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Genel Kurallar:

• Şehir ve Siyaset Dergisi iki ayda bir yayın-
lanır.

• Dergide, yerel siyaset, şehir hayatı, şehir 
yönetimi, şehirlerin tarihi ve doğal mirasları 
başta olmak üzere şehri, şehirliyi ilgilendiren 
alanlar ile ayrıca kısmi de olsa genel siyase-
tle ilgili yazılar yer alacaktır. 

• Dergide hakemli yazıların yanı sıra farklı 
düşünce ve değerlendirmeler ve uygula-
ma örneklerinin paylaşılabilmesi için hakem 
değerlendirmesinden geçmeyen yazılara 
da yer verilir. Hakemli yazılar, hakemin, 
hakemsiz yazılar ise editörlerin uygun bul-
ması durumunda yayınlanır. Yazarlara telif 
ücreti ödenmez. Hakemli yazılarda yazarlar-
dan başvuru ve hakem değerlendirme ücre-
ti alınmaz. 

• Şehir ve Siyaset Dergisi gönderilen yazılar 
için düzeltme önerisi yapmak, yazıları 
yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına 
sahiptir.

• Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın ya 
da yayınlanmasın iade edilmez. 

• Dergide yayınlanan yazılarla ile ilgili her 
türlü yasal sorumluluk, yazarlara aittir.

• Yayın dili Türkçedir. 

• Yazılar en fazla 5.000 kelimeden oluşmalıdır. 

• Yazılar Times New Roman yazı karakteriyle 
12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

• Hakemli olmayan yazılarda özet ve anahtar 
kelimelerin yer alması zorunlu değildir. 

• Yazılarda herhangi bir şahsa veya kuruma 
hakaret yer almamalıdır.

• Yazılar toplumumuzun etik anlayışına uy-
gun olmalıdır. 

• Yazıların telif hakkı Şehir ve Siyaset Dergis-
ine aittir. Yayınlanması için dergiye gönder-
ilen yayınların telif hakkının Şehir ve Siyaset 
Dergisine ait olduğu yazarları tarafından 
kabul edilmiş sayılır. Birden çok yazara ait 
yazılarda sorumluluk gönderen yazara aittir. 
Yazarları, Şehir ve Siyaset Dergisinde yayın-
lanan yazılarını isterlerse başka mecralarda 
da izin almaksızın yayınlayabilirler.   

• Şehir ve Siyaset Dergisi WEB ortamında da 
yayın yapmakta olduğundan, gönderilen 
yazıların derginin WEB sayfasında yayın-
lanması yazarlar tarafından kabul edilmiş 
sayılır. 

• İntihal Politikası: Yazarlar dergimize yazı 
gönderirken şu hususları doğrulamış kabul 
edilirler:

ŞEHİR VE SİYASET DERGİSİ
YAZIM KURALLARI
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• Yazının hiçbir bölümü diğer kaynaklardan inti-
hal edilmemiştir.

• Diğer kaynaklardan çıkarılan tüm içerikler için 
uygun referansla gösterilmiştir.

Hakemli Yazılarda Teknik Kurallar:

Ad-Soyad: Başlığının altında yazarlar ile ilgili 
bilgilere (ad-soyad) yer verilmemelidir. Yazının 
kim tarafından dergiye gönderildiği, dergi 
yöneticiler tarafından zaten görülebilmekte-
dir. Bu bilgiler, yazılar kabul edildikten sonra, 
yazılara editör tarafından eklenecektir.

Başlık: Başlık, yazının içeriğini yansıtmalı, Times 
New Roman, 12 punto, büyük ve koyu harflerle 
yazılmalıdır.

Özet: Yazının başında özet yer almalıdır. Özet, 
en az 100 en fazla 200 kelimeden oluşan, 
konuyu kısaca Türkçe (Özet) ifade eden bölüm-
dür. Yazar/yazarlar isterlerse Türkçe özet olmak 
şartıyla İngilizce Özet (Abstract) de ekleyebilir. 
Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 
3 en fazla 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler 
verilmelidir. Özet metni paragraf girintisi yapıl-
madan 10 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Ana Metin: A4 boyutunda, Microsoft Office 
Word belgesine, Times New Roman yazı stili ile 
12 punto, 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa 
kenarlarında 2.5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfa 
numarası verilmemelidir. Yazı metninde para-

graf girintisi yapılmamalı, paragraf aralarında 
1 satır (12 nk) boşluk bırakılmalıdır.

Bölüm Başlıkları: Yazıda ana, ara ve alt 
başlıklar kullanılabilir. Başlıklar numaralandırıl-
maz.

Tablolar ve Şekiller: Tabloların ve şekiller-
in numarası ve başlığı metin içinde bulunması 
gereken yerlerde olmalıdır. Tablo numarası 
ve başlığı, tablonun üzerine; şekil numarası ve 
isimleri ise şekillerin altına yazılmalıdır. Tablo nu-
maraları ve başlıkları iki yana yaslanmalı; şekil 
numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı 
şekilde yazılmalıdır.

Resimler: Yüksek çözünürlüklü olmalı ve resim 
adlandırmalarında, şekil kurallarına uyulmalıdır.

Atıflar: Yazıda yapılan alıntılara mutlaka atıf 
yapılmalıdır. Atıflarda belirli bir şart aranma-
maktadır. Dipnot numarası verilerek veya metin 
içinde parantez arası olarak da atıf yapılabilir. 
Atıflarda sayfa numarası olmak zorundadır. 

Kaynakça: Dergi çok alanlı olduğundan dolayı, 
yazım ve kaynak gösterme, tutarlı bir usul-
de olduğu sürece herhangi bir sitil veya tarz-
da olabilir. Bununla beraber yazar adları (ad-
soyad veya adın baş harfi ve soyadı), kitap 
veya makalenin adı, bir derleme kitap veya 
dergi içinde yer alan yazı ise yazının yer aldığı 
sayfa aralığı, basım tarihi, basım yeri ve basımcı 
kuruluşun adı verilmelidir. 
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EDİTÖRDEN

Şehir ve Siyaset Dergisi’nin ilk sayısı ile 
karşınızdayız. 

Şehir dedik; çünkü şehirler, insanoğlunun 
yerleşik hayata geçtiği tarihten beri dinlerin, 
fikirlerin, kültürün, sanatın, edebiyatın yanı sıra 
ekonominin ve siyasetin de merkezleri olmuştur. 

Siyaset dedik; çünkü birlikte yaşam, karşılık-
lı yararlar ekseninde dengenin oluşturulması ve 
uzlaşmanın sağlanmasını gerektirmektedir ve bu 
da siyaset demektir.

Dergimizde şehir hayatı, şehir yönetimi, 
şehirlerin tarihi ve doğal mirasları başta olmak 
üzere şehri, şehirliyi ilgilendiren alanlar ile ayrıca 
kısmi de olsa genel siyasetle ilgili yazılar yer 
alacaktır.

Dergimizin sayfaları hem akademisyenlere ve 
hem de uygulayıcılara açık olacaktır. Bu sebep-
le hakemli yazılar yanında hakem değerlendir-
mesine tabi tutulmayan yazıların da yer alması 
planlanmıştır. Ancak ilk sayımızda, ağırlıklı olarak, 
hakem değerlendirmesi yapılmayan yazılar bu-
lunmaktadır. İlk sayı olması sebebiyle dergimizin 
henüz akademik camiada duyulmamış olması 
sebebi ile böyle bir tercihin doğru olacağını 
düşündük. Ancak yazıların muhtevası ve 
yazarlarının kimliklerine bakıldığında aslında bu 
yazıların akademik anlamda da ne kadar değerli 
olduğu ortadadır.

Dergimizin her sayısında siyasi veya şehir-
le ilgili çalışmalar alanında öne çıkmış isimlerle 
röportajlarımız yer alacaktır. İlk sayıda konuğu-
muz AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş oldu. Sayın Kurtulmuş’un, dünyanın ne 
yöne evrildiği ve Pandemi Sürecinin yol açtığı/
açacağı değişimlere vurgu yapan açıklamalarını 
beğenerek okuyacağınızı umuyoruz.

Dergimizde sabit başlıklı bölümler bulunma-
makta ise de içeriğinde yer alan/almasını plan-
ladığımız konu başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz:  

Şehir-Toplum ve İnsan
Şehir ve Din
Şehir ve Felsefe
Şehir ve Tarih
Şehir ve Edebiyat
Şehir ve Hukuk
Şehir ve Kültür
Şehir ve Mekân
Şehir ve Yönetim
Şehir ve Çevre 
Şehir ve Teknoloji
Farklı Coğrafyalarda Şehir Yönetimi
Başarılı Uygulama Örnekleri
Genel Siyaset

İlk sayının hazırlıklarına başladığımızda, son 
yıllarda artık İsrail’in alışkanlık haline getirdiği, 
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sözde insancıl olan Batı’nın ise görmemek, 
duymamak, söylememek politikasına sıkı 
sıkı sarıldığı Kudüs Dramı tekrar yaşanmaya 
başlandı. İnsanlığın kadim şehirlerinden birinde 
yaşanan bu dram üzerine “Şehir ve Tarih” konulu 
ilk yazısında Mekke’yi anlatacak olan Prof. Dr. H. 
Ahmet Özdemir hocamız ile yapılan istişare so-
nucu ilk sayıda Kudüs tarihini özet olarak sunma-
yı tercih ettik. 

Dergimizde sadece yaptıkları hizmetleri an-
latmaları için değil, siyasete bakışlarını, öneri ve 
değerlendirmeleri sunabilmeleri için belediye 
başkanlarımızın da kendi yazdıkları yazılara yer 
veriyoruz. Çünkü belediye başkanları şehirlerin 
en etkin siyasi aktörleri arasında yer almaktadır. 

Prof. Dr. Naci Bostancı Hocamız, güçlü kale-
mi, zengin birikimi ve tecrübesi ile aramızda yer 
almaktadır. İlk yazısı “selamlama” mahiyetinde 
olmakla birlikte önümüzdeki sayılarda konuların 
daha detaylı kaleme alındığı yazıları ile sayfala-
rımızda yer almaya devam edecektir.  

İlk sayı olması sebebi ile “dosya konusu” 
belirlenmemiştir ancak önümüzdeki sayılarda 
dosya konuları olacaktır. Elbette söz konusu 
sayılarımızda dosya konusu olmayan ancak 
yukarıda belirttiğimiz alanlardaki yazılar yer 
almaya devam edecektir. 

İkinci sayımızda ağırlıklı olarak “Pandemi, Sü-
reci ve Sonrasında Şehirler” konusunu işlemeyi 
umuyor, hepinize iyi okumalar diliyoruz. 
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NİÇİN ŞEHİR VE SİYASET

IQNORM

Şehir, Farsça’da “şehr”1 kökeninden 
gelmektedir. Günlük dilde şehir yerine kent 
sözcüğü de kullanılmaktadır. Kent sözcüğü 
köken olarak incelendiğinde; Orta Asya 
Türklerince Şehir karşılığı olarak kullanıldığı 
ortaya çıkmaktadır. Soğdça’dan Türklerin 
diline geçen «kend” sözcüğü yaygın olarak 
kullanılmış: “Yarkend”, “Taşkend”, “Semizkend” 
(Semerkant) örneklerinde olduğu gibi birçok 
büyük şehirler bu adlarla adlandırılmıştır2.  Eski 
Türklerde “şehir” ve “kale” kelimesi karşılığı ola-
rak “Balık” kelimesi de kullanılmıştır. Bu günkü 
Çin sınırları içerisinde yer alan Uygur bölgesin-
deki tarihi kent “Beş Balık” ve “Ordu-Balık”, eski 
Uygur şehirleridir.

Şehrin çok farklı tanımları bulunmaktadır. 
Sosyologlar, tarihçiler, şehir plancılar, 
iktisatçılar, antropologlar, edebiyatçılar gibi her 
bir disiplinin kendilerine göre şehir tanımı yap-
mış olmakla birlikte, Türk Dil Kurumu Sözlüğün-
deki, nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet 
veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle 
tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı 
tanımı yaygın olarak kabul görmüştür. 

Şehirler sadece geçmişimizin hatıralarını, 
geleceğimizin umutlarını barındıran değil; aynı 
zamanda bizleri şekillendiren mekanlardır. Şe-

1.  http://www.tdk.gov.tr/tdksozluk/SOZBUL.ASP
2. ERGÜN, M. “Türk eğitim tarihi”, s.3

hirler, karmaşık yapıya sahip olan insanın, ken-
disi gibi karmaşık eseridir. Şehirleri insanlar inşa 
eder ama o şehirler aynı zamanda kendisini 
inşa eden insanları şekillendirir. Bu yüzdendir 
ki Shakespeare, “zaten İnsan demek, şehir de-
mektir” der.3

Şehirlerin tarihi aynı zamanda insanlığın 
tarihidir. Çünkü şehirler, insanların yeryüzünde 
varlıklarını sürdürme mücadelelerinin eseridir. 
Normal şartlar altında her akarsuyun denize 
ya da göle ulaşmaya çalıştığı gibi, insanlar 
da şehir hayatına ulaşmaya çalışmıştır. Çünkü 
insanlar sosyal bir varlık olarak birlikte yaşa-
maya mecburdur. İnsanların bir arada yaşama 
zorunluluğu yerleşim olgusunun temelidir. Bu 
toplumsal karakterin neticesi de ortak yerle-
şim yerlerini inşa etmeleridir. Bu yerleşim yerleri 
önce köy olarak tabir edilebilecek küçük ölçekli 
mekânlar iken, daha sonra çok sayıda nüfu-
sun yaşadığı büyük yerleşim yerleri olmuştur ki, 
bunlara da kent/şehir denilmektedir. Dolayı-
sıyla şehirler, insanın doğasının bir ürünü olarak 
ortaya çıkmıştır.4

Şehir demek aynı zamanda medeniyet 
demektir. Medeniyet, kelime olarak 
“şehirleşmek, şehir hayatını benimsemek”5, şe-

3. KAYA, Erol, “Kentleşme Ketlileşme”, İşaret yayınları, İstan-
bul  20017, s:7
4. KAYA, Erol, “Kentleşme Ketlileşme” s: 13
5. KAZICI, Ziya, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, s: 17 
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hirli, şehirlilere özgü yaşam tarzı olarak tanım-
lanmaktadır. Medeniyet kavramı, Arapçada 
“medine” kelimesinden türetilmiştir. Medine 
kelimesi de Me-de-ne fiil kökünden gelmekte 
olup, ikamet etmek manasındadır. Arapçada 
Küçük yerleşim yerlerine “belde” denirken, bü-
yük yerleşim yerlerine ise “medine” denilmek-
tedir.6 Batıda da medeniyetin karşılığı “civilisa-
iton” kelimesidir. Latince “civitas” kelimesinden 
türetilen “civilization” kelimesi ve türevleri, Türk-
çedeki medeniyet gibi, kök manası itibarı ile 
“medine” yani şehir ile ilgilidir.

Şehirler din ile iç içe mekanlardır. Bilinen 
en eski şehirlerin (Mezopotamya) her birinin 
bir tapınak etrafında gelişmesi şehir ile dinin 
iç içe geçmesinin örnekleridir. İslam şehirli 
olmayı önceleyen bir dindir. Bu sebepledir ki 
Peygamberimiz Yesrib’e hicret ettiğinde bu-
ranın bir şehir haline gelmesi işçin gerekli ku-
rumsallaşmayı başlatmış, çok kültürlü hayatın 
gereği olarak Medine Vesikası diye bilenen an-
laşmayı imzalamıştır. Razi şunları söylemekte-
dir: “Bil ki insan, tabiatı itibarıyla medenî olarak 
(yani toplu halde yaşama ihtiyacı içinde) yara-
tılmıştır. Çünkü bir insanın işleri ancak, böyle bir 
sistem içinde tam olarak karşılanır. Dolayısıyla 
bu ziraatçı, şu değirmenci, öbürü ayakkabıcı, 
falanca dokumacı, öteki terzi vs. olur. Netice 
olarak diyebiliriz ki, her biri kendi işini yaparak, 
hepsinin işlerinin toplamı ile cemiyetin düzeni 
sağlanır. Böylece, insanın yaratılıştan medenî 
bir varlık olduğu sabit olmuş olur.”

Her göçebe topluluk da zamanla şehirleş-
meyi istemektedir. Bedevi insanlar daha çok 
asgari geçim için gerekli ihtiyaçları temin için 
çalışmaktadır. Şehirleşme ile birlikte zaruri ol-
mayan ihtiyaçlar da ortaya çıkmakta ve bu ih-
tiyaçların karşılanması için gereken çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu da zamanla mimarlık, sanat 
gibi farklı alanlarda da ürünleri ortaya çıkar-
maktadır. Dolayısıyla şehir hayatı bir yandan 

MÜ İlahiyat Fakültesi yayınları
6. TEKİNEŞ, Ayhan, Ruh ve Mana Medeniyetine Doğru, Yeni 
Ümit Dergisi

yardımlaşma ve iş birliğinin daha geniş alana 
yayılmasını sağlarken, diğer yandan da mima-
ri, edebi, fikri, sanatsal alanlarda da farklı zen-
ginleşmeyi getirmektedir. Aynı zamanda var 
olan bu yapıyı korumak için de devlet sistemi 
dahil olmak üzere toplumun sevk ve idaresi için 
de bir dizi yeni kurallar ve kurumlar ortaya çık-
maktadır. Bu da beraberinde “siyaset” olgusu-
nu zaruri kılmaktadır. Bu sebeple siyaseti, şehir 
hayatının doğurduğu söylenebilir.

Siyaset Arapça bir sözlük olup, Sözlükte “bir 
nesneyi düzgün ve iyi durumda bulunması için 
özenle gözetip korumak; hayvanı ehlileştirmek, 
atı terbiye etmek” gibi anlamlara gelmektedir. 
Siyâset, “toplumun işlerini üzerine alma, yürüt-
me, yönetme işi, insan topluluklarını yönetme 
sanatı” şeklinde tanımlanır.7 Bu sözcüğün Batı 
dillerinde karşılığı politikadır. Polis (kent-site) 
kökünden türeyen Politika (politics) kelime-
si, kökleri Eski Yunan düşünce geleneğine da-
yanmakta olup, kent (site) devletinin yönetimi, 
devlet ile ilgili faaliyetleri anlatmak için kullanı-
lır. Aristo, Politika adlı eserini yazarken, bir an-
lamda siyaset biliminin temel tartışma konula-
rını da (siyasi rejimler, anayasa, devletin işleyişi, 
iyi yönetimin gerekleri vb.) ele alarak insanoğ-
lunun doğası gereği politik bir hayvan (zoon 
politikon) olduğunu belirtmiştir.8

Siyaset şehir hayatından doğmuş ve şehir 
hayatı için de kaçınılmazdır. Çünkü siyaset uz-
laşma sanatı olarak, çok farklı çıkar ve beklenti-
leri olan insanlardan oluşan toplumun belirli bir 
düzen ve kurallar içerisinde yaşamasını temin 
eden bir uğraştır. Siyaset aynı zamanda kıt olan 
kaynakların sınırsız olan talepler çerçevesinde 
dağıtımı ile ilgili karar ve uygulamalar demektir 
ki, bu da bir şehirde yaşayan toplum için 
kaçınılmaz olan uygulamalardır. Ve siyaset aynı 
zamanda iktidar olma, iktidar olarak gerekli 
düzeni kurma ve sürdürme çabasıdır ve şehir 

7.  KÖSE, Hızır, Murat, “Siyaset”, TDV İslam Ansiklopedisi, 
c.37: 294-299, s: 294
8. ERDEM, Tevfik, “Siyaset Nedir”, https://www.sde.org.tr/
tevfik-erdem/genel/siyaset-nedir-kose-yazisi-14935
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hayatı için olmazsa olmaz bir şarttır. Bu zorun-
luluk ta siyasetin şehirlerde doğmasına sebep 
olmuştur. Bu sebeple Okumuş’un “Siyaset şeh-
rin çocuğudur”9 sözü bir gerçeğin ifadesidir.

Siyaset şehirde doğduğu gibi devletler de 
şehirlerden doğmuştur. Önceleri şehir devlet 
biçiminde olan yapıların zamanla diğer şehir-
leri de kapsamlarına almaları ile adına devlet 
dediğimiz yapılar ortaya çıkmıştır. Bu sebeple 
şehirler devleti de siyaseti de doğuran mekan-
lardır. 

Devletler şehir-devlet biçiminde doğmuş, 
zamanla birkaç şehrin birleşmesiyle çok şehirli 
devletler oluşmuş ve giderek imparatorluklar 
tarih sahnesinde yerini almıştır. Fakat bu sü-
reçlerde şehirler önemlerini korumayı da ba-
şarmıştır. Çok şehirli devletlerde de imparator-
luklarda da şehirler kısmi de olsa özerkliklerini 
korumuş, kendilerine ait ekonomileri ve hatta 
askeri yapılanmaları olmuştur. Öyle ki birçok 
devletin zayıflamasıyla birlikte bu şehirlerden 
daha güçlü olanlar zamanla yıkılan devletin 
yerine yeni devletin çekirdeğini oluşturmuştur. 
Roma gibi bazı şehirler ise kendi adları ile anı-
lan imparatorluklara dönüşebilmiştir.

Günümüzde ulus devletler ve modern dev-
letin yönetimleri kurumsallaşmış ve bu yapıla-
rın merkezle olan sıkı bağları sebebi ile devlet 
yönetiminde şehirlerin etkisi bir hayli azalmış, 
hatta birçok zaman merkezi yapının yereldeki 
uzantısına dönüşmüştür. 

Yukarıdaki değerlendirmeleri yaparken ta-
rihte kalmış dönemlere öykünme söz konusu de-
ğildir. Günümüzde şehir yönetimlerinin özellikle 
de üniter devletlerde varlığını beklemek doğru 
bir yaklaşım olmayacaktır. Her ne kadar günü-
müzde küreselleşme ile beraber yerelleşmenin 
önem kazandığı ve bu süreçte ulus-devletlerin 
yerini şehirlerin almaya başladığı yönünde de-
9.  Ahmet Okumuş’un bu ifadesi için bkz: https://www.
kocaeli.bel.tr/tr/main/news/kultur/15/siyaset-sehrin-cocu-
gudur/35031

ğerlendirmeler varsa da yaşanan süreç bu de-
ğerlendirmeleri doğrulamamaktadır. Hatta bu 
yöndeki propagandanın, ulus-devletlerin yerini 
onlardan daha zayıf olan yerel yapılanmaların 
almasını isteyen çok uluslu şirketlerin eseri oldu-
ğu yönünde dikkate alınması gereken yorumlar 
da bulunmaktadır. Kendisi devasa topraklara 
sahip olan Amerika’nın başta Orta Doğu olmak 
üzere sömürdüğü coğrafyalarda bulunan dev-
letleri küçük devletçiklere bölme gayretleri de 
yerel yapıların öne çıkarılma çabalarına soru 
işareti ile yaklaşılmasını gerekli kılmaktadır.

Şehir ve Siyaset Dergisi, şehirlerin siyasal 
özerkliğini savunmanın, sömürgeci güçlerin 
beklentileri doğrultusunda hareket etmek 
olduğuna inanmakta ama buna mukabil 
siyasetin toplum yararına daha etkin olarak 
yürütülmesi için şehirlerden beslenmesi ge-
rektiğini Savunmaktadır. Çünkü şehirler, sosyal, 
kültürel, edebi, sanatsal faaliyetlerin merkezi 
olarak çok boyutlu ilişki ağlarına sahip olduğu 
için siyasetçi yetiştirme mekanlarıdır. 

Yerel siyaset tam bir siyaset okuludur. Bugün 
dünyanın birçok ülkesinde yerel siyasetten ge-
len siyasetçiler merkezi yönetimde önemli roller 
üstlenmiştir. Dünyanın bazı büyük şehirlerinin 
belediye başkanları parti lideri ya da ülkesinin 
devlet başkanı olabilmiştir. Örneğin 1957 yılında 
Berlin Belediye Başkanı olan Willy Brandt, 1969 
yılında Almanya Başbakanı olmuştur.  Fran-
sa’da Jacques Chirac, Paris Belediye Başkanlığı 
ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanlığı göre-
vini yürütmüştür. Yakın tarihimizden bir örnek 
Filipinler’de yaşanmış; 22 yıl Davao kentinin be-
lediye başkanlığını yürüten Rodrigo Duterte 
2016 yılında Başbakan seçilmiştir.  Bu tabloda 
en önemli etken yerel yönetimlerde elde edi-
len siyasi deneyimin genel siyaset açısından 
önemli bir kaynak oluşturmasıdır. 

Yerel yönetimler öncelikle halka en yakın si-
yasi birimlerdir. Bu açıdan yerel yönetimlerde 
siyaset yapanların halkla ilişkileri, halkın talep 
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ve isteklerine karşı duyarlıkları, halkın beklenti-
lerini ölçme kapasiteleri, dolayısıyla da siyaset 
üretme kapasiteleri oldukça güçlü olduğu için 
merkezi siyasette başarılı olmaktadırlar. Öte 
yandan yerel yönetimler aynı zamanda proje-
lerin hayata geçirildiği, şehir ölçekli yatırımların 
gerçekleştirildiği bir uygulama alanıdır.

Yerel yönetimlerde görev üstlenmiş olanlar 
sadece siyaset teorisi, siyasi polemik ve çatış-
ma ve uzlaşma yönetimleriyle değil aynı za-
manda hizmet üretme tarafıyla da tecrübe 
kazandıkları için genel siyasete katıldıklarında 
buralarda edindikleri projeci, yatırımcı ve hiz-
met üreten tarafları ülke açısından önemli kat-
kılar sunmaktadır. Tabi yerel yönetimler aynı 
zamanda da yerel meclislerde uzlaşma kültü-
rünü de güçlendirmektedir. Başkanın partisin-
den olan meclis üyeleri ile muhalefet meclis 
üyelerinin genellikle uzlaşması aranılan ve iste-
nilen bir durumdur. Bu açıdan başarılı belediye 
başkanları çatışmayı yönettikleri kadar uzlaş-
mayı da yönetme becerisini yerel yönetimlerde 
güçlü bir şekilde kazanmaktadırlar. Böylelikle 
yerel siyasette başarılı olan aktörler ülke siya-
setine de önemli katkılar sunabilecek bir kaza-
nım elde etmektedirler. 

Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tecrübesi ile 
merkezi siyasette güçlü ve yadsınamaz bir rol 
üstlenmiştir. Öncelikle İstanbul gibi bir şehrin 
belediye başkanlığını kazanma tecrübesi, ka-
zandıktan sonra Türkiye’nin en sorunlu beledi-
yesi olmasına rağmen orada edindiği yönetim 
başarısı Merkezi hükümetteki yönetim başarı-
sına çok önemli katkı sağlamıştır. Öte yandan 
İstanbul gibi büyük bir şehirde elde edilen ba-
şarı aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan’ın 
siyasal yürüyüşündeki başarıyı tetiklermiş ve 
desteklemiştir. Bugün aslında AK Parti iktidarını 
oluşturan arka planda Recep Tayyip Erdoğan’ın 
güçlü bir yerel yönetim aktörü olmasının payı 
vardır. O nedenle zaman zaman 1994’e vurgu 

yapılması, Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Beledi-
ye Başkanlığı dönemindeki başarılarına atıfta 
bulunulması şaşırtıcı değildir. Recep Tayyip Er-
doğan’ın liderliğine ve AK PARTİ hükümetlerinin 
iktidar başarısına baktığımızda yerel yönetim-
lerin ne kadar güçlü bir demokrasi okulu ve ne 
kadar güçlü bir siyaset okulu olduğu daha net 
görülecektir. Bu sadece Recep Tayyip Erdoğan 
örnekliğinde böyle değil, merkezi siyasette rol 
üstlenen birçok belediye başkanının siyasal hi-
kayesine baktığımızda benzer şeyleri görme-
miz mümkün olacaktır. 

Bütün bu örnekler yerel yönetimlerde başa-
rılı olmuş olan siyasetçilerin genel siyasette de 
başarılı olabileceklerinin göstergesidir. Bu açı-
dan “Şehir ve Siyaset Dergisi” aynı zamanda 
bir siyaset okulu ve demokrasi okulu olan yerel 
yönetimleri desteklemeyi, yerel yönetimlerin 
bilgi, beceri ve tecrübe ihtiyacına destek ver-
meyi demokrasiye ve Türk siyasetinin niteliğine 
destek vermek olarak görmektedir. Bu nedenle 
“Şehir ve Siyaset Dergisi” aynı zamanda bir ta-
rafıyla da bir siyaset okulu, bir demokrasi okulu 
olmayı hedeflemektedir. Türkiye’de demokrasi 
ve siyaseti güçlendirmenin yerel siyaseti güç-
lendirmekten geçtiğine olan inancıyla mesele-
lere yaklaşmayı denemek istemektedir.

Bu çerçevede dergimiz aynı zamanda yerel 
yönetimler için bir platform olmayı, yerel siya-
setin meselelerinin tartışıldığı bir zemin olmayı, 
yerel siyasetin taleplerinin merkezi yönetime 
taşınmasının aracılığını yapmayı üstlenmek is-
temektedir. 

Yerel siyasetin ve yönetimlerin taleplerinin, 
beklentilerinin, ihtiyaçlarının merkezi yönetim-
de daha etkin olabilmesi için katkı sağlama-
yı hedeflemektedir. Bu açıdan ülkemizin hem 
akademik birikimi hem siyasi birikimi hem de 
düşünce birikimini seferber etmek ve katkılarını 
sağlamak için “Şehir ve Siyaset Dergisi”nin say-
faları bir imkân olmayı istemektedir.
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TOPLUMSAL DÜZEY VE FİKİRLER

Prof. Dr. NACİ BOSTANCI

Fikirler, inançlar, siyaset, toplumsal ilişkiler 
veya insan insana ilişkiler neden bahsederseniz 
bahsedin burada tayin edici bir durum olarak 
toplumların gelişmişlik düzeyi öne çıkar. Bu ge-
lişmişlik meselesi uzun bir süredir toplum bilimiy-
le uğraşanların da ilgisini çeken bir konudur. O 
yüzden çeşitli skalalar düzenlenir, gelişmişlik kıs-
tasları üzerinden hangi toplum nerede duruyor 
tarzında listeler yayınlanır, toplumla sahip oldu-
ğu aşama arasındaki ilişkilere dair çeşitli muka-
yeseli çalışmalar ortaya konulur. Weber’in otori-
te türlerinden Marks’ın tarihi bir ilerleme olarak 
gören ve ilkel komünal düzen diye başlayan 
sınıflaması, Comte’nin keza teolojik, metafi-
zik, pozitif aşamalar şeklindeki tasnifi ilk akla 
gelenlerdir. 

Günümüze doğru daha yaygın bir şekilde 
kullanılan ve bizim çocukluğumuzda Türkiye’yi 
yerleştirdikleri kategori bakımından onur kırıcı 
bulduğumuz, az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan 
ülkeler ve nihayet gelişmiş ülkeler şeklindeki dü-
zenleme halen yaygın bir şekilde kullanılmakta-
dır. Çocukluğumuzda bize az gelişmiş diyenlere 
kızar daha teselli edici bir aşama olan gelişmek-
te olanı tercih ederdik. Bugün Türkiye’yi birçok 
nitelik bakımından gelişmiş ülkeler arasında 
saymanın daha doğru olacağını söyleyebiliriz, 
ancak buradaki tartışma içte ve dışta sürmeye 
devam etmektedir.  

Zaman içinde çok çeşitli listeler yapılmaya, 
bunun üzerinden dünya ilkelerine sıralar atfedil-
meye başlandı. Ancak kritere göre sıralamada 
yerleri değişen ülkelerin hali nasıl tanımlanmalı 

sorusuna verilen cevapların niteliği sübjektif de-
ğerlendirmelerin, siyasal aidiyet ve yönlendirme 
çalışmalarının hayli etkisi altında kaldı diyebiliriz. 
Tüm bu çabaların konumuz bakımından önemli 
yanı toplumlardaki ilişkileri, fikirleri anlama ba-
kımından gelişmişlik düzeyinin bilinmesinin ge-
rekliliğidir. Böylelikle fikirle düzey arasındaki ilişki-
nin nispeten nesnel analize imkân veren özelliği 
üzerinden bir çözümleme yapabilmek mümkün 
hale gelmektedir. 

Bu şunun için önemlidir: İnsanlar hayatlarını 
mukayeseli bir şekilde görmekten çok bir doğa 
durumu olarak algılamak ve böylelikle bir sahih-
lik algısı üzerinden yürütmek isterler. Çünkü insan 
“yanlış bir hayat yaşamak istemez”. Fakat he-
men burada dünyamız bilgimiz kadardır sözünü 
burada anmak gerekir. Bilgimiz arttıkça dünya-
mız değiştiğine göre bilgimizi artıran bir vasat 
olarak toplumun değişimi ve gelişimi bize dün-
yamızın da genişleyeceği vaadini verir. Bu vaat 
ise yaşadığımız hayatın köklerinin sahihlikte de-
ğil değişime açık toplumsal durumda bulundu-
ğunu bize fısıldayarak meselenin sandığımızdan 
daha karmaşık olduğunu belirtir. 

19. yüzyılda Tanzimat döneminin çalkantıları 
içinde yaşayan “iyi bir Müslümanın” kendine at-
fettiği kimlik, dünyayı kavrama biçimi, impara-
torluğa biçtiği değer ile 21. Yüzyılda yine “iyi bir 
Müslümanın” aynı konulardaki tutumu arasın-
da önemli farklar doğduğunu düşünmek hâk-
li ve yerindedir. Yaklaşık 160 yıllık bir süre içinde 
değişen çok sayıda unsur vardır. İmparatorluk 
dağılmıştır, geniş kesimleri derinden etkileyen 
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milliyetçilik akımları önem kazanmıştır, o günün 
dünya güçleri ve onların stratejileri ile bugünkü-
ler değişmiştir, Türkiye’nin konumu ve yeri farklıdır, 
nihayet modernleşme ile yakın ilişki neticesinde 
İslami tefekkür yeni isimler, kitaplar, ekoller çer-
çevesinde derinlik kazanmıştır. Bunlar hemen 
bizim ilk elde söylediklerimiz. Bunların dışında 
hayatın ayrıntılarına nüfuz etmiş nice değişimin, 
evlerin, yolların, teknolojinin, ilişkilerin çok kat-
manlı etkisini de elbette düşünmek gerekir. (Bu 
konuda akademik çalışmalar kadar edebi eser-
lerin de katkısının olacağı unutulmamalıdır.)

Toplumsal düzey ile fikirlerin, inançların, siya-
setin ve akla her ne geliyorsa onun arasındaki 
derin ilişki sadece bir zaman ve içerik farklılığı 
anlamına gelmez. Eğer toplumsal gelişmişlik dü-
zeyi medeni bir istikamette ilerliyorsa, bu aynı 
zamanda toplum içindeki kesimlerin, grupların 
nihayet birebir insanların ilişkilerine bir tolerans, 
anlayış, kabulleniş, sadece slogan olarak değil 
içsel olarak da farklılıkların birbirini tamamla-
maya yönelik anlam kazandığı bir kozmopolit-
lik olarak yansır. Çünkü başka kesimlerle ilişkileri 
sınırlı, kendi “hakiki dünyası”na kapanmış, başka 
türlü bir hayatı maddi şartlar ve moral unsular 
itibariyle mümkün görmeyen, bunun doğurduğu 
grup taassubunu inancın hakikatine bir karine 
olarak okuyan gruplardan müteşekkil bir top-
lumla, gruplar arası geçişlerin esnekleştiği, altını 
çizerek belirtmeliyim ki şehirli, toplumu grup üze-
rinden değil grupların varlığıyla mevcut cemiyet 
üzerinden kavrayan aklın egemen olduğu bir 
toplum birbirinden derin şekilde ayrılır. Her ikisin-
de de aynı fikirler inançlar bulunsa dahi bunların 
kavranma biçimi ve ilişkilere sirayet eden niteliği 
arasında uçurumlar vardır. 

Son paragrafta altını çizdiğimiz konu şehirli-
liktir ve bunun nedeni, konumuz bakımından şeh-
rin ve şehirliliğin eşsiz bir ehemmiyet taşımasıdır. 
Şüphesiz teknoloji, siyaset, bilimler, kurumlar her 
biri ayrı ayrı bu değişimin hem failleri hem de 
sonuçlarıdır. Şehir ve şehirlilik toplumsal zemin 
ve iddia ettiği normatif unsurlar bakımından 

düşünce hayatımıza ve ilişkilerimize derinlik ve 
zenginlik kazandırır, aynı zamanda toplumu 
birbirinden memnun grupların daha birbirine 
yakınlaştığı bir yapı haline getirir. 

Şehir ve şehirlilik konusunun hayli verimli 
bir külliyata sahip olduğunu ve sürekli bunlara 
yenilerinin katıldığını söyleyebiliriz. Eflatun’un 
Devlet’inden, Aristo’nin Politika’sına, Roma’nın ız-
gara modeli şehirlerinden İbni Haldun’un o muh-
teşem bedevi ve hazeri ümran ayrımına, Asya’da 
ticaretle büyüyen şehirlerden Avrupa’daki laik 
komünlere ve nihayet modern zamanların şe-
hirlerine kadar geniş bir tarihsellik içinde yer alan 
şehirlerin mekanı oldukları insanları kendilerini 
anlamaya da çağırmaları olağandır. 

İnsanın yeryüzündeki hikâyesini bu kadar 
etkileyen bir toplu hayat birimine gösterilen bu 
etki elbette yerindedir ve sürdürülmelidir. Şehir ve 
Siyaset dergisinin de bu manada ülkemizde olup 
bitenleri ve yakın tarihte yaşananları anlarken 
şehir üzerinden bir kavrama imkânı sunması son 
derece saygıdeğerdir.

Modern iletişim teknolojilerinin okumak yeri-
ne “şöyle bir bakmak” “anlamak” yerine “izlenim 
edinmek” kavramak” yerine “esinlenmek” vb. 
etkilerinin yoğun şekilde tartışıldığı bir zeminde 
okuyucusuna yaşamaktan öte anlayarak ya-
şamak, bu dünyada kendi başına bir bireyin sui 
generis hayatı olarak değil tarihsel olarak gelmiş 
geçmiş insan kardeşlerinin hikâyesinin bir özeti 
olarak kavradığı bir dünyada yaşama çabaları-
na destek verici yayınlarının önemi açıktır. 

F. Kafka, “İyi kitaplar içimizdeki buzdan de-
nizi kılıcıyla parçalayan kitaplardır,” demişti. İyi 
dergiler de öyledir. Okursunuz ve onun size “an-
lattığım senin hikâyendir” diye seslendiğini du-
yarsınız. Şimdilik bu dergiye giriş mahiyetinde bir 
yazı olarak karşılanmasını umut ettiğim bu kısa 
yazının ardından inşallah konuları daha geniş bir 
şekilde ele alma imkanına gelecek sayılarda ka-
vuşuruz. 
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Prof. Dr. Numan Kurtulmuş:
‘Türkiye’nin yükselişine tüm insanlık

şahitlik edecektir’

Röportaj

Şehir ve Siyaset: İkinci Dünya Savaşından 
sonra kurulan Dünya Düzeninin bugün 
geldiği noktayı nasıl görüyorsunuz?

Numan Kurtulmuş: İkinci Dünya savaşından 
sonra uluslararası politikayı şekillendiren, Soğuk 
Savaş kurallarıydı. Bu bağlamda şekillenen 
iki kutuplu bir dünya düzeni vardı; Doğu Blo-
ku Sovyetler Birliği etrafında şekillenirken, Batı 
Blokunda ABD VE NATO ülkeleri vardı. 1979’da 
İran’daki İslam Devrimi ve aynı yıl Sovyetlerin 
Afganistan’ı işgali ile, yeni bir dünya düzeni-
nin ilk sinyalleri geliyordu aslında, her iki olay 
da büyük bir tedirginlik ve şaşkınlık yaratmış-
tı. Ama asıl şaşkınlık 1985’te gelecekti, 
Sovyetlerin aldığı ‘’glasnost’’ karar-
larıyla, Sovyet bloku çözülünce, bu 
durum Batı’nın veya liberalizmin 
büyük başarısı olarak hatta ‘’ta-
rihin sonu’’ olarak adlandırıldı. İki 
kutuplu dünya son bulmuştu böy-
lece. Doğu-Batı cepheleşmesi 
ortadan kalkmış, Sovyetler Birliği 
dağılmış, Doğu Avrupa 
ve Balkanlardaki 
demir perde re-
jimleri devrilmiş 
ve 1990’daki ilk 
Körfez Kriziy-

le birlikte, artık yeni karşıtlık, Batı/Doğu değil, 
Batı/İslam haline getirilmişti. 11 Eylül 2001’deki 
İkiz Kuleler faciasıyla birlikte ABD’nin ‘’şer ekse-
ni’’ olarak tanımladığı bir hat oluşturuldu; Ku-
zey Kore ve Küba’nın yanı sıra, İran, Irak, Suriye, 
Afganistan, o zamanların Birmanya’sı, Belarus, 
Zimbabve gibi ülkeler vardı bu eksende. O ta-
rihten sonra bu ülkeler ya işgal ve savaş veya 
ciddi iş karışıklıklar ve ağır sonuçlu iç darbelere 
maruz kaldılar. Özetle, bugün geldiğimiz nok-
tada dünya düzeninden daha çok düzensizli-
ğinden bahsedebiliriz. Dünya küresel salgınla 
birlikte ciddi bir insanlık krizinden geçerken, 

insanlığın selametinin daha fazla 
savaş ve çatışamalarla değil 

de daha fazla dayanışma ve 
ortak kabullerden geçtiğini 
farkına varmak zorundayız. 
Dünyamızı tehdit eden küre-

sel krizler hakkında çatışmacı 
tezlerden çok, yapıcı ve birleş-

tici tezlere ihtiyacımız olduğu 
gayet açıktır. 

Şehir ve Siyaset: Cumhurbaş-
kanımızın “Dünya Beşten Bü-

yüktür” söylemi ile dile getirmeye 
çalıştığı temel sorunlar nelerdir?

Numan Kurtulmuş: Dünyanın en 
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büyük ihtiyacı olan adaleti hem küresel si-
yasal mimaride hem küresel ekonomik mi-
maride sağlamak zorundayız. Birleşmiş Mil-
letler, artık milletlerarası sorunlarda çözüm 
üretemiyor ne yazık ki. Zira veto hakkı olan 
5 ülke, kendilerini sınırlayacak hiçbir kararı 
BM’den geçirtmiyorlar. BM’deki adalet krizi 
hat safhada, hatta BM, veto hakkı olan bu 5 
ülkeden ibarettir bile diyebiliriz. Artık küresel 
krizlere cevap veremeyen bu köhne yapının 
değişmesi icap ediyor. Sömürgecilik dönemi 
geride kaldı derken bir bakıyorsunuz Fransa 
Nijer’i hala sömürmeye devam ediyor. İşgal 
devleti İsrail’in Filistinde işlediği insanlık suç-
larını içeren dosyalar üstüste dizilse gökyü-
züne ulaşır ama yine bir çare yok, çünkü ABD, 
BM’de İsrail ile ilgili somut bir adım atılmasını 
her seferinde engelliyor. Ramazan ayının son 
günlerinde Siyonist rejimin Mescidi Aksa ve 
Filistin’e karşı topyekün saldırısı bırakın dur-
durmayı mevcut küresel sistem tarafından 
özendiriliyor. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözü işte 
bu koşullarda söylenmiş, tüm dünya ülkeleri-

nin özellikle mazlum coğrafyaların ortak sesi 
olan bir başkaldırıdır.

Şehir ve Siyaset: Pandemi sonrası dünya si-
yasetinde köklü değişimler bekliyor musu-
nuz? Eğer değişim bekliyorsanız, bu deği-
şim ne yönde ve nasıl olacaktır? Özellikle de 
gelişmiş ülkelerin aşıya erişim konusundaki 
bencil tutumlarının insanlık vicdanındaki 
etkisi sizce nasıl olacaktır?

Numan Kurtulmuş: Pandemi sonrasında in-
sani dayanışmanın bir mecburiyet olduğunu 
öğrenecek tüm ülkeler. Bu öyle bir hastalık ki, 
tek başına ülkenizi kurtarmanız yetmiyor, kü-
resel dolaşım bu kadar yoğunken, uluslararası 
öğrenci, işçi, iş insanı, diplomat, göçmen, tu-
rist hareketliliği ortadayken, ilişkiler bu kadar 
griftken, homojenizasyonu nasıl sağlayacak-
sınız. Dünyada steril hiçbir yer kalmamıştır. Yani 
tüm dünyada hastalık kalksa sadece bir ülke-
de devam etse bile hepimiz tehdit altındayız. 
Yani, aynı atmosferi soluyan herkes bugünay-
nı kaderi paylaşmaktadır. Koşullar bizi küresel 
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dayanışmaya zorluyor. İnsanlık için mecburi 
istikamet daha fazla dayanışma, daha fazla 
işbirliği,  daha fazla adalet yönündedir. Açık-
çası küresel barış ve selamet için böyle olmak 
zorundadır.Aşıya erişim konusundaki bencillik-
ten de tüm ülkeler kaçınmalıdır. Aşı milliyetçili-
ği henüz ilk aşamadadır, küresel adaletsizliğin 
yeni bir göstergesi olacaktır. Bunun bir çözüm 
olmayacağını er geç herkes anlayacak ve aşı/
aşı olma hakkı tüm insanlığın ortak hakkı ola-
caktır. 

Şehir ve Siyaset: Pandemi sürecinde ülke-
miz içeride ve dışarıda başarılı bir sınav ve-
rebilmiş midir?

Numan Kurtulmuş: Pandemi sürecinde özel-
likle sağlık çalışanlarımızla ne kadar gurur 
duysak azdır, doktor, hemşire, hastane gö-
revlisi, laborant, eczacı her birisi birer cesaret 
ve fedakarlık abidesi olarak hizmet verdiler, 
vermekteler. Keza Vefa gruplarımız, sosyal an-
lamda, maddi, manevi destekleriyle her an 
yanımızda oldular. Bizim güçlü aile değerle-
rimiz de bu noktada devreye girmiştir, aile ve 
akraba ilişkileri, maddi destek anlamında ilk 
bakışta gözle görülmeyen pek çok yarayı sar-
mıştır. Bir yılı aşkın bu süreçte, ekonomiyi canlı 
tutmak ile tıbbi tedbirleri eksiksiz almak ara-
sında optimum dengeyi koruyarak salgınla 
mücadeleyi sürdürüyoruz. Hastalığın 2. en yük-
sek seviyelere ulaştıktan sonra kontrol altına 
alınmaya çalışıldığı şu günlerde milletimiz sa-
bırla tedbirlere uymaya devam ediyor, bu sa-
bır için medyunu şükranız milletimize diyorum.  
 
Şehir ve Siyaset: Ülkemizde 2018 yılından 
beri uygulanmaya başlanan Cumhurbaş-
kanlığı Yönetim Sistemini, 3 yıla yaklaşan 
uygulamaları da göz önüne aldığınızda na-
sıl değerlendiriyorsunuz?

Numan Kurtulmuş: Küresel salgınla birlikte bir 
kez daha gördük ki, Başkanlık sistemi, yeniden 
güçlü, Büyük Türkiye ideali için en uygun olan 

sistemdir. Hızlı karar alma ve hızlı organize 
olabilme yeteneğiyle Başkanlık sistemi, iler-
leme hedeflerine odaklanmada ve başarı-
lı politikalar sürdürmekte Türkiye’mizin hızına 
hız, gücüne güç katmıştır. Doğu Akdeniz’deki 
etkinliğimiz, savunma sanayiindeki atılımla-
rımız, denizlerimizdeki doğalgaz keşiflerimiz, 
milli otomobil ve milli enerji politikalarımız, 
Başkanlık Sistemi’nin sağladığı yönetsel hız 
imkanlarıyla yakından ilgilidir. Kaldı ki, milleti-
miz cumhurbaşkanlığı sistemine sebepsiz yere 
geçmemiş, eski dönemlerdeki parlamenter 
sistemin dezavantajlarını geride bırakmış, o 
dönemlerde yaşanan kısa ömürlü, istikrarsız 
koalisyonları ve kaoslu günlerin tecrübesi ile 
cumhurbaşkanlığı sistemine karar vermiştir.

 
Şehir ve Siyaset: Yakın gelecekte Türkiye’nin 
dünya dengelerinde konumu hakkında ön-
görüleriniz nelerdir?

Numan Kurtulmuş: Hiç kuşkusuz yeni bir dün-
ya kuruluyor. Türkiye, geleceğin dünyasında 
hem jeopolitik konumu, hem tarihsel birikimi,  
hem güçlü demokrasisi ile önemli bir yerde 
olacaktır. Önümüzdeki dönemde, yeni güç 
denklemleri içinde bölgesel bir güç ve küre-
sel bir aktör olarak Türkiye’nin yükselişine tüm 
insanlık şahitlik edecektir. Türkiye hakkaniyeti, 
adaleti, insanlığı, vicdanı, insafı temsil eden 
medeniyet değerleri ile tüm mazlumların ön-
cüsü ve sözcüsü olmaya devam edecek. Ge-
lecek, insani dayanışmanın daha çok konuşu-
lacağı bir zaman dilimi olacaktır, dünyadaki 
ekonomik kriz yanı sıra, çevre ve iklim krizlerini 
ve hatta su krizlerini de göz önüne aldığımız-
da size insani olan üzerinden bir cevap vermek 
isterim. Şimdilik ‘’yumuşak güç’’ olarak adlan-
dırılan uluslararası yardım ve destek diploma-
sisi buna dair önemli bir ipucudur. Türkiye’miz 
dünyanın hatırı sayılır ekonomik güce sahip 
pek çok ülkesini geçerek, dış insani yardımlar-
da, dünya üçüncüsü olabilmiştir. İyilik ve insani 
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dayanışmada bu yüksek başarıyı yakalayabi-
len Türkiye, geleceğin dünyasında huzurun ve 
adaletin sözcüsü olacağının en güçlü sinyalle-
rini vermektedir.

 
Şehir ve Siyaset: Ülkemizde yerel yönetim-
ler alanında yeni düzenlemelere ihtiyaç ol-
duğunu düşünüyor musunuz?

Numan Kurtulmuş: Adalet ve Kalkınma Parti-
si, politik tecrübesini ve yükselişini yerel yöne-
timlerdeki başarısıyla kurmuş ve pekiştirmiş bir 
partidir. Yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışı 
vatandaşla birebir yüzyüze oluş, bizim siyase-
timizi, halka uzak, tepeden inmeci, biz yaptık 
oldu’cu, insansız ve soğuk bir kamu yönetimi 
olmaktan çıkartıyor. Bizim siyasetimiz ‘’önce 
insan’’ felsefesi üzerinden yükselir. Elbette ye-
rel yönetimlerle ilgili talepleri, hem hizmet hem 
yönetsel açıdan önemsiyoruz, parti genel mer-
kezimizde, il ve ilçe teşkilatlarımızda yerel yö-
netimler, en önemli birimlerimiz içindedir. Tür-
kiyemizin tüm il ve ilçlerinde yerel yönetimlere 
has problemleri ve talepleri değerlendiriyoruz 
ve kendisi de yerel yönetimlerden gelen bir si-
yasetçi olan Cumhurbaşkanımız tarafından, 
uygun görüldüğü şekliyle pratiğe geçiriliyoruz.  
 
Şehir ve Siyaset: Yakın tarihe kadar X Kuşa-
ğından, Y Kuşağından bahsediliyordu. Bu-
gün de Z Kuşağından bahsediliyor. Siz bu 

konuda ne düşünüyorsunuz?

Numan Kurtulmuş: Son Peygamberin üm-
meti olarak bu yapay sosyolojik kamplaş-
maları ve kuşaklar arası çatışmaları doğru 
bulmuyoruz. Her çağın kendine has koşulları 
olur, bu bağlamda vaktin oğluyuz, ama esas 
değerlerimiz hangi yaş veya çağda olursak 
olalım bize ışık tutar. Her çağ için hüsran ve 
hüzün de vardır, kurtuluş ve esenlik de. İnan-
cımız ve İşimizi doğru tuttuğumuzda, başımı-
za bir zorluk geldiğinde sabır ve metanetle 
davrandığımızda, birbirimize doğruyu ve iyili-
ği hatırlatıp dayanışma içinde olduğumuzda, 
kışkırtılan ve köpürtülen kuşak çatışmasının 
içinden selametle çıkacağımıza inanıyorum. 
Özel olarak, z kuşağı olarak isimlendirilen en 
genç insanlarımız ise ülkemizin, ümmetin ve 
insanlığın umudu olduğuna inanıyorum. Kü-
resel adaleti, hakkaniyeti ve esenliği inşa ede-
cek duyarlılığa, fedakarlığa ve gayrete sahip 
olduklarına inanıyorum Z kuşağının.

 
Şehir ve Siyaset: Şehir ve Siyaset Dergisi için 
önerileriniz nelerdir?

Numan Kurtulmuş: Muvaffakıyetler dilerim. 
Yeniden büyük medeniyetimizi ihya ve inşa 
etme çabalarınızda sözünüz kuvvetli, adım-
larınız sağlam, ufkunuz açık, dostlarınız sadık, 
Allah yardımcınız olsun. 
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ŞEHiR-HiKMET-ADALET

EROL KAYA

Şehirler, üzerinde yaşadığımız, geleceğimizi 
inşa ettiğimiz, acı-tatlı hatıraları ile bizlerle 
bütünleşmiş mekanlardır. Bu öylesine 
bir bütünleşmedir ki, bizim geleceğimiz 
şehirlerimizin, şehirlerimizin geleceği de bizim 
geleceğimizdir. İnsanoğlu, içinde yaşadığı şe-
hirle birlikte geleceğe doğru bir yürüyüş için-
dedir. Özellikle de günümüzde şehirlerin içler 
acısı haline bakıldığında bu yürüyüşün yarınla-
rı için ümitvar olmak hayli zor gibi görünmek-
tedir. Buna mukabil eğer yaşıyorsak elbette 
halen bazı şeyleri düzeltme imkânımız var de-
mektir. Yeter ki doğru olanı yapabilelim. 

Her şeyden önce şehirlerimize bakışımızı 
düzeltmemiz gerekmektedir. Şehirler, üzerinde 
dilediğimiz gibi tasarruf edebileceğimiz, talan 
edebileceğimiz mülkümüz değil; geçmiş nesil-
lerin mirası, gelecek nesillerin emaneti ve bizim 
de hizmetimizde olan mekanlardır. 

İnsanın sosyal bir varlık olarak hemcinsleri 
ile birlikte ve dayanışma/iş bölümü biçiminde 
yaşama zorunluluğunun mekâna yansıması 
olan şehirlerimiz, kendi ellerimizle inşa ettiğimiz 
yerler olmakla birlikte aynı zamanda bizi 
çepeçevre saran, şekillendiren özelliklere de 
sahiptir. Tırtıl-koza örneğinde olduğu gibi bu 
mekanlar da bizlerin kozalarıdır; bu kozadan 
umutlarımız ve geleceğimize ya kelebekler 
gibi kanat çırpacağız ya da bu kozamız bi-
zim sonumuz olacaktır. Görünen o ki, çevresel 
kirlilik, doğa katliamı, plansız ve hunharca be-
tonlaşma, keşmekeşe dönüşen ulaşım, hasret 

kalınan sosyal adalet, gettolaşma ve benzeri 
olumsuzluklar giderilemezse olumsuz bir gele-
cek bizleri beklemektedir.  

Yaşadığımız olumsuzlukların tarihi süreçte 
birçok sebebi vardır ama asıl sebep bizim şe-
hirlere yönelik yaklaşımlarımızın adalet ve hik-
metten uzak olmasıdır. Her ne kadar özellikle 
son 20. Yüzyılın 2. Yarısından itibaren şehir ve 
şehirli hakları konusunda önce cılız sesler du-
yulmuş ve ardandan 1992’de Avrupa Konseyi 
Yerel Yönetimler Konferansında “Kentli Hakları 
Deklarasyonu” yayınlanmışsa da bir mesafe 
kat ettiğimizi söylememiz zor görünmektedir.

“Kentli Hakları Deklarasyonu” aşağıda yer 
alan 20 başlık altında bir şehirde yaşayanların 
sahip olmaları gereken imkanlardan, haklar-
dan bahsetmektedir. 

1. Güvenlik
2. Kirletilmemiş, Sağlıklı Bir Çevre
3. İstihdam
4. Konut
5. Dolaşım
6. Sağlık
7. Spor ve Dinlence
8. Kültürler Arası Kaynaşma
10. Kaliteli Bir Mimari ve Fiziksel Çevre
11. İşlevlerin Uyumu
12. Katılım
13. Ekonomik Kalkınma
14. Sürdürülebilir Kalkınma
15. Mal ve Hizmetler
16. Doğal Zenginlikler ve Kaynaklar
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17. Kişisel Bütünlük
18. Belediyeler Arası İş Birliği
19. Finansal Yapı ve Mekanizmalar
20. Eşitlik.

Yukarıda başlıkları verilen 20 konu aslın-
da bir şehrin nasıl olması gerektiğini bizlere 
açıklamakta, bu anlamda şehre yönelik ça-
lışmalara yol haritası oluşturmaktadır. Bunlar 
önemli olmakla beraber bizim asıl ihtiyacı-
mız olan, yukarıda da şehirlerimize bakışımızı 
düzeltmemiz gerekliliğidir. Çünkü şehirlere hep 
“almak” üzerinden bakıyor ve şehirlerin bize 
vermesi gerekenden bahsediyoruz: Konutlar, 
yeşil alanlar, istihdam-ticaret imkanları, ula-
şım, sosyal-kültürel etkinlikler için altyapı, eği-
tim ve sağlık hizmetleri, vb. Bu taleplerimizin 
şehirler tarafından karşılanabilmesi için bizim 
şehirlere yönelik her türlü politika ve eylemimiz 
hikmet ve adalet esasında olmalıdır. Kent-
li Haklarından bahsederken şimdi hikmet ve 
adaletten bahsediyor olmamız yadırganma-
malı çünkü hak, hikmet ve adalet, birbirinden 
ayrı düşünülemeyen kavramlardır. 

Hikmet kavramı her ne kadar özellikle felsefi 
ve tasavvufi akımların etkisiyle zaman içerisin-
de farklı anlamlar yüklenmiş ise de Kur’an’da 
“adaletle hükmetmek, söz ve fiilde isabetli ol-
mak, eşyanın hakikatlerini olduğu gibi bilmek 
ve onun gereğine göre amel etmek, sefihlik, 
cehalet ile fesattan menetmek ve sakındırmak 
anlamlarına gelir.”1 İmam Maturidi’ye göre de 
“her şeyi yerli yerine koymada isabetli olmak ve 
her hak sahibine hakkını verip kimsenin hakkını 
yememek, her şeyi yerli yerine koymak”2 an-
lamlarına gelmektedir. Dolayısıyla hikmet, akıl 
ve ilim ile mümkündür. 

Adalet, Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde ge-
nellikle “düzen, denge, denklik, eşitlik, gerçeğe 
uygun hükmetme, doğru yolu izleme, takvaya 
yönelme, dürüstlük, tarafsızlık” gibi anlam-
larda kullanılmıştır.3 Yine adalet, bir şeyi yerli 
1.  UĞUR; Hakan, “Kur’an’da Hikmet Kavramı”, Marife Dergi-
si, c: 10, sayı: 3, yıl: 2010, s: 138
2.  MATURİDİ, “Kitabü’t-Tevhid, s: 90 
3. ÇAĞRICI, Mustafa, “Adalet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, c: 1, s: 341

yerine koyma anlamına gelir. Adalet, zulmün 
karşıtı bir kelime olarak çoğunlukla “Hak” ile 
eşanlamlı olarak kullanılır. Bir şeyin yerli yerin-
de olmaması anlamında zulüm, doğası gereği 
“gadr ve insafsızlık” demektir. Her şeyin yer-
li yerinde olması adalettir; bu açıdan adalet, 
taşın tam gediğine konulması veya gediğinde 
olması halidir.4 Kur’ân-ı Kerîm’e göre adâletin 
ölçüsü yahut dayanağı hakkaniyettir. Hidaye-
te hak sayesinde ulaşılabileceği gibi adâlet de 
hakka uymakla sağlanır.5

“Hak” kelimesi, sözlükte “gerçek, sabit ve 
doğru olmak, gerekmek; bir şeyi gerçekleştir-
mek, bir şeye yakinen muttali olmak” anlam-
larında mastar ve “gerçek, sabit, doğru, varlığı 
kesin olan şey” anlamlarında isim olup genel-
likle bâtılın zıddı olarak gösterilir.6 Kur’an’da, 
hadislerde ve diğer İslâmî kaynaklarda hak 
kelimesi “korunması, gözetilmesi ya da sahibi-
ne ödenmesi gerekli olan maddî veya manevi 
imkân, pay, eşya ve menfaatler; görev, sorum-
luluk, borç” gibi anlamlarda da kullanılmıştır.7 
Bunun yanı sıra gerçeğe uygun bilgi, hüküm, 
söz” anlamlarında da kullanılır.8

Yukarıda kısaca açıklamalarını verdiğimiz 
bu kavramların ne kadar birbiri ile bağlantılı 
olduğu açıktır. Adaletli olabilmek için hak ede-
ne hakkını vermek gerekir. Hakkın ise akıl ve ilim 
ile doğru şekilde tespit edilmesi, gerçeğe uy-
gun yani hikmet üzere olması gerekir. 

Adalet, hikmet ve hak kavramlarının an-
lamlarından hareket ettiğimizde şehre yönelik 
politika ve eylemlerimizin adalet ve hikmete 
uygun olması ve şehrin hakkının verilmesi ge-
rekir ki, sonuçta şehirliler olarak haklarımızdan 
bahsedebilelim. Bu haklar ister Kentli Hakla-
rı Deklarasyonunda belirtilen başlıklarda ele 
alınsın ve gerekse daha farklı isimlendirmeler, 
sınıflandırmalar yapılsın; nihayetinde istenen/
beklenen şehirlerimizin yaşanabilir mekanlar 
4. BULAÇ, Ali, Adalet Üzerine, Köprü Dergisi, sayı: 92, Yıl: 
2005
5. ÇAĞRICI, Mustafa, “Adalet”, s: 342
6. ÇAĞRICI, Mustafa, “Hak”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.15, s: 
137
7. ÇAĞRICI, Mustafa, “Hak”. s: 138
8. a.y.
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olması ve bizi geleceğe sağlıklı olarak taşıya-
bilmeleridir. 

Şehrin hakkı denildiğinde çok detaylı 
açıklamalar yapılabilir ama birkaç başlık bile 
bizlerin şehrin haklarına karşı ne kadar bigane 
kaldığımızı göstermeye yetecektir:

1-Şehirler üzerinde yaşadığımız, geleceğimizi 
inşa ettiğimiz mekanlar olarak ne kadar doğ-
ru ve sağlıklı olarak tasarlanmış ve gelişmiştir? 
Tarım alanları imara açılan, dere yataklarına 
bile binalar yapılan, fay hatlarını kâğıt ürerin-
de kaydırmayı marifet sanılan, doğada var 
olan dengeye inat adeta pervasızca doğaya 
savaş açılarak kurulan şehirler, hakkı verilmiş 
şehirler midir? Adalet “dengenin gözetilmesi” 
demektir ki, Allah, kâinatı bir düzene göre ya-
ratmış olup, Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 
“Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O 
koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”9 

Yeryüzü elbette insanın hizmetine sunulmuş-
tur. Allah, göklerde ve yerde ne varsa hepsini 
insanlar istifade etsinler diye10 yarattığını bil-
dirmektedir. Tevhit inancı, doğayı boyundu-
ruğu altına almaya, ona hükmetmeye, hatta 
maddeci anlayışlarda olduğu gibi, doğa ile 
savaşarak onu yenmeye değil, onun zaten 
kendisine hizmet için yaratıldığı gerçeğinden 
hareketle, onun kendisine hizmet sunması için 
gerekli şartları düzenlemeye dayanır. Doğa 
insanın tepe tepe kullanacağı, istediği gibi 
yararlanacağı bir kaynak değil, Yüce Yaratıcı 
tarafından hizmetine sunulmuş olan kaynak-
tır. O kaynağın hukukunu korumak yine insanın 
yeryüzü halifesi olarak asli görevlerindendir. 
Onların hukukunu korumak da onların yaratılış 
özelliklerine uygun hareket etmeyi gerektirir.11

2-Şehirler emniyet mekanları olması gerekir 
ama bu öncelikle emniyetin sağlanması için 
temel yaklaşımların hayata geçirilmesini ge-
rektirir. Eskiden şehirlerde, mahallelerde zen-
gin-fakir bir arada yaşar, birbirlerini bilir ve 
9. Rahman Suresi, 7-8
10  BİLMEN, Ö Nasuhi, “Kur’an-ı Kerim’in Türkçe 
Meali Âlisi ve Tefsiri”, c.1, s: 33 
11  ŞENTÜRK, Hulusi; “Üç Çağrı Tek Mesaj”, İşaret 
Yayınları, İstanbul 2018, s: 197

zenginler fakirleri desteklerdi yani birbirlerin-
den yalıtılmış hayatlar yoktu. Oysa şimdi mo-
dern-prestijli gettolarda zenginler yalıtılmış bir 
hayat yaşamakta, çocuklarını da yine yalıtıl-
mış okullarda okutmakta, yalıtılmış mekanlar-
da eğlendirmektedir. Fakirlere ise Varoşlarda 
yaşama yolu gösterilmiştir. Bu şehirlerde hangi 
sosyal dayanışma söz konusu olabilir ki şehirler 
emniyet mekanları olabilsin? 

3-Gözüdoymaz insanoğlu imar rantları peşin-
de koşarak, savurgan bir hayat yaşayarak do-
ğayı tahrip etmektedir. Su kaynakları, topra-
ğı, havası kirletilen şehirlerimizde yarınlar için 
hangi hakla beklenti içine girebiliyoruz. Tepe 
tepe kullandığımız doğa bizi cezalandırma-
ya başladığında romantik söylemler eşliğinde 
sürdürülebilirlikten bahsetmek ne kadar çare 
olabilir? 

4-Şehirler içinde yaşayanlara istihdam sağla-
yabilmeli diyoruz ama hangi şehirlerden bah-
sediyoruz. İlçelerin merkezlerinde sıkışıp kalmış 
ticari merkezler ve etrafında göz alabildiğine 
yayılmış konut alanları ile şehirler bunca in-
sana nasıl istihdam sağlayabilsin ki? Hele ki 
artan imar rantları sebebi ile ticaret için kul-
lanılacak mekanların kiraları, fiyatları dudak 
uçuklatırken bu şehirlerin ekonomileri nasıl ge-
lişecek? Sadece banka şubeleri ile mi istihdam 
oluşacak, ticaret gelişecek? 

İkamet-Ticaret dengesini bozduğumuz 
şehirlerimiz artık içinde yaşayanlara iş imkânı 
sunamaz olmuşsa, insanlar iş için sabahın 
erken saatinde onlarca kilometrelerce 
uzaklara gitmek zorunda kalıyorsa, bir de 
üzerine artık ulaştıramaz olmuş ulaşım ağları 
olan şehirle ne yapsın?

5-Şehirler sosyal hayatın zengin olduğu me-
kanlar olmalı ve insanların sosyal gelişimine 
hizmet etmeli; doğru ama nasıl? Gökteki bu-
lutlara ulaşmayı kafaya koymuş beton kuleler-
de yaşayan yani topraktan bu kadar kopmuş 
insanların birbirine selam vermeyi bile gereksiz 
görmesi doğal değil midir?  

6-Şehirler kültürel hayatın vazgeçilmez me-
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kanları olmalı ancak vahşi yapılaşma ile tari-
hi-kültürel mirasını bile yok etmiş, kültürü lüks 
rezidanslarda yaşamaya döndürmüş insanlar 
eli ile şehirler nasıl kültür üretecek?

Dedik ya; Şehrin hakkı denildiğinde 
çok detaylı açıklamalar yapılabiliriz ama 
yukarıda sayılan başlıklar bile şehirlerimizin 
olması gerektiği gibi olmadığını açıkça 
göstermektedir.

Şehirlerimiz hikmetten yoksundur; çünkü 
hikmetin yani aklın ve ilmin gerçeklerine 
göre değil doymak bilmez iştahlarımıza göre 
gelişmiş mekanlar var.

Şehirlerimizin hakları gasp edilmiştir, 
çünkü doğal dengeyi talan eden anlayışla 
yapılaştırılmış, insan-doğa, insan-insan ilişkileri 
göz ardı edilmiş, rant uğruna ne ticaret ne de 
kültüre yer verilmemiştir.

Şehirlerimiz adalet üzere inşa edilmemiştir. 
Çünkü şehirlerimiz olması gereken yerde değildir; 
olması gereken özelliklere sahip değildir. 

Bir şeyin yerli yerinde olmaması anlamında 
zulüm, doğası gereği “gadr ve insafsızlık” de-
mekti. Bu şehirlerimiz bizim insafsızlıklarımızın 
eseridir; şimdi hangi hakla umutlarımıza ve 
geleceğimize kelebekler gibi kanat çırpmak 
istiyoruz?

Geç kalındı mı? Evet, önemli oranda geç 
kalındı ama zararın neresinden dönülse kardır. 
Fakat önce hatalarımızdan tövbe etmemiz 
gerekir. Tövbe kuru kuruya sözle olmaz; önce 
gasp ettiğimiz şehir haklarını geri verelim. İşte 
o zaman yarınlar için ümitvar olabileceğimiz 
şehirlerin inşası için bir adım atmış olabiliriz. 

En azından kendimize ve gelecek nesillere 
merhamet için, adalet ve hikmet.  
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RP BELEDiYELERiN DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ SiYASET

Dr. NAZIM MAViŞ

Türkiye’de 1990 sonrası dönemde siyase-
tin dönüşümünde Refah Partili belediyelerin 
yerel yönetim uygulamalarının önemli bir payı 
olmuştur. Özellikle 1 Kasım 1992 de İstanbul’da 
yapılan yerel ara seçimlerde RP’nin kazandığı 
başarı RP’ni ve RP aracılığıyla ortaya konulan 
yeni siyaset tarzını 90’lı yılların siyasi gündemine 
hiç düşmeyecek şekilde yerleştirmiştir.

RP’nin 1 Kasım seçimleri ile kazandığı bele-
diyelerde ortaya koyduğu performans ve bu 
performansın doğru bir şekilde tanıtımı saye-
sinde 1994 yerel seçimlerinde başta İstanbul 
ve Ankara Büyükşehir belediyeleri olmak üzere 
Türkiye’nin bir çok ilinde belediye başkanlıkla-
rı kazanılmış ve 90’lı yıllarda büyüyerek devam 
eden yeni başarılara imza atılmıştır. Bu süreç iki 
açıdan tahlil edilmelidir.

1. RP nasıl başarılı olmuştur?

2. RP’nin yerel iktidar sürecinin siyasetin dö-
nüşümü üzerinde ne tür etkileri olmuştur?

Aslında RP’nin artarak devam eden başarı-
larında İstanbul’da ortaya koyduğu belediyeci-
lik uygulamalarının oldukça etkisi vardır. Özel-
likle İstanbul Türkiye’nin küçük bir özeti olarak 
görülebilirse burada ortaya konulan başarı ne-
redeyse tüm Türkiye’yi etkileyebilecek bir erişim 
gücü üretmiştir. Bu başarının temelinde RP’nin 
ürettiği ideolojik motivasyon çok önemli bir rol 
oynamakla beraber, kazanılan belediyelerde 
ortaya konulan başarılı yönetimlerin etkisi de 
azımsanmayacak büyüklüktedir.

RP’nin belediyelerdeki başarılarını besleyen 
iki önemli kanal olmuştur. Bunlardan ilki kendi-

lerinden önceki yönetimlerin ortaya koyduğu 
başarısız ve beceriksiz yönetimlerdir. 1989’da 
bir çok büyükşehir ve ilde işbaşına gelen Sosyal 
Demokrat belediye başkanları belediyelerde 
çok kötü bir sınav vermişlerdir. Yolsuzluk, 
kayırmacılık, rüşvet, beceriksizlik belediyelerin 
kaderi haline gelmiştir. Vatandaş belediyelerde 
iş göremez, belediye başkanlarına ulaşamaz, 
rüşvetsiz ve aracısız iş yapamaz hale gelmiştir. 
Ortaya konulan bu kokuşmuş, yozlaşmış ve be-
ceriksiz belediyecilik uygulaması RP’nin önünü 
açan ortamı oluşturmuştur. İkincisi ise RP’li kad-
roların yüksek ideolojik motivasyonlarıdır. RP’li 
belediye başkanları ve kadroları sahip oldukları 
inanç ve ideolojinin ürettiği yüksek motivasyon-
la belediye çalışmalarını yürütmüş ve adeta akıl 
dışı bir performans örneği ortaya koymuşlardır. 
Sahip oldukları bu yüksek ideolojik motivasyon 
çok kötü koşullar altında devraldıkları belediye-
lerin sorunlarını aşma konusunda onlara büyük 
güç vermiştir.

