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SOSYAL BELEDiYECiLiK

TAHiR AKYÜREK

İnsanın dünya serüveninin tam olarak ne 
zaman başladığı bilinmemektedir. Ancak 
insanın şehir hayatı ile ilgili elimizde birçok bilge 
ve belge bulunmaktadır. Son buzul çağının 
küresel ısınma nedeni ile nihayet bulduğu M.Ö. 
10 binli yıllar aynı zamanda şehir hayatının 
başladığı dönem olarak kabul edilmektedir. 
Jeolojik sınıflandırmada Holosen Çağ olarak 
adlandırılan bu yeni dönemle birlikte eski 
dünyanın kesişim bölgesi olarak kabul edilen 
Ortadoğu’da birçok şehir oluşmuştur. İnsanların 
mağara ve benzeri doğal sığınaklardan çıkarak 
inşa ettiği, bizim günümüzde ilkel olarak kabul 
ettiğimiz (dönemine göre modern) barınaklar 
çoğalarak şehirleri meydana getirmiştir. 
Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, Konya’daki Çatal-
höyük bu türün ilk örnekleri arasındadır.  Bilim 
insanları yaptıkları çalışmalarda ta o dönemde 
Çatalhöyük’te 3 bin ile 8 bin arası insanın ya-
şadığını tespit etmişlerdir. Dönemin şartlarında 
burası büyük bir şehir olarak değerlendirilmek-
tedir. Bu da gösteriyor ki, şehir kültürü binlerce 
yıllık bir birikimin sonucudur. 

Bireysel veya ailesel hayattan şehir haya-
tına geçiş beraberinde yeni sorumluluklar ve 
yeni alışkanlıklar getirmiştir. Toplumsal hayatın 
vazgeçilmez kuralları yavaş yavaş şekillenmeye 
başlarken, sürecin tabi sonucu olarak ‘Şehir Hu-
kuku’ kavramı doğmuştur. Kişinin çevresine ve 
sosyal hayata uyumu, dün olduğu gibi bugün 
de hep büyük önem arz etmiştir. İnsanın mut-

luluğunu esas alan kurallar bütünü ile  ‘sosyal 
insan’ hedefine ulaşılmaya çalışılmıştır. Hiç şüp-
hesiz bu hedefe varmada şehirler ve şehir idari 
yapılanmaları büyük rol oynamıştır. İşin tam da 
burasında belediyecilik devreye girmektedir. 

İnsanı ve şehri düşünce odağımıza 
aldığımızda insanlığın şehirleşme yönünde bir 
seyir takip ettiğini, deyim yerindeyse şehirleşme 
ile tekâmül gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu 
manada insanlığın serüveni, şehrin serüveni 
veya insanlığın tarihi şehrin de tarihidir 
denilebilir. Yöneticilerin ve şehir sakinlerinin 
asla unutmaması gereken şey kendilerinin 
aslında şehrin tarihi olduğudur. Bir özet ifade ile 
şehirleri insanlar doğurmuş, insanları ise şehirler 
olgunlaştırmıştır. Bu olgunlaşmanın birçok 
aşaması ‘Sosyal Belediyecilik’ ile direkt ilintilidir. 

Tarih ve zaman söz konusu olduğunda şe-
hirleri, üzerinde yaşanılıp yaşlanılan mekân-
lar olarak değerlendirmemek gerekir. Şehrin 
“üzerinde”değil “içinde” yaşanılır. Şehri zamanın 
ve mekânın içinde bir tünel gibi anlamak yanlış 
olmaz. Şehrin ilk sakinleri ile son sakinleri aslında 
aynı tünelin içindedirler. Tünelin iki ucu arasında 
farklı noktalarda olsalar da tünel aynı tüneldir. 
Aynı oksijeni teneffüs eder, aynı nem oranını 
hisseder, aynı sıcaklıkta yaşarlar. Bu durum 
onları bir bütün kılar.  Şehrin kokusu şehirde 
yaşayanlara, şehirde yaşayanların kokusu şehre 
siner. İşte ‘şehrin ruhu’ dediğimiz şey budur. 
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Böylece şehrin sırdaşı oluverir insan. Şehrin 
kendisinden istediklerini başkaca bir aracıya 
gerek duymadan hisseder, kendini ona göre 
şekillendirir. Şehir ile içinde yaşayan arasında 
tarif edilemeyecek bir bağ kuruluverir. Anne ile 
çocuk arasındaki sevgi gibi, iki seven arasındaki 
aşk gibi… Yaşanılır ama anlatılamaz bir duygu… 
Adına vatan sevgisi, memleket aşkı denilen…  

