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Tevfik Efendi (1910-1912)
Osman Sait Bey (1912-1916)
Osman Sait Bey (15 Kasım 1920-22 Eylül 1922)
Selanik kentinin 1912 yılında Yunanlıların eline geçmesinden sonrada kentte Türk
idari yapısı korunmuştur. O dönemde Türk Belediye Başkanı olan Osman Sait Bey görevden
alınmış fakat daha sonra tekrar göreve getirilmiştir.
“ BELEDİYE BAŞKANIMIZ OSMAN SAİT BEY
Dün akşam yeni mebuslar Hükümet cedide erkanının tahliyesinden sonra hükümet
merkeziye ile telefonla mülakat etmişlerdir.
Dahiliye ve Nafıa Nazırı Mösyö Çaldıris mebus beylere ita ettiği cevapta ahvalin
sureti katiyede ceryan tabiyesine dahil olduğunu ve hükümetin mevkii iktidara gelir gelmez
asayiş ve inzibat dahiliyesinin muhafazasını, kanuna hürmeti ahzı emel ittihaz eylediğini
beyan etmiştir.
Nazır Bey Selanik’te belediye riyasetine kanuna aykırı olarak ve bila sebep
mevkiinden kaldırılmış olan Belediye Reisi Osman Sait Beyefendinin tayin emirnamesinin bu
gün yahut yarın telgrafla Selanik’e bildirileceğini temin etmiştir.
Umumi valilik makamına tayin edilecek zat dahi bu günlerde tekrar edilecektir.
Yeni Asır: Kanuna aykırı bir surette belediye riyasetinden uzaklaştırılmış olan Osman
Sait Beyefendinin tekrar vazifeleri başına avdetleri bila tefrik umum vatandaşlarımız
tarafından meserret itimadıyla karşılanacaktır. Osman Sait beyefendinin bu mevkide ibraz
etmiş olduğu ehliyet ve liyakat, icraat müstakbelesi için emniyetli bir işaret olup, şimdiye
kadar felaketler içinde çırpınmış olan zavallı Selanik’imizin yaralarına devasaz olacakları ve
eski ıstırapları unutturacakları ümit edilebilir.
Belediye reisimiz Osman Sait Beyefendiye en samimi tebriklerimizi takdim ederken
milletin arzusuyla deruhte ettikleri vazife başında muvaffakiyetlerini temenni eyleriz.” 1
OSMAN SAİT BEY SELANİK BELEDİYE
BAŞKANLIĞINA ATANDI
Osman Sait Beyefendi’nin Selanik Belediye
Reisliğini deruhte eylemesi için kral emirnameyi dün
imza etmiş ve Dahiliye Nezaretinden şehrimize varit
olan bir telgrafla Osman Sait Bey’in vazifeye başlaması
tebliğ olunmuştur.
Osman Sait Bey bugün belediye riyasetini işgal
edecektir. Osman Sait Beye en samimi tebriklerimizi
takdim eder ve muvaffakiyetlerini temenni eyleriz. 2
Osman Sait Beyin
Belediye Başkanlığına
Atanmasıyla İlgili Gazete Kupürü
1
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Yeni Asır 19 Teşrinisani 1920
Yeni Asır 19 Teşrinisani 1920

BELEDİYE BAŞKANI OSMAN SAİT BEYLE BİR MÜLAKAT
(Selanik Belediye Başkanı Osman Sait Bey ile Telgrafus gazetesi Muhabirinin yaptığı
Mülakat)
Muhabir: Şehrin inşasında belediyenin vaziyeti ve hareketi nedir? Belediye fiilen bu
meseleye iştirak edecek midir? İştirak yettiği takdirde belediye mebanıyi inşa edecek mi?
Osman Sait Bey: Harik (Yangın) mıntıkasının inşaatı meselesinde belediye dairesi ve
bahusus heyeti fenniyesi buna yabancıdır. Bu hususta hiçbir plan, hiçbir harita belediyeye
resmen tevdi, olunmamıştır. Belediye dairesi de ahali gibi gayrı resmi ve nakıs bir surette
malumat edinmiştir. Bunun içindir ki ahiren Atina’ya giden heyet meyanına böyle noksan
malumat ile bir mühendis ithal etmek istemedim. Belediye şüphesiz memleketin inşaatına,
sokaklar vesair emvarına mütealik böyle büyük ve mühim bir işte en ziyade alakadardır.
