke mütalaa edildiğine şüphe yoktur.

Komisyon 104 zatın mütalaat ve şikâyatını dinlemiş, not almış ve yirmi defa içtima etmiştir.

Raporun baş tarafında İstanbul mebusu ve o zaman heyet-i vekile reisi Fethi Beyefendi’ye hitaben 

yazılmış bir de mektup sureti bulunmaktadır. Mektupta komisyonun tarz-ı mesaisi izah ve raporun 

mündericatı hülasa edilmektedir. Bu mektubun bir fıkrasında “… zannımızca bunlar tatbik edilecek 

olursa İstanbul şehri ve ticareti ve nüfusu için şimdilik kifayet edecek bir iş görülmüş olacak ve her 

türlü himayeden mahrum olan İstanbul bundan dolayı mebuslarına minnettar kalacaktır.” deniliyor. 

Mektup şu fıkralarla nihayet bulmaktadır:

“İstanbul cabeca ümitbahş emareler göstermekle beraber heyet-i umumiyesi itibarıyla hastadır. Ağır 

hastadır ve ahval bu minval üzere devam ettiği takdirde İstanbul’da ihraz edilecek mühim bir mevki-i 

iktisadi bulunmayacağı için Türk unsurunun iktisadiyata hâkim olmasıyla iştigale de mahal kalmaya-

caktır. Bu adeta meydanda muharip kalmadığı için harbin inkıtaı kabilinden bir şey olacaktır.

İstanbul’la suret-i ciddiyede meşgul olunduğu gösterilerek burada yaşayanların maneviyatı takviye 

edilmek lazımdır. Bu vazife de bilhassa bu halkın müntahabı olmak gibi bir şerefe mazhar olmuş olan 

İstanbul mebuslarına teveccüh eder. 

İstanbul ahalisi dava-yı muhikkının kendisini düşünen ve kendisi için çırpınan ellerde bulunduğuna 

mutmain olduğu gün, zannediyoruz ki muvaffakiyetin temelleri atılmış olduğuna kanaat edecektir.”

Maahaza raporun başlıca üç faslı aksam-ı sairesinden ziyade memurin-i belediyeyi alakadar ettiğin-

den bunların bittefrik mecmua ile neşri istihdaf edilen gayeyi daha ziyade temin edeceği tabiidir. 

Bu fasıllardan birisi mukaddime, ikincisi İstanbul’a seyyah celbi ve üçüncüsü müstehlek-i İstanbul’dur.

Merkez-i Emanet’te müteşekkil Umran Komisyonu’nun da ikmal-i müzakere ettiği zaman bu tarzda 

mükemmel ve mufassal bir rapor tertip ve tab ettireceği şüphesizdir.

O rapora intizaren şimdilik Ticaret Odası İktisat Komisyonu’nun raporundaki üç faslın sıra ile Emanet 

mecmuasıyla neşri tensip olunmuştur.  

O. N.
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Raporumuzda mukaddime olarak, Türk unsurunun iktisadiyatta şimdiye kadar işgal etmiş 

olduğu madun mevkiin esbabını tahlil ve teşrih edeceğiz:

1- İstanbul İktisadiyatında Türk Unsuru:

İstanbul’un faaliyet-i iktisadiyesinde Türk unsuru pek yakın bir maziye kadar hemen hiçbir 
vazife ifa etmiyordu. İlan-ı Meşrutiyet’ten sonra başlayan hareket-i teyakkuz Harb-ı Umumi’de ne-
vumma cebri bir himaye tahtında tevessü etmiş; Mütareke felaketlerinin verdiği ders bu temayülü 
takviye eylemiş; cidal-i millinin galebesi, siyasi ve iktisadi haillerin kırılması ve buna inzimam eden 
esbab-ı saire Türklerde iktisadiyata karşı mevcut olan eski nefret ve husumeti büyük bir muhabbet 
ve teveccühe kalp etmiştir. Bu vaziyet-i cedideyi tetkik etmezden evvel mazideki hâli tahlil eylemek 
muvafık olur:

Memleketimiz hakkında birkaç günlük veya haftalık ikamet üzerine, Galata ve Beyoğlu’ndaki 
müşahedata tebaan, eser yazan muharrirlerin hemen hepsi, uzun bir devirde, Türk’ün iktisadi kabi-
liyetsizliğinden bahsetmişlerdir.    

2- Başka Memleketlerde Türklerin Mevki-i İktisadisi:

Burada ne ırk nazariyeleri hakkında beyan-ı mütalaa etmek, ne Türklüğün pek kadim olan 
tarihinden bu iddiayı cerh edecek misaller getirmek teşebbüsünde bulunacağız; yalnız içinde yaşa-
dığımız zaman için hariçten ve memleketimizden mülhem olarak tekzip edilmekten korkmayarak 
diyebiliriz ki Türk unsurunda da diğer anasır gibi mesalik-i iktisadiyede ibraz-ı ehliyet etmek için 
hiçbir mâni-i ırki mevcut değildir. Türkler Mısır’da, Kırım’da, Kazan’da, Bakü’de, Ufa’da hatta Ro-
manya ve Bulgaristan’da, memleket idare etmek endişelerinden azade olarak yaşadıkları bütün bu 
memleketlerde -birincilerde daha bariz ve kati bir şekilde, ikincilerde daha mutedil bir halde- ikti-
sadiyatta büyük muvaffakiyetler göstermişlerdir. Son zamanlarda kendi memleketimizde de bunun 
şayan-ı kayıt ve tezkâr misallerini görüyoruz ki bu hadd-i zatında bir yenilik olmayıp bir asır evvel 
mevcut olan bir hale rücu etmek demektir.

3- Eski Esnaf Teşkilatı:

Osmanlı İmparatorluğu Islahat ve Tanzimat devirlerine girmezden evvel, eski Kurun-ı Vustai 
idaresinde yaşarken, iktisadiyatı esnaf loncalarıyla idare edilirken, yüz unsurdan mürekkep olan 
mozaik millet ihtiyacatının ekseriyet-i azimesini dahilden tedarik eylerken, iptidai surette yapılan 
milli ziraatin yanında iptidai surette icra edilen ve inkişaf eyleyen milli bir sanat ve hatta bunların 
mahsulatını pazar-ı revaca çıkaran milli bir ticaret bile vardı; bilhassa esnaf heyetlerinin memleket 
dahilinde makbul ve mutena bir mevkileri vardı. Esnaf kahyaları haiz-i nüfus ve itibar edilir; evlat-
ları ekseriya babalarının mesleklerine salik olurlar ve bu suretle sanat bünyesi hiç kansız kalmazdı. 
Kâtiplik, ilmiye, askeriye gibi resmi mesleklerin yanında mütefeyyiz değilse de çalışkan bir sanat 
mesleği vardı. Garp medeniyetinin icabatından olan tarz-ı tahsil ve terbiyeden mahrum millet-i 
hakimesiyle bu medeniyetin muharrikine giden Osmanlı İmparatorluğu mazinin bağlarını çözmek-
sizin yeni şerait-i hayat karşısında bulundu.  
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4- Esbab-ı Sukut:

Kapitülasyonlar, ecnebilerin tekalif muafiyetleri, yerli gayr-ı Müslim tacirlerin bir fırsat bula-
rak ecnebi mahmisi olmaları, muamelat-ı iktisadiye ile mütevaggıl her ecnebi tacir, arkasında kapi-
tülasyonların kuvvetli himayesinden maada konsolosunun veya sefirinin bundan daha az kuvvetli 
olmayan müzaheretini bulduğu halde Türk’ün her nevi himayeden mahrum olması, taşradan payi-
tahta gelip burada yerleşenlerin de İstanbullulara kıyasen memuriyet hayatını tercih etmeleri, esnaf 
loncalarının yerine yeni ve asri teşkilat-ı sınaiye ve ticariye kaim olmaması, tedrisat-ı sınaiye ve 
ticariyenin fıkdanı Türk’ün hatta çıraklık edebileceği müessesatın bulunmaması, bu yeni vaziyette 
sahanın tedricen tamamıyla gayr-ı Müslim anasır tarafından işgal edilmesini istilzam eylemiştir. 

Burada bilhassa İstanbul iktisadiyatından bahsetmekte olduğumuz için askerliğin ve harple-
rin alelumum Türk iktisadiyatı üzerindeki tesiratını meskut geçiyoruz.

On dokuzuncu asır iptidalarında vukua gelen ihtilal-i sınai neticesi olarak istihsali-i azime 
usulünü kabul eden Avrupa memleketlerinin, fabrikalarında istihsal ettikleri miktarı kesir, fiyatı ucuz 
eşya ve emtia kapitülasyonların tesiriyle memlekete serbestçe giriyor ve mevcut sanatlar birer birer 
bu rekabet-i ecnebiye karşısında muhafaza-ı hayat edemeyerek, bir sürünme devri geçirdikten sonra 
sönüp gidiyordu. Avrupa’da makineciliğin zuhuru, bizde bu terakkiyat-ı sınaiyenin esbab-ı muhtelife 
dolayısıyla takip edilememesi sanayimizin inhitatında icra-yı tesir eyleyen esaslı avamildir. 

5- Ticaretten Nefret:

Ticarete gelince: Avrupa ile ticaret yapmak Avrupa lisanını bilmeye mütevakkıftı; hâlbuki 
bizim o zamanki tahsilimiz -bugünkü de bundan pek farklı değildir- yalnız asker ve kâtip yetiştiren, 
mücadele-i iktisadiye için ordu hazırlamak lüzumunu hissetmeyen bir tahsil idi. Ebeveyn çocukları 
için ya bir kılıç ya bir kalem odasında bir mevki tahayyül ederlerdi. Sanayi ashabının günden güne 
mütezayit-i fakr ve sefaleti artık kimsede bu mesleğe karşı bir hahiş uyandırmaya müsaadebahş 
değildi. Çetin iktisat mücadelesinin cılız neticelerine karşı ötede zahmetsiz kazanılan rütbeler, ni-
şanlar, şerefler vardı. Bu cazibeye dayanmak çok güçtü. Bu şerait tahtında, dört saltanat devrinde, 
nesiller teakup etti; nasıl bir uçuruma gittiğini görmeyen İstanbul halkına iktisadi rehberlik edecek 
olan hükümet ise, bilakis, her fiil ve hareketiyle bu yeni temayülü kamçılıyordu.

