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ÖZET 

Otomobilin Osmanlı başkentine giriş tarihi 20. yüzyılın ilk yılla-

rına tesadüf etmektedir. Otomobilin İstanbul’da kullanım aracı haline 

gelmesi ise İkinci Meşrutiyet’in ilanının sonrasında gerçekleşmişti. Şe-

hirdeki otomobil sayısı, özellikle Cumhuriyet yıllarında artış göster-

mişti. Öte yandan Avrupa’da yaygınlığı olan taksimetrelerin İstan-

bul’da kullanılması düşüncesi 1908’de “kira arabaları” için gündeme 

gelmişse de ancak Cumhuriyet’in ilk yıllarında uygulanabilmişti. Nite-

kim İstanbul Şehremaneti, 1924’te bütün ticari araba ve otomobillere 

taksimetre konulması kararı almış ve taksimetre alımı için teklifleri de-

ğerlendirmeye gitmişti. 

İstanbul’da taksimetre uygulaması kararı, Otomobilciler Cemiyeti 

ve şoförlerin Şehremanetince zarar uğratıldıkları yönünde itirazlarını 

ortaya çıkarmış; taksimetre fiyatları, tamir yer ve ücretleri gibi çeşitli 

noktalar kamuoyunda tartışma konusu haline gelmişti. Tartışmalar 

Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’nin görüşmelerine de yansımıştı. Şeh-

remaneti ile şoförler arasında uzayan ve sürüp giden hatta farklı ko-

nuları içermeye başlayan tartışmalar, 1925’in başlarında şoförlerin be-

lirlenen üç modelden birini seçerek kullanmalarıyla çözüme ulaşmıştı. 

1926’nın ilk günlerinde taksimetrelere yönelik bir tarife yayınlanarak 
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uygulamaya geçilmişti. Ancak azımsanmayacak oranda otomobile tak-

simetre takılmamış olduğundan Şehremaneti taksimetre siparişi ver-

miş olan otomobillerin çalışabilmesi için geçici bir tarife hazırlamak 

zorunda kalmıştı. Bu arada gündemi işgal eden konulardan taksi-

metre meselesi ve tartışmalar, bu mekanizmaların kaçak olup olmadı-

ğına kadar uzanmıştı. Yaklaşık iki yıl boyunca İstanbul’da Şehrema-

neti ile şoförler arasında bir hayli gürültü çıkartan ve kamuoyunu 

meşgul eden konulardan olan taksimetre meselesi, 1927 yılına doğru 

yavaş yavaş gündemdeki yerini kaybedecekti.  

Bu inceleme Cumhuriyet’in en erken evresinde, Türkiye’de ticari 

ulaşım araçlarına yönelik ilk uygulamalardan biri olan İstanbul’daki 

ticari otomobillere taksimetre takılması sürecini ele alarak şehri kal-

kındırma ve turizm merkezi haline dönüştürme çabalarından bir ke-

site ışık tutmayı amaçlamaktadır. Aynı bağlamda dönem içinde günlük 

yaşamın bir parçası olan şehrin ulaşım sorunlarına nasıl yaklaşıldığını 

ve bunları bir standart düzene kavuşturma çalışmalarını örneklemeyi 

amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Mehmet Emin Erkul, Otomobil, Şo-

förler, Taksimetre. 
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THE ADHIBITION OF TAXIMETER IN AUTOMOBILES AS A 

NEW APPLICATION IN THE DAILY ROUTINE OF ISTANBUL, 

ITS ECHOES AND REFLECTIONS IN THE FIRST YEARS OF 

THE TURKISH REPUBLIC 

ABSTRACT 

The entrance of the automobile into the capital city of the Otto-

man Empire took place in the first years of the 20
th

 century. Indeed, 

this vehicle started to be used in İstanbul after the declaration of the 

Second Constitutional Monarchy. The number of automobiles in the 

city increased during the years of the Republic. On the other hand, 

the thought of using taximeters which had already been widespread 

in Europe came on the agenda in 1908 for “rental cars”; however, it 

could be put into force in the first years of the Republic. As a matter 

of fact, in 1924, the Municipality of İstanbul took a decision to adhibit 

taximeters to all the commercial cars and automobiles and started to 

evaluate proposals for their purchase.  

The decision of taximeter practice in İstanbul brought forward 

the objections of drivers and the Automobile Association that they 

were financially damaged by the Municipality of İstanbul. Further-

more, taximeter prices, place and cost of maintenance became contro-

versial subjects in the public opinion. Discussions were also reflected 

in the meetings of the City Council. These elongated discussions be-

tween the municipality and the drivers were solved by drivers’ choice 

of one of the three different models in early 1925. In the beginning of 

1926, a tariff was published and executed for taximeters. However, 

the municipality had to prepare a temporary tariff so that automobiles 

that had ordered a taximeter could work because a high number of 

automobiles were still without taximeters. In the meantime, the phe-

nomenon of taximeter and discussions that had occupied the agenda 

reached to the point whether these mechanisms were illegal or not. 

This issue which caused disagreement between the municipality and 
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drivers and occupied the public opinion for almost two years started 

to gradually lose its importance in 1927.  

By focusing on the procedure of adhibition of taximeters to com-

mercial automobiles which was one of the first applications for com-

mercial transport in the early republican period, this analysis aims to 

shed light on an era of attempts to develop and transform a city to a 

tourism center. In this respect, another purpose is to exemplify the 

approach to transportation problems of the city and the studies to ef-

fectuate a standard system. 

Keywords: İstanbul, Mehmet Emin Erkul, Automobile, Drivers, 

Taximeter. 
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GİRİŞ 

Otomobilin Osmanlı başkentine giriş tarihi 20. yüzyılın ilk yılla-

rına tesadüf etmektedir. Araştırmalara göre İstanbul’a ilk otomobil 

1904 yılında gelmiş fakat şehre girişine izin verilmemişti. 1905 yılında 

Prens Bisko’nun transit geçişi istisna olarak görülürse otomobilin İs-

tanbul’da kullanım aracı olarak kalıcı hale gelmesi, İkinci Meşruti-

yet’in ilanının sonrasında gerçekleşmişti. Basra mebusu Züheyirzade 

Ahmet Paşa, kullanma amacıyla şehre getirdiği otomobil için İkinci 

Abdülhamit’ten özel izin almıştı. Bu dönemde bir yandan şehirdeki 

otomobil sayısı artarken
1
 bir yandan da otomobil İstanbul’un yaşa-

mında az da olsa bir yer işgal etmeye başlamıştı
2
. Otomobilin şehirdeki 

bu konumu, kadınların özel otomobillere binme sebep ve tarzından
3
 

yolcu taşıyan ticari araçlara
4
 kadar farklı düşünce ve formlarda şekil-

lenmişti. Ancak Türkiye’de otomobilin yaygınlaşmasında ve hatta son-

raki tarihlerde şoförler gibi bir çalışan kesiminin ortaya çıkmasında 

Birinci Dünya Savaşı yıllarının yadsınamayacak bir yeri bulunmakta-

dır
5
. İstanbul’daki otomobil sayısı ise özellikle Cumhuriyet yıllarında 

artış gösterecekti.  

Avrupa’da yaygınlığı olan taksimetrelerin İstanbul’da kullanılması 

düşüncesi ilk kez yine 1908 yılında hemen Meşrutiyet’in ilanının erte-

 

1
 Vahdettin Engin, “Otomobile Eskiden ‘Zâtülhareke’ Derdik”, Hürriyet Tarih, 20 

Ağustos 2003, s.12-14; Vahdettin Engin, “İstanbul’da Şehiriçi Kara Ulaşımı: At Ara-

balarından Otomobile”, Osmanlı’da Ulaşım, Kara-Deniz-Demiryolu, 2.Bs., Ed. V. 

Engin, A. Uçar, O. Doğan, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2013, s.95-96; Önder Küçü-

kerman, “Otomobil Türkiye’de, Memleketimizden Araba Manzaraları”, Albüm, 1/Şu-

bat 1998, s.72-75; Sermed Muhtar Alus, “Eski Günlerde Otomobil, Biraz Tarihçesi, 

İstanbula Gelişi”, Akşam, 19 Şubat 1940, s.4. Alus, “Otomobilin İstanbul’da ilk görünüşü 
Meşrutiyetin akabindedir. O vakte kadar hududlardan içeri girmesi bir memnu silah, bir bomba 
kadar yasaktı” diye yazmaktadır. 

2
 “İtfaiye Otomobilleri”, Hikmet, 23 Eylül Efrenci 1912, s.1; “İtfaiye Otomobil Tecrü-

beleri”, Hikmet, 24 Eylül Efrenci 1912, s.2; Küçükerman, “a.g.m.”, s.74-75.  

3
 Eşref Edib, “Direklerarası’nda Hanımların Otomobille Gece Piyasaları”, Sırat-ı Müs-

takim, 5/106 (2 Eylül 1326), s.26-28. 

4
 Alus, “Eski Günlerde Otomobil, Biraz Tarihçesi, İstanbula Gelişi”, s.4. Alus, yüksek 

fiyatların söz konusu olduğunu ve pazarlıkla otomobile binilebildiğini yazmıştı. 

5
 Küçükerman, “a.g.m.”, s.76. 
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sinde “kiralık arabalar” için gündeme gelmişti. Hukuk-ı Umumiye gaze-

tesinde 1 Kasım 1908’de “Şehremaneti’nin nazar-ı dikkatine” kaydıyla ya-

yınlanan “Kira Arabaları” başlıklı makalede bunların (kira arabaları-

nın) Avrupa’da özellikle Berlin, Paris, Londra gibi başkentlerdeki yay-

gınlığı üzerinde durulurken otomobillerin de kullanım ve idaresinin 

düzenlendiği örneklerle işlenmişti. Paris’te “araba ücretini, hükümet ta-

rafından mevzu (taximètre) denilen bir nevi alet tayin” ettiği özellikle belir-

tilmişti. “Şimdi birçok icraat beklenilen Şehremaneti vezaifi içinde (bu kira 

arabaları) mühim bir mesele teşkil eder. Kira arabalarına şiddetle muhtacız. 

Vesait-i nakliyenin tekamül etmesi lazımdır” sözlerinin yanında at arabaları 

dahil nakliye araçları tarafından halkın sömürülmesinin önüne geçil-

mesi ve tarife oluşturulması talebi ortaya konmuştu
6
. Üstelik konu, 

yaklaşık 15 gün sonra biraz daha keskin ifadelerle kaleme alınmış bir 

yazıyla tekrar gündeme gelecekti. Sabah gazetesindeki yazıda 24 Tem-

muz 1908’den sonra caddelerde asıl kimliği belirsiz arabacıların türe-

diği ve düzensiz hatta tehlikeli şekilde davrandıkları şikayeti seslendi-

rilmişti
7
. Bu yazılardaki yaklaşım ve öneriler, yönetimin de ilgisini çek-

miş hatta taksimetrelerin denenmesi düşünülmüştü
8
. Ancak taksimet-

renin şehirde hayata geçirilmesi ve otomobillerde kullanılması ancak 

Cumhuriyet’in en erken evresi kabul edilebilecek 1920’lerin ortala-

rında gerçekleştirilebilecekti. 

 

6
 Osman, “Kira Arabaları”, Hukuk-ı Umumiye, 1 Teşrin-i Sani Efrenci 1908, s.2. Alus, 

kira arabaları için belediyenin tarifeler hazırladığını ancak başarılı şekilde uygulana-

madığını “Bunların levhaları [kira arabalarının] içlerine asılmış, ecnebi dilindeki bazı reh-
berlere bile aynen alınmışken kulak asan ve tatbik eden kim?” sözleriyle ortaya koymuştu. 

Sermed Muhtar Alus, “Eski Günlerde İstanbul’un Kira Arabaları”, Akşam, 7 Şubat 

1940, s.8; Sermed Muhtar Alus, “Geçmiş Zaman Olur ki: Öküz Arabasından Otomo-

bile..”, Son Posta, 3 Şubat 1945, s.5-6. Alus, Son Posta’da yayınlanan yazısında da “İs-
tanbul’da otomobillerin işlemeğe başlayışı, 1908 meşrutiyetinden sonradır” diye not düşmüştü.  

7
 “Arabalar”, Sabah, 18 Teşrin-i Sani Efrenci 1908, s.3.  