Bu şartlar altında İstanbul’da 1 Kasım 1992’de 
başlayan, 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye-
si ve bir çok ilçe belediyesinin de kazanılmasıyla 
devam eden RP’nin yerel yönetim pratiği Tür-
kiye’de siyaset yapma biçimini dönüştüren bir 
süreci üretmiştir. Bu etkinin temelinde RP’li be-
lediyelerin uyguladığı halka dayalı yönetim ve 
halkın yönetim mekanizmalarına katılması, do-
layısıyla halkın hesaba katılması etkili olmuştur.

RP’li belediyeler, hizmet, adalet, dürüstlük, 
kardeşlik, insanca muamele, halkla birlikte yö-
netim denilebilecek bir anlayış temelinde halkın 
daha önce görmediği bir belediyecilik uygula-
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ması ortaya koymuşlardır. Bu anlayışın teme-
linde halkın yönetime katılması yönetim ile halk 
arasındaki duvarların kaldırılması anlayışı vardır. 
Refah Partili belediye başkanları bu ilkelerden 
hareketle yeni mekanizmalar üretmiş ve bu ilke-
leri temel alan mekanizmaları belediyelerinde 
uygulamışlardır. Sadece mekanizma üretmek 
ve uygulamakla sınırlı kalmamış, aynı zamanda 
başta belediye başkanları olmak üzere bütün bir 
belediye yönetiminin vatandaşla ilişki biçimini 
de kökten değiştirmeyi amaçlamışlardır.

Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık 
“cezacı bir anlayış yerine uyarıcı bir anlayışla 
zabıtayı konuşlandırdık” diyerek daha önceki 
yönetimlerin ceberut yüzü olarak görülen zabı-
tada ürettikleri anlayış değişikliğine dikkat çe-
kiyor. Kağıthane Belediye Başkanı Arfi Calban 
seçimi yeni bir yönetim vaat ederek kazandık-
larını söylüyor. “Adaletli, dürüst, insanca ve kar-
deşçe bir yönetim vaat etik sadece. Daha da 
önemlisi halkı doğrudan yönetime katacağımı-
zı ve Halk Meclisleri eliyle bunu gerçekleştirece-
ğimizi vurguladık.” diyor.

RP’li belediyeler, “seçtiklerini denetle, ayrım-
sız yönetim, güler yüzlü belediye” vb. sloganlar-
la daha halka açık ve yakın bir anlayışı yöne-
time hâkim kıldılar. Özellikle RP’li belediyelerin 
bulunduğu yerlerde yaşayan halkın yoksul, 
yoksun, merkezin dışına itilmiş ve sistemden 
istediği payı alamadığını düşünen dezavantajlı 
kesimlerden oluştuğu dikkate alınırsa, bu halk 
için yönetimi paylaşmanın, belediye başkanı ile 
aracısız görüşmenin, hesaba katılmanın, adam 
yerine konulmanın ürettiği duygu dikkate 
değerdir.

RP’li belediyelerin en önemli vaatlerinden 
biri “rüşvetin kökünü kazımaktı” Belediye Baş-
kanları koltuğa oturur oturmaz belediyelerin 
giriş kapısına “rüşvet alanda verende mel’un-
dur.” Hadisini yazdırdılar. Bununla rüşvetsiz iş 
yapılamayacağını düşünen halka doğrudan ve 
hem de dini referanslarla bir mesaj verilmeye 
çalışılıyordu.

Kâğıthane Belediye Başkanı Arif Calban or-
taya koydukları yönetim anlayışını şu cümle-
lerle anlatıyor: “Ayrımlara karşı çıktık. Ayrımsız 
ve aracısız bir yönetim anlayışı getirdik. Halkın 
kendi sorunlarına bizzat kendisinin sahip çık-

masını istedik. Halkla yönetim arasında aracılık 
rolüne soyunmuş siyaset simsarlarına yüz ver-
medik. Vaktimizin büyük kısmını halkımıza ayır-
dık. Camide onlarla beraber olduk. İşyerlerinde 
ziyaret ettik. Dahası ve önemlisi hiç haberleri 
yokken gece vakti ansızın kapılarını çalarak on-
ları evlerinde ziyaret ettik.”

RP’li Belediye Başkan Adaylarının sloganla-
rından biri de “Başkan değil kardeş seçin”. idi. 
Daha önce belediye kapısından girmekte zor-
lanan ve belediye başkanına ulaşması nere-
deyse imkansız olan vatandaş kendisine baş-
kanlık değil kardeşlik yapmayı teklif eden bir 
siyaset biçimini şaşkınlıkla karşılamıştı.

Bir belediye başkanı seçildikten sonra seç-
menlere şunları söylemişti. “Sakın hiç kimseye 
işinizi gördürmek için rüşvet teklif etmeyiniz. 
Çünkü rüşvet alanda verende lanetlenmiştir. 
Haklı olduğunuz tüm işlerinizde beni yanınızda 
bulacaksınız. Ama haksız olduğunuz işler için 
sakın yanıma gelmeyiniz. Hiç kimsenin -bana 
yakınlık derecesi ne olursa olsun-haksız işini 
görmem, gördürmem. Sakın şu ya da bu parti-
den şu veya bu kişiyi aracı yaparsam işimi gör-
dürürüm diye düşünmeyin. Siyaset simsarlarına 
gerek yok, ayrımsız ve aracısız bir yönetim sözü 
verdim ben.” Adeta bir manifesto çağrışımı ya-
pan bu cümleler RP’li belediyelerin ortaya koy-
duğu motivasyonu anlamaya aracılık etmesi 
açısından da önemli bir örnektir. Bu ifadeler 
vatandaşta kendisinin değerli, önemli olduğu 
duygusunu üretmiş ve siyasetin asıl öznesinin 
vatandaş olduğunu hatırlatmıştı. Her ne ka-
dar Türkiye çok partili siyasal yaşam tecrübe-
sine sahip bir ülke olsa da vatandaşın siyasetin 
doğrudan öznesi olduğu bir yeni anlayış ortaya 
çıkmaya başlıyordu.

Ayrıca kışın dağıtılan kömürler, fakirlere ya-
pılan yiyecek yardımları, Ramazan ayında yapı-
lan gıda yardımları ve diğer sosyal yardımlarla 
bir taraftan, zengin RP’lilerin zenginlikleri sefer-
ber edilirken diğer yandan, teşkilatlar aracılı-
ğıyla yoksul halka dağıtımı planlanarak sosyal 
belediyecilik örneği oluşturulmaya çalışılmıştır.

RP’li belediyeler İstanbul’un sorunlarını 3Ç 
şeklinde formüle ediyor: “Çöp, çukur, çamur”. 
Yüksek bir motivasyonla bu sorunların üzerine 
gidiyorlar. Tuzla Belediye Başkanı İdris Güllüce 
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hizmet anlayışlarını “merkezden muhite, değil 
muhitten merkeze” olarak tanımlıyor. Buradan 
hareketle hizmete en az oy aldıkları mahalle-
lerden başladıklarını ifade ediyor. Geçmişte 
seçilenler en az oy aldıkları seçmen bölgesini 
cezalandırırken RP’li belediyeler hizmete en az oy 
aldıkları mahallelerden başlıyorlar.

Pendik Belediye Başkan Adayı Erol Kaya adaylık 
sürecinde seçmene deklere ettiği yönetim ilkeleri 
ile halkla siyasetçi arasındaki ilişki ve temel anlayış 
değişikliğini ortaya koyuyordu. Kaya’nın deklare 
ettiği dört temel ilkeden birincisi adalet ilkesiydi. 
“Paran veya adamın varsa istediğini yapabilirsin 
anlayışı yıkılacak, haklının hakkını aldığı haksızın 
belediyeyi karşısında bulduğu bir anlayışla çalışı-
lacaktır.” İkinci temel ilke olarak halkın ödediği her 
kuruş hizmet olarak yine halka dönecektir. Üçün-
cü temel ilke ise “halka rağmen halk için diktatör-
yası yıkılacak halkın istediği gibi, halkla beraber, 
halk için anlayışı hakim kılınacaktır.” Dördüncü 
ilke olarak da “düşüncesi, inancı, siyasi görüşü ne 
olursa olsun belde insanına farklı muamele yapıl-
mayacaktır.” Bütün bu ifadeler sadece belediye-
cilik için değil siyasetin bütünü için de bir anlayış 
değişikliğini gösteriyordu. Adeta siyaset yapma 
biçiminde bir devrim ortaya konuluyordu. Aracısız, 
ayrımcısız, kardeşçe, hakça ve halkla beraber bir 
yönetim vaad ediliyordu. 1990’lı yılların şehir ger-
çekliği hesaba katıldığında varoşlarda yaşayan, 
dışlanmış, ötekileştirilmiş, hesaba katılmayan, de-
ğersiz olduğu hissine sahip vatandaşlar için bütün 
bu ifadeler adeta bir yeni dünya vaadi gibiydi.

Bütün bu siyasi ilkeleri somut mekanizma-
ya dönüştüren uygulamalardan birisi “Beyaz 
Masa” uygulaması, diğeri “Halk Saatleri” uygu-
laması, ama en önemli ve dikkat çekici olanı da 
“Halk Meclisleri” uygulaması olmuştur. Halk Mec-
lisleri RP’li belediyelerin en önemli uygulamala-
rından birisi idi. Bu uygulama RP Genel Başkan 
Yardımcısı Bahri Zengin Bey’in “SE-DE” biçimin-
de formüle ettiği “Seçtiklerini Denetle” projesi-
nin somut uygulama biçimi olarak ortaya çıktı. 
Sol jargona benzerliği, katılıma açıklığı ve hatta 
doğrudan demokrasi çağrışımları ile halk mec-
lisleri RP’nin hem daha geniş kitlelere açılmasına 
hem halkın siyasete katılımına ve hem de bele-
diye kadrolarını denetlemelerine katkı sağladı. 
Halk meclisleri belediye başkanı ve yöneticilerinin 
doğrudan halka hesap vermesini hedeflemiştir. 

Belediye sınırları içindeki mahallelerde hafta-
da bir kere olmak üzere, herhangi bir mekânda, 
önceden halka duyurular ve davetler yapılıyordu. 
Toplantıya belediye başkanı ile birlikte bütün 
belediye bürokratları katılıyor, belediye başkanı 
yaptıkları faaliyetleri, varsa yapamadıkları, 
gerekçeleriyle birlikte de yapamadıklarını 
halka anlatıyor, ardından da halkın sorun ve 
şikayetlerini dinliyordu. Toplantıda halkın ilettiği 
sorun ve sorulara belediye bürokratları anında 
cevap veriyor, çözümü konusunda vatandaşla 
randevulaşıyor ve böylelikle vatandaşın aracısız 
bir şekilde belediye ile muhataplığı sağlanıyordu. 
Bir sonraki toplantıda da bir önceki verilen sözlerin 
gerçekleşip gerçekleşmediği denetleniyordu.

Projenin ilk sahibi RP Genel Başkan Yardımcısı 
Bahri Zengin projenin dayandığı temel siyasal an-
layışı ve projeyi şu sözlerle ifade etmişti.

“SE-DE (Seçtiklerini Denetle) Projesi yerel ve 
merkezi yönetim üzerine yeni bir toplumsal ve si-
yasal proje çalışmasının bir parçasıdır. Projenin 
özünde ve merkezinde insan vardır ve insan dev-
let dahil her türlü kurum ve organın üstündedir. 
SE-DE projesi insanın ekonomik ve siyasal özgür-
leşmesi doğrultusunda atılan bir adımdır. Özgür-
leşme yolunda yerleşik devletçi geleneklerin fiilen 
kırılması zorunludur. Bunun için halkın yönetimde 
her alanda aktif rol alması, devreye sokulması ge-
rekir. ülkemizdeki uygulamalarda halka seçimde 
oy vermenin ötesinde bir hak tanınmamıştır. Oysa 
ülkenin sahibi halktır. Halk seçerek bırakmasın, 
seçtiklerini denetlesin, vaatlerin takipçisi olsun, 
gerektiğinde yönetimi sorgulasın, hatta vaatleri-
ni yerine getirmeyenleri azledebilsin. Bu hedeflere 
ulaşma aracı olarak da Halk Meclisleri oluşturul-
muştur. Halk Meclislerinin amacı halkın sadece 
bilgilendirilmesi değildir. Bu bilgilendirme çeşitli 
iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Burada amaç 
halkın kendi sorunlarına sahip çıkması, yöneti-
mi denetlemesi, sorgulaması ve bütün bunların 
ötesinde ülkenin gerçek sahibi olduğunun farkına 
varmasıdır.”

Bu ifadeler siyaset anlayışı açısından adeta 
devrim niteliğindedir. Halkın sadece seçmesini 
değil seçtiklerini denetlemesini içeren, yönetime 
katılmasını savunan, bunun için mekanizmalar 
üreten, hatta belki de ilk defa denilebilecek şekil-
de halkın seçtiklerini azil yetkisini içeren neredeyse 
bir doğrudan demokrasi önerisidir.
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Arif Calban Halk Meclisleri ile amaçladıkları 
şeyin halkın seçtiklerini denetleme hakkını kullan-
masına zemin hazırlamak olduğunu vurguluyor, ve 
bu projenin kaynağı olarak da Hz. Ömer’in halife-
liği döneminde yaşanan bir olayı örnek vererek sı-
radan bir insanın Halife Ömer’i nasıl denetlediğini 
anlatıyor ve Halk Meclislerinin bu anlayışla oluştu-
rulduğunu ve bu anlayışla kendilerini denetleme-
lerini istiyor.

“Seçtiklerinizi denetleme hakkınız vardır diyo-
rum. Bu hakkı ben size vermiyorum. Bu hak zaten 
sizin hakkınız. Allah tarafından bahşedilen bir hak-
kınızdan bahsediyorum. Ben sadece size hakkınızı 
kullanmanız için uygun zemin hazırlıyorum.”

“Halk, sadece oy deposu değildir. Siz sadece 
seçmekle yükümlü değilsiniz. Seçtiklerinizi de-
netlemekle de, onlardan hesap sormakla da yü-
kümlüsünüz. Asıl olan sizlersiniz. Çünkü seçtikleriniz 
sizin vekillerinizdir. Sizin hizmetkârınızdır. Ben sizin 
başkanınız değil kardeşinizim. Her biriniz aynı za-
manda bu belediyenin başkanısınız….”

RP 1994 Yerel Seçimlerine “Türkiye’nin Temi-
natı” sloganıyla girmiştir. Gazetelerde verdiği 
ilanlarla halka açık teminat vermiş ve verdiği 
bu teminatı vatandaşların saklamasını isteye-
rek bu teminatta yazılanlarla RP’li belediyeleri 
denetlemelerini önermiştir. RP’nin halka verdiği 
teminatta buraya kadar anlattıklarımızı teyid 
eden temel başlıklar da dikkati çekmektedir. Bu 
teminatta barış, huzur, adalet, halkla beraber 
yönetim, yalansız, dolansız, talansız bir Türkiye, 
rüşvetle mücadele, yerinden yönetim, sosyal 
belediyecilik, gençlerin, çocukların, kadınların 
korunduğu ve saygınlıklarının artırıldığı bir Türki-
ye vadi vardır. Özgürlük ve haklara vurgu yapıl-
maktadır. Kimsenin sınıfı, kökeni, ailesi, zümre ve 
bölgesi nedeniyle kayırılmadığı bir Türkiye vaat 
edilmektedir. Havası, suyu, toprağı temiz şehir-
ler, sağlık, konut, trafik sorunu çözülmüş, çöpten 
kurtarılmış şehirler vaat edilmektedir. Ve en so-
nunda da değişim vurgusu yapılarak vatandaşa 
Türkiye’yi değiştirmek, Türkiye’de siyaseti değiş-
tirmek önerilmektedir.

RP gerek ürettiği siyasal vaat, söylem, propa-
ganda dili ve projeler, gerekse belediyelerin yerel 
yönetimlerde ortaya koydukları uygulamalarla 
yeni bir siyaset dili, siyaset yapma biçimi ortaya 
koymuştur. Halkın hesaba katıldığı, siyasetin öz-

nesi olarak görüldüğü bu siyaset yapma biçimi 
RP’ni merkezi iktidara taşıyan süreci de tetikle-
miştir. Ancak ortaya konulan bu siyaset dili ve bi-
çimi sadece RP’nin genel seçimlerdeki başarısını 
tetiklemekle kalmamış aynı zamanda siyasetin 
dönüşümüne de çok önemli bir katkı sunmuştur. 
Bu sürecin sonuçları olarak şu tespitleri yapmak 
mümkündür.

1.) RP’nin belediyecilik uygulamalarında dini 
referanslar öne çıkarılmış, dinle siyaset arasındaki 
mesafe tartışmaya açılmış, dindar kitlelerin mo-
bilizasyonu tetiklenmiştir.

2.) RP’li belediyelerin bulunduğu yerlerde yaşa-
yan halk dezavantajlı kitlelerden oluşmuş olması-
na rağmen kendisini eşit ve onurlu yurttaş hisse-
debileceği bir doğrudan muhataplık kazanmıştır.

3.) RP’li belediyeler ayrımsız, aracısız, rüşvetsiz 
belediyecilik vaadi ile aslında varoşların yoksul kit-
lelerine eşitlik ve adalet vaat etmiş, sadece vaat 
etmekle kalmamış, Halk Meclisleri eli ile bunu uy-
gulayarak da göstermiştir.

4.) Elitist, seçkinci yönetim anlayışından rahat-
sız olmuş geniş kitleler halkın ve sıradan vatanda-
şın içinde yeni bir başkan profili ile karşılaşmıştır.

5.) Bürokrasinin, zabıtanın, asık suratı yerine 
güleryüzlü bir belediye, halkla belediyeyi, vatan-
daşla başkanı yakınlaştırmıştır.

Özetle RP yerel yönetim uygulamaları ile 
daha katılımcı, sivil toplumcu, sosyal bir hizmet 
belediyeciliği ortaya koymuştur. Adalet, dürüstlük, 
kardeşlik, insanca muamele, katılım, eşitlik, sosyal 
belediyecilik ve hizmet esas alınmıştır.

Tüm bunlardan sonra denilebilir ki RP’li be-
lediyeler siyasetin daha halka dayalı bir zemine 
oturmasına neden olmuş ve Türkiye’de siyaset 
yapma dili ve biçimini dönüştürmüştür.

Bu süreç sadece RP’nin Türkiye’de siyaset 
anlayışını dönüştürdüğü bir süreç değil RP’nin 
kendisini, kendi siyaset yapma biçimini ve dilini 
de dönüştürdüğü bir sonuç üretmiştir. RP üze-
rinde üretilen korku imajı RP’li belediyeler eliyle 
silinmeye çalışılırken RP’de halkı, onun inanç ve 
düşüncelerini, farklılığını, çeşitliliğini, fark etmiştir. 
Halkla kurulan diyalog tanımaya, tanıma anla-
maya yol açmıştır. Halk RP’yi daha aracısız ta-
nırken RP halkla etkileşimin sonucu olarak daha 
normalleşmeye doğru bir süreci başlatmıştır. İt-
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tifaklar, uzlaşmalar, anlaşmalar yani hayatın ger-
çekleri RP’yi de hayata yaklaştırmıştır. Halk Mec-
lisleri dezavantajlı kitleleri yerel siyasete katarken 
RP’de Halk Meclisleri eliyle hayata katılmıştır.

RP’nin belediyeler de başlayan bu iktidar sü-
reci RP’nin sadece halkla ve hayatla değil aynı 
zamanda iktidarla, güç, otorite, prestij ve payla-
şımla da tanıştığı yıllar olmuştur. Bu açıdan hem 
ekonomik ve hem de siyasi fırsat alanları, yeni 
rekabet ortamları üretmiş, sonuç olarak iktisadi 
ve siyasi yeni seçkinlerin doğuşuna kaynaklık et-
miştir.

RP’li belediyelerin yerel yönetim başarısının 
üzerinde dikkatle durulması gereken bir başka bü-
yük sonucu da bütün bu belediyecilik uygulama-
larının mimarı görülen Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Türk siyasetinde vazgeçilmez ve tartışmasız bir 
lider olarak doğuşuna yol açmış olmasıdır. Recep 
Tayyip Erdoğan RP İl Başkanı olduğu dönemde 
ortaya koyduğu siyaset anlayışı, üslubu, özellikle 

kadın ve gençlerin siyasete aktif katılımını temin 
eden yaklaşımı ve toplumun farklı kesimleri ile 
kurduğu samimi ilişki ve diyaloğu ile RP siyasetin-
de bir dönüşümü tetiklemiştir. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak da başarılı yönetimiyle 
Türk siyaset tarihinin ve siyasi aktörlerinin tümüyle 
değişeceği bir yeni dönemi başlatmıştır.

Bütün bunlardan hareketle denilebilir ki yerel 
yönetimler siyasetin merkezi ve okuludur. Siyaset 
yerel yönetimlerden güç kazanır. Yerelde üreti-
len siyasi tecrübe, başarı siyasetin merkezini de 
etkileyen sonuçlar üretebilir. Bu anlamda 1990’lı 
yıllarda ki RP’li belediyelerin uygulamaları Türki-
ye’de siyaset yapma biçimini, dilini değiştirmiş, 
yeni siyasi aktörlerin ortaya çıkmasına yol açmış, 
Türk siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcına 
kaynaklık etmiştir. Bu nedenle siyasi partiler açı-
sından yerel yönetimlerdeki uygulama başarıları 
oldukça önem taşımaktadır.
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DEMOKRASi KARŞITLIĞININ ASLi ZEMiNi OLARAK
iDEOLOJi ve TEOLOJi

Prof. Dr. BÜLENT SÖNMEZ

Giriş
Sürekli darbe söylentileri, darbe tehdidi ve 

darbe destekçilerinin olduğu bir ortamda de-
mokrasi ve insan hakları algısının sahihliğinin de 
sorgulanması gerekmektedir. 

Neden darbeler ve darbe söylentileri özellikle 
dünyanın Doğu yakasında ve Ortadoğu’da ol-
maktadır. Mesela günümüzde gelişmiş Batı top-
lumlarında veya Avrupa’da neden bu tarz söy-
lemler bu tarz tehlikeler bulunmamaktadır. Buna 
yakından eğilelim. Ben meselenin ideolojik ve te-
olojik yaklaşımlardan kaynaklandığını, bunun da 
temelde demokrasi ve insan haklarına inanmama 
ile ilgili olduğunu düşünüyorum. İşin elbette bir dizi 
çeşitli boyutları vardır.  Bu noktada birçok sosyo-
lojik psikolojik sebepler sıralanabilir ama hepsi te-
melde ideolojik ve teolojik inançların demokratik 
anlayışın oluşumuna engel olması olarak kabul 
edilebilir. Bu böyle olunca demokrasi ideolojik ve 
teolojik amaçları gerçekleştirmek için bir araç ol-
maktan öte anlam taşımaz.

Demokrasiden Ne Anlıyoruz?
Demokrasi dendiğinde halkın yönetime katıl-

ması anlaşılır. Bu anlayış sınıflı toplumlardaki insan 
kavramının problemli oluşunu da ele verir. Halkın 
yönetime katılması anlayışı aslında sınıfsal üst ve alt 
değerlere karşı bir duruşu ifade eder. Bunun özünde 
de her insan tekinin bir değer olduğu anlayışı bulun-
duğu söylenebilir. Bu da bizim sınıfımızdan olmaya-
na da, bizim gibi düşünmeyenin de kendine ait bir 
düşüncesi olduğuna da saygıyı ifade eder.  Yönetim 
sistemi olarak da çoğunluğun tercihlerinin üstte ol-

duğu bir anlayışı işaret eder. Çünkü “çoğunluk kötü 
üzerinde ittifak yapmaz” yargısı ekseninde “çoğun-
luğun aldatılmasının mümkün olamayacağı” kabu-
lüne dayanır. Büyük ölçüde de doğrudur bu yargı. 

Siyasal Erk
Darbeci anlayış ve demokrasi arasındaki te-

mel fark siyasal erki ele geçirmenin kaba kuvvet 
ve zor yoluyla mı, yoksa toplumun genel kabulü 
ekseninde mi olacağı arasındaki gerilimdir. Bu 
gerilimin kaynağı daha iyi bir dünya tasavvuru-
na ilişkin inançlarımızdır. İnsan tekinin bir değer 
olduğunu, her insanın tercihinin değerli oldu-
ğunu, ayrıca genel insani eğilimlerin yanlış üze-
rinde ittifak edemeyeceği gerçeğine yaslanan 
demokrasi ilkçağ felsefesinde de tartışılmış olsa 
da Batıda teolojinin yenilgisi ve hümanizmanın 
gelişmesi ile yönetimsel olarak egemen paradig-
ma olmuş ve insanlığın siyasal anlamda bulduğu 
temel bir çözüm olarak varlığını kabul ettirmiştir.

Hümanizm, İnsan Ve Demokrasi
Demokrasi ve insan hakları bütün insanların aynı 

cevherden geldiğini aynı öze ve aynı yaşama hakkı-
na sahip olduğunu onların da beğenilerinin, seçimle-
rinin olduğunu, seçmeye, beğenmeye, yönetilmeye, 
yönetmeye, yöneticisini seçmeye hakkı olduğunu 
kabul etmek olarak kabul edersek hem ideoloji, hem 
de teolojinin demokrasi ile problemi olacaktır.

Dünya Görüşü, İdeoloji ve Teoloji
Teoloji de ideoloji de özünde scholastik anlayış 
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barındırır. Doğruyu sadece kendi algısından iba-
ret görmenin ötesinde bu algıya boyun eğmeyen 
herkes öteki, düşman ve suçlu (günahkâr)dur. Ya 
evrimsel süreçte insanlık aşamasına erişememiş, ya 
da aklını kullandığı için Tanrının lanetine uğrayarak 
dünyaya sürgün edilmiştir. Bu iki durumda da insan 
olmak ya evrimsel ve sosyal koşullar, ya da Tanrı 
adına hükmetme hakkını elinde bulunduranlar ta-
rafından belirlenecektir. Hükmetmeye yönelenlerin 
bir kısmı hükmetme hakkını doğa ve doğa yasaları 
dedikleri şeyden alacak, diğerleri ise Tanrıdan ala-
caktır. 

Beyaz adam, işçi sınıfı, Ruhban sınıfı, üst insan 
kavramları, insan kavramına bakışı ele veren kav-
ramlardır. Bu bakış tözsel bir insan tanımına sahip 
olmayışın ürünüdür.Aslında bugüne kadar ortaya 
konulan geleneksel insan tanımında insanın ma-
nevi ve ahlaki bir varlık olduğu anlaşılmaktadır. 
Ancak özellikle skolastik anlayışta da Aydınlanma 
sürecinde de insan kavramında ciddi sıkıntılar bu-
lunmaktadır.

Skolastik, insanı Tanrı adına küçümserken Aydın-
lanma ve Hümanizm Tanrıyı ve manevi olanı insan 
adına küçümsemeye varmıştır. Skolâstikte Tanrı in-
sanlaşırken Hümanizmde insan Tanrılaşmıştır. Sınıflı 
toplumlarda da insan tanımına rastlamak mümkün 
değildir. Köle ve efendi olarak kabaca öne çıkan; üst-
ten alta doğru değer ve değersizlik barındıran çok 
katmanlı hiyerarşik bir insan anlayışı vardır. Bu hiye-
rarşik anlayış insansal olanla değil, değerli ve değer-
siz olanla, kutsal ve kutsal olmayanla ilgilidir. Değerin 
sınıfsal kabuller tarafından belirlendiği bir toplumda 
ontik bir insan tanımının olması sözkonusu değildir. 
İnsanın tanrısal boyutu ile belli bir değer kazandığı 
sınıfsal sistemlerde de belli insan tanımı idealleş-
tirilmiştir.  Ancak, bütün yücelik Tanrısallığa,  bütün 
aşağılık, değersiz ve süfli olmak da insan olmaya 
atfedilmiştir. Tanrı eksenli yaklaşımların çoğu “insa-
nız” ifadesini daima, “aciz, günahkâr, suçlu, eksik” 
olmak ile özdeş kabul etmiştir. Yücelik daima Tanrı-
ya ve tanrısal olana atfedilmiştir.Tanrısal olandan 
pay almakla insanın yüceleceği anlayışı da yan-
lış bir yorumla sunulmuş, tanrısallık egemen dinsel 
algı tarafından bir ötekileştirmeye teşne kılınmıştır
.1                                                                                                                                                                       
1. Hz.; İsa bile Tanrı adına mahkum edilmeye çalışılmıştır. İn-
cilde geçen hikâye ibretliktir: Ve vaki oldu ki, bir başka Sebt 
günü havraya girdi ve talim etti; orada bir adam vardı, onun 
sağ eli kurumuştu. 7 Yazıcılar ile Ferisiler İsa’yı itham edecek 
sebep bulmak için, Sebt gününde hastalığı iyi ediyor mu, diye 
onu gözetliyorlardı. 8 Fakat İsa onların düşüncelerini biliyor-

İdeoloji Ve Teoloji Dolayımında
Demokrasi
Ne teolojide ne de ideolojide birey yok sa-

dece doğru fikirler, yanlış ve sapkın fikirler var-
dır. İdeoloji de teoloji de dünyayı düzeltmenin 
yolunun ideolojiye ve teolojiye inanmak veya 
boyun eğmekle gerçekleşeceğini kabul eder. 
Bu yüzden başkasının tercihleri değil, öğretinin 
egemenliği önemlidir.

İdeoloji de, teoloji de hakikati elinde tuttu-
ğunu; ötekiler için en doğru yolun kendilerinin 
sunduğu anlayış olduğu ön kabulünden yolda 
çıkar. İdeoloji de teoloji de tözsel bir insandan 
değil, kendileri ve ötekinden sözederler. İyi ve 
kötü değil, kendine bağlı olanlar ve olmayanlar, 
kendilerine inanan ve inanmayanlar eksenin-
de insanları sınıflarlar. İdeoloji daha çok maddi 
alanın ele geçirilmesi noktasında bir çaba ola-
rak görünse de teolojik tasavvurlarda da dün-
yevi güç kazanma talebi bulunmaktadır.

İnsanların temel hak ve hürriyetlerine inanma-
yanlar güç ve hâkimiyet sahibi olduklarında de-
mokrasi ve insan hakları gibi kavramlar ekseninde 
öne çıkarlar. Onların gerçek yüzü kendi zulümle-
rine karşı çıkan hakikat yanlılarının güçlenmesi ile 
ortadan kalkar. İktidar sahibi olduklarında ekin’i 
ve nesli yok etmeye çalışan bu zümre asla ötekinin 
hakkı gibi bir kavrama inanmaz. Onlara göre ha-
yat ya bir çatışmadır; (diyalektik maddeci anlayış) 
ya da büyük balığın küçük balığı yuttuğu; güçlü-
nün haklı olduğu(Nazizm) bir süreçtir. Bu noktada 
ontolojik bir değer olarak insan kavramının teolo-
jide de ideolojide de karşılığı yoktur. Ya insan suçlu 
günahkâr olarak kabul edilmekte, ya da güç ve 
sınıfsal kategoriler ekseninde değer kazanmakta-
dır.  Bu yaklaşımlar dikkate alınmadığında güç ve 
hegemonya problemini çözmek mümkün olmaz.

Demokraside demokrasiyi dillerinden düşür-
meyenlerin bile darbecileri desteklemesinin kö-
keninde onların mutlak kavramlar ile hayatı yo-
rumlayan ideoloji ya da teolojiye sahip olmaları 
yatmaktadır. 

du ve eli kurumuş olan adama dedi: Ayağa kalk, ortada dur; 
o da ayağa kalkıp durdu. 9 İsa da onlara dedi: Size sorarım, 
Sebt gününde iyilik etmek mi, yoksa kötülük etmek mi caiz-
dir? can kurtarmak mı, yoksa helâk etmek mi? 10 Ve etrafına, 
hepsine bakıp adama dedi: Elini uzat. O da uzattı ve eli eski 
haline geldi. 11 Fakat onlar büsbütün çıldırdılar ve İsa’ya ne 
yapabileceklerini birbirleriyle söyleşiyorlardı. 1Luka -6
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Dünyayı kendi algılarının ve inançlarının dü-
zelteceğine inanan her anlayış bir biçimde to-
taliter yaklaşımları beseleyen zemine sahiptir. 
Silah yoluyla egemen olma eğiliminden besle-
nen terörün de; her türlü şiddet uygulamasının 
da amacı daha iyi bir dünya tasavvurunun an-
cak bizim düşüncelerimizle olacağına inancı-
mızdır. Bu inanç ideolojik ve teolojik inançtır.

Onlara göre yeryüzünü düzeltmek ve insanları 
kurtarmak sadece kendilerinin görevidir. Bu gö-
revi, ya evrimden, ya tarihin diyalektik sürecinden 
ya da Tanrının buyruğundan almaktadırlar. Bu 
bağlamda bütün iyilik ve güzellikler, bilimsel yak-
laşımlar, tarihsel gerekliliklerin buyruğuna uyma 
durumu sadece kendilerine aittir. Kendileri, yal-
nızca kendileri seçilmiş ve ayrıcalıklı oldukları için 
yönetme ve düzen verme hakkına sahiptir.

Ötekinin adeta zombileştirildiği bu algının ko-
lektif katılım ve seçme yetisinin belirleyici olduğu de-
mokratik yaklaşımı benimsemesi asla düşünülmez. 
Beyaz adamın üstünlüğüne dayalı ideolojik yak-
laşımlar zaten kendileri dışında herhangi bir insani 
yapıyı kabul etmezler. Onların seçmesini ve seçil-
mesini de asla doğru bulmazlar. Çünkü kendileri 
(ruhban, ploreterya, beyaz adam, üstün ırk, üst 
insan)  dışındakiler daima aşağı oldukları için ne 
yönetime katılabilir; ne de yönetebilirler.

Bunu Müslüman dünyada cemaat teolojile-
rinde de görmek mümkündür. Kendilerini seç-
kin nesil, fırkay-ı naciye,  ışık nesli, halife, kurta-
rıcı nesil, tanrının sözcüsü, tanrının çobanı gibi 
gören zümreler aynı yolu izlerler. Bunlar da dinin 
temel bakışını teolojiye indirerek bütüncül bir ev-
ren, insan ve hayat tasavvurundan uzaklaşırlar. 
Bunların da demokrasi ve insan haklarına inan-
maları mümkün değildir. Çünkü onlara göre bü-
tün insani meziyetler kendilerine ait olduğundan 
diğerleri zaten ya yoldan çıkmış; dalalet içerisin-
de kalmış, sapıtmış, şaşırmış zavallılardır. Onları 
ıslah etmek, doğru yola getirmek gerekmektedir. 
Özellikle siyasi mezhepler içerisinde gelişen teolo-
jik yaklaşımlar ötekinin bir değer olduğu gerçeğin-
den kopmuş, gerek Sufi gerek Sünni-Şii anlayışları 
çarpıtarak bir öteki yaratmaya varmıştır. 

Yüzyıllar içerisinde oluşan saygı kültürü ideolo-
jik dayatmalar ile toplumu tek kalıba dökme an-
layışı ile göz ardı edilmiş, varolmak için güç elde 
etme anlayışı dinsel yapıları da siyasallaştırıp zi-

hinsel olarak dünyevileştirmiştir. Bu siyasal çatış-
ma beraberinde insana sağlıklı bakışı ortadan 
kaldırarak insanın siyasal erk ile düzeltilebileceği 
gibi bir kendini merkezde diğerini öteki görme 
anlayışına varmıştır. Saygı kültürü yerini muktedir 
olma yönelimine bırakmıştır. Oysa Anadolu insanı-
nın sosyal pratiğinde yaşayan her varlığa olduğu 
gibi insana, salt insan olması hasebiyle olumlu bir 
bakış bulunmaktadır. 

Farklılıkları hoşgören bu algı Diyarbakır, Ha-
tay, Mardin, İstanbul ve daha birçok Anadolu 
şehrindeki mimari yapılara bakıldığında görül-
mektedir. Kilise, Camii, Havra yan yana yüzyıl-
lar boyu varlıklarını sürdürmüştür.. Müslümanlar 
tarihte ötekine saygıyı bir ütopik tasavvurla 
değil, yaşanan bir gerçeklik ile ortaya koymuş-
lardır. Ortadoğu’nun birçok halkların birlikte ya-
şayabildiği bir coğrafya olmasının sebebi biraz 
da budur. Burada eğer bu ülkede hala insan-
lar birbirlerine tahammül gösteriyorlarsa geniş 
bir kitlenin hala bir değer olarak insanı kabul 
etmelerine ve geçmişten aldıkları çok kültürlü, 
çok uluslu bir arada yaşama anlayışına bağlı 
olmalarının sonucudur.

Kaldı ki farklı unsurların bir arada birbirine 
saygı göstererek yaşamaları hayatın çatışma 
ile gelişeceğine inananların istediği bir durum da 
değildir. Bu yüzden özellikle etnik ve mezhebi ay-
rışmanın körüklenmesi için her tür kirli iş sahneye 
konulmaktadır. Yönetmeyi amaçlayanlar her za-
man çatıştırmayı da yönetmenin bir unsuru ola-
rak algılamaktadır. Onlar için bir arada yaşamak 
değil, çatışmak hayatın yasasına uymaktır. Çatı-
şarak yaşamak ile yaşayarak çatışmak arasındaki 
derin fark burada kendini göstermektedir.

Çatışmayı, ötekileştirmeyi hayatın merkezi-
ne oturtan zihniyet ile yaşamayı ve yaşatmayı 
esas alan ve yaşatmak için çatışmak durumun-
da kalan zihniyet arasında çok temelli fark bu-
lunmaktadır.. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ideolojik ve te-
olojik anlayışın asla başkasının hakkı gibi bir kav-
ramla çalışmadığı açıktır.  Onlar daima başkasını 
ötekileştiren bir zihinsel bakışa sahiptir.

Bu yaklaşımda olanların demokrasi ve insan 
hakları gibi kavramlara inanması mümkün de-
ğildir. Bu yüzden darbecileri de terörü de, zul-
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mü de, soykırımı da, etnik ayrımcılığı da kendi 
ideolojik ve teolojik haklılık zeminine yaslanarak 
desteklerler. Her tür ahlaki ve insani değeri ra-
hatça çiğnemeleri kendilerinin seçkin olmaları-
na inanmaları sebebiyledir.

Bütün insanlar onların yönetiminde olmak 
zorundadır. Onlar müspet insanlar oldukları için 
kendilerinin yönetmesi herkesin hayrına ola-
cağından yönetime gelmek için hukuksuz işler 
yapmalarında bir sakınca yoktur. Çünkü onların 
en kötüsü bile ötekinin en iyisinden daha üstün 
ve her tür nimetten alabildiğine istifade etme-
de hak sahibidir. Kendilerinin egemen olmadığı 
her yer bozuk olup düzeltilmeyi beklemektedir. 
Bu yüzden en üst makamlarda onların olması 
kutsal bir zorunluluktur. Bunun için gerektiğin-
de kan da dökerler, can da yakarlar.. Ne insan 
haklarına, ne demokrasiye inanmazlar. 

Ancak hem ideoloji hem de teoloji, zayıf oldu-
ğu dönemlerde başları sıkıştığı zaman insani kav-
ramlara sarılmak zorundadır.. Bu kavramları da en 
çok demokrasi ekseninde dile getirmek zorunda-
dırlar. Burada ciddi bir paradox ortaya çıkar.

Paradox
Paradox şu ki özellikle günümüz dünyasında 

her totaliter anlayış kendini demokrasi şemsi-
yesi altında varkılmaya çalışır. Çünkü insanlığın 
şu ana kadar yönetimsel deneyim açısından en 
önemli kazanımı ve tecrübesi demokrasidir. El-
bette demokrasiden daha iyi yönetim biçimle-
ri olabilir ama halihazırdaki dünyada egemen 
paradigma demokrasinin kabulü şeklindedir.. 
Bu yüzden egemen paradigmayı ideolojik ya 
da teolojik söylemlerle aşamayınca egemen 
paradigma üzerinden alan kazanmaya çalışan 
gruplar bulunacaktır. En temelde sorunlu bir in-
san ve evren tasavvuruna sahip olduklarından 
Demokrasi kendi hedeflerini gerçekleştirmede 
bir araç olmaktan öte anlam taşımayacaktır. 

İdeolojiler Çağında Demokrasi
I.Dünya harbi sonrası teolojinin devre dışı kal-

ması ile ideolojik devletlerin egemenliği ortaya 
çıkmıştır. Avrupalılar Aydınlanma denilen süreçte 
bireyciliğin gelişmesi ile birlikte dinsel kategori-
leştirme yerini daha küçük daha lokal ayrıştır-

malara bırakmıştır. Avrupa’nın etkisi altında olan 
diğer dünya elbette bu gelişmelerden etkilen-
miştir. Avrupa’nın ötekileştirici anlayışı insan kav-
ramına yüklenen farklı anlamlar nedeniyle zaten 
sorunludur. Bu yaklaşım önceleri Kilise anlayışı-
nın, Yeniçağda ise evrimsel yaklaşımların etkisin-
de şekillendiğinden insanın ontik bir değer ola-
rak kabulü sözkonusu değildir. Hal böyle olunca 
İdeolojiler çağındaki anlayış demokratik tutuma 
geçit veren bir yaklaşım değildir.    

Bu anlayışlar Müslüman zihne de yabancı-
dır. Egemen Batı paradigmasının uzantısı ola-
rak bize dayatılan yönetim biçimleri pozitivist 
ve materyalist temellere dayalı, insanı merkeze 
almayan, sadece beyaz adamın üstünlüğüne 
dayanan bir anlayış eksenine sahiptir. Bilimden 
sanata, sanattan sosyal hayata hep bu anla-
yış esas kabul edilmektedir. Dolayısıyla ötekine 
tahammül edememek, eğitimden politikaya 
kadar her alana sirayet etmiştir. Bu da içinde 
ontolojik insan tanımı olmayan sorunlu Yeni-
çağ Batı paradigmasının uzantısıdır. Dediğimiz 
gibi başkasının da tercihlerinin değerli oluşu 
bağlamında demokrasi ontik bir insan tanımını 
gerekli kılar. Sağlam bir insan tasavvuru yoksa 
demokrasinin var olması zaten mümkün değil-
dir. Bu bağlamda ne ideoloji, ne de teoloji de-
mokratik anlayışa asla izin vermez. 

Ancak şunu unutmamak lazım ki Aydınlan-
ma ile birlikte Batıda önce Teoloji, 1. ve 2. dünya 
savaşları ile birlikte  ideolojiler güç kaybetmiştir. 
Özellikle 2. dünya harbinden sonra Batı dünyası 
(sömürgecilik refleksleri hala canlı olsa da) ken-
di içinde belli bir demokratik standart yakala-
mıştır. Bunun nitelikleri elbette tartışılabilir.  

Demokratik zihnin oluşumu
Demokratik anlayışı başkasına saygı ve baş-

kasının birey olarak; sadece insan olarak de-
ğerli olduğu ve bir değer taşıdığı inancına yas-
lanan anlayış olarak kabul ediyorum. Ki eğer bir 
arada yaşamak başkasına saygı ise bu zaten 
bizim sosyal ve kültürel hafızamızda ve prati-
ğimizde olan bir şeydir. Bütün insanlık tarihinde 
bunun dinsel ve aşkın zemini de bulunmaktadır. 
Ancak dinin teolojiye, dünya görüşünün de ide-
olojiye dönüşmesi başkasının ya ontolojik karşıt 
(düşman) ya ontolojik suçlu olarak nitelenme-
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sine kapı açarak asli insan kavramının ortadan 
kalkmasını getirmiştir.

Özellikle ideolojiler çağını hesaba kattığımız-
da Batıdaki devrimleri taklit eden ancak ötekine 
tahammülü olmayan bir ideolojik algı ekseninde 
gelişen insan tasavvuru demokrasiyi, yani bizim 
dışımızdakinin de yönetime katılabilmesi anlayışını 
asla pratik olarak ortaya koymayı başaramamıştır. 
Maddi üretim araçlarını ve siyasal erki ele geçirenler 
toplumun kendi zihniyetleri ekseninde dönüşmesini, 
değişmesini ve belli bir kalıba girmesini dayatmıştır. 
İnsanlığın evrimsel süreç ile geldiği en üst aşama olan 
pozitivist dönem insan olmayı bilimsel ve teknolo-
jik gelişmeye bağlamıştır. Burada insani bir tözden 
değil, insan olmuş ve henüz o aşamaya gelmemiş 
iki türden sözedilmiştir.  İnsanın değeri bu üst insa-
na benzeyip benzememe ekseninde belirlenmiştir. 
İnsanlığın en üst aşamasını o temsil ettiğinden insan 
olmak ve insan sayılmak beyaz adama ait bütün 
değerleri benimsemek ve ona benzemekle müm-
kün olacaktır. Bu yüzden yönetmek ve insanları bi-
çimlendirmek ancak bu üst insanın hakkı olacaktır. 
Bu hakkı Ona doğa ve tarihsel koşullar sunmuştur. 
Burada birey ve Onun özgür iradesi yok sadece üs-
tünler ve aşağılar vardır. Bu zihniyetin demokratik 
anlayışa sahip olması mümkün değildir.  

İdeoloji Ve Teolojinin Ötesinde
Ötekinin de bir değer olduğunu kabul ede-

bilmek için ideolojinin ve teolojinin ötesinde bir 
yaklaşıma sahip olmak gerekir. Böyle bir anlayış 
ile sağlam bir demokrasi (bizim dışımızdakinin 
de yönetime katıldığı bir yapı) oluşabilir. Özü iti-
barıyla devlet harici bir etken din ise dâhili bir 
etkendir. Dinin kendi inananları ile kendi çevre-
si olmasına karşın devlet bir çok din ve anlayış 
mensuplarının yaşadığı bir ortak yapının adıdır. 
Devlet bir bakıma bir arada yaşama mecburi-
yetinin soncudur. Bir arada yaşama mecburi-
yetinin sonucu oluşan devletin belli bir teolojik 
ya da ideolojik algı ile yönetilmesi büyük zulüm-
leri ve çatışmaları besleyecektir. Bu yüzden te-
oloji ve ideolojinin ötesinde bir anlayış herkesin 
iyisinin gerçekleşmesine hizmet edecektir. Peki 
böyle bir anlayışı nerede bulabiliriz.. Bu anlayı-
şın temel vasıfları nelerdir.

Bu anlayışı; 

1-Ontolojik bir insan tanımına sahip olması

2-İnsanların ortak değerlere, ortak ideallere 
sahip olduğunu kabul etmesi.

3-Evrendeki bütün varlıkların birbirine bağlı ol-
duğunu ve her yaşam formunun kendi içinde bir 
değer taşıdığını kabul etmesi.

4-Üstünlük kavramını ahlaki zeminde ele alması 
olarak ortaya koyabiliriz..

Temelde bu dört özelliğe sahip olan anlayı-
şın ideolojinin ve teolojinin ötesinde bir anlayış 
olduğu söylenebilir. 

Hangi Anlayış Bu Özellikleri Kendinde 
Barındırır?
Bu soruyu cevaplarken meseleyi hem öğre-

tisel, hem de tarihsel pratik açısından ele almak 
durumundayız. İnsanlık tarihine baktığımızda 
hem teorik hem de pratik olarak İslam’ın Tevhid 
ilkesinin bu dört özelliği de içinde barındırdığı-
nı söylemek mümkün. Bu sadece bir Müslüman 
olarak benim değil, önemli Batılı düşünürle-
rin de görüşüdür.  Örneğin Toynbee bir Müs-
lüman’dan sözederek “Rahman olan Allah’a 
inanan bu insan, Hacc’ın renk ve sınıf ayrımını 
kaldıran bir kardeşlik sembolü olduğuna şaha-
det ederken, inananlar arasındaki birlik, aynı 
zamanda dünyada Tanrı’nın birliği konusundaki 
doğru inançlarını eyleme dokuyordu… İslam’ın 
insanlığa verdiği yaratıcı armağan tektanrıcı-
lıktır ve bu armağanı iyi korumak zorundayız.”2

“ Müslümanlara göre Benî İsrail Peygamber-
lerinin hepsi doğruydu, İsa ise Tanrı’nın son pey-
gamberi Muhammed’ten önce gelen büyük ve 
sonuncu peygamberlerdendi. Müslümanların 
kavgası İsa Peygamberle değil; Rum ilini Yunan 
çoktanrıcılığına ve putperestliğine teslim eden 
Hıristiyan kilisesiyle idi. Tek Allah inancına yapı-
lan ihaneti İslâm, İbrahim Peygamberin saf di-
nine dönerek düzeltmişti. Bir tarafta Hıristiyan 
çoktanrıcılığı, öbür tarafta Hint çoktanrıcılığı 
arasında İslâm tek tanrıcılığın ışığını yakarak, 
dünyayı yeniden umutlandırdı.”3 

Şimdi bu meseleyi kısaca ele alalım..
1-“Yaratan Rabbinin adıyla oku! İnsanı bir 

kan pıhtısından yarattı!”(Alak suresi-1-2)

2. -A. Toynbee, Medeniyet Yargılanıyor, çev. Ufuk Uyan, s. 86, 
İstanbul 1988
3  A. Toynbee, a.g.e, s.76
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Bu ayet her tür sınıfsal ırksal ve sosyal ayrı-
calık anlayışını ortadan kaldırarak insanın on-
tolojik bir değer oluşunu ortaya koymaktadır. 
Hatta ilk töz olarak bütün insanların topraktan 
yaratıldığına vurgu yapılması da bu bağlamda 
değerlendirilebilir.

2- “De ki: Ey kitap ehli, aramızda ortak olan 
tek ilkeye gelin: Ancak Allah’a kulluk edelim, ona 
hiçbir şeyi eş ve ortak etmeyelim, Allah’ı bırakıp 
da bazılarımız, bazılarımızı Tanrı tanımayalım. 
“(A’li İmran-64) 

İslam açısından dinler tek bir dinden gel-
mektedir. Tanrı tek ise Din de tektir. Bu anlayış 
dinsel ötekileştirmenin de önüne geçerek dinsel 
yorumlamayı değil, ortak dinsel zemini esas al-
maktadır. Bu da farklı da olsa her inancın ken-
dini ifade etmesine imkân tanımaktadır

3- “Görmez misin ki, göklerde ve yerde bulu-
nanlarla dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların Allah’ı 
tesbih ettiklerini? Her biri kendi tesbihini ve duâ-
sını bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını 
hakkıyla bilir.( Nur/44) “Göklerde ve yerde bütün 
yaratıkların, kanatlarını yayarak uçan kuşların Al-
lah’ın sınırsız kudret ve yüceliğini dile getirdikle-
rini görmüyor musun? Gerçek şu ki, Allah’a nasıl 
yönelip niyaz edeceklerini, O’nun yüceliğini nasıl 
dile getireceklerini bilmektedirler.” (Nur/41)

Her varlığın bir diğerine bağlı olduğu evrensel 
birlik(tevhid) insan dışındaki her varlığın da bir 
değer olduğu kabulüne de dayanmaktadır.

4-Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir di-
şiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve ka-
bilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız 
O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah 
her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haber-
dardır. (Hucurat 13)

Burada da üstünlük noktasında doğuştan ya 
da sosyal koşullardan kaynaklanan herhangi bir 
ayrıcalık ve eksikliğin olmadığı vurgulanmaktadır. 
Değeri, ilkesel olanı seçip seçmemenin belirlediği 
belirtilmektedir.. 

İlkesel olan Tanrısal olandır. Aristoteles de 
erdemin Tanrısal olduğunu belirtir. Tanrısal de-
mek maddi ve dünyevi beklenti taşımayan 
eylemler demektir. Tanrı inancı olmayan in-
sanları bile adalet, cömertlik, yiğitlik v.s gibi ey-

lemleri Tanrısaldır. Ahlaki eylemler maddi ko-
şullar ve dünyevi beklentilerle izah edilemez. 
Bu noktada ahlaki temel kabuller insanlığın ortak 
kabulleridir. Bu yüzden İ. Kant dolayımsız buyruk 
olarak her insanda bu eğilimin bulunduğunu vur-
gulamaktadır.

Bu konu uzatılabilir elbette…

Burada İslamı bir yönetim biçimi olarak değil, 
evrene ve insana sağlam bir bakış olarak ele al-
dığımızı da belirmek durumundayız. Dinlerin or-
tak zemini her yaratılmışın kendi içinde bir değer 
olduğunun kabulüne dayalı bir anlayıştır.

Çözüm: Müslüman Zihnin Yeniden İnşası, 
İslam’ın İnsan ve Evren Anlayışına Dönüş

Bir arada yaşama kültürünü tekrar ihya etmek 
Batı ile Doğu arasındaki bu kültürel alışverişe 
dikkat etmek kendi 100-150 yıl önceki gerçekli-
ğimiz de keşfetmek buradan dersler çıkarmakla 
mümkündür. Yoksa demokrasi nutukları atmak ile 
alakalı değildir. Çünkü zihinsel olarak Türkiye’de 
politika yapan insanlar genellikle ya ideolojik ya 
teolojik anlayışa sahip olduklarından demok-
ratik bir pratik ortaya koyma noktasında başarı 
gösterememektedirler. Bu yüzden darbeye karşı 
çıkan da, darbeyi destekleyen de aslında ken-
di içinde problemler yaşar. Peki, burada kırılma 
noktaları yok mudur? Elbette vardır. Bu da ayrı bir 
araştırma konusu olmayı hak etmektedir.

Sonuç

Silah yoluyla egemen olma biçimindeki dar-
beci anlayışın, terörün ve güç elde etmek için her 
türlü şiddet uygulamasının da amacı daha iyi bir 
dünya tasavvurunun ancak bizim düşünceleri-
mizle olacağına inancımızdır. Bu inanç ideolojik 
ve teolojik inançtır.

Demokrasiyi mi savunacaksınız yoksa darbeyi 
mi? sorusu bu noktada anlam ifade etmemek-
tedir.

Demokrasi, silah ve başka yollarla insanlara 
dayatılmadığı sürece fikirlerin serbestçe dile ge-
tirilmesinin önünü açan bir anlayıştır. Ancak de-
mokrasinin de yumuşak karnı bulunmaktadır. Bu 
yönü demokrasiyi de problem haline getirebile-
cek uygulamaları besleyebilmektedir..  
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ŞEHiR ve EDEBiYAT

Dr. MEHMET MEHDi EKER

Şehirler Oluşurken…

Farsça ve Türkçedeki ifadesi ile “Şehir” veya 
Arapçadaki tabiri ile “Medine”, ya da Grekçede-
ki adıyla “Polis”, Fransızcasıyla “cite (site)”, veya 
Saxonların kullandığı Arapçadan alınan “Burgh(-
burç)”; ya da başka dillerdeki karşılıklarının hep-
si, kalabalıkların yaşadığı ortak bir mekanı ifade 
eder. Bu büyük ortak yaşama alanları (Habitat), 
“mekanik dayanışma” gerektiren basit topluluk-
ların aksine, “organik dayanışma” gerektiren kar-
maşık toplumların yaşadığı yerleşimleri ifade eder. 

Çünkü nüfus kalabalıktır, kalabalık olduğu 
ölçüde farklılık ve çeşitlilik; bireyler arasında 
doğal olarak iş bölümü vardır. Aynı zamanda 
ihtilaf ve çıkar çatışmasına karşı emniyet, hü-
kümdarlık alanı, yargı çevresi, alt yapı ve üst 
yapı kurumlarının kurulması mecburiyeti vardır. 
İnsanlık tarihine baktığımızda kadim yerleşim 
yerleri ve şehirlerin, zamanla gelişen ihtiyaçlara 
cevap verecek şekilde; iktisadi, ticari, içtimai ve 
sınai gelişme için düzenlemeler yaptığı, kurum 
ve organlar oluşturduğu görülür. 

Keza, spor, eğitim, sanat gibi ihtiyaçlar için de, 
arena, hipodrom, stadyum, akademi, tiyatro gibi 
tesis ve kurumlar inşa edilmiştir. Çünkü “uygarlık” 
veya “medeniyetler” de bu “şehir” ler üzerinden 
oluşmuş ve gelişerek evrensel boyut kazanmıştır.

İslam tarihine baktığımızda da “İslam 
Medeniyetinin” benzeri bir seyir izlediğini görürüz. 
Miladi 622 yılında İslam Peygamberi Hz. Muham-
med (SAV) ve arkadaşlarının hicret ettiği “Yesrib 
Şehri” söz konusu hicretten sonra İslam Dininin 

yayılması ve gelişmesinin merkezi olmuş ve “dinin” 
geliştiği yer olarak, “Medinetün-Nebi” yani “Pey-
gamber Şehri” ismini almıştır. Yesrib İslam ile “Me-
dine” ye dönüşmüş ve kardeşleri çoğaldığında 
Yani Mekke-Kudus-Kahire-Şam-Halep-Diyarbe-
kir-Kurtuba-İşbiliyye (Sevilla), Bağdat, Buhara, 
Semerkand, Erzurum, Konya, Edirne, Bursa ve İs-
tanbul’a ulaştığında bir “Medeniyet”e yani “İslam 
Medeniyetine” dönüşmüştür.

Burada özellikle, Din-Medine (Şehir)-Mede-
niyet ilişkisine dikkat çekmek isterim. Medine; 
“Din”in bir hayat tarzı (aynı zamanda yüküm-
lülükler alanı) ve kültür olarak gelişip büyüdüğü 
yerdir. Etimolojik olarak “Medine” “din” kelime-
sinden köken alır. “Medine”lerin sayısı çoğaldı-
ğında bir sisteme, bir ortak tasavvura dönüşür 
ve “Medeniyet” halini alır.

Hem sosyal yapı, güvenlik, barış, huzur, hem 
ticari ve iktisadi gelişme; maddi refah, hem ilim 
ve sanat, kısaca topyekûn bir toplumsal ge-
lişme söz konusudur. Kuşkusuz bu “yeni düzen” 
yani İslam Dininin evrensel mesajı ve mesajın 
temel ilkeleri bu tasavvurun en önemli sebebi-
dir. Bu husus yazının ilerleyen satırlarında daha 
ayrıntılı anlatılacaktır. Çünkü farklılıkları bir ara-
da barış içinde yaşatma, adaletli bir yönetim 
sistemi ve huzurlu bir yaşam temini, İslam yöne-
tim anlayışının ilkelerindendir. 

Örneğin, Yesrib’ten Medine’ye dönüşürken de-
ğişik din, kültür ve anlayışa sahip gurup ve toplu-
lukların farklılıklarını koruyarak, bir arada yaşama-
larını teminat altına alan “Medine Vesikası” ya da 
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“Medine Sözleşmesi”, üzerinde dikkatle durulması 
gereken temel belgelerden biridir. 

Kaynağını İslam Dininin temel ilkelerinden 
ve Hz. Muhammed’in (SAV) uygulamalarından 
alan belge ve özündeki bakış açısı, İslam Mede-
niyetinin bütün şehirlerinde farklı etnik, sosyal 
gurup ve dini inançların barış içinde bir arada 
yaşamasını mümkün kılmıştır.

Bu anlayış sayesinde; Avrupa ve diğer kıta-
larda din-mezhep ve etnik savaşlar asırlarca 
devam ederken, İslam Coğrafyasındaki şehirler 
huzur ve barış içinde kalabilmiştir.

Bugün hala bu anlayışa ve uygulamaya olan 
ihtiyaç kendini bütün kıtalarda yakıcı bir şekilde 
hissettirmektedir.

Edebiyat ve Medeniyet…
Şehirlerin “karmaşık” bir cemiyet hayatına 

sahip olduğu ve organik –kurumsal dayanışma 
gerektirdiği yukarıda ifade edildi. 

Şehir hayatının doğası gereği ortaya çıkan ih-
tiyaçların bir kısmı fiziksel-fizyolojik diğer bir kısmı 
da beşeri, sosyal ve manevi alanları ihtiva eder.

Bu tür ihtiyaçların giderilmesinde en önem-
li araçların başında “dil” gelmektedir. İnsanın 
hem zihin ve düşünce inşası hem de iletişim ve 
ifade ihtiyacı “dil” ile karşılanır. 

Düşünme, bilme, anlama, hissetme, duygu-
ların sözlü ve yazılı olarak ifade edilebilmesi an-
cak dil ile mümkündür. Edebiyat dilin “estetiği” 
ve “sanatıdır”. Gerek sözlü gerek yazılı edebiyat 
dilin “disiplinidir”. Edebiyat kelimesinin kökü aynı 
zamanda Arapça “edep” kelimesiyle özdeştir. 
Çünkü sözün, kelimenin, konuşulan dilin yapı-
sı içinde belli gramer ve estetik kalıplar içinde 
işlenmesi, sadece dilin iletişim fonksiyonuna 
değil, toplumsal kültürün inşasına, düşünce ve 
duygu dünyasının zenginleşmesine de büyük 
katkı sağlar. Şiir ve diğer edebi sanatların kapısı 
dil ile açılır. Öte yandan dilin zenginleşmesi hem 
dilin iç imkan ve dinamiklerinin geliştirilmesi, 
hem de şehir hayatında (medine) ilişki içinde 
bulunulan ya da bir arada yaşanılan diğer dil-
lerle olan alışveriş ile gerçekleşir. 

Bir çok sanat dalı gibi edebi sanatlar da şehir-
de büyür. Bu sahadaki kültür mirasının büyük kısmı 

şehirlerde birikmiş, gelişmiş ve bugüne ulaşmıştır.

Bazı şehirler kendi Edebiyatçılarını doğurur, 
yetiştirir, bazı “edip”ler de şehirlerini edebiyatın 
ve sanatın konusu yapar, büyütür ve yaşatırlar. 
Bu çerçevede asırlardır süren Edebiyat ve Me-
deniyet ilişkisi şehirler üzerinden birbirini besle-
yerek bugüne kadar gelmiştir.

Denilebilir ki edebiyat olmadan medeniyet 
de olmaz yada eksik kalır, çünkü edebiyat me-
deniyetin inşasındaki en önemli unsurlardan 
yapı elemanlarından biridir. 

Şehir ve Şiir: Âmîdi Sevda ya da 
Diyarbekir
Bu ilişkiye kadim bir şehir ve onun şairleri 

örnek verilebilir.
Diyarbakır Şehri Yukarı Mezopotamya’da 

Dicle nehrinin kıyısında günümüzden 8 bin yıl 
önce kurulmuş. 

Şehrin bilinen en eski adı Âmîd veya 
Âmîda’dır. Roma İmparatorluğunun (Rum Ül-
kesi) El Cezireye doğru son sınırı olması, ya da 
başka bir ifadeyle El Cezire sınırlarının Roma 
İmparatorluğuna doğru olan sınırlarının sonun-
da yer alması sebebiyle Araplarca Âmîd İsminin 
verildiği kaynaklarda ifade edilmektedir. 

Bereketli Hilal’in içinde yer alan şehir, yer-
yüzünde buğday ve mercimek gibi bazı temel 
tarımsal ürünlerin anavatanı olarak bilinen Ka-
racadağ’ın eteklerine kurulmuştur. 

Sönmüş bir volkan olan Karacadağ’ın püs-
kürttüğü siyah bazalt taş; şehrin inşasında 
kullanılmıştır. Şehir suru olarak Dünyanın en yüksek, 
5 km uzunluğa sahip, aynı zamanda “yaşam ala-
nı” olan (citadel-kale) surlarının inşasında, bütün 
evlerin; havra, kilise ve cami gibi ibadethanelerin 
yapımında, sokakların döşenmesinde aynı siyah 
bazalt kullanılmış, kısacası bazalt, şehrin “temel 
taşı” olmuştur. İşte bu nedenle şehre “Kara Âmîd” 
ya da “Âmîdi Sevda” denmiştir. 

Esas itibariyle Diyarbakır bölgesi; insanlığın 
topluluklar halinde yaşamaya başladığı ilk dö-
nemlerden beri beşeriyet için bir “habitat”, bir 
“yerleşim alanı” olmuştur. 

Son yıllarda Bölgede Neolitik (Yontma Taş) 
döneme ait birçok önemli sit alanı ortaya 
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çıkarılmıştır. Bunlardan en önemlisi tarih itibariyle 
günümüzden 12500 yıl geriye giden bir yerleşim 
yeri olan Bismil-“Körtik Tepe” (Çukurtepe) dir. Kör-
tik Tepe, tarih itibariyle Göbeklitepe’den yaklaşık 
450 yıl önceye gitmektedir.

Keza; Ergani’de Hilar ve Çayönü MÖ: Dokuz 
Bin yılına ait yaşamın izlerini ve malzemelerini 
günümüze getirmektedir.

Uzun tarihi içinde 33 Ayrı medeniyet emzir-
miş, büyütmüş, yaşatmış bir şehir Diyarbakır: 
Kimler olmamış ki, Hurri, Mittani, Pers, Med, Asur, 
Roma, Bizans ve daha niceleri… 

Bu medeniyetlerin bazılarının döneminde 
Peygamberler gelmiştir. Örneğin Asurlular dö-
neminde yaşayan ve Kuran-ı Kerimde de adı 
zikredilen Hz. Zelkifl ve Hz. Elyesa Peygamberler, 
Diyarbakırın 40 km yakınında Eğil (Angel-Me-
lekler Şehri) ilçesindeki Asur Kalesinin eteklerin-
de medfundur. 

1995 yılında baraj inşası sebebiyle nakli ku-
bur esnasında resmi bir heyetin nezaret ve şe-
hadetinde kabirler açılıp, cesetler görülmüş ve 
bugün de ziyarete açık bulunan türbeye nak-
ledilmiştir. 

Yine Roma dönemindeki en ileri garnizon Di-
yarbakır da Zerzevan Kalesinde kurulmuş, bu-
rası hem askeri, hem de dini bir merkez (Mitras 
Tapınağı) olarak işlev görmüştür. Bu alanda ha-
len arkeolojik kazılar devam etmektedir.

Roma Döneminde Hristiyanlığın ortaya çı-
kışı ve Romalılarca da kabulü ile şehir Hristiyan 
inancının önemli merkezlerinden birisi haline 
gelmiştir. Nitekim Hristiyanlık öncesinde Şem-
silerin tapınağı olarak fonksiyon gören ibadet-
hane, Mar Thomas (St. Thomas) adıyla kiliseye 
dönüştürülmüştür. Bu yapı 639 yılında şehrin 
Müslümanlar tarafından fethi ile birlikte Ulu 
Cami olarak hizmet etmeye başlamıştır. Ha-
len Anadolu’nun en eski Camilerinden biri olma 
özelliğine sahiptir.

Roma-Bizans dönemlerinde Süryaniler şeh-
rin dini hayatında olduğu gibi mimari, zenaat, 
düşünce, sanat ve edebiyatında da önemli 
katkılar sağlamışlar ve kültürel mirasının oluş-
masında önemli pay sahibi olmuşlardır.

Âmîda, 639 da Hz. Ömer Döneminde İyaz 

bin Ganem, Halid Bin Velid, Muaz bin Cebel, 
Said bin Zeyd komutasındaki İslam Orduları ta-
rafından kuşatılmış ve fethedilmiştir.

Fetih esnasındaki çatışmalarda Halid bin 
Velid’in oğlu Süleyman ve 27 Sahabe şehid ol-
muş, kabirleri sonradan inşa edilen Hz. Süley-
man Camii’nin haziresine defnedilmiştir. Mekke 
ve Medine dışında en çok sahabe kabrinin bir 
arada bulunduğu şehir Diyarbakır’dır. 

İslam orduları ile 500 civarında sahabenin 
gelip şehre yerleştiği tarihi kayıtlarda yer al-
maktadır. Bu tarihte başlayan İslam Medeniyeti 
dönemi aralıksız devam ederek bugüne gelmiş-
tir. Bu süre içerisinde Müslümanlar, Ermeni, Sür-
yani, Yahudi, Keldani ve diğer bir çok unsurun 
barış içinde bir arada yaşadığı bir sistem kur-
muş ve farklı düşünce, inanç etnik yapı ve kültür 
huzur içinde yaşamış, şehrin kültürünü birlikte 
oluşturup inşa etmiştir. 

Mimari de sosyal barışa hizmet edecek tarz-
da uygulanmış dünyada çoğulcu toplum mo-
delinin çok güzel bir örneği 14 asır boyunca ba-
şarı ile uygulanmıştır. 

639’daki Fetihten sonra buraya yerleşen 
Arap kabilelerinden Bekir bin Veil’e izafeten 
bölgenin adı “Diyar-ı Bekir” olarak anılmış, za-
manla Âmîd’in şehir merkezi olduğu (sancak 
merkezi) vilayetin adı 1935 yılına kadar Diyarbe-
kir olarak kullanılmış ve sınırlarını Van, Erzurum, 
Sivas, Rakka, Musul vilayetleri teşkil etmiştir. 

Sahip olduğu tarihi tecrübe, kültürel miras, 
jeopolitik üstünlük ve coğrafi imkanlar ile, se-
mavi dinlerin önemli merkezlerinden biri olmuş-
tur. Bu pozisyon ve imkanlarla Diyarbakır 12. yy’a 
kadar İslam Dünyasının dördüncü önemli ilim ve 
edebiyat merkezi olmuştur.

Âmîda’nın Şairleri
Diyarbakır’ın, başlıktaki makalenin konusu 

olmasının sebebi, edebiyat ve medeniyet ilişki-
sinin bu şehrin örneğinde çok açık bir biçimde 
görülebilmesidir.

Böylece şehrin “medine” olma vasfı ile; hem 
İslami dönemde hem de İslam öncesindeki, di-
ğer semavi dinlerin etkisini dikkate alarak inşa 
edilen “medeniyetlerin”, aynı zamanda “ede-
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biyat” inşa ettiğini ve çok sayıda ilim adamı ve 
şair yetiştirdiğini görmek mümkündür. 

Esasen ilim ve sanat (edebiyat) bu şehirde ta-
rih içinde çok önem kazanmış ve saygı görmüştür. 

Bir örnek olarak;

Selahaddin Eyyubi döneminde Diyarbekir 
şehrinde 1 Milyon 40 Bin cilt kitaptan oluşan kü-
tüphane bulunmaktadır. Mukayese için söylemek 
gerekirse aynı tarihte Vatikan’da bulunan toplam 
kitap sayısı 1200’dür. Yine Diyarbakırdaki Emir’in 
sarayında, Mesudiye Medresesinin Müderrisi Ce-
zeri’nin geliştirdiği robotlar kullanılmaktadır.

Selçuklu ve Osmanlı; Başkentleri olan; Konya, 
Bursa, Edirne ve İstanbul’da önemli bir birikim 
ortaya koymuş mimari, ilim, sanat ve edebiyat 
alanında nice eserler yaparak sergilemiştir.

İslam Medeniyetinin yıldız şehirlerinden olan 
Diyarbekir ise, merkezi ve başkenti olduğu Mer-
vanî, Eyyubî, Artuklu, Akkoyunlu gibi İslam Me-
deniyetinin altın çağında yaşayan devletlerin 
kültürel hazinesi olmuştur. 

Evliya Çelebi 17. yy’da Diyarbakırda yüzlerce usta 
şair olduğunu, Fuzuli ve Bağdatlı Ruhi tarzı kaside 
söyleyen mümtaz şairler olduğunu yazmıştır. Keza 
halkın Kürtçe, Türkçe, Arapça, Farsça ve Yarmanca 
(Ermeni) konuştuklarını yazıyor. 

Yine Diyarbakır Valisi Giritli Sırrı Paşa, “Rast-
gele bir Diyarbakırlı ile karşılaşırsanız ya bir şair 
ya da bir “münşi”dir” der. 

Diyarbakır tarihi ve kültürü üzerine çok kıy-
metli araştırmalar yaparak önemli eserler orta-
ya koyan Şevket Baysanoğlu 3 cilt olarak ha-
zırladığı “Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları” 
isimli eserinde 2 Bin Yıllık geçmişten günümüze 
Diyarbakır’da yetişen önemli edebiyatçı ve ilim 
adamlarının kısa biyografilerini ve bazılarının 
da eserlerinden örnekler vermiştir.