Türkler ordu ve kalemlerde çalışırken gayr-ı Müslim anasır iptida kendilerine bizden yakın 
olan ecnebi tacirleriyle kesb-i münasebet ediyorlar, onların lisanlarıyla konuşuyorlar, mekteplerinde 
yeni nesiller için tedrisat-ı lisaniye ve ticariyeye ehemmiyet veriyorlar; çocuklarını İstanbul’daki 
ecnebi memleketlerine gönderiyorlar, seneler geçtikçe hakimiyet-i iktisadiyeyi almak için daha fazla 
mücehhez oluyorlardı. Nihayet bir zaman geldi ki Osmanlı İmparatorluğu payitahtında mali, iktisadi 
bütün işlerde amir olarak değil, birinci, ikinci derecede memur olarak değil, hatta çırak olarak bile 
bir Türk’e tesadüf edilemez oldu. Milleti teşkil eden anasır-ı muhtelife arasında kati bir taksim-i 
amal-i içtimai yapılmış; unsur-ı hâkim olan Türk orduyu, idareyi, siyaseti; anasır-ı mahkûme olan 
gayr-ı Müslimler de bütün mesalik-i iktisadiyeyi almışlardı. Bunun neticesi olarak birinci sınıf amal 
ile meşgul olanlar gittikçe duçar-ı fakr ve zaruret oluyorlar; mesleklerinin istilzam eylediği tarz-ı 
hayat, maaş ile temin edilemediği için mevcut ve müterakim servet-i gayr-i menkule ve menkule-
lerini elden çıkarıyorlar; ikinci sınıf ashab-ı mesai ise mütemadiyen servetlerini tezyit ve mevki-i 
iktisadiyelerini tahkim eyliyorlardı. Sanat, küçük büyük ticaret, küçük büyük sarraflık, küçük büyük 
mutavassıtlık, bunların hepsi gayr-i Müslimler için açılmış malikânelerdi. Bu sahalara bir Türk’ün 
girmesine imkân olmadıktan başka esasen dahil olmak isteyen bir Türk de hemen yoktu. Bu inkıla-
b-ı tamı vücuda getirmek için yetmiş seksen sene kâfi gelmişti.
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6- Meşrutiyet'in Vücuda Getirdiği Tahavvül:

Meşrutiyet serbesti-i matbuat ve münakaşa sayesinde biraz gözleri açtı; mazide meçhul olan 
iktisat propagandası yapılmaya başladı; ne orduda ve ne de kalemlerde artık eskisi gibi sıçrama ka-
bilinden terfi ve terakkiler ne de eski rütbe ve nişanlar kalmıştı. Memuriyet de diğer mesalik gibi 
alelade hizmet mukabili para alınan bir meslek haline gelmiş; hülasa İstanbul halkı için mazideki 
cazibesini kısmen kaybetmişti. Gerek bu müşahede gerek tensikat birçok kimseleri memuriyet ha-
ricinde iş bulmaya mecbur etmiş ve ilk defa olarak İstanbul gençlerine kalemlerden başka yerlerde 
tesadüf edilmeye başlanmıştı. Şüphesiz bunlar henüz çok zayıf teşebbüslerdi; fakat atide vuku bula-
cak tahavvülün ilk emarelerini teşkil ediyordu. 

7- Harb-i Umumi ve Mütareke:

Harb-i Umumi’de gerek gayr-i Müslimlere karşı gösterilen emniyetsizlik dolayısıyla gerek bir 
his-i himaye tesiriyle Türk unsuruna ticaret şehrahında yürümek için, çok fevkalade müsaadeler 
gösterildi. Fakat bu müsaadattan müstefit olanların ekserisi ananevi bir terbiye-i iktisadiyeye malik 
olmadıklarından gerek harp zamanında ve gerek badelharp ya israf ve sefahat ile ya takip edemedik-
leri harekât-ı iktisadiye neticesi olarak, ya spekülasyonlarla kazançlarını hemen kâmilen kaybettiler.

8- Mücahede-i Milliye:

Mütarekeyi takip eden seneler, İstanbul’da Türkler için iktisadiyat nokta-ı nazarından çok feci 
seneler oldu. Fakat Anadolu’da Türklüğe birçok hayat vermek için uğraşanlar bu mücahedelerinde 
memleketin fakr-ı iktisadisinden mütevellit çok büyük arızalara tesadüf ettiler; bu çetin mübareze 
Türk iktisadiyatının inkişafını milli mefkureler meyanına ithal etti. Yukarıda söylediğimiz gibi bu 
hususta ırki bir mani mevcut olmayınca gayeye vasıl olmak için yalnız usul dairesinde çalışmak ve 
sabır ve intizar edebilmek lazımdır. Mihveri Türklerden mürekkep yeni bir muvazene-i iktisadiye 
vücuda getirmek uzun senelere mütevakkıftır; bunun için yeni nesiller yetiştirmek iktiza eder; bu 
da önde bir gaye, cepte bir programla vücuda gelebilir.

9- Mevcut Nispi Bir Terakki:

Otuz kırk sene evvel İstanbul’da herhangi bir mesele-i iktisadiye hakkında bir anket yapmak 
mümkün olsaydı ve buna teşebbüs edilseydi teşekkül edecek komisyonun reylerini dinleyebilecek 
birkaç Türk tacir bulacağı şüpheli idi. Bu defa komisyonumuz mesail-i ticariye hakkında ekseriyetle 
büyük bir vukuf ile beyan-ı mütalaa eden onlarca Türk tacirini kemal-i lezzetle dinlemiştir ki bu, 
maziye nispetle atılan adımların parlak bir delilini teşkil eder. Bunların hepsi kendi kuvve-i teşeb-
büsiyeleriyle yetişmiş, hükümetin doğrudan doğruya muavenetine gayr-ı müftekir azimkâr zevat-
tı. İstedikleri; ticaretlerine, sanatlarına hail olan engellerin refi hususunda kuva-yı umumiyeden 
müzaheret görmektir. Bu hareketin inkişafını temin eylemek lazımdır ki bunda hem muhitin hem 
hükümetin hem milletin münevverlerinin uhdelerine müterettip vazifeler vardır.

10- Muhitin Tesiratı:

Muhit, iktisadiyat hususundaki tarz-ı telakkisini kemal-i şükranla görüyoruz ki değiştirmiş-
tir. Bir müddet sonra bu tebeddül tam ve mutlak olacaktır. Daha pek yakın bir mazide, Meşruti-
yet’ten evvelki senelerde, ticaretle iştigal edenlere İstanbul’da umumiyetle nazar-ı hakaretle bakılır; 
Hintlilerin süfli kastları gibi bunlara da cemiyet dahilinde bir mevki verilmezdi. Meşrutiyet'ten iti-
baren geçen on altı sene ahlak ve efkâr ve itiyadatta bir inkılap vücuda getirdi. Bugün, ekseriyetle, 
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memurların eski şerefini tacirler tevarüs etmişlerdir. Sanat ve ticaretle iştigal edenler alkışlanıyor. 
Her cemiyette hüsn-i kabul görüyor, aileler evlatları için devlet kapısından ziyade bir ticarethane 
tezgâhını yahut bürosunu tercih ediyorlar ki bunlar ati için ümit veren çok mühim adımlardır. 

11- Hükümete Müterettip Vezaif:

Hükümete teveccüh eden vezaif ise memuriyet kadrosunu mümkün olduğu kadar daraltmak, 
sanayi ve ticaret mektepleri küşadıyla hem sanatkârlar hem ticaretin ruhuna, kanunlarına, tecrübele-
rine vakıf gençler yetiştirmektir. Otuz sene evvel Avrupa fabrikalarında bir Türk taciri kuyruklu yıl-
dız gibi çok nadir görülür bir şeydi. Şimdi Avrupa’nın bir ehemmiyetli memleketi yoktur ki senede 
birçok kere birçok Türk tacirine ziyaretgâh olmasın. Yeni nesle hayatta muvaffakiyeti temin edecek 
en mühim avamilden biri olan kuvvetli bir iktisadi terbiye verilecek olursa, bu doğrudan doğruya 
münasebat, daha ziyadeleşecek ve mutavassıtlara olan ihtiyaç da azalacaktır. 

12- Tedrisat-ı Sınaiye:

Yalnız kemal-i esefle söylemek iktiza eder ki bugün İstanbul’da mevcut olan tedrisat-ı sınaiye 
ve ticariye ihtiyaca kifayet etmekten çok uzaktır. Sekiz yüz bine yakın nüfusu olan İstanbul’da idare-
si vilayete terk edilmiş yalnız bir sanayi mektebi vardır. Evvelce yalnız fakir çocuklarının geldiği bu 
mektebe bugün her sınıf halk evladı ücretle gelmektedir ki bu, sanayiye rağbetin bir delilidir. 

Bu mektebi doğrudan doğruya ait olduğu vekalete raptederek esaslı bir sanayi mektebi ha-
line ifrağ etmek, şimdi mevcut olan demir, ahşap ve modelcilik şubelerini en son fenni sistemlere 
göre tanzim ve tevsi etmek için muktezi ustabaşılar ve sanayi mektepleri idaresinde bulunmuş bir 
mütehassıs Avrupa’dan celp olunmak, bundan başka da yeni şubeler vücuda getirmek ve mekteple 
şehrimizdeki müessesat-ı sınaiye arasında münasebat tevlit eylemek iktiza eder.

Avrupa’dakiler derecesinde olmamakla beraber bir nevi sanayi mektep-i mutavassıtı mahiye-
tinde olacak olan bu mektepten maada pratik sanatlar için İstanbul’un muhtelif muhitlerinde ameli 
sanayi mektepleri küşat etmek lazımdır. Bugün yalnız Anadolu’da değil İstanbul’da bile en adi sanat-
ları icra edebilecek adamlar ya çok azalmıştır, yahut hiç yoktur.

13-Tedrisat-ı Ticariye:

Tedrisat-ı ticariyeye gelince: Ticaret mektebinin bidayet-i küşadından itibaren geçen seneler 
zarfında istihsal olunan neticenin, yapılan cüzi fedakârlıkla bile mütenasip olduğu iddia edilemez. 
Sultan Hamid devrinde mektebe çok az rağbet gösterilmiştir. Meşrutiyet’te rağbetin derecesi artmış 
olmakla beraber mektep, ticaret muhitine itimat telkin edemediğinden tacirler çocuklarını yine daha 
ziyade ecnebi mekteplerinde bırakmayı veya Avrupa’ya göndermeyi tercih etmişlerdir. 

Ticaret mektebinde bulunan muallimler belki Avrupa’daki kolejleri kadar çalışıyorlar; nazari 
dersleri de belki Avrupa’dakiler derecesinde iyi tedris ediyorlar; fakat noksan olan asıl hayat-ı ame-
liyede ihtiyaç hissedilen şeylerdir ki bu meyanda elsine-i ecnebiye ve ameli ticaret şubeleri bilhassa 
mühimdir. Talebenin staj görebileceği bir müessese yoktur. Ticaret mektepleri için ticaret odasına, 
bir hak-ı himaye veya murakabe bahşedilecek olursa Oda talebenin bu ihtiyacını temin eyleyecek 
teşebbüsatta da müsmir bir surette bulunabilir. Son iki senede ticaret mektebine talep çok artmış, 
hatta mektebin istiap edebileceği miktardan fazla olmuştu. Fakat müracaat eden talebenin kısm-ı 
azamı müstahzar değildir ki: Bu da iptidai ve tali tedrisatta mesail-i iktisadiyeye hiçbir mevki veril-
memiş olmasının neticesidir. İktisadi hayatta rol oynayan milletler en küçük sınıfların kıraat kitap-
larında bile sanat, ticaret, para bahislerine mühim bir mevki tahsis etmişlerdir. 
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Gündüzleri hayatlarını kazanmak üzere çalışmaya mecbur olanlar için de İstanbul’un muhte-
lif semtlerinde tedrisat-ı leyliye-i ticariye tesis etmek mühim bir ihtiyaca tekabül eyleyecektir.