8
 Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), DH.MKT (Dahiliye Nezâreti Mektubî Kalemi), 

02647.00027.001-02647.00027.002, H. 9.10.1326; BOA, DH.MKT, 

02665.00074.001-02665.00074.002, H. 27.10.1326.  
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Cumhuriyet’in İlk Yıllarında İstanbul’da Otomobil 

Otomobil, Cumhuriyet’in en erken evresi, ilk yılları ya da 1920’le-

rin hemen hemen ortaları şeklinde tarihlendirilebilecek bir dönemde 

İstanbul’un ulaşım araçları arasında yerini güçlendirme sürecine gir-

mişti
9
. 1924-1925 yıllarında önce Aynvefa adlı şirket Ford ürünlerini; 

G. E. Baker Müessesesi Studebaker, Essex, Erskin markalarını; Altı-

parmak kardeşler Peugeot’yu satmaya başlamışlar ve Fiat gibi bazı 

İtalyan markaları bunlara eşlik etmişlerdi. Birkaç yıla kalmadan Ke-

mal Halil, Mehmet Rıfat ve Şürekası ile Koçzade Vehbi firmaları ku-

rulacaktı
10

. Dolayısıyla bu ulaşım araçlarının şehrin yaşamının bir par-

çası haline gelmesi fazla uzun sürmeyecekti
11

. Nitekim İstanbul Şehre-

maneti kanalıyla 1924 Eylül’ünde Cumhuriyet gazetesine yansıyan ista-

tistiksel verilere göre şehrin belediye sınırları içinde 824 otomobil (ve 

166 kamyon ile 129 motosiklet) bulunmaktaydı
12

. Birkaç yıl sonra, 

1927 baharında Şehremaneti kaynakları “İstanbul şehrinde işleyen otomo-

billerin” sayısını 2234 olarak kamuoyuna sunacaktı
13

. 

 

9
 Koç Holding’in önemli isimlerinden Bernar Nahum, 1987’de bir röportajında “… 

1925’ten itibaren de taksilerle ulaşım sağlanmaya başladı” diyecekti. Canan Barlas, “Tür-

kiye’de Otomobilin Romanı”, Pazar Güneşi, 25 Ocak 1987, s.1. 

10
 Küçükerman, “a.g.m.”, s.78. 

11
 Bu açıdan farklı bir örnek olarak, Şarlo Polis Hafiyesi ve Gülünçlü Sergüzeştleri adlı 

serinin yedinci hikaye kitapçığı gösterilebilir. Tam Bir Hikaye Şarlo Polis Hafiyesi 

ve Gülünçlü Sergüzeştleri Sihirli Otomobil, Çev. Bedia Servet, İkbal Kütüphanesi-

Şems Matbaası, İstanbul 1924 (H.1343). 

12
 Bunlar dışında 618 tek atlı, 1093 çift atlı binek, 609 tek atlı ve 1839 çift beygirli yük 

arabası vardı. “İstanbul’da kaç Araba ve Otomobil Var?”, Cumhuriyet, 15 Eylül 1924, 

s.4. Yeni araba alanların birkaç yıl sonra taksicilere sattığını ve bunun sonucunda mar-

kalara göre İstanbul’un çeşitli bölgelerinde taksi duraklarının ortaya çıktığını belirten 

Küçükerman, 1920’li yıllarda özel otomobil sayısını 200, ticari otomobilleri (taksileri) 

300-400 olarak vermektedir. Küçükerman, “a.g.m.”, s.78-79. 

13
 Ali Suat, “Tetkik ve Tetebbu Kısmı: Otomobil Kazaları”, İstanbul Şehremaneti 

Mecmuası, 4/38, Teşrin-i Evvel 1927, s.95. Bernar Nahum, 1987 tarihli röportajında 

“… 1928 yılında İstanbul’da kayıtlı yaklaşık 250 adet özel otomobil vardı” diyecekti. Barlas, 

“Türkiye’de Otomobilin Romanı”, s.1. Küçükerman, 1928’e gelindiğinde İzmir, An-

kara, Adana, Bursa, Samsun, Trabzon gibi başlıca illerdeki otomobil sayısını 800, tüm 

Türkiye için sayının 1500 ve taşıt sayısının toplamda 5500 civarında tahmin edildiğini 

aktarmaktadır. Küçükerman, “a.g.m.”, s.79. 
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Şehirdeki otomobil sayısındaki artış, bu aracın ulaşım düzleminde 

işgal ettiği yeri giderek güçlendirdiği gibi buna koşut olarak yeni bir 

çalışan kesimini ortaya çıkarmıştı. Doğal olarak bu kesimin şehir ha-

yatındaki etkisi de yavaş yavaş görünür hale gelecekti. O yıllarda oto-

mobilciler ya da şoförler olarak adlandırılan bu grup, Otomobilciler 

Cemiyeti adı altında örgütlenmişlerdi
14

. Belediye vergileri üzerinden 

TBMM’deki görüşmelere de konu olan
15

 bu kesim, turistlere ulaşım 

hizmeti sağlanmasına bağlı olarak turizm bakımından da İstanbul’un 

gündemini işgal etmekteydi
16

. Şehirdeki varlıklarını hissettirecek şe-

kilde, cemiyetin örgütlemesiyle şoförlerin 1925 Cumhuriyet Bayramı 

kutlamalarına bir fener alayı ile katılmaları programlanmıştı
17

. Yılın 

sonbaharında bir şirket aracılığı ile otobüslerin şehirde varlık göster-

meleri, otomobilcileri rahatsız etmişti. Taksim Stadyumu’nun yanında 

bulunan Otomobilciler Cemiyeti’nde
18

 26 Kasım akşamı toplantı ya-

pılmış ve otomobilciler/şoförler geleceklerine yönelik kararlar almaya 

 

14
 Münim Mustafa, cemiyetin kuruluşunu şöyle anlatmaktadır: “Birinci Cihan Harbi 

bittikten sonra Ordu’da yetiştirilip terhis olan şoförler kendilerine yeni meslekleri sahasında iş 
aramağa başlamışlar, fakat İstanbulda taksi arabaları olmadığı için Sefaret ve Konsolosluklarda 
mevcut ve diğer hususi arabalarda çalışmak istemelerine rağmen oralarda ecnebi şoförler bulun-
ması bu arzularına mani olmuştur. Mütareke devrinde otomobil fabrikalarının şehrimizde açtık-
ları Acentelerin sattıkları taksi arabalarında yine ecnebi şoförler çalıştırılması, Harb’de şoför 
olarak yetiştirilip çalışan memleket çocuklarının işsiz kalmasını intaç etmiş, hukuklarının muha-
fazası için gerek Harb’de Zabitleri olmaklığım, ve gerekse Avukat bulunmam dolâyısiyle bana 
müracaat etmişler, haklarının kanun yolile müdafaası için Şoför Cemiyeti kurulmuştur. Memle-
kette yeni bir meslek olan Şoförlerin Cemiyet kurmasını Arabacıların mukavemeti ile karşılanarak 
oldukça müşkilat görülmüşise de, o vakit Belediye Makina Sanayi Şubesi Müdürü olup Teknik 
Üniversitenin Rektörü iken vefat eden Rahmetli Mustafa Hulki Beyin ve Otomobil Umuru Mü-
fettişi Miralay Hüsamettin Beylerin yardım ve Avrupada ihtisas yapan motör mütehassısı şoför 
sanatkârların gayretile her türlü müşkülat bertaraf edilerek Millî Otomobilcilik doğmasına doğru 
çalışılmağa başlanmış, İhtiyat Zabitliğini Otomobil kıt’asında geçiren Fikri Bey Şoför Mektebini 

kurmuştur”. Münim Mustafa, “Otomobil Türkiyeye Nasıl Girdi?”, Türkiye Turing ve 

Otomobil Kurumu Belleteni, 205/Şubat 1959, s.9. 

15
 TBMM ZC, C 6, I. 105, 18.2.1340/1924, s.86-117. 

16
 Ali Suat, “İstanbul’a Seyyah Celbi”, İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 2/24, Ağustos 

1926, s.503. 

17
 Cumhuriyet, 27 Teşrin-i Evvel 1925, s.4. 

18
 Gazetede Otomobil Şoför ve İşçileri Cemiyeti olarak yazılmıştı. 
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çalışmışlar
19

; kısa süre içinde İstanbul’da bir kooperatif kurmayı ka-

rarlaştırmışlardı
20

. 1926 başlarında şoförlerin Türklerden oluşması 

için harekete geçilmişti
21

.  

Cumhuriyet’in en erken evresinde İstanbul’daki otomobil artışı, 

ilk örnekleri Birinci Dünya Savaşı’nın öncesinde görülen
22

 günümü-

zün modern trafik düzen ve anlayışına uzanan çizginin temel aşama-

larının ortaya çıkmasına ya da şekillendirilmesine yol açacaktı. Nite-

kim 1925 yılında Şehremaneti tarafından trafik işleyişinin düzenlen-

mesi amacıyla çeşitli uygulamalara başvurulmuştu. Şoför ve otomobil-

lerin durdukları yerlere kadar çeşitli düzenlemelere gidilmiş
23

; yılın 

son günlerinde “Otomobillerin Seyrüseferi Hakkında Talimatname” yayın-

lanmıştı
24

. Dönemin açıklamalarında bu talimatnameye uygun şekilde 

otomobil (ve arabaların) bekleme/durak noktalarının sabitlenmesi, 

araçların muayenesi ve ehliyetlerin incelenmesi, şoförlüğe uygun ol-

mayanların meslekten men edilmesi yönünde 1926 yılı başlarında ça-

lışma yürütüleceği vurgulanmıştı
25

.  

1926 başlarından itibaren muayenelerin yanında plaka değişimi 

gerçekleştirilmiş ve yeni kabartmalı plakalar hayata geçirilmişti
26

. Şeh-

 

19
 “Otomobil Şoför ve Sahiplerinin İctimaı”, Cumhuriyet, 27 Teşrin-i Sani 1925, s.4. 

20
 Cumhuriyet, 1 Kanun-ı Evvel 1925, s.3.  

21
 “Ecnebi Tabiiyetini Haiz Şoförler”, Cumhuriyet, 1 Şubat 1926, s.2; “Ecnebi Şoför 

Olmayacak”, Cumhuriyet, 14 Şubat 1926, s.4. Münim Mustafa “Şoför Cemiyetinin ilk işi 
mensuplarına iş sahası açmak üzere memlekette çalışan ecnebi şoförlerin çalışmasına mani olacak 
kanunî tedbirlerin alınmasını istemek olmuştur. O vakit İktisat Vekili olan Mahmud Esat Bey 
bu işi milli zaviyeden büyük bir anlayışla mütalea ederek eline almış, çok kısa zamanda şoförlük, 
arabacılık, garsonluk san’atlerin mahallî halkın hukuku cümlesinden olduğunu, ecnebilerin bu 
işi yapamayacaklarına dair Kanun çıkartmıştır” diye yazmıştı. Mustafa, “a.g.m.”, s.9. 

22
 Engin, “Otomobile Eskiden ‘Zâtülhareke’ Derdik”, s.14-15; Engin, “İstanbul’da Şe-

hiriçi Kara Ulaşımı: At Arabalarından Otomobile”, s.96-98.  

23
 Nitekim 12 ve 13 Ekim tarihlerinde alışılmış mahallerinin dışında duran ya da hız 

yapan toplam 34 şoföre nakit ceza kesilmişti. Cumhuriyet, 13 Teşrin-i Evvel 1925, s.3; 

Cumhuriyet, 14 Teşrin-i Evvel 1925, s.3.  

24
 “Otomobillerin Seyrüseferi Hakkında Talimatname”, İstanbul Şehremaneti Mec-

muası, 2/16, Kanun-ı Evvel 1341 (1925), s.184-187. 

25
 Cumhuriyet, 12 Kanun-ı Evvel 1925, s.3. 

26
 “Otomobil Numaraları Değiştiriliyor”, Cumhuriyet, 28 Şubat 1926, s.5. 
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remaneti, trafiği yönetmek üzere personel (işaretçi memurlar) yetiş-

tirmeye de özen göstermişti
27

. Yaz aylarında bunların caddelerde du-

racakları “beton kaidelerin küçük köşkler şekline” dönüştürülmesi ve üstü-

nün kapalı olması, etrafında renkli lambaların yanması tasarlanmıştı 

ki burada duran memurun dışarıdan ancak belinden yukarısı görüle-

bilecekti
28

. Ayrıca itfaiye araçlarının renkleriyle karıştırılabileceği ge-

rekçesi ile kırmızı otomobillerin trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı
29

. 

Otomobil kullanım ve yolculuğu, halka yaşamsal açıdan olumlu 

kabul edilebilecek çeşitli kolaylıklar sağlarken, araç sayısının artışı 

ciddi olumsuz sonuçlar doğurmuştu
30

. Nitekim otomobil artışı, kamu-

oyunu sahtekarlık/suistimaller
31

, kazalar
32

 ve hız sorunu
33

 gibi sorun-

larla tanıştırmış; bunlara karşı çeşitli önlemler alınmaya çalışılmıştı. 

Araç kullanımının istenmeyen sonuçları (suistimal ve kaza gibi olaylar) 

 

27
 Cumhuriyet, 22 Mart 1926, s.3. 

28
 “İşaretçi Memurlara Köşk Yapılacak”, Cumhuriyet, 10 Temmuz 1926, s.3. 