Buna göre İslamiyet öncesi dönemde aşağıda 
isimleri yazılı şair ve ilim-fikir adamları yetişmiştir:

1- Âmîdli İshak (IV.yy) Şair, Roma’nın Ostro-
gotlarca istilasına şahit olduğu ve bunun için iki 
kaside yazdığı kaydedilmiştir.

2- Âmîd Rahibi Dada, Şair, Tevrat’taki “Ef-
sarı İlahiyyeyi- Azizlerin Sireti”ni nazm’a çekerek 
300 beyit yazmıştır.

3- Farıkinli Marutha (IV-V yy), Bilgin, Diplo-
mat, Şair

4- Âmîd Mitranı Mara (V yy), kütüphane 
kurmuş, Yahanna incilini Yunancadan Süryani-
ceye çevirmiştir.

5- Eğilli Rahip Musa (VI.yy), Hz. Musa ile Yu-
suf ve Züleyha’nın kıssasını yazmış.

6- Eğilli Yuhanna (VI.yy), Tarihçi “Evliya ve 
Azizlerin Menakıbı” Yazarı

7- Amidli Mar Yeşua (V-VI.yy), Edip, Vaka-
nüvis

8- Amidli İbrahim (VI.yy), Edip, Filozof

9- Amidli Yanurin (Şanurin), Edip, Mantıkçı, 
Şiir Mütercimi

10- Amidli Thomas (St. Thomas) (VII.yy), Te-
oloji Bilgini

11- Zukninli Rahip (VIII.yy), Tarihçi, Bilgin

12- Mar Dimet (V.yy), Tıp Bilgini

13- Amidli Aetius (VI.yy) Tıp Alanında 16 Eseri 
var, bunlardan göz hastalıklarına ait olanı, 1899 
Yılında Almanca ve Yunanca olarak yeniden 
bastırılmıştır, doğumla ilgili olan eseri de Al-
mancaya çevrilerek 1901 Yılında yayınlanmıştır.

Ş. Beysanoğlu İslam öncesi döneme ait kay-
dettiği bilgin, şair ve Ediplere ilaveten İslami Dö-
nemde Tezkire geleneği çerçevesinde Diyarbakırlı 
240 Şair ile ilgili özet bilgiler kaydetmektedir. 

Yine Tarihçi, Araştırmacı ve Tezkire Yazarı M. 
Şefik Korkusuz’un hazırladığı “Osmanlı Dönemi 
Diyarbekir Şairleri” adlı eserde 242 Şair ile ilgili 
bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler içinde, Şairleri-
mizin kısa hayat hikayeleri, eserlerinin isimleri ve 
eserlerinden örnekler bulunmaktadır.

Sadece Osmanlı Dönemi Diyarbakır Şairle-
rinin tanıtıldığı bu önemli eserde, Diyarbakırlı 
Şairlerin edebiyat ve san’at’a yaptığı önemli 
katkıyı izlemek mümkündür. 

Örneğin 19. Yüzyılda yaşamış kadın şairleri-
mizden Hatice İffet Hanım ve Şair Sırrî Hanımın 
yazdığı gazel ve şiirler ile Halk Şairi Fatma Ba-
cı’nın yazdığı “hece” şiirleri hem edebiyat este-
tiği, hem güçlü ifade ve sanat yeteneği açısın-
dan haklı bir şöhrete sahiptir.
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Yine 19. Yüzyılda yaşamış Şair Ahmet Hilmi 
Efendi’nin Mûlemma’ Tercii Bendi, İslam Medeni-
yet tasavvuru içinde Edebiyat-Medeniyet ilişkisi-
nin görülebileceği en güzel örneklerden biridir.

Söz konusu Mûlemmâ’da, şiirin her bir mıs-
raı ayrı bir dilde yazılmaktadır. Birinci mısra 
Arapça, ikinci mısra Türkçe, üçüncü mısra ise 
Farsça yazılmaktadır. Üç ayrı gramatik yapıya, 
dil mantığına ve farklı ailelere ait Ural - Altay, 
Sami ve Hint - Avrupa dillerini aynı şiir içinde 
buluşturup ortak ses, uyum ve musiki oluştur-
mak, İslam Medeniyet Tasavvurunun evrensel 
gücünü ve ifade kabiliyetini yansıtır.

Mûlemmâ formunda bazen dört dil de kul-
lanılmıştır, Türkçe, Arapça, Farsça ve Kürtçe 
Mûlemmâ örnekleri de bulunmaktadır.

Diyarbakır’ın yetiştirdiği şairler ile ilgili yazılan 
Tezkire ve yapılan Edebiyat Tarihi çalışmaları-
nı konu alan araştırmacılardan biri de Prof. Dr. 
Mustafa İSEN’dir. 

“Tezkirelerin Işığında Divan Edebiyatına Ba-
kışlar: Osmanlı Kültür Coğrafyasına Bakış” adlı 
çalışma, XVI. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar ki 27 
Adet Tezkire incelenerek hazırlanmıştır. Bu ça-
lışma ile Osmanlı Coğrafyasına şair yetiştiren 
yerleşim bölgeleri ve kaç şâirle bu yapı içinde 
yer aldıkları incelenmiştir. Söz konusu çalışma-
da Osmanlı Coğrafyasındaki 211 Yerleşim Mer-
kezi (Şehir); yetiştirdikleri 27 Tezkirede kayıtlı şair 
sayıları bakımından tasnif edilerek listelenmiştir.

Listenin en başında 609 Şairle İstanbul, ikinci 
sırada 156 Şairle Bursa, üçüncü sırada 150 Şairle 
Edirne, 69 Şairle Konya dördüncü sırada bulun-
maktadır. Bu şehirlerden Konya Selçuklu Baş-
kenti olmuş, sırasıyla Bursa, Edirne ve İstanbul 
da Osmanlı İmparatorluğuna Başkentlik yap-
mışlardır. Söz konusu Araştırmada, Diyarbakır 
ise 40 Şair sayısıyla Konya’dan hemen sonra 
5’nci sırada bulunmaktadır.  

Diyarbakır’ın Selçuklu ve Osmanlı başkentle-
rinden hemen sonra gelmesinde, hem Mervanî, 
Eyyubî, Artuklu ve Akkoyunlulara Başkentlik 
yapmış olması, hem de tarih içinde binlerce yıl, 
bölgesinin dini, siyasi ve kültürel merkezi olma-
sının etkisi vardır.

Diyarbakır tarih içinde her zaman önemli bir 

şehir, bir “medine” ve edebiyat merkezi olmuş-
tur. Diyarbakır’ın sadece son yüzyılda yetiştirdi-
ği Şair ve Ediplerin Türkiye ve insanlık kültürüne 
yaptığı katkı asırlarca sürecek bir etkiye sahip-
tir. Türkiye’ye “Divan-ı Lügatı Türk’ü kazandıran, 
kütüphaneci ve şair Ali Emirî Efendi, Ziya Gö-
kalp, Süleyman Nazif, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet 
Arif ve yaşayan dev çınar Sezai Karakoç bu de-
ğerlerden sadece bazılarıdır. 

Bu şairlerimizin ciltler tutan şiir müktesaba-
tını buraya aktarmak mümkün olmadığından, 
birkaç örnek ile yetinmek durumundayız.

Mülemma örneğini, aynı zamanda Diyarbe-
kir Müftüsü olan Ahmet Hilmi Efendi’den aldık. 
Ali Emiri efendinin de kendisinden ders aldığı 
Şair Ahmet Hilmi Efendi 19.yy’da yaşamış ve 
1903 yılında vefat etmiştir. 

MÜLEMMÂ TERCİ-İ BEND

Kad ra’eynâ fî tarîki’l-aşki envâ u belâ
Olmadık râhat olaldan derd-i ‘aşk’a mübtelâ
Hâl-i mâ pejmürde şüd ey dilber-i şîrîn-edâ

Makdamınla pür-ziyâ kıl bezmi ey hûrî-likâ
Def’ ola tâ ki derûnumda olan renc u ‘ânâ

Mâ-semi’nâ aşıken fi’d-dehri mesrûru’l-fuâd
Var mı alemde ‘aceb bir’ aşık olmuş ber-murâd
Yâri der-vakt-i şümâ mâ râ be-kon mesrur u şâd

Makdamınla pür-ziyâ kıl bezmi ey hûrî-likâ
Def’ ola tâ ki derûnumda olan renc u ‘ânâ

Utru’ul-levm-i azûlî kullu şey’in fi’l-kader
Var imiş takdirde görmek bunca âlâm ü keder
‘aşıkân-râ ey perî-peyker me-yefken ez nazar

Makdamınla pür-ziyâ kıl bezmi ey hûrî-likâ
Def’ ola tâ ki derûnumda olan renc u ‘ânâ

Münzu yevmi’l-hecrâ târe aklî râhet râhetî
Müsarra’âtile memnun et dıl-i pür-hasreti
Hâhed ez-tu Hilmî-i şeydâ nigâh u re’feti

Makdamınla pür-ziyâ kıl bezmi ey hûrî-likâ
Def’ ola tâ ki derûnumda olan renc u ‘ânâ
(AHMED HİLMİ EFENDİ)
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Ali Emiri Efendiden aldığımız şiir Sultan Abdul-
hamid ile ilgili yazdığı bir Gazeldir. Hicri 1327 Tari-
hinde (1911) yazılmış, yazıldığı tarih dikkate alın-
dığında kadirşinaslığı, cesareti ve basireti ayrıca 
kaydedilmeye değer.

GAZEL

Şeh-i Cem-mertebe Sultân Hamîd’in hayfâ
Ba‘dezin saltanat-ı mülkü ferâğa düştü

Birtakım lutfuna küfrân eden erbâb-ı fesâd
Koşdular her birisi sol ile sağa düşdü

O hümâ-himmeti hal‘ eylediler hâinler
Bülbülân susdu bugün zemzeme zağa düşdü

Eyledi gonca-i maksûdunu millet zâyi‘
Bağbân gitdi hazân sûreti bağa düşdü

Geliniz ağlayalım memleket elden gidiyor
Oldu târîh-i mü’essif “Söz ayağa düşdü” 
(Sene: H.1327)
(ALİ EMİRİ EFENDİ)

Diyarbakır sadece Divan Edebiyatı alanında 
değil, Halk Şiiri alanında da önemli şairler yetiştir-
miştir. Bu tür’e örnek olarak 19.yy’da yaşamış Fatma 
Hanıma (Fatma Bacı ) ait bir şiir dikkat çekicidir.

KARAKIŞ DESTANI

Mâlî üçyüz iki kışında savuk
Kuruttu meyveyi hep kaldı kabuk
Öldü pinde horozla tavuk
Çizmeler yerine geyildi çaruk
Aman Yârab bu savuğun elinden

Buz bağladı memleketin her yeri
İşlemedi hamamların ekseri
Geri koydu iğtisâlden erleri
O günlerde gören yoktu berberi
Aman Yârab bu savuğun elinden

Dicle nehri baştan başa kesti buz
Geçti âlem üzerinden şeb u rûz
Her tarafta söylenildi böyle söz
Olmadı ah odun, kömür hiç ucuz

Aman Yârab bu savuğun elinden

Odun kömür oldular öd ağacı
Efendi bey, ağa oldu muhtâcı
Yandırdılar tahtaları tokacı
Ağır oldu tezeğin de revâcı
Aman Yârab bu savuğun elinden
Revaklarda vezir- mumu asıldı
Gelip gidenlerin yolu kesildi
Bu havâdis cerideye basıldı
Kimse sormaz ahvâlimiz nasıldı
Aman Yârab bu savuğun elinden

Çırçır›dan aldık biz güzel nabâtı
‘Attar kısmı bilmem’ acep ne satı?
Hayırlısinan çıkaraydığ şubatı
Göreydik safâ-i hâtırla mart’ı
Aman Yârab bu savuğun elinden
Komşuya gitmeye olmadı imkân
Birbirin görmedi akraba, yârân
Bu sözleri zannetmeyin siz yalan
Görülmemiş böyle bir kış el aman
Aman Yârab bu savuğun elinden

Fatma Bacı aldım ele sazımı
Bu diyarda kimse çekmez nâzımı
Böyle vermiş Mevlâm alınyazım’ı
Sona geldi destânımın yazımı
Aman Yârab bu savuğun elinden.
(FATMA HANIM)

Süleyman Nazif (1869-1927) sadece şair değil 
aynı zamanda Valilik yapmış bir Devlet Adamıdır. 

SULTAN HAMİD’E ŞARKI

Pâdişâhım gelmemişken yâd’a biz,
İşte geldik senden istimdâd’a biz,
Öldürürler başlasak feryâda biz,
Hasret olduk eski istibdâda biz.

Dem-be-dem coşmakta fakr u ihtiyaç,
Her ocak sönmüş ve susmuş, millet aç,
Memleket matemde, öksüz taht u tâç,
Hasret olduk devr-i istibdâda biz.
(SÜLEYMAN NAZİF)

BÂKİ’YE NAZİRE
Âteşi ‘aşkile canlar yandı, cânân bî-haber
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Mesti sûzîş yandığından cânı hayran bî-haber

Âlem kevn u şuhûdu durmayıp hâlâ arar
Kalbe yâr etti tecelli, çeşmi giryân bî-haber

Kokladıkça zülfünü, duydum şemîmi cenneti
Nükheti cân-perver’inden ‘adn’i Rıdvan bî-haber

Uymadım aklı le’îm’e, nefy u isbât etmedim
‘Aşkımın tasdik u ikrarından îman bî-haber

Feyzi Bâki’den alıp Faruk’a ithaf eyledim
Yazdığım rengin gazelden tab’u divan bî-haber 
(Faruk Nafiz’e İthaf)
(SÜLEYMAN NAZİF)

Ziya Gökalp (1876-1924) Siyasetçi, Sosyolog ve 
Mütefekkir’dir. ”Türkçülüğün Esasları’nın” yazarı-
dır. Atatürk İlke ve İnkılaplarında çok önemli bir 
yere sahip olduğu kabul edilir. Aynı zamanda 
Hece Vezni ile şiirler yazmıştır. Yaşadığı duygu ve 
düşüncelerini ifade eden şiirlerinden biri örnek 
olarak verilmiştir. 

İNGİLİZDEN SAKIN
Kardeş, dalgın çıkma yola,
Bir yol tut ‘ki emin ol.
Onda varsa bir İngiliz,
Gitme sakın, fena bu iz.
Çalmaz yalnız o kimse ki,
Soymaz yalnız elbiseyi,
Ruhunu da bütün soyar,
Sende ne his, ne din koyar.
Önce çalar vicdanını,
Sonra alır vatanını.
Vatanları odur yıkan,
Yüz devlete varis çıkan.
Odur boğan hürriyeti,
Esir eden bu milleti.
Hind’i Mısır’ı odur yutan,
Denizleri elde tutan.
Boğazlarda kaçmış iken,
İstanbul’a girdi sulhen:
Dağıtarak ordumuzu,
Parçaladı yurdumuzu.
Tepemize astı balta:
Korkmayana hazır Malta!
Halife’ye vurdu zincir,

Şerif’leri etti ecir.
Gazilere açıp dava,
Şehülislam’dan aldı fetva.
Hiç sayıp kinimizi,
Alt üst etti dinimizi.
O görüldü bu ülkede:
Kaldı iman tehlikede.
Kabe bile ona tutsak,
Hak unutmaz, biz unutsak.
Medine’yi etti mahpus,
Peygamberi kıldı me’yus.
Irak’a açtı bela,
Oldu her yer bir Kerbela.
Bütün dünya onun kulu,
Bir hür kaldı Anadolu
Odur açan zulme cihâd,
Borcumuzdur ona imdâd.
Allah, Resûl, hep şehidler,
Şimdi bizden bunu ister
(ZİYA GÖKALP)

Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956) Cumhuriyet Dö-
nemi önemli şairlerindendir. Yaşama sevinci, 
ölüm korkusu gibi evrensel temaları başarıyla 
işlemiş ünlü şairimizdir.

MEMLEKET İSTERİM
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikayet ölümden olsun.
(CAHİT SITKI TARANCI)

GÜN EKSİLMESİN PENCEREMDEN
Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne halden anlayan bulunur;
Ah aklımdan ölümüm geçer;
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.
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Ve gönül Tanrısına der ki:
- Pervam yok verdiğin elemden;
Her mihnet kabulüm, yeter ki
Gün eksilmesin penceremden!
(CAHİT SITKI TARANCI)

Ahmet Arif (1927-1991) toplumsal konuları yoğun 
duygu ve güçlü ifadelerle şiirleştiren ünlü şairimiz.

HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM

Seni, anlatabilmek seni.
İyi çocuklara, kahramanlara.
Seni anlatabilmek seni,
Namussuza, halden bilmeze,
Kahpe yalana.

Ard- arda kaç zemheri,
Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu.
Dışarda gürül- gürül akan bir dünya...           
Bir ben uyumadım,
Kaç leylim bahar,
Hasretinden prangalar eskittim.
Saçlarına kan gülleri takayım,
Bir o yana 
Bir bu yana...

Seni bağırabilsem seni,
Dipsiz kuyulara,
Akan yıldıza,
Bir kibrit çöpüne varana,
Okyanusun en ıssız dalgasına
Düşmüş bir kibrit çöpüne.
Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin,
Yitirmiş öpücükleri,
Payı yok, apansız inen akşamlardan,
Bir kadeh, bir cıgara, dalıp gidene,
Seni anlatabilsem seni...
Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır
Üşüyorum, kapama gözlerini...
(AHMET ARİF)

Son olarak Sezai Karakoç’tan iki şiir: Sadece 
insanın evrensel sorunlarını çok güçlü bir ifade 
ile şiirleştirmesiyle değil, İslam Medeniyetinin 
önemli şairi olmasıyla bilinir.

GÜL MUŞTUSU
XIV.
Tanrım duam şu ki her şey yeniden toprak olsun
Su toprak olsun
İnsan toprak gibi duysun yeri
Ay toprak olsun
Topraktan kaçanı toprak tutsun
Gün toprak olsun                                               
Kabirler saltanatı toprak olsun
Yazı
Kitap
Ve söz toprak olsun
Ekin ekilmeye mahsus
Yeni tohum atılmaya ait
Yeni insan doğsun için
Toprak olsun
Ah yetiş çocukluğunda çobanlık eden
Yetiş toprağın yeni mayalanmasına
Yetiş mağaranın ışımasına
Yetiş ayı ikiye bölen parmaklarıyla
Yetiş büyük armağancım
Oruç armağancım namaz armağancım
Yetiş uluların imamı
Yetiş toprağın yeni doğuşuna
İnsanın yeniden
Dirilme süzülüşüne
Yetiştir toprak saçan ellerini
Tanrı gücünü görmeyen gözlere
Saçtığın topraklardan yetiştir bize
Ey gökyolcusu
Yolculuğunda meleğin kanadı
Mevsimi geçmiş bir gül yaprağı gibi kuruyan
Yetiş bize kıyamet bildiricisi
Kıyametteki sevinç muştucusu
Yetiş kabaran yeni toprağa
Kur’an tohumunu ekmek için
Gül tohumlarını saç bize
Gül bahçesi olan türbenden
Ve komşun Tanrıevi’nden
Ve sevgilin olan ve sevgilisi olduğun
Ve Diriltici olanın
Acımasından bize
 
Yetiş ayağının tozu olduğumuz peygamber
Yetiş her zaman diri olan varlığınla
Yetiş yak lâmbamızı
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Yetiş aydınlat karanlığımızı
Yetiş yeşillendir çöllerimizi
Yetiş dirilt insanımızı
Seni sevenin ismiyle yetiş bize
Yetiştir bize
Günahlarımızı kül edecek ateş harmanını
Verim yağmuru insin ülkemize
Mekke’ye Medine’ye Şam’a
Kudüs’e Bağdat’a İstanbul’a
Semerkand’a Taşkent’e Diyarbekir’e
Yetiş Peygamber imdadı yetiş
Yetiş Allah’ın izniyle
Yetiştir erlerini
Diriliş bayraklarını taşıyan
Şehit gömleklerini peşin giymiş
Ateşten, sudan geçer gibi geçen
Allah önünde her varı yok gören
Dağların üstünde erip
Kentlere şafaklar gibi ağan
Küçük askerlerini
Gül diksinler diye yeni topraklarına
İnsanın ta gönlüne
Yetiştir erenlerini
Allah’ım
Âmin
(SEZAİ KARAKOÇ)

ŞEHİRLERİM
Gördüm Diyarbekir’i Konya’yı Bursa’yı İstan-
bul’u
Görmediğim şehirlere karşılık
Şiraz Isfahan Semerkant
Basra Bağdat Şam kaybolmuş karanlık.

Bir anının uzak akisleri
Kurumuş ağacın sararmış çiçekleri
Aydınlığı çalınmış lâmbanın pervaneleri
Sönmüş bir deniz gibi batık.

Sürmüş bir mezar kökü
Ölümün ötesindeki toza işlemiş
Çarpılmışlar tarihinin maketi
Gibi sarhoş gibi yıkık gibi derviş

Kentler benim kırılmış
Kollarım ve kanatlarım
Ak kuşlardır çağrılmış
Yaslar şölenine atlarım

Adları bile çağrışım yapmıyor
Yeraltına ve gökyüzüne
Ve yeryüzü hatırlamıyor
Ve hatırlatmıyor gökyüzüne
(SEZAİ KARAKOÇ)
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KADiM ŞEHiR: KUDÜS

Prof. Dr. H. AHMET ÖZDEMiR

Bir şehir. Dünyanın gelmiş geçmiş en meşhur 
şehirlerinden birisi. Geçmişi milattan yüzyıllar ön-
cesine dayanıyor. İlk kayıtlara milattan çok önceki 
yüzyıllarda (19-18) rastlanıyor. Uzun tarihi boyun-
ca, defalarca yerle bir edilen, el değiştiren, saldı-
rıya uğrayan ve tekrar kurtarılan bir şehrin ta o ilk 
kayıtlardan beri adının Dârü’s-selâm, yani Selam/
Selamet/Barış/Esenlik Yurdu anlamına gelen keli-
melerle anılması ne kadar da ilginç!

Sonradan şehrin kutsiyetine vurgu yapılarak 
isimlendirildiği görülüyor. Burası zaman zaman 
Adalet Yurdu, İnananlar Şehri, Doğruluk Şehri, Al-
lah’ın Şehri, Mukaddes Şehir gibi adlarla da anılmış.

Müslümanlar da şehre çeşitli isimler vermiş olup 
bunların başında “bereket, mübarek olmak” anla-
mına gelen Kuds yer almaktadır. Beytü’l-makdis, 
İlya diye de adlandırılmıştır.

 Şehir o kadar kadimdir ki kuruluşu ve kurucusu 
hakkında kesin bilgi bulmak zordur. Konu hakkında 
tezler vardır. İnsanlığı Hz. Nuh’un oğullarından 
başlatan kutsal kitaplara dayalı anlayışla çağdaş 
bilim dallarının desteğiyle kalıntılarla, bulgularla 
ve belgelerle aydınlatmaya çalışan anlayış farklı 
sonuçlar ortaya koymaktadır. Bölge taksim edilir-
ken Hz. Nuh’un Ham veya Sam adlı oğlundan to-
runu Ken’an’a verilmiş ve şehri o kurmuştur. Nitekim 
ona nispetle bölgeye Ken’an İli  denilmiştir. İslâm 
tarihçilerine göre ilk kurucuları ve yerleşimcileri 
Amâlika kavmidir. Kur’an’da anılmayan Amâlika’nın 
İslâmî kaynaklara Benî İsrâil rivayetlerinden geçtiği 
açıktır. Şehir ilerleyen devirlerde Asya kökenli oldu-
ğu öne sürülen Hurriler’in eline geçmiş ve bu kavim 
şehirde imar faaliyetlerinde bulunarak yeni yapılar 
inşa etmiştir.

Günümüzde İsrailliler, Filistin’in ezeli ve ebedi 
yurtları olduğunu ileri sürerler. Halbuki Ken’aniler, 

Amalika ve Hurriler yine kendi kutsal kitapları tara-
fından bölgenin önceki sahipleri ve yerlileri olarak 
nitelendirilmektedir. Dolayısıyla bu durum kendi 
kutsal metinlerince yalanlanan boş bir avuntudan 
öte geçmemektedir. Yahudilerin, soyundan gel-
diklerini kabul ettikleri şahıs malum Hz. İshak’tır. İs-
hak peygamber de malum Hz. İbrâhim’in oğludur. 
Hz. İbrahim Urludur ve yaşadığı olaylar yüzünden 
ailesiyle birlikte önce Harran’a, oradan Ken‘ân’a 
gitmiştir. 

İlginçtir, Hz. İbrahim’in kenti Kudüs değil el-
Halil’dir ve bu şehir Yahudilik, Hıristiyanlık ve 
Müslümanlık tarafından kutsal sayılır. Çünkü Hz. 
İbrâhim, İshak, Yakup ve onların bazı zevceleriyle 
apokrif kaynaklara göre Hz. Yûsuf’un kabirleri bu-
radadır. Hatta el-Halîl müslümanlar arasında Ku-
düs’le birlikte Haremeyn-i şerîfeyn adıyla anılır.

Hz. İbrahim Ken’an İlinde yaşanan bir kıtlık se-
bebiyle Mısır’a gitmiş, oradan hanımı Sare, Sare’nin 
cariyesi Hacer ve kendi yeğeni Lut ile Kenan İli’ne 
dönmüş, burada Mısır’dan getirdikleri ile birlikte 
serveti daha da artmıştır.

Yine kendi kutsal metinlerine göre burada o 
zamanlar Amoriler yaşamaktadır ve Hz. İbrahim 
zor durumda kalan yeğeni Hz. Lut’u onlarla ittifak 
yaparak düşmanlarının elinden kurtarmayı ba-
şarmıştır. Derken hâlâ çocuksuz olan Sâre câriyesi 
Hâcer’i kocasına vermiş ve Hz. İbrâhim’in ondan 
oğlu Hz. İsmâil dünyaya gelmiştir. Hz. İsmâil’in do-
ğumundan uzun yıllar sonra bu defa karısı Sâre’den 
ikinci oğlu İshak doğmuştur.

Hz. İshak’ın oğlu Hz. Yakup’un oniki oğlu 
olmuştur. Bunlardan Yusuf yaşadığı bir dizi olayan 
sonra Mısır Hazinedarı veya Maliye Bakanı olur. Ba-
bası Hz. Yakup’u ve ailesini Mısır’a getirtir.

Bir adı da İsrail olan Yakupoğulları Hz. Mu-
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sa’nın yaşadığı zamana kadar Mısır’da kalırlar. 
Ama artık itibar kaybetmişler, köleleştirilmişlerdir. 
Hz. Musa başından geçen bir çok olaydan sonra 
İsrailoğullarını Mısır’dan çıkararak Kenan İli’ne ge-
tirir. Mısır’dan ayrıldıktan ve çölde kırk yıl kaldıktan 
sonra Filistin topraklarına giren İsrâiloğulları ken-
dilerine saldıran Kudüs Kralı ile müttefiklerini mağ-
lûp etmiş fakat Yebusîler’in hâkim olduğu Kudüs’e 
girememişlerdir. Şehir Hz. Dâvûd’un zaptına kadar 
Yebusîler’in elinde kalmıştır. Kudüs’ü krallığın mer-
kezi yapan Dâvûd burayı güçlendirmiş ve imar 
etmiştir.

Hz. Dâvûd’dan sonra oğlu Süleyman yedi yıl 
içinde Kudüs’te muhteşem bir mâbed (Mescid-i 
Aksâ) inşa etmiştir. Hz. Süleyman’ın vefatı üzerine 
krallık ikiye bölününce Kudüs güneydeki Yahuda 
Krallığı’nın merkezi olmuştur.

Sonraki dönemlerde çeşitli devletler tarafın-
dan yıkılan yağmalanan Kudüs gelişmeye ve nü-
fusunu arttırmaya devam etmiş, yöneticileri ise 
tahriplerin izlerini silmeye, depremlerin verdiği za-
rarları gidermeye çalışmışlardır. Sıklıkla kuşatılan 
şehir, bazen veba salgınlarının yardımıyla, bazen 
kahramanca savunmasıyla kuşatmayı atlatmışsa 
da bazen de başarılı olamayarak düşmüştür.

Fakat şehrin tarihindeki iki önemli işgal ve sür-
gün diğerlerine göre daha büyük derecede tahri-
bat ve gerilemeye sebebiyet vermiştir.

İslam tarihçilerince genelde Buhtunnasr ola-
rak anılan Bâbil Kralı Nebukadnezzar’ın Kudüs’e ilk 
girişi kısmen az zararla atlatılmıştır. Kral, pek çok 
insanla birlikte mâbedin değerli eşyalarını gö-
türmüş, burayı kendisine bağlamıştır. Üç yıl sonra 
çıkan isyan üzerine Kudüs’e ikinci defa giren Ne-
bukadnezzar, bu defa mâbedin kalan eşyalarıyla 
birlikte yeni kralı da Bâbil’e götürmüş, onun yerine 
başka bir kral atamıştır. On yıl sonra Nebukad-
nezzar’ın üçüncü defa Kudüs’e yürüyerek şehri 
kuşatması sırasında had safhada bir açlık baş 
göstermiş, nihayet şehir düşmüş, mâbed, saray ve 
genel olarak Kudüs ateşe verilmiş, duvarlar yıkılmış 
ve halkın bir kısmı sürgün edilmiştir. 

Kur’an’da da telmihte bulunulan (el-İsrâ 17/4-5) 
bu hadise üzerine bazı yahudi zümreleri Hicaz’daki 
çeşitli şehirlere, bu arada Yesrib’e yerleşmişlerdir. 
Kudüs elli yıl boyunca harap halde kalmış ancak 
bir dizi gelişme ve iyileşmeyi müteakip birkaç yüzyıl 
sonra toparlanabilmiştir.

Bâbil esareti sonrasında Pers hâkimiyeti, Ma-
kedonyalı Büyük İskender’in şehri alması, ard arda 
yaşanan savaşlar, Mısır ve Selefkiler’in (Selevkos-
lar) egemenliği, mabede Yunan ilâhlarının heykel-

lerinin yerleştirilmesi, isyanlar, Helenistik dönemin 
ardından Pompeus işgali, mâbedin yağmalan-
ması, şehrin Partlarca zaptı, Büyük Herod devri 
onarımları, çeşitli yapıların yanında mâbedin yeni-
den inşasına başlanması birbirini izleyen ve Kudüs 
tarihinde önemli yer tutan olaylardır. 

Bâbil Kralı Nebukadnezzar’dan sonraki ikinci 
büyük yıkım, Romalı kumandan Titus eliyle gerçek-
leşmiştir. Titus kuşatmasında mâbed ve hemen 
hemen bütün şehir yanmıştır. 

Yahudilerin direnişi fayda vermemiş ve İmpa-
rator Hadrien zamanında Romalılar Kudüs’ün ha-
rabeleri üzerinde yeni bir putperest şehir kurarak 
adını da Colonia Aelia Capitolina koymuşlardır. 
İşte bu Aelia (Ar. İlyâ) adı uzun asırlar varlığını koru-
muştur. İmparator Konstantinos kaldırana kadar, 
şehre girmeye kalkışan yahudiler ölüm cezasına 
çarptırılırdı.

Sâsânîler tarafından işgal edilen Kudüs’ü 
(614), Bizans İmparatoru Herakleios kurtarmıştır 
(629).  Hıristiyanlar, Hz. Îsâ’nın sözlerine hürmeten 
Süleyman Mâbedi’ni yeniden inşa etmeyi reddet-
tiklerinden burası müslümanların fethine kadar 
(638) harabe halinde kalmıştır.

Kur’an’da bu şehirden çevresi mübarek kılınan 
el-Mescidü’l-Aksâ şeklinde bahsedilmiş (el-İsrâ 
17/1), ayrıca bulunduğu bölge “mukaddes toprak” 
(el-Mâide 5/21), “iyi, güzel bir yer” (Yûnus 10/93) 
olarak nitelendirilmiştir. 

Hadislerde ise Mescid-i Aksâ’nın, ziyaret ama-
cıyla seyahat etmeye değer üç mescitten biri ve 
yeryüzünde Mescid-i Harâm’dan sonra inşa edilen 
ikinci mescid olduğu belirtilmiştir.

Hicretten önce iki veya üç yıl süreyle Hz. Pey-
gamber’in Kâbe’yi önüne almak suretiyle Kudüs’e 
yönelerek namaz kıldığı ve Medine döneminde on 
altı veya on yedi ay bu uygulamanın devam ettiği, 
daha sonra kıblenin Kâbe’ye çevrildiği bilinmekte-
dir. Mescid-i Aksa müslümanların ilk kıblegahıdır.

Hz. Peygamber’in, İsrâ ve ardından mi‘rac mû-
cizelerinde Mescid-i Aksâ’ya gitmiş olması müslü-
manlar için bu şehrin önemini arttırmıştır.

Hz. Ömer’in halifeliğinde Bizans topraklarını 
birbiri ardınca fetheden İslam orduları  nihayet Fi-
listin’i bütünüyle fethetme aşamasına gelmişti. İs-
lâm orduları Hıristiyanların bölgedeki kutsal mer-
kezi Kudüs’ü Ebû Ubeyde b. Cerrâh kumandasında 
kuşattılar. Aman dileyen ve müslümanların Suriye 
şehirleriyle yaptıkları anlaşmalara benzer bir an-
laşmanın kendileriyle de yapılmasını teklif eden 
Kudüs halkı şehri bizzat halifeye teslim etmek is-
tediğini bildirdi. Hz. Ömer, Kudüs’e gelerek şehri 
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Patrik Sophronios’tan teslim aldı ve anlaşmayı im-
zaladı (17/638). Kudüs halkıyla yapılan bu anlaşma 
temelde cizye ve haraç karşılığında mal ve can 
güvenliğini, din ve ibadet hürriyetini içermekteydi.

Hz. Ömer Kudüs’te bir cami inşa edilmesini ve 
şehrin idare merkezi yapmasını tavsiye etti.

Hz. Osman da Kudüs’e önem verdi ve bazı vakıf-
lar kurdu. Kudüs, Emeviler devrinde Halifelere biat 
edilen bir merkez, halifelerin sıkça ziyarete geldiği, 
valilerin atanmayı tercih ettiği prestijli bir şehir ko-
numuna yükseldi. Şehir önemini korumuş, geçirdiği 
imar ve iskân faaliyetleri neticesinde müslüman 
nüfusu giderek artmıştır.

Abbâsîler’in iktidarında Kudüs, İslâm dünyasın-
da Mekke ve Medine’den sonra üçüncü kutsal şehir 
olma özelliğini sürdürmüştür.

Şehirde yaşayan veya ziyarete gelen hıristiyan-
lar da müslüman idarecilerin ve hıristiyan impara-
torların Kudüs’e verdikleri önemden istifade ettiler. 
Şehirdeki yahudiler de din ve ibadetlerinde ve dinî 
teşkilâtlanma konusunda serbest idiler. 

Kudüs, önemli bir ilim ve öğretim merkezi haline 
geldi. Ulema ve sufilerin Kudüs’te bulunması şehri 
daha cazip hale getirdi. Aynı zamanda güvenli bir 
kentti. Bununla birlikte bazen salgın hastalık, dep-
rem ve kıtlık gibi tabii âfetlerden, ayrıca isyanlar-
dan etkilendi.

Tolunoğulları’nın eline geçen Kudüs uzun bir 
süre Kahire merkezli devletlerce idare edildi. Bu 
anlamda İhşîdîler ve Fâtımîler bir ara şehre hakim 
oldular. Fâtımîler devrinde Filistin ve dolayısıyla 
Kudüs, çeşitli bedevî grupları arasındaki mücade-
lelere sahne oldu. Kudüs, Fâtımîler’den sonra çey-
rek asır boyunca Selçuklu-Türkmen hâkimiyetinde 
kaldı.

Haçlılar yaklaşık üç yıl süren yürüyüşten sonra 
ilk kez 7 Haziran 1099 Salı sabahı Kudüs’e ulaştılar. 
Beş haftalık kuşatmadan sonra şehri düşürdüler 
(492/1099).

Müslümanlar Kudüs’ü fethettiklerinde Hz. Ömer 
hıristiyanlara can ve mal güvenlikleri konusunda 
söz vermiş, onların haklarını belirten bir anlaşma 
imzalamıştı. Haçlılar ise tam aksine bir davranış-
la şehirde bulunan bütün müslümanları, hatta 
müslümanlara yardım ettikleri gerekçesiyle bütün 
Mûsevîler’i öldürerek dünyada eşi görülmemiş bir 
vahşet örneği sergilemişlerdir. Haçlı tarihçisi Ful-
cherius, şövalyelerin ve askerlerin Müslümanlar’ın 
yuttukları altınları bağırsaklarından çıkarmak için 
karınlarını deştiklerini, şehri baştan sona tarayarak 
hiçbir canlı bırakmadıklarını, bütün evlere girip ne 

buldularsa yağmaladıklarını anlatır.
Haçlılar evlerde, camilerde ve yollarda bulu-

nan herkesi kadın, çocuk demeden öldürmüşler-
dir. Mescid-i Aksâ’ya sığınmış olanlar bile kılıçtan 
geçirilmiştir. Tarihçi Raimundus, görgü tanığı sı-
fatıyla mâbedlerin bulunduğu bölgeye (Harem-i 
şerif) giderken cesetlerin ve dizlerine kadar çıkan 
kan birikintilerinin içinden geçmek zorunda kaldı-
ğını söyler. 

Katliam bütün dünyada dehşet uyandırmıştır. 
Kurbanların sayısı kesin olarak belli değildir. Ku-
düs’te mevcut bütün müslüman ve Mûsevîler’in ta-
mamı insafsızca öldürülmüştür. Bu katliam ve vah-
şet Nebukadnazzar’ın ve Titus’unkilere denk, hatta 
onları geçebilecek bir seviyede değerlendirilebilir.

Müslümanlar Haçlılar’ı ülkelerinden sürüp at-
mak için iki yüzyıl mücadele etmek zorunda kaldı-
lar.

İslâm hâkimiyetinde 461 yıl kalmış olan Kudüs’te 
müslümanlar hıristiyanların haklarını korumuş, din-
lerine saygı göstermişlerdi. Fakat şimdi her şey de-
ğişiyordu. 

Haçlılar Kudüs’te bütün müslüman eserlerini 
yağmaladılar. Camiler kiliseye çevrildi veya başka 
maksatlarla kullanıldı. Yeni kiliseler yapıldı. Kudüs 
tam bir hıristiyan şehri haline geldi. Müslüman ve 
yahudilerin şehirde sürekli kalmasına izin verilmedi.

Kerek hâkimi Renaud de Châtillon’un 1185’te 
Kahire’den Dımaşk’a giden bir müslüman kervanı-
na saldırması Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin sabrını ta-
şırdı. Selâhaddin, 4 Temmuz 1187’de Hittîn mevkiin-
de yapılan savaşta Kudüs krallık ordusunu yok etti. 
Bu olayın ardından müslümanlar Kudüs Krallığı’na 
ait şehir ve kaleleri süratle geri almaya başladılar. 
Birkaç hafta içinde büyüklü küçüklü elli iki şehir fet-
hedilmiş, sıra Kudüs’e gelmişti.

Selâhaddîn-i Eyyûbî, Kudüs’ün teslimi için Haçlı 
heyetiyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayın-
ca şehir üzerine yürüdü. Haçlılar on gün sonra tes-
lim şartlarını konuşmaya geldiler.

Selâhaddin çok az bir fidye ödemek şartıy-
la halkın şehri terketmesine izin verdi. Haçlılar kırk 
gün içinde erkek başına 10, kadın başına 5, çocuk 
başına 2 dinar fidye ödeyeceklerdi. Ayrıca para 
bulamayan binlerce kişi meccanen serbest bıra-
kıldı. Buna karşılık hıristiyan tarikatları kendi men-
suplarını kurtarmak için tek kuruş bile harcama-
dılar. Patrik de sadece kendisi için 10 dinar ödedi; 
sahip olduğu altın ve gümüş, ayrıca arabalar do-
lusu servetiyle Kudüs’ten çıkıp gitti. Selâhaddin’in 
bu insanca davranışı Kudüs’ü zapteden Haçlılar’ın 
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vahşetiyle tam bir tezat teşkil etmekteydi.
Mi‘rac kandiline denk düşen 27 Receb 583 (2 

Ekim 1187) Cuma günü Selâhaddin Kudüs’e girdi. 
Haçlılar’ın seksen sekiz yıl önce kana buladıkla-
rı şehirde hiçbir taşkınlık yapılmadı, müslümanlar 
zaferi olgunluk içinde kutladılar. Haçlılar Kudüs’ten 
çıkıp giderken Ortodoks ve Ya‘kūbî hıristiyanlar şe-
hirde kaldı. Mûsevîler’in de şehre yerleşmesine izin 
verildi. Hıristiyanlara ait kutsal yerlerin idaresi Or-
todoks kilisesine teslim edildi. 

Sonraki yıllarda Kudüs’ü ele geçirmeye uğraşan 
Haçlılar’ın girişimleri başarıya ulaşamadı.

Yalnız İmparator II. Friedrich, düzenlediği Haçlı 
seferi sırasında 626 (1229) yılında Eyyûbî Hükümdarı 
ile anlaşarak on yıl süreyle Kudüs’e sahip olma 
hakkını elde etti. Bu olay İslâm dünyasını çok üzdü. 
Dımaşk’ta umumi mâtem ilân edildi. 

Hârizmliler, Eyyubilerin çağrısı üzerine 11 Tem-
muz 1244’te Kudüs’e girdiler ve Haçlıları şehirden 
söküp attılar.

Kudüs, Memlük Devleti’nin ilk kuruluş yıllarında 
(1250-1260) Suriye’deki Eyyûbîler ile Memlükler ara-
sında birkaç defa el değiştirdi.

Hilâl-haç mücadelesinin sembolü konumun-
daki Kudüs’ün Haçlı tehlikesinin ortadan kalkma-
sıyla birlikte siyasî açıdan önemi azaldı.

Memlükler, müslümanlarca üçüncü mukaddes 
şehir olarak benimsenen Kudüs’e büyük önem ver-
mişler ve şehri yeniden imar etmişlerdir. Sultanların 
Kudüs’e olan ilgisi Burcî Memlükleri zamanında da 
devam etmiştir. Ayrıca emîrler ve yakınları, zengin 
tüccarlar, ulemâ ve şehre başka bölgelerden göç 
etmiş kimseler de şehrin imar faaliyetlerine büyük 
katkıda bulunmuşlardır.

Yavuz Sultan Selim, Mercidâbık’ta Memlük-
ler’e karşı kazanılan zaferden sonra Halep, Hama, 
Şam üzerinden güneye doğru ilerleyerek 4 Zilhic-
ce 922’de (29 Aralık 1516) Kudüs’e geldi. Kudüs’teki 
Osmanlı yönetimi, 1831-1840 yıllarını kapsayan Ka-
valalı Mehmed Ali Paşa dönemi hariç Aralık 1917’ye 
kadar yaklaşık dört asır devam etti.

Osmanlı Devleti, Kudüs’ü yönetimi altına al-
dıktan kısa bir süre sonra ona atfettiği özel önemi 
gösterir icraatlara başladı.

Osmanlı merkez idaresinin zayıflaması Kudüs’ü 
de olumsuz etkilemiştir. 

Osmanlı döneminde Kudüs bölgesi hıristiyan-
ları arasındaki ilişkilerin gergin olduğu görülmek-
tedir. Latin kilisesine bağlı olanlarla Rum ve Ermeni 
kiliseleri mensupları arasında hıristiyanlarca kutsal 
sayılan mekânlarla ilgili haklar konusunda sürekli 

anlaşmazlık çıkmıştır. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa kökenli kül-
türel, dinî, siyasî kuruluşlar Kudüs’teki yatırımlarını 
arttırarak sürdürdüler. Osmanlı Devleti, Kudüs’ü 
birçok yönden derinden etkileyecek olan bu geliş-
melere karşı bir taraftan Avrupa’nın müdahaleleri-
ni sınırlandırmaya, diğer taraftan da Kudüs şehrini 
modernleştirmeye çalıştı.

Siyasî alanda son dönemin en önemli problemi 
yasadışı yahudi göçü idi. Osmanlı Devleti, yahudi 
göçünü ve yahudilere toprak satışını engelleme 
girişimleri çerçevesinde birçok tedbir almasına 
rağmen mahallî ve milletlerarası kaynaklı sebep-
lerden dolayı tam anlamıyla başarılı olamadı.

1917 yılı Kudüs için bir kader yılı oldu. Balfour Dek-
larasyonu ile İngiltere yahudilerin bölgede siyasî 
bir varlık oluşturmalarını destekleyeceğini açıkladı. 
11 Aralık’ta da İngiliz askerleri Kudüs’e girdi. İngiliz 
işgali, Kudüs’teki sadece Haçlı işgaliyle kesintiye 
uğrayan yaklaşık 1200 yıllık müslüman yönetimini 
de sona erdirdi. Kudüs giderek İslâmî karakterini 
yitirmeye başladı.

Kudüs 1917-1920 yılları arasında İngiliz askerî 
yönetiminde kaldı. 1920 San Remo Konferansı’n-
da İngiltere’nin manda yönetimine verilmesiyle de 
1948’de İsrail Devleti’nin kuruluşuna kadar devam 
edecek İngiliz sivil yönetimi göreve gelmiş oldu.

Şehir içinde yahudi nüfusu Müslüman nüfusunu 
geçti. Müslüman ile yahudiler arasında dengeler 
tamamen altüst oldu. İngiltere, 1947’de Birleşmiş 
Milletler’e sunduğu Filistin’i paylaştırma planında 
Kudüs’e milletlerarası bir statü verilmesini önerdi. 

1948 savaşında İsrail Batı Kudüs’ü işgal etti. Ür-
dün ise eski şehri yani Doğu Kudüs’ü ele geçirdi. 
Böylece Kudüs Batı ve Doğu olmak üzere ikiye bö-
lündü. İsrail, Ocak 1950’de Birleşmiş Milletler karar-
larına aykırı olarak Batı Kudüs’ü başşehir ilân etti 
ve parlamento ile birlikte diğer önemli hükümet 
birimlerini oraya taşıdı. 

1967 savaşında şehrin tamamını işgal eden İs-
rail, bazen aşırı güç de kullanarak şehri yahudileş-
tirme çalışmalarına hız verdi. Birleşmiş Milletler’in 
birçok defa kınamasına ve karşı çıkmasına rağ-
men İsrail, Kudüs’ün İslâm karakterini zayıflatma 
politikalarına devam etti ve nihayet 21 Ağustos 
1980’de doğusu ve batısıyla birleşik Kudüs’ün İsra-
il’in ebedî başşehri olduğunu ilân etti.

Mücadele sürüyor. Kudüs Ömer’ini, Selahad-
din’ini bekliyor.
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ANAYASAYI KONUŞMAK iÇiN
NEREDEN BAŞLASAK?

CENGiZ AYDOĞDU

Kemal Tahir’e (12 Mart dönemi) bir bay-
ram ziyaretinde Cahit Tanyol bir karamsarlık 
içerisinde “Devlet batıyor” mealinde sözler 
söyleyince Rahmetli, “Yıkılırsa daha iyisini 
kurarız merak etme” deyivermiş. Mehmed 
Doğan Bey’den dinlemiştim. 

Kanaatimce Rahmetli böyle söylemek-
le devleti önemsememek gibi bir hali değil 
belki tam aksine çok önemsemek bu yüzden 
de devletsiz kalınamayacağı gibi bir hali 
ve elbette kendi insanının devlet kuruculu-
ğundaki maharetini işaret ediyordu. Büyük 
romancımızın burada kast ettiği anlamıy-
la devlet, kurulan bir şeydir. İnsanlar millet 
olurlar, devlet kurarlar. Millet bir oluşu, devlet 
bir kuruluşu ifade eder. 

“Milletini kuran devlet” fikri bizim tarihi-
mize yabancıdır. O yüzden batı mentalite-
sinin ürettiği “nation-state” fikri bizde pek 
icrasını bulamadı sanki. Bizim devletimiz 
her zaman için milleti tarafından kurulan bir 
“mefkûrevî yapı” olma vasfını korudu sanki. 
(Mefkûre kelimesini, geçen yüzyıl başında 
Ziya Gökalp, Fransızca ideale karşılık olmak 
üzere fikir ve ülkü karışımı, ikisi arasında belki 
ikisini de kapsayan ve ikisinin de üzerinde bir 
kavram olarak teklif etmişti. 

Dil devrimi tasfiyesine kurban gitti. Bence 
iyi bir kavram teklifiydi.)       

…

Devlet üzerine düşünürken peşin hü-
kümlere karşı olabildiğince uyanık olmalı-
yız. Devlet önceden var olan içtimaî olguyu 
“kanon”laştırır. Şöyle de söylenebilir içtimaî 
(toplumsal) olgu kanonlaşırken devlet de 
kurulmuş olur. Çünkü toplumu ve toplumsa-
lı oluşturan şeyler aslında devleti de kuran 
unsurlardır. Devleti ve toplumu önceleyen ve 
belki de oluşum imkânlarını sağlayan içtimaî 
vakıa “din” değil midir? Yani dilimize yerleşen 
ve kolayca söylediğimiz “din ü devlet mülk ü 
millet” ifadesindeki sıralama bir anlam da 
ihtiva eder mi acaba? Yani bu sıralama bir 
hiyerarşi veya öncelik sonralık ya da sebep 
sonuç ilişkisi barındırır mı barındırmaz mı? 
Öyle olsa da olmasa da din-toplum-devlet, 
üçü de benzer kavramlarla ilgilidir; rıza, ka-
bul, iman, inanç, temsil, ifade, irade…vs.

Devletin dinden ve toplumdan ayrı (ama 
farklı ve uzak olmayan) bir yere konulması 
siyasetin konusudur ve kanun dediğimiz şey 
burada devreye girer. Millet olarak yaşama 
hali kanuna imkân sağlar, kanun devleti ya-
par. Bu süreçte devleti dinîleştirmemek ve 



47

dini (ve toplumu) sekülerleştirmemek bizim 
tarihimizin başardığı bir sırdır. Böylece dev-
let herhangi bir zümrenin hakimiyet aracı 
değil toplumdaki bütün kesimlerin faaliyet 
(ve tabii ki rekabet) alanıdır. Bu anlamıyla 
devlet hem bir alandır hem de bir süreçtir. 
Bu süreçte devletin beka şartı, toplumsalın 
bütün farklılıklarıyla “kanon” oluşumuna işti-
rakindedir. Elbette bu iştirakin ahengi toplu-
mun ve yönetimin maharetini gösterir. 

Toplumsal çoğulluk bu ahengin devamı 
için değişimi öngörür durağanlığı değil. Bu-
rada “Edmund Burke’ün muhafazakârlığı”nı 
hatırlamak yerinde olacak sanki; “Herhan-
gi bir değişim aracına sahip olmayan dev-
let, kendini muhafaza etme araçlarından 
mahrum demektir.” Bizim muhafazakarımız 
Tanpınar’ın sözüne ne kadar benziyor değil 
mi; “Milli hayat devamdır; değişerek devam 
eder, devam ederek değişir” diyordu. Devlet 
de toplumsal hayatın canlılığı kadar bir de-
ğişime tâbidir. 

Bu noktadan bakınca hukuk, asla sadece 
yazılı metin değildir; hayatın içinde karşılık-
lı tesirleri görülen bir “şey”dir. Hayattan ko-
puk hukuk yaşayamaz veya hayattan kopan 
hukuk devleti yaşatamaz. Çünkü devletin 
toplumla en önemli irtibat noktası hukuktur. 
Ve hukuk, toplumun ifadesi olmalıdır. Mon-
tesquieu’nun “kanunların ruhu” dediği şey, 
tam olarak budur: Toplumun ruhu. 

Bütün bunları söyledikten sonra devleti, 
“aramızdaki ilişkinin adıdır” diye tarif etmek 
hiç de yanlış olmayacaktır. Devletin kanun-
ları da bir bakıma adâb-ı muaşeret kuralları 

gibidir. Hepimizi ihtiva etmek zorundadır. 

Tam burada Said Halim Paşa’yı hatırla-
manın zamanıdır; ne diyordu bakalım: “Her 
milletin kanun ve an’aneleri, üzerinde ya-
şadığı topraktan daha kıymetli bir manevî 
vatandır. Çünkü insan topluluklarını millet 
haline getiren onlardır. Başka bir kavmin ta-
hakkümü altına düşen millet, toprağını değil, 
kanun ve an’anelerini kaybettiği için bağım-
sızlığından olur. Üzerinde yaşadığı toprağı 
çoğu zaman terke mecbur olmadığı ve belki 
de ondan daha da fazla istifade ettiği halde 
esirdir, çünkü millî değerlerini kaybetmiştir.” 

Bu kuralların devleti yarına taşıyabilmesi, 
“farklı olanı”, “başka olanı” da hesaba alma-
sı ve kuşatması sarıp sarmalaması ve koru-
ması devletin beka şartıdır. 

Said Halim Paşa’nın işaret ettiği yerden 
bakınca Anayasa, “manevî Anavatanımız” 
haline geliverir.  Sadece o kadar da değil 
büsbütün ve tastamam bir düşünce mese-
lesi olur çıkar; bir bakış açısı, bir dünya gö-
rüşü meselesi haline gelir.  Ve siyasi partiler, 
birden yeni bir anlam kazanır; artık siyasi 
partilerin yaptığı siyasetin ötesinde bir şey-
dir. Çünkü siyasi partiler farklı düşüncelerin 
temsilcidir. Anayasa ise o temsilleri de vata-
nın beşerî coğrafyası olarak ahenkleştirmek 
zorundadır. 

Çünkü Anayasa farklılıkları idare sanatının 
belgesi ve adeta tapu senedidir. Öyleyse 
anayasayı konuşmak için memleketten 
başlayıp evrensel sahaya intikal edebilmeyi 
düşünmek gerekiyor. Başardığınızda “kendi 
gök kubbenizi” kurmuşsunuz demektir. 
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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. 



49

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.
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iKTiDARIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKiSi
ve SiYASET

HULUSi ŞENTÜRK

İktidar, sözlük anlamı olarak, bir işi yapabil-
me gücü, erk, kudret demek olup, siyasal iktidar 
ise; en yalın ifade ile bir ülkede bulunan en üst 
seviyedeki meşru güç kullanımına sahip oto-
rite demektir. İktidar denildiğinde iki kavram 
öne çıkmaktadır: Güç ve etki. Çünkü iktidarın, 
başkalarının davranışlarını etkileme ve onla-
rı bir şeyi yapmaya zorlama yönü vardır ve bu 
sebeple iktidar kavramını genel anlamda, bir 
bireyin yahut bireyler topluluğunun kendi istek-
leri doğrultusunda, rızaları olup olmadıklarına 
bakmaksızın diğer insanların davranışlarını et-
kileyebilme, yönlendirebilme veya denetleye-
bilmesi olarak tanımlayan yaklaşımlar bulun-
maktadır. Yani iktidarların dönüştürücü etkileri 
bulunmaktadır.

İktidarların dönüştürücü etkisi tek taraflı 
değildir; ancak “tek taraflı değildir derken, 
iktidarların kendi dışındakilerden etkilenme-
lerini kastetmiyoruz. Bu etkilenme vardır ve 
aslında çok da sağlıklı bir durumdur. Bizim 
“tek taraflı olmayan” etkilenmeden kastımız, 
iktidarların sadece muhataplarını değil as-
lında kendilerini de dönüştürücü gücü/etkisi 
olması ile ilgilidir. İktidarlar etki güçleri ile top-
lumu dönüştürürken bir yanda da kendilerini 
dönüştürürler. Bu dönüşüm süreci olumlu an-
lamda yani İngilizlerin “taç giyen baş uslanır” 
değimi ile ifade ettikleri yönde olabileceği gibi 
tam aksi yönde de gerçekleşebilir. Yazımızda 
iktidarların dönüştürücü etkisi ve bunun siya-
sette sebep olduğu değişimler özet olarak ele 
alınacaktır. 

Devletin Kodları ve Dönüştürücü etkisi
Her iktidarın dönüştürücü etkisi bulunmak-

tadır. Bu etkinin derecesi bazı toplumlarda ve 
bazı dönemlerde çok yüksek olabilmektedir. 
İktidarların dönüştürücü etkisi ve dönüşümün 
yönü, onların sosyo-kültürel ve politik kodla-
rından kaynaklanmaktadır. Yazılım dilinden 
hareketle konuya yaklaşacak olursak, Bu kod-
ların açık veya kapalı olması, dönüştürücü et-
kinin derecesini ve yönünü belirlemektedir. 
Açık kodlarda, yani iktidar kodlarının toplum-
sal uzlaşı ile sağlandığı toplumlarda, iktidarın 
kodları dönüştürücü etkiye sahip olduğu gibi, 
toplumsal gelişmelerden de etkilenen pozis-
yondadır. Kapalı kodlara sahip toplumlarda ise, 
iktidarın dönüştürücü etkisi çok yüksek olduğu 
gibi, toplumsal değişim ve dönüşümlerden 
etkilenmesi de son derece zayıf olmaktadır.

Coğrafyamızdaki iktidar kodları, büyük 
oranda kapalı olarak belirlenmiştir ve bu kod-
ları anlayabilmek için, yazılım süreçlerinin iyi 
analiz edilmesi gerekmektedir. Bu coğrafyada 
yüzlerce yıl hüküm süren Osmanlı Devleti, çağın 
yaygın uygulamasına paralel olarak saltanat-
la yönetilmekteydi ki, her saltanata dayalı ik-
tidarın ortak özelliği, 1-iktidarını sürdürmesinin 
öncelenmesi ve 2-iktidarına yönelik gördüğü 
tehditlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu iktidar 
kültürüne sahip Osmanlı’da, Meşrutiyetle birlik-
te yönetim modelinde radikal bir değişim ger-
çekleşmiş, saltanattan, meşruti sisteme dayalı 
bir yönetim modeline geçilmiştir. Osmanlı’nın 
Meşruti yönetim sistemine geçişinde yaşanı-
lanlar, söz konusu dönemin iktidar kodlarını be-
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lirlemede etkili olduğu gibi, kendisinden sonraki 
döneme de büyük oranda miras olarak kalmış-
tır.  

Osmanlı Devletinin Saltanattan meşrutiyete 
geçişi elbette uzun süreli toplumsal-siyasal ve 
kültürel gelişimlerin sonucunda gerçekleşmiş-
tir. Buna mukabil, kısa süreli Birinci meşrutiyet 
denemesi hariç tutulacak olursa (Dış baskılar-
la gerçekleşmiş bir atılımdır) asıl değişim İkin-
ci Meşrutiyetle başlamıştır ki, bu değişimin kilit 
ismi, İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC)’dir. Siyasi 
tarihle ilgilenenler bilmekle beraber, kamuo-
yunda İttihat ve Terakki Cemiyeti ile İttihat ve 
Terakki Fırkasının aynı olduğu yönünde yanlış 
bir anlayış bulunmaktadır. Oysa birincisi gizli bir 
örgüt iken, ikincisi, bu gizli örgütün siyasi alan-
da resmiyet kazanmış yapılanmasıdır. Bu yapı-
lanma, kendi başına karar alabilen siyasi yapı 
değil, gizli örgüt yönetimince alınan kararla-
rın siyasi alana taşıyıcısıdır.  Bu sebeple İttihat 
ve Terakki Fırkasının kamuoyuna deklare ettiği 
açıklamaları veya politikaları, devletin hâkim 
kodunun anlaşılması için yeterince sağlıklı ve-
riler değildir. Aslolan, bu partiye perde arkasın-
dan verilen suflenin yani İTC’nin yaklaşımlarının, 
politikalarının bilinebilmesidir. Ancak burada da 
en önemli sorun, karşımızda “gizli bir örgüt” bu-
lunduğu için, bu alanda sağlıklı verilere ulaşa-
bilme imkânımızın bulunmamasıdır. 

Makale konumuz İTC analizi olmadığı gibi, 
konumuz bağlamında da, yazım alanı darlığı 
sebebi ile bu cemiyetle ilgili detaylı değerlen-
dirme yapmamız mümkün değildir. Buna mu-
kabil, bu Cemiyetin tercihlerine bakıldığında 
açıkça ortaya çıkmaktadır ki, 1-Devetin beka-
sının öncelenmesi, 2-Devletein bekasına tehdit 
olarak algılanan kişi ve oluşumlara müsamaha 
gösterilmemesi, temel politik tercihleridir. Sal-
tanat dönemiyle kıyaslandığında, “iktidarın 
bekası”nın yerini “devletin bekası”nın aldığı gö-
rülmektedir. Önceki dönemde, devletin bekası 
ile yöneticinin bekası bir görüldüğünden, şahsi 
olan yaklaşım yerini kurumsal olana terk etmiş-
tir. İkinci etken ise varlığını sürdürmektedir. 

İTC’nin devletin bekası ile ilgili temel hassa-
siyete sahip olup olmadığı elbette tartışılabilir 
ancak tarihi süreç bu yaklaşımın var olduğunu 
ve başat rol oynadığını göstermektedir. Örne-

ğin, Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına 
sokulmasından bu Cemiyet sorumlu tutulmak-
ta ve maceraperest bir tutum olarak değer-
lendirilmektedir. Oysa insaflı bir tarih okuması, 
bunun maceraperest bir tutum değil, şartların 
zorladığı kaçınılmaz bir tercih olduğunu göster-
mektedir. Zaten, müntesipleri önemli oranda, 
başta Paris olmak üzere Batıda eğitim görmüş, 
çoğu zaman İngiliz politikaları ile paralel politik 
tercihlerde bulunmuş olan İTC’nin doğal olarak 
İngiliz-Fransız ittifakında yer alması beklenir-
di ki, böyle olmamıştır. Çünkü son iki yüz yıldır, 
sömürgelerinde yaşayan onlarca milyon Müs-
lüman’ın başlarına bela olmaması için, Hilafet 
merkezi ile sağlıklı iletişim kurmayı ve Hilafet 
makamının etkisinden yararlanarak sömürge 
topraklarında varlığını sürdürmeyi amaçlayan 
İngiltere bile, bu politikalarından keskin bir dö-
nüş yapmış ve Fransa-Avusturya-Rusya ile bir-
likte Osmanlı topraklarını paylaşmanın hesabı 
içine girmiştir. Böylesi şartlar altında, geriye tek 
bir Avrupa tercihi kalmıştır ki o da, söz konusu 
dörtlü ile rekabet içinde olan Almanya’nın ba-
şını çektiği gruptur. En azından, özellikle bu ikin-
ci grubun en önemli gücü olan Almanya’nın o 
güne kadar Osmanlı toprakları üzerinde açık bir 
emeli görülmemektedir. İTC, bu şartlar altında 
devletin bekasının ancak Almanya ile aynı 
safta yer alarak söz konusu cepheye karşı elde 
edilebilecek bir başarıda görmüş ve buna göre 
politika izlemiştir. 

İTC’nin devlet bekası önceliği, özellikle Er-
meni tehciri” olarak tarihe geçen süreçte de 
açıkça görülmektedir. Ayrılıkçı Ermeni hareket-
leri karşısında, Balkanlarda izlenen politikanın 
aksine, çok sert tedbirlere başvurmakta beis 
görmemişlerdir. Çünkü söz konusu tehdit, Os-
manlı’nın kalbi konumundaki Anadolu ile ilgilidir 
ve burada ayrılıkçı bir hareketin başarısı duru-
munda doğrudan devletin bekası imkânsız hale 
gelecektir. 

İTC, Birinci Dünya savaşının artık aleyhte 
seyretmeye başlaması, yenilginin kaçınılmaz 
olduğunun anlaşılması üzerine, Ermeni 
Tehcirinden dolayı devletin bedel ödememesi 
için kendini fesh ederek, İstanbul’da göstermelik 
bir cemiyet kurarken, asıl kadrolarını, ola-
sı Anadolu işgali karşısında millî mücadele-
yi örgütlemesi için Anadolu’ya göndermeye 
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başlamıştır. Anadolu Milli Mücadele hareketi, 
her ne kadar başta din adamları olmak üzere 
fedakâr insanlar tarafından sürdürülmüşse 
de, planlayıcı-organizasyon kurucu olan İTC 
kadrolarıdır. Dolayısıyla İTC, ne olursa olsun 
iktidarını üç gün daha sürdürmeyi değil, devletin 
bekasını öncelemiştir. 

İTC’nin iktidar kodları, yeni kurulan Cumhuri-
yette miras kalmıştır. Bu dönemde de iktidarın 
hâkim kodu, 1-Devletin bekası, 2-Buna aykı-
rı bulunan her türlü kişi ve oluşuma müsama-
ha gösterilmemesidir. Bunun da uygulamaları, 
Dersim İsyanı gerekçesiyle Alevi kesime, Şeyh 
Said İsyanı gerekçesi ile Kürtlere ve devrimlere 
karşı çıktıkları gerekçesiyle de İslami kesime yö-
nelik olarak sert biçimde gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu iki temel politika, ülkemizde-
ki iktidarların hâkim kültürü, baskın kodlarıdır. 
Bu kodlar, toplumsal uzlaşı ile belirlenmemiştir; 
yani kapalı kod sistemine sahiptir. Kapalı kod 
sistemi olduğu için toplumsal değişim ve dö-
nüşümlerden etkilenmek yerine, bu değişim ve 
dönüşümleri etkileme yaklaşımı hâkimdir. 

İktidarın toplumsal değişim ve dönüşümleri 
etkilemesinden bahsederken, kamuoyundaki 
hâkim algı gibi “Derin Devlet” yapılanmasından 
bahsediyor değiliz. Çünkü bize göre, “Derin Dev-
let” değil,  devletin hâkim kodlarını içselleştirmiş, 
bunu baskın politik kültür haline getirmiş olan 
ve devlet içerisinde bulundukları konum sebebi 
ile güç temerküzüne sahip kişiler ve işbirlikleri 
bulunmaktadır. Bu kişiler, kimi zaman kendi dar 
çevrelerinin desteği ile diğer güç merkezlerine 
rağmen, bazen ise –ender de olsa- araların-
da güçlü işbirliği tesis ederek, kendilerine göre 
“devletin bekasına yönelik tehdit” olarak algıla-
dığı oluşumları anlamsız yasaklar, yasa dışı in-
fazlar, darbeler, kumpaslar ve benzer yöntem-
lerle siyasi alan dışına itmektedir. Ancak bu her 
zaman uygulanan ve tercih edilen yöntem de-
ğildir. Onun yerine, bu oluşumları, kendi kodları 
çerçevesinde –kendilerince- ıslah etmeyi tercih 
etmektedirler. Kimi zaman abartılmış korkular-
la, kimi zaman iktidarın kaymağına alıştırma ve 
bu sayede kirlenmeleri, şantaj ve baskıya açık 
hale gelmeleri yöntemi ile yeni oluşumları kont-
rol altına almaya çalışmaktadır. Bu yöntemin 
fayda vereceğini ummadığı ya da uyguladığı 

halde fayda elde edemediği durumlarda ise, 
birinci yöntemi uygulamaktadır. 

İktidara gelen kadroların önüne devletin kimi 
resmi kurumlarınca dosyalar konulmaya başlar. 
Öylesine özenle hazırlanmış dosyalardır ki, o 
dosyaları görenlerin “Üç yanı denizler dört yanı 
düşmanla çevrilmiş bir ülke” olduğumuza ve 
hatta bu düşmanların piyonu olan çok ciddi iç 
yapılanmaların olduğuna inanmamaları zordur. 
Ancak ciddi bir brikimle gelmiş kadrolar böylesi 
bir etkilenmeden kendilerini koruyabilirler. Peki, 
etkilemeyi başaramadılarsa? O zaman “devlet 
kaymağı” devreye girer. Doğrudan bu kadrola-
ra yönelik girişimler netice verirse ne ala.  Bu-
nun netice vermemesi üzerine, bu kadroların 
en yakınlarına yönelik operasyon başlar. Ballı 
ihaleler verilen bu kişiler üzerinden iktidar kad-
roları etrafında bir çember oluşturulur ve sabırla 
bu çember daraltılmaya başlanır. Bir süre sonra 
gelişmelerin kamuoyunca bilinmesi durumunda 
olacaklardan korkan kadrolar artık ıslah edil-
meye hazır demektir. 

İster abartılmış korkular isterse kaymaktan 
pay almayla olsun, yaşanılan süreçte psikolojik 
refleksler devreye girer. İnsanoğlu, inanmadığı 
sürece mutsuzdur ve mutsuz olarak yaşamak ise 
insan için çok zordur. Bu sebeple, yeni tutumun 
içselleştirilmesi gerekmektedir. İnandığı gibi 
yaşamayanların yaşadığı gibi inanacağı reali-
tesi kendisine yol bulur ve bu kadrolar bir süre 
sonra yaptıklarının doğru ve gerekli olduğuna 
inanmaya başlar. İşte bu, ıslah projesinin başa-
rıya ulaştığı andır. 

Devlet aklı, aceleci olmadığı gibi, müsrif de 
değildir. Bu sebeple, iktidar kadrolarının ıslahı ile 
yetinmez, bu kadrolar eliyle, bu kadroların için-
den geldiği toplumsal kesimin ıslahı aşamasına 
geçer. Yani kale içeriden fethedilir. Islah edilen 
kadrolar aracılığı ile bu kesimleri ıslah edici me-
sajlar verilirken, diğer yandan da bu kesimlerin 
etkin yapıları ve kişileri için de kaymak politikası 
devreye sokulur. Bir süre sonra artık etkisizleşti-
rilmiş ve hatta önemli oranda ıslah edilmiş ke-
sim oluşur ve böylece bir muhalefet potansiyeli 
daha etkisizleştirilir. Tabi bu politika uygulanır-
ken, abartılmış korkular politikası da beraberin-
de yürütülür. Özellikle de hedef kesimdeki etkin 
bazı isimlerin hareketleri üzerinden, iktidara 
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tehdit algısı pompalanır. Ortada bir tehdit var-
sa, bu tehdide karşı müsamaha gösterilmesi 
gibi bir zaaf (!) hatasına düşmemek için, en ağır 
ithamlarla bu kişiler hain-gafil-piyon ilan edi-
lerek, devletin-iktidarın bekası teminat altına 
alınır.

Milli refleksi çok güçlü olan devletin dinle, 
dindarla, Kürt’le, Aleviyle bir alıp veremediği 
yoktur; yeter ki kendilerinin beka sorunu ola-
rak gördükleri sınırları aşmaya kalkmasınlar. Bu 
sebeple de devletin varlığına, bekasına yönelik 
tehdit içemediği sürece bu ve benzeri kitlelerin 
talep ettikleri hakların kendilerine verilmesinde 
aslında bir sorun görmezler. Ancak onlara tanı-
nacak haklar konusunda, kendileri yanında yer 
alan elitlerin ve geniş halk kitlelerinin endişeleri 
de bertaraf edilmelidir. Zaten bu endişelerin mi-
marı, insanları bu korkunun varlığına inandıran 
kendisidir. Şimdi kendi inandırdığı kitlelerin en-
dişelerine karşı umursamaz tutum alacak olur-
sa kendi güveni ortadan kalkacaktır. Bu endişe-
ler göz ardı edilerek hak tanınması beraberinde 
bu kişilerin ve kitlelerin devletlerine güvenlerini 
sarsar ki, bu da yeni bir beka sorunudur. Onun 
için bazı meselelerin zamana yayılması en uy-
gun politik tercih olarak görülür. 

Siyasetin Tükenişi
Siyaset ile ilgili literatürde sayısız tanım bu-

lunmaktadır. Burada tanımlardan birini almak 
ya da yeni bir tanım girişiminde bulunmaktan 
ziyade, siyasetin olmazsa olmaz iki özeliğine 
dikkat çekmek istiyoruz. Bunlar, “toplumsal ya-
şamın düzenlenmesi” ile bu “düzenlemeye mü-
dahale gayretleri”dir. Siyasetin aktörleri, top-
lumsal hayatın düzenlenmesi konusunda etkin 
olmak isteyen, kendi tercihlerinin bu düzenle-
mede belirleyici olmasını isteyen kişi ve oluşum-
lardır ki, bu da siyasetin doğasının gereğidir. 