14- Memur Kadroları:

Memur kadrosunu küçültmek de iktisadiyata rağbet tevlidine saik olacak mevaddan olduğunu 
söylemiştik. Maatteessüf devlet yeni inhisarlar yapmak, sınai teşebbüsler vücuda getirmek gayesini 
takip edince bu maksada muhalif bir yola girmiş ve memur ordusunun neferlerini beyhude yere 
arttırmış oluyor. Devlet işlerini mümkün olduğu kadar yüksek maaşlı, mümkün olduğu kadar az 
miktarla rüyet etmek ve kati çizilecek bir kadroyu her fırsatta artırmamak siyaseti takip olunmalı-
dır. Elimizde şayan-ı ihtiyaç bir istatistik mevcut olmamakla beraber bugün nüfusuna ve bütçesine 
nazaran en fazla miktarda memuru bulunan memleketlerden biri Türkiye olduğunu iddia edersek 
aldanmış olacağımızı zannetmiyoruz.1

15- Münevverlere Müteveccih Vezaif:

Yukarıda Türk iktisadiyatının terakkisi hususunda milletin münevverlerine müteveccih bir 
vazife olduğunu da söylemiştik. Bu vazife hem bu sahaya süluk edenleri alkışlamaktan hem de bu 
hususta neşriyat ile nutuklarla, konferanslarla mümkün olan propagandayı icra etmekten ibarettir. 

16- Şirketlerdeki Memuriyetler:

Burada nazar-ı dikkatinizi celp etmeye lüzum gördüğümüz bir nokta da şudur: Türk genç-
lerini şirketlere, bankalara yerleştirmekle bunların iktisadiyata süluk etmiş oldukları farz ediliyor. 
Bu hususta memleketimizde değişmiş bir rüyet zaviyesi var. Evvelce devlet kapılarına bakan gözler 
şimdi miktarı beşi onu geçmeyen şirketlere müteveccihtir. Biz Türk gençlerinin bu müesseselerde 
yer işgal etmelerinin aleyhinde değiliz. Bunu devlet memuriyetine tercih ederiz. Fakat asıl gençleri-
mizi sevk etmeye çalışacağımız amal bunlar değil doğrudan doğruya istihsalat-ı ziraiye, sınaiye ve 
ticariyeye müteferri mesai olmalıdır. Bu saydığımız ecnebi şirketlerinden çıkarttığımıza memnun 
olduğumuz kimseler; oralarda kaybettikleri yerleri, müstahsal hayatta daha fazlasıyla işgal etmekte 
veya burada ya hariçte bize rekabet edecek hakiki müstahsil olmaktadır. 

17- İntizar ve Çıraklık Devri:

Asırların bize kaybettirmiş olduğu mevkii ancak teknik teçhizat ve medid mesai sayesinde 
ikmal edebileceğimiz için bütün kuvvetimiz bu cihetlere masruf olmalıdır. Bu uzun bir müddette 
istihsal olunabilecek bir gayedir. Bu neticeye çıraklık devresi geçirilmeksizin vasıl olmak ihtimali 

1 Büyük Millet Meclisinde 1341 [1925] senesi bütçesinin müzakeresi sırasında maliye vekilinin ve bütçe encümeni 
mazbata muharririnin verdiği izahata göre: 340 senesinde Türkiye’de 64.000 hükümet memuru mevcut iken bu miktar 341 
senesinde 69.000’e iblağ edilmiştir. Bu yekûna müdafaa-i milliye, jandarma ve bahriye dahil değildir. Muvazene-i umumi-
yeye dahil olmayan idarelerle belediyeler ve idare-i hususiyeler de bu yekûndan hariçtir.     
Bundan maada yine hükümetten maaş alan mütekaidin ve eytam ve eramil yekûnu da 180.000’dir. Bu miktarın 131.000’i 
100 kuruşa kadar maaş alanlardır.         
Mazbata muharririnin izahatına nazaran hükümet bütçesinin yüzde ellisi memur maaşına verilmektedir. Encümen “me-
murin maaşatını keyfiyeten takviye ve miktarını kemiyeten tasarruf kanaatinde” imiş, hâlbuki yine bu izahata göre memur 
adedi 341’de bir sene evveline nispetle 5000 raddesinde tezyit edilmiştir. Memur maaşları artırılmadığına nazaran bu kanaat 
hilafında hareket edilmiş demek olur.          
Türkiye’nin hakiki nüfusu da malum olsa idi memurların miktarı bu nüfusa nispet edilerek komisyonun arzusu yerine geti-
rilebilirdi. Fakat nüfus meçhul olduğu için bu mukayeseye, buna imkân yoktur.       
            O.N.
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yoktur. Bugün Avrupa’da en zengin ashab-ı sanat ve ticaret, ameli ve nazari tahsillerini ikmal etmiş 
olan çocuklarını ya kendi memleketlerinde ya ecnebi memleketlerde mümasilleri olan fabrika ve 
ticarethanelerde pratik görmek üzere gönderiyorlar yahut kendi müesseselerinde en adi işlerden 
başlayarak ameliyat gördürüyorlar. Bir gün amir olacak olan bu çocuk sanat ve ticaretin en küçük 
teferruatına ancak bu sayede vakıf olarak bilahare memurlarını kontrol etmek kudretini ihraz eyler. 
Bundan dolayı faal hayat-ı iktisadiyeye süluk edecek gençler tahsil-i âli dahi yapmış olsalar buna 
elifbasından başlamak lüzumunu unutmamalıdır. Hakiki kabiliyet ancak bu sayede iktisap edilebilir. 

Eskiden hayat-ı mülkiye ve askeriyede bulunmuş olanlar bugün tebdil-i meslek mecburiye-
tini hissetmişler veya ediyorlarsa eski mevkilerini unutarak dun bir hizmetle başlamak zaruretini 
teslim eylemelidirler. Yoksa mazilerine hürmeten kesb-i liyakat etmedikleri bir maaş ve mevkie ge-
tirilirlerse bunu ancak kendilerini iltimas edenin zaman-ı nüfuzunda muhafaza edebilirler ve günün 
birinde tekrar dışarıya atılmak tehlikesine maruz olurlar ki bunun çok emsali görülmüştür. 

18- Bize Misal Olacak Memleketler:

Son asrın nısf-ı evvelinde, iktisaden geri olan İtalya, Rusya gibi memleketlerin bilhassa 1870 
senesinden sonra sarf ettikleri mesai ve kendileri için çizdikleri program; Almanya İmparatorlu-
ğu’nun teşekkülünden sonra tedrisat-ı iktisadiyeye ifraz ettiği mühim ve mutena mevki bize yü-
rümek istediğimiz yol için çok kıymetli rehberler olabilir. Bu hususta icada hiç lüzum yoktur. Türk 
unsuru kabiliyet ve say itibarıyla diğer hiçbir unsurdan dun bir mevkide olmadığından hadisatın 
vukua getirdiği adem-i müsavatı kaldırmak için şuur ile, programla hareket etmek ve başkalarının 
ancak kırk elli sene sonra vasıl olabildikleri merhale-i tekamüle bugünden sıçramak gibi yanlış ve 
yanlışlığı nispetinde muzır bir siyaset takip etmemek lazımdır. 

İşte bu küçük mukaddimeden sonra İstanbul’un en geniş manasıyla istihsalattaki mevkiini 
tayin edeceğiz.  
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Esnaf Bankası

5.3.1341 [1925]

İktisat Müdür Muavini

Mübahat

Üç yüz kırk bir senesi mesai programına bir esnaf bankası tesisini de ithal ve ahiren bu babda 
fiiliyata geçilmesini emretmekle Şehremini Beyefendi belediyecilik mefhumunu mana-yı hakikisin-
de anladıklarını bir defa daha ispat buyurdular. 

Filhakika bir şehir belediyesi vezaifini sadece yol açmak, cadde tamir ve hastahane tesis et-
mek, tathirat ve tenvirat ile iştigalden ibaret addetmek şimdiye kadar gelip geçen eminlerin en bü-
yük hatası idi. Belediyeciliği bu derece dar bir saha-i iştigal telakki etmek elbette ki doğru bir telakki 
değildir. Belediyenin vezaif-i malumesi yanında çok büyük ehemmiyeti haiz diğer vazifesi de şehrin 
esnaf umuru ve esnaf cemiyetleri ile yakından alakadar olmak, esnafın hâl ve istikballerini takip 
ve terakki ve inkişaflarını temine çalışmaktır. Bu vazifenin şimdiye kadar ihmal edilmiş olmasının 
şehir esnafının bugünkü vaz-ı elime duçar olmasında herhalde çok tesiri olmuştur. Hadd-i zatında 
basit ve çelimsiz teşekküllerden ibaret bulunan esnaf cemiyetleri ekseriyet itibarıyla bugün manen 
ve maddeten muhtaç-ı himayedirler. Sermayesizlik işsizliği tevlit eder. Sermayesi olmayan erbab-ı 
sanat işsiz, sermayesi az cemiyetler de bugünkü vaziyet-i basitede kalmaya mahkûmdurlar. Esnafa 
ve cemiyetlerine itibar-ı mali temin, para ikraz edecek bir banka mevcut bulunursa elyevm serma-
yesi olmadığı cihetle sanatından istifade edemeyen yüzlerce belki binlerce vatandaş ataletten ve aç-
lıktan kurtulur. Geçinir ve geçindirir. Nice ehl-i sanat darüleytam mezunu gençlerle, ustadan mezun 
sanat sahibi çocuklar biliyoruz ki nalan ve perişan oturuyor! 

Yine esnaf cemiyetleri biliyoruz ki asri echize ile semerelerini daha iyi ve daha ucuz istih-
sal için alınacak makine ve emsali mevada muktezi parayı bulamadıkları için sanatlarını terakki ve 
cemiyetlerini terfih ettiremiyorlar. İşte bu mülahazata binaen Şehremini Beyefendi’nin bir esnaf 
bankası tesisi hakkındaki teşebbüslerini memnuniyetle telakki ediyoruz. Esnaf cemiyetlerinin ban-
kanın teşekkülüne karşı gösterdikleri alaka bu teşebbüsün nasıl hassas bir ihtiyaca temas ettiğinin 
ve bununla nasıl bir lüzumun tatminine gidildiğinin en bariz delilidir. Banka ile Emanet’in müna-
sebeti bahsine gelince: Bu rabıtanın mümkün mertebe az olması hatta mümkünse hiç olmaması 
müreccahtır. Sebebi; halkın, para işlerine resmi müesseselerin müdahalesinden ürkmesidir. Vakıa 
bu artık bir galat-ı rüyettir. Fakat elan bakidir. Binaenaleyh bankanın Emanetçe idaresi cihetine 
gidildiği takdirde esnaf cemiyetlerinin derece-i kifayede iştirak etmemeleri tehlikesi hasıl olabilir. 
Bizce Emanet bankaya sadece münasip bir sermaye ile iştirak etmeli ve müdahalesi de alelade her 
hissedarın müdahalesini tecavüz etmemelidir. Murakabe meselesi için endişe varit değildir. Banka 
bir anonim şirket olarak teşekkül edeceğine nazaran, her anonim şirket gibi bunun da murakabesi 
mevzuat-ı kanuniye icabınca Ticaret Vekaleti’nin saha-i faaliyetine girecektir. 

