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Yüksek Karantina Meclisi [>1840]
Kemankeﬂ Caddesi, Karamustafapaﬂa Soka¤›, Karaköy, Beyo¤lu[1]

‹lk kez 1838’de kurulan Meclis-i Tahaffuz-u Ula (Yüksek Karantina Meclisi) 1839’da Meclis-i Tahaffuz-u Ula
Meclis-i Umur-u S›hhiye ad›n› ald›, bugün bulundu¤u iki katl› büyük ahﬂap yap›ya 1840’ta taﬂ›nd›¤› düﬂünülür.[1] Meclis-i Umur-u S›hhiye 1914’te di¤er kapitülasyonlarla birlikte la¤vedildi¤inde, Türklerin yönetiminde
Hudut S›hhiye Müdüriyeti kuruldu. 1918’de Mondros Mütarekesi ertesinde ‹stanbul iﬂgal edilince bu kez ‹tilaf Devletleri Beynelmüttefikin S›hhiye Kontrol ‹daresi’ni kurdular. 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaﬂmas› sonras›nda ‹stanbul Liman› ve Bo¤azlar› S›hhiye Müdüriyeti kuruldu; Antlaﬂma gere¤ince Türkiye 5 y›l boyunca
3 Avrupal› hekimin dan›ﬂman Türk memuru olarak karantina iﬂlemlerinde çal›ﬂmas›na izin verdi. 1924’te kurum, Hudut ve Sevahil S›hhiyesi Müdürüyeti Umumiyesi (Hudut ve Sahiller Sa¤l›k Genel Müdürlü¤ü) ad›n›
ald›.[1] Kurum, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n Ankara d›ﬂ›ndaki tek genel müdürlü¤üdür.
Bina, Yeralt› (Kurﬂunlu Mahzen) Camii’nin üzerinde yer al›r. “Bu ibadet yeri asl›nda gemilerin Haliçe giriﬂini
önlemek üzere Galata tahkimat›ndan ayr› inﬂa edilen Galata Hisar›’n›n (Kastellion ton Galatou) bodrum kat›d›r. Hisar’›n, arazinin denize do¤ru ç›k›nt› yapt›¤› noktada ‹mparator II. Tiberios (578-582) zaman›nda inﬂa
edildi¤i kabul edilir. Bizans döneminde, Galata’dan Sirkeci’ye çekilen zincirin bir ucu buraya ba¤l› idi. Bina,
18. yüzy›lda Sadrazam (Köse) Mustafa Bâhir Paﬂa taraf›ndan camiye çevrildi; 1752-1756.[2]
1. http://hssgm.gov.tr/kurumsal/tarihce.aspx Eriﬂim tarihi: 01.08.2011
2. Eyice S. Yeralt› Camii maddesi. ‹stanbul Ansiklopedisi. ‹stanbul. Kültür Bakanl›¤› – Tarih Vakf› Yay›n›. 1994; VII/502.

denizcilik faaliyetini denetler hale geldi.
1865’teki büyük kolera dalgas›n›n yank›lar› Osmanl› hükümetini Hicaz bölgesindeki ve K›z›ldeniz sahilinde de bir s›hhiye idaresi teﬂkiline
sevketti. 1865-1914 y›llar› aras›nda faaliyet
gösteren Hicaz Karantina Teﬂkilat›’n›n gemilerden ald›¤› sa¤l›k resmi giderlerini karﬂ›lamaktan uzakt›; Karantina Meclisi’nin uluslara-

ras› yap›s› al›nacak sa¤l›k resminin belirlenmesini Osmanl› hükümetine b›rakmad›¤› gibi, bu
konuda uluslararas› ortak bir görüﬂe ulaﬂmak ta
kolay de¤ildi. 1866-1867 A¤ustos aylar› aras›nda 652.800 kuruﬂ harcayan Hicaz Karantina
Teﬂkilat›n›n ayn› dönemdeki geliri 296.458 kuruﬂtu.[39] Aradaki 356.342 kuruﬂluk fark› maliye
hazinesi ödemiﬂti.[39] 1872’de, teﬂkilat›n gelir –
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Alt›nc› Daire-i Belediye Binas› [1879-1883]
Daire, Beyo¤lu