Bir toplumda/ülkede var olan siyasi düzen 
içerisindeki rutin faaliyetler, siyaset değil, siyasi 
icraattır. Buna mukabil var olan düzenin sürdü-
rülebilirliğini temin için verilen mücadeleler ile 
bu düzenin değişimi için verilen mücadelelerse 
siyasetin kendisidir.  Siyasi düzene müdahale 
ile ilgili (korumaya çalışma da dâhil), faaliyet-
ler öncelikle meşru zeminde gerçekleştirilmesi 
gereken faaliyetlerdir. Meşru olmayan zeminde 

yapılan ancak aynı amaca matuf olan faali-
yetler de siyasi ise de, gayrı meşru konumda ol-
duğundan, çalışmamız kapsamının haricindeki 
faaliyetlerdir. Meşru siyasi faaliyetler için, meş-
ruiyetin temel dayanağı toplumsal destektir. 
Siyasi faaliyetlerde bulunanlar, “Milli İrade”nin 
kendi politikaları doğrultusunda şekillenmesi 
için çaba sarf ederler. Zaten siyasi propaganda 
faaliyetlerinin de amacı, bu iradeyi etkileyebil-
mektir. 

Siyasi iradeyi etkileme faaliyetleri meşru 
zeminde iki ana güzergâhta yürütülen faali-
yetlerdir. Birincisi, siyasi partiler eliyle yürütü-
len faaliyetler, ikincisi ise sivil toplum örgütleri 
ve toplumsal etkileme kabiliyeti olan aydınlar 
gibi etkin simalar eliyle yürütülen faaliyetlerdir. 
Her iki faaliyet de yazılı, görsel ve sözlü iletişim 
metotlarını kullanmakta iseler de, yaklaşımları 
ve izledikleri politikalar yönünden farklılık gös-
terirler.

Siyasi partiler, “siyasi iktidarı elde etmek ya 
da paylaşmak amacı güden, sürekli bir örgüte 
sahip kuruluş” olarak tanımlanıyorsa da, özellik-
le “paylaşmak” kelimesinin “etkileme” anlamını 
da içine alacak şekilde geniş anlamlı değer-
lendirilmemesi durumunda, bu tanım yetersiz 
kalacaktır. Çünkü bir parti, iktidara gelme veya 
iktidar ortağı olma imkânına sahip olmasa bile 
faaliyette bulunabilir ki, bunun temelinde, or-
tak olmamakla beraber, iktidarı etkileyebilmek 
amacı vardır. Dolayısıyla, “siyasi iktidarı elde 
etmek, paylaşmak ya da etkilemek” olarak ta-
nımlamak daha doğru olacaktır.

Vatandaşların ve toplumsal kesimlerin or-
tak çıkar, amaç veya fikir etrafında örgütlen-
mesi demek olan Sivil Toplum yapılanmasının 
siyasal alanda etkisi çok fazladır. Bu yapılan-
malar, bir yandan ürettikleri çözümler ve kul-
landıkları söylemlerle kendilerine yakın siyasi 
partilerin beslenmesini sağlarken, diğer yan-
dan da bu çözüm önerileri ve söylemlerinin 
toplum tarafından kabulü yönündeki 
çabalarıyla, benzer söylemlere sahip siyasal 
partilerin toplumda destek bulmasına katkı 
sağlamaktadırlar. Dolayısıyla, demokratik 
toplumlarda sivil yapılanmalar, siyasal 
hareketlerin besleyicisi ve destekleyicisidir. Her 
ne kadar, siyasi amaç güden yapılanmaların 
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sivil sayılıp sayılmayacağı tartışmalıysa da, 
hiçbir toplumsal oluşumun kendisini siyasetten 
tecrit etmesi mümkün değildir ve aksi yöndeki 
söylemlerinin de inandırıcılığı yoktur.

Türkiye’de siyasal partiler genellikle iki tür 
yaklaşım üzerine gelişmektedir. Birincisi, ken-
di siyasi görüşünü topluma empoze eden, bu 
doğrultuda toplumu dönüştürerek kendisi-
ne taban edinen partiler, diğeri ise, toplumsal 
beklentilerden hareketle çözümler üreten ve/
veya üretilen çözümleri benimseyerek toplum-
da sözcülüğünü yapan, böylece de kendisine 
taban edinen partiler. 

Birinci tür partiler, ideolojik partiler iken ikin-
ci tür partiler ise belirli bir ideolojisi olsun ya da 
olmasın, toplumdan etkilenen ve toplumu etki-
leyebilen partilerdir. Bir ülkede, siyasetin sağlıklı 
olarak yürütülmesi de ancak ikinci tür siyasal 
parti hareketleriyle mümkündür. Çünkü siyase-
tin görevi, millet iradesini temsil etmek olduğu 
kadar, millet iradesinin doğru bilgilendirme ve 
etkin söylemlerle gelişmesini de sağlamaktır. 
Yani sağlıklı siyasal hareketler, toplumun önüne 
çözümler sunabilen, onlara önderlik yapabilen 
ve topluma rağmen değil, toplumla beraber yol 
almaya çalışan hareketlerdir. 

Siyasal hareketlerin, mevcut duruma doğ-
ru teşhis koyması, doğru çözüm üretebilmesi 
ve ürettiğini topluma kabul ettirebilmesi için 
beslenme kaynaklarının daima sağlıklı olması 
gerekmektedir. Yeni düşüncelere, eleştirilere, 
önerilere kapalı olan yapıların bir süre sonra 
etkinliğini yitirmesi, alışkanlıklarını politika haline 
getirmesi kaçınılmazdır. Yeni düşüncelere, 
eleştirilere, önerilere kapalı ortamlar, siyaset 
yapma imkânının kalmadığı, taraflar arasında 
kör döğüşün yaşandığı ortamlardır ki, sürdürü-
lebilir değildir. Bir barajın arkasında biriken sular 
gibi toplumsal rahatsızlıklar artmaya başlar ve 
belirli bir basınç seviyesinden sonra ise felaket 
kaçınılmaz olur. Her ne kadar bu sağlıksız siya-
sal ortamın baş aktörleri, mühendislik hesabıy-
la, zaman zaman baraj kapaklarını kontrollü 
olarak açma, böylece biriken enerjiyi düşürme 
gayretleri içinde olsalar bile bir süre sonra kont-
rollü kapak açmalarla basınç düşürülemez se-
viyeye gelir ve istenmeyen sonuçlarla yüzleş-
mek zorunda kalınır.

Siyasette seçimler ve zaman zaman yapılan 
reformlar-iyileştirmeler, kapak açma işlemleri-
dir; gereklidir ama yeterli değildir. Olması ge-
reken, baraj sularının farklı tahliye kanalları ile 
sürekli olarak kendisine çıkış bulabilmesine im-
kân sağlamaktır. Demokratik rejimlerde sivil ya-
pılanmaların en önemli fonksiyonu, bu tahliyeyi 
gerçekleştirmeleridir. Ancak bu tahliyenin doğal 
ortamlarda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Doğal olmayan tahliyeler, kapak açma işlemi-
nin bir başka yöntemi olmaktan öteye geçe-
mez. Kapak açma kararları da her zaman do-
ğal ortama uyumlu olamayacağı için, istenilen 
faydayı veremeyecektir.

Sivil toplumsal yapılarla siyasi yapılar arasın-
daki en önemli fark, siyasi yapılanmaların belirli 
bir örgütlülük düzeyinde, belirli bir disiplin için-
de yürütülen faaliyetler olmasına mukabil, sivil 
yapılanmaların farklı olmasıdır.  Her ne kadar 
bunların da kendi aralarında uzlaşıya dayalı 
prensipleri olsa bile, siyasi yapılanmalara göre 
daha özgür bir ortama sahip, eleştiri kültürünün 
daha gelişmiş, belirli menfaatlerin muhafazası 
gayretiyle suskunluğun daha az tercih edildiği 
yapılanmalardır. Bu sayede üretkenlikleri siyasi 
yapılanmalara göre daha fazladır. 

Siyasi yapılanmaları dönüştüren devlet me-
kanizmasının, dönüştürdüğü siyasi oluşumlar 
eliyle sivil toplumu da dönüştürdüğüne önceki 
bölümde temas edilmişti. Sivil yapılanmaların, 
kendilerine yakın siyasi oluşumlarca dönüştü-
rülmesi, kendi politikalarının bir parçası haline 
getirilerek etkisizleştirilmesinin kaçınılmaz sonu-
cu olarak siyaset nehri kurumaya mahkûmdur. 
Sivil siyaset nehrinin beslemediği siyaset ova-
sında, millet iradesine uygun ürünlerin bereketli 
olarak yeşermesini beklemekse, beyhude bir 
beklentiden başka bir şey değildir.  Varlığı, siya-
setin varlığı ile birleşmiş olan siyasi hareketlerin, 
kendilerinden bekleneni verebilmesi, misyonla-
rını yerine getirebilmesi, dönüştürmeye çalıştık-
ları devletin başına geldiklerinde, dönüştürmek 
yerine dönüşmemeleri için, kendilerini besleyen 
nehrin sularını kurutucu her türlü uygulamadan 
uzak durmaları gerekmektedir. Bunun yolu da 
eleştiriye açık olmaları, farklılıkları tehdit değil 
fırsat olarak görmeleri ve rekabet ortamından 
çekinmemeleri ile mümkündür. 
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Yeni/den Siyaset
İnsanlar, bir arada yaşayan sosyal varlıklardır. 

Bir arada yaşamanın doğal sonucu olarak, 
ortak yaşam kurallarının belirlenmesi, bu 
kurallara tarafların riayetinin sağlanması, ortak 
hizmetlerin gerçekleştirilmesi gerekliliği, adına 
devlet denilen mekanizmanın oluşmasına 
yol açmıştır. Bu mekanizmanın işletilmesi için 
gereken temel kararların verilmesi, izlenecek 
politikaların belirlenmesi siyasetçiler; alınan ka-
rar ve belirlenen politikaların uygulanması ise 
devlet bürokrasisi eli ile gerçekleştirilir. Bürokra-
sinin çalışmalarının kontrol ve denetimi de yine 
siyaset tarafından belirlenmiş kurum ve kurullar 
tarafından gerçekleştirilir. 

Siyaset, toplumu değil, toplumla ilgili işleri 
yönetme sanatıdır. Diğer bir ifade ile siyasetin 
asli varlığı, toplumu şekillendirmek, onu belli bir 
yere kanalize etmek değil, toplumsal hizmetle-
rin gerçekleştirilmesini, toplum adına yürütmek 
demektir. Elbette, bu toplumun birer üyeleri 
olarak, siyasetçilerin de, toplumun diğer üye-
leri gibi, toplumsal yapının şekillendirilmesi için 
çaba gösterme hakları vardır ancak bu hakkın 
kullanımında, siyasetçilerin diğer toplum üyele-
rine göre ayrıcalıkları bulunmamaktadır. Buna 
mukabil, çoğu zaman, uygulamada, siyasetçi-
lerin, toplumun bir üyesi olarak değil de siya-
setçi olarak toplumu dizayn etmeye kalktığına 
şahit olunmaktadır ki, bu sağlıksız bir durumdur.

Siyaset, toplumun ortak mekanizması olan 
devlet işleri ile ilgili olduğu için, siyasetin varlık 
sebebi de devletin varlık sebebi ile aynıdır; o 
da, toplumun ortak menfaatlerinin korunma-
sı ve toplumsal yaşam kalitesinin artırılmasıdır. 
Toplum devlet için değil, devlet toplum içindir, 
dolaysıyla toplum, siyaset için değil, siyaset 
toplum içindir ve devlet de, siyaset de meşru-
iyetini toplumdan alır. Devletin de, siyasetin de 
meşruiyet kaynağı toplum olduğu içindir ki, bu 
meşruiyetin devamı ancak toplumsal kabulün 
devamı ile mümkündür. 

Toplumların varlığını sürdürmesi, bu süreçte 
toplumu oluşturan bireylerin mümkün olan en 
iyi şartlara sahip olabilmesi için siyaset meka-
nizmasının temel ve vazgeçilmez ilkeleri olmak 
zorundadır. Gerek insanlık tarihinden elde edi-
len tecrübe birikimi, gerek medeni değerlerimiz 

bize göstermektedir ki, adalet, siyaset/devlet 
mekanizmasının üzerine inşa edildiği temel il-
kedir. Hz. Ömer’e atfedilen “adalet mülkün te-
melidir” ifadesinde olduğu gibi mülkün yani 
iktidarın temeli adalettir. Adalet, “olması gere-
kenin olması gereken yerde olması” anlamına 
gelmektedir, bunun aksi durumlar ise zulümdür 
ve zulümle payidar olunmaz.

Adil olabilmek sadece fikri-duygusal bir ter-
cih değildir. İnsan adil olmak isteyebilir ama 
buna mukabil zulüm olarak değerlendirilebile-
cek icraatlarda bulunabilir. Adil olabilmek için 
öncelikle, olması gerekenin ne olduğunun bi-
linmesi gereklidir. Olması gerekenin ne olduğu 
bilinmedikten sonra, yapılacakların doğru ol-
masını beklemek gerçekçi değildir. Öyleyse ne 
olmalıdır?

Ne olmalıdır sorusu çok geniş alanı kapsa-
makta ise de, konumuz itibarı ile “siyasetin ne 
olması gerektiği” sorusuna cevap aranmalıdır. 
Bu açıdan bakıldığında ilk etapta verilebilecek 
cevaplar şunlardır:

1-Siyaset temiz olmalıdır. Temiz siyaset ise, ön-
celikle siyasetin finansmanının temiz olması ile 
mümkündür. Kirli kaynaklardan finanse edilen 
siyasetin temiz kalması mümkün değildir. Te-
mizlik aynı zamanda şeffaflığı gerektirir. 

2-Siyasetçi, devlet güvenliğine ait kimi hassas 
bilgiler dışında, toplumun önünde söyleyeme-
diği hiç bir şeyi kapalı kapılar ardında da söy-
lememeli, farklı bir ajandaya sahip olmamalıdır.

3-Siyaset, katılımcı olmalıdır. “Onların işleri ara-
larında istişare iledir” buyruğunda belirtildiği 
gibi, sağlıklı ve doğru kararlar ancak etkin ola-
rak işletilecek istişare mekanizması ile müm-
kündür. 

4-Siyaset, şahıslalar üzerine değil, aynı ve/veya 
yakın siyasi görüşleri olan bir ekip tarafından 
yürütülmelidir. Lider, ekibe hükmeden değil, 
ekip çalışmasını koordine eden olmalıdır. 

5-Siyaset, bir kişinin ya da zümrenin kendi malı 
değil, müntesiplerinin ortak varlığı olmalıdır. Si-
yasetteki idareciler, bu müntesipler adına, or-
tak varlığın sağlıklı ve verimli olarak yürütülme-
sinden sorumlu kişilerdir. 

6-Siyaset, toplumsal kesimlerin eleştiri ve öne-
rilerini gündeme getirebilecekleri ortamları, 
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mecraları kısıtlayıcı her türlü girişimden uzak 
durmalı, aksi yönde girişimlere izin vermemeli 
ve nihayetinde bu tür kısıtlamaların toplumun 
yarınları açısından telafisi güç sorunlara sebe-
biyet vereceğini unutmamalıdır.

7-Siyaset, şahıslar ve şahsi zafiyetler üzerinden 
değil, fikirler üzerinden ve kurumsal olarak yü-
rütülmelidir.

8-Siyasi yapılanmalar, öncelikle kendi içlerinde 
istişare ve şeffaflık mekanizmalarını işletmeli, 
topluma sundukları politikaların gerekliliği ve 
doğruluğuna kendi kurumsal yapılanmaları ile 
referans olmalıdır.

9-Siyasi makamlarda bulunanlar sadece hukuki 
meşruluk değil, toplumsal meşruluk yani toplum 
vicdanında da meşru olmanın hassasiyetini gö-
zetmeli, kanunen uygun ancak toplum vicdanı-
na göre uygunsuz olan hiçbir girişime müsaade 
etmemelidir.  

10-Siyasetçiler ve siyasi oluşumlar, kendi içlerin-
de yanlışlara karşı azami hassasiyet göstermeli, 
“yen içinde kalan kırık kolun” zamanla kangren 
olacağını unutmamalıdır.

11-Siyasi yapılanmalar, bağlılarından kendileri-
ne değil, başta ilan edilen siyasi oluşum ilke ve 
kurallarına bağlılık beklemeli, kişilerin ilke ve ku-
rallardan üstün görülmesine müsaade edilme-
melidir.

12-Siyasetçiler, siyasi ortamın devletin kolluk ve 
adli güçleri üzerinden değil, fikir temeline daya-
lı demokratik ortam üzerinden tesis edilmesini 
hayati mesele olarak görmeli, birilerinin üstüne 
vazife olmayan yerde, kraldan çok kralcı kesil-
melerine ve rol kapmalarına müsaade etme-
melidir. 

13-Demokratik ülkelerde seçmenin belirleyiciliği 
asıldır ve herkesin sandık sonuçlarına saygı gös-
termesi gerekir. Bununla beraber, çoğunluğun 
tek söz sahibi olma hakkına sahip güç olmadığı, 
azınlığın hakları ile sınırlandırılmış iktidarın, mil-
letin gerçek iktidarı olduğu gerçeğine göre ha-
reket edilmelidir.  

14-İktidar olmak, iktidarın her yaptığını savun-
mak olmadığı gibi, muhalefet olmak da iktida-
rın her yaptığına karşı çıkmak değildir. Savun-
mak ve karşı çıkmak, doğru-yanlış ekseninde 
olmalıdır. 

15-Siyaet, sivil toplum kanalından sürekli bes-
lenmeyi önemsemeli, kendini bunlar sayesinde 
hem hesaba çekebilmeli ve hem de kendisini 
sürekli yenileyebilmelidir. 

16-Siyaset uzlaşma sanatı olarak görülür ve bir 
noktaya kadar da doğrudur. Ancak bu uzlaşma 
şahıs ya da belirli çıkar gruplarının değil toplu-
mun menfaatleri üzerinde gerçekleştirilmelidir. 

17-Siyaset abartılmış korku propagandalarına 
pirim vermemeli; asıl korkulması gereken duru-
mun abartılmış korkulara dayalı güvenlikçi, kı-
sıtlayıcı, müdahaleci politikalar olduğunu unut-
mamalıdır.

18-“Vallahi, kızım Fatıma da olsa…” ifadesin-
de hayat bulan “herkes için adalet”, “Herkes için 
hukuk” çizgisinden taviz vermemelidir.

Son Söz

Yazının daracık alanında geniş bir konuyu 
özetle işlemeye kalktık ve elbette anlatmak is-
tediğimiz birçok şeyi anlatamadık ama umarım 
iktidarların hem sebep hem de muhatap od-
lukları dönüştürücü etkiye bir nebze dikkat çek-
meyi başarmışızdır. 

Sosyal, kültürel, siyaset ilişkilerde etkilemek 
ve etkilenmek zaten ilişkinin doğasında vardır. 
Önemli olan etkinin ve etki sonucu meydana 
gelen değişimlerin/dönüşümlerin olumlu yönde 
olup olmadığıdır.

İktidarın dönüştürücü etkisinden olumsuz 
yönde etkilenmek istemeyenlere çok kısa bir 
önerimiz olacaktır:

-Siyasete niçin girdiğinizi, amacınızı not edin.

-Siyasete girmeye karar verdiğinizde doğru ol-
duğuna inandığınız ve hâkim olması için çaba 
göstermeye karar verdiğiniz ilkelerinizi not edin.

-İktidar olmadan önce yani muadelette iken 
iktidarın hangi eylemlerini zulüm, haksızlık, uy-
gunsuzluk olarak gördüğünüzü not edin.

-Bu notlarınızı günde en az bir kez gözden ge-
çirin ve bunlara halen ne kadar bağlı ve uygun 
olduğunuz yönünde kendinize not verin.
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KÜLTÜRÜMÜ KAYBETTiM, HÜKÜMSÜZDÜR!

MUSTAFA ŞEN

Bu yazıda, modern insanın kültürü şehir ve 
mimaride nasıl marazî bir inşa faaliyeti olarak 
tecessüm ettirdiğini ele almaya çalışacağız. 
Bunu modernitenin bir sorunu olarak ele al-
mak mümkündür ve bu bağlamda derin felsefî 
analizler de yapılabilir ama o derinlik bu yazının 
amacı değildir. Burada modern öncesi, mo-
dern ve modern sonrası zihin, bilinç, tahayyül, 
tasavvur ve idrak perdelerini tek tek açmak ve 
tartışmak elbette keyifli bir entelektüel çaba 
olurdu ama bunun şehir yöneticilerine çok faz-
la katkısı olmayabilir. Tercihimiz, şehri yönetici-
lerinin daha çok istifade edebilecekleri bir dil ve 
derinlik tutturabilmek yönünde olacaktır.

Söze, usul gereği tanımdan girelim. Çokça 
kültür tanımı var; yüzlerce… En beğendiğim ta-
nım, kültür ve değer ilişkisini ortaya koyanıdır: 
Kültür somutlaşmış değerler toplamıdır… Anlamlı 
ve düşündürücü! Değerler, insana ait en yüceler. 
Değer somutlaşıyor ve kültür oluyor. Kültürel olan 
insan dokunduğu alandır. İnsan, değerleriyle var 
olan bir varlık olarak, kendi varedimini kendi de-
ğerleri çerçevesinde yapmaktadır. Bu yönüyle, 
değerin somutlaşmış hali kültür olmaktadır.

Diğer tarafıyla kültür, doğal olmayan de-
mek. Misal; şurada taşlar sere serpe dururlar. Bu 
doğadır, doğal olandır. Oradan insan çabasıy-
la bir taşı alıp öbürünün üstüne koysak, o kül-
tür olur. Yine, nice milyon sene o su orada akar 
durur. Bu doğal olandır. Ama o suyun önüne bir 

bent çekersen, o kültür olur. Kültürel olan insan 
elinin yapmış olduğu şey oluyor bu tarafıyla. 

Bu durum bizi temel bir ayrıma götürüyor: Do-
ğal olan, kültürel olan... Doğal olanı seviyor ve her 
fırsatta doğaya kaçıyoruz; kaçıyoruz ama nere-
den kaçıyoruz? Kültürel olandan. Yani, doğanın 
dokunduğumuz, değiştirdiğimiz, hakkında bir ta-
sarrufta bulunduğumuz ve belki de tahrip ettiği-
miz tarafından yani kendi yaptığımızdan, bozdu-
ğumuza. 

Değerin kültüre dönüşmesinin derli toplu, başı 
sonu belli, görünür birinci basamağı köyler, son 
basamağı ise şehirlerdir. Şehir kültürün doruğu-
dur. Fakat, değerin kültüre dönüşümü her zaman 
sağlıklı olmakta mıdır? Maalesef, hayır ve bu du-
rum çoğu zaman sorunlu, çarpık ve marazîdir. 
Şehirlerimiz değerlerin bir yansıması değil, adeta 
değersizleştirilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Yani, şehirleşme değerin yüceliği ile mütenasip bir 
şekilde tezahür etmiyor. Halbuki, kültürün en belir-
gin hali olan şehir, değerlerin en üst seviyesi olarak 
karşımıza çıkmalı değil midir? İşte, şehircilerimiz-
le, şehir yöneticilerimizle, özellikle seçtiğimiz yerel 
yöneticilerimizle tartışmamız gereken en temel 
konulardan biri budur. Tabii ki, bunu söylerken şe-
hir sakinlerinin fıtrata aykırı şehir oluşumundaki 
olumsuz katkılarını unutmuş değiliz. 

Yabancı ülkelerden misafirlerimizin Türkiye’ye 
geldiklerinde, bir kadim şehir mirasımıza, bir de 
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bugünkü şehirlerimize bakıp, ‘siz gerçekten onla-
rın torunları mısınız, siz gerçekten Mimar Sinan’ın 
torunu musunuz’ diye sorduklarına bir çoklarımız 
şahit olmuştur. Sahi; mimari gelenek gibi, şehirci-
lik geleneği gibi, genetik de kopmuş mudur bizde! 

Öznenin nesneyi bilmesine ilim, kendini 
bilmesine irfan dersek, burada, değerlerden ha-
reket etmekliğimiz sebebiyle, kültürü öncelikle ir-
fan anlamında kullandığımızı söyleyelim. Yani kül-
tür dediğimizde irfan demiş olalım. Bu bağlamda, 
tekrar şehre dönersek, kültürün en üst boyutta te-
cessüm eden/etmesi gereken mekan şehir olma-
sı gerekirken modern ve modern sonrası şehirler 
değer gerçekleşmesine ve değer somutlaşmasına 
dair göstergelerin pek olmadığı boğucu alanlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şehirler insanı boğuyor. İnsanlar doğaya 
kaçıyor. Doğa ruhu dinlendiriyor; sekinet, huzur 
ve dinginlik veriyor. Çünkü, doğa beden ve ruh 
bütünlüğü fıtratına sahip. İnsansa bu fıtratın ha-
kikatinin belki en önemli parçası ama o kendi fıt-
ratının ve varlığın büyük fıtratının zıttına hareket 
etmeyi yeğliyor. Çünkü, bunu doğaya hakimiyet 
olarak görüyor. Halbuki; yapması gereken doğa-
ya hakimiyet değil, doğayla uyum olmalı. Alemin 
fıtratı ile ademin fıtratının imtizacını ortaya koy-
mak olmalı. Şehrin mimari kültürü bu imtizaçtır 
aslında; yani alemin fıtratı ile ademin fıtratının 
imtizacı. Eğer bir şehirde mimari kültür ruh ve be-
denin imtizacı şeklinde ortaya çıkmıyorsa, yani 
küllî fıtrat ile cüz’î fıtrat uyumu yoksa şehir kör 
bir inşa faaliyeti olarak tecessüm eder. Maale-
sef, ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde olan 
budur.

Bu çerçevede, şehirler ruh ve bedene birlikte 

hitap etmelidirler. En öz şekilde ifade edersek; şe-
hir bedene göre inşa, ruha göre ibda edilmelidir. 
İnşa ilme, ibda irfana çıkar. İlim ve irfan imtizacı 
gibi, ruh beden imtizacı gibi, inşa ve ibda imtizacı 
şehrin en temel kültür gerçekleşmesi olarak 
karşımıza çıkmalıdır. Ama ne yazık ki, şehirler in-
sanın –ve ağaçtan kuşa, karıncadan kediye ka-
dar tüm ekosistem unsurlarının- bütünlüğü dik-
kate alınmadan ortaya çıkarılıyor. Şehirler nefes 
alınamaz hale gelmiştir. Şehirler adeta arabaların 
şehri olup çıktı karşımıza. Doğalın karşıtı olarak 
buna kültür diyebiliriz ama değerin somutlaşması 
olarak baktığımızda bu bir felakettir. Hele irfansa, 
hiç değildir.

Kültür üzerine çokça laf edilmiş olması, kültür 
konusunda çokça iş yapıldığı anlamına gelmi-
yor. Öyle ki, belki hakkında en çok konuşulan ama 
gereği hakkıyla yapılmamış en önde gelen olgu 
kültürdür. Kültür ve şehir bağlamında insanın ken-
dine yaptığı en önemli sığınak şehir iken, belki de 
kendine kurduğu en büyük kapan da yine şehirdir. 
O kadar ki, şehirler insanların yaşayamayacağı 
mekanlar haline gelmiştir –sokak hayvanlarını hiç 
söylemiyorum bile-. Şehir kültürünün incelmiş kültür 
olması hali, ne yazık ki şehrin inşasının özü itibariyle 
bir ibda faaliyet olması gerektiği hususunda gerekli 
inceliğe ulaşamamaktadır. 

Halbuki hem insanın hem doğanın hem de ikisi-
nin çocuğu olarak şehrin kurtuluşu, kültürün şehirli 
davranışında beklenen inceliğinin, belki ondan 
önce şehrin inşasında ortaya çıkması ile imkân 
dahilinde olacaktır. Aksi takdirde alem ve ademin, 
küllî ile cüz’înin, ruh ve bedenin, inşa ile ibdanın im-
tizacı ve özdeşliği asla mümkün olmayacaktır. Bu 
mümkün olmayışın, şehir denilen mekânda meki-
ne rahat yüzü vermeyeceği ise aşikardır.
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BÜYÜKŞEHiRLERiN BÜYÜK SORUNU
PAY DAĞITIM ADALETSiZLiĞi

Prof. Dr. HAYRETTiN GÜNGÖR

Türkiye, ölçek sorunu ve hizmet bütünlüğünü 
sağlamak amacıyla son yıllarda yapmış olduğu 
reform ve düzenlemelerle belde belediyelerin sa-
yısını azaltmış, diğer taraftan büyükşehir beledi-
yelerinin görev alanını genişletmiş, görev ve yetki-
lerini de arttırmıştır.

Geldiğimiz noktada büyükşehir belediyelerinin 
sayısı sınırları il sınırına genişletilerek 30’a çıkarılmış 
ve büyükşehirlerde il özel idareleri de kaldırılmıştır. 
Bu gün nüfusumuzsun %94’ü belediye sınırları için-
de yaşarken, büyükşehir belediyelerinden hizmet 
alan nüfusun oranı ise %78’e yükselmiştir.  

Türkiye’de artık yerel yönetim deyince beledi-
ye, belediye deyince de büyükşehir belediyeleri 
akla gelmektedir. Büyükşehir belediyelerinin mali 
yapılarının iyileştirilmesi ve hizmet kapasitelerinin 
artırılması nüfusun dörtte üçünden fazlasının ya-
şam kalitesini doğrudan etkilemektedir. 

Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin top-
lam gelirlerinin yaklaşık yarısı öz gelirlerden, diğer 
yarsı ise genel bütçe paylarından oluşmaktadır. 
Ancak bu oran belediyelerin statüsü ve ölçeklerine 
göre de farklılık göstermektedir. Örneğin büyük-
şehir belediyelerinin gelir bütçesinin %82’si genel 
bütçe paylarından sadece %18’i öz gelirden oluş-
maktadır. Dolayısı ile büyükşehirlerin genel bütçe 
paylarına yüksek oranda bağımlı bir mali yapıları 
vardır.  Bu makalede ötenden beri süre gelen ve 
bir türlü çözülemeyen büyükşehirlere genel büt-
çeden pay dağıtılmasındaki sorun ve öneriler yer 
alacaktır.  

I. Büyükşehir Paylarının Dağıtım Kriteri
Belediye payları 5779 sayılı İl özel İdarelerine 

ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesine 
göre büyükşehir, büyükşehir ilçe, su ve kanalizasyon 
idareleri, diğer belediyeleri (il, ilçe ve belde) olmak 
üzere dört şekilde hesaplanmakta ve 3 ve 5’inci 
maddelerindeki usullere göre dağıtılmaktadır. 

Büyükşehir belediyeleri genel bütçeden iki şe-
kilde pay almaktadır. Birincisi genel bütçenin ilde-
ki vergi tahsilatından %6, ikincisi ise genel bütçe-
den büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan (%4,5) 
paydan %30 oranında alınan tutarlardan oluş-
maktadır.  

Büyükşehirlerin aldığı toplam payın yaklaşık 
%80 ilde tahsil edilen vergilerden, %20’si ise ilçe 
belediye paylarından alınan tutarlardan oluş-
maktadır. Büyükşehir Belediyelerine her iki şekilde 
tahsis edilen payın hesabı ve dağıtımı ise şu şekil-
de olmaktadır. 

Şekil 1- Genel Bütçe Büyükşehir Pay Dağıtımı. 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı
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Şekilde görüldüğü gibi büyükşehir belediyeleri-
nin payının hesaplanmasında “doğrudan”, “nüfus” 
ve “yüz ölçüm” olmak üzere üç dağıtım kriteri bu-
lunmaktadır. 

Büyükşehirlerdeki vergi tahsilatının %6’sı bü-
yükşehir belediye payı olarak ayrılmaktadır. Bu 
payın %60’ı doğrudan tahsil edildiği ildeki bü-
yükşehir belediyesine aktarılmakta, kalan %40’lık 
kısmı bir havuzda toplandıktan sonra bunun %70’i 
nüfusa, %30’u ise yüz ölçüme göre 30 büyükşehir 
belediyesine dağıtılmaktadır.  

Ayrıca genel bütçe vergi gelirlerinden ilçe be-
lediyeleri için ayrılan %4,5’lik payın %30’unun %90’ı 
nüfus %10’u yüz ölçüme göre büyükşehir belediye-
lerine dağıtılmaktadır.  

Bu hesaplama ve dağıtıma göre büyükşehir 
belediyelerinin aldığı payların toplam ve kişi başı 
tutarları aşağıdaki tablodaki gibidir. 

Tablo 1- Büyükşehir belediyeleri genel bütçe 
payları (2020)

Tabloya baktığımızda büyükşehirlerde toplam 
64,6 milyon nüfus yaşadığı ve büyükşehir beledi-
yelerine genel bütçeden 57,1 milyar TL pay akta-
rıldığı, toplam payın toplam nüfusa bölünmesiy-
le büyükşehir belediyelerinin 884 TL kişi başı pay 
ortalaması olduğu, ancak Kocaeli, İzmir, İstanbul, 
Ankara ve Erzurum hariç diğer 25 büyükşehir bele-
diyesinin kişi başı ortalamanın altında pay aldığı 
görülmektedir. 

II. Pay Analizi ve Sorun Alanı
Birinci başlık altında çok kısa değinildiği gibi 

büyükşehir belediyelerine genel bütçeden dağı-
tılan pay miktarı nüfusları ile kıyaslandığında (kişi 
başına düşen) önemli farklılık-oransızlık olduğu 
görülmektedir. Bu durum hemşerilerine karşı aynı 
görev, yetki ve sorumlulukları olan büyükşehir be-
lediyeleri arasında eşit şartlarda rekabet etme ve 
hizmet üretme kapasitelerini olumsuz etkilemek-
tedir. Öyleyse şu soruyu sormak gerekiyor. Büyük-
şehir belediyeleri arasında genel bütçeden pay 
dağıtımında nüfusları dikkate alındığında neden 
orantısız böyle bir durum ortaya çıkmaktadır?

Bu sorunun cevabını bulmak için yerel yöne-
timlere genel bütçeden aktarılan payların dağı-
tım kriterlerine bakmak lazım. 5779 sayılı Kanun 
pay dağıtımında “büyükşehir”, “büyükşehir ilçe”, 
“il, ilçe ve belde” belediyeleri , “su ve kanalizas-
yon idareleri” ve “il özel idareleri” olmak üzere beş 
gruba ayırmış ve dağıtım kriterlerini de buna göre 
belirlemiştir.  

Tablo 2- Genel bütçe pay dağıtım kriterleri. 

Tabloda pay dağıtımında nüfus yerel yöne-
timlerin hepsi için öngörülen ortak kriter olması-
na rağmen, diğerleri hepsi için öngörülen kriter 
olmadığı görülmektedir. Buna rağmen “il, ilçe ve 
belde” belediyeleri hariç yüz ölçüm de ikinci öne 
çıkan dağıtım parametresi olarak gözükmekte-
dir. Ancak “doğrudan dağıtım” sadece büyükşehir 
belediyeleri, “kırsal alan” ve “köy sayısı” sadece il 
özel idareleri, “gelişmişlik endeksi” ise il, ilçe ve bel-
de belediyeleri ile il özel idareleri için öngörülen 
dağıtım kriterleridir. 
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Yerel yönetimlere merkezi bütçeden pay dağı-
tımında birden çok kriter konabilir. Örneğin mev-
cut kriterlere ilaveten yol ağı, yaz-kış nüfus, turizm 
ve sanayi şehri, arazi yapısı gibi. Ancak, Dünya ve 
Ülkemiz uygulaması göstermektedir ki, pay dağı-
tımında en objektif ve en adil olanın nüfus kriteri 
olduğu bilinen gerçeğidir. İşte bu nedenle top-
lam payın en az 3/4’ü nüfusa göre dağıtılmalıdır. 
Nüfus hariç ne kadar fazla kriter konursa konsun 
bunların toplamı ise %25’i oranını geçmemelidir. 

Ülkemiz uygulamasına baktığımızda genel 
bütçeden yerel yönetimlere aktarılan payın %80’i 
nüfusa göre dağıtılmaktadır. Ancak sadece bü-
yükşehir belediyeleri bu ortalamanın çok altında 
kalmaktadır. Sınırları içindeki büyükşehir ilçe be-
lediyeleri ile aynı hizmet alanını paylaşan büyük-
şehir belediyelerinin paylarının %44’ü nüfusa göre 
dağıtılırken, ilçe belediye paylarının %90’ı nüfusa 
göre dağıtılmaktadır. 

Büyükşehir belediyelerinin merkezi bütçeden 
aldıkları pay dağıtımında en önemli parametre 
%45 oranı ile “doğrudan dağıtım” kriteridir. İşte bu 
durum büyükşehir belediyeleri arasında pay da-
ğıtım adaletsizliğinin temelini oluşturmaktadır. 

Peki, nedir bu doğrudan dağıtılan pay? Büyük-
şehir belediyelerinin ilde tahsil edilen vergilerden 
%6 ve ilçe belediyelerine tahsis edilen (%4,5) pay-
dan da %30 olmak üzere iki şekilde pay aldığını 
belirtmiştik. Her ilde tahsil edilen vergilerin %6’sı-
nın %60’ı doğrudan o ildeki büyükşehir belediye-
sine verilmektedir. Ülkemizde her bir ilin gelişmişlik 
düzeyi, sanayisi, ticareti ve turizm potansiyeli aynı 
olmadığı gibi vergi mükellefiyeti ve ödeme mer-
kezleri de farklı olabilmektedir. 

TÜPRAŞ’ın Kocaeli’nde, Sigara Fabrikasının İz-
mir’de olması ve bunların üretim ve satışından 
vergilerin bu illerde ödenmesi, büyük şirketlerin 
veya işletmelerin İstanbul’da bulunması bu bü-
yükşehir belediyelerinin doğrudan aldığı payları 
kat kat artırmaktadır. Öyle ki Kocaeli, İstanbul, 
İzmir, Ankara, Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri-
nin paylarının yaklaşık 2/3’si doğrudan dağıtılan 
paylardan oluşmaktadır.  

Diğer taraftan büyük şirketlerin birçoğunun 
bağlı olduğu vergi dairesi İstanbul, Ankara, İzmir, 
Kocaeli gibi şehirlerde yoğunlaşmaktadır. Vergiyi 
doğuran olay Bursa, Balıkesir, Malatya, Şanlıurfa, 
Gaziantep, Kahramanmaraş, Ordu, Trabzon gibi 

şehirlerde gerçekleşmesine rağmen ödeme yeri 
İstanbul, Ankara ve Kocaeli olabilmektedir. 

Büyükşehir belediyeleri arasında pay adalet-
sizliği ve buna bağlı oluşan sorunları şu şekilde sı-
ralayabiliriz. 

1) Büyükşehir belediyeleri arasında pay dağılım 
adaletsizliğinin en önemli nedeni nüfusa göre da-
ğıtılan oranın oldukça düşük (%44) ve doğrudan 
dağıtılan payın oldukça (%45) yüksek olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Oysa diğer belediyele-
rin paylarının dağıtımında nüfus kriteri en az %90 
ağırlığında düzenlenmiştir. 

2) Diğer taraftan en düşük kişi başı pay alan 
Sakarya ile en yüksek pay alan Kocaeli Büyükşehir 
Belediyeleri arasında 3,2 kat (%328 fazla) fark bu-
lunmaktadır. Büyükşehirlerden 2 milyon bandında 
nüfusa sahip olan Kocaeli toplamda 3 milyar TL 
pay alırken, Şanlıurfa 1 milyar TL, Gaziantep ise 
991 milyon TL pay almaktadır. Bu farlılığın objektif 
bir açıklaması bulunmamaktadır.  

3) Büyükşehir belediyelerinin genel bütçe pay-
larında en düşük ve en yüksek kişi başı pay alan 
arasında 3,2 kat (%328 fazla) fark olmasına rağ-
men, bu oran büyükşehir ilçe belediyelerinde 1,5 
kat (%150 fazla), diğer belediyelerde ise 1,06 kat 
(%100,6 fazla) olarak gerçekleşmektedir. Aslında 
ilçe belediyelerinde bu oranı yükselten yüz öl-
çümden dolayı Erzurum’dur.  Erzurum’un ilçeleri 
bir kenara bırakılırsa bu fark 1,25 (%125 fazla) ci-
varındadır. 

Örneğin; Beşiktaş, Çankaya, İzmit, Konak İlçe 
Belediyelerinin genel bütçeden kişi başı olarak 
aldığı pay ile Şehitkâmil, Onikişubat, Adapazarı, 
Eyyübiye, Akçaabat, Altınordu İlçe Belediyeleri-
nin genel bütçeden kişi başı olarak aldıkları pay 
arasında en fazla 1,25 kat fark olmasına rağmen 
bu ilçelerin bulunduğu büyükşehirlerin kişi payları 
arasında 3 kat fark bulunmaktadır. Diğer taraf-
tan Edirne, Hakkâri, Sivas, Osmaniye il belediyeleri 
arasında da kişi başı pay farkı sadece 1,06 civa-
rındadır. 

4) Büyükşehirler hariç diğer belediyelerin pay 
dağıtımında nüfus ve yüz ölçüm olmak üzere iki 
kriter öngörülmüş, bu kriterlerden nüfusa en az 
%90 ağırlık verilmiştir. İl, ilçe ve belde belediyele-
rinde gelişmişlik endeksi de bir parametre olarak 
öngörülmüş olsa da, bu grup içinde de dağıtım 
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yine nüfusa göre yapılmakta ve toplam etkisi %1 
geçmemektedir.  

5) Büyükşehirlerde tahsil edilen verginin %6’sı-
nın %60’nın doğrudan o ilde bulunan büyükşehir 
belediyesine verilmesinin objektif, adil ve hakka-
niyete uygun hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır. 
Kaldı ki, büyükşehir belediyelerinin ilçe belediye 
paylarından aldıkları %30 payın %90 oranı da nü-
fusa göre dağıtılmaktadır. 

Diğer taraftan belediye hizmetlerinin maliye-
tine etki eden araç, makine, ekipman, akaryakıt, 
asfalt, demir, çimento, işçi, memur gibi girdilerin 
ücret, kira ve fiyatları büyükşehirler arasında üç 
kat daha pahalı yada daha ucuz değildir. 

6) Ülkemiz de kırsaldan büyükşehirlere doğru 
göç süreci hala devam etmektedir. İstanbul, An-
kara, İzmir, Kocaeli gibi şehirler hala göç alan şe-
hirlerimizdir. Ordu, Trabzon, Gaziantep, Şanlıurfa, 
Malatya, Kahramanmaraş gibi şehirlerden bir va-
tandaş İstanbul ve Kocaali’ye geldiğinde değeri 3 
kat artmakta, ancak tersine bir durumda değeri 3 
kat düşmektedir. 

7) Büyükşehirlerde yaşayan nüfusun %45’i Ko-
caeli, İzmir, İstanbul, Ankara ve Erzurum’da ya-
şamasına rağmen genel bütçeden tahsis edilen 
payın %60 oranını bu şehirler almaktadır. Diğer 25 
büyükşehir belediyelerinde yaşayan %55 nüfusa 
karşılık alınan pay miktarı %40 oranındadır. 

8) Nüfusu belli bir ölçeğin üstünde olan (20 
binden fazla) İl, ilçe ve belde belediyelerinin bütçe 
gelirlerinin yarısından fazlası öz gelirlerden oluş-
maktadır. Oysa büyükşehir belediyelerinin gelir-
lerinin %82’si merkezi bütçe payına bağlıdır. %18 
oranındaki öz gelirleri de düzenli gelirlerden (arsa 
satışı gibi) oluşmamaktadır. Genel bütçe pay da-
ğılımındaki adaletsizlik bunların mali yapılarını 
doğrudan ve en çok etkilemektedir. 

9) Metropol olan büyükşehirlerdeki ilçe bele-
diyelerinin (Çankaya, Keçiören, Beşiktaş, Üskü-
dar, Konak, Esenler, Eyüp, Bağcılar, İzmit gibi) öz 
gelirleri daha fazla olduğu gibi altyapı sorunları-
nı büyük ölçüde tamamlamış durumdadırlar.  Bu 
yerlerin çoğunda ilçe belediyeleri büyükşehirlerin 
yükünü almaktadır. Oysa Trabzon, Ordu, Samsun, 
Balıkesir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya gibi 
kırsal nüfusu fazla olan büyükşehirdeki ilçelerin 
öz gelirleri düşük olduğu gibi önemli ölçüde alt 
yapı sorunları vardır ve bu yerlerde büyükşehirlere 

daha fazla maliyet yüklenmektedir.          

10) Pay dağıtım adaletsizliği aynı görev, yetki 
ve sorumluluklara sahip büyükşehir belediyeleri 
arasında eşit şartlarda hizmet üretme ve şehirle-
rin rekabet güçlerini olumsuz etkilemektedir. Bü-
yükşehir belediyelerinin genel bütçeden kişi başı 
aldıkları en düşük 473 TL pay ile Sakarya, en yüksek 
pay ise 1.550 TL ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-
dir. 30 büyükşehrin kişi başı pay ortalaması ise 884 
TL’dir. 

Sakarya’nın hangi nedenle düşük Kocaeli han-
gi nedenle yüksek pay aldığının objektif ve haklı 
bir gerekçesi bulunmamaktadır. 

Pay adaletsizliğini ve şehirlerin rekabet avan-
tajı/dezavantajını genel bütçe kişi başı payları 
esas alınarak karşılaştırmalı örneklerle açıklama-
ya çalışalım. 

Örnek 1- Sakarya mevcut durumda yıllık 486 
milyon TL pay almaktadır. Sakarya’nın; komşu-
su Kocaeli esas alındığında 1 milyar TL, İzmir esas 
alındığında 806 milyon TL, İstanbul esas alındı-
ğında 748 milyon TL, Ankara esas alındığında 597 
milyon TL, Erzurum esas alındığında 539 milyon 
TL, büyükşehirler ortalaması esas alındığında 423 
milyon TL yıllık ilave pay alması gerektiği görül-
mektedir. 

Örnek 2- Kahramanmaraş mevcut durumda 
yıllık 718 milyon TL pay almaktadır. Kahramanma-
raş’ın; Kocaeli esas alındığında 1 milyar TL, İzmir 
esas alındığında 731 milyon TL, İstanbul esas alın-
dığında 666 milyon TL, Ankara esas alındığında 
497 milyon TL, Erzurum esas alındığında 432 mil-
yon TL, büyükşehirler ortalaması esas alındığında 
301 milyon TL yıllık ilave pay alması gerektiği gö-
rülmektedir.

 Örnek 3- Gaziantep mevcut durumda yıllık 991 
milyon TL pay almaktadır. Gaziantep’in; Kocaeli 
esas alındığında 2,2 milyar TL, İzmir esas alındı-
ğında 1,6 milyar TL,  İstanbul esas alındığında 1,4 
milyar TL, Ankara esas alındığında 1,1 milyar TL, 
Erzurum esas alındığında 1 milyar TL, büyükşehir-
ler ortalaması esas alındığında 837 milyon TL yıllık 
ilave pay alması gerektiği görülmektedir.

Örnek 4- Trabzon mevcut durumda 482 milyon 
TL yıllık pay almaktadır. Trabzon’un; Kocaeli esas 
alındığında 771 milyon TL, İzmir esas alındığında 
533 milyon TL, İstanbul esas alındığında 488 mil-
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yon TL, Ankara esas alındığında 369 milyon TL, Er-
zurum esas alındığında 323 milyon TL, büyükşehir-
ler ortalaması esas alındığında 232 milyon TL yıllık 
ilave pay alması gerektiği görülmektedir.

Örnek 5- Bursa mevcut durumda 2 milyar TL 
yıllık pay almaktadır. Bursa’nın; Kocaeli esas alın-
dığında 2,7 milyar TL, İzmir esas alındığında 1,8 
milyar TL, İstanbul esas alındığında 1,6 milyar TL, 
Ankara esas alındığında 1,1 milyar TL, Erzurum esas 
alındığında 1 milyar TL, büyükşehirler ortalaması 
esas alındığında 667 milyon TL yıllık ilave pay al-
ması gerektiği görülmektedir.

Örneklere bakıldığında büyükşehirler ortala-
masının altında kalan büyükşehir belediyelerinin 
gelirlerinde ¼ ile 2 katına yakın kayıplar olduğu 
açıktır. Bu büyükşehir belediyelerinin eşit şartlarda 
hizmet üretme ve rekabet etme imkanı bulunma-
maktadır. 

Kişi başı ortalamanın üstünde pay alan büyük-
şehirler oldukça avantajlı, altında kalan büyükşe-
hirler ise oldukça dezavantajlı durumda hizmet 
üretmektedir. Bu adaletsiz uygulamanın yıllardır 
devam etmesi ise mağduriyeti katlamaktadır. 

Örneğin sadece ortalama esas alındığında 
Kahramanmaraş’ın beş yılda en az 1,5 milyar TL 
mali kaybının olduğu veya bu tutar kadar ilave 
yatırımdan mahrum kaldığı görülmektedir. Bunun 
diğer anlamı ise her alanda şehrin daha az hizmet 
alması anlamına gelmektedir. Yada şehrin ulaşım 
sorununun metro altyapısının tamamlanarak gi-
derilmesi demektir. 

III. Çözüm ve Öneri
Büyükşehir belediyeleri arasında pay dağıtım 

adaletsizliği kronik bir sorun olarak devam etmek-
tedir. Genel bütçeden büyükşehir belediyelerine 
aktarılan payın kişi başı miktarları arasındaki 3 
kattan fazla olan fark makul bir orana çekilmedi-
ği müddetçe bu sorun her zaman dile getirilmeye 
devam edecektir. 

Anayasamızın 127’nci maddesinin son fıkra-
sında “Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kay-
nakları sağlanır.” denmesine rağmen, büyükşehir 
belediyelerinin genel bütçeden aldıkları kaynak 
paylaşımı görevleri dikkate alındığında orantısız 
olduğu görülecektir. İç hukukumuzun bir parçası 
olan ve Ülkemizin çekince koymadan imzaladığı 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 9’uncu 
maddesinin (2)’nci fıkrasına göre de yerel ma-
kamların mali kaynakları anayasa ve kanunla be-
lirlenen sorumluluklarla orantılı olacaktır.

Büyükşehirler arasındaki pay adaletsizliğinin 
giderilmesi için iki yöntem vardır. Büyükşehir be-
lediyelerine genel bütçeden 2020 yılında toplam 
57,1 milyar TL kaynak aktarıldığını yukarıda belirt-
miştik. Genel bütçeden büyükşehirlere ayrılan pay 
bu tutarla sınırlı ise İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli 
ve Erzurum Büyükşehir Belediyelerine tahsis edilen 
payların bir kısmında 25 büyükşehir belediyesinin 
hakkı vardır. Şayet bu 5 büyükşehrin aldığı paylar 
bunların hakkı ise o zaman 25 büyükşehir beledi-
yesinin genel bütçeden alacak hakkı vardır. 

Her iki duruma göre çözüm ve öneri şu şekilde 
olmalıdır.   

a) Öneri 1- Pay Dağıtımının
Yeniden Düzenlenmesi  
Bu öneri genel bütçeden büyükşehirlere ilave 

kaynak aktarılmasının düşünülmediği durum için 
pay dağıtım yeniden düzenlenmesini öngörmek-
tedir. Mevcut dağıtım sisteminde nüfusa göre da-
ğıtılan oranın %44 olması, büyükşehirler arasında 
3 kattan fazla kişi başı pay adaletsizliğine neden 
olmaktadır.

Şekil 2- Pay dağıtımının yeniden düzenlenmesi 
önerisi. 

Öneride ilde tahsil edilen vergi gelirlerinden 
büyükşehirlere verilen %6 oranındaki payın dağı-
tımında havuza aktarılan %40 oranı, %75’e çıkarıl-
maktadır. Havuzda toplanan payın dağıtımında 
nüfus kriteri %70’den %95’e çıkarılmış, yüz ölçüm 
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kriteri ise %30’dan %5’e düşürülmüştür. Büyükşe-
hirlerin ilçe paylarından aldıkları dağıtımda her 
hangi bir değişiklik öngörülmemiştir. 

Grafik 1- Öneri 1’göre büyükşehirlerin kişi 
başı aldığı paylar.

Bu öneride büyükşehirlerin hem ilde tahsil edi-

len vergi gelirlerinden hem de ilçe paylarından al-
dıkları payların toplamının %75 nüfusa, %20 doğ-
rudan ve %5 oranı ise yüz ölçüme göre dağıtılmış 
olacak ve büyükşehirler arasındaki kişi başı pay 
farkı 3,2’den 1,7’ye inmiş olacaktır. 

b) Öneri 2- Denkleştirme Ödeneği Verilmesi

Büyükşehir belediyeleri arasında pay dağıtım 
adaletsizliğinin ikinci çözüm yolu ise 25 büyükşehir 
belediyesinin kayıplarının merkezi bütçeden karşı-
lanmasıdır. Eğer 5 büyükşehir belediyesinin aldığı 
paylar bu belediyelerin hakkı ise diğer 25 büyükşe-
hir belediyesine denkleştirme ödeneği verilmesidir.  

İç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa Ye-
rel Yönetimler Özerklik Şartının 9’uncu maddesi-
nin (5)’inci fıkrası da “Mali bakımdan daha zayıf 
olan yerel makamların korunması, potansiyel mali 
kaynakların ve karşılanması gereken mali yükün 
eşitsiz dağılımının etkilerini ortadan kaldırmaya 
yönelik mali eşitleme yöntemlerinin veya buna eş 
önlemlerin alınmasını gerektirir.” demek suretiyle 
bunu öngörmektedir. 

Pay dağıtımına esas 5779 sayılı Kanunun 6’ncı 
maddesinde nüfusu 10 bine kadar olan beledi-
yelere de “denkleştirme ödeneği” hali hazırda da 
uygulanmaktadır. Bunun büyükşehir belediyeleri-
ne yaygınlaştırılması gerekir. 

Grafik 2- Ortalama altında kalan büyükşe-
hirlere denkleştirme ödeneği verilmesi.

Ortalamanın üstünde pay alan belediyelerin 
paylarına dokunmaksızın diğer 25 büyükşehir be-

lediyesine ortalama kadar denkleştirme ödeneği 
verilmesinin genel bütçeye yaklaşık 8,8 milyar TL 
yük getirmektedir. 

Tablo 2- Denkleştirme ödeneği alacak bü-
yükşehirler ve tutarı. 

Ülkemizde yerel yönetimler (belediye ve il özel 
idareleri) vergi gelirlerinden toplam %12 oranında 
pay almakta ve bu oran Avrupa ülkeleri ortala-
masının altında kalmaktadır. Kişi başı pay orta-
lamasının altında kalan büyükşehir belediyelerine 
denkleştirme ödeneği verilmesi pay adaletsizliğini 
ortadan kaldıracağı gibi, büyükşehir belediyeleri-
nin birbirine yakın şekilde hizmet yarışı yapmaları-
na önemli katkı sağlayacaktır.   
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BELEDiYE HiZMETLERiNiN AKSAMASI KONUSU ve
5393 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDiRMELER
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Özet
Çalışma, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 

çerçevesinde kanunun ilgili 57. Maddesi temel 
alınarak hazırlanmıştır. 5393 Sayılı Kanun’a göre 
belediyelerin halka sunmakla yükümlü olduğu mal 
ve hizmetlerle ilgili olarak görevlerini yerine getire-
medikleri bazı özellik arz eden durumlarda, söz ko-
nusu mal ve hizmetlerin sunumu konusunda yetki 
merkezi yönetime geçmektedir. Bir diğer ifadey-
le merkezi yönetime idari vesayet yetkisi verildiği 
görülmektedir. Yetkinin kullanılabilmesi “belediye-
lerin görevlerini yerine getirememiş olması ve bu 
durumun sulh hukuk mahkemesince karara bağ-
lanması şartına bağlıdır” şeklinde hükme bağlan-
mıştır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle konunun 
temel çerçevesi çizilecektir. Ardından bahsi geçen 
Belediye Kanunu’nun ilgili 57. Maddesi incelenecek 
ve idari vesayet yetkisinin kullanımı üzerine değer-
lendirmeler yapılacaktır. Çalışma genel bir değer-
lendirme ve tespitler yapılarak sonlandırılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Belediye 
Kanunu, İdari Vesayet Yetkisi  Disruption in Munic-
ipal Services and Evaluations within the Scope of 
Law No. 5393

Abstract
The study was prepared based on Article 57 

of Municipality Law No. 5393. According to Law 
No. 5393, in cases where the municipalities can-
not fulfill their duties regarding the goods and 

services they are obliged to provide to the pub-
lic, the authority for the provision of the goods 
and services in question passes to the central 
administration. In other words, it is seen that the 
central government is given administrative tute-
lage power. It was decided that the use of power 
should be subject to the failure of the municipal-
ities to fulfill their duties and that this situation 
should be decided by the civil court of peace. In 
this context, the basic framework of the subject 
will be drawn first in the study. Then, the relevant 
Article 57 of the Municipality Law will be exam-
ined and evaluations will be made on the use of 
administrative guardianship power. The study will 
be finalized by making a general evaluation and 
determinations.

Keywords: Local Governments, Municipal Law, 
Power of Administrative Tutelage 

Giriş
2000’li yılların başından itibaren Türkiye’de 

kamu yönetiminin neredeyse bütün kademelerin-
de reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapıl-
mıştur.  Yerel yönetimler konusunda da dönemin 
şartlarına bağlı olarak yeni hukuki düzenlemelere 
gidilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu da özellikle 
Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde yaşanan 
dönüşüm sürecinin bir parçası olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin 
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yanında, yeni kamu yönetimi anlayışı, gelişmiş ülke 
deneyimleri, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar 
çerçevesinde belediyecilikteki reform ihtiyacı 
ve sosyo-ekonomik alanda yaşanan gelişmeleri 
5393 Sayılı Kanun’un hazırlanmasında etkili olan 
diğer faktörler olarak kabul etmek mümkündür. 
13.07.2005 tarihli resmi gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 
57. Maddesi çalışmanın konusunu oluşturmakta-
dır. Bu kanun hükmü uyarınca, belediyelerin sun-
makla yükümlü olduğu mal ve hizmetler konu-
sunda aksamaların yaşanması halinde sulh hukuk 
mahkemesinin de vereceği kararla idari vesayet 
yetkisi merkezi yönetime geçmektedir. Kanun 
hükmü değerlendirildiğinde niteliği itibariyle ol-
dukça önemli bir düzenleme olduğu gerçektir. 

Yetki devrinin gerçekleşmesi, belediyele-
rin görev ve yetkilerinin gereklerini yerine getir-
memesi ve bu durumun hukuk sistemince kabul 
edilmesi olmak üzere iki temel şarta bağlanmış-
tır. Kanun hükmünün uygulanabilmesi için bu iki 
durumun birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 
İdari vesayet yetkisinin el değiştirmesinin şüphesiz 
ki toplumsal, sosyal ve siyasal birtakım sonuçları 
olacaktır. Bu yönüyle ilgili kanun hükmünün uygu-
lanması hususundaki sürecin iyi bir şekilde analiz 
edilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimler yetkili 
oldukları sınırlar içerisinde hizmet götürecekleri 
bireylere merkezi yönetimden daha yakın olma-
sı nedeniyle halkın ihtiyaçları konusunda daha 
fazla bilgiye sahiptir. Bölgesel anlamda halkın 
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi konu-
sunda yerel yönetimlerin önemi açık olmakla bir-
likte merkezi yönetimin de belirli sorumlulukları 
söz konusudur. Bu çerçevede 5393 Sayılı Belediye 
Kanunu’nun ilgili 57. Maddesi hizmet sunumu ve 
halkın ihtiyaçları önceliği dikkate alındığında ol-
dukça yerinde bir düzenleme olarak karşımıza çık-
maktadır. Çalışmanın, mevcut kanun hükmünün 
değerlendirilmesi, kanun hükmünün uygulanması 
halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçlar ve 
içinde bulunulan dönemin koşulları kapsamında 
yapılan değerlendirmeler ölçüsünde literatüre 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın 
genel çerçevesi bu şekilde olmakla birlikte ilk bö-
lümde 5393 Sayılı Kanun kapsamında belediye 
hizmetlerinin aksaması ele alınacaktır. Burada 
temel esaslara değinilecek ve hangi şartlarda ka-
nun hükmünün geçerli olacağı ve nasıl uygulama 

alanı bulacağı işlenecektir. İkinci bölümde ise idari 
vesayet yetkisi üzerinde durulacak ve yetkinin kul-
lanılmasına ilişkin usul ve esaslar üzerinde durula-
caktır. Son olarak yapılan tespitler doğrultusunda 
değerlendirmeler yapılarak çalışma sonlandırıla-
caktır. 

5393 Sayılı Kanun Özelinde Belediyelerde 
Hizmet Aksaması Konusu 

5393 Sayılı Kanun, Avrupa Birliği ile uyum 
çerçevesinde belediyelerin görev, yetki ve so-
rumluluklarına ilişkin yenilikler getiren bir kanun 
niteliğindedir. Önceki dönemlerle bir kıyasla-
ma yapıldığında 5393 sayılı Kanun’un özerklik 
konusunda önceki yasal düzenlemelerin ilerisinde 
olduğu, daha katılımcı, hesap verebilir bir yerel 
yönetim anlayışını esas aldığı ifade edilebilir. Bu-
nunla birlikte, özerkliğin kullanılabilir olduğunun 
en önemli göstergesi olan; vesayet denetiminin 
şekil denetimiyle sınırlı olması beklenirken uygula-
mada vesayet denetiminin yerindelik denetimine 
kaydığı gözlenmektedir. 

Benzer şekilde idari vesayetin an ağır çeşidi, 
bir idarenin başka bir idarenin yerine geçmesi-
dir. Bunun yerine daha hafif vesayet türleri olan, 
kararı bozma, kararı alan idareye yeni bir karar 
alması için iade etme gibi daha demokratik ve-
sayet türlerinin uygulanması beklenmektedir. Ne 
var ki merkezi idarenin de kamu hizmetlerinin ak-
samadan yürümesini sağlamak gibi anayasal bir 
sorumluluğu vardır. Yerel yönetim gelirlerinin ne-
redeyse % 60’ının (küçük belediyelerde % 80’inin) 
genel bütçe vergi gelirlerinden “aktarıldığı” bir 
mali tevzin gerçeği de göz önüne alındığında ağır 
sayılacak bir vesayet uygulamasının kamu yararı 
açısından gerekli olduğu ileri sürülebilir. 

İlgili kanunun 57. Maddesinde yer alan hüküm de 
hizmet sunumunda bir aksamanın yaşanmaması 
adına oluşturulan önemli bir hüküm olarak 
karşımıza çıkmaktadır (5393 Sayılı Kanun). Türk 
hukuk sistemi içerisinde bu konu ile ilgili olarak farklı 
birtakım kanunlarda da benzer hükümler olduğu 
görülmektedir. Örneğin: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu’nun 40. Maddesi ile 6360 Sayılı Kanun’un 
34. Maddesinde de benzer nitelikte hükümler oldu-
ğu görülmektedir (5302 Sayılı Kanun ve 6360 Sayılı 
Kanun). Belediye hizmetlerinin aksamasına ilişkin 
durumun farklı kanunlarda hükme bağlanması ko-
nunun önemini ortaya koymaktadır. 
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5393 Sayılı Kanun hükmünün uygulanabilmesi 
için öncelikle belediye hizmetlerinin sunumu nok-
tasında bir aksaklık meydana gelmelidir. Burada 
aksama ile anlatılmak istenen hizmet sunumun-
da ciddi ve sürekli bir aksamanın söz konusu ol-
masıdır. Aksi takdirde 57. Maddenin uygulanması 
düşünülemez. Bununla birlikte hizmet sunulmadı-
ğı için halkın yaşadığı mağduriyetlerin de İçişle-
ri Bakanlığı’nın talebi ile sulh hukuk mahkemeleri 
tarafından karara bağlanması gerekmektedir. Bu 
hukuki dayanak yerine getirilmediği zamanlarda 
da söz konusu madde uygulamaya geçemeye-
cektir. Ayrıca sulh hukuk mahkemesinin belediye 
aleyhine vereceği kararlarda, belediyelerin asliye 
hukuk mahkemesine itiraz hakkı saklı tutulmuştur.  
Belediye hizmetlerinin toplumsal ve sosyal hayatı 
aksatacak şekilde aksamaya başladığının yargı 
kararı ile kesinleşmesi durumunda İçişleri Bakan-
lığı öncelikle hizmetlerini aksatan belediyeye hiz-
metlerin yerine getirilmesi için belirli bir süre ver-
mektedir. Bu süre zarfında hizmetlerin hala yerine 
getirilmemesi durumunda ise bakanlık bu kez be-
lediyeyi devre dışı bırakarak ilgili kentin valisinden 
hizmetleri yerine getirmesini talep eder. Hizmet-
lerin yerine getirilmesi hususunda vali, belediye 
kaynakları başta olmak üzere ihtiyaç duyduğu 
ilgili tüm kamu kaynaklarını kullanma konusunda 
yetkili kılınmıştır (Yıldırım ve Öztoprak, 2014: 6-7).

Belediye hizmetlerinin aksamasının tespit edil-
mesi konusunun yanında belediyelerin sunmakla 
yükümlü olduğu mal ve hizmetlerin neler olduğu 
da bu noktada üzerinde durulması gereken di-
ğer bir önemli konudur. Bu kapsamda 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu incelendiğinde ilgili 14. Madde-
de başta imar hizmetleri ve sosyal yardımlar ol-
mak üzere, eğitim, sağlık ve kolluk hizmetleri gibi 
birçok konuda yetkilendirildiği görülmektedir. Söz 
konusu yetki yerel düzeyde müşterek nitelikli bir 
yetkidir (Gözübüyük ve Tan, 2011: 237). Belediye 
hizmetlerinin detaylı bir şekilde ele alındığı 5393 
Sayılı Kanun’un 14. Maddesinde belediyenin gö-
revleri zorunlu görevler ve isteğe bağlı görevler 
olmak üzere bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. 
Zorunlu görevler adından da anlaşılacağı üzere 
yerine getirilmesi zorunlu olan hizmetlerdir. Ancak 
isteğe bağlı görevler konusunda belediyeler mali 
durumlarını ve hizmetin gerekliliğini dikkate alarak 
öncelik sırası yapma yetkisine sahiptir (Günday, 
2011: 493).

Belediye hizmetlerinin mevcut sınıflandırması 
çalışmanın konusunu oluşturan 57. Madde hük-
münün uygulanması noktasında birtakım tar-
tışmaları da beraberinde getirmektedir. Zira 57. 
Maddenin uygulama şartının zorunlu görevlerin 
aksatıldığında mı yoksa isteğe bağlı görevler de 
aksatıldığında uygulanıp uygulanmayacağı ko-
nusu kanunda açık bir şekilde belirtilmemiştir. 57. 
Madde hükmünün uygulama şartı her ne kadar 
zorunlu görevlerin aksatılması hali gibi görünse 
de bu durumun açıkça belirtilmemiş olması uy-
gulamada bazı keyfi sonuçların ortaya çıkmasına 
ortam hazırlayabilir. Bu nedenle kanunda mevcut 
olan eksikliğin giderilmesi yerinde olacaktır. Böyle 
bir ihtimal olmakla birlikte toplumun ihtiyacı olan 
hizmetlerin aksamaması adına merkezi yönetime 
bu şekilde bir idari vesayet yetkisi tanınması son 
derece önemlidir. Bu nedenle konu ile ilgili olarak 
bir hukuka aykırılıktan ziyade hukuki bir eksikliğin 
varlığını ifade etmek daha doğru olacaktır.

Belediye Hizmetlerinin Aksaması 
Durumunda İdari Vesayet Yetkisi Esasları  
İdari vesayet yetkisini en temel tanımıyla 

merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki 
denetim yetkisi olarak ifade etmek mümkündür. 
Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir idare üzerinde 
denetim hakkı tanıyan bu yetki idarenin bütünlü-
ğünün sağlanması ve kamu hizmeti sunumunun 
süreklilik ve güvenliği açısından oldukça önem-
lidir. Bu nedenle idari vesayet yetkisinin içeriği 
ve sınırları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. 
Maddesinde hükme bağlanmış ve güvence altı-
na alınmıştır. Merkezi yönetime bu şekilde bir yetki 
tanımlaması yapılmasındaki amaç, ülke sınırları 
içerisinde yaşayan her bir bireyin ihtiyaç duyduğu 
kamusal mal ve hizmetlere süreklilik esasına da-
yalı olarak ulaşmasıdır. Aksi takdirde ülkede böl-
gesel adaletsizlikler meydana gelecektir (Gözler 
ve Kaplan, 2013: 114). 

İdari vesayet yetkisi, kanundan kaynaklanan 
ve vesayete konu kişi, makam, organ ve işlemlerin 
sayılması yoluyla sınırlandırılmış bir yetkidir. Mer-
kezi yönetime tanınan sınırsız bir yetki değildir. Bu 
yetkinin kullanılması için belirli koşulların oluşması 
gerekmektedir. Zira yapılacak olan keyfi uygula-
malar yerel yönetim otorite ve güvenilirliğinin sar-
sılmasına neden olabilir. Başka bir ifade ile merke-
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zi yönetimin her durum ve koşulda yerel yönetimin 
yerine geçerek karar vermesi düşünülemez (Özay, 
1996: 163). Bu kapsamda merkezi yönetime verilen 
idari vesayet yetkisinin yanında söz konusu yetki-
nin ancak kamu yararı gözetilerek kullanılabile-
ceği yönünde Anayasa Mahkemesi kararları da 
mevcuttur.

Merkezi yönetime tanınan idari vesayet yet-
kisi niteliği itibariyle ikame yetkidir. Çünkü söz 
konusu yetkinin kullanılması ile birlikte merkezi 
yönetim tam olarak yerel yönetimin yerine geç-
mektedir (Karaarslan, 2007: 260). Burada önemli 
olan husus, böyle bir durumun ortaya çıkmasında 
hizmet sunumunda yaşanacak ciddi düzeyde 
aksaklıkların meydana gelmesidir. Asıl önemli olan 
ve istenilen durum ise yerel yönetimlerin halkın 
ihtiyaçlarına cevap vermesi ve ilgili 57. Madde 
hükmünün yürürlüğe girmemesidir. 

Merkezi idareye tanınan idari vesayet yet-
kisi kanunla hükme bağlandığı için kullanılması 
noktasında hukuki açıdan bir sorun olmamakla 
birlikte Belediye Kanunu’nda belediyelerin sun-
makla yükümlü olduğu mal ve hizmetler hakkında 
yapılan ayrım göz önüne alındığında ilgili kanun 
hükmünün uygulama esasları ve kapsamı üzerin-
de durulması gerekmektedir. Zira merkezi idareye 
idari vesayet yetkisi kanuni olarak tanımlanmakla 
birlikte hangi hizmetlerin sunulmadığı durumlar-
da uygulama alanı bulacağı açık bir şekilde be-
lirtilmemiştir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak 
uygulamada bazı keyfi davranışların ortaya çık-
ması her zaman mümkün olacaktır. Bu neden-
le yapılacak olan bir düzenleme ile idari vesayet 
yetkisi kullanımı sınırlarının daha kesin bir şekilde 
çizilmesi yerinde olacaktır.

5393 Sayılı Kanun’un özünde Avrupa Birliği 
(AB) ile uyumun sağlanması amacı yattığından 
idari vesayet yetkisinin kullanılması konusunda 
uluslararası standartların da göz önünde bulun-
durulması zorunludur. AB ile uyum süreci yanında 
Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı 
da kabul etmiştir. 1993 yılında yürürlüğe giren bu 
antlaşma mecliste görüşülerek onaylandığı için 
kanun hükmündedir. Bu nedenle idari vesayet 
yetkisinin kullanılması konusu bu uluslararası ni-
telikli antlaşmaya da ters düşemez. Genel bir de-
ğerlendirme yapıldığında, Belediye Kanunu’nun 

57. Maddesiyle merkezi idareye tanınan idari ve-
sayet yetkisinin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’na tam olarak uymadığı görülmektedir (Yıl-
dırım ve Öztoprak, 2014: 15). Çünkü Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı temel olarak yerel yöne-
timlerin güçlendirilmesi gerekliliği üzerinde dur-
maktadır. Belediye Kanunu’nda düzenlenen 57. 
Madde hükmü sınırlarının tam olarak belirlenme-
miş olması ise yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 
prensibi ile uyuşmamaktadır. Buradan hareketle, 
kamusal mal ve hizmetlerin sunumunda süreklili-
ğin önemine vurgu yapılırken, 57. Maddenin kanun 
hükmünde olan bu antlaşmaya aykırı olduğunu 
da ifade etmek gerekmektedir. Bu ikilemin gide-
rilmesi için 57. Madde hükmünün uygulanması ko-
nusundaki sınırların açık bir şekilde belirtilerek, ilgili 
kanun maddesinin açıklığa kavuşturulması yerin-
de olacaktır. 