29
 “Kırmızı Renkli Otomobiller Kullanılamayacak”, Cumhuriyet, 27 Haziran 1926, 

s.4. 

30
 “Otomobilin Safası Kadar Cefası da Vardır!”, Cumhuriyet, 23 Mayıs 1925, s.4; “Va-

sıta-i Nakliye”, Cumhuriyet, 14 Kanun-ı Evvel 1925, s.3. 

31
 “Şoförler Hakkında”, İkdam, 26 Eylül 1925, s.1; Cumhuriyet, 21 Mayıs 1926, s.4; 

Cumhuriyet, 24 Mayıs 1926, s.3; Cumhuriyet, 9 Haziran 1926, s.4; Cumhuriyet, 15 

Haziran 1926, s.4. Ön tarafa farklı, arka tarafa farklı plaka takarak suistimalde bulu-

nanlar söz konusuydu. Cumhuriyet, 8 Kanun-ı Evvel 1925, s.3. 

32
 ¾’ü şoför kaynaklı olarak ortaya çıkan kazalar kısa süre içinde “mutad” otomobil 

kazaları olarak adlandırılacaktı. Bu arada otomobillerin yayalara çarpmalarından 

tramvaylarla çarpışmalara oradan birbirleriyle çarpışmalarına kadar uzanan bir evrim 

söz konusuydu. “Otomobil Altında”, Vatan, 19 Ağustos 1924, s.3; Son Telgraf, 9 Ka-

nun-ı Evvel 1340/1924, s.3; Son Telgraf, 14 Kanun-ı Sani 1341/1925, s.1; Cumhuri-

yet, 3 Teşrin-i Evvel 1925, s.4; Cumhuriyet, 13 Teşrin-i Sani 1925, s.4; Cumhuriyet, 

20 Kanun-ı Evvel 1925, s.3; Cumhuriyet, 13 Nisan 1926, s.3; “Kazalar çoğalıyor”, 

Cumhuriyet, 4 Mayıs 1926, s.4; Cumhuriyet, 9 Haziran 1926, s.4; Cumhuriyet, 21 

Haziran 1926, s.4; Cumhuriyet, 1 Temmuz 1926, s.4; Cumhuriyet, 8 Ağustos 1926, 

s.4; Cumhuriyet, 14 Mayıs 1927, s.4; Ali Suat, “Tetkik ve Tetebbu Kısmı: Otomobil 

Kazaları”, İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 4/38, Teşrin-i Evvel 1927, s.95-97; Ali 

Suat, “Yine Otomobil Kazaları”, İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 4/39, Teşrin-i Sani 

1927, s.153-156. 

33
 “Şehir İşleri”, Vatan, 21 Kanun-ı Sani 1925, s.2; “Şehir İşleri”, Vatan, 28 Kanun-ı 

Sani 1925, s.2; “Süratle Giden Otomobillerin Tevkifi”, Cumhuriyet, 27 Eylül 1925, 

s.3. Vatan, belirlenen hızı aşanlara önce 3 lira, ayın sonlarına doğru ise 5 lira ceza 

kesildiğini haber yapmıştı. 
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ve mevcut şoför profilinin “acemi ve cahil”liği karşısında Şehremaneti 

tarafından araba kullanacakların ne gibi özelliklere ve hangi düzeyde 

bilgiye sahip olmaları gerektiği hakkında çalışma başlatılmış
34

; yeni bir 

şoför imtihan talimatnamesi hazırlanmıştı
35

. Öyle ki ilerleyen tarih-

lerde otomobillerin ve şoförlerin kontrolü noktasında yapılan eleştiri-

lere Şehremaneti gereken tüm tedbirlerin alındığı şeklinde karşılık ve-

recekti
36

. 1926 baharında Polis Müdüriyeti bir tebliğ kanalıyla hız ya-

panlar hakkında ceza işlemlerine başvurmuştu
37

. Bazı dar sokaklardan 

otomobillerin geçmeleri yasaklanmıştı
38

. 1927 Mart’ında genellikle 15-

18 yaşlarındaki çocukların yürüttüğü şoför muavinliğinin trafikte 

olumsuz sonuçlara yol açtığı gözetilerek kaldırılması Şehremanetince 

uygun görülmüştü
39

.  

Görüldüğü üzere sorunlar kaçınılmaz şekilde çare taleplerini de 

kamuoyunun gündemine taşımıştır. Bir başka deyişle Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında otomobillerin işleyişine yönelik bir düzen oturtma çalış-

malarında, karşılaşılan sorunlar da etkili olmuştu. İstanbul’un bu at-

mosferi içinde taksimetre, aslında ticari otomobillere yönelik düzenle-

melerin en önemli parçalarından biriydi ve azımsanmayacak ölçüde 

kamuoyunun gündemini işgal etmişti. 

Şehirde İlk Taksimetre Uygulaması 

Başkentlik statüsünü kaybetmesinden sonra 1924 yılıyla birlikte 

İstanbul’un gündemini bir süre yoğun düzeyde şehrin Avrupa’daki-

lere benzer modern bir kent haline dönüştürülmesi ve özellikle eko-

nomik açıdan kalkındırılması çabaları işgal etmişti. Şehremini Emin 

 

34
 “Şoförler Ne Gibi Evsafı Haiz Olmalıdır?”, Cumhuriyet, 1 Haziran 1926, s.3. 

35
 “Şoförlerin İmtihanı”, Cumhuriyet, 3 Haziran 1926, s.4. 

36
 “Şehremaneti’nin Bir İzahı”, Cumhuriyet, 14 Mayıs 1927, s.4. 

37
 Mart 1926’nın ilk günlerinde polis ve belediye zabıtalarının iş birliği ile hızlı giden 

otomobil kullanıcıları tutuklanmış; ellerinden Şehremaneti’ne verilmek üzere ehliyet-

leri/vesikaları alınarak serbest bırakılmışlardı. “Süratle Giden Şoförler Tecziye Edile-

cek”, Cumhuriyet, 6 Mart 1926, s.4. 1926 Ağustos’unun ilk günlerinde 60 kişiye aşırı 

hızdan ceza kesilmişti. Cumhuriyet, 6 Ağustos 1926, s.3. 

38
 Cumhuriyet, 4 Mayıs 1926, s.3. 

39
 “Şoför Muavinliği”, Cumhuriyet, 10 Mart 1927, s.4. 
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Bey’in (Erkul) -1925 başlarında hükümete sunacağı- On Yıllık İmar 

Planı
40

 ve şehrin turizm açısından önemli bir merkez haline getirilmesi 

çalışmaları bu çabaların ürünüydü. Hatta turizmi geliştirme faaliyetle-

rini yürütmek üzere Şehremaneti muavinlerinden Şükrü Ali Bey baş-

kanlığında (Hariciye Murahhaslığı, Rüsumat, Vilayet, Polis, Seyyahin 

Cemiyeti temsilcilerinden) bir komisyon kurulmuştu
41

. Her iki konu-

daki düşünceler, İstanbul’un ulaşım şart ve araçlarının düzenlenme-

sini, geliştirilmesini ve tarifelendirilmesini hatta otomobil ve otobüs 

şirketleri kurulmasını içermekteydi
42

. 

Bu bağlamda 1924 Eylül’ünde Şehremaneti otomobillere taksi-

metre koyma kararını gündeme taşımıştı
43

. Cemiyet-i Umumiye-i Be-

lediye’nin Ekim toplantısında Şehremini Emin Bey “Arabalarla otomo-

billere taksimetre vaz’ı teemmül olunarak münasib bir talibine ihalesi için ilan 

edildi. Bu hususun yakında teminine muvaffakiyet hasıl olacağını ve bu suretle 

vesait-i nakliye ücretlerinde halkın uğradığı müşkilatı bertaraf edeceğimizi te-

min edebilirim” açıklamasını yapmıştı
44

. Encümen-i Mahsus’un mazba-

tasında ise 1 Ekim tarihli bu konuşmaya verilen karşılıkta otomobil 

 

40
 Cumhuriyet, 15 Eylül 1924, s.1; “İstanbul’un İktisaden İhyası”, Son Telgraf, 1 Teş-

rin-i Evvel 1340, s.2; İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 1/2, 1 Teşrin-i Evvel 1340 

(1924), s.17-24; İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 1/3, 1 Teşrin-i Sani 1340, s.51-53; 

Cumhuriyet, 30 Kanun-ı Sani 1925, s.2; Cumhuriyet, 31 Kanun-ı Sani 1925, s.3; 

Cumhuriyet, 2 Şubat 1925, s.3. Şehremini Emin Bey ve çalışmaları hakkında Bkz. 

Eminalp Malkoç, Cumhuriyet’ten Büyük Söylev’e Ankara-İstanbul İkilemi (1923-

1927), Derin Yayınları, İstanbul, 2014; Umut Dere, Operatör Emin (Erkul) Bey’in 

Hayatı, Mebusluğu ve Şehreminliği, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2018. 

41
 Cumhuriyet, 3 Ağustos 1924, s.4; Cumhuriyet, 27 Eylül 1924, s.4; Cumhuriyet, 4 

Teşrin-i Evvel 1924, s.3; Cumhuriyet, 6 Teşrin-i Evvel 1924, s.3. 

42
 İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 1/2, 1 Teşrin-i Evvel 1340, s.21; İstanbul Şehre-

maneti Mecmuası, 2/24, Ağustos 1926, s.554. Tevfik Bey’in (eski şehremini) Son Telg-
raf’ta yayınlanan “Seyyah vapurdan çıkınca… Her memlekette olduğu gibi arabaya binmeli 
gittiği yerde taksimetrenin göstereceği meblağı verince arabacıdan yakasını kurtarmalı” sözleri 

taksimetre uygulamasının gerekçesine ışık tutar niteliktedir. “İstanbul’un İktisaden 

İhyası”, s.2. 

43
 “Şehremini Bey’in İcraatı Ve Tasavvuratı”, Cumhuriyet, 8 Eylül 1924, s.1-2; “Şeh-

remaneti’nde Üç Aylık Faaliyet”, Vatan, 8 Eylül 1924, s.1-2; “Araba ve Otomobillere 

Taksimetre Konuluyor”, Cumhuriyet, 23 Eylül 1924, s.2; “Arabalara Taksimetre”, 

Vatan, 23 Eylül 1924, s.3. 

44
 İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 1/3, 1 Teşrin-i Sani 1340, s.43. 
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ücretleri konusundaki rahatsızlıklara atıf yapılarak taksimetre usulü-

nün hızla uygulanması temennisi seslendirilmişti. Emin Bey de “oto-

mobil ve araba ücretlerinin zabt-u rabta alınmasını teminen teşebbüs olunan 

taksimetre vaz’ı işi de ikmal edilmek üzeredir” karşılığını vermişti
45

. Böyle 

açıklamalar uygulamanın gerekçesini ortaya koyması bakımından dik-

kate değerdi.  

Öte yandan konunun gündeme geldiği dönemde taksimetre uy-

gulaması kararının Fiat Şirketi’ni harekete geçirdiği ve bazı görüşme-

lerin yapıldığı anlaşılmaktadır. Günlük gazeteler, 22 Eylül 1924 tari-

hinde şirketin bu işi üstlenmek üzere Şehremaneti’ne başvurduğunu 

sayfalarına yansıtmışlardı. Başvuru üzerine şirketten bir numunenin 

yanında fiyat ve şartları hakkında bilgi istenmişti
46

.  

Şehremaneti’nin girişimleri dönemin ifadesiyle otomobilciler es-

nafının (günümüzün taksicileri) tepkisini çekmişti. Basına göre taksi-

metre konusunda bir Fransız şirketiyle sözleşmenin imzalanacağı 9 

Kasım tarihli Cemiyet-i Umumiye-i Belediye toplantısı bittiği sırada 

Otomobilciler Cemiyeti Reis-i Sanisi (İkinci Başkan) Mehmet Senihi 

Bey
47

 olay çıkarmıştı. Binanın koridorunda, Cumhuriyet’teki anlatımla 

“avazı çıktığı kadar” haykırarak “yüzü kıpkırmızı kesilmiş, hiddetinden göz-

leri fırlamış bir halde” sorunlarını dile getirmeye çalışmıştı. “Şehremaneti 

bizi öldürüyor. İmdadımıza yetişiniz… Şehreminine derdimizi anlatamadık. 

Meclis-i Belediye’ye bir istida verdik. Cemiyetin başkatibi bunu bugün okut-

madı. Emanet taksimetre için bir Fransız ile mukavele imzalıyor. Zavallı bizle-

rin ciğerlerimizi sökerek cebimizden alacağı paraları Fransız’a veriyor. İmda-

dımıza yetişin. Çünkü siz bizim vekillerimizsiniz” sözleriyle tepkisini sür-

dürmüştü. Cemiyet-i Umumiye-i Belediye Reis-i Sanisi Hakkı Şinasi 

 

45
 “Şehremininin İddialara Cevabı”, Son Telgraf, 23 Teşrin-i Evvel 1340, s.1; İstanbul 

Şehremaneti Mecmuası, 1/4, 1 Kanun-ı Evvel 1340, s.79. 