Giovanni Battista Barborini
1857’de ‹stanbul 14 bölgeye ayr›ld›, örnek belediyecilik faaliyeti Paris’in kalburüstü semti sixième arrondissement’dan mülhem 6. Daire-i Belediye’den baﬂlat›ld›. Bina Edouard Blacque Bey’in ilk reisli¤inde [1879 1883] inﬂa edildi. Haliç ve tarihi yar›mada manzaras›na hakim yap›, iﬂleviyle bulundu¤u semte ad›n› verdi;
“Daire”.
Can C. Alt›nc› Daire-i Belediye Binas› Maddesi. ‹stanbul Ansiklopedisi. ‹stanbul. Kültür Bakanl›¤› – Tarih Vakf› Yay›n›. 1994; I/223-4.

gider denetimi maliye nezaretinin elinden art›k
tamamen ç›kt›.[8]
Osmanl›’n›n son günlerinde Meclisteki 16
üyenin sadece 2’si Türk’tü. Lozan Antlaﬂmas›, di¤er kapitülasyonlarla birlikte Karantina
Meclisine de son verdi.[35]

Tanzimat ve Yerel Yönetimler
a. Yeni yasalar,
b. Yeni ö¤retim kurumlar›,
c. Bu kurumlardan yetiﬂecek yönetici ve
memur kadrosu ile yönetimi yeniden
yap›land›rmay› hedefliyordu.[40] Bu dönemde at›lan temeller – iyisi ve kötüsü
ile – sonraki geliﬂmeleri etkileyecektir.