Binaen aliye bu babda hükümetçe bir karar ittihazından sonra belediye her türlü
planları ve evrakı istemek ve kendi noktai nazarından ise müdahale eylemek vazife ve
mecburiyetindedir itikadındayım. Belediyenin harik mıntıkası dahilinde başta en evvel
Belediye Dairesi olmak üzere mutat emlakı vardır. Tabidir ki bunlara mukabil ihtiyacat
belediyeye ve memlekete muvafık inşaatta bulunmak mecburiyetinde bulunacaksa da
şimdiden bunların tayini gayri kabildir.
Muhabir: Su meselesi hakkında kumanyaya karşı belediye ne gibi tedbirde
bulunacaktır?
Osman Sait Bey: Malum olduğu üzere bu maksatla bir komisyon teşkil etmiştir. Bu
komisyona Dimitriyu Efendi dahi dahildir. Komisyon şimdiden kumpanyaya bir rapor
vermiştir. Bu raporla Kumpanyaya imtiyaz mukavele ve şeraiti ihmal ve ve ademi nakdi
hesabıyla su hakkında icap eden kaffei tedbiri ittihaz için ihtiratta bulunuyoruz. Suyun
ihtiyaca kıfayeti maksadıyla kumpanyaya teklif olunan tedbiri ifa etmekiçin bir ay vaaddette
verilmektedir. Aksi takdirde müddet muayene tarafından ihtiratımıza Tevfik hareket
eylemezse hükümetin müdahale edeceği bildirilmiştir.
Muhabir: Tenviratı elektirikiyenin tezyidi için ne gibi tedbir ittihaz edilmiştir?
Osman Sait Bey: Elektrik meselesine gelince, tenvirat elektirikiye için esaslı tedbir
ittihaz olunamamıştır.
Bunun başlıca sebebi elektirik verilen mahallerde tenviratın muntazam bir hal
alamamasından ileri geliyor. Bu babda komiser Dimitriyu Efendi bunun hüsnüniyeti ile sarfı
mesai ederek tenviratı intizama koymağa uğraşıyor. Zannederim ki sokakların tenviri için
hususi bir instilasyon olmadan istediğimiz intizamı bulamayacağız.
Bu ise pahalılığın neticesi olarak pek kolay değildir. Mamafiye tenvirat elektirikiyeyi
mümkün olabilen cihetlere tevsii etmekteyiz.
Muhabir: Hangi caddeler tamir olunacaktır?
Osman Sait Bey: Tedricen her caddeyi elden geçireceğimiz on-oniki cadde derdest
inşadır.
Muhabir: Bütün belediye masrafını temin ettikten sonra belediye Sandığında para
bulunabilecek mi?
Osman Sait Bey: Belediye masrafını böyle güzel idare ederse bundan daha mesut bir
belediye olamaz. 3
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BELEDİYE TEBLİGİ

Önümüzdeki 25 Mart Rumi Perşembe günü
İhtilalin yüzüncü Sene-i Devriyesine musadıf bulunan
İhyai milli senei devriyesi münasebetiyle Ayasofya
Kilisesinde badelzeval saat on buçukta bir Tedum
Ayini icra edilecektir. Bilumum şehir memurini hazır
bulunacaklardır.
Aynı günde badelzeval saat beşte Kışla
Meydanı’nda belediye azasından Mösyö Birahalis
tarafından bir nutuk irat edilecek ve bir abideyi
teyideye vazolunacaktır.
Binaen aliye Selanik ahalisini İhyaı Milli
Senei Devriyesini tesit ve merasimin muvaffakiyetini
temin maksadıyla mezkur saatlerde Kiliseye ve Kışla
Meydanına azimete davet ederiz.