46
 “Araba ve Otomobillere Taksimetre Konuluyor”, s.2; “Arabalara Taksimetre”, s.3. 

47
 Semihi olarak yazılmıştı. Mehmet Senihi Yürüten olmalı. Hakkında Bkz. TBMM 

Albümü-1920-2010, c.2 (1950-1980), 2.Bs., TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdür-

lüğü Yayınları, Ankara, 2010, s.52; Esra İlkay Keloğlu-İşler, “Türkiye’nin Demokrasi 

Açlığı: 1946 ve 1950 Seçimlerinde DP’yi İktidara Getiren Duygusal Rüzgâr”, Os-

manlı’dan Cumhuriyet’e Demokratik Kesitler, Ed. Eminalp Malkoç-İ. Arda Odabaşı, 

Derlem Yayınları, İstanbul, 2016, s.237-256. 
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Paşa (Erel), kendisiyle konuşarak durumu anlamaya çalışmış; bu arada 

Senihi Bey, Cemiyet-i Belediye-i Umumiye’yi hiçbir şeyden haberdar 

olmamakla suçlayarak “Bu mukavele yüzünden otomobilcilerden bir milyon 

lira çıkıyor ve Fransa’ya gidiyor. Bu para bizim zayıf omuzlarımıza yükleniyor” 

diye konuşmasına devam etmişti. Şinasi Paşa, başkatipten dilekçenin 

durumunu öğrendikten sonra getirterek incelemişti.  

Otomobilciler dilekçelerinde Şehremaneti’nin taksimetre takma 

zorunluluğu getirdiğini, bunu kabul ettiklerini belirtmişler; bununla 

birlikte taksimetre için her ay Fransızlara 320 kuruş kira ödemeye 

mecbur bırakıldıklarını ve bu meblağın İstanbul’daki bütün otomobil-

ler gözetildiğinde 12 senede 1.000.000 liraya yakın bir rakama tekabül 

ettiğini ileri sürmüşlerdi. Buna karşı ayda 10 lira vererek taksimetre 

almayı önermekteydiler. Otomobilciler kendi incelemeleri aracılığıyla 

Fransızların 100 liralık makinelerinin gerçekte Paris’te 50 lira oldu-

ğunu öğrendiklerini ifade etmişlerdi. Gümrük vergisi vererek kendi-

lerinin taksimetre almalarını teklif etmişler; dilekçelerinin dikkate alı-

narak sözleşme imzasının iki gün ertelenmesini istemişlerdi. Hakkı Şi-

nasi Paşa, Şehremini Emin Bey ile görüşerek Senihi Bey’e iddiaların 

incelenmesi için sözleşme imzasının iki gün ertelendiğini bildirmişti. 

Buna rağmen Senihi Bey “Mösyö Jake’nin48
 hatırı için bu daire esnafı öl-

dürüyor” diye bağırarak binadan ayrılmıştı
49

.  

Şehremini Emin Bey ise gazete muhabirlerine verdiği demeçte 

herkesin kendi menfaatini düşündüğü gibi hükümet ve resmi kurum-

ların da kamuoyunun menfaatini sağlamak durumunda olduklarını 

hatırlatarak halkın menfaati çerçevesinde inceleme yaptıklarını açıkla-

mıştı. Hemen her coğrafyada taksimetre benzeri uygulamalara başvu-

rulduğundan bahseden Emin Bey, aylarca süren ihaleden sonra talip 

 

48
 Jake “ ژاکه” şeklinde yazılmıştı. 

49
 “Emanette Bir Vaka”, Cumhuriyet, 10 Teşrin-i Sani/Kasım 1924, s.2. Vatan’da 

“Hakkımızı istiyoruz” diye bağırdığı ve Şehremaneti’ne defalarca başvuru yaptığı yazıl-

mıştı. “320 kuruş kira vermektense ayda 10 lira vererek aleti satın almak” niyetinde oldukları 

üzerinde de durulmuştu. “Otomobilcilerin Telaşı”, Vatan, 10 Teşrin-i Sani 1924, s.2. 

İkdam, Senihi Bey’in çıkardığı gürültüden bahsetmeden şoförlerin bir şikayette bu-

lunduklarını ve bir öneri getirdiklerini aktarmıştı. “Taksimetre Meselesi”, İkdam, 10 

Teşrin-i Sani 1924, s.3. 
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olanların numuneleri arasından en elverişli ve genel bir modeli seçtik-

lerini, Şoförler Cemiyeti’ne meseleyi anlattıklarını ve onların da uy-

gun bulduğunu aktarmıştı. Şehremini Emin Bey, 320 kuruşluk
50

 “be-

del-i icar”ın fazla göründüğünü ancak 100 lira olan bir taksimetrenin 

senelik 20-25 liralık onarım/bakım gerektirdiğini, şirketin tamir mas-

rafını üstlenerek senelik kirayı 12 liraya düşürdüğünü, bu yüzden söz 

konusu ödemenin yüksek olmadığını vurgulamaya çalışmıştı. Cumhu-

riyet’te yayınlanan ifadeleriyle “Şoförler taksimetre almak hususunda serbest 

bırakılmışlardır. Bu takdirde makinelerin tamiratını behemahal şirket yapacak-

tır. Şoförler ise makinelerin kendi tamirhanelerinde yapılmasını istiyorlar. Fa-

kat biz kendi kontrolümüz dahilinde bile olsa bunu muvafık görmüyoruz. 

Çünkü ayarların karışık olması ihtimali vardır. Şoförler tarafından aletlerin 

mübayaası için yapılan teklifi hatta taksite rabt etmek suretiyle şirkete kabul 

ettireceğim. Yalnız ihtilaf makinelerin hangi tamirhanede yapılması noktasın-

dadır” diyerek tartışmalara açıklık kazandıracaktı
51

.  

Otomobilcilerin taksimetre hakkındaki dilekçesi, Cemiyet-i Umu-

miye-i Belediye’nin 16 Kasım 1924 tarihli toplantısında bir sonraki 

toplantının gündemine alınmıştı
52

. Emin Bey başkanlığındaki 19 Ka-

sım tarihli toplantıda “1. Mösyö Jake taksimetreleri (100) liraya veriyor, bu 

pahalıdır. 2. Mukarrer fiyat üzerinden alınacak taksimetreler tamirhanede 

ucuz olarak tamir edilsin. 3. (340) kuruş kira ağırdır. 4. Defaten ve peşinen 

alınacakların fiyatının da tayini.” içeriğindeki otomobilcilerin dilekçesi 

okunmuştu
53

. Arabalara konulacak taksimetre meselesi görüşülürken 

Ziya Molla genelde de olduğu gibi muhalefet/itiraz ederken Hikmet 

Bey, bunun bir fabrikaya tahsisini doğru bulmadığını dile getirmiş; 

hatta belki Türkiye’de bu makineyi yapacak insanların yetişebileceği 

 

50
 Tevhid-i Efkar’da 380 kuruş olarak geçmektedir.  

51
 “Şoförler, Emanet İtilafı”, Tevhid-i Efkar, 11 Teşrin-i Sani 1924, s.4; “Emanet ve 

Taksimetreler”, Cumhuriyet, 11 Teşrin-i Sani 1924, s.4. İkdam’da kira bedeli olarak 

380 kuruş kaydedilmişti. “Taksimetre Meselesi”, İkdam, 11 Teşrin-i Sani 1924, s.2. 

52
 “Cemiyet-i Umumiye-i Belediye”, Vatan, 17 Teşrin-i Sani 1924, s.2; “Cemiyet-i 

Umumiye-i Belediye’nin Dünki İctimaı”, Cumhuriyet, 17 Teşrin-i Sani 1924, s.2; “Ce-

miyet-i Belediye”, İkdam, 17 Teşrin-i Sani 1924, s.2. 

53
 “Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’nin Dünki İctimaı”, Vatan, 20 Teşrin-i Sani 1924, 

s.2. 
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ihtimaline dayanarak 12 senelik bir sürenin kabul edilmesini eleştir-

mişti. Zaten toplantıdaki temel tartışma konularından biri şehirde ger-

çekleştirilecek taksimetre uygulamasının sadece bir şirkete bırakılması 

meselesiydi.  

Emin Bey, eleştirileri de cevaplandırmaya çalışarak taksimetrele-

rin 50 liralık olmadığını, bir taksimetrenin 45 dolardan aşağı alınama-

dığını, şoförlerin kendi tamirhanelerini kullanmak istediklerini, bu-

nun uygun olmadığını ve 12 senelik süre meselesinde de hiçbir ser-

mayedarın kısa bir dönem için bu işe girmeyeceğine işaret etmişti. En 

önemlisi, taksimetre takılmaması ya da şoförlerin kendi tamirhanele-

rini kullanmalarının kabul edilmesi gibi noktaları karşılayacak şekilde 

“şoförlerin halkı soymakta devam etmelerine müsamaha etmiş olacağız” ifade-

sine başvurmuştu
54

 ki Emin Bey’in şoförler hakkındaki bu sözleri bir 

dava konusu olacaktı
55

. Toplantıda konunun İdare Encümenince in-

celenmesi uygun bulunmuştu
56

.  

 

54
 “Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’de Hararetli Müzakerat”, Cumhuriyet, 20 Teşrin-

i Sani 1924, s.2; “Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’nin Dünki İctimaı”, Vatan, 20 Teşrin-

i Sani 1924, s.2. Türkiye’de 1924 yılı dolar kuru ortalaması 188.24 kuruştu. Türkiye 

Cümhuriyet Baş Vekalet İstatistik Umum Müdürlüğü, İstatistik Yıllığı, C 2 (1929), 

İstatistik Umum Müdürlüğü Neşriyatı, İstanbul Cumhuriyet Matbaası 1929, s.216.  

55
 1924 Aralık ayının ikinci yarısında, Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’nin sözleşmeyi 

reddetmesinin hemen ertesinde mülkiye müfettişlerinin müdahale ederek görüşme 

tutanaklarını alması, basında konunun çok kısa süre için bile olsa renk değiştirmesine 

yol açmıştı. İstanbul Mülkiye Heyet-i Teftişiyesi’nin talebi neticesinde Şehremaneti, 

18 Aralık günü Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’nin 19 Kasım tarihli zabıtlarını gön-

dermişti. Muhakemat Encümeni’nin o gün ki zabıtları inceleme ihtiyacı duymasının 

nedeni, Emin Bey’e açılan bir davaydı. Zira 19 Kasım toplantısında Emin Bey’in “Oto-
mobillere behemahal taksimetre konacaktır. Şoförler tarafından halkın soydurulmasına müsa-
maha edemeyiz” sözleri üzerine dinleyiciler arasındaki Şoförler Cemiyeti Reisi “Bunu 
reddediyoruz” diye bağırmıştı. Bu tepki üzerine Emin Bey’in talimatıyla dışarı çıkartıla-

rak polise teslim edilmişti. Senihi Bey de Emin Bey’e karşı dava açmıştı. “Şoförlerin 

Emin Bey’den Davası”, Vatan, 24 Teşrin-i Sani 1924, s.2; “Taksimetreler Meselesi 

Mühimleşti”, Cumhuriyet, 19 Kanun-ı Evvel 1924, s.4; “İstanbullular Ne İçin Ucuz 

Et Yiyemiyorlar?”, Cumhuriyet, 21 Kanun-ı Evvel 1924, s.2. 1924 Aralık ayının son 

toplantısında Emin Bey, “Geçenlerde, huzur-ı alinizde izahat verirken şoförlerin reis-i sanisi 
olan zat burada bir vak’a çıkardı” diyerek gizli celse talep edecekti. “Dün Cemiyet-i Umu-

miye-i Belediye’nin Mühim Bir İctimaı”, Tevhid-i Efkar, 1 Kanun-ı Sani 1925, s.3; 

“Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’nin Dünki İctimaı”, Vatan, 1 Kanun-ı Sani 1925, s.4. 