Her vechle şehrimiz esnaf hayatında mühim bir tebeddülü mucip olacak olan bu teşebbüsün 
serian intacını müteşebbis-i muhtereminden niyaz ederiz. 
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Garp Belediyeleri

Mecmuanın Garp belediyeleri sütununda şimdiye kadar belli başlı bir tetkik neşredemedik. Bazı zaru-

ri ve resmi kısımlar buna imkân bırakmamakta ve mecmuanın tezyit-i hacmine de şu sırada Emanet 

matbaasının fevkalade meşguliyeti sebebiyet vermektedir. 

Mamafih belediyeler için pek lüzumlu olacağı tahmin edilen Garp belediyeleri sütunun büsbütün 

boş kalması da mecmua neşrinde takip edilen gaye ile kabil-i telif görülemediğinden bu nüshadan 

itibaren bazı neşriyatta bulunmak istiyoruz:

26 Kânunusani 1925 tarihinden beri Brüksel’de intişara başlayan Ulum-ı İdariye Mecmuası bu babda 

güzel bir mehaz teşkil edecektir.

Mecmua Beynelmilel Şehirler İttihadı Cemiyeti tarafından her ayın on beşinde neşrediliyor. Bundan 

başka Fransa’da yine on beş günde bir intişar etmekte olan belediye mecmuasından da istifade olu-

nacaktır. 

Ulum-ı İdariye Mecmuası bütün dünyada neşredilen iki yüzü mütecaviz belediye ve idare mecmuala-

rının mündericatını da hülasa etmekte olduğundan bu mecmuayı takip diğerlerinden vareste bıraka-

caktır.

Bu ve bundan sonraki nüshamıza derç edilecek makaleler Garp milletlerinin belediye teşkilatında ne 

gibi yenilikler ve beldelerin imarında, halkın muhafaza-i sıhhatinde, tehvin-i havayicinde, şehirleri-

nin şerait-i fenniye ve sıhhiyeye ircaında ne gibi tedabir düşündüklerini gösterecektir. 

Bu makalelerde mevzu bahis edilen Beynelmilel Birinci Şehirler Kongresi’ne mülga imparatorlukça 

Ahmet Şuayb Bey merhum izam edilmiş ve ikincisine davet vaki olduğu halde aza gönderilememişti. 

1925 senesi Eylül’ünde Paris’te içtima edecek üçüncü kongreye de davet vaki olduğundan Türkiye 

Cumhuriyetince ve bilhassa İstanbul Belediyesince iştirak edilmesi arzu edilir. 1925 senesi Nisan’ının 

yirmisinde yine beldeye ait bir kongre de New York şehrinde içtima edecektir. Bu kongrenin nelerle 

işgal edeceği de bundan sonraki nüshada izah olunacaktır.

Yeni Ulum-ı İdariye Mecmuası

İki müessese vardır ki az zamanda mühim birer mevki ihraz etmişlerdir.

1911’de Birinci Beynelmilel Ulum-ı İdariye Kongresi bu husustaki asarı takip ve bilahare ce-
reyan edecek müzakeratı ihzar etmek üzere daimi bir komisyon teşkil etmişti. Beynelmilel Şehirler 
Kongresi 1913’te akdettiği bir içtimada belediyeleri alakadar eden bilumum tetkikat ve malumatı cem 
ve telfik etmek üzere bir “Beynelmilel Şehirler İttihadı” tesis ve ihdas eylemişti.

Bunun üzerinden müthiş ve feci seneler geçti. Bu iki müessese ahvalin inkişafına intizarda 
kalmakla beraber ilcaat-ı zaman ile kendilerine tahsis olunan mevkii yeniden elde etmekte gecikmedi.

Bir taraftan idare-i merkeziye ve mıntıka idareleri tabir olunan hükümetler ve vilayetler, diğer 
taraftan idare-i mahalliye tabir olunan şehirler ve cemaatler içtimai bir ihtiyaçla usul-ı idare-i mem-
leketteki terakkiyat nokta-i nazarından tenvir etmek üzere birbirlerine müncezip oldular.   
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Menafi-i hükümet ile faaliyet ve camiyet-i belediyeyi en iyi idare etmek usulü tamamı tama-
mına ihtilat etmiş öyle bir kül teşkil ederler ki bunların evsafı tetkik olundukta birbirinden tefrik 
etmek birleştirmekten müşküldür.

Kuvvetlerin idare-i merkeziyeden mıntıka idarelerine ve idare-i mahalliyelere tenezzülü gös-
teriyor ki şehirler ve nahiyeler müteaddit şikâyetlere rağmen halkın azami hayat ve hareketini tavsif 
ve irae edebiliyor. 

Milliyet itibarıyla “ittihad”da toplanan şehirler, adeta beynelmilel belediyeler mahiyetinde ol-
mak ve aralarında mübadele-i efkâra tavassut etmek üzere “Beynelmilel Şehirler İttihadı” tesisini 
kararlaştırdılar.

Bu ittihat yahut daha doğrusu şehirlerin kendilerinden sudur eden bu faal ve zihayat vazife 
bugün bir mecmua neşrini icap ettiriyor ki bunun lüzumuna kariin nazar-ı dikkatini celbe ihtiyaç 
bile yoktur.  

Suhuletle teslim ve tasdik olunacaktır ki mecmuanın muharrirleri bu yeni risalenin planını 
ihzar ederlerken tertip ve tanzim ettikleri şekiller arasında belediye mevzularından tecerrüt etme-
meyi de nazar-ı itibara almışlardır. 

Muharrirler bahsedecekleri idare usullerinin hükümetin muhtelif derecedeki kuvvetlerini 
alakadar edeceğini düşündüler.

 Yine bunun içindir ki şehirler ittihadı; Beynelmilel Ulum-ı İdariye Kongresinin daimi komis-
yonundan yeni mecmuaya muavenet-i kalemiyede bulunulmasını talep etti. 

Beynelmilel Belediye Usulü ve Beynelmilel Şehirler İttihadı esası cemiyet-i akvam tarafından 
da hüsn-i kabule mazhar oldu. Ve Beynelmilel Ulum-ı İdariye Kongresi’nin geniş bir çerçeve dahi-
linde ibraz-ı faaliyet etmesi teklif edildi.

Bu mecmuanın teessüs ve intişarı büyük kongrelerimizin mesaisi üzerinde de muvafık tesir-
ler husule getirecektir. Her devre-i müzakeratın tetkikat ve mütalaatı takip edilecek ve bu sene eylül 
nihayetinde Paris’te inikat edecek olan Beynelmilel Şehirler İttihadı Büyük Kongresi mecmuanın ilk 
semerat-ı muvaffakiyetini iktitaf edecektir. Birkaç ay sonra Paris’i makar ittihaz edecek olan Ulum-ı 
İdariye Kongresi, şimdiden Ulum-ı İdariye Mecmuası vasıtasıyla vaki olacak teati-i efkârın netayic-i 
maddiyesini elde edecektir. 

Bu birinci nüshada son Ulum-ı İdariye ve Şehirler Kongrelerinin müzakeratında izhar olunan 
temenniyat ve ittihaz olunan mukarreratı derhatır ettirmenin faydalı olacağı tasavvur edildi.

Eğer her şehirde bulunan en ziyade sahib-i salahiyet mütehassıslar yeni mesai zeminleri ihzar 
ederler ve ihtisasları olan mesaili mecmua ile tevsik etmek arzu eylerlerse bu hal kongrelerin vezai-
fini ziyadesiyle teshil edecektir. 

Bir misal:

Son Ulum-ı İdariye Kongresi birinci şubesi tarafından yedinci maddede dermeyan olunan 
dördüncü ve beşinci temenniyat:

4- Kongrelerin Beynelmilel Daimi Komisyonu, tesis olunan Beynelmilel Belediye Mecmuası 
vasıtasıyla memalik-i muhtelifedeki sicil-i nüfus usul ve kavanini ile yerli ahalinin ihtiyacatının tet-
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kikini ve her şehrin nevahi idareleriyle kanun ve projelerini ve bunlara müteallik vesaikin tespitini 
teşvik eder.

5- Üçüncü Beynelmilel Ulum-ı İdariye Kongresi sicil-i nüfusa müteallik mesail ile iştigal et-
mek üzere hususi bir şube tahsis etmelidir.

Bu yeni şube-i umumi birtakım fevaid temin ve mevki-i fiile vaz edecektir. Ümit edilebilir 
ki sicil-i nüfus usul ve kavanini ile yerlilik mesailinin tetkiki neticesinde vaz olunabilecek gayet 
ciddi vergiler hakkındaki mütalaalar yeni mecmuada neşir ve böylece bu şubenin ilk esasları irae ve 
istihzar edilecektir.

İşte bu ahval beynelmilel bir belediye mecmuasının intişarını istilzam etti. 

Yine bunun üzerinedir ki bu arzu isaf edilmiş ve “Ulum-ı İdariye Mecmuası ve zeyli beledi-
yelere ait vesaik muhtırası”nın bugün intişarı bu babda izhar olunan temenniyatı kuvveden fiile 
çıkarmıştır.

Bu izahata, her on beş günde bir mütenevvi ve mebzul mündericat ile intişar edecek olan bu 
mecmuayı, mütehassıs zevatın kendi semere-i saylarını kolaylıkla görebilmek üzere paralarının kıy-
meti düşkün memleketlerde bile suhuletle ve istenildiği miktarda abone olunabilecek derecede cüzi 
bir fiyatla takdimi taahhüt eden ve kuvvetli ve nafiz bir teşkilata malik bulunan Beynelmilel Şehirler 
İttihadı’na teşekkürle nihayet veriyoruz. 

Ulum-ı İdariye Kongrelerinin Daimi Komisyonu

      Kâtib-i umumi         Reis

             [Paul] de Vuyst        [Gerard] Cooreman

Ziraat Nezareti Müdür-i Umumilerinden         Nazır
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Türkiye Belediyeleri

Tosya Belediyesi 

Şehir mecmuasında taşra belediyeleri için tahsis edilen kısma karşı gösterilen lakaydi ve serze-
nişten mülhem bir cesaretle “Tosya Belediyesi” hakkında birkaç satırlık bir icmal yapmaya ve bunda 
kaza, belediye ve belediyecilik ruhiyatı hakkındaki efkâr ve tarz-ı harekâtı sıralamaya karar verdim. 