Sonuç
Yerel yönetim birimleri, hizmet sunmakla yü-

kümlü olduğu sınırlar ve halkın ihtiyaçlarını daha 
iyi bilmesi dolayısıyla kamusal mal ve hizmet üret-
me konusunda merkezi yönetim kadar önemli 
birimlerdir. Yerel demokrasi açısından belediye-
lerin siyasi sorumlulukları, kararlarını kendi başı-
na alabilmesine bağlıdır. Tarihsel süreç içerisinde 
yerel yönetimlerin içinde bulunduğu konum de-
ğerlendirildiğinde, yetki ve sorumluluk alanlarının 
giderek genişlediği görülmektedir. Bu durum ye-
rel demokrasinin sağlanması, yerel yönetimlerin 
güçlenmesi ve halka daha hızlı ve etkili bir şekil-
de hizmet sunmayı kolaylaştırmakta iken, ölçek 
sorunları, popülizm, politik miyopluk ve esnek 
bütçe kısıtı gibi birçok nedenden dolayı hizmet-
lerin kimi zaman aksaması gibi sorunların ortaya 
çıktığı da görülmektedir. Siyasal süreç açısından 
uzun vadede yerine getirilemeyen hizmetlerin fa-
turasıi seçimlerin kaybedilmesi şeklinde ödene-
cektir. Ancak kısa vadede toplum sağlığı, kamu 
düzeni ve telafisi imkansız durumların ortaya çık-
ması sözkonusu ise seçimlerin beklenmesi çok uzak 
bir çözüm olabilir. Burada önemli olan hizmetlerin 
sürekli olarak aksayıp aksamadığı meselesidir. 
Hizmetler belirli koşullar altında, örneğin içinde 
bulunduğumuz pandemi süreci gibi dönemlerde 
kısmen aksamasına rağmen, belirli bir süre içinde 
yerine getiriliyorsa burada kabul edilebilir bir du-
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rumdan bahsedilmesi mümkündür. Ancak hizmet 
sunumundaki aksaklıkların süreklilik arz etmesi, 
halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için alternatif yön-
temlere başvurulmasını zorunlu kılmaktadır. 

57. Madde ile yerel demokrasinin gerekleri-
ne aykırı bir durumun ortaya çıkmaması adına 
maddenin öncelikle hangi hizmetlerin yerine ge-
tirilmediği durumlarda yürürlüğe gireceği konusu 
netleştirilmelidir. Bu yönüyle kanun maddesinin 
revizyona ihtiyaç duyduğu ortadadır. Ancak bu-
radan kanun hükmünden vazgeçilmesi gerektiği 
sonucu kesinlikle çıkarılmamalıdır. 

Belediye hizmetlerinin aksamasına ilişkin ka-
nun maddesinin sınırlarının daha belirgin bir 
biçimde çizilmesinden sonra yapılması gere-
kenlerden bir tanesi de etkin bir denetim meka-
nizmasının geliştirilmesidir. Bu doğrultuda beledi-
yeler belirli aralıklarla denetlenerek halka sunulan 
hizmetler nitelikleri açısından da yakından takip 
edilmelidir. Merkezi yönetimin yerel yönetimler 
üzerinde denetim mekanizması rolü üstlenmesi 
gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Ancak mev-
cut durum itibariyle idari vesayet yetkisi ile ilgili 
madde merkezi yönetime oldukça geniş bir yetki 
tanımlaması yapmıştır. Merkezi yönetim 57. Mad-
de ile yerel yönetimlerin yerine geçerek karar 
verme yetkisine sahip olmuştur. Bu haliyle yetki-
nin amacına uygun bir şekilde kullanılıp kullanıl-
mayacağına dair birtakım soruları beraberinde 
getirmektedir. Ayrıca AB ile uyum süreci ve yerel 
yönetimler ile ilgili olarak taraf olduğumuz ulus-
lararası antlaşmalar özelinde 57. Maddenin de-
ğiştirilmesi gerektiğini de ifade etmek doğru bir 
yaklaşım olacaktır. Çünkü uluslararası düzeyde 
idari vesayet yetkisi merkezi yönetime tanınmış 
olmakla birlikte kapsamı bizdeki uygulamadan 
farklı olarak oldukça sınırlı tutulmuştur. 5393 Sayılı 
Kanun’un çıkarıldığı dönem ve çıkarılış amacı da 
düşünüldüğünde 57. Maddenin kanunun amacı ile 
belirli noktalarda çeliştiği görülmektedir. Sonuç 
itibariyle ilgili madde hükmünün yalnızca halka 
hizmet amacı ön planda tutularak, mal ve hizmet 
sunumunda devamlılığın sağlanması amacı ile 

kullanılması yerinde olacaktır. Ayrıca hizmetlerin 
aksadığının belirlenmesinde karar mercii olarak 
da yargı organlarının yetkili olması özerklik açısın-
dan bir güvence olarak değerlendirilebilir. 
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ŞEHiR-SiYASET-YEREL YÖNETiMLER

ALi NUR AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Toplumbilimciler ve tarihçiler, şehirlerin ortaya 
çıkışını uygarlıkların doğuşu olarak değerlendirir. 
Şehir olgusu, tarihsel süreçte farklı şekillerde ta-
nımlanmış olmasına rağmen, genel olarak kent-
sel yerleşim yerlerinin genel adı olarak karışımıza 
çıkmaktadır. Şehir kavramını genel olarak tanım-
layacak olursak; kendi belirlenmiş sınırları içinde 
yaşayan insanların, geçim kaynaklarını tarım ve 
hayvancılık dışı uğraşıların oluşturduğu; yönetim 
yapısı, toplumsal ilişkiler, kültürel alanlar, nüfus yo-
ğunluğu gibi birçok yönden kırsal alanlardan farklı 
olan yerler şeklinde tanımlamak da mümkündür.

Yaşadığımız çağda geleceğin tasarlanma-
sında önemli rolleri bulunan şehirlerimizin, ge-
leceğe yönelik projeksiyonlarla, akıllı şehirciliğin 
olduğu yenilikçi modellerle, stratejik yöntemlerle 
ve katılımcı karar alma süreçleri ile tekrar değer-
lendirmek gerektiğini görmekteyiz. Gelecekteki 
ihtiyaçlara göre kentlerimizin yenilenmesi, dönüş-
türülmesi ve yeniden ele alınması, kentlere özgü 
bir kimlik kazandırılması, toplumda aidiyet duygu-
sunun sağlanması, çevresel, kentsel, tarihsel ko-
runmanın sağlanması ve bir amacı olan tasarım 
şekilleriyle kentsel estetiğe önem verilmesi kaçınıl-
maz bir olgu olarak önümüze çıkmaktadır.

Günümüzde çeyrek yüzyılda önemi giderek 
artan şehirleşme hareketi ile birlikte planlı şehir-
leşme olgusu ortaya çıkmıştır. Gün geçtikçe öne-
mi daha da artan ve geniş bir uygulama alanına 
kavuşan planlı şehirleşme, başta Bursa olmak 
üzere gerek sosyal gerekse de teknik açıdan ay-

rıntılı olarak incelenmesi, sorgulanması ve analiz 
edilmesi gereken bir konudur. Bu sebeple ve kü-
reselleşen dünyada artık kentlerin sürdürülebilir 
bir şekilde dönüşüm ve değişim gerçekleştirerek 
şehir kimliklerini oluşturmaları gerekmiştir. Şehir 
planlama, sadece teknik bir çalışma alanı değil 
aynı zamanda sosyolojik yaklaşımda gerektiren 
bir işlemdir. Yerel yönetimler, halka en yakın kamu 
kurumu olarak şehir planlama sürecini en etkin ve 
verimli şekilde düzenleyecek kurumlardır.

Şehir planlama konusunun önemi günümüzde 
daha sıkı bir şekilde hissedilmektedir. Özellikle 
1960-70’li yıllardan itibaren sanayileşmenin ge-
liştiği şehirlerde başta İstanbul, Bursa, İzmir gibi 
büyükşehirlerde artan nüfus ile birlikte başta ula-
şım olmak üzere birçok konuda belediyeler süre-
ci yönetmekte zorlanmışlardır. Bu sürecin yöne-
tim zorluğunu örneklendirmek gerekirse; Bursa 
1971 yılında Almanya’nın Darmstadt şehri kardeş 
şehir ilişkisi kurmuştur. O dönem kardeş şehir iliş-
kisi kurulan Darmstadt’ın nüfusu yaklaşık 137.000 
iken, Bursa’nın şehir nüfusu ise ortalama 500.000 
civarındadır. Günümüzde Darmstad şehri orta-
lama 160.000 nüfusa sahip iken Bursa’nın nü-
fusu 3.000.000’u geçmiştir. Geçtiğimiz yarım 
yüzyılda Bursa nüfusu altı kat artarken, Damrs-
tadt’ın nüfusu ortalama %15 artış göstermiştir. 
Bu örnekten de görüleceği üzere, şehirlerin planlı 
ve kontrollü büyümeleri için şehir planlarının uzun 
vadeli ve doğru bir şekilde yapılması gerekmekte-
dir. Bursa’da, son elli yılda nüfusta meydana gelen 
altı katlık artış neticesinde günümüzde trafik ve 
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kentsel dönüşüm sürecinin yönetilmesi konusunda 
zorluklar yaşanmaktadır. Bu süreçte, şehir planla-
masının eksik veya hatalı yapılmasının bir sonucu 
olarak ulaşım sorunu yaşanmakta ve yerel yöne-
timlerin ulaşım problemini hızlı bir şekilde çözmesi 
beklenmektedir.

Şehir ve şehirleşmenin sağlıklı bir şekilde 
oluşması için yerel yönetimlerin önemli 
fonksiyonları vardır. Yaşanabilir şehirleşme konusu 
şehirde yaşayan, şehri ziyaret eden, herkesin ih-
tiyaçlarının temini, huzur ve refahı ile ilgilidir. Ya-
şanabilir şehirleşmenin sağlanması için merkezi 
yönetimin, yerel yönetimlerin, sivil ve özel yönetim 
kuruluşlarının ve kentle ilgili olan herkesin ortak bi-
linç ile eşgüdümlü hareket etmesi gerekmektedir.

Türkiye’de yerel yönetimlerin doğuşunun tarihi 
çok eskilere gitmez. Türkiye’de belediyelerin güç 
kazanması çok partili hayata geçiş ile paralel 
olarak gerçeklemiştir. Tek partili dönemde beledi-
yeler sadece belli alanlarla ilgili bir hizmet kuru-
luşu olarak algılanarak merkezi yönetimin atadığı 
başkanlarca yönetilmiş ve yerel halkın pek önemli 
olmayan ihtiyaçlarını karşılamıştır. Günümüzde 
ise durum farklılaşmıştır. Yerel yönetimler, özellikle 
belediyeler şehirleşme konusunda anahtar bir role 
sahiptirler. Şehrin günlük sorunlarından birinci de-
recede sorumludur.

Şehir ve şehir yönetimi, yerel siyasetin merkezi 
kavramlarıdır.  Siyaset; karar alma, iktidara gelme, 
iktidarı kullanma, iktidar üzerinden hayatın idari, 
siyasi, ekonomik, kültürel boyutlarına düzenleme, 
ülke ve toplum idaresi kavramları etrafında döner. 
Yerel aktörlerin karar ve uygulamalarda daha et-
kin olarak yer almasını amaçlayan yerel siyaset, 
ülkemizde çok konuşulmayan ve yerel seçimler 
dışında da pek gündemde yer almayan bir konu. 
Ancak küreselleşme süreciyle paralel yaşanan ye-
relleşme süreci, yerel siyasetin toplumların önce-
likleri arasında yer almasını zorunlu kılmaktadır.

Yerel siyasete mekân ve bağlam üzerinden 
bakıldığında temel olgu şehir ve şehir yönetimi-
dir. Şehirle ilgili her türlü idari birim, şehir üzerinde 
çalışan her türlü sivil ve özel kuruluş, şehir düzeyin-
de faaliyet gösteren medya ve diğer yerel düzeyli 
(dernek, vakıf gibi) kuruluşlardır. Yerel siyasetin ko-
nusu ise şehir, şehir halkı, şehir yönetimi, şehir ya-

şamı ve şehir düzeyindeki sorunlardır.

Günümüzde kentlerinde; sanayileşme, sağlık 
alanındaki ilerlemeler, ortalama yaşam süresinin 
uzaması, göçler, teknolojik ilerlemeler, sosyal ve 
kültürel alandaki değişiklikler, ulaşım ve iletişim 
alanındaki yenilikler… vb. pek çok unsurun doğru-
dan ya da dolaylı etkileri ile birlikte Bursa’da ol-
duğu gibi kent nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır. 
Artan bu nüfusla birlikte kentlerde farklı problem-
ler meydana gelmektedir. Bu problemlerden ilki, 
artan nüfusun kendisidir ki, toplam dünya nüfusu-
nun yarıdan fazlası kentlerde yaşamaktadır. Ayrı-
ca 2050 yılında, toplam dünya nüfusunun % 66’lık 
kısmının kentlerde yaşayacağı öngörülmektedir. 
Artan bu nüfus şehirlerde başta ulaşım olmak 
üzere, taşımacılık, içme suları, alt yapı, konakla-
ma, yeşil alan olmak üzere sunulan pek çok hiz-
metin yeniden dizayn edilmesini ve geliştirilmesi-
ni gerekli kılmakta ve bu süreci yürütmesi için de 
yerel yönetimlerin güçlü finansal araçlara ihtiyacı 
vardır.

Şehirler ortaya çıktıkları ilk günden bugüne 
sürekli bir değişim içinde olan mekânlardır. Bulun-
dukları dönemin siyasal, ekonomik ve sosyal ya-
pısı bu değişim sürecinde oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Bu alanlarda tanIk olunan olaylar dolaylı 
ve dolaysız olarak kentsel yönetim tarzını, kentsel 
mekânın kullanım biçimini, kentteki kişilerin birbir-
leriyle ilişkilerini etkilemektedir.

Sonuç olarak, kentlerin insanların toplumsal 
yaşamı üzerindeki etkileri son derece önemlidir. 
Sokaklar, meydanlar, parklar, açık alanlar kentlinin 
toplanacağı, birbirleriyle karşılaşacağı kaynaşa-
cağı, bireysel ve birlikte kendini ifade edecekleri, 
kentli kültürü yaratacakları özgürlük ve toplum-
sal-davranışsal uzlaşma alanlarıdır. Kent mekân-
ları ve bu mekânlara yüklenen anlamlar toplum ve 
bireyler arasındaki iletişimin en önemli unsurları-
dır. Çağdaş dünyanın “kent” denebilme derecesi, 
kentlerde yaşayan toplam nüfusun oranı ile ölçül-
memektedir. Bu anlayışta son yıllarda kentli kültü-
rü, kentsel tasarımın giderek daha önem kazanan 
ve üzerinde durulan bir alanı haline gelmiştir. Çev-
re ve insan etkileşimi, bu anlamda toplum, mekân 
ve davranış ilişkileri, bireylerin ve toplumun kendi 
yaşam koşullarını belirlemesine imkân verir.
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iNSANI ÖNCELEYEN BELEDiYECiLiK

YÜCEL YILMAZ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Büyükşehir yolculuğuna “Balıkesir sana-
yi, tarım, turizm gibi tüm ekonomik alanlarda 
Türkiye’nin lokomotif şehri rolünü üstlenerek 
gelişen ve büyüyen Yeni Türkiye’nin Yeni Lider 
Kenti olacak” iddiasıyla çıktık. Her bir ilçesi-
nin kendine has değerleriyle dünyaca kabul 
gördüğü, yaşamaktan gurur duyulan bir şehri 
inşa etme hedefiyle çıktığımız bu yolculukta; 
insanına güven ve huzur veren, günlük haya-
tın içerisinde insanların ihtiyaçlarını kesintisiz 
olarak giderebildiği, tüm eksiklikleri giderilmiş, 
tertemiz ve cıvıl cıvıl sokaklarıyla yaşamaktan 
gurur duyulan bir şehri inşa etmek adına gay-
retle çalışıyoruz. 

Balıkesir; verimli topraklarıyla tarım, konu-
muyla lojistik, ulaşım ağlarıyla sanayi, denizi 
termali ve doğasıyla turizm demektir. Biliyoruz 
ki şehrin bu potansiyeli akılcı bir planlama ile 
doğru yönetildiği sürece Balıkesir, ülkemizin en 
önemli ekonomik gücü haline gelecektir. Bu 
güç bizim için şehrin refahının yükselmesi, ya-
şam kalitesinin artması, insanımızın emeğinin 
karşılığını fazlasıyla alması anlamına geliyor. 
Gayemiz şehrimizin kaynaklarını şehir sakinle-
rimiz için bir zenginlik haline dönüştürmek. Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla 
kentin sorunlarına kararlılıkla çözüm üretiyor, 
yarım kalan projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. 

Bunu yaparken de kent dinamikleriyle birlikte 
hareket ediyor; örnek bir belediye, örnek bir 
şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 

Belediyecilik anlayışımızı ‘katılımcı beledi-
yecilik’, ‘sosyal belediyecilik’, ‘kültürel beledi-
yecilik’, ‘çevre dostu belediyecilik’ ve ‘hizmet 
belediyeciliği’ olmak üzere 5 temel ilke üzeri-
ne inşa ettik, bu doğrultuda çalışmalarımıza 
yön veriyoruz. Bir yandan dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs ile etkin bir şekilde mücadele 
ederken diğer yandan da insanımızı öncele-
yen proje ve yatırımlarla; altyapıdan üstya-
pıya, ulaşımdan kırsal kalkınmaya, eğitimden 
sağlığa kadar her alanda çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. 

Bereketi bol, kıymeti bilinmesi gereken bir 
memlekette yaşıyoruz. Hem jeotermal kay-
naklar hem de tarım, şehrimizin en önemli 
potansiyellerinden. Bu iki potansiyeli hareke-
te geçirerek, şehrin ekonomisine katkı sağ-
layacak jeotermal meyve ve sebze kurutma 
tesisi inşa ediyoruz. Hem çiftçi kadınlarımıza 
ve gençlerimize istihdam sağlayacak hem de 
vatandaşlarımızı güvenli gıda ile buluşturacak 
bu tesiste, Balıkesir’in bereketli topraklarında 
üretim yapan çiftçilerimizin ürünleri olacak. 
Hedefimiz, bu tesiste dünyaya ihraç edecek 
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kalitede ürünler üretmek. 

Balıkesir; etiyle, peyniriyle, zeytiniyle, zey-
tinyağıyla lezzetin de başkenti. “50 Peynir-
li Şehir Balıkesir” kitabı ile şehrimiz, peynirde 
dünyanın en iyisi unvanını aldı. Ayrıca coğrafi 
işaretle tescillenen Balıkesir Kuzu Eti üretimi-
nin yaygınlaştırılması ve tanıtılması amacıyla 
Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri kurduk. Bu 
merkezlerde bir yandan coğrafi işaret kriter-
lerine uygun damızlıklar yetiştirerek kırsaldaki 
üreticilerimizin damızlık ihtiyacını karşılayıp 
üretimini yaygınlaştırırken diğer yandan da 
Balıkesir etinin hikayesini Türkiye ve dünyaya 
anlatıyoruz. 

Balıkesir, birbirinden farklı medeniyetlere ev 
sahipliği yapan, bunun izlerini de gittiğiniz her 
yerde sürebileceğiniz bir şehir. Bizler bu mede-
niyetleri yeniden gün yüzüne çıkaracak pro-
je ve yatırımları hayata geçiriyoruz. “Zağnos 
Paşa Camisi Çevresi ve Karesi Meydanı İyileş-
tirme Projesi” ile Balıkesir’in en önemli simge-
lerinden olan Zağnos Paşa Camisi ve Karesi 
Türbesi’nin bulunduğu bölgeyi şehre kazandır-
dık. İl genelindeki tarihi yapıları restore ederek 
yeniden kente kazandırıyor, bölgenin ihtiyaç-
ları doğrultusunda 

Vatandaşlarımızın kullanıma açmaya ha-
zırlanıyoruz. Bazı tarihi kent merkezlerimizde 
devam eden sokak sağlıklaştırma çalışma-
larıyla bu tarihi sokakları kente kazandırırken 
kente kazandırırken günümüzde mimari anıt-
lar olarak cadde ve sokakları süsleyen tescilli 
çeşmelerimizi de restore ediyoruz. 

Büyükşehir Belediyesi olarak; tarihiyle, do-
ğasıyla, deniziyle, kültürel mirasıyla Balıkesir’i 
özenilen, gıpta edilen, evrensel standartlarda 
bir şehir haline getirecek planlamaları hayata 
geçiriyoruz. Bu kapsamda 291 kilometrelik kıyı 
ve sahil şeridinin neredeyse tamamında alt-
yapı ve üstyapı çalışmaları yaparak bu bölge-
leri birer cazibe merkezi haline getirdik. 

Sürdürülebilir bir kentin inşası için insana ve 
doğaya yatırımı önceliyor, iklim değişikliğiyle 
mücadeleden yenilenebilir enerji kaynakla-
rına, vahşi depolama alanlarının rehabilitas-
yonundan atık su arıtma tesislerinin inşasına 
kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Atıktan enerji üreten entegre tesisi-
mizi devreye aldık. Bu tesiste, yıllık ortalama 
400 bin ton çöp işleyerek 50 bin hanenin ay-
lık enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Tesis sayesinde 
bir yandan çöpün ekonomik değerini ortaya 
çıkarırken diğer yandan da iklim değişikliğine 
sebep olan 12 milyon metreküp metan gazı-
nın atmosfere salınımını engelledik. Ayrıca atık 
su arıtma tesislerimizin modernizasyonunu 
yapıyor, yeni tesisler inşa ederek kapasitemizi 
artırıyoruz. İklim Değişikliği Eylem Planımızı ta-
mamlanmak üzereyiz. Sonrasında ise uyum ve 
iyileştirme projelerimizi hazırlayacağız. 

Gerek şehrimizin potansiyeli gerekse yap-
mış olduğumuz çalışmalar neticesinde Sağ-
lık ve Esenlik Turizmi teması ile gerçekleştirilen 
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) 
2019’da Türkiye’nin ulusal destinasyonu olmaya 
hak kazandık. İda-Madra Jeoparkı’nı şehrimize 
kazandırıyoruz. UNESCO’ya resmi başvurumuzu 
gerçekleştirdik. Tamamlandığında Türkiye’nin 
en büyük UNESCO jeoparkını, Balıkesir’e kazan-
dırmış olacağız. 

Hayatın her alanında projeler geliştiriyoruz. 
Bunu yaparken de sivil toplum kuruluşlarımı-
zı ve şehrimizin sakinlerini karar alma ve po-
litika üretme süreçlerimizin bir parçası haline 
getiriyor, Balıkesir’in geleceğini, Balıkesirliler 
ile birlikte planlıyoruz. İnanıyoruz ki insana ve 
doğaya yaptığımız yatırımlar; gelecek kuşak-
lar için, sağlıklı nesiller için attığımız en önemli 
adımlardan birisi olacak. Özetle doğaya say-
gılı, insanı önceleyen, şeffaf ve hesap verebilir 
bir anlayış ile ortak aklı harekete geçiriyor, “in-
san için şehir” diyerek çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz.
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ŞEHiR ve TEKNOLOJi

SADi YAZICI
Tuzla Belediye Başkanı

Kırsal alanlara nazaran, kentsel nüfusun hı-
zla artışıyla ortaya çıkan sorunları çözebilmek 
için rutin kamu politikaları terk edilmeli; vatan-
daşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin, sosyal hayatın her al-
anına entegrasyonu sağlanmalıdır.

Dünyadaki şehirleşme oranı günümüzde 
%50 seviyelerindeyken, 2050 yılında bu 
oranın %70’lere çıkması tahmin ediliyor. Bu da 
kentleşmenin getireceği devasa sorunların ge-
lecekte bizleri beklediği anlamına geliyor. Ar-
tan şehir nüfusu ile birlikte alt yapı başta olmak 
üzere tüm hizmetlerin hayatı kolaylaştıran, in-
sanı daha hızlı yaşarken rahatlatan, yüksek ka-
litede ve mutlaka bilgiye dayalı bir niteliğe sahip 
olması gerekiyor. Ayrıca sosyal hayatı etkileyen 
yerel ve global tüm gelişmelerin neredeyse asıl 
sebebi olan ekonomik faktörler (tüm yer altı, yer 
üstü, üretim, pazarlama vs.) ülkeler yarışında ne 
kadar önemliyse; bu durum şehirlerin yarışın-
da da son derece önemlidir. Ekonomik anlam-
da daha rekabetçi olunabilmesi için, gelenek-
sel sektörlerin de teknoloji ile entegre edilmesi 
vazgeçilmezdir.

Dünyadaki ulaşılabilirlik; her ülkenin üretici 
ve pazar olma durumunu artırdığı için rekabe-
tin artması da kaçınılmaz hale gelecektir. 
Rekabetteki bu artış, bugün bile zirve noktada 
bulunuyor. İçinde bulunduğumuz pandemi şart-

ları günlük hayata bazı engeller ve kısıtlamalar 
getirmiş olsa da, pandemi sonrası rekabet git-
gide kızışacak ve sonraları daha ileri noktalara 
varacaktır. Bugün artık ülkelerin değil şehirler-
in bile kendi aralarında bir rekabet, bir yarış 
halinde oldukları bir dünyada yaşıyoruz. Tek 
başına bu bile konunun ciddiyetinin anlaşılması 
bakımından önemlidir. Konuyla ilgili tüm uzman-
ların ortak görüşlerini de referans alarak şunu 
rahatlıkla ifade edebilirim ki, pandemi sonrası 
ülkelerin uluslararası alandaki mücadelesi ile bu 
rekabet farklı bir boyut kazanacaktır. Bu ned-
enle gıda, su, enerji gibi kaynakların kullanımının 
iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bakınız 
örneğin 2050 yılında küresel ısınmada 1.5 dere-
celik bir artış beklenmektedir. İklim değişiklikleri, 
bunun paralelinde yaşanacak kuraklık ve doğal 
afetler insanlık için mücadelesi çok zor şartlar 
doğuracaktır. İşte bilim, teknoloji ve etkin yönet-
icilik de burada büyük önem kazanıyor. Tüm 
bunları ele aldığımızda şehirlerde ortaya çık-
acak ulaşım, enerji, su, sağlık, çevre ve güvenlik 
gibi birçok alandaki sorunların giderilmesinde, 
bilim ve teknoloji kullanılarak yeni uygulamalar 
ve yeni çözümler geliştirilmelidir. Ki geliştiriliyor 
ve bu ivme gitgide artıyor.

Toplumun hayat standardını, yaşam ka-
litesini artırmak ve yakalanan bu standardı 
sürdürülebilir kılmak için; şehirlerin, duyu organ-
ları olacak sensörler ile donatılması, EBY ve GİS 
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gibi bilgi işlem teknolojilerinin topluma uygun 
olarak düzenlenmesi günümüzde artık zorun-
luluk haline gelmiştir. Bu süreçte giderek artan 
talepler ve çeşitlenen kamu hizmetleri, yerel 
yönetimlerin şehri en iyi şekilde analiz etme-
sini ve sorunları teknoloji desteği ile çözmesi-
ni gerekli kılmaktadır. Buradan kaynaklı olarak 
da akıllı şehir (smartcitys) uygulamaları ortaya 
çıkmıştır. Smartworld, Smartcitys, Smarthome 
uygulamaları, bilim ve teknolojideki gelişmelere 
bağlı olarak her gün, hatta her saat daha fazla 
gelişmekte ve kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Akıllı şehirlerdeki asıl amaç tüm kaynakların 
ve altyapının etkili ve ergonomik yönetimidir. 
Buna bağlı olarak çevreye saygılı daha yeşil bir 
çevre, akıllı enerji yönetimi, bireye yönelik uygu-
lamalarla yönetişim (katılımcı) ve akıllı yönetişim 
anlayışından yola çıkarak, ulaşımdan sağlığa 
varıncaya kadar bireyi veya toplumu ilgilendiren 
uygulamalarla daha kaliteli yaşam koşullarını 
sağlamasıdır. Peki nasıl? Tabi ki bilim ve ürünü 
oran teknolojinin doğru ve bilinçli kullanılmasıy-
la. Örneğin şehrin tüm verilerini alan sensörler 
veya veri kaynaklarından gelen bilginin (infor-
masyonun) toplanması, klasifikasyonu ve hızlı 
ulaşılması hatta açık kaynak ile sunulması tüm 
hizmetlerin geliştirilebilir ve sürdürülebilir ol-
masını sağlayacaktır.

Bilimde ve bilimin bir ürünü olan teknolojide 
yaşanan son gelişmeler, ICT teknolojilerinde-
ki pozitif seyir, (akıllı şehir uygulamaları, akıllı 
dünya, akıllı ev hatta akıllı giyilebilir teknolojil-
er dâhil) insanlığa her konuda devrim yaşata-
caktır. Mikroçipler ve sensör teknolojilerindeki 
gelişmelerin, ifade ettiğim gibi informasyon (bil-
gi ve kominikasyon) teknolojilerinde kazandırdığı 
ivme ile big data, Internet of Things veya kısaca 
IoT olarak adlandırılan Nesnelerin İnterneti’nde 
önemli bir yükselişe neden olmuştur. Yaşanan bu 
yükseliş ve web teknolojilerinin gelişmesi ve kul-
lanılması; web, yani internet tabanlı çözümler-
in şehirlerde yaşanan zorlukların aşılabileceğini 
kanıtlanmıştır. Şehirlerin bilgi işlem ve iletişim alt 
yapılarının artırılması da daha çok dijitalleşmeye 
kapı açmakta ve bu sayede kentlerimiz güçlü 

bir dijital kimlik kazanmaktadır. Dijital kimlik ka-
zanmak için yapılması gereken altyapı çalışma-
larının ise ne kadar büyük bir öneme sahip old-
uğunu içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde 
bizzat yaşayarak gördük. Bu durum, doğal veya 
doğal olmayan afetlere hazırlık sağlanması ve 
afetlerle mücadelede hayatın devamı açısın-
dan da kritik bir öneme sahiptir.

Akıllı şehir uygulamalarının en önemli özel-
liklerinden biri de karar alma süreçlerine vatan-
daş katılımının dâhil edilmesidir. Yani akıllı şehir 
uygulamalarının, yönetişimin geliştirilmesinde 
önemli bir yeri vardır. Bireyin yönetime, bireysel 
veya gruplar ya da küçük de olsa aynı problemler 
ve taleplere sahip sosyolojik gruplar oluşmasıyla, 
alınan taleplerle yönetimin geliştirilmesi ya da 
bazen hizmet/yöntem ve metotların artırılması, 
katılımcı demokratik yerel yönetim açısından 
çok önemli olmuştur. Geliştirildikçe de daha da 
önemli olacaktır.

Akıllı yönetim ile yöneticiler daha kolay çözüm 
üretecek, memnuniyet odaklı çalışma sağla-
nacak, birey ve toplumların memnuniyeti arta-
caktır. Özellikle son yıllarda sosyal medya plat-
formlarında daha ergonomik ve hedefe yönelik 
grupların oluşmasıyla, toplumun çok küçük gru-
plarının taleplerinin de değerlendirilmesi ve 
hizmet üretilebilmesi sağlanmıştır. Son günlerde 
katılımcı, şeffaf yönetişim adına Blokchin tabanlı 
uygulamalarla memnuniyet odaklı hizmet üret-
mede önemli bir ivme kazanılmıştır.

Yerel yönetimlerle vatandaş arasında kurulan 
iletişim, bugün geleneksel tarzda devam etse 
de büyük bir hızla dijitalleşmeye geçilmekte-
dir. Özellikle pandemi döneminde bunun önemi 
herkesçe daha iyi ve daha net anlaşılmıştır. Ayrı-
ca Blockchain ihalesi ilk yapan belediye olarak 
çok yakın bir zamanda çalışmalarına başlay-
acağımız Blockchain tabanlı anket ve referan-
dum uygulamalarını en hızlı şekilde hayata 
geçireceğiz.

Bir şehrin akıllı olabilmesi için; sistemlerin bir-
birine bağlanması, kapsamlı bir bilişim altyapısı 
ve büyük verinin kullanılması gerekmektedir. 
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Sensörler ile toplanan veri, bu verilerin saklan-
ması, çeşitlilikle klasifiye edilmesi, kolay ulaşıl-
ması ve açık kodlarla iletilmesi ve işlenmesi söz 
konusudur. Kısaca şehrin BİG DATA’sı oluşturul-
malı ve açık veri ile birçok uygulama geliştiricil-
erle, şehirlerin İQ’su artırılmalıdır. Kent ne kadar 
akıllı olursa olsun kullanılmayan program veya 
uygulamalar işi anlamsızlaştırabilir. Uygulama-
lar kolay kullanılabilir olmalıdır. Ayrıca günlük 
hayatın içinde yaşanacak sorun ve problemler-
in çözümüne dönük olmalıdır ki, kullanıcı sayısı 
artsın ve yaygın kullanılabilsin.

Bu noktada şu soruları sormalıyız; kentimiz ne 
kadar akıllı? Kentimizin iletişim alt yapısı ne kadar 
geniş? Bir kentin iletişim alt yapısı çok önemlidir. 
İletişim yani internet bağlantı hızı ve bağlantı 
tipi altyapıda baz oluşturur. Bu bir çeşit temeld-
ir; yani yeteri kapasitede olmazsa üstüne bina 
edemezsiniz. Kentimiz ne kadar zeki? İnsan için 
nöronal ileti ne kadar iyi ise zekâya katkısı da o 
kadar iyidir. Bu durum şehirler için de geçerlidir. 
Bir şehir ne kadar geniş bir ağ yapısına sahipse, o 
kadar akıllı şehir olunabilir.

Her konuda çeşitliliğe sahip informasyonu 
yani bilgiyi ya da datayı toplayan sensörler ve 
saklayan, sonrasında kullanıma açan bulut te-
knolojisi, kent otomasyon sistemleri ve gerek 
kamu gerekse bireysel ya da özel sektörün yaptığı 
uygulamaların kullanılmasında çok önemlidir. 
Tabi bu anlamda kullanıcılar büyük önem arz 
eder. Buradaki kullanıcılar “mobil cihazlar, dijital 
platformlar, sosyal medya, nesnelerin interneti, 
büyük veri, açık veri, bulut bilişim” gibi teknolo-
jilerdir. Kısaca burada teknolojinin ilerlemesin-
den bahsedebiliriz ya da bilimde ilerlemeden ve 
geliştirilen teknolojilerden, 5G, büyük veri, nesnel-
erin interneti ve Blokchin yazılım teknolojisinden 
bahsedebiliriz. Bunların hepsi üstünde titizlikle 
durulması gereken önemli konu başlıklarıdır. Aslın-
da bu konuların her biri detaylıca incelenecek 
öneme sahiptir ancak burada kısaca, genel hat-
larıyla ele alalım:

1. AKILI YÖNETİM: Analiz, planlama, uygulama ve 
politika yapımı gibi kamu yönetimi süreçlerinde 
şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik pren-

sipleriyle klasik kamu yönetimi yöntemlerinden 
farklı olarak daha hızlı, daha doğru ve etkin karar 
vermeyi sağlayan bir yönetişimi ifade etmektedir.

2. AKILLI EKONOMİ: Girişimcilik, verimlilik, ekono-
mik imaj, ticari markalaşma şeklinde özetlenebilir.

3. AKILLI ŞEBEKELER: Wifi ağlar, akıllı binalar 
örnek verilebilir.

4. AKILLI ULAŞIM: Bir veya birden fazla ulaşım 
şeklinin kullanıldığı tramvay, otobüs, tren, metro, 
araba, deniz ve hava ulaşımını, bisiklet ve yayaları 
kapsayan sürdürülebilir, güvenli ve birbirine bağlı 
ulaşım sistemlerini kapsamaktadır.

5. AKILLI ÇEVRE: Yeşil alanlar, yenilenebilir enerji, 
sürdürülebilir kaynak yönetimi, akıllı su yönetimi, 
akıllı katı atık yönetimi, akıllı sokak aydınlatmaları, 
akıllı sayaçlar vb.

6. AKILLI ENERJİ: E-atık yönetimi, karbon emi-
syonu, çevre koruma, sürdürülebilir kaynak yöne-
timi, akıllı sayaç, akıllı şebeke istasyonları, enerji 
kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması.

7. AKILLI TOPLUM: Farkındalığı, katılımcılığı ve 
yaratıcılığı yüksek, hayat boyu öğrenen, bilişim 
teknolojilerini hayatına dâhil etmiş, beşeri ve so-
syal sermayenin ana unsuru ve şehir yaşamının 
odak noktası olan bireylerden oluşan topluma 
Akıllı Toplum denir.

8. AKILLI YAŞAM: Toplumun temel ihtiyaçlarına 
akılcı bir yaklaşımla dokunarak yaşam kalitesini 
artırmayı hedefleyen aynı zamanda ihtiyaçlar 
kapsamının teknolojiyle beraber belirlenerek so-
syal bütünlüğün sağlanmasını amaçlayan uygu-
lamalar bütünüdür

Sonuç olarak, şehirlerin geleceği akıllı olması 
ile şekillenecek, yeni nesil kentler daha çok inter-
net üzerinden hizmetlere ağırlık verecektir. Akıllı 
şehirlere en büyük katkıyı bilgi iletişim teknolojileri 
ile altyapıları sağlayacaktır. Alınacak kararlara 
tek taraflı değil çok taraflı bir karar mekanizması 
hâkim olacaktır. Akıllı kentsel çözümlere yatırım 
yapan ülkeler kazançlı hale geleceklerdir.
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KALEMiN ŞEHRi

M. TEVFiK GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

Yazıcıların ve yazının şehridir Nun Şeh-
ri. İsmini ise yeryüzüne konuluş biçiminden 
yani kendi topoğrafyasından alır. Kuş ba-
kışı bakıldığında, bu şehrin “nun” harfine 
benzediği apaçık görülür. Çanak gibi hatta 
hokka gibi alt kısmı yeşilin her tonuyla çev-
rili; yarım hilâl şeklinde birleşmeye ramak 
kalmış iki ucun iç tarafı suyla yani denizle 
dolu; ortasındaki nokta miktarınca kara 
parçası ise sanki divitle kondurulmuşçasına 
yerli yerinde, “nun”u tamamlayan en son ve 
en zarif dokunuş gibidir. 

Görünmeyen tarafında semboller, sırlar 
da içerir Nun Şehri. Yaratılışın başlangıcına 
gidercesine kadim bir şehirdir. Gün yüzüne 
çıkarılan her yazılı belge, şehrin geçmişini 
biraz daha tarihin ilerisine taşıyan bir karî-
ne olur.

Bir rivâyete göre yazının icat edildiği 
yerdir Nun Şehri. Bu şehrin kıyısında kurul-
duğu denizin, bir zamanlar mürekkep deni-
zi olduğu bile söylenir. Yazıcılar hokkalarını 
buradan doldurup yazarlarmış yazılarını... 
Böyle bir geçmişten varılan günümüzde 
bile, uzak-yakın coğrafyadan, kolay ya da 
sapa yoldan ulaşan herkes kaynak bulmak 
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ya da bilgi doğrulatmak için buraya gelir.

Harfin dildeki misyonu bu şehirde ha-
yata geçmiştir sanki. Herkes birlik okyanu-
su içinde yaşar Nun’da. Çünkü burada ayrı 
gayrı yoktur. Biri, diğerinin varlığını en de-
ğerli hazinesi olarak görür ve bu güzel hâl 
şehre geleni de kuşatır. Bu yüzden olsa ge-
rek insanların yüzü aydınlık, hayatın ve za-
manın akışı daha bereketlidir.

Nun, aynı zamanda kalemin şehridir. 
“Nun, kaleme ve yazdıklarına and olsun.” 
yemini uyarınca yazı kalemsiz, kalem ya-
zısız olamayacağından; kalem de hayatın 
önemli bir parçasıdır burada. Yazı gücü-
nü, kalem keskinliğini kutsal kaynaktan alır. 
Saygın kalem ehli de hayatın düzenli, âdil 
ve hikmetli yürümesinde çok etkindir.

Nun’un hokkasında, birbirine bakan sı-
ralı dükkânların her birinden, kalem cızır-
tıları yayılmaktadır mürekkep kokan dar 
sokaklara. Yazıcıların kimi kadim bir hikâ-
yeyi yavaşça yazıya dökerken bir başkası 
son zamanlarda gerçekleşen acıklı bir ola-
yı destanlaştırmaktadır, elden ele dolaşıp 
okunması için.

Dünyanın her yerinden insan kalem ve 
yazı görmek için Nun’a gelir. Nun’da hayat 
yazıyla derin ve zengin, kalemle çok renk-
li ve enerjiktir. Yeni gelen, cetvelle çizilmiş 
gibi uzayan sokaklarında, kalemlerin kâğıt 
üzerinde çıkardığı titreşimli tınılardan ür-
pererek ve bu kadar etkilendiğine şaşırarak 
rengârenk kalemlerin ve efsunlu yazıların 

arasında kaybolur.

Burada sokaklar, geniş-dar, uzun-kısa, 
renkli-beyaz ve daha çokça çeşit kâğıt 
ve parşömenlerin yer aldığı dükkânlardan 
müteşekkildir. Yazıcıların yaşadığı ve yazı-
nın şekillendirdiği hayat, burada sessiz ve 
sakin akar. Yeşilin dinginliğinde yazıcılar 
dikkatini odaklamakta zorlanmaz, yazının 
her türünün zirve eserlerini üretir.

Nun’u Nun yapan, cam göbeği suyla 
çevrili noktasal alan ise tâbiri câizse genç-
lerin mekânıdır; bu yüzden hayat daha 
canlı ve daha renklidir. Yazıya ait bütün 
eserler  müzeler, sergiler, fuarlar ve pana-
yırlarla dünyaya açılır. Burada heykeller de 
yazıdandır ve insanın hayal gücünü zorlar.

Bu dünyada “Nun”lu olmak bir ayrıcalık-
tır. Özgün ve seçkin bir medeniyet tecrübe 
etmek isteyen, seyahat etmeye gücü yeten 
ilk önce Nun’a gelir. Nun’u görmüş olanlar 
bununla övünür. Çünkü orada bulunma-
saydı eksik kalacağına inandığı şeyi, kendi-
ne katmış olduğunu bilir.

Nun Şehri üretip tuttuğu bilgi ve hikmet-
le hem içindekini korur hem de kader ta-
rafından korunur. Ben de bu şehri doyası-
ya temâşâ ettim. Çıkarken Hızır sordu: “Bu 
şehri bildin mi?” “Evet bildim. Bu şehir olup 
biten her şeyin kalemle kayıt altına alındığı 
ve muhâfaza edildiği Hâfız şehirdir.” dedim.
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ŞEHiR ve KÜLTÜR

AHMET MiSBAH DEMiRCAN
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

Tüm felsefeciler ve düşünürler İnsanı ruh, 
beden ve akıl üzerinden tarif eder. 

Ruh, ezelden yaratılmış, içinde vicdanı 
barındıran ve insan olma vasıflarımızın kod-
larının bulunduğu soyut bir varlık ise, bedeni-
miz  yaşadığımız kainatın  parçasıdır. Toprak, 
hava, su ve ateşten vücut bulmuş bir canlı.  
Akıl ise, onu yaşama dahil eden ve bir varlık 
olarak farklılığını göstermesine aracılık eden 
en yaşamsal argümanıdır.

İnsanı tariften hareketle toplumu tarif 
etmeye gayret edersek, şöyle söyleyebiliriz.

İnsanların yaşam tarzlarına paralel 
biçimde geliştirdikleri ifade biçimleri ve 
ortaya koydukları ruhu kültür, biraraya gele-
rek oluşturdukları fiziksel mekânı şehir, akılla-
rıyla yaşamın akışı içinde meydana getirdik-
leri her türlü yaratıcı gelişimi de sanat olarak 
nitelendirebiliriz. 

İnsan sosyal bir varlıktır ve birarada yaşa-
mak zorundadır. Ama köyde ama kasabada 
ama şehirde. İnsanının ihtiyaçlarının genişli-
ğine göre, toplumsal yaşam alanı da genişli-
yor. Bugün insanlık genelde şehir yaşamı içe-
risinde ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu geniş ihtiyaçlar içerisinde toplumla-
rın, atalarından miras aldıkları yaşam kural-
ları- ister yazılı olsun ister sözlü- toplumsal 
mutabakat anlamına gelir. Buna toplumsal 
vicdan, örf, adet veya kısaca kültür diyebiliriz

Belki yaygın bir kanaatle, kültürün ne ol-
duğunu sorduğumuzda, genelde güzel sa-
natlarla sınırlı bir kültür hayatı tanımlamasına 
muhatap oluruz. Müzik, tiyatro veya sinema 
gibi. Cevaplar doğrudur ama tam yeterli de-
ğildir.

Toplumsal hayatta, yemeden içmeye, 
oturmadan kalkmaya, mimariden estetiğe, 
yaşantımızı şekillendiren tüm hareketlerimiz 
bizi, yani kültürümüzü anlatır. 

Peki sanat nedir?
Kültür mirasımızdan hareketle, alışagel-

diğimiz tutum davranış veya üretimlerimize, 
ilave ettiğimiz her bir yenilik sanattır. Sanat-
çılar ortaya koydukları yeniliklerle toplumda 
bir karşılık bulduklarında, geleceğe miras ka-
lacak birer kültürel miras da tesis etmiş olur-
lar.

Tarihin her döneminde, insanoğlu yaşa-
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dıklarını yapılar yaparak geleceğe bırak-
mışlardır. Bunlara somut miras diyoruz. Ya 
da yaşam tarzları çerçevesinde ortaya koy-
dukları ifade biçimleri ve usulleri taşlara, ka-
ğıtlara veya kitaplara işleyerek kaydetmişler, 
bize kadar ulaşmasına imkân vermişlerdir. 
Dil, edebiyat, giyim-kuşam, kullanılan alet ve 
edevatlar, gastronomi, tasarım vb... Kısaca 
bunlara somut olmayan miras diyoruz.

Kitap, kültürel mirasın bize kadar ulaşabil-
mesinin en önemli araçlarındandır. Aynı şe-
kilde, edebiyatın her türü bu mirasa aracılık 
eder. Dramatik metinlerin yani bir edebiyat 
öğesinin sahnede canlandırılması esasına 
dayalu tiyatro da, metne dökülmüş kültürel 
mirası idrakimize ve bu metinlere daha iyi 
nüfuz etmemize yardımcı olur. Elbette, işin 
eğlendiren bir boyutu da vardır. Ama sanat 
aynı zamaanda yaygın eğitimin de önemli 
bir aracıdır.

Sinema, her türlü güzel sanatın, kameralar 
aracılığı ile beyaz perdeye, ekranlara 
aktarılmış halidir. Bugün kültür hayatının, en 
önemli aktörlerinden biri durumundadır. Ya-
pıtların, filme alınması, milyonlarca kez tekrar 
edilmesine fırsat tanımaktadır.

Ayrıca, resim her türlü çizim kabiliyetinin 
keşfedilmesine ve geliştirilmesine araçtır. Ti-
yatro beden dilinin gelişiminin aracıdır. Si-
nema da sosyolojik olarak ilişki kurmanın en 
önemli anahtarı rolündedir. Diyebiliriz ki, bu 
sanatlar, toplumsal birikimin hem aktarım 
aracıdır, hem de bireylerin kendilerini geliştir-
me aracı... Düşünce ve yaratıcılığın gelişmesi-
nin de yegane yöntemi...

Tasarım ise her türlü üretimin estetik yö-
nünü beslemektedir. İnovasyon, teknoloji, 
yaratıcılık, her türlü fark yaratan üretim önce 
tasarlanmakta, oradan ete kemiğe bürün-
mektedir.

Kültür ve sanat, sanıldığı üzere boş za-

manlarımızda bireyleri eğlendirecek bir araç 
değil, eğitimin en önemli öğesidir. Elbette 
sanat hayatının tüketicisi olmak kıymetlidir. 
Ama sürekli spor izleyicisi olmakla sportmen 
olunamayacağı gibi, tek taraflı ve tüketime 
dayalı bir kültür ve sanat hayatı da geliştirici 
olmayacaktır. 

Üretimin, sanayi beş sıfır olarak 
tanımlandığı dünyamızda, yani robotların 
üretimde insanın yerini aldığı dünyada, 
fark yaratmak tasarımın gücüne kalmıştır. 
Kısacası kültüre ve sanata.

Tüm bunlar ise, ancak toplumsal bir haya-
tın içinde çok farklı ihtiyaçları çözmek zorun-
da kaldığımızda başarabiliriz.  Şehir hayatı 
insanoğluna bu fırsatı verir.

Şehrin bizatihi kendisi, tarihi mekanlarıyla, 
karşılaştığımızda üzerimizde bıraktığı tesiriyle, 
çevremizdeki yaşantılardan edindiğimiz 
izlenimlerle ve tanık olduğumuz hadiselerle 
bizi yetiştirir.

Hele şehir bir de İstanbul gibi kozmopolit, 
yani faklı din dil ve kültürlerden oluşuyorsa, 
o zaman muhatap olacağımız farklı kültürel 
tezahürlere, zihnimizde yepyeni açılımlara 
ve fikirlerin çarpışmasından kaynaklanacak 
yeniliklere fırsat tanıyacaktır.

Bir yazıda herşeyi söylemek elbette 
mümkün değil. Son olarak şu söylenebilir. 
İnsanın yaratılışından getirdiği ahlakı mı onu 
ve kültürünü şekillendirir? Yoksa, çevre şartları 
mı? İbn Haldun coğrafya kaderdir der. Yani 
çevre insanı etkiler. Ama insanın yaratılıştan 
getirdiği, insan olma hikayesi de çevresini şe-
killendirir.

Kültürel miras, sonunda bizlerin iyi birer in-
san olmasına mı yardım ediyor. Yoksa birey-
selci bir toplum tezahürüne mi?

En önemli sorun bu değil mi?



82

ŞEHiR ve HUKUK

Av. ALAADDiN VAROL

Bir derginin ilk sayısının çıkmasının heyeca-
nın ve zorluğunun yanında bu dergiye ilk yazı 
yazmanın heyecanı ve zorluğunu siz okuyucu-
ların takdirlerine bırakıyorum. 

Bu sayımızda şehir ve hukuk ilişkisini kısaca 
irdelemeye çalışacağız.

Şehir kelimesi Farsça kökenli olup nüfusunun 
çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili 
işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin 
olmadığı yerleşim alanı, kent, siteyi ifade 
etmektedir. Şehir, yaşamak, çalışmak, öğren-
mek, ibadet etmek, gelişmek ve kurumsallaş-
mak için bir faaliyet zeminidir. Kent” ve “şehir” 
sözcükleri, Türkçe ’de birbirinin yerine kullanılan, 
kökenleri ayrı, anlamları aynı iki sözcüktür.

Hukuk ise; Arapça bir kelime olan “HAK” ke-
limesinin çoğulu olarak bilinir. Teknik anlamda 
ise hukuk “Belirli bir toplumda her türlü ilişkiyi 
düzenleyen ve uyulmadığı takdirde devlet yap-
tırımlarına bağlanan kuralların, yasaların bütü-
nünü ifade eder.

İnsanla insanın, insanla mekânın, mekân-
la mekânın ve bütün bunların içinde yaşayan 
diğer canlılarla ilişkilerin düzenlendiği düzlem 
olan şehir çok karmaşık hukuki ilişkilerin ve ku-
ralların aynı anda hüküm sürdüğü bir yerdir. 
Toplumun olduğu yerde karmaşanın olması ka-
çınılmazdır. Karmaşayı çözmek için hukuka ihti-
yaç olması aşikârdır.

İnsan, varlığını tek başına sürdüremeyen 
ve toplum içinde yaşamak zorunda olan bir 
canlıdır. Toplumda yaşamak ise bazı kuralların 
konmasını zorunlu kılar

Hukuk toplumla birlikte ortaya çıkan bir kav-
ramdır. Bir adada tek başına yaşayan bir insan 
için hukuka ihtiyaçtan bahsedilemez. Hukuk, iki 
ve daha fazla insanın birbiriyle etkileşim içine 
girmesi ile ortaya çıkmaktadır. Hukuk, ancak 
topluluk veya toplum varsa ortaya çıkar. Nere-
de toplum orada hukuk vardır. Şehirler ise top-
luluk ve toplumların merkezidir.

Tarihin her döneminde toplumsal yaşa-
mı düzenleyen kurallar olmuştur. Bunlar bazen 
kralın, sultanın, padişahın, kabile reisinin buyru-
ğu, sözlü talimatı, emri olarak ortaya konmuşsa 
da toplumsal hayatın devamı için her zaman 
kanun ve kanun benzeri buyruk ve düzenleme-
ler olmuştur. Bu düzenlemelerin yapıldığı ilk yer-
ler hep şehirler olmuştur. Şehirlerin tarihi ile hu-
kukun tarihi birbirine yakındır. Tarihte bilinen ilk 
yazılı Kanunların tamamının Mezopotamya’ da 
ortaya çıkmış olması tesadüf değildir, bu böl-
genin tarihte kurulan ilk şehirler merkezi olma-
sıdır. Müslümanlarda ise ilk şehir Medine’dir. Eski 
adı Yesrip. Rasûlullah, Yesrib ismini beğenmemiş 
olacak ki şehrin adını bu süreçte değiştirme yo-
luna gitti. Hz. Peygamber’in tercih ettiği isim, 
“şehir” anlamına gelen “Medine” idi.  Medine 
kelimesi, Arapça’daki m-d-n fiilinden türetildi; 
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medenîleştirmeyi ve şehirleştirmeyi çağrıştır-
maktadır. Bu anlamda şehrin yeni adı, sadece 
yeni bir dünya görüşünün müjdecisi değil, kap-
samlı bir “şehir” fikrinin, kentsel yerleşimin ve 
değişimin, habercisi gibiydi. 

Birlikte Yaşama Modelinin ilk Anayasası 
“Medine Vesikası”dır. Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed tarafından yazılmış ve Medine de ya-
şayan tüm toplumlarca kabul görmüştür. Me-
dine vesikası, insanlık tarihinde farklı dinlere ve 
inançlara mensup insanların tüm farklılıklarına 
rağmen bir arada yaşayabileceği; beraber ya-
şamanın yolunun yalnızca birbirine benzemek-
ten geçmediğinin, farklılıklara saygı duyularak 
da toplum olunabileceği fikrinin önünü açan 
önemli eşiklerden biridir. (T. Koçyiğit)

Hz. Muhammed, hiçbir dinî ve etnik ayrımcılık 
yapmadan bütün insanların temel fıtrî ve sosyal 
ihtiyaçlarını tam olarak karşılanmasını güden 
kapsamlı bir “Birlikte Yaşama Modeli” tasarla-
mıştır. Böylece Medine’de yaşayan herkes, va-
tandaşlık statüsüne elde ederek, anayasal çer-
çevede sosyal koruma kapsamına alınmış oldu. 
Hangi din, ırk ve kültürden olursa olsun herkesin 
dâhil olabileceği bir “Birlikte Yaşama Modeli”nin 
temel ilkesinin bir üst kimlik olarak insanlık oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda dünyada yaşa-
yan bütün insanlar, insanî (tarihî; genetik, fıtrî) 
boyutuyla ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Âdem’in 
evlatları olmaları hasebiyle küresel ailenin fertle-
ri olarak görülmüştür (görülmektedir). (S. Dinçer)

Şehir kusursuz bir uyum alanı değil, bir 
çatışma alanıdır. Benzer işleri yapan ve aynı 
şeyleri düşünen insanların değil, farklı işleri 
yapan ve farklı düşünen insanların beraber 
mutlu oldukları yerdir. Şehir, hukuktur, kültürdür, 
felsefedir, tarihtir, siyaset, ekonomi, insanın 
yaşadığı ve gelişebileceği yegâne yerdir. 

Modernleşme sürecinde; devletin gide-
rek artan biçimde toplumsal hayatta önem-
li bir güce ulaşması ve hukuk kuralları koyarak 
toplumsal ilişkilere müdahale etmesi, hukuk 
kurallarının karmaşıklaşmasında ve sistema-
tikleşmesinde büyük rol oynamıştır. Ancak bir 
toplumun hukuk düzeni, sadece devlet tara-
fından konmuş olan yazılı hukuk kurallarından 

meydana gelmez. Devletin iradesi dışında olu-
şan genel hukuk ilkeleri ile örf ve âdet kuralları 
da hukuk düzeninin kapsamı içinde yer alır. Fa-
kat bunların bağlayıcılık niteliği kazanmaları, 
pozitif hukuk tarafından tanınmış olmalarına 
bağlıdır. (Şener, 2009: 170)

İdeolojik ve siyasi düşüncelere dayalı olarak 
sadece güç ve otoriteden kaynaklanan bir hukuk 
sistemi, hiçbir zaman bir toplumun huzurunu 
ve güvenliğini gerçekleştiremez. Tarihî olaylar 
bunu en açık şekilde göstermektedir. Hukuk, 
sadece devletin elinde bir yaptırım aracı hâline 
gelirse böyle bir hukuktan adalet ve merhamet 
beklemek zordur; çünkü siyasi otoritenin ruhî ve 
kültürel yönünü ayakta tutması zordur. Hukukun 
öncelikle ahlaki ve sosyal bir nitelik taşıması 
ve güç faktörünün sadece, hakların varlığını 
muhafaza edici ve haklar sistemini koruyucu bir 
özellik olarak var olması gerekmektedir.

Kentli hakları hem kentlinin insan olarak sa-
hip olduğu insan haklarını hem de bireyin yaşa-
dığı kentin içinde bulunduğu kentsel toplumun 
üyesi, kentlisi olarak, o kentin kentsel ve çevresel 
değerleri üzerindeki haklarının tümünü kapsa-
maktadır.

Şehir de hukuki düzenlemeleri derleyip 
toplayan ve üye tüm ülkelerde şehrin ve şehirli-
nin haklarının kabul edildiği Avrupa Kentsel Şar-
tı imzalanmıştır.

Avrupa Kentsel Şartın ana hedefi, hemen 
her ülkede uygulanabilir, iyi bir kent yönetimi 
için gerekli ilke ve yükümlülükleri tanımlamak ve 
kentsel yaşam kalitesini artırmaktır. Şart’ın var-
lığı hem kentli haklarının ne olduğu konusunda-
ki muğlaklığın dağılmasına hem de kentli hak-
larının zihinlerde somut biçimde şekillenmesine 
yardımcı olmaktadır.

Dücane Cündioğlu,”Bir şehrin kaderini sade-
ce yönetenlerin ufku ve kalitesi değil, yönetilen-
lerin kültür ve eğitim düzeyi de belirler.” Demiştir.

 Bizde bu köşemizde bundan sonraki sayıla-
rımızda şehrin ve şehirlinin gerek yöneticisinin 
gerekse yönetilenin haklarını ve sorumlulukla-
rını somut olarak irdelemeye çalışacağız. Kalın 
sağlıcakla.. 
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ŞEHiR ve HUKUK iLiŞKiSiNDE ŞEHRiN HUKUKU iLE
HUKUKUN ŞEHRiNE GENEL BiR BAKIŞ

Prof. Dr. MEHMET FAHRETTiN ÖNDER
* SDÜ. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi, 

I. GİRİŞ
Şehir ve hukuk birbirinden ayrılmaz ve 

bütünleşmiş iki kavramdır. İnsanlar toplu halde 
yaşama zorunluluğunu görüp, bir araya gelerek 
oluşturdukları yerleşim yerlerinde hem birbirleriyle 
ilişkilerinin hem de yerleşim yerlerine olan bağlarının 
sürdürülebilirliğini hukuk sayesinde elde etmişlerdir. 
Bu yönüyle şehir demek hukuk, hukuk demek şehir 
demektir. Çünkü toplu yaşama, insanların sahip 
olduğu hak ve özgürlüklerine de bir sınır getirmiştir.  
Şehirde yaşayanların aynı hak ve özgürlüklere 
sahip olduğunda, birinin hakkının sınırı diğerinin 
aynı konudaki hakkıyla sınırlı olacaktır. Bunu da 
menfaatler dengesiyle toplumsal düzen kuralları 
sağlanmaktadır. 

Topluluktan topluma gidişte, başta din, ahlak, 
görgü ve hukuk kuralları şeklinde bir sosyal düzen 
kurulmuş ve toplumsal düzen kurallarının önemli 
bir bölümünü içeren hukuk kuralları sayesinde de 
topluluğun olduğu yer olan şehirler var olmuş ve 
varlıklarını da  hukuk sayesinde sürdürmektedirler. 

Tarihi süreçte toplu yerleşim yerleri ağırlıklı 
olarak “kent” olarak ‘KAYA, 2007: 7, KAYA/ŞENTÜRK/
DANIŞ/ŞİMŞEK, 2007: 9) adlandırılmakta ise de biz 
yazımızda aynı anlama gelen “şehir” kavramını 
kullanacağız.

İnsanların yerleşim yerleri sadece şehirler 
değildir. Köy ve kasaba şeklinde yerleşim alanları 
da bulunmaktadır. Ancak tüm hukuki ilişkiler ağının 
gerçekleştiği ve yürütüldüğü yerlerin şehirler olması 
nedeniyle biz burada hem şehirden hukuka hem 
de hukuktan şehre bakacağız. Buna bakarken 
de tabiri caizse, yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk 
mu yumurtadan çıktı anlamına gelen şehir mi 
hukuku doğurdu yoksa hukuk mu şehri meydana 
getirdi demeyeceğiz. Her ikisinin de doğruluğunu 

görüp şehir ekseninde hukuki ilişkilerin sebep ve 
sonuçlarına etki eden en başta şehirli, sonra yerel 
yönetici, merkezi yönetici, yerel ve merkezi siyasi 
iradenin, şehir hukukuna ve hukukun şehrine ne 
gibi olumlu yada olumsuz etkilerinin bulunduğunu 
hukuki gözle kısaca değerlendireceğiz. 

II. ŞEHİR HUKUKUNUN MUHTEVASI
VE İLİŞKİLİ HUKUK BİLİMLERİ
Gerek özel hukuk bilim dalları gerekse de kamu 

hukuku bilim dallarının birçoğunda hukuki ilişkiler, 
şehir ve şehirli eksenli olup hak ve yükümlülükler 
içermektedir. Dolayısıyla her bir hukuk dalından şehir 
hukukuna bakılabilir. Ancak bu ayrı ayrı makalelere 
konu olacak kadar geniştir. Bu açıdan biz bu 
çalışmada sadece özet şeklinde şehir hukukuna 
kavramsal bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz. 

1. Şehir Hukuku ve Medeni Hukuk İlişkisi

Kişiler arası ilişkilerin hukuku olan medeni hukuk, 
kelime anlamında şehir anlamına gelen “medine” 
kelimesinden türetilmiştir. Medeni kavramıyla, 
kırsallıktan kurtulmuş şehirleşmiş ve uygar kişiler 
kastedilmektedir. Yabancı hukuklarda da “city”, 
“civilization” “citizen” “polite” kavramları da aynı 
anlamda kullanılmaktadır. Dolayısıyla medeni 
hukukun kişiler, aile, borçlar, eşya ve miras hukuku 
ilişkileri, şehir hukuku içinde gerçekleşmekte ve adeta 
şehir bu ilişkiler yumağının oluştuğu yer olmakta ve 
varlık kazanmaktadır. Öyleyse burada şehir sadece 
fiziki bir mekânı içermemekte, şehirlileşme veya 
kentlileşme, (KAYA, 2007: 117) olarak ifade edilen 
sosyal, kültürel, sosyolojik, siyasi, ekonomik, dini tüm 
faktörleriyle bütünleşmiş adeta ruhu bulunan bir 
varlık niteliği kazanmaktadır. Bu husus, 14. yüzyılda 
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İbni Haldun’un “Mukaddime”sinde yer verdiği 
şehir ve toplum ilişkilerinin anlatıldığı “umran” 
kavramında da benzer şekilde ifade edilmiştir 
(ÖKMEN/GÖRMEZ, 2010: 488, ATEŞ/UTKAN, 2017: 
220).  Hatta roma hukukunun başlangıcında hukuk, 
sadece etrafı surlarla çevrili alan içinde yaşayan 
kişilere uygulanan “ius civile” idi.  

Şehir hukuku, içinde sadece şehirlilerin 
haklarının yer aldığı bir sistem değildir. Bilakis 
tüm temel haklar vardır ve önceliklidir. Ancak tüm 
şehirlilerin de aynı haklara sahip olduğu dikkate 
alındığında, aynı derecede borç ve yükümlülükleri 
de içinde barındırmaktadır. Yükümlülüklerin dikkate 
alınmadığı sadece hakların öne çıkarıldığı bir 
sistem, şehir hukuku olarak adlandırılamaz. Türk 
Medeni Kanunu m. 683 ve devamındaki mülkiyet 
hükümleri ile 737 ve devamındaki komşuluk hukuku 
hükümlerinin en iyi uygulama alanı bulacağı yer, 
şehir hukukudur desek yanlış olmaz. Dolayısıyla 
haklarımız, yükümlülüklerimizi unutturmamalıdır. 

Şehir hukuku içinde günümüz itibariyle medeni 
ve borçlar kanunları dışında, dikey yapılaşmada 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu mülkiyet devirlerinde 
2644 sayılı Tapu Kanunu hükümleri de mülkiyet 
hukuku içinde bireysel hak ve özgürlüklerin kullanımı 
ve sınırlarını düzenlemektedir. 

2. Şehir Hukuku- İmar Hukuku İlişkisi

 Şekilsel olarak şehir hukuku denildiğinde en çok 
kullanılan kavramın, şehrin yapısıyla ilgili hukuki 
ilişkileri içeren “imar hukuku” olduğu görülecektir. 
Ancak şehir hukukunun sadece imar hukukundan 
ibaret olmadığı açıktır. İmar hukukunun ağırlıklı 
olarak yer alması, şehir hukukunun şehrin fiziki 
olarak görünen yüzünü ortaya koymaya yaradığını 
ve kuruluş hikayesini gösterdiğini söylemek 
yanlış olmayacaktır. Tarihte şehirlerin doğuşuna 
bakıldığında bir arada yaşama gerekliliğinin, 
güvenliğin sağlanması ve korunma amacıyla, 
çoğunlukla çevresinin surlarla çevrilmiş ve bir 
sınırlandırılmıştır. İstanbul buna en güzel örnektir. 
Şehirlileşmiş şehirlilerin, zamanla şehirlere ruh 
katacak olan ortak kullanım alanları olan yolları, 
hamamları, sarayları, okulları, ibadet binaları, spor 
alanları, yeşil alanları yaparak devam ettirdikleri 
süreç, ortak ihtiyaçlara göre şekillenmiş planlı 
yerleşim alanlarına dönüşmüştür. Burada imar 
hukuku ve  medeni hukuk, mülkiyet hukukunun hak 
ve özgürlüklerine sınır çizmekte ve taşınmazlara 
ilişkin bireysel tasarrufların ancak şehir içinde belli bir  
yerleşim planına göre yapılmasını sağlamaktadır. 
Öyle ki bir taşınmaz mülkiyetine sahip birey, 

meskenini dilediği yere, dilediği genişlik ve 
yükseklikte yapamamakta ancak imar hukukunun 
o şehre özgü uygulamasına göre yapabilmektedir. 
Tabiri caizse, şehirliler, kendi elleriyle kurarak 
şekillendirdikleri (KARASU, 2008: 45) fiziki mekanları 
olan şehirlerini, imar hukukuna tabi olarak kendileri 
şekillenir (ŞAHİN, 2013: 6) hale gelmiş olmaktadırlar. 
Bu anlamda, kişilerin şehirler üzerinde şehirli hakları 
kadar, şehirlerin de kişiler üzerinde şehir hakları 
vardır sözü, yerli yerinde anlamlı bir söz olmaktadır.  
Bu düşünce, şehir hukuku imar hukuku ilişkisinde hem 
toplumsal sözleşme kuramına uygun hem de,  İbni 
Haldun’un Mukaddime’sindeki “sebebi asabiyet” ile 
ifade edilen (ATEŞ/UTKAN, 2017:222)  dayanışma 
sonucu oluşan bir toplumsal düzene de uygundur. 
Her iki fikrin bileşimi, şehirli ve şehir haklarını 
ve yükümlülüklerini içine alan şehir hukukudur. 
Çünkü o şehirde yaşayan şehirlinin şehir hukuku 
kapsamında şehirden beklediği haklar ile o şehrin 
o kişiden beklediği haklar birbiri içine girmekte ve 
tüm şehirlilerle birlikte bir bütün olmaktadır. İşte 
şehir hukuku bu anlamda hak ve yükümlülüklerin 
birlikte uygulandığı yerin hukuku olmaktadır. Örnek 
olarak ben mülkiyetimdeki bir binaya çatı katı inşa 
edersem, komşum olan kişinin çevreden yararlanma 
hakkına zarar vermiş olduğum gibi, şehrin planlı 
yapısını bozmak olarak da şehrin hakkına zarar 
vermiş olmaktayım. 