Selanik 22 Mart 1921
Belediye Reisi
Osman Sait 4

BELEDİYE REİSİ OSMAN SAİT BEY VE İSLAM KABRİSTANLARI MESELESİ
(Fos Gazetesinin Makaleleri Tesirsiz Kalacaktır)
(Elitya) Tarafından Küşat Edilen (Fos) Tarafından Devam Olunan “ İslam
Kabristanları “ Davasında Venizolistlerin Hakiki Maksatları Ortaya Çıkıyor:
Kabristan arsalarında İslam cemaatinin itiraz kabul etmeyen parlak hukukunu, bütün
yaygaralarına rağmen zulmet altında bırakmayacağını hisseden Fos ve Tıfapervaki her
şüphenin fevkinde olan Muhterem Belediye Reisimize taarruzatta bulunarak kendi usulüyle
hakikate, efkarı bulutlandırmaya teşebbüs ediyor. Her satırında mantıksızlığı gözlere çarpan
yazılarında Osman Sait beyin mevkiini tartışmak maksadını takip eyliyor. Aşağıda diyor ki:
“ Bu kabristanlar arazi miriye’den oldukları cihetle belediyeye aittir. İşgal ile
Yunan Hükümetinin zimmetliğine geçmiştir. Bununla beraber Belediye Reisinin, Müftü
ile birlikte hareketi şayanı hayrettir. Bu mesele Belediye ve Müftülük arasında
mahkemededir. Osman Sait Bey bunu bildiği halde Müftülüğün istifadesi için bunların
icarını tasdik ediyor.
Bu sebeple Osman Sait Bey, beeldiyenin yüz binlerce Drahmi menfaatini feda
etmesi hasebiyle tekbih eder ve şimdiden sonra belediye Riyasetinde kalamayacağını
zanneyleriz. Ahalinin itimadı kalmamıştır. “
4
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Hakikatı bu kadar kolaylıkla tersine çeviren bir gazeteye ne denebilir? Kabristanlar
hiçbir zaman “ Arazi miriye “ den olmamıştır. Rum ve Musevi cemaatler asırlardan beri
hususi kabristanlarına defnetmişlerse, İslamlarda aynı suretle mukaddes bir tasarruf hakkına
malikdirler.
Ba husus ki bu hak tevil edilemez. Esasen tevil edilmeyen cümlelerle Atina
Muahedenamesinde mevcuttur. (Fos) gazetesi mezkûr Muahedenamenin İslam anasırı
hakkında ihtiva ettiği tahaüdatı belki kolayca yırtabilecek bir kağıt parçası addedebilir. Fakat
İslamların o tahaüdata istinaden bu memlekette kaldıklarını ve yaşadıklarını bilen hükümet,
takdiri şayan ki aynı noktai nazara iştirak edemez.
Binaen aliye elimizde olanı almak şöyle dursun, henüz tamamıyla ihraz edilemeyen
hukukumuzu iade etmekte tereddüt gösterilemeyeceği ümidimizdir. Vaziyet bu merkezde iken
ve bilhassa İslam cemaatinin kabristan arsalarındaki hukukuna belediye’nin itiraz
edemeyeceği kendi hukuk müşaviri tarafından tasdik edildikten sonra, İslam ve Hıristiyan her
hangi bir Belediye Reisi İslam cemaatinin meşru olan icara verme hakkına müdahale edebi lir
miydi? Osman Sait Bey yerine bir başka zatta olsaydı, Osman Sait Bey’in hareketinden başka
türlü bir muamelede bulunacağı tabiydi.
Osman Sait Bey İslam olduğu için belediyenin menfaatini feda etmedi. Bilakis
belediye reisi sıfatıyla bilumum anasırlar arasında eşitlik nazariyesine riayet ederek,
Hıristiyan ve Musevi cemaatlerinin kabristanlarına müdahale etmediği gibi, İslam Cemaati
hakkında da aynı tarz hareketi ihtiyar eyledi.
Belediye Reisimizin hakşinaslığı ahalinin itimadını kaybettiği iddiasına gelince şayanı
takdirdir ki bu hususta (Fos) hiç kimseyi temsil edemez.