56
 “Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’de Hararetli Müzakerat”, s.2. 
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9 Aralık tarihli toplantıda ise Emin Bey, “otomobillere taksimetrenin 

kaç taksitte ve ne suretle satılacağını tamir parasını” konu alan bir konuşma 

yaparken uygulamayı gereksiz bulanlar olmuştu
57

. Diğer yandan 

İdare Encümeni’nin mazbatası, Kavanin Encümenine havale edil-

mişti
58

. Ancak Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’nin Kavanin Encümeni, 

otomobil taksimetreleri için Şehremaneti ile Mösyö Jake arasındaki ön 

sözleşmeyi kurum yararına olmadığı gerekçesiyle reddetmişti
59

. Nite-

kim 17 Aralık’ta gerçekleştirilen toplantıda encümenin mazbatası 

okunduğunda sözleşmenin hukuki mevzuata uygun bulunmadığı gibi 

kurumu bazı mali taahhüt ve masrafa soktuğu düşüncesine varıldığı 

ortaya çıkmıştı. Ayrıca sefer ve tarife gibi konuların halkı ve ilgilileri 

zarara sokmayacak şekilde çözümlenmesi için gerekenlerin yapılması 

üzerinde de durulmuştu. Nihayet hararetli tartışmalardan sonra söz-

leşmenin mevzuattaki kanunlar dairesinde tadil edilmesi için Şehre-

manetine havale edilmesi kararı alınmıştı
60

.  

1924 yılı sonlarında Emin Bey, taksimetre meselesi de dahil olmak 

üzere hakkında yazdıklarından dolayı Son Telgraf gazetesi aleyhine 

 

57
 “Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’de Bir Saat”, Son Telgraf, 10 Kanun-ı Evvel 1340, 

s.3. 

58
 “Cemiyet-i Belediye’de”, Cumhuriyet, 10 Kanun-ı Evvel 1924, s.4. 

59
 “Otomobil Taksimetre Mukavelesi Reddedildi”, Cumhuriyet, 17 Kanun-ı Evvel 

1924, s.4. 

60
 Mazbatayı kaleme alan Necati Bey’in -Cumhuriyet’in aktarımıyla- “Bu parayı emanet 

ne namla alacaktır?” sözleri, Mösyö Jake’nin her bir taksimetre için Şehremaneti’ne 

vereceği 15 kuruşun mevzuata ve dolayısıyla hukuksal işleyişe uygun bir yeri olmadığı 

eleştirisini ortaya koyuyordu. Ali Rıza Bey ise sözleşmede müteahhitin sözünü yerine 

getirmemesi halinde nakit bir ödeme cezasıyla karşılaşacağı yönünde bir içerik oldu-

ğunu hatırlatmıştı. Ancak “Emanet mukavele ile başka bir usul-i muhakeme tasavvur etmiş, 
halbuki kanunen muayyen olmadıkça kimseden on para alınamaz” vurgusunu ihmal etme-

mişti. Ayrıca otomobillere taksimetre konulması işinin bir tekele dönüşmemesi gerek-

tiği belirtirken birkaç model getirtilip bunların inceleme, kontrol ve ayarlarının ku-

rumca yapılmasını önermişti. Oturumu yöneten Emin Bey ise öncelikle bu sözleşme-

nin hükümetin onayına sunulacağının altını çizmiş; hatta tekrarlamıştı. 15 kuruşun 

ihtiyaç karşılığında alınacağını ve saatleri damgalama, kontrol gibi hizmetler sunula-

cağını hatırlatmıştı. Ceza ile ilgili hükmünse Belediye Meclislerinin yetkileri kapsa-

mında olduğunu ileri sürmüştü. “Taksimetreler Mukavelesi Tadil Edilecek”, Cumhu-

riyet, 18 Kanun-ı Evvel 1924, s.2; “Taksimetre Mukavelesi Tekrar Emanet’e Gönde-

rildi”, Tevhid-i Efkar, 18 Kanun-ı Evvel 1924, s.3; “Cemiyet-i Umumiye-i Belediye”, 

Vatan, 18 Kanun-ı Evvel 1924, s.2. 
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birkaç kez mahkemeye başvurmuştu. Taksimetre meselesiyle ilgili ola-

rak gazetenin Mesul Müdürü Fevzi Lütfi Bey aleyhine açtığı davanın 

1925 Ocak ortalarındaki Birinci Ceza Mahkemesi’ndeki celsesi sıra-

sında Emin Bey, (diğer davalar gibi) bu davadan vazgeçmiş; savcılık 

davanın düşmesini istemişti
61

. O günlerde Cemiyet-i Umumiye-i Bele-

diye’nin bütçe hakkındaki değerlendirmelerine Emin Bey’in icraatla-

rının eleştirisini de ekleyen Ziya Molla kanalıyla taksimetre tartışma-

ları tekrar gündeme gelecekti
62

. 

Şehremaneti, 1925 yılı başlarında çalışmalarını sürdürmüş ve tak-

simetre uygulamasına halkı alıştırmak için sözleşmenin imzalanmasına 

kadar on otomobile taksimetre konulması kararı alınmıştı. Ayrıca söz-

leşme öncesinde diğer otomobil ve araba sahiplerinin de isterlerse tak-

simetre kullanabilecekleri öngörülmüştü
63

. 20 Ocak 1925 günü Şoför-

ler Cemiyeti’nden seçilen bir grup Şehremini Emin Bey’i ziyaret ede-

rek otomobillere takılacak taksimetreler hakkında görüşmüşlerdi
64

. 

Bu dönemde gerçekleştirilen görüşmelerle taksimetre meselesi bir 

çerçeveye bağlanmıştı. Buna göre biri Mösyö Jake’ninki olmak üzere 

iki ya da üç model belirlenecek ve şoförler istediklerini seçeceklerdi
65

. 

İlerleyen tarihlerde, 1926 başlarında, taksimetre fiyatlarının 80 lira ol-

duğu ve 290 kuruşa kiralandığı haberi basında çıkacaktı
66

 ki fiyatlar-

daki bu değişim yaklaşık bir yıl önceki temas ve değerlendirmelerle 

ilişkili olmalıdır.  

 

61
 “Emin Bey Davadan Vazgeçdi”, Tevhid-i Efkar, 15 Kanun-ı Sani 1925, s.4; “Emin 

Bey Davadan Vazgeçdi”, Cumhuriyet, 15 Kanun-ı Sani 1925, s.3.  
62

 Ziya Molla, Emin Bey’in “Otomobillere kariben taksimetre vaz olunacağını” söylediğini 

ancak “Bunun ne karibi ne de baidi kalmıştır. Çünkü meclis, bu mukaveleyi reddetmiştir” de-

mişti. Emin Bey ise “Hükümet bir madde-i kanuniye halinde bu işi Büyük Millet Meclisi’ne 
göndermek üzeredir” karşılığını vermişti. “Cemiyet-i Belediye’de Tatlı Geçen Bir Celse”, 

Cumhuriyet, 13 Kanun-ı Sani 1925, s.2. 

63
 “On otomobile taksimetre konuyor”, Cumhuriyet, 17 Kanun-ı Sani 1925, s.4. 

64
 “Üsküdar’ın müstakbel planı tesbit edildi”, Cumhuriyet, 21 Kanun-ı Sani 1925, s.4. 

65
 “Emin Bey geldi”, Cumhuriyet, 10 Şubat 1925, s.1. 

66
 “Otomobillerde taksimetre”, Cumhuriyet, 26 Şubat 1926, s.4. 
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1925 sonbaharında basında bütün otomobillerin taksimetre tak-

mak zorunda oldukları aksi takdirde şoförlerin meslekten men edile-

cekleri haberi yer almıştı. Aynı dönemde, Eylül sonlarına doğru sipa-

rişi verilen taksimetrelerden 500 tanesinin İstanbul’a yakında ulaşa-

cağı haberleri de basına yansımıştı
67

. Bunlara ek olarak 1926 Ma-

yıs’ında “lüks otomobillere” taksimetre konulmaması kararı verilmişti. 

Bu sınıftaki araçlar cadde ve sokaklarda durmayacaklar sadece müş-

teri tarafından çağırıldıklarında/istendiklerinde garajlarından çıkabi-

leceklerdi. Bu yaklaşım doğrultusunda Şehremaneti Heyet-i Fenniyesi 

lüks otomobilleri ayırmaya başlayacaktı
68

. 

Taksimetre Tarifesi 

İstanbul’da ulaşımda kullanılan ticari otomobillere taksimetre ta-

kılması zorunluluğu getirildiğinde ilk aşamada ortaya çıkan kararlar-

dan biri -doğal olarak- mekanizmanın üstündeki kilometre hesabı ile 

araba veya otomobillerin aldığı mesafeye göre müşterinin ödemesi ge-

reken miktarı gösteren rakamların Türkçe olmasıydı
69

. Ayrıca 1926 

Mart’ına kadar
70

 yerine getirilmesi gereken taksimetre zorunluluğu-

nun sınırlaması da vardı. Argo, Jake ve Seyman
71

 markalarının dışında 

kalan taksimetreler kullanılamayacaktı. Taksimetreli otomobiller için 

dönemin geçerli fiyatlarının ortalaması alınarak bir de tarife hazırlan-

mıştı. Daha sonra Şehremaneti’nin tarifeyi bastırarak belediyenin ilgili 

birim ve merkezlerine yönlendirmesi öngörülmüştü. 

Tarifede gündüz ve gece ayrımı yapılarak ücretlendirme düzen-

lenmişti. Gece tarifesi kış aylarında saat 22.00’dan, yaz mevsiminde ise 

saat 23.00’dan sonra geçerliydi. Önemli olarak tarifede; iki sıra müş-

teri taşıyabilecek kapasitedeki otomobiller birinci sınıf, bir sıra müşteri 

taşıyabilenler ikinci sınıf olarak kabul edilmişti.  

 

67
 Cumhuriyet, 23 Eylül 1925, s.3. 

68
 Cumhuriyet, 23 Mayıs 1926, s.4. 

69
 “Arabalara Taksimetre”, Vatan, 23 Eylül 1924, s.3; “Araba ve Otomobillere Taksi-

metre Konuluyor”, Cumhuriyet, 23 Eylül 1924, s.2. 

70
 28 Şubat akşamına kadar taksimetre takılması zorunluluğu getirilmişti. 

71
 Argo “ارغو”, Jake “ ژاکه” ve Seyman “سهیمان” şeklinde yazılmışlardı. 
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Birinci sınıf otomobillerde gündüz ilk 600 m. için 60 kuruş ücret 

belirlenmişti. Devamında her 200 m. için 3 kuruş fiyatlandırma söz 

konusuydu. 

İkinci sınıf otomobillerde ilk 600 m. için 40 kuruş ve devamında 

her 200 m.’de 2 kuruş ücretlendirme geçerliydi.  

Beklemede/duraklamalarda ise birinci sınıf otomobillerde her iki 

dakikada 3 kuruş, ikinci sınıflarda 2 kuruş işletilecekti.  

Gece tarifesinde ilk 400 m. için birinci ve ikinci sınıf otomobiller-

den 60 ve 40 kuruş alınırken her 133.33 m.’den (133 m. 33 cm.) birin-

cilerde 3, ikincilerde ise 2 kuruş ve beklemelerde her 93 saniye (1 dk. 

33 sn.) için yine 3 ve 2 kuruş alınacaktı.  

Tarifeye göre bazı mahallerin müşterileri, bu ücretlendirmenin 

dışında ek olarak gündüz 100 ve gece 150 kuruş ödeme yapacaklardı. 

Bu ödeme otomobillerin boş dönmesi gözetilerek konulmuştu. Ek üc-

ret alınacak bölgeler İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar olarak kategorilen-

dirilerek detaylandırılmıştı
72

. Köprünün geçilmesi halinde 20 kuruş 

ücretin müşteriye ait olduğunu belirleyen tarifedeki taksimetre işleyişi 

Cumhuriyet’te şu cümlelerle aktarılmıştı: “Taksimetrenin, bayrağının yu-

karısında olması otomobilin boş olduğuna delildir ve bu halde otomobilci gele-

cek müşteriyi kabule mecburdur. Bu vaziyette aletin müş’iri serbest işaretini gös-

terir. Boş olan müş’ir taksimetrenin işlediği halde kayd etmediğine alamettir. 

Tediye müş’iri görülünce son ücretin tespit edilmiş olduğu anlaşılır”73
. 

 

72
 “İstanbul’da: Eyüp dahilinde kalmak üzere surların harici. Beyoğlu’nda: Karaağaç pay ma-

hallinden bed ile Halıcıoğlu, Darülaceze şosesi, Hürriyet-i Abidiye Tepesi, Balmumcu Çiftliği ve 
Bebek arasına mevsul hattın harici. Üsküdar’da: Çengelköy Mektebi’nden Beylerbeyi Sarayı ar-
kasına ve oradan Kısıklı, Küçükçamlıca menbaı, Acıbadem caddesi, Kutre tariki ile Fener İstas-
yonu’na mevsul hattın harici”. 