3194 sayılı İmar Kanunu, kanun koyucu tarafından 
tüm şehirlerde uygulanmak üzere yürürlüğe 
konulmuştur. Kanunla, şehir-hukuk ilişkisi en iyi şekilde 
işleyecek ve şehirlilerin en azından şehirde sağlıklı, 
güvenli, huzurlu ve rahat yaşamaları sağlanacaktır. 
İmar mevzuatı hükümleri, genel soyut ve sürekli 
olacak şekilde tüm şehirlere uygulanmaktadır. İmar 
mevzuatı bu anlamda, ortak aklın ürünü ve olması 
gereken en iyi uygulama anlamına gelen şehrin fiziki 
standartları demektir. İmar mevzuatını standartlar 
olarak değerlendirmemize rağmen, şehirlerde 
problemlerin bitmemesinin sebebi, imar mevzuatı 
hükümlerinden değildir.  Uygulayıcıların uygulama 
yöntem ve anlayış farkındandır. Kanunun çok iyi 
olması yeterli değildir. Önemli olan uygulayıcılar 
elinde nasıl uygulandığıdır. Kanunun 1985 yılından 
bu yana geçen yürürlük sürecinde onlarca yeni 
değişikliklere rağmen şehir hukuku anlamında tabiri 
caizse ruhi daralmaları bitmemiş, bilakis artmıştır ve 
fiziki planlı kalkınmayı sağlayan şehir sayısı istenilen 
kadar olmamıştır.  Bunun sebepleri neler olabilir 
diye şehir hukuku gözüyle meseleye baktığımızda; 
yerel yönetimlerde çalışmış, birçok ülke şehirlerini 
gezmiş biri olarak kanaatimce en başta gelen 
sebebi, şehirde yaşayan veya yaşamak için gelen 
kişilerin, başta imar hukuku olmak üzere şehir 
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hukukunu ekonomik, ticari ve siyasi olarak kanun 
koyucuya karşı hakların sınırlarını zorlamak ve 
sonunda onu kısmen de olsa elde etmiş olmalarıdır. 
Şehri, ruhu olan bir canlıya benzetmiştim. Elbisesini 
giymiş bu şehir, mecburen büyümektedir. Bazı 
şehirler normal büyürken bazıları ise tabiri caizse 
obezite gibi büyümektedir. Toplam nüfusumuzun 
neredeyse yüzde sekseni şehirlerde yaşar hale 
gelmiştir.  İşte tam bu noktada büyümeyi, elbiseyi 
değiştirmeden, aynı renkten yama yaparak planlı 
kalkınma ve genişleme olarak gerçekleştirirsek, 
problemleri azaltmış oluruz. Ancak gerek bireylerin 
şehir hukukuna uymayan veya uydurulmasına 
yönelik aşırı talepleri gerekse de fiili durumlar 
siyaseti etkilemekte ve sonucunda da hukuki 
olarak şehir hukukuna bazen aynı renkten bazen 
de farklı renkten bile elbise yaması yapılmaktadır. 
Mesela, şehrin ulaşımının deniz altından, yer 
altından, havadan yapılması, bireysel ulaşıma 
kota sınırlaması getirilmesi gibi örnekler, yamasız 
genişleme veya aynı renk yamayla büyümeye 
benzetilebilir. Yeni mahalleler kurulması veya 
bireylerin mülkiyetinde yer alan belli alanların imara 
açılması şayet şehrin bütünlüğünü bozacak veya 
tarım alanlarının azalmasına yol açacaksa plansız 
büyümeye benzetmek veya tabiri caizse şehrin 
şehirliye karşı hakkını ihlal anlamına gelebilecektir.  
Örnek kabilinden Danıştay 6. Dairesinin 18.12.2009 T. 
Ve  2007/5058 E, 2009/12254 K sayılı İlamında,

“İmar planlarının, planlanan yörenin bugünkü 
durumunun, olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin 
gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için 
coğrafi veriler, beldenin kullanılışı, donatımı ve 
mali bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma 
ve anket çalışmaları sonucu elde edilecek bilgiler 
ışığında, çeşitli kentsel işlevler arasında var olan 
ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi 
çözüm yollarını bulmak belde halkına iyi yaşama 
düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin 
kendine özgü yaşayış biçimi ve karakteri, nüfus, alan 
ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse 
çeşitli alanları arasında olan bağlantıları, halkın 
sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı 
ile ilgili konular gözönüne alınarak hazırlanması 
gerekmektedir. Anılan ölçütlere göre hazırlanan 
imar planları zamanla planlanan alandaki koşulların 
zorunlu kıldığı biçimde ve yasalarda öngörülen 
yöntemlere uygun olarak değiştirilir. Sosyal ve teknik 
altyapı alanlarının kaldırılması yönünde yapılan plan 
değişikliklerinin amaç yönünden yargısal denetimi 
bu değişikliği zorunlu kılan nedenlerin irdelenmesi 
yoluyla yapılacaktır. Bu irdelemeden sonra 
sadece plan değişikliği yapılan alanın değil plan 
bütünlüğü göz önünde bulundurularak planlanan 

yörenin tümünün çevre, ulaşım, trafik gibi ilişkilerin 
kapsamlı bir biçimde ele alınarak, kamu yararına 
uyarlık bulunup bulunmadığının araştırılması 
gerekmektedir. Ayrıca, imar planlarının yargısal 
denetimi sırasında şehircilik ilkeleri, planlama 
esasları ve kamu yararı kriterlerinin yanısıra özelliği 
itibariyle imar planının bütünlüğü, genel yapısı, 
kapsadığı alanın nitelikleri ve çevrenin korunması 
gibi olgular nedeniyle “üstün kamu yararı” ilkesinin 
de gözetilmesi zorunludur”(Danıştay Dergisi, S. 124). 
Denilerek de konu detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

Burada teori olarak akıl yürütmenin kolay 
olduğunu, oysa taşın altına elin konulması 
halinde işlerin o kadar da kolay olmadığı 
görülecektir. Zaruretler de bazen şehir 
hukukunu etkileyebilmektedir. Bu sebeple bu tür 
uygulamaların temelinde aktif rol alacakların 
şehirlilerin olması gerektiğini ve önceliği şehrin 
haklarına verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Dünyada bir çok şehir için bu anlamda rüya şehir 
veya hayal şehir gibi benzetmeler yapılmaktadır. 
Oysa o şehirlerin sistemleri incelendiğinde, bu hale 
gelmesinde o şehirde yaşayanların birçok şehirli 
haklarının sınırlanmış veya kullanımının zorlaştırılmış 
olması sonucu olduğu görülecektir. En basitinden 
kendi şehirlerimiz açısından merkezi caddelerde 
ücretli otopark sistemi getirilmesi ve ücretinin biraz 
yüksek tutularak ücretli otoparklara yaklaştırılması 
halinde, şehirli hakları zedeleniyor gibi gözükse 
de araç kirliliğinin belli bir süre sonra azalmasıyla 
adeta şehir, gerçek hüviyetine kavuşmaktadır.

Planlı kalkınma ve standartlara uygun 
şehirleşmenin geçmiş  40 yılına bakıldığında, ilk akla 
gelen imar hukuku zorlama sonuçları, 3194 sayılı 
Kanun öncesinde çıkarılan 775 sayılı Gecekondu 
Kanunudur. Bu Kanunla adından da anlaşıldığı 
gibi zaman içinde imar hukukuna hiç uymayan 
ancak fiili hale gelmiş yapıların ıslahı, tasfiyesi ve 
yeniden yapımının önlenmesi amaçlanmıştır. Bir 
diğer örnek, 2012 yılında “kentsel dönüşüm” diye 
bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Düzenlenmesi Hakkındaki Kanundur. Burada her ne 
kadar zaruret durumları esas alınmışsa da gerçek 
anlamda bir kentsel dönüşüm, şehrin bütünlüğü 
içinde tam olarak gerçekleştiği söylenemez.  Aynı 
şekilde, 2018 yılında 3194 sayılı Kanuna 7143 sayılı 
Kanunla eklenen geçici 16 madde düzenlemesiyle 
şehirli bireylere, artık imar hukukuyla bağdaşmayan 
yapılaşmalarınıza son verin, bu son olsun anlamında 
“imar barışı” getirilmiştir. Bu tür uygulamaların son 
bulmasını istiyorsak, öncelikle bir şehirli olarak kendi 
bireysel haklarımız ile şehrin bizim üzerimizdeki 
haklarını karşılaştırarak yerel yönetimlerden bir 
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şeyler isteyebilmeliyiz. 

Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi (deprem 
ve benzeri afete dayalı) mecburi farklılıkların 
azaltılması, kendi haline planlı büyümenin 
sağlanması için kanaatimce, öncelikle bireylerin 
tam anlamıyla şehirlileşmesine yönelik çalışmalar 
yapılması ve şehrin hukuku olursa şehirlilerin veya 
gelecek nesillerin hukuku olur farkındalığının 
sağlanması gerekir. Aynı şekilde siyasi iradenin 
de siyasi gerekçelerle bu tür uygulamalara fırsat 
verecek tavırlar sergilememesi gerekir. Yanlışı 
başlatan ve ısrarla hukukileştirmek isteyen şehir 
hukuku süjelerine aynı kararlılıkla karşı konulmalı, 
yanlışa yanlışla cevap verilmemeli ve bunun şehirde 
yaşayan diğer kişilere yapılmış bir haksız fiil gibi 
algılanması sağlanmalıdır.  

İmar hukukuyla bağlantılı ve şehir hukukuna 
bütünleştiren geliştiren diğer mevzuatlara bakacak 
olursak, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2985 
sayılı Toplu Konut Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Kanunu, 1164 sayılı Arsa Üretimi Kanunu örnek 
olarak verilebilir.  Şehir hukukunun en önemli unsuru 
olan imar hukuku içine, fiziki şehre ruh katan, 
tarihi, kültürel ve sanatsal yapıların korunması da 
girmektedir. Bu husus 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını  Koruma Kanunuyla düzenlenmiştir.   

3. Şehir Hukuku- Çevre Hukuku İlişkisi

Çevre hukuku ile imar hukuku arasında sıkı ilişkiler 
mevcuttur. Adeta çevre hukuku imar hukukunu 
tamamlamaktadır.  Yaşama hakkının şehre bakan 
yönü, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkıdır. 
1982 Anayasasının, “Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin 
Korunması” başlığı ile 56. maddesinde düzenlenen 
çevre hakkı, Anayasasının “Sosyal ve Ekonomik 
Haklar ve Ödevler” bölümünde yer almıştır. Bu 
madde; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 
Devletin ve vatandaşların ödevidir.” hükmünü 
getirerek çevre hakkına geniş bir çerçeve çizmiştir.  
Aynı şekilde Anayasanın 23. Maddesinde de sağlıklı 
ve düzenli şehirleşme ilkesine de yer verilmiştir. 
Bu maddeye göre çevre hakkının korunması, 
merkezi idareyle birlikte hem yerel idarenin hem 
de şehirlilerin görevidir. Çünkü insanın yaşaması 
için hava, su ve mekana ihtiyacı vardır. Hava, su 
ve toprak çevre olarak adlandırıldığında insanın 
en temel hakkı da sağlıklı çevrede yaşama hakkı 
olmaktadır. Bu anlamda çevre kirliliği, hava, su, 
toprak gibi etrafımızı saran, tüm canlılar gibi 
şehirde yaşayanların sağlık ve çevresel değerlerini, 

ekolojik dengesini bozan her türlü olumsuz etkendir. 
2872 sayılı Çevre Kanunu ile düzenlenmiştir. 
Şehir hukukunun önemli parçalarından biri olan 
belediyeler için çevre hukukuna ilişkin olarak 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine 
göre, belediye zabıtası, kentin esenlik, huzur, 
sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olduğu   
belirtilmektedir. Belediyelerde söz konusu 
yasaklara uymayanları, diğer bir ifade ile belediye 
suçu işleyenleri araştırmak, engellemek ve kimi 
durumlarda da cezalandırmak için gerekli işlemleri 
yapmak işi de bir kolluk gücü olarak belediye 
zabıtasına düşmektedir.  Belediyeler bakımından bu 
görevler, bir taraftan şehirlilerin haklarını korumak 
olurken, bir taraftan da her bir şehirlinin bu konudaki 
yükümlülüklerini oluşturmaktadır.  

4. Şehir Hukuku- Yerel Yönetim Hukuku İlişkisi

Şehrin neyine bakarsak bakalım hukuk karşımıza 
çıkar. Yukarıda fiziki mekan olarak baktık ve en başta 
imar, akabinde çevre mevzuatıyla karşılaştık. Şehre 
yönetim olarak bakarsak da hukuki kişilik olarak 
belediye yönetimini görürüz.  Gerek 5393 gerekse 
de büyükşehirler için 5216 sayılı Kanunlar, yerel 
yönetim olarak şehir hukukuna dahil olmaktadır.  
Ayrıca merkezi idare anlamında 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu da 
yerel yönetim hukukunun kaynakları arasında yer 
almaktadır. 

Şehir bazında hukuki faaliyet gösteren kişi ve 
kurumların, şehrin konu ve sorunlarını çözmeye 
yönelik sürdürdükleri yerel iktidar çabaları yerel 
siyaset(ÖNDER, 2007: 188, AKDOĞAN, 2006: 
17) olarak adlandırılır. Yerel siyaset aynı şekilde 
kaynak kullanma, karar alma ve güç kullanabilme 
yanında yerelin etkin kılınmasına yönelik genel 
siyaseti ve genel kararları etkileme faaliyetlerini de 
içerir (ŞENTÜRK, 2006: 35). Yerel yönetim hukuku 
anlamında bu etkileme yanlış değildir. Siyasetin 
tabiatı gereğidir. Ancak problem, şehir hukuku 
içinde özelikle şehrin yapısını bozacak yukarıda 
belirttiğimiz az da olsa imar hukukuna aykırı işlemler 
ve bunların belli bir yerde yasallaştırılmasıdır. 
Aslında bunu isteyenler, şehre zarar verdikleri kadar 
kendisine de uzun vadede zarar vermektedirler. 
Hukukta koruyucu haklar kadar dayanışma hakları 
da bir o kadar önemlidir. Dayanışma hakları, diğer 
tüm insan haklarının ortak özelliği olan yaşama 
hakkını ortak paydada birleştirmektedir. Tabiri 
caizse kardeşlik haklarıdır. Bana yapılan iyi ise 
başkasına yapılan da iyi olmalıdır. Benim yaptığım 
bana iyi başkasına kötü ise, bunun dayanışma 
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hakkı ile bağdaşır yanı yoktur. Dayanışma hakları, 
diğer tüm insan haklarının da korunması için ortak 
gözetim, işbirliği ve dayanışmayı gerektirdiğinden 
şehir hukukuna uymayan uygulamalara karşı 
birlikte mücadele etmeyi gerektirmektedir.    

III. ŞEHİRLİ HAKLARININ KULLANIMI VE 
HUKUK ŞEHRİNE DÖNÜŞÜMÜ

1. Temel Şehirli Hakları

Şehirli (kentli) hakları (ÖNDER, 2007: 193) insan 
haklarının şehir-şehirli boyutunda karşımıza 
çıkanlarıdır. Şehirde bulunmanın verdiği, aslında 
bireysel olarak da var olan hakların şehir yönüyle 
birlikte kullanılmasını sağlayan haklardır. 
Dayanışma hakları içinde yer alan haklar olarak 
da görülebilir. Dolayısıyla şehirli hakları, insan 
haklarının özel bir türü olmaktadır (ÖNDER, 2007: 
194, ÖNDÜL, 1998: 4, ERTAN, 1997: 39) 

Şehirli hakları, şehirde yaşamaktan kaynaklı ona 
bağlı haklar olarak başta Anayasa olmak üzere 
birçok kanuni düzenlemelerde yer almakta ve 
toplu bir sıralaması bulunmamaktadır.  Ancak ana 
başlıklar altında şu şekilde sıralanabilir.  

1. Sağlıklı ve temiz çevrede yaşama hakkı-(Anayasa 
m.56, imar ve çevre kanunları, belediye kanunu m. 
51, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu), 

2. Güvenlik hakkı- (Anayasa m.19),

3. Şehir hizmetlerine katılım ve bilgilendirme hakkı- 
(Belediye Kanunu m. 13), 

4. Konut hakkı- (Belediye Kanunu, 14, 69,  2985 sayılı 
Toplu Konut Kanunu), 

5. Kültür hakkının  korunması ve geliştirilmesi hakkı- 
(Belediye Kanunu m. 13,14,73),

6. Şehir ekonomisinin ve ticaretinin geliştirilmesi 
isteme hakkı- (Belediye Kanunu, 14, 5449 sayılı 
Kalkınma Ajansları Kanunu), 

7. Eğlenme, dinlenme, ulaşım, spor ve dinlenme 
hakkı- (Belediye Kanunu m. 14),

8. Eğitim hakkı- (Tüm eğitim mevzuatı, Belediye 
Kanunu m. 14), 

9. Yerel yönetimleri seçme ve seçilme hakkı- (Tüm 
seçim mevzuatı),

Yukarıda sayılan hakları çoğaltmak mümkündür. 
Ancak burada önemli olan bu hakların tüm 
şehirlilerin hakkı olduğu için, bir kişinin aynı konudaki  
hakkı, diğeri için yükümlülük oluşturmasıdır. Şehirli 
haklarının toplu olarak değerlendirildiği ve metin 

halinde ortaya konulması bağlamında 1992 yılında 
Avrupa Konseyince Strasbourg’da kabul edilen 
“Avrupa Kentsel Şartı” önemli bir metindir.  Söz 
konusu Metin, fiziki şehir çevresinin ve mevcut konut 
stokunun iyileştirilmesi, yerleşmelerde sosyal ve 
kültürel olanakların yaratılması, toplumsal kalkınma 
ve halk katılımını esas almaktadır.  Aşağıdaki gibi 13 
maddelik  ilkeleriyle ve 20 maddelik deklarasyonu 
ulusal mevzuatlara yol göstermektedir.  

Avrupa Kentsel Şartında yer alan 13 ilke ve 
20 maddelik haklar aşağıdaki gibidir.

1.Ulaşım ve dolaşım, 2. Kentlerde çevre ve doğa, 
3. Kentlerin fiziki yapıları, 4. Tarihi kentsel yapı mirası, 
5. Konut, 6. Kent güvenliğinin sağlanması ve suçların 
önlenmesi, 7. Kentlerdeki özürlü ve sosyo ekonomik 
bakımdan engelliler, 8. Kentsel alanlarda spor ve 
boş zamanları değerlendirme, 9. Yerleşimlerde 
kültür, 10. Yerleşimlerde kültürler arası kaynaşma, 11. 
Kentlerde sağlık, 12. Halk katılımı, kent yönetimi ve 
kent planlaması, 13. Kentlerde ekonomik kalkınma 
ilkelerinden oluşmaktadır. 

Deklarasyonlar ise aşağıdaki gibidir.  

1. Güvenlik, 2. Kirletilmemiş, sağlıklı bir çevre, 
3. İstihdam, 4. Konut, 5. Dolaşım, 6. Sağlık, 7. Spor 
ve dinlence, 8. Kültür, 9. Kültürler arası kaynaşma, 
10. Kaliteli bir mimari ve fiziksel çevre, 11. İşlevlerin 
uyumu, 12. Katılım, 13. Ekonomik kalkınma, 14. 
Sürdürülebilir Kalkınma, 15. Mal ve hizmetler, 16. 
Doğal zenginlikler ve kaynaklar, 17. Kişisel bütünlük, 
18. Belediyeler arası işbirliği, 19. Finansal yapı ve 
mekanizmalar, 20. Eşitlik şeklindedir. 

Her bir şehirli hakkının kullanımı, hakkın 
mahiyetine ve hukuki ilişkinin niteliğine göre en az 
bir başka kişinin bulunmasını gerektirebileceği gibi 
tamamen bireysel de olabilir. Tamamen bireysel 
olması kullanımının sınırsız olduğu anlamına 
gelmeyecek, bilakis şehir hukuku bunun sınırını 
çizecektir.  

2. Şehirli Haklarının Kullanılış Biçiminden Oluşan 
Hukuk Şehri

Şehir hukukunun, şehre ruh katan özellikleri 
içinde barındırdığını hak temelli olsa da, tüm 
şehirlilerin de aynı haklara sahip olduğunun 
bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini ve bunun 
şehir hukuku anlamına geldiğini belirtmiştik. Ancak 
hukuk şehri kavramı literatürde pek kullanılan 
bir kavram değildir. Bir hukukçu olarak aslında 
hukuk şehri kavramının da artık kullanılması 
gerektiği kanaatindeyim. Bu kavram şehir hukuku 
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uygulamalarının sonuçlarına göre hak edilmiş bir 
sıfat olarak kullanılabilecek bir kavramdır. 

Hukuk şehrinde;

-Şehirliler sağlıklı ve temiz çevrede yaşamak 
için çevreye ve sağlığa zarar verici iş ve eylemler 
yapmazlar ve bilinçlidirler. Yerel yöneticiler de 
yapmalarına fırsat vermezler. Yapılmışsa da hem 
şikayet hakkı kullanılır hem de gereken idari tedbirler 
uygulanır.

-Ceza hukuku kuralları, disiplin hükümleri, zabıta 
hizmetleri en iyi şekilde çalışır. Hem kişiler suç 
işlenmesine yol açacak tedbirsizlikler yapmazlar, 
hem de güvenlik güçleri buna fırsat vermezler.

-Yerel hizmetlere katılım şeffaftır, bilgilendirmeler 
yeterli ve zamanındadır. Denetim mekanizmaları 
çok iyi çalışmaktadır.

-Konut hakkı, planlı büyümeye bağlı olarak gerek 
merkezi yönetim gerekse de yerel yönetimin 
koordinesinde imar mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde kullanılmaktadır. 

-Şehrin canlı bir varlık gibi vücut bütünlüğün 
sağlayan sosyal ve kültürel değerlerinin 
korunmasına hem şehirliler hem de merkezi ve yerel 
yöneticiler sahip çıkmaktadırlar. 

- Eğlenme, dinlenme, spor, ibadet, ulaşım gibi haklar 
şehirliler tarafından rahatça kullanılmakta, aynı 
konudaki başkasının haklarına riayet edilmekte en 
basitinden yaya hakkı farkındalığı aşikardır. 

Hukuk şehrinde kamu düzeni sağlanmıştır. Hukuk 
şehri, huzur şehri anlamına gelmektedir. Şehirlinin 
yerel ve merkezi yöneticilerinden memnuniyet oranı 
çok yüksektir. Yerel yönetimlerde toplam kalite 
yönetimi uygulanmaktadır.  

Tıpkı, rüya şehir, yaşanabilir şehir, marka şehir, 
finans merkezi şehir, tahkim merkezi şehir, teknoşehir, 
spor merkezi şehir, fuar merkezi şehir, uzay merkezi 
şehir,  termal şehir  gibi özellikleriyle tanınan şehirler, 
hukuk kurallarına riayet üstünlüğü ile niye hukuk  
şehri olarak tanınmasın. Dolayısıyla tüm toplumsal 
düzen kurallarının hakim olduğu bu şehirler de hukuk  
şehirleri olabilir. İstenirse başarılabilir. 

Bilindiği üzere marka, mal veya hizmetlerde ayırt 
edici işaret olarak 6769 sayılı Kanun kapsamında 
ticarette kullanmaktayız. Uzun zamandır hukuk 
ve işletme bilimi temelinde, şehirlerin de diğer 
şehirlerden ayırt edilmesine yönelik merkezi ve yerel 
yönetimlerin gayretleriyle bazı şehirlerimiz belirli 
özellikleriyle “marka şehir” (UYAR, 2018: 468) yarışına 
girmişlerdir. Dünyada Londra finans merkezi, Paris 

tahkim merkezi, Frankfurt havayolu aktarım merkezi, 
Hollywood film merkezi şeklinde marka şehir olarak 
anılmaktadır. Ülkemiz bakımından her ne kadar 
yeni olsa da Gaziantep, Kocaeli, Denizli, Bursa, 
İstanbul marka şehir anlamında örnek verilecek 
şehirlerimizdendir.  Burada ayırt edici özellik, sanayi 
olabilir, ticaret olabilir, finans olabilir, tahkim olabilir, 
teknoloji olabilir. İşte tam bu noktada şehirlerimiz 
için şehir hukuku anlamında hukuk uygulamalarıyla 
marka şehir olabilirler. Mesela suç işleme oranlarının 
çok düşük olduğu, dava sayılarının az olduğu, 
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin işletildiği 
ve uyuşmazlıklarda çözüm süresinin kısa zamanda 
bitirildiği, işsizlik sorununun az olduğu, bilgilendirme 
ve denetim mekanizmalarının iyi işlediği, onaya 
tabi işlemlerde gecikmenin yaşanmadığı, idari 
para cezalarına az rastlanıldığı, toplam kalite 
yönetimlerinin uygulandığı şehirlere, biz hukuk şehri 
diyebiliriz. Merkezi veya yerel yönetimlerin amacı, 
tüm toplumda hukuku hakim kılmak olduğuna göre, 
toplu yaşanılan şehirler bakımından bunu başarmak, 
en başta her bir şehirlinin gayreti ve bir o kadar da 
merkezi ve yerel yöneticilerin adaletli yönetimleri 
sayesinde sağlanabilecektir. Merkezi yönetim, turizmi 
teşvik edebiliyor, ihracatı teşvik edebiliyor, istihdamı 
teşvik edebiliyor. Öyleyse hukuk uygulamalarıyla 
huzur şehri olmuş şehirleri de teşvik edebilmelidir.   

Adalet Bakanlığının davaların hedef sürede 
bitirilmesi projesinde pilot şehir uygulaması hukuki 
şehir uygulamasına bir örnektir. Hukuk şehri 
uygulamalarına  bu anlamda ben de bir örnek 
vermek istiyorum. Gençlerimiz sosyal medyayı 
çok iyi kullanmaktadırlar. Gençlerimiz aynı şekilde 
haklarını çok iyi bilmektedirler. Aile içi ilişkileri ayrıca 
bunun ispatıdır. Bu gençlerimiz, bazı merkezi 
veya yerel uygulamalara bazen fazlasıyla tepki 
göstermektedirler. Bu talep ve hassasiyetlerini 
sorumluluk alarak onlara yaşatmak geçmişle 
geleceğe bir köprü olacaktır. Hak temelli olmak ve 
yükümlülükleri ikinci plana atmak çözüm değildir. 
Mesela, yeni evlenenlerde son yıllarda boşanma 
oranlarının yüksekliğinin temelinde eşlerin birbirlerine 
sadece hak temelli bakmaları yatmaktadır. Aslında 
her iki taraf yükümlülüklerini yerine getirse zaten 
geriye hakları kalacak ve itiraz edilecek konu da 
kalmayacaktır. Bu benzetmede olduğu gibi, genç 
şehirlilerin gerçek anlamda şehirlileşmeye daha 
fazla katkı yapacağına inandığım bir yöntem olarak, 
örnek olması ve sonuçlarının değerlendirilebilmesi 
için, “genç yöneticiler şehri” şeklinde bir uygulama 
yapılabilir. Liyakat esas alınmak şartıyla  pilot şehir 
uygulamasıyla en genç vali, en genç belediye başkanı, 
gençlerden oluşan meclis üyeleri,  gençlerden oluşan 
mahalle muhtarları, gençlerden oluşan siyasi parti 
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yöneticileri, gençlerden oluşan alt kademe idari 
yöneticileri seçilebilir veya atanabilir. Böylelikle hep 
hak temelli eleştirmeyi seven gençlerimiz, şehirde 
hakkı kullananların karar vericileri konumunda 
olduklarında, hakkı birlik ve beraberlik içinde hakim 
kılmakla hukuk şehrine örnek olabilirler. Siyasi 
partilerde gençlik kolları uygulaması,  genç yönetici 
ve iş adamı dernek faaliyetleri ve genç yönetici okulu 
projeleri şeklinde güzel örnekler bulunmaktadır. 
Bu şekildeki uygulamalar, şehir hukuku ve hukukun 
şehri kültürünü sorumluluk hukuku çerçevesinde 
geliştirecek ve küçükten büyüğe herkesi mutlu 
edecek ve şehrini benimsetecektir.   

V.  SONUÇ

Dünyada var olan her şeyin temelini insan 
oluşturur. Dolayısıyla değer ifade eden her şey insan 
olursa bir anlam ifade eder. Şeyh Edebali’nin “insanı 
yaşat ki, devlet yaşasın” dediği gibi toplu halde 
yaşama zorunluluğunun devamı da toplumsal düzen 
kurallarının şehirde hakim kılınmasıyla sağlanacaktır. 
Şehirlerimiz geçmişten günümüze nasıl geldiyse 
geleceğe de şehrin hukuku- hukukun şehri ilişkisinin 
çok iyi işlemesiyle gidecektir.   

Şehirde yaşayan bireylerin tam anlamıyla 
şehirlileşmesi, medeni hukuk, imar ve çevre hukuku 
ve yönetim hukukunu içine alan şehir hukukunu tam 
benimsemeleriyle mümkün olacaktır. 

Şehir hukuku yeterince benimsenmediği içindir 
ki belli zamanlarda hep imar affına yol açan 
düzenlemeler yapılmaktadır. Tüm bunların azalması 
ve olmaması için de herkesin şehir hukukunun 
ruhuna uygun davranması gerekmektedir. Aynı 
şekilde siyasi iradenin de siyasi gerekçelerle bu tür 
uygulamalara fırsat vermemesi gerekmektedir. 
Yanlışa yanlışla cevap verilmemelidir. 

Şehirli haklarının, şehirde yaşayan herkesin 
hakkı olduğu bilinci yerleştirilmelidir. Şehirli hakları 
dayanışma hakkı içinde kaldığı sürece şehirli-
şehir bütünlüğünü sağlar ve şehir hukuku adını alır. 
Şehir hukuku şehrin, tarihini, kültürünü, sosyolojisini, 
ekosistemini şehirliyle birlikte koruyorsa bir 
anlam ifade eder. İşte şehir hukuku amacına 
uygun uygulandığında, şehirli şehrinden, yerel 
yöneticisinden ve hemşehrilerinden memnun 
kalacaktır. İşte bu durumda ortaya hukuk şehri 
çıkacaktır.  Hukuk şehri de şehirleri marka şehir 
yapan bir başka ayırt edici özellik olarak literatüre 
girecektir.  Hukuk şehri, şehir hukuku olmadan 
doğmaz. Öncelikle şehir hukuku tüm hukuki ilişkinin 
taraflarınca benimsenecek  ve standartlara uygun 

uygulanacaktır. Bu şekilde hukuki uygulamanın 
yapıldığı şehir, hukuk şehri olacaktır.  

Şehir hukuku hukuk şehri ilişkisine katkı yapacak 
bir yöntem olarak, valisinden, belediye başkanından 
meclis üyelerinden, alt kademe yöneticilerinden, 
mahalle muhtarına kadar bir bütün halinde “genç 
yöneticiler şehri” uygulaması yapılabilir. Bu yöntemin 
bir şehirde pilot uygulamasıyla, gençlerin de şehir 
hukukuna aktif katılımı sağlanmış olur. Her ne kadar 
gençlerin bazı alanlarda bu şekilde yönetime dahil 
olduğu uygulamalar bulunsa da bu denli  tüm 
yönetim kademesi örneği yoktur.  Bu şekilde olması 
halinde gençler daha fazla sorumluluk alacaklar ve 
hemşehrileri de bu sorumluluğa ortak olacaklardır.  
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KLASİK YEREL YÖNETİM ANLAYIŞINDAN
DİJİTAL BELEDİYECİLİĞE DOĞRU

BİR YÖNETİM ANLAYIŞI İÇİN GERİ KALMAYALIM

Dr. iSMET TiTiZ

Şehirli olmak ya da şehirde yaşamak çeyrek asır 
önce olduğu gibi bir ayrıcalık değil; şehirlerimiz ar-
tık birçok zorluk ve sıkıntıların yaşandığı bir yaşam 
alanımı olmuştur. Şehir, önceleri birçok imkânın 
sağlandığı, hayatın kolaylaştığı, çevresinde ya-
şamsal hayatı tehdit eden unsurların çok az ya da 
hemen hemen hiç olmadığı alanlar olarak bilinirdi. 
Fakat şehirlerdeki aşırı nüfus artışı, hızlı gelişmelerle 
yaşanan çarpık kentleşmeler, insanların hayalinde-
ki şehirler yerine beton yığınların, çevresel atıkların 
çokluğuna, gürültü ve huzurun kalmadığı alanlar 
yerleşimler ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler şehirlerde 
yaşayan bireylerin talep ve beklentilerindeki değiş-
melerin oluşmasına ve şehir yönetimlerinden bek-
lentilerinin de değişmesine neden olmuştur. Fakat 
değişmeyen bir gerçek var ki, bir şehirdeki yaşam 
standardının iyi ya da kötü olması sadece mahalli 
idarelerin yönetimine bağlı olmamakla birlikte, her 
zaman belediyenin iyi ya da kötü yönetimi olarak 
algılamıştır. Diğer kamu kurum ve kuruluşların gö-
revlerini çağdaş düzeyde yerine getirmemeleri bile, 
sonuç olarak belediye faaliyetlerine, belediyeler 
hakkındaki değerlendirmelere yansımaktadır. 

Bilgi ve teknolojideki gelişmeler, şehirlerdeki 
yaşamı, imkânları olanları için şehir dışına taşıma 
ve şehir alanından uzak yerlerde yaşamayı aratır 
duruma getirmiştir. Bu anlayış bazen belediyeci-
lik hizmetlerini kolaylaştırır, bazen de belediyeci-
lik hizmetinin daha geniş alanlara yayılmasına ve 
fazla efor gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. Dijital 
dünya, her alanda birçok işleri kolaylaştırdığı gibi 

insan hayatına yönelik kolaylaştırıcı hizmetleri de 
hızlandırmıştır. Bu hızlandırma yöresel ya da böl-
gesel insan ufuk anlayışını, yaşam tarzını, beklen-
tisini farklı şekillerde geliştirmiştir. Dolayısıyla büyük 
şehirlerde yaşayanlar ve dijital hayatın içine fazla 
girmiş insanların beklentileri, gelişmelere paralel 
olarak değişmiş ve hızlanmıştır. Bu durumda be-
lediyecilik hizmetlerinin dijital, ekolojik, ekonomik 
ve hızlandırma düzeyini geliştirme ve ilerletmeyi 
zorunlu kılmaktadır. Günümüzün en çok kullanılan 
akıllı şehirler ya da dijital şehirler kavramının altını 
doldurma çalışmaları hızlanmıştır. 

Akıllı şehirleşmede, ekolojik dengenin koruna-
rak, çevresel sorunların giderilmesi, atıkların ber-
taraf edilmesi, sivil toplum kuruluşları (STK), diğer 
kamu kuruluşları ile ortak yönetişim anlayışı ön pla-
na çıkmaktadır. Bu açıdan şehir yönetimlerinde yeni 
akıllı yönetim ve dönüşüm sürecinin oluşturulması 
bakımından birçok farklı kavram ve yaklaşımlar 
zikredilmektedir. Bu yaklaşımların tamamı, temelde 
belediyecilik faaliyetlerinin temel unsurlarının farklı 
bir şekilde ön plana çıkarılmasından ileri gelmekte-
dir. Aslında tümü yöresel ya da bölgesel gelişmişlik 
düzeyine göre, yaşayanların beklentilerinin yansı-
ması olarak değerlendirilebilir. İşte bu konuda bele-
diye ve yönetiminin hizmet sunduğu şehrin gelişmişlik 
düzeyi ile üstlenmiş olduğu fonksiyonel yaklaşımda 
etkilemektedir. Gelişmesini tamamlamamış bir böl-
ge ile tüm ülkeye hitap eden bir başkentin mutlaka 
hizmet sunumlarında farklılıklar olacaktır ve olmalı-
dır. Bu sunumların daha baskın sunum ve farklılığı da 
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farklı kavramlarla ifade edilmektedir. Günümüzde bu 
anlamda en çok kullanılan sosyal belediyecilik, eko 
belediyecilik, akıllı toplum, akıllı ekonomi, akıllı yaşam, 
sosyal yaşam vb. ifadeler çokça ifade edilmektedir.  
Belediyecilikte kullanılan yeni kavramların tamamı 
belediyelerin hizmet sunumlarındaki yaklaşımları ve 
teknolojik gelişmelerin sınır tanımadığı ve insan ya-
şam tarzının bir parçası olan yeni gelişmeler ve özgür 
yaklaşımlar daha çok etkili olmaktadır. Kavramlar 
ne şekilde veya ne ile ifade edilirse etsin, belediyele-
rin akıllı yönetişim anlayışı, belki de en etkili yönetim 
yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram-
ların neler olduğu, neden böyle ifade edildiği konu-
sunda ileriki sayılarımızda daha detaylı ele almak 
üzere konu edilecektir. 

Belediyecilik hizmetinde bir tarafının siyasi bek-
lentili olması, diğer taraftan parti taraftarı gözet-
meksizin sınırları içinde yaşayan ya da geçici olarak 
gelip hizmet alan tüm hizmet alanların beklentile-
rini karşılama gibi bir zorunluğu doğasında vardır. 
Belediyecilikte hedef, hizmet talep eden tarafların 
taleplerinin en iyi şekilde ve zamanında karşılanma-
sı ile yaşam standardının geliştirilmesi ve güzelleş-
tirilmesidir. Araç olarak, gelişen bilgi teknolojilerinin 
temelde kolaylaştırıcı olarak kullanılmasıdır. Dola-
yısıyla başarılı belediyecilik örnekleri incelendiğinde 
genellikle, ortak yönetişim anlayışı çerçevesinde bir-
çok paydaşın yer aldığı (STK, Kamu kurumları, Mer-
kezi idare, doğrudan vatandaş beklentilerini dikkate 
alan) ve teknolojik yatırımları zamanında yapan yö-
netimlerin etkin olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde belediyecilik hizmetleri yürütülme-
sinde sırın çizen birçok kanun ve uygulamalar var-
dır. Bunların başında, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 
belediye yönetimi, görev yetki ve sorumlulukları ile 
çalışma usul ve esaslarını düzenlemekte, 5018 KMYK 
merkezi yönetimle birlikte mahalli idareleri de kap-
samaktadır. Ayrıca, 5016 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Ka-
nunu, Gecekondu Kanunu, İmar Kanunu Kabahatler 
Kanunu vb. faaliyet alanları bakımından haklar ka-
zandırdığı gibi sınırlamalarda getirmektedir. Beledi-
yecilik hizmetlerinin tümünde mevzuatlar çerçeve-
sinde yürütülerek en etkin ve verimli şekilde toplum 
memnuniyeti sağlanması hedeftir.

Belediye hizmetleri her dönem mali sıkıntılarla ya 
da kısıtlı imkanlarla hizmetlerini sunmak gibi bir du-
rumla karşı karşıya kalmaktadır. Belediyeler ekip ve 

kadro olarak beli düzeyde yeterliliği ve geleceği oku-
yabilen paydaşlarla yönetişim anlayışı çerçevesinde 
çalıştığı sürece, kriz dönemlerinde kendilerine fırsat-
lar sunan ortamlar oluşturabilirler. Bu konuda görüş 
olarak birkaç öneri sunmaya çalışacağım;

1- Değişim ve gelişimin öncülerini belirleyin; 
düşünceli değişim süreci, dönüşümlerde anlamlı 
ve etkin gelişmelere gebe olacaktır. Gençlik bek-
lentileri stratejik gelişmenin ve yönelmenin temelini 
oluşturmalıdır. Geleceğin potansiyel taraftar kitlesi 
olması, teknolojik gelişmelere öncelik sağlamaları 
ve uzun süreli belediye hizmetlerinin temel alıcıları 
olacaklardır.

2- Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, 
bir gün hepimizin yaşlanacağı ve desteğe ihtiyaç 
duyacağımızı unutmadan belediyecilik hizmetle-
rini kolaylaştırıcı kılmak. Dünya nüfusunun yaklaşık 
%25’inin yaşlılık gurubu ya da desteği ihtiyaç duya-
cak kapsamda olduğunu düşünerek, hizmet müş-
teri memnuniyeti ve hizmet takdir sadakati açısın-
dan dikkate alınmalıdır.

3- Önemli yatırım planlamalarını tam olarak 
uygulamadan önce tarafların desteklerini hare-
ketlendirmeyi ve stratejik olmayı unutmayınız; ya-
pacağınız yatırımların ilk dönem sıkıntılarının so-
nuçları tam, doğru ve şeffaf bir şekilde sunulmaz 
ise, olumsuz yönleri ile aleyhinize etki bırakacaktır. 
Projelerinizde başkan olarak heyecanlı ve proaktif 
bir değişim inancını yansıtmalısınız. Yatırımları ideal 
olarak planlayınız, sonradan olabilecek değişimler 
paydaşların endişelerini artırmakla birlikte deste-
ğini azaltacaktır.

4- Yatırım ve projelerinizde etkili bir başlangıç 
olarak, değişim için güçlü bir iş organizasyonu ve 
senaryosu oluşturunuz. Yönetim, yürütme ve yasa-
ma alanlarında kilit paydaşların desteğini gerçek-
leştiriniz, tanınmış özel sektör firmaların sponsorlu-
ğunu ve medya desteğini oluşturunuz.

5- Stratejik planlama çerçevesinde, proje 
maliyet tasarrufları ya da hizmet alanların mem-
nuiyet verilerini güçlü bir şekilde oluşturun ve ön 
plana çıkarın. Belediyecilikte kamuoyu baskısı ve 
etkinliğini göz ardı etmeyiniz. Projelerinizi maliyet 
ve getiri yönünü netleştirerek vurgulayınız,

6- XY veya Z kuşağı tarafların beklentilerini 
esas alınız. Hizmetlerinizdeki sürekli iyileştirmeler ve 
kolaylaştırıcı faaliyetler maliyetleri göz ardı ede-
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cektir. Fayda maliyet analizi rakipleriniz tarafın-
dan kullanılmadan net olarak sizler otaya koyunuz. 
Genç kuşakların hızlı beklenti değişimlerinin yaka-
lanması, bazen de önden gidilmesi veya yönlendi-
rilmesi önemli bir yatırımdır.

7- Stratejik plan çerçevesinde kaynak dağılı-
mını dengeli yapınız. Proje önceliklerinizi güçlü bir 
ekip ve gerçek verilere dayanarak değerlendiriniz. 
Proje gecikmeleri, yetersiz kaynaktan yaşanacak 
gecikmeler, iyi projelerin etkinliğini azaltacaktır. 
Proje süresince projeye ek kaynak oluşturma yolla-
rını değerlendiriniz. Bütçe denkliği baskıları ve bü-
yük sermaye gerektiren projeleri tutarlı ve stratejik 
bir yaklaşımla gerçekleştiriniz. 

8- Stratejik projelerinizde çevre, can 
güvenliğini ve sosyal sorumluluk etkinliğini 
değerlendiriniz. Projelerinize gerekirse bölümlere 
ayrıma düşünceci daimî olarak alternatif değer-
lendirmelerin içinde bulunsun. Proje paydaşlarınızın 
yanlışları sizleri sorumluluktan kurtaramaz. Projele-
rinizi sorumluluk ve kalite açısından güvence altına 
alınız. Hizmet sağlamada ödül ve cezalandırma 
sistemini çalıştırınız.

9- Danışmanlık hizmetlerinde dengeli olunuz. 
Bu tür hizmet alımları seçmenler, medya, çalışanlar, 
kamu idaresi açsından her zaman izleme ve irde-
leme konusu olmuştur. Siyasi yaklaşımlar dar alan-
daki olumlu etkilere karşın, çok daha geniş kitlelerin 
hareketlenmesine ve karşı duruşuna neden olabilir.

10- Tüm çalışmalarınız için temel performans 
kriterlerinin gerçekçi olmasına ve temel verilere 
dayanmasına özen gösteriniz. Hedeflerdeki olum-
suz sapmaların savunulması zorlaştırıcı ve düzeltil-
mesi zor etkiler oluşturabilir. Bağımsız ya da ortak 
projelerde hedeflere odaklanma ve takip etmekte 
lider etkinliği önemlidir. 

11- Proje düşünce, proje sürecinin ve sonuç 
çıktı noktasına kadar tüm aşamalarında risk de-
ğerlendirme yapılmalıdır. Sosyal, çevresel, siyasi, 
teknolojik, ekonomik, jeopolitik vb. risk değerlendir-
me yapılmalı; ilgili risklere karşı koyma ya da kabul-
lenme eylemleri ve düzeyleri belirlenmelidir.

12- Kamu özel ortaklık (KÖO) projelerinde gir-
di kaynaklarının paylaşılmasında olduğu gibi, gelir 
paylaşımı da dengeli olmalıdır. KÖO hizmetlerinde 
özel sektörle birlikte, üniversiteler, STK’lar ve diğer 
kamu birimleri göz ardı edilmemelidir. Belediyeci-

likte akçeli durumlar, rakiplerce özellikle takip edi-
len durumlardır. Kişinin itibar ve etkinliğine yönelik 
en büyük darbeler bu alanda gerçekleşir.

13- Tüm yukarıda sayılan hususlar konusunda 
güçlü bir yönetişim, iletişim ağını geliştiriniz. Ortak 
yönetişimde, sürekli yeniliği destekleyen ve bazen 
de belediyeye gelir oluşturan alanların belirlen-
mesinde istekli ve dinamik yapının oluşturulması 
önemlidir. Bazen rakip kişiler sizlerin doğru karar 
almanızı ve daha dikkatli olmanızı sağlayacaktır. 
Seçmenlerinizle, çalışanlarınızla ve rakip tarafla 
barışık bir yönetim liderliği geliştiriniz.

Sonuç
Belediyecilik, hizmet sunumunda sonu olmayan 

ve her daim sınırları genişleyen hizmet alanıdır. Siyasi 
çekişmelerin yoğun yaşandığı, her yatırım ve faaliye-
tinin tartışma ve çekişme konusu olduğu kamusal ve 
siyasi bir zemindir. Yeni teknolojik gelişmeler, hizmet 
alıcıların sınırsız olan istek ve talepleri belediyecilik 
hizmetlerini zorlaştırdığı kadar, başarıldığı taktirde 
uzun süreli ve etkili bir liderlik göstermenin de alanı-
dır. Belediyecilik hizmetlerinde kaynak yetersizliği her 
daim temel mali sorun olurken, projelerin yerindeliği 
ve etkinliği de en dikkat çekici noktalardandır. Diji-
talleşme ve teknolojik gelişmeler talep hareketliliğini 
çok çeşitlendirdiği gibi sık değişimi de beraberinde 
getirmektedir. Bu gelişmeler belki de belediyeciliğin 
gelecekte yakalamakta ve yönetmekte en çok zor-
lanacağı alanlardan olacaktır.
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KAMU PERSONEL EĞİTİMİ
VE ENDERUN MEKTEBİ

Enderun Kurumsal Danışmanlık Eğitim ve Araştırma Hizmetleri

Devletin yapısal ve işlevsel özelliklerinin bü-
tününe kamu yönetimi denilmektedir. Daha 
açık bir ifade ile kamu yönetimi, “devlet ve top-
lum düzeninin kesintisiz olarak işlemesi ve ka-
munun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
mal ve hizmetlerin üretilip halka sunulmasına 
ilişkin bir sistemdir.1 Bu tanımın içeriği aslında 
kamu yönetiminin ne kadar geniş alana yayılan 
bir kavram olduğunu açıkça ortaya koymak-
tadır. Çünkü devletten, toplumdan ve bunların 
düzeninin kesintisiz olarak işlemesinden bahse-
dilmektedir. Ancak kamu yönetimi denildiğinde 
genellikle devletin yasama ve yargı unsurları 
kavrama dâhil olmamaktadır. Bu sebeple kamu 
yönetimi, en yalın haliyle, devletin yürütme gü-
cüne karşılık gelmektedir.2 Kamu yönetimi kav-
ramına daha geniş açıdan bakıldığında ise ya-
sama ve yargı gibi faaliyetler de kamu yönetimi 
kavramına dâhil olmaktadır. 

Kamu Yönetiminin temel amacı kamu ya-
rarını gerçekleştirmektir. Kamu yönetimi, adına 
bürokrasi dediğimiz, devletin, yürütmeye ilişkin 
kolunun yapı ve faaliyetlerinden meydana gel-
diğine göre sonuçta bürokrasinin temel ama-
cı kamu yararını sağlamaktır. Ancak tam da bu 
noktada çok önemli bir sorun ortaya çıkmakta-
dır; o da, kamu yararı kavramının belirsizliğidir. 
1.  ERYILMAZ, Bilal, Prof. Dr.; “Kamu Yönetimi”, Erkam Mat-
baası, İstanbul 2002, sf: 9
2. BERKÜN, Sanem, “Kamu Açısından Yönetim”, Emek ve 
Toplum Dergisi, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergi-
si, c: 6, sayı: 16; 2017/3, ss: 638-663, sayfa: 640

Kamu yararı kavramı çok sık kullanılmakla 
beraber üzerinde mutabakat bulunan ortak bir 
tanımı yoktur. Kavramın belirsizliğinden dolayı 
onu “çağdaş bir masal” olarak tanımlayan ve 
hatta bu kavramı devletin kutsanması, yüceltil-
mesi, dokunulmazlığı ve inanılırlığı gibi amaçları 
gerçekleştirmek için kullanıldığını iddia edenler 
de bulunmaktadır.3 Bununla birlikte genellikle 
kamu yararını, bireyin değil toplumun genelinin 
veya bir bölümünün yararı olarak ele alan de-
ğerlendirmeler kabul görmektedir. 

Konumuz kamu yönetimi ve/veya kamu ya-
rarı kavramları değil kamu yönetimi personeli-
nin eğitimi olduğu için bu kavramlar etrafındaki 
tartışmalara girmemiz doğru değil ancak tam 
da kamu personelinin eğitim ihtiyacının zorunlu 
unsuru olarak bu kavramlara kısaca değinme-
miz gerekliydi. Çünkü kamu personelleri, kamu 
yönetimi gibi devasa bir organizasyonu yürüten 
kişiler oldukları gibi aynı zamanda yine muaz-
zam büyüklükteki kaynakları da yönetmek-
tedirler. Ancak bu devasa yapı, bu muazzam 
kaynaklar teorik olarak,  sadece “kamu yara-
rı” için vardır. Hatta bu organizasyonun da bu 
kaynakların da asıl sahibi toplumdur ve buna 
göre toplum, kendi yararına olan işlerin gördü-
rülebilmesi için kamu yönetimini oluşturmuş ve 
bu kaynakların kullanımını da ona vermiştir. 

3. AKILLIOĞLU, Tekin, “Kamu Yararı Kavramı Üzerine 
Düşünceler”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, c: 9, sayı: 1-3, 
yıl:1988, ss: 11-22, s: 11
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Yukarıda bahsettiğimiz sahiplik ve görevlen-
dirme teorik olarak doğru olmakla beraber ger-
çek hayatta bu teorinin ne kadar uygulamaya 
yansıdığı önemli bir problemdir. Çünkü çok za-
man adına bürokrasi dediğimiz kamu yönetimi, 
yine adına bürokrat dediğimiz kıymetli men-
supları kendilerini devletin kendisi, devleti de 
topluma rağmen var olan/olması gereken kut-
sal dokunulmaz olarak görebilmektedir. Hele ki 
toplum/kamu yararı gibi muğlak bir kavram da 
var olunca, keyfilik hâkim olabilmektedir. 

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz sorun aslında 
kamu personelinin eğitiminde öncelikli konuya 
da işaret etmektedir; o da kamu personelinin 
ne için, kim adına o görevde olduğunun bilin-
cine sahip olmasıdır. Devletlerin tarihine ba-
kıldığında, devleti idarecinin özel mülkü olarak 
gören anlayışın doğal neticesi olarak devlet 
görevlilerinin de varlık sebepleri bu gücü ya-
şatmak ve bu gücün menfaatini yani iktidarın 
menfaatini korumak olmuştur. Ancak artık bu 
anlayış yerini tarihin tozlu sayfalarına bırakmış, 
devletin asıl sahibinin toplum/vatandaşlar ol-
duğu kabul edilmiştir. Ancak kültürel alışkanlık-
ların kolay terk edilememesi sebebi ile olmalı 
ki, halen kedisini kutsal devletin koruyucusu ve 
devlet adına toplumu adam etme (!) misyonu-
na sahip görenler bulunabilmektedir.

Kamu personelinin eğitim sorunu elbette 
sadece bilinçle ilgili değildir. Görevini doğru ve 
etkin biçimde yapabilmesi için ehliyet ve liyakat 
şartlarına da sahip olması gerekmektedir. 
Kamunun kullandığı kaynakların muazzam 
oluşu sebebi ile ekonomik olarak bununla be-
raber düzenleyici kurumlar olarak hayatımıza 
müdahalelileri yönünden siyasi-hukuki olarak 
ciddi etkiye sahip olan bu kurumların işlerini 
en iyi şekilde yapmaları kamu yararı açısından 
zorunludur. Özellikle de kamu yönetiminin 
ekonomik kaynak kullanımındaki etkisi sebebi 
ile kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik gibi 
hususları öne çıkaran Yeni Kamu Yönetimi 
yaklaşımı da gelişmeye başlamıştır. 

Kamu personelinin eğitimi elbette günümüzde 
ortaya çıkmış bir ihtiyaç değildir. Tarih boyunca 
devletler için kamu personelinin eğitimi önemli 
ihtiyaçlar arasında yer almıştır. Özellikle de dev-
letler büyüdükçe bu ihtiyaç daha da artmıştır. 

Batı’da Kamu Personel Eğitim Modelleri

Günümüzde kamu personelinin ehliyet ve 
liyakatinin sağlanması, sahip olmaları gereken 
eğitimlerin kendilerine verilebilmesi ile ilgili farklı 
modeller bulunmakta ise de, genellikle Kara Av-
rupası ve Anglo-Sakson modeli olarak iki temel 
yaklaşım bulunmaktadır. 

Kara Avrupa Modelinin ilk uygulaması, 1700’le-
rin ilk yarısında Prusya’da hayata geçirilen Kame-
ralizm modelidir. Kameralizm, Alman merkanti-
lizmi olarak da isimlendirilen, refahın artmasını 
önceleyen, bunun için güçlü devlete ihtiyaç oldu-
ğunu savunan bir yaklaşımdır. 18. yüzyılda Kame-
ralizm Alman üniversitelerinde kürsü olarak kurul-
muştur. İlk kez Kral I. Frederick William tarafından 
1723 yılında Halle’de, daha sonra da 1727 yılında 
Frankfurt üniversitelerinde bu kürsülerin ilk örnek-
leri ortaya çıkmıştır.4

Kameralizm, merkeziyetçi, güçlü devle-
ti savunduğu için, her ne kadar orta sınıf özel 
sektörün gelişmesini de öngörmekte ise de 
öncelik devlette, devletin varlığını sürdürebil-
mesindeydi. Dolaysıyla yönetim bilimi alanında 
Kameralizm, bürokratların devletin menfaatini 
düşünmesini esas alan ve bunun yanı sıra eko-
nomiden hukuka kadar geniş bir alanda bürok-
ratların akılcı, bilimsel yöntemlerle yetiştirilme-
sini öngören bir yaklaşımdır.  

Kara Avrupa Modelinde kamu yönetici eğiti-
mi denildiğinde ilk akla gelen kısa adı ENA olan 
Fransız Ulusal Yönetim Okuludur. Bu okul, II. Dün-
ya Savaşı ertesinde General De Gaulle’ün başın-
da bulunduğu geçici hükümet tarafından 9 Ekim 
1945 tüzüğü ile kurulmuştur. Daha önce sadece 
Fransız vatandaşlarını kabul eden ENA, 1949 yı-
lından itibaren diğer ülke vatandaşları arasından 
öğrenci kabul etmeye başlamıştır. ENA’ya kabul 
edilen yabancı öğrenciler, geldikleri ülkelerin me-
murları veya memur adaylarıdır. Yabancı öğrenci-
lerin statüsü Fransız öğrencilerden farklı olmuştur. 
Bu dönemde yabancı öğrenciler serbest dinleyici 
statüsünde ENA’ya kabul edilmişlerdir. 2004 yılın-
dan itibaren AB üyesi ülke vatandaşları da ENA 
giriş sınavlarına kabul edilmektedir.

4.  AKTEL, Mehmet, KERMAN, Uysal, ALTAN Yakup, GÜVEN 
Ferit, “Kameralizmi Anlama Çabası”, Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 7 Sayı:12,  
2015 Bahar (s. 83-98), s: 85
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ENA, kamu yönetimi için uzman, tekniker ye-
tiştirmek için değil, üst yönetici yetiştirmek için 
kurulmuştur. Fransa’da adli ve askeri kamu ku-
rum ve kuruluşları hariç olmak üzere tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak görev 
almak için bitirilmesi zorunlu bir yönetim okulu 
olarak ENA, Devlet Personel İdaresi Genel Mü-
dürlüğü kanalı ile Başbakanlığa bağlı olarak 
görev yapmaktadır.5

ENA’ya girmek için sınavında başarılı olmak 
gerekir. Sınav konuları genel kültür, ekonomi, 
kamu hukuku, kamu maliyesi, sosyal, Avrupa ve 
uluslararası ilişkilerdir. Sınavı başararak ENA’yı 
kazanmakla stajyer memur statüsüne girilir. 
Öğrenim hayatı boyunca öğrenciler maaşa 
bağlanır ve memurların bağlı olduğu ödevler 
onlar için de geçerlidir. Öğrencilerin kendileri-
ne yapılan harcamalara karşılık devlete 10 yıllık 
mecburi hizmet yükümlülükleri vardır. ENA’da 
eğitim-öğretim faaliyeti 27 ay sürer. Eğitim 
ve staj konuları “Avrupa”, “Yerinden Yönetim 
ve Taşra Yönetimi”, “Kamu Yönetimi” genel 
başlıkları altında gerçekleştirilir. Öğrenciler her 
başlık altındaki staj ve eğitim konularından 
sorumludurlar. Staj, kamu sektörü yanında özel 
sektörde de yapılmaktadır.6

ENA, başarılı uygulama olarak görülmekle 
birlikte ciddi eleştirilere de maruz kalmaktadır. 
Eleştiriler, formasyon sürecinin içeriğiyle olduğu 
kadar benimsenen sistemin yarattığı yönetici ti-
pine ilişkindir. ENA mezunlarının “soğuk, mesafeli, 
ekip çalışmasından, istişare ve modern yönetim 
tekniklerinden yoksun olmaları, yeni teknolojilere 
boyun eğmemeleri, uluslararası açılımlarının zayıf 
olmaları, ekonomi yasalarını pek iyi tanımama-
ları, hukuki bilgilerinin yetersiz olmaları” gibi hu-
suslarda eleştiriler yoğunlaşmaktadır. Ayrıca ENA, 
“robot ve soyut bir öğrenci tipi” yetiştirmesinden 
ve bu öğrencilerin “gerçek hayata uygun yetiştiril-
memesinden” dolayı eleştirilmektedir.7

5. BAYSAL, Tahir, “Kamu Yöneticisi Yetiştirme, Atama ve 
Terfi Sisteminin Yöneticilerin Motivasyonuna Etkileri: Türkiye 
İstatistik Kurumu Örneği”, Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Anabilim Dalı, Malatya 2014, s: 24
6. ŞENGÜL, Ramazan, “Kamu Yönetiminde Yüksek Yö-
neticilerin Yetiştirilmesinde Okul Modeli: Fransada Ena 
Örneği”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (24), 
Retrieved from, https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/
issue/4766/65535
7.  ŞENGÜL, Ramazan, a.g.m.

ENA’ya yönelik eleştiriler aslında bu 
kurumun geleneksel bürokrasi anlayışından 
kaynaklanmaktadır. Fransız kamu görevlilerinin 
yurttaşların refahı için bir güvence olduğu, 
milletin hizmetkârı olan kamu görevlilerinin 
eylem ve işlemlerinde bu düşünceyle hareket 
etmesi gerektiği kabul edilir.8 Bu anlayışa sa-
hip bürokrasi aynı zamanda kendi içinde ciddi 
bir dayanışma sergilemekte ve kendisini vatan, 
millet hizmetinde en önemli yapı olarak gör-
mektedir. Öyle ki, ülkenin, halkın refahını, men-
faatini en iyi onlar bilir, onlar düşünür(!) Bizde 
bir zamanlar hayli yaygın olan Mülkiyeli anlayışı 
burada da söz konusudur. Bilindiği gibi “Önce 
Mülkiye, Sonra Türkiye” anlayışı slogan haline 
bile gelmişti. Kendisini ülkenin üzerinde gören 
bu dayanışmacı yaklaşım her ne kadar “mülkiye 
demek vatan demektir, dolayısıyla buradaki 
öncelik vurgusu vatandır” gibi “sonra Türkiye” 
ifadesini görmezden gelen savunmalar yapıl-
mak istense bile, bu ifade açıkça seçkinci, üs-
tenci bir yaklaşımın dile getirilmesidir. 

Kara Avrupa modeli dışında bir diğer model 
ise Anglo-Sakson modelidir. İngiltere ve özellik-
le de ABD’de hakim olan bu modelde üst yö-
neticiler daha çok Bakan ve Başkanlar tara-
fından görevlendirilmekte ve Başkanla birlikte 
görevden ayrılmaktadır. Buna karşılık daha alt 
kademelerde ise ülkemizdekine benzer liyakat 
sistemi işlemektedir. 18 puanlı bir dereceleme 
sistemine göre kamuda yönetici kadrolarına 
görevlendirmeler yapılmaktadır. Yani, kamu yö-
netimine girmeden önce, bu alanlarda eğitim 
almış olma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Enderun’dan Günümüze Ülkemizde Kamu 
Personel EğitimiEnderun denildiğinde akla ilk 
gelen Osmanlı devletindeki bürokrat yetiştirme 
kurumu olan Enderun Mektebidir. Kaynaklarda 
genellikle bu mektebin 2. Murat veya Fatih Sul-
tan Mehmet tarafından kurulduğu belirtilmek-
tedir. Ancak devşirme yoluyla alınan çocukların 
eğitimlerinin 1. Murat döneminde başladığını 
savunanlar da bulunmaktadır.9 Bunun yanı sıra 
Özcan’a göre, Birinci Murat döneminde savaş 
8.  K. Karasu’dan nakleden: BAYSAL, Tahir, a.g.e., s: 21
9.  İLGÜREL, Mücteba, “Acemi Oğlan”, TDV İslâm Ansiklo-
pedisi, c.1, ss: 324-325, s: 324; DİKER, Sevgi Ağca, “Has Oda 
ve Teşkilatı”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tarih Anabilim Dalı Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti 
Bilim Dalı, İstanbul 2019, Doktora Tezi, s: 10
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esirlerinden asker alımı yapılırken Çelebi Meh-
met döneminde devşirme usulü kullanılmaya 
başlanmış ama bu usul ile ilgili kanun 2. Murat 
zamanında çıkarılmıştır.10 Enderun mektebinin 
kuruluşunun tarihlendirmesinde sorun varsa da 
kurumsal olgunluğuna Fatih Sultan Mehmet 
döneminde eriştiği konusunda fikir birliği vardır. 

Enderum Mektebinden önce bürokrat 
yetiştirmek için kurumsal bir yapı 
bulunmamaktaydı. Hatta bu sebeple Enderun 
Mektebi ilk kamu yönetim okulu olma özelliği-
ne sahiptir. Her ne kadar Selçuklu dönemindeki 
Nizamiye Medreselerinden kamu yöneticisi ye-
tişmekte ise de bu medrese özel olarak kamu 
görevlileri yetiştirmek için değil, her alanda ilim 
tahsili için kurulmuştu ve daha çok ilmiye sınıfı-
nın yetişmesine katkı sağlamaktaydı. 

Osmanlı’nın beylikten devlete dönüşmeye 
başlaması, genişleyen toprakları beraberinde 
yönetici kadrolarının da gelişme ihtiyacını do-
ğurmuştu. Geleneksel Türk idari yapılanmasın-
daki aile mensuplarının devlet yönetim kad-
rolarında görev almaları ihtiyacı karşılamaya 
yetmediği gibi, bu kişiler daha çok üst yönetici 
olarak yetiştiriliyordu; oysa devletin daha alt yö-
netim kadrolarına ve uzmanlara ihtiyacı vardı. 
Osmanlı’nın iktidara ortak olmasından çekindi-
ği için hanedan dışındaki beyliklerden yönetici, 
kamu görevlisi almama yönündeki politikaları 
sebebi ile devşirme sistemine dayalı bürokrat 
yetiştirme modeli devreye sokulmuştur. 

Enderun, kelime olarak “iç, dahil” anlamla-
rına gelmektedir.11 Osmanlı saraylarında padi-
şahın günlük yaşamını geçirdiği ve dinlenmesi, 
eğlenmesi, çalışması ile ilgili tüm hizmetlerin 
verildiği bölüm ve örgüte Enderun-ı Hümayun 
adı verilmektedir. Enderun, oda denen koğuş-
ları, eğitim birimlerini, köşkleri, kütüphane, ha-
zine, hamam, camii ve bahçeleri kapsamak-
taydı.12 Enderun-ı Hümayun içerisinde, yukarıda 
10. ÖZCAN, Abdülkadir, “Devşirme”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 
c.1, ss: 254-257, s: 254
11. SİMİT, Muhammed Enes Simit, “Kapatılış Sürecinde 
Enderun-ı Hümayun ve Enderun Mektebi”, VAKANÜVİS- 
Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl. 4, Sayı 1, Bahar 
2019, ss: 318-353, s: 323; IŞIK, Abdulcelil, GÜNEŞ Engin, “Türk 
Tarihinde Özel Yeteneklilerin Eğitimi: Osmanlı Enderun 
Mektebi”, Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 
Aralık,2017, c: 4, sayı: 3, ss: 1-13, s:3

12. SİMİT, Muhammed Enes Simit, a.g.m., s:24

bahsedilen eğitim birimlerini barındıran bir de 
mektep bulunmaktaydı. Bu mektebe Enderun 
Mektebi adı verilmiştir. Enderun Mektebi, Os-
manlı Devleti’nin saray hizmetlilerini yetiştirmek 
ve devletin merkez ve taşra teşkilatlarını yöne-
tecek nitelikli insanların eğitimi için geliştirdiği 
bir yönetim akademisidir.13

Daha önce ifade ettiğimiz gibi Osmanlı ge-
rek asker ve gerekse kamu görevlisi ihtiyacını 
karşılamak için devşirme sistemi kullanmıştır. 
Bu sistem kapsamında özellikle Balkanlardan 
küçük çocuklar saraya alınır ve burada yetişti-
rilirdi ancak devşirme olarak alınan çocukların 
tamamı elbette Enderun Mektebinde okuma 
şansına kavuşamıyordu.

Devşirme yöntemiyle alınan çocuklar daha 
ilk alım zamanlarında sağlık başta olmak üzere 
çeşitli özellikler dikkate alınarak seçilmekteydi. 
Devşirme yoluyla sağlanmış çocukların Ende-
run’a alınmadan önce belli bir alt eğitimden 
geçmiş olmaları gerekiyordu. Hıristiyan aileler-
den devşirilen çocuklar öncelikle Müslüman Türk 
aileleri yanında Türkçe’yi, İslâmî esasları ve âdâbı 
öğrenir, daha sonra Edirne, Galatasaray, İbrâhim 
Paşa (bir ara İskender Çelebi) saraylarında be-
denî ve ruhî kabiliyetlerini geliştirecek dersler ve 
tâlimler görürlerdi. Bunlara “acemi oğlanları” 
denilirdi. Acemi oğlanları, buradaki belirli tâlim ve 
terbiyeden sonra “çıkma” adıyla ayrılarak çeşit-
li askerî birlikler içerisine dağıtılır, üstün yetenekli 
olanlar ise daha yüksek seviyede bir eğitime tâbi 
tutulmak üzere Enderun’a alınırdı.14 

Enderun Mektebinin üstün zekalılar okulu ol-
duğu yönündeki değerlendirmeler, bu sınavlar 
sonucu öğrencilerin seçilmesinden hareketle 
yapılmakta ise de tam olarak isabetli olduğu 
söylenemez. Bir okula alınacak öğrenciler ara-
sından seçme yapılması bu okulun üstün ze-
kalılar için olduğu anlamına gelmez. Bununla 
birlikte okula öğrenci alımında hassasiyet gös-
terildiği de açıktır. 

Enderun mektebine ilk dönemlerde devşir-
me yoluyla Türkleştirilen çocuklar alınmışsa da 
daha sonra bu uygulamada esnemeye gidil-

13.  Nail Öztaş’tan nakleden: SİMİT, Muhammed Enes Simit, 
a.g.m., s:25
14.  İPŞİRLİ, Mehmet, “Enderun”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, c: 11, ss: 185-185, s: 185
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miş, 16.yüzyıldan itibaren Müslüman çocuklar 
da okula kabul edilmiştir. 

Enderun Mektebi, Osmanlı Devleti’nde XV. 
yüzyıl ortalarından itibaren medrese dışında en 
önemli resmî eğitim kurumu niteliği taşır. Daha 
ziyade mülkî ve askerî idarecilerin yetiştirildiği bu 
mektep, Osmanlı merkez ve taşra bürokrasisine 
gerekli insan gücü kaynağını oluşturmak için ku-
rulmuştur. Bu vasfı ile resmî Osmanlı ideolojisi veya 
zihniyetinin öğretilip geliştirildiği temel eğitim 
birimini teşkil ettiği gibi idarî ve siyasî hedeflerin 
tayininde, devletin ana kurumlarının işleyişinde 
önemli bir yere sahip olmuştur.15 Bu mekteplerde 
farklı alanlarda eğitim alınan odalar bulunmak-
taydı. Ama en üst oda yani en üst eğitim bölümü 
Has Oda idi. İlk odalarda Türkçe, Arapça, Farsça 
dil eğitimlerinin yanı sıra tefsir başta olmak üzere 
dini eğitimler verilirken aynı zamanda belli mes-
leklerle ilgili de eğitim verilirdi. Yani bu odalar bir 
çeşit meslek okulu gibiydi 

Enderun’un müfredat programına bakıldı-
ğında öğretim alanları üzerinden şu şekilde sı-
nıflandırma yapmak mümkündür:

-İslami Bilimler: Kuran, din dersleri, Arapça, gra-
mer ve sentaksi, tefsir, fıkıh 
-Beşeri Bilimler: Türkçe dil ve edebiyatı, Fars dili 
ve edebiyatı, tarih, matematik.
-Güzel Sanatlar: Sesli, çalgılı müzik, tezhib, hüs-
nühat.
-Beden Eğitimi ve Spor: Beden eğitimi işlevinin 
yanında askerlik becerilerini arttırmak için çe-
lik-çomak, güreş, ağırlık kaldırmak, cirit, binici-
lik, kılıç, gürz, mızrak ve öteki savaş araçlarının 
kullanımı.-Meslek Öğretimi: Bu alanda öncelikle 
Seferli Odası çerçevesinde verilen “giyim, 
bakım ve hazırlığı, işlemecilik, deri işleri, inşaat” 
bunun yanında bugünkü tıp ve eczacılık karşılığı 
sayılabilecek “çeşitli ilaç ve merhemlerin, 
kuvvet macunlarının hazırlanması” ve gerektiği 
yerlerde kullanılması hususunda eğitimler 
verilmiştir. Ayrıca askeri ve sivil müzik de 
mehterhane ve meşkhane de öğretilmiştir. Yine 
tezhib ve kuyumculuk gibi öğretimleri de mes-
leki eğitim içerisinde değerlendirilebilir.16

15. İPŞİRLİ, Mehmet, a.g.m., s: 185
16.  AVANER, Tekin, BABAOĞLU, Cenay, “İdari ve Askeri Bilginin 
Teşkilatlanması: Enderun Mektebinde Yönetici Eğitimi”, Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi sayı: 3, c: 22, yıl: 2020, ss: 805-826, s: 816-817

En yüksek oda olan Has Oda, bir nevi üst 
düzey yönetici yetiştirme mektebiydi. Burada 
öğrenciler yeteneklerine göre eğitim alırken asıl 
amaç onları başarılı bir yönetici olarak yetiştir-
mekti ve buradakiler Enderun Mektebinin elit-
lerini oluşturmaktaydı.

Enderun Mektebinde eğitim görenler, eğitim 
derecelerine ve kabiliyetlerine göre farklı gö-
revlere getirilirdi ve Osmanlı bürokrasisi çoğun-
lukla Enderun Mektebi mezunlarından oluş-
maktaydı. Her ne kadar medrese mezunları da 
kamu yönetiminde görev alabiliyorsa da bunlar 
daha çok din işleri ile ilgili görevlerdi. 

Enderun Mektebinde verilen eğitimlere ba-
kıldığında hem teorik hem de uygulama eği-
timlerinin verildiği ama aynı zamanda müzik 
başta olmak üzere farklı sanatlara yönelik eği-
timler de verildiği görülmektedir. Bu da bürok-
raside yönetici olacak kişilerin kendi dönem-
lerinde en iyi eğitimi almış, bu günkü tabirle 
entelektüel yönleri de gelişmiş olan kişiler oldu-
ğu görülmektedir. 

Enderun Mektebi ile ilgili yapılan eleştirile-
rin başında, Padişaha sadık memurlar yetişti-
rildiği eleştirisi gelmektedir. Oysa bu haksız bir 
eleştiridir. Orada padişaha değil devlete sa-
dık memurlar yetiştirilmektedir. Fransız ENA’nın 
yüzyıllar sonra yapmaya çalıştığını Osmanlı çok 
önce hayata geçirmiştir. 

Enderun Mektebi 1839’da Tanzimat’ın ila-
nına kadar, Osmanlı İmparatorluğu’nda en 
yüksek dereceli yönetici okulu olarak hizmet 
etmiştir. Enderun’da yetmişi aşkın vezir yetiş-
miştir. İstanbul’un fethine kadar Çandarlı ailesi-
ne tanınan vezirlik mertebesi, bu tarihten sonra 
Enderun’dan yetişen bürokrat kökenlilere verilir 
hale gelmiştir.17 1Temmuz 1909 tarihinde bir ka-
rarname ile kapatılmıştır. 

Osmanlı’nın son dönemlerinde bürokrat yetiş-
tirmek için Bab-ı Ali Mektebi ve Bab-ı Defterdarı 
Mektebi gibi kurumlar da faaliyet göstermekteydi 
ve en önemlisi de 1859 yılında İstanbul’da kurulan 
ve 1877’de yeniden yapılandırılan Mekteb-i Mül-
kiye’dir. Burada okutulan ders kitaplarının büyük 

17. ÖZTOP, Sezai, “Türkiye’de Kamu Yönetimi Eğitimi”, İçinde: 
Türk Kamu Yönetimi, Ed; ATEŞ, Hamza, Savaş Yayınevi, 
Ankara 2019, ss: 61-74, s: 65
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bölümü Fransızcadan çeviridir. Türkiye’de kamu 
yönetimi öğretiminin içerik olarak bugünkü an-
lamda olmasa da düşünce olarak bu tarihte baş-
ladığı kabul edilmektedir.18

Mülkiye Mektebi Osmanlı’dan sonra Cumhuri-
yet döneminde de varlığını sürdürmüş, 1936 yılında 
“Siyasal Bilgiler Okuluna dönüştürülerek Ankara’ya 
nakledilmiş, eğitim süresi dört yıla çıkarılmıştır.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında 5 
Eylül 1951 tarihinde imzalanan Teknik Yardım An-
laşması çerçevesinde Türkiye ve Ortadoğu’da 
kamu görevlilerinin eğitiminin geliştirilmesi için 
önerilerde bulunmak, bir enstitü kurmak, işleyi-
şine yönelik planlar yapmak ve müzakerelerde 
bulunmakla görevlendirilen, 5’i Türk, 4’ü yaban-
cıdan oluşan bir Etüt Grubu’nun çalışmaları 
sonucunda 1952 yılında Türkiye ve Ortadoğu 
Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) kurulmuştur.19 
TODAİE, kuruluşundan itibaren 2018 yılında ka-
patılana kadar uzunca bir süre, Sürekli Eğitim 
Merkezi (SEM) birimi vasıtasıyla tüm kamu ça-
lışanlarına yönelik hizmet içi eğitim ve ayrıca 
kamu görevlilerine yönelik olarak kamu yöne-
timi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi 
sağlayan tek eğitim kurumu olmuştur.20

Kamuda Eğitim İhtiyacıKamu personeli-
nin ve özellikle de yönetici kadrolarının eğitim 
ihtiyacı herkesin hemfikir olduğu bir konudur. 
Ülkemizde liyakat sistemi uygulanmakta, bu 
kadrolar için genelde memur olma ve belli bir 
süre görev yapma şartı aranmaktadır. Oysa 
gelişen ve değişen ve hatta çok hızlı değişen 
bir dünyada bu sistemin yetersizliği açıktır. Be-
lirli kadrolarda belirli süre çalışma şartı yetersiz 
kalmaktadır. Çünkü yöneticilik her şeyden önce 
bir formasyon işidir. Mesleki bilgi çalışma esna-
sında öğrenilebilir ama yöneticilik formasyonu 
ciddi eğitim gerektirir. Öğretmen olmak için 
nasıl ki mesleki eğitim yeterli olmayıp pedagojik 
formasyon şartı aranmakta ise yönetici kadro-
ları için de yöneticilik formasyonu aranmalıdır.