Osman Sait Bey hakkında halkımızın hürmet, itimat ve teveccühü birkaç mühterasın
muhakemesine değil, senelerden beri sürdürdüğü emin ve metin bir tecrübeye istinat ettiği
cihetle (Fos) gazetesinin taaruzatından şüphesiz müteessir olmayacaktır. Fos gazetesinin
nazarında kanunun derecei ehemmiyetini görmek için aşağıdaki satırlarını da kanunun derecei
ehemmiyetini görmek için aşağıdaki satırlarını da okuyalım:
“ Osman Sait Bey, Yunanistan zamanında intihap edilmemiş (seçilmemiş), Jön
Türk Komitesi tarafından tayin edilmiştir. Bugün İntihap Defterlerinde 19.000
Hıristiyan, 9.000 Musevi, 900 Müslüman (!) seçmen mevcuttur. Belediye reisi buna göre
seçilmelidir. Bu gün belediye reisi seçmenlerin küçük bir kısmını değil, hepsi temsil
eder. Osman Sait Bey kabristanlar meselesinde belediyenin zararına Türk muhipliğini
göstermiştir. “
Acaba Venizolistler tarafından belediye riyasetinden çıkarılması şayan hayret miydi?
Yalnız şayanı hayret değil, sarahaten mugayir kanundu. Selanik Belediye Reisi (Fos) un
zannettiği gibi “ Komiteler tarafından tayin edilmiş değildi. Ahalinin intihabı olan aza
meyanından intihap olunmuştu. Şüphesiz yeni seçimler icra edilerek yeni bir belediye reisi,
ahalinin arzusuyla intihap edilebilirdi. O vakit halkımızın Osman Sait Beyi mevkide ifa
etmesi veya o mevkiye bir diğerini getirmesi kabil olurdu. Fakat Venizolist hükümetinin
yaptığı gibi keyfi bir karar ile belediye reisi azledilmiş ve şehir ahalisini hiçbir zaman te msil
etmemiş olan kimseler mevki başına geçirilmezdi.
(Fos) Osman Sait Bey vazifesinden istifa etmelidir. Diye beyhude olmasın? Yeni
intihabın yapılmasına değin meşru belediye reisimiz ahalinin de hükümetinin de itimadını
muhafaza etmektedir.
Oranın nispetine gelince onu ne intihap defterleri, ne de Fos’un arzu ve emelleri tayin
etmez. Ancak halkın İntihap kutusu (Seçim Sandığı) başında vereceği rey belediyenin hakiki
mümessillerini temin edecektir. 5
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KABRİSTANLARIMIZ VE BELEDİYE BAŞKANI OSMAN SAİT BEY
Selanik Belediye Meclisi tekrar İslam Kabristanları meselesiyle iştigal etmiştir. Meclis
Reisi Mösyö Camsidis, geçen celsede münakaşa edilmiş olan Müslüman kabristanları
meselesine avdete lüzum olup olmadığına sual etti. Osman Sait Bey söz alarak aşağıdaki
beyanatta bulundu:
“Anasırı muhtelife arasında tahaküm ekmekten başka bir şey yapmayan muhalif
matbuatın neşriyatına hiçbir ehemmiyet atfetmiyorum. Hiçbir suretle tahammül
edemeyeceğim. Bir şey varsa buda dostlarımın hakkımda en ufak bir şüphe perverde
etmemelidir. Bu kabristanlar meselesinde süratle hareket ettiğimi biliyorsunuz. Geçen celsede
bunu izah ettim. Refiklerimin beni tasvip edip etmediklerini serahaten beyan etmelerini talep
ederim. “
Belediye azalarından bazıları, matbuatın neşriyatı hasebiyle halledilmiş bir meselenin
tekrar münakaşası zaid olduğunu beyan ettiler. Belediye reisi bey beyanatı tekrar edince
Mösyö Berhaliyas ayağa kalktı ve bütün refikası namına reis beyin layıkı vecihle harekette
kusur etmediğini ve hatta hareketinin mecliste ittihaz edilen karara tamamen uygun ve
mutabık olduğunu bildirerek Osman Sait Bey’e emniyet katiye ve mutabıkını teyid eyledi.
Diğer azalarda beyanata iştirak ettiler. Meclis Reisi Mösyö Camsidis fikri hakkında
hafif bir şüphe bırakdığından Mösyö Camsidisi şiddetle protesto etti. Belediye reisi azaların
umumi olan bu emniyet ve teveccühe teşekkür eyledi.
Daha sonra Mösyö Pansivon, Osman Sait Beye hitaben aynı ifadede bulunduktan
sonra arkadaşları namına bir sual sordu:
“ Belediye reisinin İslam kabristanı arsaları için ruhsatnameler ita etmek hakkı
helaldaz selim olarak baki kalmakla beraber suiistimallere mani olmak için bu hakkın ademi
istimali muvafık değil midir?