Reﬂit Paﬂa Frans›z Conseils Departementaux modeline dayal› mahallî meclisleri kurdu.
Fransa’dan farkl› olarak, bu meclisler sürekli
toplant› halinde olup, eyaletin idare ve yarg›s›na etkin bir ﬂekilde kar›ﬂ›yorlard›. Meclisler,
kaç›n›lmaz olarak, ﬂiddetli mahallî partizan
çekiﬂme merkezleri halini ald›; uzak ve etkisiz
merkezî otorite ile heyecanl› ve engelleyici
mahallî meclis aras›nda kalan yürütme gücü
etkisini yitirdi. 28 Kas›m 1852’de valilerin
yetkileri iade edildi, zay›flam›ﬂ olan zab›ta ve
ordunun kanunî yetkileri de teyit edilip geniﬂletildi.[40]
K›r›m Savaﬂ›n› izleyen yeni reform evresinde dikkatler yine taﬂra idaresine çevrildi.
Reformun Avrupal› vaftiz babalar› özellikle
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Balkan eyaletleri ile ilgileniyorlard›; Sadrazam
K›br›sl› Mehmet Paﬂa, 1859 – 1860’da Avrupa eyaletlerinde uluslararas› bir teftiﬂ komisyonunun kurulmas›n› ancak bizzat bölgeye giderek önleyebildi.[40]
Balkan Hristiyanlar›n›n hoﬂnutsuzluk ve
ayaklanmalar›na al›ﬂ›lm›ﬂt›; ne var ki 1860 –
1861’de Müslüman Suriye’deki kar›ﬂ›kl›k – ve
d›ﬂ müdahale – tehlike iﬂareti olarak alg›land›:
D›ﬂiﬂleri Bakan› Fuat Paﬂa, Suriye'ye giderek
suçlular› ﬂiddetle cezaland›rd›.[40] Osmanl›
Devleti gibi geniﬂ bir ülkede, arzulanan nitelikte yeter say›da memur bulmak zordu. Bir
çok memurun yetkisini kötüye kullanmas› nedeniyle, yetkileri k›sarak merkezî denetimi art›rmak e¤ilimi belirdi. Kimi yararlar sa¤layan
bu merkeziyet, taﬂra memurlar›n›n, tamamen
baﬂka yollarla yönetilmeye al›ﬂk›n halk›n gözündeki statü ve otoritesini düﬂürdü, onlar›
nefret edilen hiçlikler mertebesine indirdi.
Birçok ›rk ve dini içeren ülkede taﬂra idaresinin zay›fl›k ve itibars›zl›¤› a¤›r tehlikelere yol
açt›.[40]
Vilâyet örgütlerinin yeniden düzenlenmesini, taﬂra yönetiminde mahalli kurullara yer
verilmesini öngören 1864 ve 1871 Vilayet nizamnameleri iﬂte bu çerçevede haz›rland›.
“Ali Paﬂa’ya göre, düzenleme «Halk›n memleket iﬂlerine kat›lmas› temel kural›n›n uygulamaya konmas› ve idarenin merkeziyet usulündeki mutlak yetkisini hafifletmeye yönelik»ti. Gerçekte, Islahat Ferman›nda öngörülen yönetim biçimine Rusya hatta Avusturya –
Macaristan bile tahammül edemezdi[40] (Ortayl›; 1985). Herhalde “mücbir sebeb” olmasa
Osmanl› idaresi böyle bir düzenlemeye gitmezdi. Diplomatlar, Balkanlardaki bir olay›
hemen bir Avrupa sorunu haline getirilebileceklerinden, Bab-› âlî dengeci bir politika izlemek zorundayd›[40] (Ortayl›; 1985).”
1861’de Niﬂ ayaklanmas›n› bast›rmas› için
vali olarak atanan Mithat Paﬂa iki y›lda bölgede huzur ve güveni sa¤lam›ﬂ, bunun üzerine
Prizren de Niﬂ vilayetine dâhil edilmiﬂti. Mithat Paﬂa Vilâyet Nizamnamesini haz›rlayacak
kurulun baﬂ›na getirildi.[41]
Eyaletlere, aralar›nda tarihçi, hukukçu
Cevdet Paﬂa, bilgin devlet adam› Ahmet Vefik
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Paﬂa’n›n da bulundu¤u müfettiﬂler gönderildi.
Cevdet Paﬂa baﬂkanl›¤›ndaki komisyon raporlar› inceleyip tavsiyelerde bulundu. 1864 Vilayet Nizamnamesi böylece oluﬂturuldu: Eyalet
ve sancaklar daha büyük birimlerde toplanacak, dikkatle seçilmiﬂ yetenekli, tecrübeli yöneticilerin geniﬂ bir takdir yetkisi olacak, ancak pek önemli konularda ‹stanbul'a dan›ﬂacaklard›. Böylece, rutin iﬂlerden kurtulacak
bakanlar önemli devlet iﬂleriyle ilgilenebileceklerdi. Eski eyaletlerin yerini, geniﬂletilmiﬂ
27 vilâyet ald›. Vilâyet sancaklara, sancaklar
kazalara, kazalar nahiye ve kariyelere ayr›ld›.
Valinin yetkisi alt›nda, sancak bir mutasarr›f,
kaza bir kaymakam, nahiye bir müdür, kariye/mahalle de seçilmiﬂ bir muhtar taraf›ndan
yönetiliyordu. Vilâyet, sancak ve kaza’larda
idare meclisi oluﬂturulacakt›: ‹kisi gayrimüslim dört halk temsilcisi, Müslim ve gayrimüslim cemaat baﬂkanlar›, mülkî âmir, en yüksek
rütbeli yarg›ç, en yüksek maliye memuru ve
baﬂkâtip. Temsilciler, kar›ﬂ›k ve s›n›rl› bir oy
hakk›yla seçilecekti. Gülhane Hatt› tecrübesinin anarﬂisini önlemek için, yarg› iﬂleri meclislerden ayr›ld›.[40]
Valinin idaresi altında mülkiye, maliye, siyaset, zaptiye ve hukuk iﬂleri tanımlandı. ‹dare meclisinin yan›s›ra her sancaktan seçilecek,
ikisi Müslim, ikisi gayrimüslim dört üyeden
kurulacak "Vilâyet Umumî Meclisi", her y›l
toplant›ya ça¤r›lacakt›. Vilâyet umumî meclisleri, temsilî hükümet cihaz›n›n geri kalan›yla
birlikte Abdülhamit taraf›ndan kald›r›lmadan
önce, bir kaç y›l topland›.[40]
Nizamname, hiyerarﬂik düzenlemeyi aç›kça, Frans›z idare sisteminden alm›ﬂt›:
departement, arrondissement, canton, commune.
vilâyet, sancak,
kaza,
nahiye
vali,
mutasarr›f, kaymakam, nahiye müdürü

Nizamnamenin e¤ilimi merkeziyet ve biçim birli¤i (uniformity) yönünde idi; ﬂu farkla
ki, Osmanl› valisinin takdir yetkisi, Frans›z
prefet'sinden fazla idi. Muhafazac› tedricili¤i
savunan Cevdet Paﬂa bu nedenle nizamnameyi yerdi: Ona göre, co¤rafî, etnografik koﬂullar› pek farkl› eyaletlerin hepsi ayn› ﬂekilde ele
al›namazd›. Her bölgede, mahallî koﬂullar› ve
tarihî temeli göz önüne alan bir reform gerek-