Anayasanın 128. maddesinde yer alan “Üst 
kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve 
esasları, kanunla özel olarak düzenlenir” ifadesi 
uyarınca ‘3149 sayılı Üst Düzey Yöneticilerin 
18.  ÖZTOP, Sezai, a.g.e., s: 65
19.  ÖZTOP, Sezai,s: 66
20.  ÖZTOP, Sezai,s: 70

Yetiştirilmesine Dair Kanun’ çıkarılmış ancak 
Anayasa Mahkemesi tarafından 1985 yılında 
iptal edilerek yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kamuda yönetici olmak her şeyden önce 
kamu yönetiminin ne olduğu, nasıl işlediği, kamu 
yararı, kamu hizmeti kavramlarının anlamları 
başta olmak üzere çok değişik alanlarda bilgili 
olmayı gerektirdiği gibi aynı zamanda yönetim 
bilimleri, yöneticilik teknikleri konusunda da bil-
gili olmayı gerektirir. Bırakın bu kadar üst düzey 
bilgileri, Net Şimdiki Değer, Fayda/Maliyet Ana-
lizi, Etki Analizi, Amortisman gibi temel düzey-
deki bilgilere bile sahip olmayan yöneticiler eli 
ile kamunun etkin, verimli ve kaliteli hizmet sun-
maları beklenmemelidir.

Özellikle teknik birimlerde yöneticinin yönet-
tiği birimin iş ve işlemlerine vakıf olması gerek-
lidir. Burada kastımız en üst yönetici değildir; 
çünkü en üst yöneticinin iş ve işlemler hakkın-
da yeterli düzeyde bilgi sahibi olmasının yanı 
sıra yöneticilik formasyonuna sahip olması da 
önemlidir. Alt ve orta dereceli yönetim kade-
melerine yapılacak görevlendirmelerde bu kişi-
nin kendi birimindeki diğer uzmanlara göre çok 
yetersiz düzeyde teknik bilgi sahibi olması fay-
da değil zarar verir ancak yazımız konusu olan 
kamu personelinin eğitimi değil de kamudaki 
atamalarda ehliyet ve liyakat sorunudur.  

Günümüzde yöneticilerin eğitimi, bilgi ve kabi-
liyetlerinin geliştirilmesi, onların bir yandan kurum-
larında liderlik yapabilen kişiler olması diğer yan-
dan da vizyoner yaklaşımlarla kurumlarına katkı 
sağlamaları beklenmektedir. Bu da ancak eğitim 
ve deneyim paylaşımları ile mümkün olabilir. 

Ülkemizde kamu yönetimindeki tek sorun 
bu tür kadrolarla ilgili değildir. Belediye 
Başkanlığı, Meclis Üyeliği, Milletvekilliği gibi 
kamu yönetiminde çok önemli olan görevlerle 
ilgili bile ciddi sorun bulunmaktadır. Örneğin 
kaç milletvekili, milletvekilliği ile ilgili mevzuat-
tan haberdardır. Milletvekilinin hak ve sorum-
lulukları nelerdir, meclis çalışma usul ve esasları 
nelerdir konularında kaç tanesi eğitim almıştır? 

Belediye Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu gibi temel mevzuattan bile ha-
bersiz Belediye Başkanı olan kişiler düşe kalka 
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bu mevzuatları zaman içinde öğrenmektedir. 
Belediye Meclislerinin yetki ve sorumlulukları-
nı bilmeyen çok sayıda kişi Meclis Üyesi olarak 
görev yapmaktadır. Her ne kadar Türkiye Bele-
diyeler Birliği bu konularda eğitimler düzenle-
mekte ise de katılım zorunlu olmadığı için çok 
sayıda kişi bu eğitimleri almamaktadır.

Enderun Mektebi, eksiği ile fazlası ile kendi 
çağında bir ihtiyacı karşılamıştır. Her ne kadar 
Fransa da üst yöneticiler için ENA’dan mezun 
olma şartı gibi uç örnekler varsa da günümüz-
de kamuda yönetici olmak için belli bir okulu bi-
tirme şartı aramak doğru bir yaklaşım değildir 
ama yöneticilerin eğitim eksikliklerini görmez-
den gelmek de doğru değildir. Bir çözüm yolu 
bulunmalıdır. En azından göreve gelmeden 
önce belirli kursları tamamlama şartı aranabilir 
ve görevleri süresince de belirli kurslarla takviye 
eğitim almaları sağlanabilir. 

Sonuç:
Kamu yönetimi, bir ülkenin hem ekonomik kay-

nakları kullanımı ve hem de hayatın her alanına 
müdahale eden düzenleme yetkileri sebebi ile 
kalkınma, refahın artışı ve sosyal birlikteliğin pe-
kiştirilmesi için çok önemlidir. Zaten kamu yöne-
timinin varlık sebebi de bu amaçlara ulaşmaktır. 

Kamu yönetimi somut değil soyut bir husustur. 
Başka bir ifade ile kamu yönetimi dediğimiz yapı 
kurallardan ve bu kuralları koyan ve uygulayan 
kurumlar ile bu kurumların çalışanlarından oluş-
maktadır. Başarı için şart olan da kamu yöneti-
minin doğru tasarlanması kadar bu tasarlanan 
yapıyı işletecek olan kurum ve kişilerin görevlerini 
etkin olarak gerçekleştirebilmeleridir. 

Kamu personelinin ve özellikle de yöneti-
ci pozisyonunda olanların iyi eğitimli olmaları, 
eğitimlerinin sürekli güncellenmesi çok önem-
lidir. Bu sebeple tüm gelişmiş ülkeler, tarihte ol-
duğu gibi günümüzde de bu kişilerin eğitimine 
önem vermektedirler.

Tarihimizin önemli eğitim kurumlarından olan 
ve kendi kuruluş dönem itibarı ile de ilk kamu yö-
netici okulu olan Enderun deneyiminden alınacak 
çok dersler bulunmakta ise de, her kurum kendi 
dönemi içerisinde bir anlam ifade edecektir. Gü-

nümüzde Enderun Mektep yapısının aynen kurul-
ması doğru olmayacaktır ama tarihinde Enderun 
Mektebi gibi bir uygulamayı başarmış milletin ev-
latları olarak günümüz şartlarına uygun yeni ya-
pılanmaları inşa edebilmeliyiz. 

Kamu personelinin ve özelde de kamu yöne-
ticilerinin eğitimleri ile ilgili çok farklı çalışmalar-
da (Çalıştaylar, kongreler, raporlar, araştırmalar 
vb.) çok farklı modeller önerilmiştir. Bu modelle-
rin hangisinin daha etkin olacağını söylememiz 
mümkün değildir ama bu alanda ilgililerin ve 
uzmanların katılımları ile doğru model ve yön-
tem belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

Bize göre kamu personelinin bir okuldan me-
zun olma şartı özellikle günümüzde anlamsız 
olacaktır. Çok farklı uzmanlık alanlarının olduğu, 
buna bağlı olarak kamunun farklı dallarda eğitim 
almış çalışan ve yöneticilere ihtiyacı vardır. Bunun 
için önerimizin genel hatları aşağıdaki gibidir:

-Merkezi yönetimlerde görev yapan personel 
ve idarecilerin eğitimleri için Cumhurbaşkanlı-
ğı İnsan Kaynakları Ofisi bünyesinde veya onun 
kontrolünde çalışacak bir “Kamu Akademisi” 
kurulmasıdır. Yerel yönetimler için ise Türkiye Be-
lediyeler Birliği bünyesinde bulunan “Belediye 
Akademisi” Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisi ile koordineli çalışmalıdır. Bu akademiler 
kurslar halinde eğitimler düzenlemelidir.

-Akademilerin uygulayacağı müfredat, uz-
manlardan oluşacak bir kurul tarafından belir-
lenmeli, belirli dönemlerde güncellenmelidir.

-Kamudaki yönetici pozisyonlarının en azından 
en üst düzey, üst düzey, orta düzey gibi kriterle-
re dayalı olarak sınıflandırılması/derecelendiril-
mesi yapılmalıdır. 

-Her derecedeki yönetici kadroları için alınması 
gereken asgari kurslar belirlenmelidir.

-Mevcut yönetici kadroları, hazırlanacak bir 
zaman dilimi içinde bu kurslara katılmalıdır. Yeni 
görevlendirmelerde ise bu kursları tamamlamış 
olma şartı aranmalıdır. 

-Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bünye-
lerinde yürüttükleri hizmet içi eğitimlerle ilgili 
olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofi-
si tarafından, asgari olarak verilmesi gereken 
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eğitim içerik ve saatleri belirlenmelidir. Kurum 
ve kuruluşlar kendi özelliklerine, yapacakları 
çalışmalara, amaç ve hedeflerine göre elbette 
çok farklı eğitimleri yine yapabilir/alabilirler. 

Bu sistemin veya bu alanda faydalı olaca-
ğı düşünülen başka bir sistemin etkin olarak 
yürütülebilmesi için asgari iki önlemin alınması 
gerekmektedir:

1)başta 657 sayalı Kanun olmak üzere, farklı 
mevzuatlara dayalı olarak ortaya çıkabilecek 
dirençleri engelleyebilmek için kanuni düzenle-
me yapılmalıdır. Zaten Anayasamızın 128. mad-
desinde yer alan “Üst kademe yöneticilerinin 
yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak 
düzenlenir” ifadesi bulunmaktadır ve bu ana-
yasal zorunluluk da karşılanmış olacaktır. 

2)Kamudaki görevlendirmelerde aranan 
şartları bypas etmek için sıklıkla kullanılan “ve-
kaleten atama/görevlendirme” usulü disipline 
edilmelidir. Bu tür vekaleten atamalara/görev-
lendirmelere süre şartı getirilmeli, zorunlu haller 
özel izne tabi tutulmalıdır.  

Bir ülkeyi elbette milletin hür iradesi ile seçil-
miş kişiler yönetir ama onların yönetimlerinin ic-
raya dönmesi ise ancak kamu çalışanları eli ile 
olmaktadır. Kamu çalışanları ne kadar ehliyetli 
ve liyakatli ise millet temsilcilerinin yönetim-
leri de o oranda başarılı olacaktır. Bu sebeple 
kamu personelinin ve yöneticilerinin eğitim so-
rununun çözümü, acil olarak gündeme alınması 
gereken konular işçinde olmalıdır. 
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ÇALIŞMA HAYATINDA TOKSİK (ZEHİRLİ)
YÖNETİCİLİK/LİDERLİK (1)

Dr. BASRi ÖZÇELiK

Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz ve etra-
fımızdaki her şey ışık hızıyla değişime ve dönüşü-
me uğruyor. Bu değişim ve dönüşümden nasibini 
almayan kurumlar, işletmeler maalesef oyunun 
dışında kalıyor ya da kalmaya itiliyor. Bu değişim 
ve dönüşüm özel sektörde olduğu gibi diğer kamu 
kurumlarındaki yönetim anlayışını ve bu anlayı-
şı yöneten kişilerin davranış ve rollerini etkilerken 
diğer taraftan yöneticilerinden/liderlerinden 
farklı rollerin beklenmesine de yol açmaktadır. 
Hantal yapıda olan, kendini yenileyemeyen, de-
ğişime direnen kurumlar kendi iç dinamiklerinde 
sıkıntılar yaşarken aynı zamanda da bünyelerinde 
görev alan çalışanları ihmal ettiklerinden dolayı 
da hem iş kayıplarına hem de verimlilik kaybına 
sürüklenmektedir. Bu noktada çalışanların önemi 
kadar onları sevk ve idare edecek yöneticilerin de 
büyük sorumluluğu vardır.

Bir idarede en önemli kaynaklardan biri olan 
çalışanlara yönelik uygulamalar bize o idare-
nin nasıl yönetildiği ya da yönetilemediği ile ilgili 
ipuçlarını da verir. Dolayısıyla kurumsal kültürün 
oluşturulabilmesi, kurumsal aidiyetin sağlanma-
sı, kurumsal iletişimin güçlendirilmesi ve hatta 
sürdürülebilir bir yönetim anlayışının idame 
ettirilebilmesi de o kurumdaki liderler/yöneticiler 
eliyle mümkün olabilmektedir. 

Çoğu kişi liderlik kavramı söz konusu olduğunda 
geçmişten bugüne bu konu üzerinde düşünen ve 
yazan filozof ve yazarların ne dediklerini ortaya 
koyarken, günümüzde sosyal bilimlerin (sosyoloji, 
psikoloji, yönetim bilimi, siyaset bilimi)inceleme 
ve araştırma alanında olan bu konu çok farklı 

biçimlerde ve tanımlarda ele alınmakta ve çok 
farklı boyutlarda analiz edilmekte, incelenmek-
tedir. Nihayetinde, her birinin konuya katkı sunan 
analizleri, cevapları ve incelemeleri söz konusudur. 
Bu aşamada Liderlik alanındaki çalışmalarıyla 
ünlenmiş Bennis’in sözü konunun anlaşılma(ma)
sı için yol gösterici olabilir. Bennis: “Liderlik tıpkı 
güzellik gibidir, tanımlanması zordur, ama karşıla-
şırsanız hemen anlaşılır” demektedir. Konfüçyus’ a 
kadar gidecek olursak eğer onun yazdıklarından 
çıkarılabilecek derslerden bir tanesi, liderlik yoluy-
la kendisini ifade eden bir kişinin aynı şekilde baş-
kalarını da etkileyerek onların da aynı şekilde dav-
ranmasını sağlayacak ve buna teşvik edeceğine 
olan inancıdır. Liderlik tek başına olabilen, yalnız 
yürünebilen bir yol değildir.  Devamında Konfüç-
yus, lider iyiyse onu takip eden, izleyen kişilerin iyi 
olma ihtimalinden bahseder. Eğer bir lider bencil-
se, sadece kendini düşünüyorsa onu izleyenler de 
takipçileri de aynı olur, gibi. O zaman liderin ken-
dine sorması gereken soru “Etrafımda kimler var” 
sorusu değil midir?

Liderlik ve yöneticilikle alakalı çok keskin ay-
rımlar yapılabilmektedir.  Lider kavramı çoğu za-
man üst düzey yönetici kavramı ile aynı anlamda 
kullanıldığı halde, bu iki kavramın oldukça fark-
lı anlamlara sahip olduğu da bir gerçek. Liderlik 
doğrudan insan ve davranışı ile ilgilidir ve yöneti-
min sadece tek bir yönünü ifade eder. Daha geniş 
bir kavram olan yönetim, liderlik faaliyetlerini de 
içine almakla birlikte, davranışsal olmayan yani 
insanları doğrudan etkilemeyen fonksiyonlarla da 
ilişkilidir (1)
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Lider ve yönetici arasındaki farklılıklara ba-
kıldığında; lider nereye, nasıl hangi yöntemlerle 
gidileceğini gösteren, başkalarını etkileyebilen, 
hedef ve amaç koyan yani yol gösteren bir kişidir. 
Yönetici ise, bir başkası tarafından o pozisyona 
getirilmiş, başkaları adına çalışan, önceden belir-
lenmiş hedeflere ulaşmak için çaba gösteren, iş-
leri planlayan, uygulatan ve denetleyen kişidir (2). 

Bunun gibi pek çok farklılığı içerse de liderliğin 
yöneticiliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu söy-
lememiz mümkündür. Yöneticin bulunduğu kısmı 
idare etmesi, verimli olmak için çaba sarf etme-
si, önüne konan hedeflere ulaşmadaki gayretine 
karşılık; liderin vizyonerliği, büyük resme bakabil-
mesi, hedeflerini kendi koyması gibi onlarca fark-
lılıklardan söz edilebilir ama bu bakış, bu ayrım bizi 
başarının iyi yönetime bağlı olduğu gerçeğinden 
uzaklaştırabilir. Liderlik ve yöneticilik bir paranın iki 
yüzü gibidir, Liderliği ve yöneticiliği farklı insanla-
rın üstlenmesi gerektiği düşüncesi, gerçeklerden 
kopuk bir yönetim efsanesidir. Liderliği abartıp 
yöneticiliğin işlevini azımsayan bu efsane, bugün 
karşı karşıya kaldığımız durumların en önemli ne-
denlerinden biridir (3).

İşletmelerde/Kurumlarda her bir birim amiri-
nin o birimin işleyişinden tümüyle sorumlu olması 
onları bir taraftan yönetici yaparken diğer ta-
raftan beraber çalıştığı iş arkadaşları tarafından 
lider olarak görülmesini sağlar. Dolayısıyla lider-
lik yetenekle değil yetkinlikle ele alındığında bi-
rim yöneticilerin bu yetkinliklerini geliştirebildiği 
ölçüde lider olma yolunda ilerleme kaydetmeye 
başladıklarını söyleyebiliriz

Kurumlarda hiyerarşiler iktidar üzerine oluşturulur: 
en tepede yer alanlar kendi altlarından (astlarından) 
çok daha fazla gücü elinde bulundurur ve bu güç 
onları muktedir yapar. Altlar ise kendilerini güçsüz 
konumda hissederler. Bu durum tepe noktada olan-
ların iyi liderlik yaptıkları anlamına gelmez. Hatta 
hatta bu kişilere bakıldığında çoğunda liderlik vasıf-
ları açısından kusurlar ve eksiklikler görülebilir. 

Liderlikle üzerine yapılan bütün çalışmalarda 
liderlerin daha ziyade olumlu özellikleri üzerinde 
durulmuş, başarılı liderlik kavramıyla özdeşleşmiş 
olan tarafları ele alınmış;  yıkıcı, olumlu olmayan, 
zarar verici nitelikteki liderliğin doğası ve sonuç-
ları üzerindeki etkisi hakkında çok fazla söz edil-

memiştir. Toksik Lider kavramı  literatüre  ilk ola-
rak Whicker tarafından 1996 yılında girmiş  ve bu 
tarz bir liderliğin bunaltan ve aynı oranda yıkıcı-
lık özellikleri bulunan ve karanlık diye tanımlanan 
kişilik özellikleri ile kendini gösterdiği  ifade edil-
miştir. Çalışma arkadaşlarının motivasyonlarını 
düşüren, onları aşağılayan, çalışanların tüken-
mişliklerine yol açan ve bunun farkında olmayan; 
yönetici konumda olmalarından kaynaklı kurum-
sal kaynakları kendi  çıkarı doğrultusunda tüke-
ten ve boşa harcanmasına neden olan kişilerdir 
onlar. Çalışanların çalıştıkları işletmeye bağlılığını 
düşürmektedir. İş arkadaşlarının maruz kaldıkları 
tutumlar karşısında çalışma isteği kalmadığından 
dikkati dağınık, keyifsiz olarak çalışmakta ve işe 
olan, kuruma olan bağlılıkları azalmaktadır (4).

Bu özelliklere haiz bir yönetici/lider olumsuzluk-
lardan, sıkıntılardan ve sorunlardan beslenmekle 
kalmayıp kaos ortamları oluşturabilmekte ve bu 
kaos ortamlarında kendilerine yer ve yön tayin 
etmeye çabalamaktadır. Astlarından gelebilecek 
eleştirileri en sert şekilde bastırmak ya da eleştiri-
ye izin vermemek, fikir beyan edilmesine, öneriler 
sunulmasına imkân vermemek onların en belirgin 
özelliklerin başında gelmektedir. Şüpheci davra-
nışlar sergileme, bir başkasının düşüncelerine gü-
venmeme, sürekli bir başkasını gözetleme, elinde 
tuttuğu yetkiyi cezalandırma için kullanmakta, 
kendi alanını koruma adına her türlü olumsuz-
luğu ortaya koyabilme, sürekli hata arayarak bu 
hataları ve olumsuzlukları çalışma arkadaşlarına 
fütursuzca söyleyebilme de diğer özellikler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Toksik liderlerin bencillik, 
yalnızca kendini düşünen, empati yoksunu, çıkarcı 
eğilimlerinin fazla oluşu onların narsistik eğilimleri 
fazlaca bünyelerinde barındırdığını düşündürt-
mektedir. Küstahlık, aşırı hırslar, umursamazlık gibi 
özellikleri ile de onları tanımak mümkündür.

Yönetici kurumdaki tüm çalışanlara karşı de-
ğil, yalnız bir çalışana toksik davranışlarda bu-
lunuyorsa yöneticinin mobingine maruz kalmış 
bir çalışandan söz etmemiz mümkündür. Toksik 
davranışların kurumdaki tüm çalışanları etkiliyor 
olması gerekmektedir.   Yani zehirli liderlik/yöneti-
cilik sadece bir davranışın ortaya çıkardığı durum 
değil motivasyon düşüren davranışların zamanla 
ortaya çıkardığı, buna bağı olarak da kurumlarda 
iş doyumsuzluğuna ve yoğun strese neden olma-
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sıyla da kendini gösterebilen ve bütün çalışanları 
etkileyebilen bir durumdur. 

Toksik bir liderlik ortamında, çalışanlar yöne-
tici ile hemfikir oldukları için ödüllendirilir,  farklı 
düşündüğü için cezalandırılır.  Toksik yöneticinin 
beraberinde çalıştığı, yönettiği kişiler sürekli evet 
demeye teşvik edilir, bu yüzden onlar ödüllendiri-
lir terfi ettirilirken;  eleştirel düşünen,  sorgulayan 
becerilerini kullanıp karar alma süreçlerine dahil 
olmaya çalışanlarsa dışlanır. Zehirli liderlik ge-
nellikle yüksek işgücü kaybına, üretkenlikte düşü-
şe, daha az yenilik ve bölümler arası çatışmaya 
sebebiyet vermektedir. İnsanların, sıkı kontroller 
uygulanarak etkisizleştirilmesi, kurum içi iletişim 
kanallarının kapatılması ve buna asla izin veril-
memesi beraberinde güvensizliği getirmekte ve 
çalışanlar bir süre sonra bu durumun geçici değil 
kalıcı olduğunu düşünerek izole bir şekilde çalış-
maya itilmekte ve hatta takım arkadaşlarına bile 
yabancılaşmaktadır. Toksik liderlerin/yöneticilerin 
aşırı kontrol odaklı olmaları onların ego tatminle-
rine yaramaktadır. 

Saydığımız özelliklerin temelinde  toksik lider-
lerin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

• Çalışanları, iş arkadaşlarını itibarsızlaştırma ve 
kendisine bağımlı hale getirme
• Çalışanlarını korku çemberlerine hapsetme ve 
böylece boğun eğmelerini bekleme
• Ortamın demokratik olmasına izin vermeme ve 
baskıcılığa prim verme
• Başarısızlıkları problemleri  çalışanlara, başarıları 
kendilerine mal etme 
• Kurum içi sıkıntıların ortaya çıkartılması ve bu so-
runlarla baş etme noktasında umursamaz tutum-
lar sergileme
• Oluşan problemlere müdahale etmeme ya da 
geç müdahale etme, çözümlerinde sıkıntılar ya-
şama
• Yalana sıklıkla başvurma ve manipülatif davra-
nışlarda bulunma
• Çalışanlarını  yavaş yavaş  küçük düşürerek, 
yalnızlaştırarak, korkutarak, morallerini bozarak, 
haklarından mahrum bırakarak , kapasitelerini kı-
sıtlayarak ve ağır konuşarak kasıtlı şekilde kötü bir 
durum içerisine sokma
• Ekipten çıkabilecek olan yöneticilerin/liderlerin ön-
lerini kesme ve hatta bu konuda katı tedbirler alma

• Kendi çalışanlarına karşı katı, umursamaz, 
despot bir yönetim uygularken diğer birimlerdeki 
çalışanlara da aynı şekilde hatta daha fazla bir 
şekilde kötü davranma
• Yapıcı bütün eleştirilerin önünü tıkayarak, tehdit 
ve otorite ile boyun eğdirmeye çalışma
• Çalışanlar üzerindeki etkileri ve güçlerinin 
artması yönünde davranıp onların kapasitelerini 
kısıtlamak yolu ile kendisine bağımlı hale getirme-
ye  çalışma
• Kendilerini, çalışanlarını savunup koruyabilecek 
tek kişi olarak göstermek isteme ve bunda başarılı 
olma (5)

Zehirli bir çalışma ortamı ve bu tarz yönetici-
lik bir süre sona bütün bir kurumu zehirlemekte 
ve bütün çalışanlar bu zehirlenmeden nasibini 
almaktadır. Sindirme ve baskının derecesinin art-
tırılması ile çalışanlarına bir taraftan kendisi ile 
uğraşılmaması mesajını da verirken diğer taraf-
tan bu tutumun tam tersi olan şefkatli bir yönetici 
tarzına bürünebilmektedir. Sürekli bu tarz yöne-
ticinin tavırlarına maruz kalan çalışanlar, bir süre 
sonra işe gitmek bile istememekte çalıştığı yere, 
arkadaşlarına ve kendisine bile yalnızlaşmış hale 
gelebilmekte, bir süre sonra hem fizyolojik hem de 
psikolojik olarak sağlıklarında bozulmalar olabil-
mektedir. 

Bir sonraki yazımızda bu tarz yönetim ve yöne-
ticilerle nasıl baş edebiliriz onun cevaplarını ara-
yacağız 
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BELEDİYELERDE RİSK YÖNETİMİNE
YÖNETİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ

ABDÜLKADiR COŞKUN

Günümüzde finans, hizmet ve üretim sektör-
lerinde oluşan belirsizlikler firmaları ve kurumları 
hedeflerine ulaşmada olumsuz yönde etkile-
mektedir. Özellikle Covid-19 pandemisi sonra-
sı meydana gelen belirsizlikler hem özel sektör 
hem de kamu da proaktif olmanın gereğini 
ortaya çıkarmıştır. Proaktif yönetim anlayışına 
sahip olma da ise risk yönetimi disiplini ön pla-
na çıkan önemli bir sistemdir.

Risk, Fransızca kökenli bir kelime olup za-
rara uğrama tehlikesi, riziko anlamlarına gel-
mektedir.1 Karar kuramında risk, karar vericinin 
herhangi bir olayın sonuçlarını belirleyeme-
diği durumları ifade eder. Finans alanında ise 
risk; işletmenin finansal yönüyle ilgili planlanan 
veya beklenen herhangi bir durumun meyda-
na gelmesinde ortaya çıkan sapma ihtimalidir.2 
Riski özetleyecek olursak ‘gelecekte karşılaşa-
bilecek olan ve amaçların gerçekleştirmesini 
engelleyebilecek tehditler/olumsuzluklar veya 
amaçlara ulaşmayı kolaylaştırabilecek fırsat-
lar’ olarak tanımlayabiliriz. Bu tanım, bize ris-
kin yapısal özelliklerinden olan ‘fırsat ve tehdit’ 
kavramlarını sunmaktadır.3 Fırsatlar, riskin mey-
dana gelmesi durumunda ortaya çıkabilecek 

1.  https://sozluk.gov.tr/
2. Emhan, Abdurrahman, “Risk Yönetim Süreci Ve Risk Yö-
netmekte Kullanılan Teknikler” Atatürk Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, 2009,s.210
3. Derici, Onur; Tüysüz, Zekeriya ve Sarı, Aydın, “Kurumsal 
Risk Yönetimi ve Sayıştay Uygulaması” Sayıştay Dergisi, 
Sayı: 65, 2007, s.152.

olan, kurum açısından dış kaynaklı kazanımlar 
ve fayda sağlayan durumlar; tehditler ise riskin 
oluşması halinde doğabilecek olan ve dış kay-
naklı olarak kurumu olumsuz yönde etkileyecek 
durumlar şeklinde ifade edilmektedir.

Risk yönetimi; riskleri tanımlamayı, değer-
lendirmeyi, onlara karşı yürütülecek olan kont-
rol faaliyetlerini belirlemeyi, henüz kontrol al-
tına alınamamış veya kontrol tanımlanmamış 
olan risklerde aksiyon planlarının geliştirilmesini, 
sorumlulukları tayin etmeyi, belirlenen kontrol 
ve eylem faaliyetlerini uygulamayı, bunları iz-
lemeyi, sonuçlarını gözden geçirmeyi ve gün-
cellemeyi kapsayan süreçler bütünüdür.4 Aynı 
zamanda risk yönetimi, kurumun hedeflerine 
ulaşmasını engelleyebilecek tehditlerin ya da 
kuruma yeni imkan ve hedefler katabilecek fır-
satların da belirlenmesi, değerlendirilmesi ve 
kontrol edilebilmesini mümkün kılan holistik yö-
netim uygulamalarını kapsamaktadır.

Risk Yönetim Sistemi’nin belediyelere sağla-
yabileceği faydaları şu şekilde sıralayabiliriz;

• İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına 
dolayısıyla kurumsal performansın 
geliştirmesine katkı sağlamak, 
• Kaynak kullanımının etkinliğini arttırmak,
• Mevzuata ve düzenlemelere uygunluğu sağ-
lamak, 
• Hesap verilebilirliği artırmak, 
4. Derici, Onur; Tüysüz, Zekeriya ve Sarı, Aydın,s.210.
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• Vatandaş nezdinde olumlu bir imaja sahip ol-
masına katkı sağlamak, 
• İdarelerin sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği 
faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasına ve 
kalitesinin geliştirilmesine yardımcı olmak.

Belediyeler yasal anlamda yükümlülüklerini 
yerine getirmek adına Risk Yönetim Sistemle-
ri’ni 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 
doğrultusunda baz alarak gerçekleştirmektedir. 
Bu planda risk yönetimi Kamu İç Kontrol Stan-
dartları içerisinde Risk Değerlendirme Stan-
dartları bölümü altında ele alınarak kurumlara 
genel manada bir perspektif çizmektedir.5 İki 
yılı kapsayacak şekilde hazırladıkları Kamu İç 
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları’n-
da risk değerlendirmeyle ilgili makul güvence 
sunmaları gerekmektedir. Bu bağlamda beledi-
yeler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergele-
rini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duy-
dukları kaynakları içeren plan ve programlarını 
oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve 
programlara uygunluğunu sağlamalıdır. Ayrıca 
sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve 
hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek 
iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli 
ve alınacak önlemleri belirlemelidir. Hazırlanan 
planın verisel analizi ve değerlendirmesi ise yıllık 
olarak değerlendirme raporu yapılarak güncel-
liği sağlanmalıdır. 

Bir başka deyişle kurumlar, Risk Yönetim Sis-
temleri’ni oluşturmalı, sürdürmeli ve izlemelidir-
ler. Bu noktada yönetim sistemleri belediyelere 
sistematik bir yaklaşım kazandırmak ve ku-
rumsal hafızanın korunması açısından önemli 
katkılar sağlamaktadır. Özellikle ISO 9001 Kali-
te Yönetim Sistemi (KYS) ve ISO 31000 Risk Yö-
netim Sistemi yol gösterici standartlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. ISO 9001 KYS risk tabanlı 
düşünme kavramını ortaya koymuştur. Risk ta-
banlı düşünme ile riskin süreç boyunca dikkate 
alınmasını sağlamıştır. Bu sayede hizmet süreç-
lerinin hedefe ulaşma kapasitesi yani kurumla-
rın vatandaş memnuniyetini sağlama açısın-

5. Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Resmi Gazete Tari-
hi: 26.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26738

dan başarısına engel olacak risklerin bertarafı 
ya da etkilerinin en aza indirgenmesi sağlana-
caktır. Ayrıca süreç, birim ve kurum bazında risk 
haritaları oluşturulabileceğinden etkin müda-
hale imkânı sağlanacaktır.

ISO 9001:2015 KYS standardına göre6

• Organizasyonun sistem amaçlarını karşılayabil-
me yeteneğini etkileyebilecek riskleri belirlemesi, 
• Ürün veya hizmetlerin uygunluğunu 
etkileyebilecek risklerin ve fırsatların 
belirlenmesini ve yönetilmesini taahhüt etmesi, 
• Kuruluşun riskleri ve fırsatları tanımlamak için 
harekete geçmesi ve tanımlanan risklerin ve 
fırsatların nasıl ele alınacağını planlaması, 
• Organizasyonun riskleri ve fırsatları izlemesi, 
ölçmesi, analiz etmesi ve değerlendirmesi, 
• Organizasyonun riskteki değişikliklere karşılık 
gelecek şekilde gelişmesi beklenmektedir.

Diğer yandan hizmet süreçlerinde oluşa-
bilecek fırsatların tespiti ve bunlardan azami 
düzeyde istifade edilmesiyle hizmet kalitesi-
nin arttırılması sağlanabilir. Kamu İdareleri İçin 
Stratejik Planlama Kılavuzu’nda kurum hedef-
lerinin belirlenmesi ve detaylandırılması aşa-
malarında her bir hedefe ilişkin risklerin tespit 
edilerek analiz edilmesi ve bu risklere ilişkin ön-
lemlerin belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.7 
ISO 9001 KYS standardına göre Risk Yönetimi-
nin tasarlanması, stratejik planlama çalışmala-
rı için kuruma katma değer sağlayan proaktif 
bir çalışma olacaktır. Bu sayede bütüncül bir 
yaklaşımla, hedeflerin tespitinde kurumun hiz-
met alanlarında belirlenen risklerden istifade 
edilmesine imkan tanınmış olacaktır.

ISO 31000 Risk Yönetim Standardı, risk 
yönetimini sistematik ve mantıksal bir süreç 
olarak ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır. Bü-
tün kuruluşlar riski bir dereceye kadar yönetir-
ken, standart risk yönetimini etkin kılmak için 
pek çok sayıdaki prensibi de tesis etmektedir. 
Bu standart, kuruluşların genel idaresi, stratejisi 
ve planlaması, yönetimi, rapor verme süreçleri, 
politikaları, değerleri ve kültürü doğrultusunda 
6.  TS EN ISO 9001: 2015, Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar
7.  Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu; Kalkın-
ma Bakanlığı, 3.Sürüm,2018
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risk yönetimi ile ilgili süreci bütünleştirmek amaçlı 
bir çerçeve geliştirmesini, uygulamasını ve sürekli 
olarak iyileştirmesini tavsiye eder. Bu standartta 
açıklanan genel yaklaşım, herhangi karakterdeki 
riski sistematik, şeffaf ve güvenilir bir şekilde, kap-
sam ve içerik dahilinde yönetmek için prensipleri 
ve genel esasları sağlar.8 ISO 31000; risklere yö-
nelik kontrol işlev yöntemleri olarak risklerden ka-
çınma, risk kaynağını yok etmek, olasılığını azalt-
mak, etkisini düşürmek, riski transfer etmek gibi 
seçenekler sunarak riskler ile nasıl başa çıkılacağı 
konusunda kılavuzluk yapmaktadır.

Şekil 1 – Risk yönetimi süreci9

Risk Yönetimi ISO 31000’e göre kapsamın 
oluşturulması, riskin ölçümlenmesi, riskin ele 

alınması ile izleme ve gözden geçirme aşama-
larını içeren bir döngüden ibarettir. İzleme ve 
gözden geçirme çıktıları kapsamın oluşturul-
ması için geri bildirim oluşturmaktadır.  İç ve dış 
paydaşlarla iletişim ve danışma bu döngü bo-
yunca yer almaktadır.

Risk Yönetim Sistemini uygulayıp devamlılığı-
nı sağlayan iyi uygulama örnekleri incelendiğinde;

• Süreçlerdeki evrak kontrol parametrelerinde 
yaşanan bireysel hataların minimize edildiği,
• Onay mekanizmasının risk üzerinden değer-
lendirilmesi nedeniyle etkin yürütüldüğü,
• Dilekçe/Evrak, Kayıt/Alım dosyalarındaki bilgi ve 
belgelerin eksik veya hatalı olmasının önüne geçil-
diği,
8 https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2041&Pa-
rentID=1060 Erişim Tarihi:21.04.2021 
9. TS ISO 31000 Risk Yönetimi Prensipler ve Genel Esaslar

• Arazide yürütülmekte olan faaliyetlerin ba-
rındırdığı tehlikelerin kontrol altına alınabildiği, 
güvenlik tedbirlerinin maksimum düzeye taşı-
nabildiği,
• Kurumda kullanılmakta olan program, yazılım 
ve uygulamalardaki sorunların ve uyuşmazlıkla-
rın erken farkedilebilmesi ile birbiriyle entegras-
yonunun hızlandırılmasının sağlanabildiği,
• Tüm şartlar karşılanmasına rağmen organi-
zasyonel planlamalardaki sorunlar nedeniyle 
kaybedilen davaların var olması ve risk yöneti-
mi ile bunun farkedilebilirliğinin sağlanabildiği, 
bu durumun yöneticilerin davalara katılımı ile 
ortadan kaldırılabildiği, 
• Kaynak ihtiyacı nedeniyle risklerin oluşmasının 
farkedilebildiği ve kaynak ihtiyacının giderilme-
si ile ilgili süreçteki riskin ortadan kaldırılabildiği,
• Risklerin ihtiyaçları verisel olarak gözler önü-
ne sunması ile vatandaş nezdindeki ihtiyaçların 
daha hızlı farkedilebilmesi ve dolayısıyla va-
tandaş memnuniyetine katma değer sağladığı 
gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak ISO 9001 KYS ve ISO 31000 Risk 
Yönetim Standartları, kurumlara risklerini yönet-
mede iyileştirmeyi esas alan önemli araçlardır. 
Birbiriyle entegre olarak da tasarlanabilmekte 
ve sistem sürdürülebilmektedir. Kurumun tüm 
seviyelerine yaygınlaştırılmış bir Risk Yönetimi, 
hedeflere ulaşmaya katkı sağlamakta, sunulan 
ürün/hizmetlerin kalitesini arttırmakta ve dola-
yısıyla vatandaş memnuniyetini artırmaktadır. 
Bununla birlikte işletme kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanımını, organizasyon ve yönetim ye-
teneğinin geliştirilmesini, verilere dayalı olarak 
sayılarla konuşabilmeyi dolayısıyla yerinde ve 
etkin karar alabilmeyi garanti etmektedir. 

Bu bağlamda, vatandaşa hizmet sunmakla 
mükellef olan yerel yönetimlerin, beklenmeyen 
ve öngörülmeyen risklere karşı da bir Risk Yö-
netim Süreci oluşturması, işletmesi ve bunu iç 
ve dış koşulların değişimine göre düzenli olarak 
güncellemesi önem arz etmektedir. Kamu hiz-
metlerinde esas olan devamlılık ilkesi, risk yöne-
tim süreçlerinin proaktif bir biçimde uygulan-
masıyla gerçekleştirilebilecektir.
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TÜRKİYE’DE UYUŞTURUCU MESELESİ:
BİREYDEN DEVLETE, MÜCADELEDE BAŞARILI MIYIZ?

BiLAL AY

Son yıllarda ülkemizde ciddi bir bağımlılık 
problemi yaşıyor ve maalesef göz ardı ediyoruz.

Önümüzde sadece bugünümüzü, evlat-
larımızı çalan bir problem yok, aynı zaman-
da geleceğimizi elimizden alan bir tehlike var. 
Bağımlılık meselesini büyük bir problem kılan 
şey, sadece istatistikler ve vermiş olduğu zarar 
değil, bunun yanında hala daha yeterli bilincin 
oluşmamış olması ve şahitlik edilen hususların 
toplumun gözünde normalleşen bir hal alması.

Dün filmlerde karşımıza çıkan birçok sahne, 
bugün hayatın içinde ve en yakınımızda. Evi-
mizde, komşularımızda, sokaklarımızda, ma-
hallemizde... Kısacası baktığımız her yerde 
bağımlıları görebiliyoruz.

Evladı ölsün diye dua eden bağımlı annel-
erine, uyuşturucu alabilmek için çocuğunu 
rehin bırakan babalara, zehir için arkadaşını 
öldüren gençlere rastlamak için artık filmlere 
ihtiyaç yok maalesef...

Bunun şüphesiz pek çok gerekçesi var.

Her hastalıkta olduğu gibi bağımlılıklarda 
da müspet netice elde etmek istiyorsak evve-
la teşhisi doğru yapmamız gerekir. Bir kere 
şunu unutmayalım, bugün bağımlı diye ad-
landırdığımız gençlerimiz, uzaydan gelmediler. 
Ya da şöyle ifade edeyim; hiç biri bağımlı olarak 
doğmadılar. Tıpkı bir katil, hırsız ve vatan haini 
doğmadıkları gibi... Toplum olarak eksiklikler 
onları bu bataklığa sürüklüyor. Kimi zaman aile-

deki sorunlar, sosyal çevre faktöründeki olum-
suzluklar... Yanlış rol modeller vs. vs.

Eğer bu bileşenler sağlamlaştırılmaz ve 
eksiklikler ortadan kaldırılmazsa ne kadar 
çaba sarf edilirse edilsin, bağımlılıklarda tam 
manası ile bir netice elde etmek mümkün ol-
maz. Hepimiz geçmişten bugüne bir zihin 
yolculuğu yaptığımızda görürüz ki, alışkan-
lıklarımız, toplumumuzun kodları maalesef 
değişiyor. Evet, bir kök olarak mevcut, ancak 
toplum ağacımız artık zararlı meyveler veriyor.

Özellikle eş, dost, akrabalık bağlarının kop-
ması, bireysel yaşam tarzına yöneliş, mahalle 
kültürünün tamamen yok olması toplumumuz-
daki dejenerasyonu daha da hızlandırdı. Artık 
kenetlenemiyoruz. Birbirimizin derdi ile dertle-
nemiyoruz... Paylaşamıyoruz...

Hep ifade ettiğimiz bir şey var, “Bağım-
lılığın ne olduğunun farkına vararak mü-
cadeleye başlanabilir. Bağımlılık genel algının 
aksine alışkanlık değildir. Bağımlılık bir beyin 
hastalığıdır. Bağımlı da bir hastadır.” Bu nokta-
da aileler de, devlette, STK’lar da, bu konuya 
bakış açılarını değiştirmek mecburiyetindir. 
Çünkü hastayla değil hastalıkla mücadele 
edilir.

26 MİLYON BAĞIMLI VAR
Bu kısa girizgahtan sonra Türkiye’nin bağım-

lılık haritasına göz atmanın faydalı olacağı 
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kanaatindeyim. Bugün, ülkemizde 26 milyona 
yakın bağımlı vatandaşımız var. Yani farklı bir if-
ade tarzı ile “sokağa çıktığımızda gördüğümüz 
her 3 kişiden 1’i bağımlı” dersek tehlikenin boyu-
tu daha net anlaşılabilir sanırım. Hem kendi 
saha çalışmalarımız, hem de yapılan çeşitli 
araştırmalardan görüyoruz ki ülkemizde, 2 mily-
ona yakın uyuşturucu, 3 milyon civarı teknoloji, 2 
milyonun üstünde sanal kumar ve 2 milyon alkol 
bağımlısı var. Buna 17 milyon sigarayı bağım-
lısını da eklediğimizde sayı 26 milyonu buluyor.

Tabii ki bunun içinde mükerrer yani birden 
fazla bağımlılığın tek kişide görüldüğü durum-
larda var. Örneğin, uyuşturucu kullananların 
yüzde 57’si aynı zamanda alkol de kullanıyor. 
Özetle her ailede bir bağımlı var desek, abartılı 
bir tespitte bulunmuş olmayız.

Bağımlılıkların türleri farklılık arz etse de, kul-
lanılan maddeye bağlı olarak güçleri değişken 
olarak değerlendirilebilse de şunu bilmeliyiz ki 
özü itibariyle tüm bağımlılıklar aynı ve maalesef 
bir bağımlılık diğerini tetikliyor. Uyuşturucu 
bağımlılığı örneklemi üzerinden gittiğimizde, 
bir ailede bir bağımlının bulunması, ailenin 
diğer fertlerinin bu tuzağa düşme riskini kat 
be kat arttırıyor. Bu dakikadan sonra bağım-
lılıklarla mücadelemizin ana noktasını oluş-
turan uyuşturucu bağımlılığı üzerinde biraz 
daha yoğunlaşmak istiyorum. Emniyet Genel 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığı’nın 2018 yılında yayınlanan “Genel 
Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına 
Yönelik Tutum ve Davranış” başlıklı araştırması-
na göre, Türkiye nüfusunun yüzde 3,1’i hayatın-
da en az 1 kere uyuşturucu kullanmış. Bunu nü-
fusa genellediğimizde 2,5 milyon civarında bir 
rakamla karşılaşıyoruz.

Bunu aileler üzerinden değerlendirdiğimizde 
10 milyon kişi bir şekilde bu illetten direk olarak 
etkileniyor. Yine tedavi görenlerin istatistikleri 
bize çok ciddi ipuçları sağlıyor. Sağlık Bakanlığı 
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılına 
ait rakamlarına göre, yatarak tedavi gören-
lerin yüzde 11,5’u 15 yaş altı, yüzde 37,4’ü ise 15-
19 yaş arasında yer alıyor. Ortalama olarak 
bakıldığında ise, bu yaş 21 oluyor. Yatarak teda-
vi gören yaklaşık 4’te 1’i İstanbul’da ikamet edi-

yor. Toplam tedavi rakamı 12 bin ve bir önceki 
yıla göre yaklaşık yüzde 7’lik bir artış gözleniyor. 
2019 yılında 270 bin kişi ayaktan tedavi görmüş. 
Bu rakam 2017-2019 arasında 60 bine yakın kişi 
artmış.

Maddeye ilk başlama yaşı 14 ve daha düşük 
yaşlar olarak, NARKOLOG araştırması verile-
rine göre, tüm bağımlıların yaklaşık yüzde 10’u 
iken, bu oran TÜİK verilerinde yüzde 23 olarak 
gösteriliyor. Derneğimizin saha çalışmalarında 
çok düşük yaşlara da şahit olduk. 

Öte yandan 6 yaşa kadar haberlere yansıyan 
örneklerde oldu. Yine cezaevlerinde uyuşturucu 
ve bağlı suçlardan yatan kişilerin durumu da 
çok iç açıcı değil. 2017’de 170 bin olan uyuşturu-
cu şüphelisi sayısı 2019 yılında 220 bine çıkmış. 
Bunların 156 bini kullanma amaçlı uyuşturucu 
satın almak suçundan şüpheli. Cezaevlerindeki 
hükümlü sayısı 57 binden 81 bine çıkmış. Bu da 
oransal olarak yüzde 22’lerden yüzde 28’lere 
doğru bir tırmanışı gösteriyor.

Uyuşturucuyla bağlantılı ölümlerde ise 
bir iyileşme görüyoruz. Madde sebebiyle 342 
canımızı yitirdik. Her gün bir vatandaşımızı yitir-
dik. Ancak son 3 yılda ölüm sayılarında ciddi 
bir düşüş olduğunu, sayının 900 küsurlardan 
buraya geldiği de ifade edilmeli. Bu ölümlerin 
3’te 1’i ise 15-24 yaş arasında yaşanmış. Madde 
ile bağlantılı kamu harcamaları giderek artıyor. 
2017’de 1 milyara yaklaşan harcama 2019’da 1,5 
milyar oldu neredeyse. Terörün en büyük gelir 
kaynaklarından birisinin de uyuşturucu ticareti 
olduğunu ise bilmeyen yok diyebiliriz.

Peki, uyuşturucu insanlara ne gibi zararlar 
veriyor? Ya da maddenin kullanımı sadece kişi-
nin kendisi için mi zararlı? Maalesef maddenin 
zararları adeta bulaşıcılık arz ediyor.

Öncelikle madde bağımlılığının zararlarına 
değinmek istiyorum. Örneğin son dönemde et-
kisini bir miktar da olsa yitiren sentetik kannabi-
onidler yani bonzailer. Bunlar öyle maddeler ki 
ilk kullanımda öldürebiliyor ya da sakat bırak-
abiliyor. 15 günde beynin yüzde 60’ına zarar 
veriyor. Bırakılsa ve uzun süre kullanılmasa dahi 
beynin yüzde 15’lik kısmı iyileşmiyor. Bu maddel-
eri kullananların ortalama yaşam süresi 3 sene. 
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Bir de örneğin metamfetamin denen bir mad-
de var. Nörolojik sorunlara yol açabiliyor. Psi-
kolojik problemler doğurabiliyor.

BİR BAĞIMLI EN AZ 4 KİŞİNİN 
HAYATINI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Kişinin hayatının tamamen olumsuz mana-

da değişmesi, ailesinin yaşadığı ekonomik ve 
psikolojik yıkımlar adeta bu illetin doğal bir so-
nucu olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlıyı sadece 
ailesi üzerinden değerlendirsek dahi 1 bağımlı 
4 kişinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor.

Öte yandan uyuşturucunun başka olumsuz 
çıktıları da mevcut. Bugün genel olarak bak-
tığımızda cinayetlerin yüzde 60’ı, saldırıların 
yüzde 40’ı, tecavüzlerin yüzde 33’ü alkol ve 
madde kullanımıyla doğrudan bağlantılı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILARINI 
TEDAVİ EDEBİLİYOR MUYUZ?
Bu konuya olumlu cevap vermek maalesef 

mümkün değil. Son dönemde yüzde 25-30 gibi 
bir artış yaşansa da AMATEM ve ÇEMATEM’le-
rin toplam yatak kapasite bin 182. Üstelik te-
davide başarı oranı da çok ama çok düşük. 
Bugün bir bağımlı bu merkezlerden 2-3 aydan 
önce randevu alamıyor ve maalesef herkesin 
bildiği bir sır olarak belirtelim ki zehir tacirleri 
türlü oyunlarla buralara da uyuşturucu sok-
abiliyor.

Öte yandan özel tedavi merkezlerinde 
başarı oranı bir miktar daha yüksek olsa da, 
bazı merkezlerde suiistimallere karşı dikkatli 
olunması gerekiyor. 

Tedavi ile ilgili mevcut seçeneklerin dışında 
kullanılan farklı metotlar ile daha yüksek başarı 
oranlarına ulaşıldığını da biliyoruz. Ve yetkili-
lerin bu noktada bir paradigma değişikliğine 
giderek, mevcut netice vermeyen yöntem-
ler yerine alternatif metotlara yönelmelerinin 
daha iyi sonuçlar doğuracağını da özellikle 
belirtelim.

Mücadele 2 safhada ele alınmalı.

Birincisi önleyici tedbirler...

Yani bataklığa bulaşmamış gençlerim-
izi bilinçlendirmek, doğru rol modeller ile bir 
araya getirmek, hedef koymalarını sağlamak, 
alternatif alanlara yönlendirerek savunma 
hattı oluşturmak ve geleceğe emin adımlar ile 
yürümelerini sağlayacak ortamı tesis etmek.

İkincisi ise kurtarıcı tedbirler...

Kandırılmış, tuzağa düşürülmüş gençler-
imizin bataklıktan kurtulma taleplerini tam 
manası ile karşılayacak, onların elinden tut-
acak, ümit ve umut olacak, ailelerini de süre 
dahil eden, tedavi öncesi, tedavi ve tedavi 
sonrası rehabilite safhalarını içeren onarım 
süreçlerini adım adım uygulamak.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE
YENİ PARADİGMA ŞART
Peki, tüm bu tablo karşısında uyuşturu-

cu ile mücadele edebiliyor muyuz? İşin nar-
kotik kısmı değerlendirildiğinde, özellikle son 
dönemde İçişleri Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği 
operasyonların çok etkili olduğunu söylemek 
mümkün. Ancak, uyuşturucu ile mücadelede 
sadece polisiye tedbirler ile başarılı olma im-
kanımız yok. Bununla birlikte ailenin, okulun, 
STK’ların ve aslında bütün toplumun ortak bir 
çabasına ihtiyaç var.

CEZAEVLERİ REHABİLİTE ETMİYOR
Cezaevleri ile ilgili durumu ortaya koy-

muştuk. Şimdi çözüm noktasından olaya yak-
laşmak istiyorum. Uyuşturucu bağımlısı olarak 
giren bir kişi yine bağımlı olarak oradan çıkıyor. 
Cezaevlerine uyuşturucu giriyor. Bu konuda 
ciddi bir rehabilite aşaması için buralar fırsa-
ta çevrilebilir. Daha önce, uyuşturucu ve bağlı 
suçlardan cezaevlerine girenler için “Ceza ve 
Rehabilite Evleri” önerisinde bulunmuştuk. Bu 
evler, cezaevine yatan kişilerin cezalarının bir 
kısmını burada geçirecekleri, bağımlılıktan 
kurtulabilecekleri ve eğer satıcı iseler, bunun 
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kötü bir şey olduğuna ikna edilebilecekleri bir 
merkez olmalı. Yoksa, bağımlı giren bağımlı 
çıkıyor. Torbacı giren yine aynı suçu işlemeye 
devam ediyor.

YEREL YÖNETİMLER AKTİF  ROL 
ÜSTLENMELİ
Bugün Türkiye’nin geneline baktığımız 

zaman yerel yönetimlerin birçok konuda öncü 
olduğunu, birçok alanda başarılı işler çıkart-
tığına şahit oluyoruz. Belki de ülkemiz, yerel 
yönetim noktasında, nevi şahsına münhasır bir 
tarz içerisinde işlerini yürütüyor. Ancak, yerel 
yönetimlerin bağımlılıkla mücadele konusun-
da aynı özveri ve başarıyı gösteremediklerini 
görüyoruz.

Merhum mimar Turgut Cansever’in “Şeh-
ri imâr ederken nesli ihyâ etmeyi ihmal eder-
seniz, ihmâl ettiğiniz nesil imâr ettiğiniz şehri 
tahrip eder” sözünün de bu noktada, tüm yerel 
yöneticilerin için bir pusula olması gerektiğini 
ifade etmek istiyorum.

Bugün bağımlılık, ülkemizin görünmez, an-
cak en büyük problemlerinden bir tanesi. Yerel 
yönetimlerin, aktif gücü ile çok daha hızlı, etkin 
ve sonuç odaklı çalışmalara imza atılabilir.

Bu hususta şu önerileri getirebiliriz:
1- Nüfusu 10 binin üzerinde olan her belediyede 
bir Bağımlılıkla Mücadele Müdürlüğü kurulmalı. 
Bu müdürlükler, ilçelerin özel durumlarına özel 
eylem planları çıkartmalı.

2- Her belediye bünyesinde, kişilerin başvuru-
ları sonucu özel hizmet alacakları, yeterli sayı-
da, Aile Bağımlılık Danışma Görevlisi çalıştırıl-
malı.

3- Belediyeler, ilçelerindeki bağımlılık haritasını 
yıllık olarak çıkartarak okul ve mahalle bazlı 
çalışmalar yapmalı.

4- Ailelere ekonomik destek sağlandığı gibi 
yerel yönetimler çocuğunu tedavi etmek ist-
eyen ailelere maddi destek sunmalı.

5- Tüm belediyeler, tedavi olmuş kişilerin ha-
yata katılmasını kolaylaştırmak adına, yüzde 
3 oranında “eski bağımlı” istihdamı sağlamalı.

6- Belediyeler, bağımlılıkla mücadele nok-
tasında STK’larla işbirliklerini süratle arttırmalı.

7- Her belediyenin duyuru alanlarının yüzde 5’i 
bu konudaki bilinçlendirici içeriklere ayrılmalı.
8- Belediyeler gençlerin bu tuzaklardan uzak 
durmasını sağlayacakları sosyal, kültürel ve 
sportif organizasyonlara çok daha ciddi bir 
şekilde eğilmeli. Gençlerin önüne sağlam al-
ternatifler konulmalı.

Sonuç olarak, Türkiye’nin uyuşturucu 
bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele tablosu, 
maalesef hiç de olumlu seyretmiyor. Bu konu-
da atılan adımlar, maalesef sorunu çözmüyor. 
Hatta büyümesine dahi engel olamıyor.

Bu noktada bireyden devlete istisnasız bir 
mücadele içerisine girilmesi ciddi bir gereklilik. 
Bu noktanın da bugün itibariyle en eksik kısmı 
ise yerel yönetimler olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak şu hususlara da değinmenin fay-
dalı olacağını kanısındayım. Bugün uyuşturucu 
belası hepimizi tehdit ediyor. Ancak evlerim-
izde tehdit olmaktan çıkıp gerçek olmuş bir de 
teknoloji bağımlılığı meselesi var.

Hangimiz çocuklarımızı telefon ve tablet-
ten ayırabiliyoruz?

Hangimizin çocuğu gününün tamamını 
odasında ve bilgisayar başında geçirmiyor?

Kimin çocuğunu youtuberler büyütmüyor?

Bu liste uzayabilir. Bu dertler hepimizin evin-
de. Aileler çocuklarını teknolojiye, internete ve 
olumsuz içeriklere kurban vermemeli.

Bir farkındalık oluşturmalıyız. Mücadeleye 
evlerimizden de başlamalıyız. Her bağım-
lılığın birbirini tetiklediğini asla ve asla unut-
mamalıyız.
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MALATYA İÇİN YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR:
DÜNYA KAYISI BAŞKENTİ MALATYA’YA YAKIŞAN

BİR ŞİRE PAZARI YAPILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Kayısının Malatya ekonomisinde çok ciddi bir 
payı bulunmaktadır.  Dünya kuru kayısı üretiminin 
büyük bir çoğunluğu Malatya’da üretilmekte, ül-
kemize ve diğer ülkelere kahir ekseriyetle bu mer-
kezden ihracat yapılmaktadır. 

Kayısı Malatyalı üreticiler başta olmak üzere 
çevre illerden kayısı ile ilgili çalışmaya gelenlerle 
birlikte dolaylı olarak yaklaşık 300 bin insanın ge-
çim kaynağını teşkil etmektedir.

Kayısı ile alakalı kentimizde yer alan ve adına 
ŞİRE PAZARI dediğimiz ticaretin, alışverişin döndü-
ğü mevcut pazarın ekonomik ömrünü tamamla-
mış olması, yıllar geçtikçe bu pazarın artık şehrin 
içinde kalması, bu sebeple trafik unsurunun olum-
suz etkilenmesi, hijyen, güvenlik, kontrolsüz giriş 
çıkış, otopark vb. sorunlar sebebiyle şehrimize 
modern nitelikte bahsi geçen dezavantajlı du-
rumları avantaja dönüştürecek bir tesis yapılması 
elzem hale gelmiştir. 

Malatya’nın her alanda kalkınması, gelişmesi 
ve ilerlemesi yönünde çalışmalar gerçekleştiren 
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın gele-
ceğine yönelik yatırımlarına da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği bu 
projelerden biri de Yeni Şire Pazarı Projesi.  Mevcut 
Şire Pazarı ihtiyaçları karşılayamadığı ve gerek 
bulunduğu alan ve gerekse görünümü itibariyle 
Malatya’ya yakışmıyordu. 

Şire Pazarı esnaflarının daha modern ve hij-
yenik bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak, 
üreticilerin ürünlerini daha kaliteli bir ortamda 
pazarlamalarına imkan vermek amacıyla Yeni 

Şire Pazarı Projesi gündeme getirildi. 

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan’ın talimatları ile Yeni Şire Pazarı Projesi 
hazırlanma aşamasındayken tüm paydaşların 
görüş, öneri ve teklifleri dikkate alınarak planla-
ma yapıldı. İnsanlık Medeniyetinin Başladığı, Ana-
dolu’yu Anayurt Yapan Destan Şehir Malatya’ya 
yakışır bir Şire Pazarı yapılması için Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından yeni bir yer tahsis edildi. 

Dünya Kuru Kayısı Başkenti olan ve Dünya kuru 
kayısı üretiminin yüzde 80’inin Malatya’da üretil-
diği ve ihraç edildiği bir merkezde Malatya’ya ya-
kışan, yaraşan bir Şire Pazarı’nın olması çok elzem 
olması ve geçmişte yapılması gerekirken gecikmiş 
bir hizmet olarak değerlendirilmektedir. 

Malatya’dan yurt dışına yıllık 100 bin ton kuru 
kayısı ihracatının getirisi olarak 300 milyon dolar 
civarında bir rakam telaffuz edilmektedir. Bu Ma-
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latya için önemli bir katma değerdir. Ancak yeterli 
değildir. Kuru kayısının dünya piyasasında 5 milyar 
dolara yakın bir girdisi bulunmaktadır. Yeni Şire 
Pazarı, Lisanslı Soğuk Hava Deposu’nun yapımı ve 
diğer tesislerin hizmete girmesi ile birlikte Malat-
ya kayısısı hem Malatya açısından hem de Türkiye 
açısından önemli bir ürün olma noktasında emin 
adımlarla ilerleyecektir. 

Bu yeni pazarın yapılması ile ulusal ve uluslara-
rası ölçekte kayısının marka değerinin artırılması, 
ihracat gelirlerinin artırılması ve dolayısıyla hem 
Malatya hem de ülke ekonomisine daha fazla gir-
di sağlanması hedeflenmektedir.  Yeni Şire Paza-
rına 2021 yılının ikinci yarısı başlanması hedeflen-
mekte olup, 2023 yılının ilk yarısı tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Proje mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediye-
sine ait 178 dönümlük alan üzerinde yapılacaktır. 

Proje Kuzey Çevre yolu ve Kuzey Kuşak yolları 
arasında Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposu, 
Yaş Sebze ve Meyve Hali ile Yeni Buğday Pazarının 
da içerisinde bulunduğu bir ticaret adasında ha-
yata geçirilecektir. 

Proje kapsamında 400 adet dükkan, 10.000 m2 
açık Pazar yeri, kamyon, tır vb. araçların rahatlık-
la yükünü boşaltabileceği herhangi bir aksaklığa 
yol açmayacak ada içi yollar, kontrollü giriş-çıkış, 
kantar, açık otopark, güvenlik ve kamera sistemleri 
ve içerisinde laboratuvar, kayısı müzesi, konferans 
salonu, çiftçi eğitim merkezi, borsa ofisleri, banka, 
işçi evi, lokanta, cafe-restoran, polis noktası, za-
bıta noktası, toplantı salonları, ihracat ofislerinin 
yer aldığı toplam 10.000 m2 kapalı alana sahip bir 
karşılama merkezi bulunmaktadır. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi kayısının dünya 
pazarında hak ettiği değeri bulması için sadece 
yeni Şire Pazarı yapmakla kalmayıp, Bölgenin en 
büyük Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposu ve 
Kayısı Borsası ile ilgili çalışmaları da tamamlama 
aşamasına getirdi. 

Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip 
Lisanslı Soğuk Hava Deposu bünyesinde de La-
boratuvar, Paletleme Tesisleri, Paketleme Tesisi, 
Kantarlar, Personel Ofisleri ile 10 adet soğuk hava 
deposu bulunuyor. Tesis kendi elektriğini de çatısı-
na kurulan güneş panellerinden sağlayacak. 

Yine Kayısı ile ilgili olarak Malatya Büyükşehir 
Belediyesinin üzerinde yoğun bir çalışma gerçek-
leştirdiği projelerden biri de Yeni Kongre ve Fuar 
Merkezi idi. Bu proje ile ilgili olarak da son aşama-
ya gelindi.  Yeni Kongre ve Fuar Merkezi bünyesin-
de; fuar alanı, konferans salonu, yaklaşık 400 kişilik 
kongre salonu, toplantı salonları, eğitim salonları, 
idari bina, kafeterya ve sosyal donatı alanları bu-
lunuyor.  

İşte bir bir hayata geçirilecek olan bu projeler 
ile kayısı hak ettiği değeri bulacak ve Malatya’ya 
yıllık 300 milyon dolar olarak sağlanan gelir, yıllık 1 
milyar doların üzerine çıkmış olacaktır.
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KENT KONSEYLERİNDE BÜYÜKŞEHİR MODELİ: 
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ

Mürsel SABANCI- Balıkesir Kent Konseyi Öğr. Gör. 
Ali ERFİDAN- Balıkesir Üniversitesi

Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kuru-
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplu-
mun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçe-
vesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, 
sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma il-
keleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin 
geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu 
demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmaları 
olan kent konseyleri, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sa-
yılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine daya-
nılarak 2006 yılında yayımlanan “Kent Konseyleri 
Yönetmeliği” çerçevesinde şehirlerde hizmet ver-
mektedir. (Kent Konseyleri Yönetmeliği, Md.4) 

Yerel yönetimlerin, kamu kurum ve kuruluşları-
nın, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları-
nın ve sivil toplum kuruluşlarının çözümde ortaklık 
bilinciyle; katılımcı yönetimi esas alan kent kon-
seylerinin yapıları ve çalışma yöntemlerinde farklı-
lıklar görülmektedir. İlgili alanda yapılan akademik 
çalışmalar, çalıştay raporları ve istişare toplantı-
larından elde edilen bilgilere göre mevzuatta ek-
siklikler olduğu saptanmıştır. Özellikle Türkiye Kent 
Konseyleri Birliği tarafından 5216 Sayılı Büyükşehir 
Kanunu’ndan sonra kent konseyleri yönetmeliğinin 
değişmemesinden kaynaklı sorunların ve mevcut 
durumun analiz edilmesi için çalıştaylar düzenlen-
miştir. Bu çalıştaylardan ilki 26 Haziran 2015 tari-
hinde Ordu’da gerçekleştirilmiş ve “Yeni Büyükşehir 
Belediye Kanunu Bağlamında Kent Konseyleri-
nin İşlevselliği ve Ölçek Sorunu”, “Kent Konseyleri 
Bağlamında Büyükşehirlerde Yaşanan Sorunlar ve 
Kent Deneyimleri” ve “Kent Konseylerinin Büyük-
şehir Ölçeğinde Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Çözüm 
Önerileri” konuları ele alınmıştır. 4-5 Mart 2017 ta-

rihlerinde Eskişehir Kent Konseyi ev sahipliğinde 
“Büyükşehir Kent Konseyleri Yasal ve İdari Sorun-
lar-Çözümler Çalıştayı” düzenlenmiştir. Son olarak 
Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde, 13-14 Mart 
2020 tarihlerinde Büyükşehir Ölçeğinde Kent Kon-
seyleri Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay raporları 
incelendiğinde varılan ortak kanaatlerden birinin 
Büyükşehir olan illerde ve il belediyelerinde kent 
konseylerinin aynı yönetmeliğe göre kurgulanma-
sının, şehirlerde kapsayıcılığın önüne geçtiği, illerin 
ilçeleriyle bütüncül yönetim yaklaşımına uygunluk 
sağlamadığı yönünde olduğu görülmektedir. Bu-
radan hareketle mevcut durum, kent konseylerin-
de büyükşehir modelinin uygulanması gerektiğine 
işaret etmektedir. 

Türkiye’deki kent konseyleri incelendiğinde; Ba-
lıkesir Büyükşehir Kent Konseyi, isminde ve mevzu-
atında “Büyükşehir” ifadesini kullanan ve mode-
linde, mevzuat çerçevesinde bunu uygulamaya 
koyan ilk kent konseyi olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bu çalışmada da katılımcı yönetimde yeni 
yaklaşımlar bağlamında Balıkesir Büyükşehir Kent 
Konseyi örneği incelenmiştir. 

Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi, 2019 yılın-
da kurulmuş ve kuruluşundan bugüne 2 yıl geçmiş 
olmasına rağmen bir çok projeye imza atmış, Bü-
yükşehir belediye meclisine tavsiye kararları sun-
muş ve sunulan tavsiye kararları büyükşehir meclisi 
tarafından kabul edilerek uygulamaya geçilmiş ve 
kuruluşundan itibaren üyesi olduğu Türkiye Kent 
Konseyleri Birliği’nin Dönem Başkanlığını üstlen-
miştir. Çalışmada mevzuattan, organizasyon şe-
masından, oluşumundan, üye yapısından, proje ve 
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çalıştay dosyalarından edinilen verilerden yararla-
nılarak Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi’nin kapsa-
yıcılığı ön plana alan yapısı ve işlevselliği üzerinde 
durulmuştur. 

Şekil 1 – Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Genel 
Kurul Dağılımı – Pasta Grafiği 

Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi, 26 Kasım 2019 

tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. 
Yücel YILMAZ’ın çağrısı üzerine 495 üyenin katılımı 
ile ilk genel kurulunu yapmış ve genel kurulda kabul 
edilen yönerge çerçevesinde çalışmalarına başla-
mıştır. 495 kişiden oluşan Genel Kurul, 306 Sivil Top-
lum Kuruluşu, 120 Oda, 32 Kamu Kurum ve Kuruluşu, 
14 Vakıf, 11 Muhtarlık, 5 Siyasi Parti, 4 Üniversite, 3 
Sendika, 3 Baro, 3 Noter ve 3 Basın temsilcisi olmak 
üzere şehrin tüm kurumlarını kapsayan bir yapı ile 
teşkil edilmiştir. Bkz. Şekil 1.) 

Şekil 2. Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi 
Organizasyon Şeması 

Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Organizas-
yon Şeması, ilk genel kurulda kabul edilen yönerge 
uyarınca hazırlanmıştır. (Bkz. Şekil 2.) Standart kent 
konseyi yapısından farklı olarak Genel kurul teş-
kil edilirken İlçe Kent Konseyi Başkanları ve Meclis 
Başkanları da genel kurula dahil edilmiş, böylelikle 
şehrin tamamının genel kurulda temsil edilmesine 
özen gösterilmiştir. Bununla birlikte İlçe Kent Kon-
seyleri Danışma ve Koordinasyon Kurulu adı altında 
ilçelerin ihtiyaçlarını da görüşebilmek, alınan ka-
rarlarda destek olabilmek ve bütüncül yaklaşıma 
katkı ve değer üretmek adına bir danışma kurulu 
oluşturulmuştur. Yine meclis ve çalışma grupları-
nın teşkiline dair hükümlerde de ilçe kent konseyi 
meclis ve çalışma gruplarının yönetimde söz sahi-
bi olmasına özen gösterilmiştir. Bahsedilen esaslar 
yönergede şöyle yer almaktadır: 

Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Teşkil, Görev 
ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin Kent Konseyi’nin 
teşkiline hükmeden 6. Maddesinin (Kent Konseyi, 
aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcile-
rinden oluşur) d bendinde “İlçe Kent Konseyi Baş-
kanları ve Meclis Başkanları”, yine aynı maddenin 
e bendinde “Her ilçeden, muhtarları temsil edecek 
varsa muhtarlar derneği başkanı yoksa muhtarla-
rın kendi aralarından belirleyeceği bir temsilci” de-
nilmektedir. Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Teşkil, 
Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin Meclisler 
ve Çalışma Gruplarına dair esaslarını kapsayan 14. 
Maddesinin 4. kısmında “Meclislerin yönetimine, il-
çelerdeki kent konseylerinin ilgili Meclis Başkanları, 
Çalışma Gruplarına ise yine ilçelerdeki ilgili çalışma 
grupları başkanları dahil edilir. Bu ve benzer esaslar, 
Genel Kurul tarafından oluşturulacak çalışma usul 
ve esaslarında belirlenir.” denilmektedir. 

Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Teşkil, Görev 
ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin Danışma Kurul-
larının kurulabileceğine dair hükümleri kapsayan 
15 Maddesinin a bendinde “İlçe Kent Konseyleri 
Danışma ve Koordinasyon Kurulu” ve aynı madde-
nin 4. Kısmında “İlçe Kent Konseyleri Danışma ve 
Koordinasyon Kurulu, diğer danışma kurullarından 
farklı olarak tüm ilçelerde bulunan kent konseyleri 
arasında etkin işbirliği, koordinasyon ve istişare kül-
türünü geliştirmek için ilçe kent konseylerinin baş-
kanlarından teşkil edilir.” denilmektedir. 