Evvela şurasını söylemek icap eder ki; belediyelerin ihtiyacat-ı asriyeye göre takip mecburi-
yetinde bulundukları tarz-ı harekâta İstanbul Belediyesi’nin bir numune olması ve taşra belediye-
lerinin her hususta onu örnek ittihaz eylemesi lüzumuna mebni bu hususta taşralı bir belediyeci 
tarafından fikir ve mütalaa izharı hadnaşinaslık teşkil eder. Binaenaleyh yazacağımız satırlarla biz 
ancak belediyemizin şekl-i hazırı ve umumiyetle takip etmekte olduğu hususat-ı belediye hakkın-
daki tavır ve mişvarı tespit ile iktifa eyleyeceğiz ki mesrudatımızın şu suretle şehir mecmuasının en 
ziyade temas ettiği aynı müesseselerin yekdiğeri hakkında bir fikir ve malumat hasıl eylemelerine 
hizmet eylemesi nokta-i nazarından mazhar-ı kabul olmak ihtimali varid olabilir:

Tosya kasabası Ilgaz silsilesinin eteklerine serpilmiş Kastamonu vilayeti kazaları içinde ol-
dukça meşhur ve zengin bir kazanın merkezi olup on bine karip nüfusu camidir. Kaza, meşhur-ı 
alem olan pirinç mahsulatı ile kuşak ve dokuma mensucatı ve saire ile iştihar etmiş ve maalesef 
son on sene zarfında üç defa zuhura gelen harik-i hanüman-suzun tesiriyle baştan başa yanmış ve 
yeniden inşaya başlanmış üç bin kadar hane ile altı yedi yüz miktarında dükkân, han, hamam ve 
saireyi ihtiva eder. Nüfus-ı umumiyesi -maakurâ- yirmi sekiz bin raddesinde bulunan kazanın mer-
kez-i vilayete budiyeti altmış kilometreden ibaret olup şose ve turuk-ı muntazamadan mahrumdur. 
Harice nakliyat ve ithalatı katırcı hayvanatı vasıtasıyla icra edilmekte ve şu suretle inkişaf-ı iktisadi 
ve ticari temin edilememektedir.

Kaza belediyesinin 341 [1925] senesi bütçesine nazaran varidat-ı muhammenesi 14.150 lira-
dan ibaret bulunmaktadır ki; bunun 1070 lirasını tekalif-i emiriye, küsurat-ı munzammesi ve 5950 
lirasını mübadele ve istihlak rüsumu ve akar icarı gibi varidat-ı mukannene ve 7130 lirasını da gayr-ı 
mukannen ve müteferrik hasılat teşkil etmektedir. Şu hesaba nazaran varidatın mukannen olmayan 
kısmı tahmini ve daha doğrusu afaki bir miktardan ibaret bulunmakla hakiki varidatı ancak 8, azami 
9 bin lira olarak kabul etmek muvafık olur. 

Buna mukabil 2400 lira masarifat-ı idariyeye; 980 lira tesisat-ı sıhhiyeye ve 700 lira itfaiyeye 
tahsis ve 3500 lira da fukara, techiz ve tekfin, şehr-i ayin ve saire gibi mübrem ve muayyen hususata 
hasredildikten sonra ancak geri kalabilecek olan bin beş yüz, iki bin lira kadar bir para ile şehrin 
muhtaç olduğu tanzifat, inşaat ve asar-ı umrani temin edebilmek -böyle harap ve müteaddit harike 
musap- bir belediye için nasıl mümkün ve kabil olabilirse, Tosya Belediyesi de işte ancak o nispette 
bir eser-i muvaffakiyet gösterebilmektedir!

Son belediye vergi ve resimleri kanunu gibi bir menba-ı varidatı belediyelere temin ve inam 
eden hükümet-i cumhuriyenin eser-i lütfu karşısında bu acz ve nevmidiyi izhar etmek biraz nan-
körlük gibi görülebilir. Fakat şu noktayı da nazar-ı itibara almak lazımdır ki; hükümet-i muhtere-
mece belediyelerin asri ihtiyacatı düşünülmüş ve ona göre varidat menabii temin edilmiş olmakla 
beraber, belediyecilerdeki zihniyet-i kadime tebdil ve ıslah edilmiş değildir.
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Riyasız bir lisan şunu iddia edebilir ki, Anadolu’da belediyecilik ruhiyatı, beldenin muhtaç ol-
duğu umran ve asar-ı temeddünü teminden ziyade halkı ve müntahipleri memnun etmek ve iki sene 
sonra icrası mukarrer intihabı sigorta altında bulundurmak fikir ve emellerine istinat etmektedir. Ne 
acı bir hakikat ve ne kara bir zihniyet!

Yeni kanunun ihtiva eylediği duhuliye resmi -hiç şüphesiz- varidatı dolgun belediyeler için 
şayan-ı arzu bir vergi olmamakla beraber; Tosya Belediyesi gibi nispeten fakir ve müteaddit yan-
gınların tahmil eylediği birçok vezaif-i imariyeyi ifaya mecbur belediyeler için de o nispette şayan-ı 
istifade bir menba teşkil eder. Esasen kanunda bu verginin tatbik ve cibayeti hususunun takdir ve 
ihtiyara terk edilmiş olması da ihtiyacat-ı mahalliyeye göre telif ve hareket gayesine matuf bir fikre 
müstenittir. Buna rağmen 340 [1924] senesinin son altı ayında tatbik olunan ve 900 lira kadar bir 
varidat temin eden ve bununla beraber hayat ve maişet üzerinde bir tesiri mahsus olmayan bu ver-
ginin 341 [1925] senesi için sırf bu kayd-ı ihtiyariden istifade ile kabul edilmemesi bu zihniyetin ne 
elemli bir delilidir?    

Şu misal gösteriyor ki: Senelerden beri maarifsizliğin siyah gölgeleri altında bir nur ve ziya 
görmeyen ve bir eser-i hayat temin edemeyen taşra belediyelerinin hakiki vazifelerini ve belediye-
nin hikmet-i vücudunu idrak eyleyecek irfan-ı içtimaiye mazhar oluncaya kadar harekâtında ser-
best ve muhtar bırakılmaması ve muayyen, mukannen vezaif ile mükellef bulundurulması icap eder. 
Yani hükümet nerelerde duhuliye ve emsali varidatın cibayeti iktiza edeceğini takdir-i mahalliye 
bırakmayarak ihtiyaç-ı mahalliyi bizzat tetkik ile icap eden mahalleri bu hususta mecbur bir va-
ziyete sevk eylemesi ve mukabilinde ifası icap eyleyen icraat ve imaratı göstermesi ve istemesi pek 
lazımdır. Aksi takdirde bizim gibi içtimai ve medeni hayatın manasını layıkıyla idrak etmesi daha 
çok uzun zamanlara mütevakkıf bulunan mahaller için bir eser-i umran ve temeddün beklemek bir 
tul-ı emel teşkil eder. Tanzifat vergisi gibi süknadan başka bir istifade ve temettü taşımayan hanele-
rin vergiye tabi tutulduğu bir şehirde başlıca vesile-i temettü ve ticaret teşkil eden eşyaya müstenit 
duhuliye resminin tatbik ve cibayet olunmaması mahdud eşhası memnun etse bile memleketi ha-
raba mahkûm etmekten başka bir fayda temin etmeyeceğini takdir etmenin zamanı -bilemeyiz- ne 
zaman hulul eyleyecek?

Tosya, 19-2-341 [1925]

Rıfat

-Mecmua-

Rıfat Bey’in mecmuaya karşı gösterdiği alakadan ve Türkiye belediyeleri içinde mecmua kari-
lerine iptida Tosya’yı tanıttığından dolayı teşekkür ederiz.

  Diğer sütunda Garp belediyeleri hakkındaki izahattan anlaşılacağı üzere Türkiye beledi-
yeleri henüz yekdiğerini tanımadığı ve tanımak istemediği halde Garp’taki şehirler ve belediyeler 
aralarında milliyet ve devlet farkı gözetmeksizin ittihat ederek seneden seneye muhtelif şehirlerde 
kongreler akdetmekte ve birbirinin mesai ve hidematından istifade cihetini düşünmektedirler. 

 Türkiye belediyelerinin aralarında kongre akdine imkân hatta şimdilik lüzum yok ise de 
elde bulunan yegâne mecmuaları vasıtasıyla birbirlerini tanıyacak muhaberat ve neşriyatta bulun-
maları herhalde elzem ve faydalıdır.  
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İstanbul belediyesi gerek mecmuasıyla gerek belediyeye ait diğer neşriyatıyla uhdesine düşen 
tenvir vazifesini ifaya gayret etmektedir. Şimdi istenilen şey taşra belediyelerinin mecmua vasıtasıy-
la kasabaları ve belediyeleri hakkında malumat vermelerinden ibarettir ve bu da kendi menfaatleri 
iktizasındandır. 

Tekrar ederiz, mecmua sütunları bu gibi neşriyata açıktır. Ve faydaları da kendilerine racidir. 

Rıfat Bey’in oktruva hakkındaki mütalaası doğrudur. 

İstanbul’da oktruvanın hin-i tatbikinde dahi bunun hayat ve maişet üzerinde azim tesiri mah-
sus olacağı iddia edilmiş ve o sırada bir kıyye soğanın yirmi beş kuruşa çıkması da oktruvaya atfe-
dilmişti. Halbuki o sırada soğanın yirmi beş kuruş oluşu bunun kilosundan alınan beş para oktru-
vadan değil zirai ve ticari birçok sebeplerden ileri geliyordu. 

Nitekim bu sene İstanbul’da soğanın okkası beş kuruş fakat oktruva yine mevcut. Diğer ha-
vayic-i zaruriye ve gıdaiyenin pahalı oluşunun sebepleri de başkadır. Oktruva hakkında derdest-i 
intişar olan “Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu” adındaki eserde hayli izahat verilmiştir. Bu vergi 
belediyeleri diriltecek yegâne menba-i varidattır. 

Belediyelerle Muhabere

Burhaniye Belediye Riyasetine:

Kasabanızdaki tesisat-ı elektrikiyenin tarz-ı ıslahı hakkında beyan-ı mütalaa edebilmek için 
heyet-i fenniye Burhaniye’ye dair bazı malumat talep etmektedir:

1- Burhaniye’de kaç ev, kaç dükkân, ne kadar fabrika ve sair mebani vardır?

2- Nefs-i şehrin nüfusu ne kadar?

3- Kasabanın ticari muamelatı ne merkezdedir. Başlıca ne gibi mevad alınır, satılır? Ziraat 
memleketi midir? Yoksa ticaret mi daha ziyade revaçtadır?

4- Halkın sanayiye ve ticarete meyil ve hevesleri ne raddedir?

5- Maarife rağbet var mıdır? Kaç mektebiniz vardır?

6- Elektrik yalnız tenviratta mı kullanılıyor? Elektrikten istifade edecek ufak sanayi mevcut 
mudur?

7- Kasabanızda motor kurmaya ve işletmeye vakıf kimseler var mıdır?

8- Şehrin haritası yapılmış mıdır? Yapılmış ise sahası ne kadardır? Ve şehir gittikçe tevessü 
etmekte midir? 

9- Kasabanızda kütüphane var mıdır?

10- Kahvehane, kıraathane ve gazinolar kaç adettir?

Badehu talep edilen izahat verilmek üzere evvel emirde baladaki suallerin cevaplarını gayet 
vazıh ve doğru bir surette bildirmeniz rica olunur. 
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Haymana Belediye Riyasetine:

Kasabanızda mevcudiyetinden bahsettiğiniz iki kaplıcanın asri bir tarzda müceddeden inşası 
için tasavvur edilen tedabir hakkında badehu beyan-ı mütalaat edilmek üzere evvel emirde:

1- Kükürtlü ve çelikli sular fenni bir surette tahlil edilmiş midir? Elinizde meşhur bir kimya-
gerin raporu var mıdır?