Osman Sait Bey cevaben: Umumi Valilikten aldığı bir mektupta şehrin yeni planına
dahil olmaları hasebiyle arsalar için artık ruhsatname ita etmemesinin tavsiye edildiğini
belediye devairine bu yolda talimat ita eylediğini bildirdi. Hadise bu suretle kapatılmıştır. 6

Belediye Başkanı Osman Sait Selanik’te 1913 Yılında Kral Konstantin’le
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YUNAN GAZETELERİ BELEDİYE BAŞKANI OSMAN SAİT’İ
İSTİFAYA DAVET EDİYOR

Selanik Belediye Başkanı Osman Sait Bey
Hükümet, Belediye Reisi Osman Beyin Müslüman kabristanları meselesindeki
vaziyeti ile bu husustaki tetkikata başlamıştır. Hükümet, Beledi ye Hukuk Müşavirinin
mütalaasını inceleyerek Belediye Meclisinde ceryan eden müzakerelerin zabıtlarını da tetkike
başladı. Bu Osman Sait beyin belediyedeki faaliyeti hakkında hükümete bir fikir verecektir.
Vazifesini ifa edeceğinden emin olmakla beraber bazı hususatıda nazarı dikkate arzı
lüzumunu hissediyoruz. Mesela zabıtnamelerin tetkikine inhisar eylemeli. Belediye reisinin
vazifesi ile kabili telif olmayan noktalarda belediye meclis riyasetinden başlanarak katiplere
kadar belediye mensubininden tahkikat yapılmalıdır.
Osman Sait Beyin hareketi gerek devair resmiye ve gerekse efkarı umumiye
muvacehesinde doğru değildir. Müslüman mezarlıkları meselesindeki Yunan Belediye reisliği
vazifesiyle kabili telif değildir. Bu hususta Osman Sait Bey kendisini müdafaa için bir iddia
dermiyan eyleyemez. Burada takip eylediği Cemaati İslamiye lehine bir emrivaki husule
getirmek idi. Belediye ve hükümetin hukukunu muhafaza eylemsi lazım gelen reis bunların
hilafında hareket eyledi.
Türkiye zamanında da söylenildiği gibi bu bir suiistimaldir. Böyle bir hareketten sonra
belediye reisi artık belediyedeki mevkiini terk etmelidir.
Atideki hoşnutsuzluğun önüne geçmek için Osman Said Bey, Kral Konstantin
Bulvarındaki daireden çekilmelidir. Reis bunu ifa etmezse Memurin ai desi kendisine bu
hususu evvela ihtar, ondan sonra da ihtiratı icra etmelidirler.
Selamet: Osman Sait Beyefendi teşrinisani seçiminden sonra nasıl mevkii iktidara
getirildiğini Venizolist olan gazeteler o günkü perişan hal ve vaziyetleri dolayısıyla derh atır
edememekte haklıdırlar. Osman Said Bey, Selanik’in seçilen belediye reisidir. Ve yeni
seçimlerin yapılmasına kadar da o mevkiyi muhafaza edecektir.
Gazeteler kuru sıkı hücumlarıyla Osman Sait Beyefendinin mevkiini terk eyleyeceği
zannında bulunuyorlarsa yanılıyorlar. Osman Sait Bey ne istifa edecek ne de dairesini terk
edecektir.
Belediye meclisinin evvelki geceki müzakerat ve kararından sonra Hükümetin işe
müdahalesi bundan bir sene evvel ki durak küşadından başka bir mana efham edemeyecektir. 7
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BELEDİYE REİSİMİZ OSMAN SAİT BEYİN KARŞISINDA
BİR MEMURUN KÜSTAHLIĞI

Dün belediyede şehrimizin bütün mahfelinde büyük bir üzüntü yaratan elim bir
hareket vuku bulmuştur. Sabah saat dokuzda vazifesi başına gelen Belediye Reisimiz Osman
Sait Bey, belediye dairesi kapısını kapalı bulmuş ve mühendis muavini Yorgi ismindeki
memurun anahtarları “ müsadere “ etmek küstahlığında bulunduğu anlaşılmıştır. Mütecesır,
bir Türk belediye reisine tahammül edemiyor.” Çekilsin diye belediye dairesinden
çıkarılmaya cüret etmiştir. Belediye Reisi Bey dairesinin kapısını açtırdıktan sonra belediye
meclisi reisi Canbiyadis’le beraber Umumi Valiliği Astayis nezdine giderek vuku hali
kendisine beyan etmişlerdir.