73
“Otomobillere Taksimetre Vaz’ına Başlandı”, Cumhuriyet, 3 Kanun-ı Sani 1926, 

s.3. Gazetedeki aktarımların hemen aynısıyla en erken Ocak sonuna doğru yayınlan-

dığı anlaşılan Şehremaneti Mecmuası’nda da karşılaşılmaktadır. “Taksimetreli Oto-

mobil Tarifesi”, İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 2/17, Kanun-ı Sani 1926, s.223-

224. 
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Tarifenin basında yayınlandığı günlerde, yaklaşık bir yıl önceki 

planlama doğrultusunda 2 Ocak 1926’da Taksim’deki Otomobilci-

ler/Otomobil Şoförleri Cemiyeti’nde tören yapılarak on otomobile 

Argo sistemindeki taksimetreler yerleştirilmişti. Şehremini Emin Bey, 

yanında Heyet-i Fenniye Müdürü ile Müdür Muavini Fuat Beyler bu-

lunduğu halde tören sırasında ilk taksimetreyi bizzat kendisi takmıştı. 

Öte yandan Mart ayına kadar otomobillere taksimetre konulması zo-

runluluğuna bağlı olarak zaten bazı otomobilciler araçlarına taksi-

metre koydurmuşlar ya da koydurmaktaydılar. O günlerde basın düz-

leminde 200 kadar daha taksimetrenin takılacağı haber olmuştu
74

. 

İstanbul şoförleri taksimetre takma töreninden
75

 yararlanarak biz-

zat Emin Bey’e aslında kendi fiyatlarından hareketle hazırlanmış olan 

tarife hakkında itirazlarını dile getirmişlerdi
76

. Böylece 1926’nın ilk 

günlerinde tarifenin otomobilcilerin zararına olduğu iddiasıyla başla-

yan süreç, Şehremaneti ile görüşmelere dönüşmüş ve bu süreç içinde 

taksimetreler tekrar denenmişti. Sürecin ürünü olarak şoförler lehine 

bir değişiklik yapılacağı beklentisi kamuoyuna yansımıştı
77

. Bunu doğ-

rular şekilde kısa süre sonra Şehremaneti, şoförler lehine değişikliğe 

gidecekti. Buna göre gündüz sefer yapan otomobiller tarifede ilan edi-

len gece seferleri şartlarına tabi olacaklardı. Saat 22.00’dan sonra her 

sefere de toptan 50 kuruş zam yapılacaktı
78

. 

 

74
“İstanbul’da İlk Taksimetre”, İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 2/17, Kanun-ı Sani 

1926, s.222; Cumhuriyet, 3 Kanun-ı Sani 1926, s.3; “Otomobillere Taksimetre 

Vaz’ına Başlandı”, İkdam, 3 Kanun-ı Sani 1926, s.1-2. İkdam’da taksimetre takılan bir 

otomobil ile Taksim’den hareketle Sultanahmet dolaşılarak İstanbul Vilayet binasına 

kadar gidildiği, taksimetrenin 130 kuruş ücret çıkardığı da haber olmuştu.  

75
 Emin Bey, anılarında tören hakkında “İstifamdan iki hafta evvel yani 2.12.1926 günü 

Türkiye[de] ilk defa olmak üzere otomobillere taksimetre tatbiki merâsimi yapılmıştı. Bu sâyede 
müşteri ve şoförler arasındaki pazarlık usulu ortadan kalkmıştı” ifadelerine başvurmuştu. 

Belirtmek gerekir ki kesin nedeni bilinmemekle birlikte tören için verilen tarih muh-

temelen basım hatasıyla gazetede yanlış çıkmıştır. Emekli İstanbul Şehremini Opera-

tör Dr. Emin Erkul Seyitoğlu, “Tefrika 26-İstifam ve Tepkileri...”, Vakit, 10 Mayıs 

1955, s.2. 
76

 “Otomobillere Taksimetre Vaz’ına Başlandı”, Cumhuriyet, 3 Kanun-ı Sani 1926, 

s.3. 

77
 “Taksimetre Otomobiller İçin Zararlı Mı?”, Cumhuriyet, 10 Kanun-ı Sani 1926, s.3. 

78
 “Taksimetre Fiyatları Konulmadan Arttı”, Cumhuriyet, 15 Kanun-ı Sani 1926, s.2. 
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Tarife, bu değişiklikleri içerecek şekilde Şehremaneti Mecmuası’nda 

yayınlanmıştı. Dergide taksimetrenin işleyiş şeması şöyle tanıtılmıştı: 

“Aletin bayrağının yukarısında olması otomobilin boş olduğuna 

delildir ve bu halde otomobilci gelecek müşteriyi kabule mecburdur. 

Bu vaziyette aletin müş’iri serbest işaretini gösterir. Bayrak çevrilerek 

(1) numaranın ve gündüz müş’irinin tarife mahalline getirilmesi, gün-

düz tarifesinin ve tekrar çevrilerek (2) numaranın gece müş’irinin ge-

tirilmesi gece tarifesinin işlediğine alamettir. Bayrak tarifelere gelince 

birinci sınıf otomobilde (60) ikinci sınıf otomobilde (40) kuruş gösterir. 

Otomobil yürüdükçe ve durdukça bu rakamlar baladaki tarifeye göre 

tezayüd eder. Zammiyat için olan müş’ir ayrıca el ile işletilir. Otomobil 

eshabının menafini sıyanet için bunun müş’iri de yüz kuruşu fazla yaz-

madıkça zamm ücretinin verilmemesi icab eder. Emanetçe tesbit edi-

len taksimetre fiyatları otomobillerin kamilen taksimetre vazıyla rağ-

betin ve seyrüseferin tezayüdü esasına nazaran tanzim edilmiş olması 

hasebiyle bir numaralı tarifenin şimdiden tatbiki otomobil eshabının 

zarardide olmalarını mucib olacağı bittecrübe anlaşıldığından gün-

düzleri iki numaralı gece tarifesinin tatbiki ve geceleri kış saatiyle yirmi 

ikiden itibaren şebu (شبو [?-işbu]) tarifeden fazla olarak beher sefer için 

maktuan yarım lira zamm alınması takarrür etmiştir. Boş olan müş’ir 

taksimetrenin işlediği halde kayd etmediğine alamettir. Tediye müş’iri 

görününce son ücretin tespit edilmiş olduğu anlaşılıyor. Aletin zuhu-

rundaki işaratından beri kilometreleri gösterdiğinden bidayet ve ni-

hayet hareketteki işarat okunarak kat edilen kilometre anlaşılıyor”. 

Bu tanıtımda en son olarak taksimetrede bir fazlalık görülüp gö-

rülmediğine karşı uyanık olunması ve böyle durumlarla karşılaşıldı-

ğında en yakın belediye dairesinin haberdar edilmesi istenmişti. Şeh-
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remaneti’nin bu düzenlemesinde yer verilen gece tarifesine göre şo-

förlerin alacağı 50 kuruşluk fark
79

, Mayıs 1926 başlarında 25 kuruşa 

çekilecekti
80

.  

Öte yandan Şehremaneti’nce 13 Ocak 1926 tarihli “Şoförler ve tak-

simetreli otomobiller hakkında” 9 numaralı genelge yayınlanmıştı. Genel-

gede (hizmete alınacak şoförlerin nitelikleri, araçların tamir yerlerinin 

yanında) taksimetreli otomobillerin istedikleri her bekleme yeri ya da 

durakta durabilecekleri, nöbet ve sıraya tabi olmayacakları, buna en-

gel olmak isteyenlerin cezalandırılmasının sağlanması üzerinde durul-

muştu
81

. İstanbul’daki taksimetre uygulamasının bir çerçeveye sokul-

maya çalışıldığı bu dönemde, 20 aylık bir çalışma sürecinin ardından 

Emin Bey, 18 Ocak 1926 tarihinde sağlık şartlarını mazeret göstererek 

istifa etmiş; istifası ertesi gün kabul edilmişti
82

. 

Taksimetrelerin Takılması/Takılamaması Krizi ve Geçici Tarife 

1926 Şubat ortalarında Şehremaneti, belediye dairelerine bir ge-

nelge göndererek Mart’tan itibaren taksimetresiz otomobillerin yolcu 

taşıyamayacağını ve aksi takdirde otomobil sahiplerinin cezalandırıla-

cağını bildirmişti
83

. 28 Şubat’a kadar taksimetre taktırma zorunlulu-

ğunun bulunması ve bu tarihe kadar taksimetre taktırmayan araçların 

yolcu taşımasının yasaklanacak olması, Cumhuriyet’te “şeker ve gaz buh-

ranından sonra galiba bir de ‘otomobil buhranı’ başlayacaktır” şeklinde yo-

rumlanmıştı. Gazetede “şehrimizde dört beş bin kadar otomobil olduğundan 

şimdiye kadar bunların ancak pek azına taksimetre vaz edilebilmiştir” değer-

lendirmesine gidilmişti. Dolayısıyla gazetede üç fabrikanın atölyeleri-

nin ancak günde 70 kadar taksimetre takabildiklerinin altı çizilerek 

 

79
 “Taksimetreli Otomobil Tarifesi”, İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 2/17, Kanun-ı 

Sani 1926, s.223-224. 

80
 “Otomobil Gece Zammı 25 Kuruş!”, Cumhuriyet, 4 Mayıs 1926, s.2. 

81
 İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 2/17, Kanun-ı Sani 1926, s.235. 

82
 “Emin Bey’in İstifası”, İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 2/17, Kanun-ı Sani 1926, 

s.229-230. Emin Bey, anılarında otomobillere taksimetre takılmasını başlıca icraatları 

arasında sıralamıştı. Emekli İstanbul Şehremini Operatör Dr. Emin Erkul Seyitoğlu, 

“Tefrika 26-İstifam ve Tepkileri...”, Vakit, 10 Mayıs 1955, s.2. 

83
 “Taksimetresiz Otomobil Olmayacak”, Cumhuriyet, 19 Şubat 1926, s.3. 
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krizin kaçınılmaz olduğu savunulmuştu. Ayrıca şoförlerin sürenin 

uzatılması için uğraştıkları fakat olumlu bir sonuca ulaşamadıkları ve 

bu yüzden 26 Şubat Cuma günü bile taksimetre taktırmak için uğraş-

tıkları vurgulanmıştı
84

. Muhtemelen “dört yüz beş yüz” yerine “dört beş 

bin” yazıldığından verilen rakamlar yanlıştı. Hatta atölyelerde günlük 

monte edilebilen taksimetre sayısı hakkındaki bilgiler de şüphe uyan-

dırmaktadır. Fakat asıl anlatılmak istenen yeterli derecede otomobile 

taksimetre takılamadığı ya da takılmadığı idi. 

Gazetenin 28 Şubat baskısında bir gün önce ilan edilen “otomobil 

buhranı” yaşanacağı hakkındaki tahminlerin yanlış olduğu belirtilerek 

bir anlamda düzeltmeye gidilmişti. Hem Cumhuriyet hem de İkdam’da 

İstanbul’da toplam 700 kadar otomobil bulunduğu, bunlardan yakla-

şık 200’ünün tamirat gibi nedenlerden dolayı kullanım dışı oldukları 

hatırlatılmış; geriye kalan 500 otomobilin çoğunun iş beklediği ve so-

nuçta 400 taksimetre geldiğinden bunların yerleştirildiği otomobille-

rin şehirde ihtiyacı karşılayabileceği söylemine özen gösterilmişti
85

. Za-

ten Cumhuriyet ve İkdam gazetelerinin iki gün önceki (26 Şubat) değer-

lendirmelerine göre de taksimetre takılan otomobil sayısı 220’yi bul-

muştu ve bu otomobillerden 125’i küçük kalan 95’i büyüktü. Üç farklı 

fabrikanın taksimetreleri (Argo
86

, Jake ve Seyman), yine bu fabrikalara 

ait üç atölyede takılmaktaydı ve her bir atölye günde ancak 21 otomo-

bile taksimetre yerleştirebilmekteydi
87

. 

 

84
 “Otomobil Buhranı!”, Cumhuriyet, 27 Şubat 1926, s.3. 

85
 “Son Gün”, Cumhuriyet, 28 Şubat 1926, s.5; “Otomobillerde Taksimetre Mecburi-

yeti”, İkdam, 28 Şubat 1926, s.1. İkdam, 300 Argo ve 100 Jake modeli taksimetre takılı 

olduğunu belirtmişti. Cumhuriyet gibi süre uzatma başvurularının kabul edilmediğini 

ve şoförlerin taksimetre taktırmak için atölyelere özellikle 27 Şubat’ta yığıldıklarını 

yazmıştı. 