2- Haymana civarında ezcümle Ankara ve Eskişehir vilayetleri dahilinde başka kaplıcalar var 
mıdır? Var ise bunların sularının terkibatı nelerdir?

3- Sular daima aynı derece-i harareti muhafaza etmekte midir? 

4- Muhitinizde mevcudiyetinden bahsettiğiniz “birçok şerait-i hususiye” nelerdir?

5- Suların kuvvetinden elektrik de istihsal edilebileceğini söylüyorsunuz. Elektrik kuvveti az 
su ile istihsal edilemez. Suyun miktarı iyi hesap edilmiş midir? 

6- Kaplıcalara hangi mevsimde çok gelirler?

7- Halk arasında suların hassa-i şifaiyesi hakkında ne gibi kanaatler ve rivayetler vardır?

8- Kasabanızın kaplıcadan başka züvvarı celp ve cezbedecek meziyeti var mıdır? Mesela ha-
vası, manzarası iyi midir? Mebani-i tarihiyesi var mıdır? İhtiyar-ı zahmetle oraya gelenler rahat 
edebilir mi? Esbab-ı istirahat ne suretle temin edilebilir?

9- Haymana şimendifer istasyonundan kaç kilometre uzaktadır? Ve gelmek için ne gibi vesa-
it-i nakliye vardır? 

10- Belediyenin senevi mecmu varidatı ne kadardır?

Bu suallerin cevabını vazıh, ciddi ve tetkikata müstenit bir tarzda yazmanız icap eder. 
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Zabıta-i Belediye Mektebi

Geçenlerde bir gün, memleketin münevverlerinden pek muhterem bir zatın mülakat ve ilti-
fatlarıyla şerefyab olmuş idim. Cereyan-ı kelam Şehremaneti Zabıta-i Belediye Mektebi’ne intikal 
etti. Bu mektep hakkında verdiğim malumatı müşarünileyh hayretle dinlediler. O halde böyle âli bir 
müessesenin değil hariçte, hatta mektebi sine-i feyzdarına alan bu beldeler melekesinde bile vücu-
dundan haberdar olunmaması hayretten ziyade taaccübe şayandır. 

Her şeyde olduğu gibi bir eseri ibda ediyoruz, fakat enzar-ı ammeye arz edemiyoruz. İşte bu-
nun içindir ki böyle bir müessesenin mevcudiyet-i ilmiyesinden bahsetmeyi münasip görüyorum:

Mektep, 22 Eylül 340 [1924] Pazartesi günü samimi bir merasim ile mektebin müessis-i alisi 
Şehremini Operatör Emin Beyefendi’nin huzuruyla küşat olunmuş ve derslere başlanmıştır. 

Beyoğlu ve İstanbul mıntıkalarından elli zabıta-i belediye memuru alınmış, altı ay bir devre-i 
tahsiliyeyi takibe mecbur tutulmuştur. Talebe sabahleyin öğleye kadar derslerini okurlar. Öğleden 
sonra vazifelerine giderler.

Talebe, hahiş ve tehalük-i mahsus ile mektebe devam ediyorlar. Bu, yalnız talimatın ahkamına 
fart-ı riayetten değil, ancak tahsile teşne olan bu gençlerin gösterdikleri şevk ve gayretin feyzidir. 

Bu müessesedeki hikmet-i ilmiye, bütün hayat-ı memuriyetlerinde, vazifelerine ait malumatı 
edinmeleri, inceliklerini kavrayabilmeleridir. 

Takip ettikleri dersler, malumat-ı hukukiye, sıhhiye, fenniye ve imanı kuvvetlendirmeye yara-
yan adab-ı medeniye ve meslekiyedir. Okunan derslerin kitapları yoktur. Muallimler, evvela dersleri 
konferans suretinde takrir ederler; sonra her muallimin kendi dersine ait malumat uzun bir tetebbu 
ve tetkik feyzi olarak kitap halinde cem edilmekte ve bilahare bunlar Şehremaneti’nde müceddeden 
tesis buyurulan matbaada sırasıyla tab olunarak içtimai ve ahlaki bir külliyat vücuda getirilmektedir. 

Talebe mektebin talimatına göre altı ay devre-i tahsiliye müddetinde iki ayda bir imtihana 
tabi tutuluyor ve imtihanlarda alınan neticeler muallimleri pek memnun ediyor. Çünkü imtihan 
neticesi daima ortadan yüksek çıkıyor. Az vakit içinde talebenin istidadını bu derece inkişaf ettir-
meye ve talebeye istifadeli dersler vererek tahsile heveslerini artırmaya muvaffakiyet hasıl olması 
Şehremaneti makam-ı alisinin mektebin terakki ve tekâmül yolunda heyet-i mualliminin masruf 
olan gayret ve himmetlerini ve mektebin feyz-i irfanını yükseltecek maruzatlarının büyük bir şevk 
ile takdir buyurmalarından, nazar-ı dikkate almalarından ileri geliyor.  

Bugünün gençleri ki, yarının büyükleridir. Vatana layık, feyz-i atiye hadim surette cumhu-
riyet vatandaşı yetiştirmek, ebedi bir ferda-yı iftihar hazırlamaktadır: Şehremini ulvi bir his ile, 
mürebbi ve muallimleri vazife şuuruyla bu hazırlığı görürler; memurlarını her insanın en birinci 
şiarı olan fazilet, ilim ve marifetin bütün evsafıyla mücehhez bulundurmak isterler ki onlar heyet-i 
içtimaiye arasında layık olduğu mevki-i ihtiramı muhafaza edebilsin. 

Bu maksadı temin ve Türkiye Cumhuriyeti Zabıta-i Belediyesi’nin kemaliyle asri ve medeni 
bir mana ifade edebilmesi için tedrisat; hususi, sıhhi, fenni, medeni ve mesleki gibi muhtelif talim 
ve terbiye esasına göre tanzim edilmiştir. 
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Vazifeleri, ahalinin, esnafın murakıb-ı harekâtı olmak; tetkik, tenkit ve tashih etmek, yolsuz-
luklardan men eylemek, dürüst ve adl ve hakka riayetle halka faydalı hizmetler görmektir. 

Mektebin ilk iki aylık imtihanlarında elde edilen netice pek şayan-ı memnuniyet görülmüş 
ve Şehremini Beyefendi’nin mazhar-ı takdir-i alileri olarak 12 efendi komiser muavinliğine terfi 
edilmiştir.  

Mektebin devre-i tahsiliyesi 21 Mart 341 [1925]  tarihinde hitama ermiş, şimdi umumi im-
tihanlar başlamış, talebe say ile iddihar ettiği kıymetli vakitlerin güzel semerelerini devşirmekte 
bulunmuştur.

Muallim

Fahreddin Raşid 

-Mecmua- 

Şehremaneti, taşra belediyelerinden mektebe vuku bulacak müracaatları memnuniyetle kar-
şılayacak ve gönderilecek talebenin ibateleri mektep dahilinde temin edilecektir. Ancak iaşelerini 
kendilerinin tedarik etmeleri icap eder. Mektep binası İstanbul’un en güzel yerindedir. Güzide bir 
heyet-i talimiyenin rahle-i tedrisinde takip edilecek derslerin belediye memurları için derece-i lü-
zum ve ehemmiyetini beyan etmeyi zait addederiz. Türkiye belediyeleri arasında husulü arzu edilen 
tesanüt, taarüf ve vahdet-i meslekiyeyi temin edecek vesaitten birisi de bu mektep olacaktır. Mek-
tebe talebe göndermek isteyen belediyeler makam-ı Emanet-i celileye tahriren müracaat edebilirler.   
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Tetkik ve Tetebbu Kısmı

Avrupa Belediyeleri Mezbahaları

Derilerin Hıfzına Mahsus Mahal

Zebh salonlarında hayvanat yüzülür yüzülmez derhal mezbaha haricinde hususi depolara vaz 
edilmekte ve buralarda dahi uzun müddet kalmasına meydan verilmemektedir. Bu depoların bir 
hususiyeti görülmediğinden fazla tafsilat itasından sarf-ı nazar olunmuştur.

Muayene-i Fenniye Salonu

Zebh ve ihzar edilen lühumun ahşa-yı dahiliyesi ihzar esnasında muayene edilmekte ise de 
hayvanattan bilhassa sığırların lühumu amik bir muayeneye tabi tutulmak için mezbahanın mah-
reci ile et satış salonu arasında miktar-ı kâfi hayvanatın muayenesine muktezi salonlar mevcuttur. 

Bu salonlar zebh mahallinden gelen hutut-ı havaiye ile iltisak peyda ettiğinden lühumun ör-
selenmesine ve televvüsüne mâni olurlar. Muayene salonunda imhası lazım gelen lühumun hıfzına 
mahsus mümteziç, kapaklı ve kilitli demirden sandıklar vardır.  

Satış Salonu

Mezkûr salon muayene-i fenniye salonuyla hat-ı havai vasıtasıyla irtibat ettirilmiş ve her 
hayvanın nevine göre kısımlara tefrik edilmiş vasi bir mahaldir. Bazı mezbahalarda bu salon şebeke 
halinde hutut-ı havaiye ile mücehhezdir. 

Satış salonunun huruç kapısında etler çıkarken çengelden çıkarılmaksızın otomatik basküller 
ile tartılmaktadır. Diğer cihetten bu salon lühumun tabii bir surette soğumasına, haml keyfiyetinin 
husulüne ve soğuk hava deposuna ithal edilecek lühumun derece-i hararetinin tenkisine hizmet eder. 

Zabıta-i Sıhhiye Mezbahası

Hasta veya hastalıktan şüpheli hayvanatın zebhi için ayrıca mahaller mevcuttur. Bu gibi hay-
vanatın umumi zebh salonlarında kesilmelerine asla müsaade olunmaz. Zabıta-i Sıhhiye Mezbaha-
sı’nın yanında bir de hasta hayvanat ahırı inşa edilmektedir. Her iki müessese diğer binalarla mü-
nasebettar olmayacak vechle tenha bir mahalde inşa edilirler. Aynı zamanda buraya mahsus olmak 
üzere ayrıca bir methal de vardır. Bu binaların teçhizatı umumiyetle basittir. Fakat bazı şehirlerde, 
mesela Dresden ve Viyana’da bu maksada mebni yapılan mezbaha ufak bir şehrin mezbahasından 
daha büyük ve daha mücehhezdir. Bu binaların inşasında evvel emirde nazar-ı itibara alınan nokta 
kabiliyet-i tathiriyeleridir. Binaenaleyh zemin ve duvarlar kolaylıkla kabil-i tathir mevadd-ı inşaiye-
den imal edilmekte ve kimyevi ve mihaniki tesirata gayet mukavim olarak yapılmaktadır. Burada ba-
ğırsakların yıkanması için de mahaller vardır. Dresden’de buralarda kesilen hayvanatın muhteviyat-ı 
mideviyesi dezenfeksiyonu icra edilmeksizin harice çıkarılmamaktadır. Umumi zebh salonlarında 
müsadere edilen lühumun Zabıta-i Sıhhiye Mezbahası’na sevki için demir kapaklı sanduka tarzında 
imal edilmiş kapalı el arabaları kullanılmaktadır. Mezbaha bir iskele veya bir şimendiferle merbut 
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olduğuna göre ve Zabıta-i Sıhhiye Mezbahaları hayvanatın ihraç mahallerine yakın yapılmıştır. Av-
rupa’da kaffe-i mezabihte Zabıta-i Sıhhiye mezbahası mevcuttur. Bu mezbahalarda istihdam edilen 
müstahdeminin kaffesi kable’z-zebh hususi elbise ve gömlek giyer bade’z-zebh bu elbiseleri etüve 
verir ve ancak banyo yaptıktan sonra mezbaha haricine çıkmasına müsaade edilir. Zebh edilen bu 
gibi hastalıklı hayvanat lühumunun badettabh eklinde muzır olmayanları mezbahanın münasip bir 
mevkiinde ve hususi kaplar dahilinde pişirilerek ucuz fiyatlarla fukara-yı halka füruht edilir. Ve hiç-
bir surette ekli caiz olmayan ve olmuş bulunanlar hususi [resmi takdim edilen] arabalarla ve arabalar 
mühürlü olduğu halde memur-ı mahsusla ekarisajlara [teştithanelere] sevk olunur.