Türkiye Cumhuriyeti;  Anayasa’da belirtildiği 
üzere demokratik, laik ve sosyal bir hukuk dev-
letidir”. Bu ifade Sosyal Belediyeciliği anayasal 
bir temele oturtmaktadır. Zira devletin “sosyal 
devlet” vasfına sahip olması, onun halkın mad-
di ve sosyal refahıyla ilgilenmesini ve bu amaçla 
sosyal politikalar geliştirip uygulamasını gerek-
tirdiği gibi, devletin bir parçası olan belediye-
lerin de aynı amaçla sosyal politikalar geliştirip 
uygulamasını gerekli kılar. 

Genellikle teknik ve rutin hizmetler belediye-
lerin ana görevlerinden kabul edilmekte,   sos-
yal belediyecilik fantezi bir meşgale gibi gö-
rülmektedir.  Oysa ‘Sosyal Belediyecilik’, şehir 
hizmetlerinin olmazsa olmazları arasında yer 
almaktadır.   Onsuz yapılacak her yatırım bera-
berinde farklı sorunlar getirecektir. 

Peki, o zaman Sosyal Belediyecilik nedir?
Sosyal Belediyecilik en kısa şekilde; “Şehirde 

yaşayan herkesin mutluluğunu esas alan çalış-
malar bütünüdür.“ şeklinde tanımlanabilir.  

Sosyal Belediyecilik; bir şehrin sosyal dokusu, 
o şehrin demografik, ekonomik, siyasi ve kültü-
rel yapısına göre belirlenir. Şehirden şehre fark-
lılıklar gösterebilir. 

Şehirde yaşayan bireyin ben algısı, taşıdığı 
kültür kodları, şehre kattıkları, şehrin ona kattığı,  
diğer bireylerle iletişimi,  şehre aidiyeti, dışarı-
dan geldiyse şehre adaptasyonu, şehrin kendi-
sine gelen üzerinde oluşturduğu etki, şehrin var 
olan imajı sosyal belediyecilik kapsamına girer. 

Bu anlamda yerel yönetimlerin görevleri-
nin başında sosyal değer üretmek gelmelidir. 
Sosyal değerler şehirde yaşayanların ideal dü-
şünme ve düzgün davranış biçimini şekillendi-
rir. Aynı zamanda şehrin fiziksel standartlarının 
yükseltilmesine, toplumun ilerlemesine ve top-
lumsal kalkınmanın sağlanmasına katkı sağlar.  
Bu sebeple belediyeciliği ‘sosyal değer üretme’ 
hedefi üzerinden zenginleştirmek gerekir.  

Sosyal belediyecilik uygulamaları ile sosyal 
çevreyi ekolojik çevre içinde gören, doğal eği-
tişimsel etkileşim gereği, toplum içerisinde olu-
şan her türlü fırsat eşitsizliğini kamu gücünü de 
kullanarak yok etmek veya en aza indirgemek 
hedeflenmelidir. Şehrin imkânlarını ve değerle-
rini adil bir şekilde şehirli ile paylaşmak esastır.  
Paylaşıma konu olacak temel unsurlar:

• Ekonomik değerler,
• Kültürel değerler,
• Sanatsal değerler,
• Entellektüel değerler,
• Siyasi değerler,
• Ve başlı başına bir değer olan özgürlükler. 

Bu çerçevede, sosyal belediyeciliği ulaşıl-
ması gereken son aşama değil, aşılması gere-
ken bir basamak olarak görmeliyiz. Arzulanan 
belediyecilik, kültürel belediyecilik aşamasıdır 
ki bu durum sosyal belediyecilik ile  fiziki hiz-
metlere dayalı belediyecilik arasında bağla-
yıcı, bağdaştırıcı ve iletici bir aşama olarak 
kabul edilebilir.  Diğer taraftan fiziki, sosyal ve 
kültürel belediyeciliğin “E” zemininde yapıla-
rak verimliliğinin artırılması şarttır.  “E” zeminine 
oturtulmayan belediyecilik çağın ihtiyaçlarına 
cevap veremeyeceğinden dolayı köhnemeye 
mahkûmdur. Akıllı belediyecilik de denilen bu 
yeni sisteme geçilmeyen bir yerde tasarruftan 
ve hizmet verimliliğinden bahsedilemez.  
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Kavram olarak ‘sosyal’in içeriği sosyolojik 
zeminde aranmalıdır. Bu anlamda sosyal 
belediyecilik yapmak demek fiziki hizmetlerin 
durdurulmuş olması anlamına gelmemektedir. 
Sosyal Belediyecilik, diğer rutin belediye 
hizmetleri ile birlikte yürütülürse anlam kazanır.  
Aksi halde, birinden birinin eksikliği şehri 
yaşanılmaz duruma getirecektir.  Dolayısıyla, 
şehre katılacak olan değerler bir bütün 
olarak ele alınmalı ve birbirini besleyici şekilde 
üretilmelidir.