86
 Arago şeklinde yazılmıştı. 

87
 “Otomobillerde Taksimetre”, Cumhuriyet, 26 Şubat 1926, s.4; “Otomobillere Tak-

simetre Vaz’ı”, İkdam, 26 Şubat 1926, s.1. İkdam’da taksimetre modelleri Algo (الغو), 

Jake (ژاکه) ve Seyman (سهیمان) olarak sıralanmıştı. Argo’nun (Algo diye yazılmıştı) 52 

dolar, Jake’nin 80-100 lira civarında olduğu ve kiralık taksimetreler için üç ayda bir 

870 kuruş verileceği kaydedilmişti.  
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Bununla birlikte Şubat sonu itibarıyla Üsküdar ve Kadıköy Bele-

diye Dairelerinin sınırları içinde çalışan otomobillerin az bir kısmına 

taksimetre takılmıştı. Bundan dolayı Şehremaneti, şehrin Anadolu ya-

kasına taksimetreli otomobiller geçirerek tedbir alma yönüne git-

mişti
88

. Ayrıca tüm yorum ya da değerlendirmelere rağmen Şubat so-

nunda taksimetre takılma sürecinin uzatılmaması atölyelerde yığıl-

maya yol açmıştı. Bundan yararlanan otomobilciler, İstanbul’da taksi-

metre mevcudunun ihtiyacı karşılayamayacağı iddiasıyla yeterli dere-

cede taksimetre gelinceye kadar uygulamanın yürürlüğe girmemesini 

istemişlerdi. Şehremaneti muavinlerinden Şükrü Ali Bey, “Evvelce ilan 

ettiğimiz vecihle taksileri kendileri sipariş edeceklerdi. Sipariş edilmeden tabii 

taksi gelmez. Temdide sebep görmediğimiz için temdid etmeyeceğiz” açıklama-

sını yapmıştı
89

. Bu açıklama otomobilciler cephesinde -belki de Şehre-

maneti ile otomobilciler arasında da- bir koordinasyon ya da iletişim 

sorunu yaşandığına dolaylı şekilde işaret etmekteydi.  

Cumhuriyet, 1 Mart 1926’da konu ile ilgili “Artık pazarlık yok! Taksi-

metresiz otomobil kalmadı” başlığını atmıştı. Taksimetre taktırmadan ça-

lışan otomobiller ise 1 ile 25 lira arasında nakdi ceza ödeyecekti
90

. Uy-

gulamada ise taksimetre siparişini kanıtlayan şoföre 1 lira, kanıtlaya-

mayana 5 lira ceza kesiliyordu. Tekrarlanması halinde ceza yükseltil-

mekteydi
91

. Bu arada Şehremaneti, özel araba plakası için başvuruları 

da bir aylığına durdurmuştu
92

. 

28 Şubat’ta yeniden sürenin uzatılması ya da cezaların hafifletil-

mesi için başvuran fakat yine sonuç elde edemeyen şoförler
93

 pes et-

meyerek 1 Mart günü yani yeni düzenin/ uygulamanın yürürlüğe gir-

miş olmasına rağmen tekrar sürenin uzatılmasını istemişlerdi. Şehre-

maneti ise taksimetre ısmarlamayan otomobilciler için erteleme yap-

mayacağını bir tebliğ ile yinelemişti. Bu arada Cumhuriyet ve İkdam gibi 

 

88
 Üsküdar’da Daha Çok Otobüs İşlemekteydi. “Son Gün”, s.5. 

89
 “Son Gün”, s.5. 

90
 “Artık Pazarlık Yok!”, Cumhuriyet, 1 Mart 1926, s.3. 

91
 “Otomobillerde Taksimetre”, Cumhuriyet, 3 Mart 1926, s.5. 

92
 “Taksimetresiz Otomobillere Ceza”, İkdam, 3 Mart 1926, s.3. 

93
 “Artık Pazarlık Yok!”, s.3. 



502 EMİNALP MALKOÇ  

 

 

yayın organlarında şehirde taksimetre takılı olmayan otomobillerin ça-

lışmadığı hakkında haberler çıkmıştı. Az sayıda kişiye ceza kesilmiş ol-

ması, bu haberleri doğrulayan veriler olarak yorumlanmıştı
94

.  

Cumhuriyet’in 1 Mart nüshasında daha önce aktarılan otomobil sa-

yısına yönelik veriler tekrar revize edilmiş; İstanbul’da mevcut otomo-

bil sayısı 600, taksimetre takılı olanların sayısı ise yaklaşık 350 olarak 

verilmişti. “Otomobil buhranı” yaşanmayacağı görüşü de tekrarlan-

mıştı
95

. İkdam’ın ise Mart’ın ilk günleri için sayısal değerlendirmesi 

“Şehrimizde 300 hususi otomobil vardır. 620 de lüks otomobil bulunmaktadır. 

Bunların 207’si evvelce, 40’ı yeniden taksimetre takmıştır. 200 tane de yeniden 

sipariş edilmiştir” şeklindeydi
96

.  

Haberlerden anlaşıldığı kadarıyla önceden sipariş edilen taksi-

metreler, kısım kısım geldikçe şoförlere dağıtılmıştı. Bir kısmı doğru-

dan satılmış bir kısmı ise fakir şoförlere kiralanmıştı
97

. 3 Mart gününe 

gelindiğinde 42 taksimetre gümrüğe ulaşmış; aynı gün 90 tane de 

Marsilya’dan yola çıkmıştı. Ancak sipariş edilmiş taksimetrelerin İstan-

bul’a ulaşmaları 25 gün (yaklaşık bir ay) sürmekteydi. Bu şartlar al-

tında şehirde taksimetre takılmak suretiyle çalışan otomobil miktarı-

nın eski işleyen otomobil sayısına ulaştırılabilmesi en iyi ihtimalle Ni-

san’ın ilk günlerine hatta ortalarına kadar uzayacaktı
98

. Dolayısıyla İk-

dam’ın 2 Mart tarihli nüshasındaki “… anlaşılıyor ki halen şehrimizdeki 

otomobillerin içinde taksimetresiz bir hayli otomobil mevcuttur” saptaması şa-

şırtıcı değildi
99

. 

 

94
 “Otomobillerde Taksimetre”, s.5; “Taksimetre Kararı Tatbik Edildi”, İkdam, 2 Mart 

1926, s.2. 3 Mart tarihli İkdam ise taksimetre siparişi veren şoförlere 1 lira, vermemiş 

olanlara iki katı ceza kesildiğini yazmıştı. “Taksimetresiz Otomobillere Ceza”, s.3. 4 

Mart günü de kurallara uyulduğundan kimseye ceza kesilmediği kaydedilecekti. 

“Taksimetresiz Otomobiller”, Cumhuriyet, 5 Mart 1926, s.3. 

95
 “Artık Pazarlık Yok!”, s.3. 

96
 “Taksimetresiz Otomobillerde Ücret”, İkdam, 7 Mart 1926, s.1. 

97
 “Artık Pazarlık Yok!”, s.3. 

98
 “Şoförlere Suhulet”, Cumhuriyet, 4 Mart 1926, s.5. 

99
 “Taksimetre Kararı Tatbik Edildi”, s.2. 
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Birkaç güne kalmadan Şehremaneti taksimetresiz otomobillerin 

çalışamayacağı kararında değişikliğe gitmek durumunda kalacaktı. 

Çünkü basından da izlenebildiği gibi her ne kadar sorun yaşanmaya-

cağı haberleri çıkmış olsa da taksimetresizlik nedeniyle işlemeyen oto-

mobil sayısı ciddi bir orana ulaşmış ve şehirde çalışan otomobil sayısı-

nın sınırlı oranda kalması kendini olumsuz yönde hissettirmişti. Tak-

simetre siparişi vermiş şoförlerin mağduriyeti de gözetilerek yeniden 

bir düzenleme yapma gereği ortaya çıkmıştı. Bu doğrultuda Şehrema-

neti ek bir süre tanımamakla birlikte sadece taksimetre siparişi veren-

lerin zararını karşılayacak yeni bir tarife oluşturma yoluna gitmişti. 

Basına sızan haberlere göre Şehremaneti, taksimetrelerin işleyiş siste-

mini baz alarak çeşitli mahaller arasında taksimetrelerin kaydettiği fi-

yatları gözeterek bir tarife oluşturacaktı. Fakat taksimetre siparişi ver-

meyenler bu kolaylıktan yararlanamayacaktı
100

. Nihayet Şehremaneti, 

İstanbul haritası üzerinde mesafeleri hesaplayarak yeni bir tarife dü-

zenlemişti. Böylece bir ölçüde standart sağlanmakta idi; biraz da tak-

simetre sipariş etmiş olanların bu sayaçların takılmasına kadar olan 

mağduriyetleri giderilmekteydi. Bununla birlikte taksimetre getirten 

şoförlerden ayda 3 lira kira alındığından eşitliği sağlamak amacıyla 

yeni tarifeye dahil olanlardan yani taksimetresi gelmemiş şoförlerden 

de 3 lira alınması kararlaştırılmıştı ki bu meblağ “tayyare ianesi olarak” 

Tayyare Cemiyeti’nin İstanbul merkez şubesine verilecekti
101

. 

Geçici tarifede İstanbul tarafında 351, Beyoğlu cephesinde 686 

mevki sıralanmıştı. Büyük otomobillerde küçük otomobillere göre fi-

yatlar %50 zamlıydı. Küçük otomobillerle Eminönü’nden Ayasofya’ya 

56, Kumkapı’ya 74, Beyazıt’a 58, Şehzadebaşı’na 76, Fatih’e 94, Kara-

gümrük’e 110, Edirnekapı’ya 120, Rami’ye 170, Fener’e 72, Eyüp’e 

 

100
 “Şoförlere Suhulet”, s.5. Bu tarife kapsamındaki şoförler önce Şehremaneti’ne mü-

racaat edecekler, taksimetre siparişlerini ispat ederek taahhütname imzalayacaklardı. 

“Otomobil Ücretleri”, Cumhuriyet, 7 Mart 1926, s.6. İlerleyen günlerde de taksi-

metre takılma sürecinin Nisan ortalarında tamamlanacağı açıklamalarıyla karşılaşıl-

maktadır. “Taksimetresiz Otomobiller”, Cumhuriyet, 18 Mart 1926, s.4. 

101
 “Taksimetresiz Otomobiller”, s.3; “Otomobil Ücretleri”, s.6. 
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110, Aksaray’a 76, Çapa’ya 96, Şehremini’ye 108, Topkapı’ya 118
102

, 

Silivrikapı’ya 114, Etyemez’e 102, Samatya’ya 112, Yedikule’ye 126, 

Bakırköy’e 194 kuruşa gidilecekti. 

Karaköy’den Eminönü 44, Tophane 52, Dolmabahçe 76, Beşiktaş 

92, Ortaköy 118, Kuruçeşme 144, Arnavutköy 164, Bebek 180, Ru-

meli Hisarı 208, Kasımpaşa 58, Halıcıoğlu 198, Karaağaç Mezbahası 

206, Tepebaşı 56, Galatasaray 61
103

, Taksim 74, Harbiye 94, Osman-

bey 104, Şişli 114, Maslak 234, İstinye 296, Yeniköy 316
104

, Tarabya 

354, Büyükdere 418, Çırçır 462, Feriköy 134, Tatavla 140, Bomonti 

128, Darülaceze 154
105

, Hürriyet-i Abide 144, Kağıthane 166, Nişan-

taşı 104, Maçka 88, Yıldız 108, Gümüşsuyu 82, Galata Yolcu Salonu 

44, Sirkeci İstasyonu 54, Şişhane 48 kuruştu. Taksim’den Bebek 

161
106

, Şişli 76, Eminönü 82, Büyükdere 380
107

 kuruşa mal olacaktı. 

İkdam’ın aktarımıyla “200’den fazla otomobilin” kullanacağı
108 bu ta-

rife, Şehremaneti Matbaası’nın yoğunluğu nedeniyle Şoförler Cemi-

yeti tarafından bastırılmıştı. Dışarıda basıldığı için Heyet-i Fenniye, ta-

rifeleri karşılaştırarak mühürledikten sonra şoförler 8 Mart’ta mü-

hürlü tarifeleri buradan almaya başlayacaklardı. Yeni tarifenin uygu-

lama/başlangıç tarihi, Cumhuriyet’te 9 Mart olarak duyurulmuştu
109

. 

Birkaç gün sonra taksimetre siparişi veren otomobilcilerin tarifesinin 

 

102
 İkdam’da 116 kuruş olarak geçmektedir. 

103
 İkdam’da 62 kuruş olarak geçmektedir. 

104
 İkdam’da 306 kuruş olarak geçmektedir. 

105
 İkdam’da 256 kuruş olarak geçmektedir. 

106
 İkdam’da 166 kuruş olarak geçmektedir. 

107
 Cumhuriyet’te taksimetre ısmarlamış fakat siparişleri gelmemiş şoförlere yönelik ha-

zırlanan tarifenin 7 Mart 1926’da yürürlüğe girdiği yazılmıştı. Fakat iki gün sonra 

farklı bir tarih söz konusu olacaktı. “Otomobil Ücretleri”, s.6; “Taksimetresiz Otomo-

billerde Ücret”, İkdam, 7 Mart 1926, s.1. İkdam ise tarifenin basımı tamamlanmadı-

ğından 8 Mart’ta yürürlüğe gireceğini yazmıştı. “Otomobilcilerin Şikayeti”, İkdam, 8 

Mart 1926, s.2. 