Müsadere Edilen Lühum Mahalli

Müsadere edilen lühumun imhasına veya cihaz-ı mahsuslar ianesiyle izale-i mazarratına ka-
dar bunların muvafık bir mahalde muhafazaları lazımdır. Bunun için bir mahal tesisinde bervech-i 
zir hususat nazar-ı itibara alınmıştır: Bu mahal, tercihen Zabıta-i Sıhhiye Mezbahası civarında tesis 
edilmiştir. Kapının imtizaçlı ve sıkı kapanması ve içeriye sineklerin katiyen girmemesi için tertibat 
yapılmıştır. Bu maksada mebni bütün menfezlere hatta tecdit-i hava tertibatına bile tel kafes geçiril-
miştir. Mezkûr mahal her tahliyeyi müteakip esaslı bir tathirata tabi tutulmaktadır.

Etlerin Tabii Surette Soğumasına ve Satılmasına Mahsus Salon

Zebh salonlarında kesilip ihzar edilen hayvanat lühumunun hal-i tabiide soğumasından evvel 
nakli mehazir-i sıhhiyeyi mucip olduğundan bu soğutulma keyfiyetinin husulü için mezbahalar ya-
nında hususi salonlar mevcuttur. Zebh salonlarının müstakillen hayvanatın zebh ve ihzarına mah-
sus olması ve bir hayli hayvanatın kesilmesi dolayısıyla derece-i hararetinin yükselmiş bulunması 
ve esasen zebh salonlarının kısmen bulaşık addedilmesi gibi esbab-ı mühimmeye binaen lühum 
diğer salonlarda soğutulmaktadır.  

Lühumun soğutulmasına mahsus olan salonlar, bazı memleketlerde, esnaf için satış mahal-
li olmak üzere de kullanılmaktadır. Mamafih, bazı şehirlerde, lühum umumi hallere nakledilerek 
burada küçük esnafa satılmaktadır. Toptancı esnaf tarafından lühumun umumi hallerde satılması 
mezbahada çalışanların adedini tenkis etmek suretiyle fazla izdihama mâni olmak gibi faydayı da 
muciptir. Bu halde mezbaha münhasıran bir müessese-i sınaiye tarzında işlemektedir. 

Lühumun hal-i tabiide soğumasına mahsus salonlar, umumiyetle zebh salonlarıyla soğuk 
hava depoları arasında tesis edilmektedir. Ziyaret ettiğimiz bu salonlardan ekseriyete karip bir kıs-
mı üzeri mestur bir koridordan ibaret olarak görülmüştür. Bu salonlarda da hutut-ı havaiye tertibatı 
vücuda getirilmekte ve bu tertibat bir taraftan mezbaha, diğer taraftan soğuk hava depoları ile iştirak 
ettirilmekte olduğundan lühumun suhuletle salona ithal ve ihracı taht-ı temine alınmaktadır. Bu sa-
lonların zemini, zebh salonları zemini gibi, kolaylıkla kabil-i tathir mevadd-ı inşaiyeden yapılmakta 
ve duvarları da iki metre irtifaına kadar çini ile tefriş olunmaktadır.

Soğutma salonları gayet mebzul bir cereyan-ı havaya maruz bulunduklarından lühumun sü-
ratle soğuması temin edilmektedir. Bu salonlarda satılamayan etler soğuk hava salonlarına nakledil-
mek suretiyle muhafaza olunmaktadır. 

-Mabadı var-
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İhsai Kısım

1340 [1924] Senesinde İstanbul’da İmar Faaliyetleri

İlan-ı Meşrutiyet'ten sonra senevi 300.000 liradan başlayarak nihayet son senelerde 1.800.000 
liraya kadar çıkabilen İstanbul Belediyesi varidatının kısm-ı azamı maaşata ve sair zaruri ve müb-
rem ihtiyacata sarf edilerek şehirde imar namına belli başlı bir şey yapılamıyordu.

1339 [1923] senesinde varidat-ı belediyenin 4.000.000 liraya yaklaşması biraz da şehrin ima-
rını düşünebilmeye imkân bahşolmuş ve sene-i mezkûrede her daire-i belediye dahilinde alelacele 
birkaç yol, birkaç mecra ve saire inşası düşünülerek o suretle dairelere salahiyet ve tahsisat veril-
mişti.

340 [1924] senesinde Emanet varidatının 5.000.000 küsur lira tahmin edilmesi inşaat ve 
imarata daha fazla para tahsisini ve imaratın da bir program dahilinde icrasını icap ettirmekle sene-i 
mezkûre bütçesinin esna-yı müzakeresinde her daire dahilinde yapılacak işler için bir program tan-
zim ve heyet-i umumiyece tasvip edilerek ona göre tahsisatı da tefrik olunmuştu.

340 senesi mesai programı her daire dahilinde aynen ve tamamen tatbik edilememekle bera-
ber imarattan vazgeçilmiş olmayıp bilakis her daire dahilinde program haricinde dahi birçok inşaat 
ve imarat vücuda getirilmiştir.

İşte bu nüshamızda derç olunan Birinci Bayezid Daire-i Belediyesi’nin mesai cetveli de bunu 
ispat etmektedir. 

Tetkikinden anlaşılacağı üzere 340 senesinde Bayezid dairesinde programa dahil olan yedi 
nevi imaret ve inşaattan altısı yapılabilmiş ve bunlar için minhayselmecmu 81.569 lira sarf olun-
muştur. Programa dahil olduğu halde yapılamayan yalnız Çukur Çeşme-Ağa Yokuşu parkesidir. 
Bunlara mukabil program haricinde yapılan işlerin adedi yirmi dokuz ve müessesat ve mebani tami-
ratı da yirmi ikiye baliğ olmaktadır. 

Yine bunlardan başka amele-i daima ve muvazzafa marifetiyle de bazı tamirat ve termimat 
yapılmıştır ki onlar da cetvelin nihayetine ilave edilmiştir. 

Hülasa 1340 senesinde Bayezid Dairesi dahilinde ceman 123.261 liralık inşaat, tamirat ve ter-
mimat vücuda getirilmiştir. 

Bayezid Dairesi diğer dairelerden saha itibarıyla küçük, nispeten mamur, en mühim ve işlek 
caddelerinin tamir ve inşası tramvay şirketine ait olduğundan bütün bu imarat ve inşaat bugüne 
kadar ihmal edilmiş olan yangın yerleriyle haiz-i ehemmiyet görülmeyen, ikinci ve üçüncü derece 
sokaklara ve mahallere aittir. Şu hâlde üç beş sene bu tarz-ı imarda devam edildiği takdirde İstan-
bul’un bu kısmı oldukça imar ve ihya edilmiş olacaktır. Daire-i mezkûreye 341 [1925] senesi için 
daha ziyade muvaffakiyetler temenni olunur.
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Kuruş

Elli metrelik Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nin birinci kısmı 1340 senesi mesai programı 5.826.545

Zincirlikuyu Caddesi 870.246

Acemoğlu Caddesi 465.937

Musalla Caddesi 9.021.140

Kadırga-Küçük Ayasofya- Nahlbend tariki 192.096

[Yekûn] 8.156.9381 

1340 [1924] Senesi Zarfında Mesai Programı Haricinde Vücuda Getirilen İnşaat ve Tamirat

Kuruş

Gülhane Parkı’nda şose tamiratı 558.004

Gülhane Parkı’nda adi kaldırım ve oluk inşası 423.016

Gülhane Parkı’nda köprü civarında şose tamiratı ilave-i keşfiyesi 364.663

Unkapanı Değirmen yolu parke ve dekovil inşaatı 801.107

Yemiş’te Çardak İskelesi kaldırım ve imlası 46.000

Gülhane’de Sanayi-i Nefise-müze kaldırımı 86.612

Gülhane’de Sanayi-i Nefise-müze kaldırım ilavesi 6971

Horhor Caddesi kaldırım tamiratı 30.859

Sandalyeciler Sokağı kaldırım tamiratı 21.325

Gülhane hastahane yolu şose inşası 498.600

Vefa’da Sarı Bayezid Sokağı’nın kaldırım tamiri 22.110

Mısır Çarşısı’nın parkeye tahvili 270.000

Mustafa Kemal Paşa Caddesi güzergahında Emirahur [İmrahor] Hamam’ı hedmi 34.000

Mustafa Kemal Paşa Caddesi güzergahında Sultan Camii hedmi 15.000

Darülfünun konferans salonu bahçesinde kaldırım inşası 7828

Vefa’da Kırkçeşme’de set duvarı inşası 7000

Bayezid-Aksaray tramvay caddesi tesviyesi 334.000

Nur-ı Osmaniye Caddesi’nde ıskara[ızgara] inşası 4029

Zincirlikuyu-Fethi Bey-Mustafa Kemal Paşa Caddele-rinde font mecra kapağı 73.985

Fethi Bey Caddesi’nde mecra kapağı tamiri 8400

Çakmakçılar Yokuşu kaldırım tamiratı 257.650

Kumkapı çöp iskelesi tamiri 60.000

Fevziye Caddesi’nde esas mecra inşası 27.538

Sirkeci’de Vezir İskelesi’nde deniz kenarına parmak-lık inşası 1150

Gülhane Parkı’nda su tevzi mahallinin beton çerçeve ve demir kapağı 3750

İsmet Paşa Caddesi’nde levha ve sütun 10.500

Gülhane Parkı’nda deniz cihetinde demir parmaklık ve kapı inşası 174.000

Reşadiye Caddesi’nin süknün hedmi 250.000

Şerefiye Caddesi’nden Kadırga’ya parke kaldırım inşası 386.000

3.947.1882 

1 Tablodaki masraf toplamı 16 milyon 375 bin 964’tür. Ancak verilen yekûn göz önüne alındığında 9 milyon 021 bin 
140 sayısının yanlış yazıldığı ve 802 bin 114 olması gerektiği düşünülebilir (Yayına hazırlayanların notu).