Bizim dayandığımız sosyal belediyecilik viz-
yonu, henüz bütünü ile gerçekleşmemiş, ama 
gelişim süreci de başlamış olan bu bütünsel 
anlayışın gereklerini yerine getirmeye dayalı 
21. yüzyıl şehirciliğine ait bir perspektif ifade 
etmektedir. Tıpkı, Hazreti Mevlana’nın pergel 
metaforunda olduğu gibi… Bir ayağımızı 
şehrimizin ruhu ve kendi medeniyet değerlerimiz 
üzerinde sabit tutarken, diğer ayağımız ile tüm 
dünyanın ufuklarını dolaşacağız. 

Sosyal Belediyecilik yapılmazsa
neler olur?
 Türkiye’de uygulanmış olan yanlış modern-

leşme politikaları ve yanlış yerel yönetim anlayı-
şı şu sonuçları doğurmuştur.

• Sosyoloji literatürü ile ifadelendirilecek olursa 
cemaat yapısından cemiyet yapısına geçen in-
sanların, cemiyet yapısından bireyci bir yapıya 
doğru gitmeye başlaması
• Dayanışma ruhunun ortadan kalkması  
• Sosyalleşmenin erimesi
• İçine kapanık bireylerin ortaya çıkması
• Toplumsal cinnete yaklaşılması ve....
• Topluma ve toplumsal alana karşı şiddetin ve 
suçun yükselmesi

Bu durum merkezi hükümetlerin çözebile-
ceği bir sorun olma eşiğini çoktan aşmıştır. So-

runların olumsuz etkileri en çok şehirlerde görül-
mektedir. Bu sebeple çözüm belediyelerin etkin 
bir şekilde devreye girmesiyle sağlanabilir.  Bu 
sorun ancak ve ancak sosyal belediyecilik uy-
gulamalarıyla çözülebilir. 

Sosyal Belediyecilik uygulandığında 
bir şehirde neler olur?
Sosyal Belediyecilik kavramı tanımı içerisinde 

kalınarak yapılacak olan bir belediyeciliğin so-
nucunda şu değişiklikler olacaktır.
• Anayasal bir görev olan “Sosyal Devlet” pren-
sipleri hayata geçecek
• Şehirde paylaşım duygusu gelişecek
• Şehrin imkânları şehirliyle paylaşılacak
• Yasal ve aynı zamanda insani bir görev olan 
yoksulluk ortadan kaldırılacak
• Şehirdeki kimsesizlerin kimsesi olunacak
• Şehirde yaşayanların şehirle olan duygusal 
bağları güçlendirilecek
• Şehre davranış biçimleri olumlu yönde 
değişecek
• Şehir sakinleri şehir donanımlarını kendi 
evlerinin donanımları gibi sahiplenecek
• Şehir sakinlerinin geldikleri yöreden şehre 
taşıdıkları değerler şehrin değerleriyle 
bütünleşecek
• Şehirde kendilerine dair bir gelecek tasarımı 
yapmaları temin edilecek
• Belleklerindeki kendi şehirlerine dair algıları 
olumlu yönde değişecek
• Nesiller arasındaki iletişim düzeyleri gelişecek
• Nesiller arasında sosyo-kültürel farklılaşma ve 
bilinç değişimleri bir dayanışma kültürüne dö-
nüşecek.

Sosyal Belediyecilik uygulamalarını bir başka 
çalışmada değerlendirmeyi düşünmekteyim. 
Zira kapsamı kitaplar dolduracak boyutlardaki 
‘Sosyal Belediyecilik’,  üzerinde ciddiyetle durul-
ması gereken çok boyutlu bir hizmet türüdür.