108
 “Taksimetresiz Otomobillerde Ücret”, s.1. 

109
 “Taksimetresiz Otomobillerin Tarifesi”, Cumhuriyet, 9 Mart 1926, s.4. 
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düzgün işlediği, otomobilcilerin kurallara uymadığını gösteren bir ge-

lişme ya da şikayet olmadığı haberleri sütunlara taşınmıştı
110

.  

Aslında bu tarifeden rahatsızlık duyanlar, taksimetre uygulaması-

nın takvimine uygun hareket eden otomobilcilerdi. Çünkü bu şekilde 

hem piyasaya 200 otomobil yeniden çıkmış hem de prensipli davranıl-

mamış olunuyordu. Bunların yanında “İkide bir teli kopuyor. Tamir etti-

riyoruz, bu tamiratı güya Şoförler Cemiyeti yapacaktı, o da yapmıyor” şikaye-

tiyle toplamda diğerlerinden fazla para verdiklerini ileri sürmekteydi-

ler
111

. İkdam, şoförlerin bu şikayetlerinin Şehremanetince dikkate alı-

nacağını yazmıştı
112

. 

Şehremaneti, taksimetre siparişi veren otomobilcilere yönelik ta-

rifeyle ortaya koyduğu toleransın bir oldubittiye yol açmaması için ön-

lem almış; taksimetrelerin takılması sürecinin ne zamana kadar ta-

mamlanacağını incelemişti. Mart ortalarında Şehremaneti muavinle-

rinden Şükrü Ali Bey, Nisan’ın ilk haftasında bütün işlemler tamam-

lanacağından 15 Nisan 1926’dan sonra taksimetresiz otomobillerin ke-

sin olarak çalışamayacağını ilan etmişti
113

. Basın değerlendirmeleri de 

20 Nisan’dan sonra taksimetresiz otomobillere kesin olarak izin veril-

meyeceği yönündeydi
114

. 

Şükrü Ali Bey yine aynı döneme -aslında son açıklamasından bir-

kaç gün öncesine- ait bir basın demecinde taksimetre meselesinin ta-

mamen halledildiğini, pazarlık devrinin kapandığını ve taksimetrele-

rin takılmasıyla otomobillerin daha fazla rağbet gördüğünü söylemişti. 

Daha önce duraklarda 30-40 taksi beklerken artık birkaç taksinin bek-

lediğini ve bu ilgi karşısında taksimetre ücretlerinin düşürüleceğini de 

duyurmuştu. Bu sözler bir ölçüde uygulamanın başarılı olarak değer-

 

110
 “Taksimetresiz Otomobillerin Tarifesi”, Cumhuriyet, 15 Mart 1926, s.3. 

111
 “Otomobil Ücretleri”, s.6. 

112
 “Otomobilcilerin Şikayeti”, s.2. 

113
 “Taksimetresiz Otomobiller”, s.4. 

114
 “Taksimetresiz Otomobillerin Müddeti”, Cumhuriyet, 30 Mart 1926, s.4. 



506 EMİNALP MALKOÇ  

 

 

lendirildiği anlamını taşıyordu. Cumhuriyet ise konuyu “Taksimetre pa-

halı” şeklinde başlıklandırmıştı
115

. Mart sonlarında halktan fazla para 

istendiği şikayetleri ortaya çıkmıştı ki böyle haberler şoförlerin suisti-

male yöneldiklerini gösteren delillerdi
116

. 

Nisan ortalarında ise farklı ve yeni bir sorun ortaya çıkmıştı. Cum-

huriyet’in aktarımıyla taksimetresiz şoförlerden bir kısmı İstanbul’daki 

Fransız taksimetre fabrikasının temsilcisine başvurarak bedelini öde-

yip acilen taksimetre getirtmeye çalışmışlardı. Gönderilen telgraf uya-

rınca Fransa’daki fabrika, direktörlerinden birine dört sandık taksi-

metre teslim ederek bir Pake vapuruyla İstanbul’a yollamıştı. Fabrika-

nın direktörü taksimetreleri yolcu eşyası gibi şehre sokmaya çalışınca 

bunlar geminin manifestosuna dahil olmadığından Rüsumat Müdüri-

yeti kaçak eşya işlemi yaparak Gümrük Kanunu’nun 68. maddesi doğ-

rultusunda müsadere etmişti. Böyle bir ortamda Fransız fabrikanın 

temsilcisi, taksimetreleri İstanbul rıhtımında teslim ettiğini söyleyince 

şoförlerin ödedikleri meblağ tehlikeye girmişti
117

. İlk aşamada Şehre-

maneti’nden çıkacak “mevad-ı zaruriye”den olduklarına dair bir yazı 

şehre sokulmalarının anahtarı durumunda görülse de
118

 ancak 20 Ni-

san’da bir çözüm bulunmuştu. Taksimetrelerin ülkeye girişleri “bedel-

leri ve resm-i gümrüğü depozito suretiyle” Gümrük veznesine ödenmesiyle 

sağlanmıştı. Kaçak olup olmadıkları meselesi ise ileri tarihlerde halle-

dilmek üzere bırakılmıştı
119

. 

Nihayet Mayıs başlarında süreç, taksimetrelerin Şehremaneti ta-

rafından kurşunla mühürlenmesi aşamasına kadar gelmişti. Taksimet-

relerin tekerleğe bağlı kısımlarıyla üst ve alt kapaklarına, ücretsiz ola-

rak kurşun mühür konularak mekanizmaya müdahale edilmesi ve 

 

115
 “Taksimetre Pahalı”, Cumhuriyet, 12 Mart 1926, s.2. 

116
 “Taksimetresiz Otomobillerin Müddeti”, s.4. 

117
 “Taksimetreler Kaçak Mı?”, Cumhuriyet, 19 Nisan 1926, s.3; “Gümrükteki Taksi-

metreler Hala Bekliyor”, Cumhuriyet, 20 Nisan 1926, s.3. 

118
 “Gümrükteki Taksimetreler Hala Bekliyor”, s.3. 

119
 “Gümrükteki Taksimetreler Nihayet Çıkarıldı”, Cumhuriyet, 21 Nisan 1926, s.2. 
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sahtekarlık yapılmasının önlenmesi düşünülmüştü. Mühürleri bozan-

ların kesin olarak cezalandırılmaları da öngörülmüştü
120

. Mühürleme 

işleri Haziran sonlarında da devam etmişti
121

.  

Basından anlaşıldığına göre taksimetrelerin takılması süreci son 

etaba girdiğinde Şehremaneti gazetelere ilanlar vererek kamuoyunu 

bilgilendirme kampanyasına yönelmişti. Nitekim Cumhuriyet’in “Hem 

Nalına Hem Mıhına” köşesinde biraz da alaycı bir aktarımla Şehrema-

neti’nin “halka taksimetre dersleri” verdiği yazılmıştı. Köşedeki üslupla 

“… bilmem ne sistemi taksimetreye kuvvetli bir yumruk vurunca bin kuruş bir-

den yazıyormuş. Diğer bir taksimetrenin de bayrağını bir iki defa şiddetle sal-

larsanız bilmem kaç kuruş zamm ediyormuş” şeklindeki “halka dikkat edin!” 

uyarılarının yanında tarifeye bakılması ve gerektiğinde Şehrema-

neti’ne otomobilin şikayet edilmesi istenmişti. Gazetenin “Ne kolaylık 

değil mi?” eleştirisinin yanında pazarlığa başvurulmasın diye getirtilen 

ve hassas olduğu anlaşılan cihazların İstanbul’un bozuk yollarında na-

sıl çalışacağı sorgulanmıştı. “Kolay kolay bozulmaz ve yumruk vurunca fazla 

yazmaz taksimetreler bulunmayacaksa şehrimize yaraşmayan bu marifetten vaz-

geçsek fena olmaz” sonucuna ulaşıldığı gibi uygulama “Lüzumsuz bir lüks” 

olarak nitelendirilmişti
122

.  

SONUÇ 

İstanbul’a ilk otomobilin 1904 yılında geldiği bilgileri bir kenara 

bırakılırsa aslında şehirde otomobil ile taksimetre düşüncesinin aşağı 

yukarı aynı zamanda, İkinci Meşrutiyet’in ilanının hemen sonrasında 

görüldükleri söylenebilir. Bundan sonra motorlu araçların sayısı özel-

likle Cumhuriyet döneminde yıllar geçtikçe artmaya başlayacak üste-

lik artış hızı da ivme kazanacaktı. Şehirdeki otomobillere takılması ya 

 

120
 “Taksimetrelere Mühür”, İkdam, 2 Mayıs 1926, s.2; Cumhuriyet, 4 Mayıs 1926, 

s.3; Cumhuriyet, 9 Mayıs 1926, s.3. İkdam, 2 Mayıs’ta hepsinin mühürleneceğini yaz-

mıştı. 

121
 Cumhuriyet, 21 Haziran 1926, s.4. 

122
 Köşenin bir pasajı İstanbul’daki bazı yolların bozukluğuna ayrılmıştı. “Hem Nalına 

Hem Mıhına”, Cumhuriyet, 24 Mayıs 1926, s.3. 
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da uygulanması açısından yaklaşıldığında taksimetre ilk kez İstan-

bul’un başkent olma konumunu kaybetmesinin ardından şehri bir ti-

caret, turizm merkezi haline dönüştürme, çağdaş bir kent statüsüne 

sokma çalışmalarının ürünü olarak ortaya çıkmıştı.  

Yeni ulaşım araçlarından olan ve sayısı artan motorlu taşıtlar/oto-

mobiller, İstanbul’u hem yeni bir hayat tarzıyla hem de bu araçlara 

bağlı olarak ortaya çıkan yeni çalışan kesimleri ve yeni sorunlarla ta-

nıştırmıştı. Şehirdeki dönüşümün bir örneği, 1926 yılı ile birlikte “tak-

simetre” yerine “taksi” kullanımının başlamasıydı ki bu ilerleyen yıllarda 

otomobilin yerine taksinin tercih edilmesine uzanacak çizginin başlan-

gıcı olmalıdır. Diğer yandan gazetelerde şoför arandığına yönelik ilan-

lara rastlanması
123

 ya da Arabacılar Cemiyeti üyelerinin ellerindeki 

köhne arabaları satarak otomobil siparişi vermeleri ve bunları işletmek 

için bir şirket kurma girişimine yönelmeleri, bu dönüşümün bir gös-

tergesi olmaları ve motorlu taşıtların dönem içindeki yerinin güçlen-

diğine işaret etmesi bakımından şaşırtıcı değildir
124

. Nihayet motorlu 

araçların işleyişini, kurallar üzerine oturan bütünsel bir trafik sistemi 

içine yerleştirmek zorunluluk haline gelmeye başlamıştı. Nihayetinde 

taksimetre uygulaması, oluşturulmaya ve yerleştirilmeye çalışılan ku-

rallar merkezli trafik sistemi içinde ticari araçlara yönelik kısmın bir 

parçasıydı. Bu bağlamda günlük yaşamda da yansımaları görülecek 

olan taksimetre kullanımı, ulaşımın bir parçası haline gelmeye başla-

yan ticari otomobillerdeki/araçlardaki ücretlendirmeyi standartlaş-

tırma çabasını ifade ediyordu. Belirtmek gerekir ki 1924-1926 aralı-

 

123
 Cumhuriyet, 24 Mayıs 1926, s.5. 

124
 “Otomobil Buhranı!”, s.3. 
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ğına ilişkin bu değerlendirmeler, taksimetrelerin 1940’ların sonla-

rında icat edildiği ya da kullanılmaya başlandığı
125

, İstanbul’da ise ta-

kılması tartışmalarının 1950’lerle ilişkilendirildiği
126

 yönündeki bilgi-

lerin ciddi eksikliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Türkiye’deki ilk taksimetre uygulaması, yeni bir çalışan kesimi ya 

da sınıfı olarak kabul edilebilecek şoförlerin çıkarları ile kamuoyu 

menfaatlerini karşı karşıya getirmiş ve dolayısıyla şoförlerin yadsına-

mayacak derecede ayak sürümelerine bağlı olarak bir çıkar çatışması 

örneği yaşanmıştı. Bu noktada belirtmek gerekir ki Şehremini Emin 

Bey ve Şehremaneti öncülüğünde başlatılan bu girişim, Cemiyet-i 

Umumiye-i Belediye’deki tartışmalar, şoförlerin tepki ve istekleri, 

bunların basın yansımaları, sürecin aşamalarında bunların gözetilmesi 

dönemin çoğulculuk/demokrasi anlayışıyla -Takrir-i Sükun Kanunu 

öncesi ve sonrası gözetilmek suretiyle- ilişkilendirilebilir ya da bu açı-

dan bir gösterge olarak değerlendirilebilir.  
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