2 Masraf toplamı 4 milyon 784 bin 097 olmalıdır (Yayına hazırlayanların notu).
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340 [1924] Senesi Zarfında Vücuda Getirilen Müessesat ve Mebani Tamiratı

Kuruş

Mahmutpaşa mevki kulübesinin tevsien tamiri 24.076

Bayezid harik kulesi tamiratı 12.964

Bayezid Dairesi binasının dahilen yağlı boyası 65.473

Daire avlusu duvarlarının sıva ve badanası 19.977

Daire ambarında ayar terazisi için kârgir kürsü inşası 7500

Cündi nezafet ahırının tamiri 7700

Boyacı Sokağında 11 numaralı Emanet malı hane tamiri 3990

Unkapanı Değirmeni civarında Otluk Sokağı amele-i muvazzafa marifetiyle müceddeden yaptırılmıştır.

Gedikpaşa’da tiyatro caddesinde Emanet malı hane tamiratı 11.900

Gedikpaşa’da tebhirhane binasının tamiri 10.335

Sabık evzan memurluğu odasının tamiratı 3000

Daire helalarının musluk ve saire tamiratı 3000

Daire binasının dam, kiremit ve çinko tamiratı 15.870

Eminönü’nde kantar merkezinin tamiri 5000

Darülfünun karşısında ekmek satış barakasının tadilen tamiri 7500

Aksaray ekmek satış barakasının tamiri 800

Sirkeci ekmek satış barakasının tamiri 4500

Bayezid Camii önündeki mevki kulübesinin boyan-ması ve tamiri 6200

Aksaray belediye kulübesinin tamiri 1200

Eminönü belediye mevkiinin tamiri 4237

Şehzade belediye mevkiinin tamiri 6093

Kumkapı belediye mevkiinin tamiri 766

Hülasa 222.031

Mesai programı yekûnu 8.156.938

Mesai programı haricindeki yollar yekûnu 3.947.188

Mebani ve müessesat tamirat yekûnu 222.031

Yekûn-ı umumi 12.326.157

340 [1924] Senesi Zarfında Amele-i Muvazzafa Marifetiyle Yaptırılan Yol ve Saire Tamiratı

Izgara tathiratı
Adet

Parke tamiri
Metre murabbaı

Adi kaldırım tamiri 
Metre murabbaı

Baca küşadı
Adet [Aylar]

127 965 494 122 Mart

48 1025 506 129 Nisan

105 1035 220 132 Mayıs

171 1133 330 130 Haziran

102 716 771 111 Temmuz

83 1357 722 126 Ağustos

135 1431 2078 149 Eylül

Bu aylar zarfında amelenin 
miktarı tezyit edilmiştir.

182 1323 1300 183 Teşrinievvel

244 927 1617 190 Teşrinisani

254 1914 1116 168 Kânunuevvel

107 1053 1867 133 Kânunusani

129 757 1527 171 Şubat

1167 12636 12548 1744
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Memurin Muamelatı

Terfi Edilenler 

Sicil 
Numarası İsmi Memuriyeti Maaşı Terfi Ettiği Memuriyet Maaşı Terfi Tarihi

2568 İhsan Efendi Merkez İnşaat Memuru 1500 Beyoğlu Mühendisliğine 1750 15 Teşrinisani 340 [1924]

1703 Hüsnü Bey Defter-i Kebir 
Mümeyyizi 2500 Beyoğlu Dairesi 

Muhasebeciliğine 3000 9 Kânunuevvel 340

3599 İsmail Safvet Efendi Duhuliye Tevzi-i Evrak 
Memuru

Ücret 
2500 Beyoğlu Tahsildarlığına [2]750 6 Ağustos 340

3203 Nail Bey Emanet Vezne Kalemi 
Kâtibi 1200 Beyoğlu İcra Memurluğuna 1500 20 Eylül 340

2070 Refik Efendi Köprü Kontrolü 1500 Beyoğlu Nezafet 
Memurluğuna 2000 5 Temmuz 340

3362 Hasan Efendi Yeniköy Dairesi Evzan 
Memuru 600 Beyoğlu Z. B. Sınıf 1 1000 9 Temmuz 340

60 Medeni Efendi Yeniköy Z. B. Mevki 
Kâtibi 750 Beyoğlu Z. B. Sınıf 1 1000 22 Haziran 340

3697 İbrahim Efendi Yeniköy Tabibi 1750 Bayezid Sertababeti-ne 2500 11 Teşrinisani 340

2586 Nevzad Efendi Harita Şubesi 
Kondüktörü 1000 Hisar Dairesi 

Mühendisliğine 1500 5 Ağustos 340

3296 Safi Efendi Beyoğlu Dairesi Sınıf 2 600 Üsküdar Dairesi Sınıf 1 1000 22 Haziran 340

1709 Mustafa Efendi Üsküdar Dairesi 
Tahsildarı 750 Üsküdar Dairesi Sınıf 1 1000 9 Temmuz 340

3039 Ali Murtaza Efendi Beyoğlu Sınıf 1 1000 Üsküdar Nezafet-i Fenniye 
Memurluğuna 1500 24 Teşrinisani 340

2862 Osman Efendi Kadıköy Mevki Kâtibi 750 Kadıköy Sınıf 1 1000 19 Temmuz 340

3351 Mehmed Yaver Efendi Kadıköy Sınıf 2 600 Kadıköy Sınıf 1 1000 27 Temmuz 340

3191 Hüseyin Hüsnü Efendi Beyoğlu Dairesi 
Mühendisi 2000 Kadıköy Sermühen-

disliğine 2500 21 Temmuz 340

3167 Muhyiddin Efendi Kadıköy Kondüktörü 1000 Kadıköy Sermühen-
disliğine 1500 30 Ağustos 340

2744 Münir Efendi Üsküdar Dairesi 
Heyet-i Fenniye Kâtibi 750 Kadıköy Kondüktörlüğüne 1000 3 Eylül 340

1549 Vasıf Efendi Kadıköy Tahrirat Kâtibi 1000 Kadıköy Başkitabetine 1500 10 Ağustos 340

2804 Salaheddin Efendi Kadıköy Muhasebe 
Kâtibi 750 Kadıköy Tahakkuk 

Memurluğuna 1000 9 Temmuz 340

3532 Ferid Recep Bey
Beyoğlu Dairesi 
Nezafet-i Fenniye 
Memur Refiki

1200 Kadıköy Nezafet 
Memurluğuna 1500 29 Temmuz 340

618 Hamdi Efendi Beyoğlu Mevki Kâtibi 750 Adalar Nezafet Kâtipliğine 1000 26 Teşrinisani 340

3658
Kadıköy itfaiye grup 
amiri Abdullah Adnan 
Bey

- Ücret 
2000

Makriköy Merkez 
Memurluğuna 2500 31 Ağustos 340

3211 Makriköy mühendisi 
Bedreddin Bey - 2000 Makriköy 

Sermühendisliğine 2500 28 Haziran 340

3546 Abdullah Murad Bey Bayezid Dairesi 
Muhasebe Mümeyyizi 1750 Makriköy Daire 

Muhasebeciliğine 2000 28 Temmuz 340

3530 Fazıl Necip Bey Beyoğlu Dairesi Mevki 
Kâtibi 750 Makriköy Muhasebe 

Kitabetine 1000 4 Teşrinisani 340

-Üst tarafı altıncı nüshadadır-
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Tekaüt Edilenler 

Sicil 
Numarası İsmi Memuriyeti Tarihi Sebebi

1447 Osman Efendi Merkez Hademesi 1 Teşrinisani 340 [1924] Müddet-i tekaüdiyesini 
ikmal eylemesinden

614 Ahmed Bey Levazım Müdürü 6 Teşrinisani 340 Kırk beş yaşını ikmal 
eylemesinden

688 Arif Hikmet Bey
Heyet-i Tahririye 
Müdüriyetinden 
Munfasıl

11 Eylül 340 Talebine mebni

578 Şakir Bey
Yeniköy Dairesi 
Muhasebeciliğinden 
Munfasıl

27 Kânunusani 340 Talebine mebni

1285 Mehmed Nail Bey Fatih Dairesi 
Kavaslığından Munfasıl 1 Teşrinisani 340 Talebine mebni

-Mabadı var-
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Sıra 
Numarası

Sıra 
Numarası

141 Trabzon Vilayetinin Vakfıkebir Kazası Şarlı Nahiyesi 
Belediyesi 171 Marmaris Belediyesi

142 Ayvacık Belediyesi 172 Tosya Belediyesi

143 Kengırı [Çankırı] Belediyesi 173 Mardin Vilayetine Tabi Savur Belediyesi

144 Halfeti Belediyesi 174 Zara Kazasına Tabi Umraniye Belediyesi

145 Karaman Belediyesi 175 Aydın Vilayetine Tabi Kula Belediyesi

146 Biga Belediyesi 176 Aksaray Vilayeti Belediyesi

147 Bolvadin Belediyesi 177 Gürün Belediyesi

148 Çerkeş Belediyesi 178 Bayburt Belediyesi

149 Demirci Belediyesi 179 Kemaliye Belediyesi

150 Kulp Belediyesi 180 Ağın Belediyesi

151 Vakfıkebir Belediyesi 181 Alucra Belediyesi

152 Elmalı Belediyesi 182 Milas Belediyesi

153 Bozkır Belediyesi 183 İzmir-Karaburun Kazası Mordoğan Nahiyesi Belediyesi

154 Oltu Belediyesi 184 Everek Belediyesi

155 Üsküdar Yenimahalle Zabıta-i Belediye Memuru 
Tevfik Efendi 185 Lüleburgaz Belediyesi

156 Silivri Belediyesi 186 Keskin Belediyesi

157 Şavşat Belediyesi 187 Çorlu Belediyesi

158 Korkuteli Belediyesi 188 Dava Vekili Ligor Kesaridis Efendi

159 Rus Ticaret-i Hariciye Mümessilliği 189 Dava Vekili Yordanaki Kazancıoğlu Efendi

160 Gaziayntab [Gaziantep] Belediyesi 190 Balıkesir Belediyesi

161 Akçaabat Kazası Belediye Müfettişi Mehmed Fehmi 
Efendi 191 Karahisar-ı Sahip Belediyesi

162 Görele Belediyesi 192 Ödemiş Belediyesi

163 Tirebolu Belediyesi 193 Uzunköprü Belediyesi

164 Isparta Vilayeti Belediyesi 194 Ayaş Belediyesi

165 Mersin Vilayeti Belediyesi 195 Hayrabolu Belediyesi

166 Anadoluhisarı Dairesi Tahakkuk Memuru Arif Bey 196 Dava Vekili Vahan Harputliyan Efendi

167 Erbaa Belediyesi 197 Yalvaç Belediyesi

168 Tokat Belediyesi 198 Tekfurdağı [Tekirdağ] Belediyesi

169 Salihli Belediyesi 199 Çatalca Belediyesi

170 Urla Belediyesi 200 Uşak Kazasına Merbut Sivaslı Nahiyesi Belediyesi

-Mabadı var-

Şehremaneti Mecmuası'na Abone Olanlar
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