Mösyö Astayiş, belediye reisini azletmek selahiyetinin adi bir vatandaşın ve bahusus
bir belediye memurunun dairei selahiyetinde olmadığını arz ederek belediye reisi beyin
vazifesinde ve mesaisinde devamını rica eylemiş ve bu kaba memurun aleyhinde muddei
umumilik vasıtasıyla takibat icra ettireceğini bildirmiştir. Akşam Belediye Meclisi,Osman
Sait Beyefendiye üzüntülerini beyan etmek üzere dairei belediyede sureti mahsusada
toplanmıştır.
Mösyö Canbiyadis mecliste beyanı atiyede bulunmuştur:
“ Hendese dairesinde müstahdem Yorgi Panayot, riyaset odasının kapısını kapayarak
anahtarını cebine almış ve hiç kimsenin yazıhaneye girmesine müsaade etmemiştir.
Hadiseden haberdar olan muddei umumilik merkumun derdest tevfikini emretmiştir.
Yorgi Panuyatu azledilmelidir. Meclis bu memurun azline karar vermiştir.
Belediye Reisinin vakar ve nezaketi sayesinde, failin layık olduğu hapise düşmesiyle
neticelenen bu hadise bir kere daha ispat etmiştir ki, şehrimizin en birinci vatandaşını, bir
anasırı değil, bütün bir memleketi temsil etmekte olup, hemşerilerinin hürmet ve mu habbeti
noktasında bütünlüğü muhafaza eylemekten hiçbir zaman devrolmamıştır. 8

OPATİYON GAZETESİNDEN
* Belediye Hadisesi: Belediye Reisi Osman Sait
Beyefendiye karşı Panayot isimli memurun küstahlığını
kaydederken merkumun güya bütün belediye memurlarının
reis beyi kabul etmedikleri tarzında ifadede bulunduğunu
kaydeden Tahidisos gazetesine cevaben belediye memurları
hürmet ve takdir ettikleri reis beye kadar böyle münasebetsiz
bir hareketi tasvip etmeleri ihtimalinin asla mevcut olmadığını
ve Osman Sait Beyefendiye medyun oldukları hürmetin
edasından hiçbir zaman geri kalmadıklarını gazetelere
gönderdikleri bir mektupla ilan etmişlerdir. 9
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OSMAN SAİT BEYİN GÖREVDEN ALINMASI

Elitya gazetesinde şu haberi okuduk: “
Şehrimiz Yunan Esnaf Cemiyeti evvelki gün
akşamüzeri içtima ederek hadiselerden ictinap için
Belediye Reisi Osman Sait Beyin tebdilini talep
etmeye kara verilmiştir.
Esnaf
cemiyetinden
bir
heyet
dün
Mutasarrıflığa giderek bu kararı tebliğ eylemişlerdir.
Mösyö Pareskovu Polos lazım gelen tedbiri ittihaz
edeceğini vaad eylemiştir.
Filhakika, Osman Sait Beyin talep ettiği iki
aylık mezuniyet (izin) muvafık görünmüştür.
Andoyandan gazetesi ise aynı mesele üzerinde
şunları yazıyor.
“ Son günlerde Osman Sait Bey hakkında hayli
bir çok rivayetler deveran etti. Bu sabah bazı gazeteler
hükümete yakın kaynaklardan aldıkları haberlere atfen
belediye reisinin istifa ettiğini temin ediyorlardı. Bu
rivayetlerden haberdar olan Belediye Reisi Osman Sait
Bey istifa etmek niyetinde olmadığını belediye
riyasetini kemakân (önceden olduğu gibi) muhafaza
edeceğini söylemiştir. 10

1922 yılına kadar kesintilerle de olsa (1912-1916) (19201922) Selanik Belediye Başkanlığı görevini yürüten Osman Sait
Bey 6 Eylül 1922 tarihinde görevden alınmıştır.
Yerine 1926 yılına kadar Peter Alicılari getirilmiştir.

Selanik Belediye Başkanı
Peter Alicılari
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Selabet 6 Eylül 1922