Mevzuatta ve kuruluşta kapsayıcılığı ön plana 
alan Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi, çalışmala-
rına başladığı günden bugüne, toplantı, proje ve 
uygulamalarına da aynı çizgiyi korumuştur. İlçe 
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kent konseyleri danışma ve koordinasyon kurulu, 
devamlı olarak toplantılarını sürdürmekte, kimseyi 
geride bırakmadan söylenen her sözün kıymet bul-
duğu, şehrin tamamını kapsayan gönüllü bir meka-
nizma olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

FAALİYET ÖRNEKLERİ 
Tavsiye Kararları 
Balıkesir Kent Konseyi tarafından ,” Boş Arsa, 

Bına Bahçeleri ve Terkedılmış Yapılar Bakım Yö-
netmeliği” ile “Şehrimizde Tescilli, Tarihi Çeşmelerin 
Restorasyonu ve Kullanıma Açılması” hakkında Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulan tavsi-
ye kararları meclis tarafından kabul edildi. 

Boş Arsa, Bina Bahçeleri ve Terkedilmiş Yapı-
lar Bakım Yönetmeliği 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sa-
hasında halk sağlığını, güvenliğini ve refahını teh-
dit eden her türlü boş arsa, bina bahçeleri ile ter-
kedilmiş yapılarda, çevresel şartları iyileştirmeye 
ve geliştirmeye yönelik çalışmaların başlatılması 
amacıyla; 

16.05.2020 tarihli 2020/24 sayılı “Boş Arsa, Bina 
Bahçeleri Ve Terkedilmiş Yapılar Bakım Yönetmeli-
ği” çalışması tavsiye kararımız, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Meclisi tarafından 28.07.2020 tarihli 2020-
430 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 

Şehrimizde Tescilli Tarihi Ceşmelerin Restoras-
yonu ve Kullanıma Açılması 

Şehrimizin tarihi ve kültürel açıdan simgesi ha-
line gelmiş şadırvan ve çeşmelerin restore edilerek 
günümüze tekrar kazandırılması, gelecek nesillere 
aktarılması amacıyla; 

16.05.2020 tarihli 2020/25 sayılı “Şehrimizde 
Tescilli Tarihi Ceşmelerin Restorasyonu Ve Kullanı-
ma Açılması” çalışması tavsiye kararımız, Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 28.07.2020 
tarihli 2020- 431 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 

Çalıştaylar ve İstişare Toplantıları 
Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları 
Balıkesir’de, 4 büyük kazı alanında gerçek-

leştirilen çalışmaların mevcut durumlarının ve 
hedeflerinin konuşulduğu ‘Balıkesir Arkeoloji 
Buluşmaları Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde ger-
çekleştirildi. M.Ö.8000’li yılara yeniden yolculuk ya-
pılan açılış programında, M.S. 235 yılında basılan 
Antandros sikkesi 1785 yıl sonra yeniden sembolik 
olarak basıldı. 

Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde, Avlu 

Kongre Merkezinde üç gün süren “Balıkesir Arke-
oloji Buluşmaları” sosyal mesafe kurallarına riayet 
edilerek gerçekleştirildi. Program öncesinde pro-
tokol üyeleri ve katılımcılar, hatıra olması amacıyla 
Marcus Aurelius Severus Alexander’ın MS 222-235 
döneminde Antandros’ta basılan sikkesi yeniden 
hatıra olarak basıldı. Antik kentlerin görüntülerinin 
yer aldığı tanıtım filminin izletilmesinin ardından; 
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Balıkesir İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı açılış konuşmala-
rını gerçekleştirdi. 

Balıkesir Kent Konseyi’nin katılımcılığın en 
önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz “Kent konseyleri; şehre dair konuların istişare 
edilerek gündeme getirilip karara bağlanması ve 
gündemde kalmasını sağlamak için şehirlere ve-
rilmiş bir şans. Bizler de çok şanslıyız çünkü kent 
konseylerimiz güçlü.” açıklamasında bulundu. Kazı 
çalışmalarına katılanların gönüllü bir mücadele 
verdiğini kaydeden Başkan Yılmaz “Hep beraber 
Balıkesir’de arkeolojik çalışmaları daha iyi yerlere 
getirebileceğimize inanıyorum. Balıkesir’i bir marka 
haline getirebiliriz.” dedi. 

Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı 
Balıkesir; Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalış-

tayı 1’e ev sahipliği yaptı. Çevre kirliliği, iklim deği-
şikliği gibi konuların çalışıldığı çalıştayda konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Çözüm 
üretebildiğimiz sürece güçlüyüz” dedi. Yılmaz ayrı-
ca ‘Sıfır Atık Mavi Sözü’ vererek, denizlerin kirliliğini 
önlemek için çalışacağını taahhüt etti. 

Balıkesir Kent Konseyi koordinasyonunda ger-
çekleştirilen çalıştay, çok sayıda kent konseyi tem-
silcisi ve çevre derneklerinin katılımıyla Edremit’te 
gerçekleştirildi. Toplantıda, Balıkesir’deki çevre ve 
iklim değişiklikleri ile ilgili konular masaya yatırıldı. 
Sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra BASKİ, DSİ, Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü yetkililerin de katıldığı çalıştayda, ko-
nusunda uzman birer moderatörün bulunduğu 5 
atölye masasında katılımcılar; deniz ve kıyı kirliliği, 
kanalizasyon, şebeke ve arıtma tesisleri, çevre bi-
linci ve koruma kültürü, iklim değişikliği ve önlemler 
gibi konu başlıklarını çalıştı. Balıkesir Kent Konseyi 
ev sahipliğinde; Edremit Kent Konseyi, Burhaniye 
Kent Konseyi, Ayvalık Kent Konseyi, Gömeç Kent 
Konseyi, Havran Kent Konseyi, Edremit Çevre Plat-
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formu ve Körfez Çevre Platformları ile işbirliğiyle 
“Balıkesir’de Sürdürülebilir Çevre Yönetimi” paneli 
ile “En Büyük Küresel Tehdit İklim Değişikliği” kon-
feransı da çalıştay kapsamında gerçekleştirildi. 
Gün boyunca devam eden çalıştayda çevrimiçi 
anketler ve oylamalar yapıldı. Yapılan oylama ve 
anketler neticesinde ortaya çıkan konu başlıkları 
ve temaların, ‘Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Ça-
lıştayı 2’nin içeriğinin belirlenmesine de katkı sağ-
layacağı konusunda görüş birliğine varıldı. 

Deprem Gerçeği ve Afet Farkındalığı 
Buluşması 
Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Üniversitesi, İl 

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Balıkesir Akade-
mik Odalar Birliğiişbirliğiyle; “Deprem Gerçeği ve 
Afet Farkındalığı Buluşması”na ev sahipliği yaptı. 
Çevrim içi olarak gerçekleştirilen, Vali Hasan Şıl-
dak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’ın da konuşmacı olarak katıldığı buluşma-
da; deprem gerçeğinden kentsel dönüşüme, afet 
ve kriz yönetiminden kentsel dönüşümün sosyolo-
jik boyutuna kadar birçok konu uzmanlar tarafın-
dan ele alındı. 

Oturum başkanlığını Prof. Dr. İbrahim Türk-
men’in yaptığı ilk oturumda Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Mü-
dürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir “Balıkesir İlinin Deprem 
Tehlike Kaynakları ve Balıkesir Deprem Master 
Planı”, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Bekler “Güney 
Marmara Depremleri, Deprem İzleme Çalışmaları 
ve Olası Tehlikeler”, İstanbul Gelişim Üniversitesi’n-
den Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim “Aktif 
Fayların Genel Durumu” başlıklarında konuştu. 

Balıkesir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı 
Gürkan Özcan’ın başkanlığında gerçekleştirilen 
ikinci oturumda; Balıkesir Jeoloji Mühendisliği 
Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Şener Ceryan “Olası Depremlerde Zemin De-
formasyonlarında Kaynaklanacak Tehlikeler ve 
Balıkesir’de Bir Çalışma”, Balıkesir Mimarlar Oda-
sı Başkanı E. Betül Gemalmaz Dikici “Balıkesir İçin 
Olası Kentsel Dönüşüm Modeli Önerileri, Kentsel 
Dönüşümün Balıkesir’e Etkileri”, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
Prof. Dr. İbrahim Baz “Balıkesir’de Zemin Araştır-
maları ve İmar Planlarının Deprem Riski Açısın-

dan Değerlendirilmesi” konularında katılımcılara 
bilgiler verdi. 

Mimar Mehmet Ali Özerk’in başkanlığını yaptığı 
son oturumda ise Bandırma Onyedi Eylül Üniversi-
tesi’nden Dr. Ersoy Kutluk “Afet ve Kriz Yönetiminde 
Yeni Model”, Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdür-
lüğü’nden Jeoloji Mühendisi Zafer Köse “Balıkesir 
Afet Müdahale Planı”, Balıkesir Üniversitesi Fen-E-
debiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Prof. Dr. 
Fahri Çakı “Kentsel Dönüşümün Sosyolojik Boyu-
tu”, Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilci-
si Dr. Gökhan Büyükkahraman ise “Nasıl Hayatta 
Kalırız: Deprem Öncesi, Anı ve Sonrasında Yapıl-
ması Gerekenler” başlıklı konuşmalar yaptı. 

Deprem gerçeğinin bilimsel yaklaşımlarla 
ele alınması gerektiğini söyleyen Balıkesir Kent 
Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı “Farkındalığı ve 
bilinçlenmeyi artırmak adına planladığımız bu 
buluşmaya değer katan, katkı sunan bütün ho-
calarıma ve hemşehrilerimize teşekkür ederim. 
Buluşmadan çıkacak sonuç raporunu izleme ve 
değerlendirme boyutunda takip edecek olan 
odalarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Rapor 
tamamlandığında kamuoyu ile paylaşacağız.” 
açıklamasında bulundu. 

Sokak ve Cadde İsimleri Çalışılması Komis-
yonu İşbirliği ve İstişare Toplantısı 

Balıkesir Kent Konseyi’nde Sokak ve Cadde 
İsimleri Çalışılması Komisyonu İşbirliği ve İstişa-
re Toplantısı gerçekleştirildi. 18.02 Uygulama-
sı hakkında bilgi, görüş ve önerilerin paylaşıldığı 
toplantıya; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel YILMAZ, Balıkesir Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu Üyeleri, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
ve muhtarlar tarafından katılım sağlandı.Toplan-
tı sonunda kategoriler; Değer Katan Şahsiyetler, 
Tarihi Olaylar ve Tarihler, Kültür, Sanat ve Temel 
Kavramlar, Doğa, Turizm Potansiyeli ve Zenginlik-
lerimiz şeklinde belirlendi ve bir sonraki toplantı-
nın yapılacağı tarih ile ilgili görüşler alındı. Proje ve 
Faaliyetler 

Birlikte Başaracağız 
Balıkesir Kent Konseyi, Pandemi döneminde 

vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dikkate ala-
rak, Burhaniye Kent Konseyi, Dursunbey Kent Kon-
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seyi, Edremit Kent Konseyi, Gömeç Kent Konseyi, 
Gönen Kent Konseyi, Havran Kent Konseyi, Kare-
si Kent Konseyi, Sındırgı Kent Konseyi ve Susurluk 
Kent Konseyi ile işbirliği yapmış ve salgınla mü-
cadelede şehrin her köşesine hizmet ulaştırmayı 
amaç edinmiştir. İlçe kent konseyleri danışma ve 
koordinasyon kurulu öncülüğünde, Balıkesir ve il-
çelerinde yer alan kent konseyleri aracılığı ile ih-
tiyaç sahibi vatandaşlara 111 bin cerrahi maske, 
84 litre el dezenfektanı ve bin 553 aileye gıda kolisi 
yardımında bulunulmuştur. 

İmkânı Olan Bıraksın, İhtiyacı Olan Alsın 
Balıkesir Kent Konseyi, semt pazarlarında ih-

tiyaç sahipleri için “İmkânı Olan Bıraksın, İhtiyacı 
Olan Alsın” projesi başlatmıştır. “Gün Dayanışma 
Günüdür” sloganıyla hayata geçirilen projeyle 
yardımseverlerin bıraktığı; ekmek, sebze ve meyve 
gibi gıda ürünlerini ihtiyaç sahipleri rahatlıkla ala-
bilmiştir. Balıkesir Kent Konseyi, toplumsal daya-
nışma ve yardımlaşmaya örnek olacak bir projeyi 
hayata geçirmiş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
ile Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası’nın 
da destekleriyle semt pazarlarında ihtiyaç sahip-
leri için “İmkânı Olan Bıraksın, İhtiyacı Olan Alsın” 
yazılı stantlar konulmuştur. Pandemi sürecinde 
işini kaybeden ya da işyerlerini açamayan ihtiyaç 
sahibi vatandaşlar düşünülerek “Gün Dayanışma 
Günüdür” sloganıyla başlatılan proje kapsamın-
da pazar yerlerinde açılan stantlara yardımse-
verlerin bıraktığı; gıda ürünlerini ihtiyaç sahipleri 
alabilmiştir. Standlar farklı ilçe ve semtlerin pa-
zaryerlerinde konumlanmış, hem yardımsever 
vatandaşlar hem de ihtiyaç sahipleri tarafından 
büyük ilgiyle ve memnuniyetle karşılanmıştır. 

Mehmet Akif’i Anma ve İstiklal Konulu 
Şiir Yarışması 
12 Mart 2021 Cuma günü Balıkesir Kent Konse-

yi YouTube kanalından 15.00’da canlı yapılan ‘Milli 
Şair Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli’nin 
ardından 16.30’da ‘İstiklal Konulu Şiir Yarışması 
Ödül Töreni’ gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın Ka-
bul Edilişinin 100. Yılında; Milli Şair Mehmet Akif Er-
soy ve İstiklal Marşı Paneli ile Balıkesir Üniversitesi, 
Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği, Türk Ocakları 
Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliği 
ile düzenlenen “İstiklal” Konulu Şiir Yarışmasında 
dereceye giren eserlerin ödül töreni Balıkesir Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Yücel YILMAZ’ın da ka-
tılımı ile zoom üzerinden gerçekleştirildi. 

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında ulusal 
çapta düzenlenen ‘İstiklal Konulu Şiir Yarışması’na 
1 Ocak 2021 tarihi itibari ile başlayıp 1 Mart 2021 
tarihinde son bulan başvuru sürecinde ülke ge-
nelinden şairler istiklal konulu şiirleri ile yarışmaya 
müracaat etti. 564 şiir arasından ön seçici kurul ta-
rafından yapılan ilk elemeyle belirlenen şiirler asıl 
seçici kurulda yeniden değerlendirildi. Birinciliği, 
yarışmaya Bursa’dan katılan Sevim Yakıcı’nın ‘Öz-
gürlük Destanı’, ikinciliği yarışmaya Trabzon’dan 
Yahya Özkök’ün ‘Ezelden Aşina’, üçüncülüğü Er-
zurum’dan Yaşar Bayar’ın ‘Tâceddîn Dergâhı’nda 
Bâsübâdelmevt Muştusu’ eseri alırken, Kocaeli’n-
den katılan Ömriye Karataş’ın ‘Alduvak’ adlı eseri 
Mansiyon ödülüne layık görüldü. 

Kasnak Kardeşliği İle Kız Çocuklarının 
Eğitimine Destek 

Balıkesir Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi ve 
TEV paydaşlığında hayata geçirilecek olan “Kas-
nak Kardeşliği Atölyesi”nde işlenecek nakışların 
geliriyle imkânı olmayan kız öğrencilerin eğitim-
lerine katkı sunulacak. Balıkesir Kent Konseyi ko-
ordinatörlüğünde; Büyükşehir Belediyesi ve Türk 
Eğitim Vakfı (TEV) paydaşlığında “Kasnak Kar-
deşliği Atölyesi” projesi hayata geçiriliyor. Fatma 
Nur Şıldak ile Mehtap Yılmaz’ın himayelerinde il 
protokol eşlerinin öncülüğünde gerçekleştirile-
cek olan proje kapsamında Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren 
Balıkesir Meslek Edindirme Kurslarında (BALMEK) 
planlanan atölyelerde gönüllü kursiyer kadınlara, 
Anneler Günü’ne kadar kasnak nakışı eğitimi ve-
rilecek. Eğitimlerde işlenen kasnakların satışından 
elde edilen gelirlerin TEV’de oluşturulan burs fo-
nuna aktarılması sağlanarak kız öğrencilerin eği-
timi desteklenecek. 

Kasnak Kardeşliği Atölyesi’nde üretilecek na-
kışlarda, Balıkesir’in kimliğini yansıtan; antik kent-
leri, mitolojik hikâyeleri, efsaneleri, destanları, 
kahramanları, doğal güzellikleri ve denizi gibi çe-
şitli güzelliklerin hikâyeleriyle geleneksel formlar 
özgün ve çağdaş tasarım uygulamalarıyla hazır-
lanarak nakışlara motif olarak işlenecek. ’Eğitim 
İçin Bir İlmek Bir Umut’ sloganıyla başlanılan proje. 
Kız öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak bir 
gönüllülük hareketi olarak ön plana çıkmıştır.
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BURSA BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi’NDE
YALIN DÖNÜŞÜM

ALiNUR AKTAŞ

Özet:
Günümüzde rekabet sürekli iyileştirmeye da-

yanmakta ve Yalın Düşünce felsefesinin değeri bu 
noktada ortaya çıkmaktadır. Özel sektör tarafın-
dan uzun yıllardır kullanılan ve faydaları açıkça 
görülen yalın üretim ve yönetim sisteminin, geli-
şen bilgi teknolojileri ile hizmet işletmeleri ve kamu 
sektöründe kullanılabileceği son yıllarda yapılan 
çalışmalardan anlaşılmaktadır. Kamuda kaynak-
ların etkin ve verimli kullanılması, tasarruf gücü-
nün arttırılması, maliyetlerin düşürülmesine olanak 
sağlayan, performansı ve verimliliği arttıran, kalite 
ve rekabet edebilirliği yüksek seviyeye ulaştırabi-
len, stratejik ve operasyonel işleri ilk ve her defada 
doğru ve ekonomik bir çalışma ile gerçekleştirmeyi 
hedefleyen yalın yönetim yaklaşımının belediye-
lerde nasıl kullanılabileceği bu çalışma ile ortaya 
konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yalın Belediyecilik, Yalın Yö-
netim, Belediyelerde Yalın Dönüşüm, Verimlilik

GİRİŞ
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kay-

nakların kullanım verimliliğini artırarak vatandaş 
memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükseltmek 
amacıyla yalın yönetim araçlarını kullanarak ku-
rumsal gelişim ve dönüşüm projesini yerel yöne-
timlere örnek olacak şekilde başarı ile hayata 
geçirdi. Pilot uygulamalar ile başlayan çalışmalar 
tüm süreçleri kapsayacak şekilde genişletilerek 
sürdürüldü ve devam etmektedir. 

Yalın olmak; “gerçekten ihtiyaç duyulmayan her 
şeyden arındırılmış olmak” demektir. Bu bakımdan 

yalın üretim, yalın organizasyon veya yalın yönetim 
gibi benzer kavramların temelinde; “bu gereksiz işleri 
yapan ihtiyaç fazlası elemanlardan kurtulmak” dü-
şüncesi yatmaktadır. (Ertürk,1995; 227)¹

Proje, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-
2024 Stratejik Planın 9.1, 9.2 ve 9.5 nolu stratejik 
hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik 2020 yılında 
başlatıldı. Yalın dönüşüm programında Kaizen, 
Değer Akış Haritalama (VSM), 5S, 3M (Muda, Muri, 
Mura) gibi yalın yönetim araçları kullanıldı. 2020 yılı 
içerisinde yürütülen yalınlaştırma çalışmaları neti-
cesinde süreçlerde toplam 71,8 milyon TL tasarruf 
sağlandı. Yalınlaştırma çalışmaları boyunca be-
lediyenin vatandaşa sunduğu hizmetlerden hiç-
biri iptal edilmeden, süreçlerde değer üretmeyen 
ancak insan, makine, malzeme ve mekân (alan) 
kullanımı gibi kaynakları tüketen konularda iyileş-
tirmeler yapılarak tasarruflar elde edildi.

Kurum, yalın dönüşüm yolculuğuna rutin gider 
haline gelmiş aynı zamanda da her yıl artan mal 
ve hizmet alımı giderlerini azaltmak amacıyla çıktı. 
Belediyenin 2019 yılı mal ve hizmet alımı giderlerin-
de öngörülenden % 32 fazla harcama olması, bu 
bedelin toplam bütçenin % 38’ine denk gelmesi 
ve yeni hizmetler için kaynak ihtiyacı bulunması bu 
süreçlerde yalınlaştırma ihtiyacını ortaya çıkardı. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yönetimi, 2020 yılın-
da kamuya örnek olan yalın dönüşüm için; acil ve 
orta vadeli aksiyon planları hazırlayıp uygulamaya 
başladı. Yalın dönüşüm çalışmaları kurumun sahip 
olduğu, stratejik plan, kalite yönetim sistemi, kamu 
iç kontrol standartları ve iş süreçlerinin üzerinden 
yürütüldü.
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LİDERLİK VE EKİP
Yalın Dönüşüm çalışmalarının bir proje olarak 

değil, yolculuk olarak ele alınması sağlandı ve bu 
yolculuğa kurum adına Genel Sekreter liderlik etti. 
Kurumun yalınlaştırma politikalarını yürütecek, ko-
ordinasyonu sağlayacak “Yalın Ofis” oluşturuldu. 
Yalın ofiste; kurumda en az 5 yıllık deneyimi olan 
endüstri ve makine mühendisliği, mimar, kamu yö-
netimi ve işletme bölümü mezunları görev aldı. Ya-
lın uygulama takviminin takibi, süreçlerin yönetimi, 
kurumsal standart belirlenmesi ve yaygınlaştırıl-
ması yalın ofis marifeti ile yürütüldü.

FARKINDALIĞI ARTTIRMA VE EĞİTİM

Yalın felsefede olması gereken kurumdaki in-
sanların çalışmaya değil, düşünmeye gitmesini 
sağlamaktır. (Taiichi Ohno )²

Yönetici ve personelin yalın yönetime ilişkin 
farkındalığının artırılması ve kapasitesinin 
genişletilmesine yönelik temel ve yalın araçlar 
eğitimleri gerçekleştirildi. Daire başkanları ve şube 
müdürleri aldıkları eğitimler sonrası kendi birimle-
rinde “A3 problem çözme ve raporlama” çalışması 
gerçekleştirdi.

Tüm daire başkanlıklarından görevlendirilen 
anahtar personellere; kapasite geliştirme eğitim-
leri (Kaizen Temelleri, Değer Akış Haritalama, A3 
Problem Çözme ve Raporlama, 5S, GEMBA Gör-
selleştirme, 3M, Toplam Verimli Bakım, Stok Yöneti-
mi ve Uygulamalı İş Analizi Eğitimleri) teorik ve uy-
gulamalı olarak verildi. Yalın ilke ve uygulamaların 
her zaman, her yerde ve herkesçe yapılması ve bu 
konularda yetkinliğin sürekli artırılması sağlandı. 

Kurumlarda, çalışanlar genellikle değişikliğe 
tepki duyarlar. Oysa değişiklik kararı, yönetici çalı-
şan ortaklığı ve işbirliği ile alınırsa, değişiklik kararı-
na direnme olasılığı azalır, kararları benimseme ve 
uygulama eğilimi artar (Sabuncuoğlu, 1998: 285).³

PİLOT UYGULAMALAR 
Kurum içerisinde ilk yalınlaştırma uygulamaları 

yalın ofisin desteği ile temizlik ve güvenlik perso-
nellerinin görev aldığı süreçlerde süreç sahibi yö-
neticiler ve anahtar personeller ile yapıldı.

Uygulama-1: Belediyenin hizmet sunduğu 105 
lokasyonda 761 personel ile güvenlik hizmeti su-
nulmaktaydı. Değer akış ve haritalama modeli 
ile lokasyonlar, vardiya modelleri, vaziyet planları, 
hırsız alarm sistemleri, yangın panelleri, entegre 
bağlantılı yapılar analiz edildi.  Bu doğrultuda de-

ğer üretmeyen vardiya modelleri ve kamera yöne-
tim sistemleri iyileştirildi. Güvenlik personeline alan 
hakimiyeti sağlayan elektrikli bisiklet vb akıllı uygu-
lamalar hayata geçirildi.  İyileştirmeler neticesin-
de 120 güvenlik personeli yetkinliklerine göre baş-
ka birimlerde şoför, sayaç okuma görevlisi, çağrı 
merkezi sorumlusu ya da yeni millet bahçeleri gibi 
projelerde güvenlik olarak görevlendirildi.

Uygulama-2: Kurumun yeni hizmet binasında-
ki temizlik hizmetlerine yönelik pilot yalınlaştırma 
faaliyeti gerçekleştirildi. Mevcut durumda; ortak 
alan ve bloklarda görevli olmak üzere 53 personel 
ile faaliyetler yürütülmekteydi. Temizlik hizmetlerinin 
verildiği noktalar, temizlik hizmeti türleri ve periyot-
ları analiz edildi, yeniden belirlendi. Her bir temizlik 
türüne ilişkin iş ve zaman etüdleri gerçekleştirildi. 
Çalışmalar neticesinde blok sistemi yerine mobil 
sisteme geçiş vb. değişik iş modelleri uygulandı, 
oluşan yeni uygulama neticesinde 21 personel yeni 
projelerde görevlendirildi. Yalınlaştırma faaliyetinin 
en değerli kazanımı temizlik hizmetini alan per-
sonelin memnuniyet düzeyinin % 12 artması oldu. 
Yeni iş standartları haline dönüştürülen uygulama 
Merinos, Acemler ve Altınova Hizmet binalarında 
yaygınlaştırılmaya başlandı.

Uygulama-3: Belediyenin sunduğu hizmetlere 
yönelik personel ihtiyacı doğrultusunda 2019 yılın-
da kuruma yıllık maliyeti 17,9 milyon TL olan fazla 
mesai gerçekleştirildi. Kurumun yalınlaştırma ça-
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lışmaları kapsamında fazla mesailerin yapıldığı yol 
işleri, park bahçe, kent estetiği, mezarlık hizmetleri, 
makine işletme vb. hizmetlerde fazla mesai ihti-
yaçları ve mevcut çalışma modelleri yeniden ya-
pılandırılarak kurumun 2020 yılı sonu fazla mesai 
giderleri %52 azaltıldı.

Uygulama-4: Şehirdeki trafik yoğunluğunun 
azaltılması amacıyla Gürsu Kavşağında Gürsu is-
tikametine dönüş kolunda kavşak faz sayılarından 
kaynaklı günlük 1.768 dakika bekleme süresi prob-
lemi bulunmaktaydı. Kavşaktaki kuyruk problemi 
yalın araçlardan “A3 Problem Çözme ve Raporla-
ma tekniği” ile 6 kök nedene karşın 7 karşı önlem 
geliştirilerek çözüldü, bekleme süresi 680 dakikaya 
indirilerek % 61 iyileştirme sağlandı. Bu çalışmanın 
verimliliği diğer kavşak noktalarında yalın çözüm 
tekniklerinin yaygınlaştırılmasını sağladı.

Uygulama-5: Belediye hizmetlerinin yerine ge-
tirilmesi amacıyla defin hizmetleri, makine işletme, 
park bahçe, yol işleri ve kent estetiği birimlerinin 
ihtiyaçları araç kiralama yolu ile karşılanmakta, 
süreçlerde kullanmak üzere yeni araç talepleri bu-
lunmaktaydı. Bu süreçlerdeki ihtiyaçlara yönelik 
kiralama ve satınalma fizibilite analizleri yapılarak, 
tüm taşıt türlerine göre yatırım geri dönüş süre-
leri belirlendi. Yalınlaştırma çalışması ve kurumun 
bütçesi doğrultusunda 66 taşıt alımı yapılarak ki-
ralamadan vazgeçildi, yatırım geri dönüş süresi 
sonrasında kurumun her yıl 6,9 milyon TL tasarruf 
sağlayacağı ortaya konmuş oldu. Yeni araç kira-
lama süreçlerinde fizibilite analizlerinin yapılması 
yaygınlaştırılarak yönetimin etkin ve verimli karar 
vermesi sağlandı.

Uygulama-6: Araçların bakım onarım hizmet-
lerinin yürütüldüğü kampüste atölye bazlı değer 
akış haritalama, 5S ve 3M yalın araçları kullanıla-
rak yedek parça temin süreleri % 20, araç bekleme 
süreleri ort. %17 iyileştirildi. Ambar alanında stok 
yönetim sistemi çalışması neticesinde e-ambar 

modülü geliştirildi, izlenebilirlik ve takip sağlandı, 
araç giriş çıkışları ve iş emirlerinin takibi için bar-
kodlama sistemi aktif edildi, stok hareket detayları 
raporlaması ile hareket etmeyen stoklar belirlendi. 
Yaklaşık 1 milyon TL değerinde atıl stok belirlenerek 
hurda olarak satışı veya geri dönüşüme kazandırıl-
dı. Araç bakım ve onarımı için ihtiyaç duyulan 2,4 
bin m2 lik kapalı alan mevcut kampüste yalınlaş-
tırma çalışmaları ile oluşturuldu. Kurum yeni inşaat 
yatırımlarından vazgeçti.

Kurumun yalın yolculuk sürecinde birimlerde 
farkındalığı artan yöneticiler ile kapasitesi geli-
şen yetkin personellerden ilk 4 fazda 24 yalın ekip 
oluşturuldu. Yalın ekip üyeleri kendi süreçlerinde 
iyileştirmeyi sürekli kılacak şekilde konumlandırıldı, 
çalışmaları takvimleştirildi.

Yalın ekip üyeleri kendilerinin yaptıkla-
rı iyileştirmeleri Genel Sekretere periyodik ola-
rak sunmakta, çalışmalar üst yönetim tarafından 
ödüllendirilmektedir. Böylelikle kurumda birbirini 
destekleyen ekip üyeleri artmakta ve süreçleri 
iyileştirmede sürekli bir gayret göstermektedirler.

Yalın ofis kurumdaki tüm uygulama adımla-
rını takip ederek değere dönüşüm çalışmalarını 
koordine etmektedir.
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SONUÇ

Pilot çalışmalar ile kurumun yalın dönüşümü iç-
selleştirmesi ve yönetim aracı olarak kullanılması 
sağlandı. Yalın dönüşüm sürecinde, tüm yönetim 
sistemi uygulamalarında olduğu gibi beklenen 
bir dirençle karşılaşıldı. İyileştirme konuların kornik 
problemler olması, risk içermesi, zorluğu, yeni ve 
kapsayıcı alan olması, ilk defa bu tür aksiyonların 
alınması ve etkilerinin kurumun tamamını ilgilen-
dirmesi yalın sürecin özgün taraflarını oluşturdu.

Bu durum; üst yönetimin desteği, süreç yöne-
ticilerinin sürekli iyileştirme çalışmaları içerisinde 
lider olarak rol almaları, üst yönetime düzenli ra-
porlama yapmaları, verimliliklerin tüm taraflarca 
görülmesi ve çalışmaların sahiplenilmesi ile aşılmış 
oldu. Toplam kalite yönetimi ile yalın yönetimin fel-
sefe olarak birbirinden ayrı kavramlar olmadıkları 
aksine birbirlerinin bütünleyicisi konumunda ol-
dukları çalışma pilot çalışmalar ile ortaya konul-
muş oldu. Yalın belediyeciliğin; personel hizmet 
planlamaları, araç ve ekipman yönetimi, bütçe, 

alan ihtiyacı ve stok yönetimi problemlerinin çözü-
münde başarılı, pratik, ekonomik ve sonuç odaklı 
uygulanmış bir süreç olduğu, israfın azaltılabildiği 
ve bazı durumlarda ortadan kaldırılabildiği ortaya 
konmuş oldu. Türkiye’de yerel yönetimler alanında, 
tüm süreçleri kapsayan ilk uygulama olan “Yalın 
Belediyecilik” projesi tüm belediyelerde yaygın-
laştırma potansiyeli taşımaktadır. Yalın yönetim 
kültürünün hemen oluşmayacağı, sabır ve uğraş 
ile değişimlerin kalıcılığı sağlanacağı ön plana çık-
makta ve bunun bir yolculuk olduğu görülmektedir.
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ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NİN
TARIMA UZANAN ELİ

MUSTAFA GÜZEL
  Şahinbey İlçe Tarım ve Orman Müdürü

2015 Yılında, daha önce 2004 yılından bu yana 
mühendis olarak çalıştığım Şahinbey İlçe Tarım 
Müdürlüğüne Müdür olarak atandığımda; “çalış-
ma alanımla ilgili bölge halkına ne yapabilirim? Bir 
sanayi şehri olan Gaziantep ‘i tarımsal olarak nasıl 
kalkındırabilirim? soruları sürekli? kafamda dola-
şıyor, net bir cevap bulmamaktan dolayı bu du-
rum içimi kemiriyordu. Gidip dairede günümü gün 
edeyim, takım elbisemi giyip oturayım; mesaimi 
bir şekilde bitireyim(!) Bunlar bana göre değildi. 
Çalışmalıydım zira bu memleketin çalışan, üreten 
insanlara ihtiyacı vardı. Tabi 492.000 dekar tarım 
arazisine sahip Şahinbey’de bu işlerin yapılabilmesi 
için paraya, paradan daha çok güzel şeylerin ya-
pılabileceğine, insanların hayatlarına dokunup ya-
şam standartlarını yükseltilebileceğimize inanan 
birileri olmalıydı. Günler gelip geçiyordu. Kafamda 
yapmak isteğim projelere uygun bölgede bir insan 
vardı; o da Şahinbey Belediyesinin çalışkan, sürekli 
halkın yanında, öğrenciden esnafa her kesimin ha-
yatına dokunan, gecesini gündüzüne katarak çalı-
şan Mehmet Tahmazoğlu başkandı. Şahinbey için 
yaptıklarını hepimiz gıptayla izliyorduk. Bu insanla 
tanışmalıydım ama nasıl? 

2016 Yılının Mayıs ayında Gaziantep İli Şahin-
bey İlçesi Sırasöğüt Köyü/Mahallesinde Şahinbey 
Belediyesince yapılan sosyal tesis açılış töreninde 
köylüler güzel bir yer sofrası açmıştı. Ben de gidip 
Başkan Beyin yanına oturdum. Başkan Beyle tanışıp 
yediğimiz bulgurun bu topraklardan üretildiğini Şa-
hinbey’de çok çalışkan çiftçiler olduğunu, biraz des-
teklenirse çok güzel şeylerin yapılabileceğini kendi-
lerine ilettim. Tahmazoğlu Başkan gayet mütevazi, 
“bana proje getir, yapalım” dedi. Çok sevinmiştim; 

sonunda güzel bir şeyler yapabilecektik. 

Sayın Başkanımızın proje hazırla getir demesin-
den sonra biz arkadaşlarla toplanıp istişare edip, 
çalışarak küçük projeler hazırladık. Çiftçinin en 
önemli girdisi gübre ve kaliteli sertifikalı tohumluktu. 
Gübre ve tohum dağıtalım dedik ama çok tereddüt 
ettik; acaba 150.000 TL projeyi Başkan Bey kabul 
eder mi, çok mu bulur? Projenin kapsamını daha 
da daraltsak mı diye düşüne düşüne makamına 
çıktım. Başkan Bey gübre dağıtım projesine baktı; 
“bu ne?” dedi. “Başkanım” dedim, “insanlar buğday, 
arpa vb. hububat ürünlerinin ekimini yaparken ekim 
mibzerine 20 kg gübre, 20 kg tohum konuyor, bun-
dan çiftçimize vermek istedik ki üretimi arttıralım.” 
Başkan Bey gayet sakin bir ses tonuyla, “Ben onu 
sormuyorum, o güzel ama bu 150.000 Liralık bütçe, 
yararlanıcı sayısı ise çok düşük” dedi. Ben içimden, 
“herhalde parayı fazla buldu. Keşke 80-90 .000 TL 
bir proje hazırlasaydım” diye geçirirken Başkan dedi 
ki: “Ben vereceksem herkese veririm, tüm çiftçiye 
veririm ve ihtiyacı kadar veririm. Böyle bir cevap 
beklemediğim için şaşkınlıkla, “Başkanım bu çok zor 
ve çok maliyetli olur” deyice Başkan Bey yine sakin 
bir ses tonuyla “para senden mi çıkıyor kardeşim, 
sen tüm ihtiyacı olanlara ver” dedi. 

Çok sevinmiştim ve o yıllarda 4.000 çiftçim Çift-
çi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydını yaptırıyordu. Bu 
çiftçilerimize yaklaşık 2.000.000 TL değerinde 2.000 
Ton gübre dağıtımı için Kolları sıvadık. Bu Şahinbey 
Belediyemizle yaptığımız ilk projemiz olacaktı. Bu 
arada Başkan Bey beni çağırdı, “Müdür Bey” dedi;  
“gübre veriyoruz da bu insanlar bu gübreyle buğday 
ekmiyor mu? Onlara buğday tohumu desteği de 
vermemiz gerekmez mi” diye sordu. Ben de “tabiî 
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ki” dedim ve bu şekilde gübreyle beraber 1.000 ton 
buğday tohumu verecek biçimde proje genişletil-
di. Buğday tohum desteği için yaklaşık 1.950.000 
TL bütçe daha gerekiyordu. Böylece toplam 
3.950.000TL tohum ve gübre Şahinbey çiftçisine 
dağılacaktı. Bu bizim hayal bile edemeyeceğimiz 
büyük rakamlar ve büyük bir katkıydı. Bu bütçenin 
% 80’ini Şahinbey Belediyemiz, % 20’sini çiftçimiz 
karşılayacaktı.

Kolları sıvayarak Şahinbey İlçe Tarım Müdürlü-
ğü ve Şahinbey Belediyesi olarak tohum ve gübreyi 
dağıttık. Çiftçilerimiz o kadar ilgi gösterdi ki, herkes 
bu yardımdan yararlanmak için başvurdu. İnsanlar 
oldukça sevinçliydi; ne demek, en önemli iki büyük 
girdinin % 80’i Şahinbey Belediyesince Karşılana-
caktı. Bu tam da bana göreydi artık monoton mesai 
yaşamım bitmişti; erkenden kalkıyoruz, tırlar geliyor, 
köylerde törenler eşliğinde dağıtıyoruz. insanlar 
traktörleriyle kilometrelerce kuyruk oluşturuyor; to-
humunu, gübresini % 80 destekli alan çiftçi hum-
malı bir çalışma içine giriyordu. 2017 Yılı ekim-ka-
sım ayına kadar bölgemizde yaklaşık 20.000 dekar 
arpa, 60.000 dekar da buğday ekimi yapılıyordu. 
Ekili alan rakamlarım hızla yükselmeye başladı.

Sayın Başkanımız Mehmet TAHMAZOĞLU, 
çiftçideki bu ilgiyi, samimiyeti, üretme çabasını 
gördü ve çok sevdi. Artık bizim bir şey yapmamıza 
gerek yoktu kendisi doğrudan beni arıyor, “hadi” 
diyordu; “bak buğdayı ektirdik, başka ne verelim? 
Çalışmalıyız, bu ilçeyi Allah rızası için kalkındırmalı-
yız” diyordu. Hemen kolları sıvadık ve 2017 yılı Ocak 
ayında çiftçinin sap –saman vb. azaldığı, parasal 
olarak da zor durumda olduğu Şahinbey İlçemize 
kayıtlı yaklaşık 2.500 hayvancılık işletmesine 3.500 
ton yem dağıttık. Mükemmel olmuştu. Hayvan-
cıların yüzü gülmüştü. Köylerde insanlar bana süt 
çizelgelerini atıyor, ben de Başkan Beye atıyordum. 
3 sağmal ineği olan ve günde ancak 30 litre sütçü-
ye süt veren bir aile artık 59 litre süt veriyordu. Yani 
üretim iki katına çıkmıştı. Bu projemizi daha sonra-
ki yıllarda hep aynı sistemle devam edebilmek için 
maliyetin %50’si Şahinbey Belediyemizden, %50’si 
hayvancılık işletmelerimizden şeklinde yaptık. Böl-
ge üreticisi çok sevinçliydi ve hiç kimse bunun ola-
cağına inanamıyordu. Yaz geldi Başkan Beye hasat 
yaptırdık. Biçer döver kullandırdık. Bu Başkan çok 
farklıydı. Şehirde çocuklara eşofman, ayakkabı, 
kitap, çanta, bisiklet, tablet, saymakla bitireme-
yeceğimiz dağıtımları yapıyordu. Şimdi de bizimle 
traktöre çıkıp ekim yapıyor, biçerdöver kullanıp ha-
sat yapıyordu. Başkanımız sadece hasat yapmakla 
kalmıyordu; hiç unutmam Şahinbey İlçesi Şahinbey 

Mülk Köyünde Başkanımız biçerdöverle 1 dekar ala-
nı biçip deposunu boşalttırdı ve tarttırdı 800 Kg 
geldiğini görünce; “şimdi 20 kilo tohum 800 kiloya 
mı dönüştü?” dedi. Ben de, “Başkanım bu arazi sulu, 
burada 800 kilo, kuruda 400 kiloya dönüşüyor” de-
dim. Başkan Bey çok sevinmişti.” Maşallah bu çok 
mükemmel bir sonuç” dedi.

2017 yılı bizim için bu projelerde bir başlangıçtı. 
2018 yılına girince Başkan Beyle 2.000 ton gübreyi, 
1.000 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtımını yine 
yaptık. Gübremizi Tarım Kredi Kooperatifin den, 
tohumumuzu Tarım Bakanlığımıza ait TİGEM’den 
alıyorduk. Başkan Bey yerli tohum ve yerli üretilen 
ürünlerin dağıtımı konusunda oldukça hassastı. 

Bunlar çok büyük bütçeli projelerdi. Bölgede 
ekim alanları hızla artıyor, şehirden gençler hay-
vancılık yapmak için köylere gidiyordu. 2018 Yılı ocak 
ayında Başkan Bey bir önceki yıl hayvan yemine 
yoğun ilgi olduğunu görünce yem dağıtımını 7.500 
ton yaptı. Bunlar devasa bütçelerdi; bizde Tarım 
ilçe Müdürlüğü olarak veterinerinden Mühendisi-
ne hummalı bir çalışmaya girmiştik. Yaklaşık 300 tır 
yem köylere, üreticinin ayağına kadar götürülüyor, 
köy köy dağıtılıyordu. Benim de istediğim olmuş-
tu: Hep isterdim sabah namazı kakayım ve benim 
için çalışma başlasın. Bu güzel memleket ve güzel 
insanlar için bir şeyler yapayım, Başkan Bey tamda 
hayal ettiğim gibi birisiydi; ekibi ile sabah namazı 
işe koyuluyor, geç vakitlere kadar Gaziantep için, 
Şahinbey için çalışıyordu. Başkan Beyi sosyal med-
yadan da takip ediyordum; bir şeyi hala anlamış 
değilim: Bu adam ne zaman uyuyordu? Kendisine 
de soramıyorum.

2019 Yılında devasa üretim projelerimiz katlana-
rak devam etti. Gübre artık 2.000 ton değil 4.000 
ton veriliyordu. Tohum sadece buğday değil artık 
1.100 ton ekmeklik ve sert buğday, 2.000 ton arpa, 
270 ton mercimek ,35 ton yonca, 5 ton reglas hay-
van yemi. 

Şahinbey’de 60.000 dekar ekili alanımız artık 
280.000 dekara çıkmıştı. Nerdeyse kaybolmaya 
yüz tutmuş Kırmızı Mercimek ekimi 20.000 dekara 
çıkmıştı. Bunu diğer ekim alanları izledi ve bölge-
de ekilmedik boş 1 m2 alan bile kalmadı. Bu Böl-
ge insanı için Bol üretim, iş gücü, bölgeye daha 
çok biçerdöver gelmesi, mevsimlik işçi sayısının 
artması demekti. Çok güzel şeyler oluyordu. Dev 
projeler üretime dönüşüyor, sonuçta bölge eko-
nomisine büyük destekler ortaya çıkıyordu. Bu 
çalışmaların bir yıllık fayda ve maliyetini hesap-
ladık: Şahinbey Belediyemizle verdiğimiz tohum 
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ve gübreye 19.000.000 TL harcadık ve bunun geri 
dönüşünü, sap, saman ve dane olarak 120.000.000 
TL’ye dönüştüğünü gördük. Bu çok mükemmel bir 
şeydi. Artık herkes ekiyor, biçiyor; çiftçi her yıl yeni ne 
yapılacağını merakla bekliyordu.

2020 Yılına gelindiğinde yem dağıtımımız 10.285 
tona, gübre ve tohumlarda aynı şekilde katla-
narak devam ederken Başkan Bey dedi ki:  
“Şahinbey’deki kırsal mahallelerde yaşayan ihti-
yaç sahibi hayvancılık yapabilecek aileleri tespit et 
ve hayvan desteği verelim.” Ben de Başkan Beye, 
“İhtiyaç sahibi aile nasıl %50’sini karşılayacak Baş-
kanım? diye sordum. Başkan Bey gayet sakin, “bu-
rada %50’sini karşılama yok ücretsiz, vereceğiz” dedi. 
“İsteyene 16 koyun 1 koç, isteyene de gebe 2 düve; 
bunlara ek olarak ayrıca bu ailelere birer ton da yemi 
bedava verelim” dedi. Tabi ben çok sevinmiştim. De-
vasa bir proje daha geliyordu. 2020 nisan ayında 
TİGEM’den tedarik ettiğimiz, bölgeye uygun İvesi ırkı 
yaklaşık 3.000 koyun, 186 gebe Hostain alaca düve-
yi 157 ailemize dağıttık. Aman Allah’ım! Bu insanlar 
da öyle bir mutluluk vardı ki anlatılmakla bitirilmez. 
Tabi bu projede geçmiş tecrübelerimize dayanarak, 
projenin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için tüm 
hayvanları hanımlara zimmetledik. Sigortalı olan 
hayvanların sigortalarını Belediyemiz adına yaptırdık 
ki ölenlerin sigortadan gelen paraları Belediyemize 
gelsin.  Sigortadan gelen paralarla 2021 de Tekrar 
TiİGEM den 200 koyun ve Ankara Polatlı tarım işlet-
mesinden 26 Gebe düve alıp tekrar kayıp yaşayan iş-
letmelerimize verdik. Artık bu 157 aile geleceğe daha 
umutla bakıyor. Başkan Beyle çoğunu ziyaret ediyo-
ruz. 2 gebe düve verdiğimiz ailelerin hayvan sayısı şu 
an 4 oldu, 2 ay sonra 2 daha gelecek ve 6 olacak. 
Biz Şahinbey’de Başkanımız sayesinde insanların ya-
şamına dokunduk. Şahinbey’de bu projelerle Başkan 
Bey hangi görüşte olursa 7’den 70’e herkesin beğeni-
sini topladı. 

Bunlarla da kalmadık. 2020 ve 2021 yıllarında 
Köylerdeki arazi yollarının %80 kullanılamaz durum-
daydı. Bu yoların tamamının Şahinbey Belediyemiz-
ce satıh kaplamaları yapıldı. Bugüne kadar yaklaşık 
1.600 km arazi yolu yapıldı. Artık insanlar arazilerine 
rahatlıkla gidip gelmekte ve daha çok üretim yapa-
bilmektedir.

Tüm bunlara ilaveten Şahinbey meralarında son-
daj kuyuları vuruldu. Hayvanların otlarken su içmeleri 
gerekiyor; meralarda büyük yalaklar vardı. Burada 
biriken yağmur sularından hayvanlar su ihtiyacını 
gidermeye çalışılıyordu. Bu suyu içmeye çalışırken 
hayvanlar bu sulara düşüp boğulup ölüyor; bu sular 
zamanla pislenip koyunlarda hastalık ve zararlılara 

sebep olarak çok büyük hayvan kayıplarına neden 
oluyordu. Bu durumu Başkan Beye ilettik ve tüm me-
ralarımıza sontaj kuyusu vurup su çıkarmaya karar 
verildi. Dağ başı alanlar olduğu için elektrik yoktu; 
bunun için de her kuyuya güneşten elektrik üreten 
paneller koyduk. Uzun uzun sulaklar yaptık; artık düğ-
meye basınca güneşten üretilen elektrik ile tertemiz 
su, sulaklara akıyor ve hayvanlar yan yana tertemiz 
sudan kana kana içebiliyor. Bu şekilde 11 kuyumuzu 
faaliyete geçirdik ve hala yapmaya devam ediyoruz 
masrafın tamamını Şahinbey Belediyemiz karşılıyor. 

Bu yıl yine yeni bir proje yaptık ve arıcılarımıza 
%50 destekli 2.000 arılı kovanın dağıtımını bitirdik. 
Bu şekilde sağlıklı bal üretimini bölgemizde teşvik 
etmiş olduk. Yine 2021 yılı için sebze üreten tüm çift-
çilerimize 12.300.000 sebze fidesinin dağıtımını ger-
çekleştirdik; maliyeti 9.500.000 TL olan bu projeden 
yaklaşık 110.000.000 TL bir geri dönüşüm bekliyoruz. 
Bu projede çiftçimizin standart tohumları kullanma-
sı, çıkışlardaki sorunlar, hastalıklar, zararlılarla emek 
ve iş gücü kaybını engellediğimiz gibi bölgeye özgü 
geliştirilmiş hibrit çeşitlerle bu yıl sebze üretimini 40 
kat arttırmayı hedefliyoruz. Bayram sonu dikimini 
yaptırdığımız yerli salatalıklar pazara çıkacak inşal-
lah. Bu projeyle sadece çiftçiye değil şehirde dikim 
yapabilecek alanı olan her vatandaşımıza belediye-
miz 18 fide verdi. Her evin kendi sebzesini üretmesini, 
bir şeyleri üretmenin güzelliğine varması hedefiyle 
1.000.000 fide halka ücretsiz dağıtıldı.

Yıl 2021 Mayıs ayındayız; sebze fidelerimiz dağılı-
yor. Arılarımız verildi. 280.000 dekar alan hasata gidi-
yor. Haziran ayında Başkan Beyin TİGEM’den ayırttığı 
1.800 koyunu bu yıl hamile olarak alacak, 105 aileye 
ücretsiz dağıtacağız. Projelerimizle 2017’de 4.000 
Çiftçi ÇKS (Çiftçi Kayıt sistemi) kayıtlı iken şu an 6500 
çiftçi sayısına ulaştık. 2.500 hayvancılık işletme-
si varken şu an 5.500 hayvancılık işletmesi mevcut. 
60-80 bin dekar ekili alan şuan 280.000 dekara çık-
mış durumda. Şahinbey İlçesi Bayramlı Köyünde eşi 
felç olan bir oğlu özürlü bir kızını zor şartlarda lisede 
okutmaya çalışan Mustafa SAY amca artık 30 ko-
yunlu sürüsü olan evini boyatmış, evine eşyalar almış 
bir işletmeci oldu. Bu insanların hayatları değişti. 
Hayvan verdiğimiz aileler artık Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfına nakdi yardım için başvuruda 
bulunmuyor. Bu ülke için üretime el atıyorlar, çalışıp 
çabalıyorlar.  Bunların hepsi bu insanların hayat-
larına dokunan Şahinbey Belediye Başkanı Sayın 
Mehmet TAHMAZOĞLU ver ekibi sayesinde oldu. 
Kendisine buradan tüm çiftçilerim ve hayatına el 
uzattığı tüm Şahinbey vatandaşları adına şükran-
larımı sunuyorum.
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BiLGiYE DAYALI ŞEHiR YÖNETiMi
ESENLER ŞEHiR DÜŞÜNCE MERKEZi

HASAN TAŞÇI

Giriş

Herkes için yaşam ortamı sağlayan ortak 
zemini olan şehirler aynı zamanda insanoğlunun 
ürettiği bilgiyi de bünyesinde barındırmaktadır. 
Sürdürülebilir bir yaşam ortamı sosyal çeşitlilik, 
erişilebilirlik, yüksek mekânsal kalite ve çok 
işlevli kullanım yoluyla var olabilir. İstanbul, tarihi 
mirası ile çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış büyük bir küresel şehirdir. Esenler ilçesi 
ise, yoğun göç hareketi ve plansız kentleşmenin 
neden olduğu kalitesiz yapı stokuna sahiptir.  
Sürdürülebilir kentleşmeye ulaşmak üzere, 
organize bir kentsel dönüşüm kentin bu 
bölgesi için büyük bir fırsat olarak ortaya 
çıkmaktadır. Esenler Şehir Düşünce Merkezi, 
Esenler Belediyesi’nin bünyesinde akademik 
bilgi ve devlet uygulamalarını bir araya getiren 
kentsel çalışmaları yürütmek için bir düşünce 
kuruluşudur. Disiplinler arası çalışmalar ve 
yayınlar yoluyla Esenler’de yaşanabilir ve 
sürdürülebilir bir kentsel doku oluşturulmasına 
odaklanmaktadır. Atölye çalışmaları, yayınlar, 
hayata geçirilen projeler, ulusal ve uluslararası 
bilimsel etkinliklerle Türkiye’nin ve dünyanın 
şehircilik birikimlerinin de yeniden üretilmesi, 
yorumlanması ve bu birikimlerin çoğaltılması da 
sağlanmaktadır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 
olmamak gerektiği temel fikrinin hayata geçiş 
hali olan Esenler Şehir Düşünce Merkezi öncelikle 
şehircilikle ilgili fikir oluşturmak, düşünce üretmek 

ve daha sonra ise bunlara dayalı projeler 
geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. 

Amacı, Yapısı ve Tarihçesi

Şehir, insan ve mekânın birlikte var olmasıdır. 
İnsan, davranışlarıyla ve yaşadığı hayatla şehri 
inşa eder, şehir ise kendisini biçimlendirecek 
insanın oluşmasına katkı sağlar. İnsanın, 
bir parçası olduğu ve onda mükemmelliğe, 
mutluluğa ulaşmayı amaç edindiği şehir, 
düşüncenin de üretim merkezidir. Ticaretin, 
sanayinin, eğitimin, toplumsallaşmanın ve 
özgürlüğün mekânı ve bağımsız düşüncenin 
doğup gelişebileceği yegane yerdir. Diğer yandan 
şehirler eşsiz yapıları itibariyle sürekli problemler 
üreten çok boyutlu yönetim birimleridir. İstanbul 
özellikle uzun yıllardır artan nüfus ve iç göçler 
nedeni ile mekânsal ve yönetimsel anlamda 
çok büyük ölçekte sorunlar üretmektedir.  
Esenler ilçesi geçen 25 yıl boyunca iç göçlerle 
oluşmuş bir ilçedir. 1999 büyük Marmara 
depremi sonrasında ilçe mekân anlamında 
ciddi dönüşümler geçirmiştir. Söz konusu bu 
dönüşüm çalışmaları ise başka bir ihtiyacı 
ortaya çıkarmıştır. Bilimsel bilgi ve düşünce. İşte 
bu ihtiyaca binaen Esenler Belediye Başkanı 
Mehmet Tevfik Göksu 2012 senesinde Esenler 
Şehir Düşünce Merkezi’ni kurarak bu sahadaki 
ihtiyacın karşılanması için önemli bir adım attı. 
Çalışma alanları, konular ve çalışma politikası 
alanında uzman çok çeşitli disiplinlerden bir 
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araya gelmiş akademisyenlerden oluşan bir 
bilim kurulu tarafından belirlenen Şehir Düşünce 
Merkezi kent yönetimi ve araştırmalarını 
ilgilendiren hemen her konuda çalışmalar 
yapmakta ve bu alanlarda çalışma yapan 
uzmanları bir araya getirmektedir. Merkez 
binasının bünyesinde bulunan kütüphane, 
toplantı odaları ve yönetim odaları bu amaçla 
çalışanların kullanımına sunulmuştur. Esenler 
Şehir Düşünce Merkezi kendine has özellikleri ile 
bu mecrada öncü bir uygulama olmuştur. Bu 
minvalde hareket eden Şehir Düşünce Merkezi 
aşağıdaki prensipler doğrultusunda çalışmayı 
kendisine ilke edinmiştir: 

1. Kent problemlerine yaklaşırken 
geleneğin birikimi ile gelecek arasında 
sağlam bir bağ kurarak sürdürülebilir 
çözümler ve konseptler üretmek, 

2. Kanuni hükümlerden yararlanarak ve 
tüm önyargılardan uzak bir şekilde 
bugüne kadar üretilen değer ve 
birikimleri kabul ederek kent sorunlarına 
çözümler bulmak, aynı zamanda kent 
yaşamını insan ölçeğinde ele alarak 
ve sosyal süreçleri de hesaba katarak 
yaklaşım ve tutumlar geliştirmek. Ü

3. retilen bu düşünce ve fikirlerin pratiğe 
dönüştürülmesi için çalışmalar yapmak 
ve Esenler için sosyal kentsel dönüşüm 
projesi hazırlayarak Esenler’in kentsel 
kimliğini oluşturmak ve bunu hayata 
geçirmek,

4. Belirlenen hedeflerine ulaşmak için 
bilimsel yaklaşımı benimseyerek daha 
önce belirtilen program çerçevesinde 
sıkı bir şekilde çalışmaktır. 

İlk olarak bilimsel metodolojiye uygun olarak 
hazırlanmış çerçeve dahilinde ulaşılabilir 
hedefler belirlenecek ve daha sonra iyi 
planlanmış, tam donanımlı bir ekiple birlikte bu 
hedeflerin başarılması için çalışmalar yapılmış 
ve geçen süre içinde önemli işlere imza atılmıştır. 

Kentin süregelen sorunlarına felsefi, sosyal ve 
kültürel temellere dayanan çözümler üretmek 
ve şehir yöneticilerine şehirdeki rutin çalışmaları 
için bilgi ve bilgeliğe dayalı  alternatif ve yenilikçi 
yollar oluşturmak için ise kurulduğundan 
günümüze kadar yaklaşık olarak dörtyüzden 
fazla akademisyenle çalışmalar yapılmıştır.

Kapsam ve Faaliyetler

Esenler Belediyesi tarafından kurulan Şehir 
Düşünce Merkezi, insan merkezli şehircilik 
anlayışıyla ve belirlenen bilimsel çalışma 
metodolojisi ile akademik bilgi ve kentsel 
uygulamaları bir araya getiren, şehre dair 
çalışmalar yürüten bir düşünce platformu 
olarak hizmet vermektedir. Medeniyetimizin 
değerlerini taşıyan “insanı yaşat” fikri merkezin 
faaliyetlerinin temel dayanağını teşkil 
etmektedir.

Merkez’de farklı içerik ve büyüklükteki 
çalışma ve etkinlikler yıllık olarak planlanmakta 
ve bu plana göre yürütülmektedir. Bu aktiviteler; 
Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu  tarafından 
tanımlanan ve uygulanan atölyelerin, panellerin, 
sempozyumların, konferansların, seminerlerin, 
anma programlarının ve bilimsel faaliyetlerin 
çıktılarının kitap olarak yayınlanması ve 
organize edilmesi, kentsel dönüşüm ve 
değişim tecrübesi olan kentlere teknik gezilerin 
düzenlenmesi, ortak bir platform oluşturmak 
üzere şehir yazarları ve akademisyenlerinin 
bir araya getirilmesi, ilgili alanlardaki diğer 
yayınlarının takibi ve yayınlanması, misafir 
konuşmacıların ağırlanması, özellikle Esenlerle 
ilgili yapılmış bilimsel araştırmaların tanıtımının 
sağlaması ve Bilim Kurulu üyelerine uluslararası 
bilimsel faaliyetlerde destek sağlanmasıdır. 

Merkez ayrıca yarı akademik olan ‘Şehir 
ve Düşünce’ dergisini yayınlamaktadır. 
Bunların yanı sıra Esenler sakinlerine yönelik 
ve özgün faaliyetler düzenleyerek bilginin 
yaygınlaştırılmasını ve vatandaşın bu 
çalışmalara entegre olması da sağlanmaktadır. 
Anne Üniversitesi, Çocuk Üniversitesi, 
Akademi Esenler, Çocuk Sokağı, Şehir Dersleri 
örnek olabilecek bazı çalışmalardır. Tüm bu 



128

faaliyetler üniversitelerle işbirliği içerisinde 
bilimsel metodlar göz önüne alınarak hayata 
geçirilmektedir. 

Atölye Çalışmaları 

Kente dair sorunların ortaya çıkarılması 
ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla 
uygulanan atölye çalışmaları kapsamında, 
alanında uzman akademisyen ve yazarlarla, 
kent yaşamını oluşturan ilke ve değerler tespit 
edilerek şehircilik alanında kayda değer 
sonuçlar ve kazanımlar ortaya konmaktadır. 

Kentsel çeşitliliğin göz ardı edilmesi 
sonucunda ortaya çıkan sorunların yanı sıra, 
modernleşme ve sosyo kültürel meseleler, kentsel 
dönüşüm, sürdürülebilirlik,  sanayileşmenin kent 
üzerindeki kuvvetli etkileri ve göç gibi kentin en 
önemli sorunları masaya yatırılarak ve küresel 
eğilimler belirlenerek sosyal, sürdürülebilir ve 
entegre planlar yaratmak atölye çalışmalarının 
temel amaçlarıdır. 

Esenler’deki kentleşme süreçlerinin analizini 
merkeze alarak, yerel yönetimlerin yapmakta 
olduğu sosyal işler ağına bilimsel ve bütüncül 
bir yaklaşımla destek vermek ve bu vesileyle 
vatandaşların entelektüel ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere bölge sakinleri ve kültür 
arasındaki bağları güçlendirmek, geleneği 
muhafaza ederek geleceğin şehirlerini 
şekillendirmek atölye çalışmalarından 
beklenen en önemli sonuçlardır. 2012’den bu 
yana her yıl düzenlenen atölyelerin neticesinde 
toplantı çıktıları ve bildirileri şehircilik 
literatürüne kazandırmak adına kitap olarak 
yayımlanmaktadır.

Bugüne kadar gerçekleştirilen atölye 
çalışmaları: 
Şehir ve Şiddet
Şehir, Yol, Estetik - Bursa ve Tebriz
Dönüşümün Öznesi Olarak Kent Merkezleri ve 
Doğal Çevre 
Düşünce ve Sanat Atölyesi
Çocukların Şehri
Konut ve Barınma

Küresel Kent Diplomasisi
Geleceğin Şehirlerinde Sorun Alanları=
Kurucu Şehirler: Bursa ve Floransa
Geçmişten Günümüze Şehir ve Ticaret 
Kent, Mekân ve Gençlik
Eskiler Gözüyle İstanbul 
Esenler’de Kamusal Alan Odaklı Camilerin 
İşlevinin Geliştirilmesi Çalıştayı
Herkes için Dost Kentler 
Esenler’de Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik 
Geleceğin Şehri
Sosyolojik Master Plan
Kentleşme ve Sosyal Politikalar
Kentsel Dönüşüm 
Kent Kültürü
İnsan ve Mekân 
Kent Yönetimi ve Bütüncül Yaklaşım 
Kent ve Aidiyet 
Kent Estetiği 
Göç ve Kentleşme 
Modernite ve Mimari 

Projeler ve Araştırmalar
Barındırdığı tüm birim ve bireylerden 

etkilenen ve her birini etkileyen yaşayan bir 
organizma olan şehir  Farabi tarafından bütün 
organları sağlıklı bir şekilde çalışan sıhhatli bir 
vücuda benzetilmiştir.  Bu organizmanın her 
yönüyle ele alınması gerektiği düşünülerek 
kapsamlı projeler üretilmekte ve hayata 
geçirilmektedir. Her kesimden bireyin kentli 
olma motivasyonunu ve ilgilerini desteklemek, 
entelektüel ve bilimsel birikimlerine katkı 
sağlamak üzere hayata geçirilen projelerin 
bazıları ise şunlardır: 

Esenler Tekstil Geliştirme Projesi (ESGEP)
Şehir Dersleri
Anne Üniversitesi
Çocuk Üniversitesi 
Akademi Esenler
EDX Sertifika Destek Programı 
Şehir Yazarları ve Akademisyenleri Toplantıları 

Bilim Kurulu üyelerimiz şehircilik çalışmalarını 
takip etmek, incelemek ve konferanslara 
katılmak üzere atölye çalışmaları ve projeleri 
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destekleyici nitelikteki lokasyonlara teknik 
geziler düzenlemektedir. Bu gezilerden bazıları 
şunlardır; 
• Kentsel dönüşüm konusunda başarılı 
uygulama örneği gezisi olarak Barselona 
(İspanya), 
• Yeni bir kent inşası konusunda başarılı 
uygulama örneği olarak Astana (Kazakistan), 
• Geleceğin şehri konseptli Masdar City ziyareti 
için Abu Dabi ve Dubai
• Tarihi kentsel doku ziyareti kapsamında Petra 
(Ürdün), 

Yayınlar 
4 ayda bir yayımlanan Şehir ve Düşünce 

Dergisi ile şehirleri yönetenlerin ihtiyacı olan 
bilginin sunulması ve şehirlilerin ihtiyacı olan 
bilincin oluşturulması amaçlanmaktadır. 
2012’den bu yana Şehir Düşünce Dergisi 17 farklı 
konuyu şehir bağlamında ele almıştır.

1. Sayı: Şehir Felsefesi - İdeal Şehir Nedir? 
2. Sayı: Şehir Hukuku - Şehrin ve Şehirlinin Hakları 
Nelerdir? 
3. Sayı: Şehir Ekonomisi 
4. Sayı: Şehir Sosyolojisi 
5. Sayı: Şehir Yönetimi 
6. Sayı: Geleceğin Şehri
7. Sayı: Şehir Kültürü
8. Sayı: Şehir ve Ritüel 
9. Sayı: Su ve Şehir
10. Sayı: Şehir ve Müdafaa
11. Sayı: Enerji ve Şehir
12. Sayı: Şehir ve Muaşeret
13. Sayı: Şehir ve Sivil Toplum 
14. Sayı: Şehir ve Dil
15. Sayı: Şehir ve Emek
16. Sayı: Şehir ve Karantina
17. Sayı: Şehir ve Şehircilik 
18. Sayı: Şehir ve Sembol

Şehircilik alanında büyük bir bilgi birikimi 
oluşturan Şehir Düşünce Dergisi’nin yanında 
temel olarak yapılan atölye çalışmalarının 
çıktılarından oluşan kitaplar da Türkiye’nin ve 
dünyanın şehircilik birikime ilave edilmiştir. Kent 
sorunlarının çözümü için önemli birer rehber 

olan kitaplar ise şunlardır: 

• Teori ile Pratik Arasında Mekân 
• Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenler’i 
Anlamak 
• Modernite ve Mimari
• Kamusal Alan ve Toplum 
• Sürdürülebilir Bir Şehir İçin Kentsel Dönüşüm 
• Şehir Üzerine Düşünceler I-II
• Şehir Şiirleri Antolojisi
• Geleceğin Şehri 
• Herkes İçin Dost Kentler 
• Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik 
• Ufki Şehir
• Kent, Mekân ve Gençlik 
• Esenler’de Sürdürülebilir Yerleşim 
• Kurucu Şehirler -Bursa ve Floransa
• Rüzgarla İyi Geçinmek-Esenler’in Kuruluşu 
• Kamusal Alan Okumaları Esenler
• Kentleşme ve Sosyal Politikalar 

Ayrıca çeşitli üniversitelerle işbirliği yapılarak 
hazırlanan şehircilik rehber yayınları ise 
şunlardır: 

• Kültür Strateji Belgesi: Kültür Yoluyla Kalkınma 
• Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Rehberi 
• Dünyada ve Türkiye’de Şehircilik Çalışmaları 
• Yerel Yönetimler İçin Sosyolojik Master Plan 
Hazırlama Rehberi 

Sonuç 
İnsana, şehre ve medeniyete dair her 

şey Esenler Şehir Düşünce Merkezi’nde 
tartışılıyor, projelendiriliyor ve uygulanabilirliği 
üzerinden kurgulanan planlarla hayata 
geçiriliyor. Bugüne kadar; 141 fakülteden 471 
akademisyenle ortak çalışma gerçekleştirilmiş, 
7 adet yüksek lisans ve doktora tezine destek 
sağlanmıştır. Bir enstitü titizliği ve ciddiyetiyle 
çalılan fakat uygulamadan kopmayan Şehir 
Düşünce Merkezi kendine has özellikleri ile 
birlikte diğer kurumlara örnek teşkil etmektedir. 
Merkez aynı zamanda yapısı itibari ile yerel 
yönetim ile merkezi hükümet arasında bir yerde 
konumlanmaktadır. 
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ANILAR

AHMET SORGUN

Yirmi Yedi Yıl Sonra Gelen Ayakkabı

1982 yılı yaz aylarında hakimlik stajına başla-
dım. İlk maaşımdan, okul, yurt, staj arkadaşım ve 
kadim dostum Fethi ŞİMŞEK ile birlikte onun ak-
rabası bir kunduracıya bir ayakkabı diktirdim. Her 
şeyiyle mükemmel bir ayakkabı olmuştu bana 
göre. Bu ayakkabıyı bir ayakkabıdan çok daha 
fazla sevdim ve kıymet verdim. Belki de ilk maa-
şımdan olmasının etkisiyle idi.

Ayakkabıyı, ilk defa bir Ramazan akşamı ma-
halledeki cami olan İğdeli Cami’ye giderken giy-
dim. Namazdan çıktım, bir de baktım ki benim 
ayakkabı yerinde yok. Belki birisi yanlış giymiştir 
diye düşündüm ve imam camiden çıkana kadar 
bekledim. Ne cemaat kaldı geriye ne de ayakkabı. 
Anlaşılan bizim ayakkabı yürütülmüştü. Camiden 
bir takunya giyerek eve geldim. Üzerine basma-
ya kıyamadığım ayakkabılarımla şıkır şıkır gittiğim 
yoldan, takunyalarla takıdık tukuduk geri dön-
düm. Yol boyu komşuların gülüşmeleri ve takılma-
ları da işin cabası.

Eve varınca Hanım ayakkabıları sordu haliyle. 
“Bir ayakkabıyı, ayakkabıdan daha fazla sevmiş-
tim. Doğru yapmamışım demek ki. Allah’ta alıver-
di” dedim. 

Aradan yıllar geçti. 2009 yılı Kurban Bayramı 
öncesi, bir yatsı vakti zil çaldı kapıya çıktım. Baktım 
birkaç sokak öteden bir komşumuz gelmiş. Buyur 
ettim, gelemeyeceğini söyledi. Elinde iki ayakka-
bı kutusu vardı. “Ahmet Abi bunları san getirdim. 
Ben senin ayakkabı numaranı biliyorum. Yazlık mı 
istersin kışlık mı?” dedi. Aslında ayakkabıya ihtiya-
cım da yoktu lakin bayram öncesi harçlık çıkar-
mak adına bu işi yaptığını düşünerek, “kışlık olsun” 
dedim. “Ahmet Abi, bir de mest koyuyorum” dedi. 
“Tamam, borcum ne kadar?” deyince, iyice yak-
laştı, kulağıma eğildi ve mahcup bir eda ile “Abi, 
yıllar önce İğdeli Camide senin bir ayakkabın ça-
lınmıştı hatırlarsan. O gün senin ayakkabını çalan 
çocuklardan biri de bendim. O günden bu yana 
hep içim içimi yedi. Ama bir türlü utancımdan 

sana gelemedim. Artık daha fazla dayanamadım. 
Her şeyi göze alıp geldim. Ne olursun hakkını helal 
et” dedi. Bende “ Helal olsun. Bir ayakkabının ne 
önemi var? Önemli olan senin, yıllar boyu bu hak 
duygusunu kaybetmemen ve helallik istemendir” 
dedim. Ve ne kadar ısrar ettiysem de ayakkabının 
parasını almadı.Böylece bir Ramazan’da giden 
ayakkabı, benim ve komşumuzun hayatında bir 
şeyleri değiştirerek yirmi yedi yıl sonra bir Kurban 
önü geri gelmiş oldu.

     

Garip Domates İstiyor, Vereyim Mi?

1979 yılıydı. İstanbul’da hukuk fakültesinde 
okuyordum. Köylümüz Mehmet DANIŞ(Civan 
Mehmet)’ı ziyaret etmek istedim. Mehmet, Ge-
dikpaşa’da kundura imalatında çalışıyor ve bekâr 
yaşıyordu. Kaldığı yerin adresini aldım. Adres, Ve-
fa-Beyazıt-Süleymaniye civarlarını gösteriyordu. 
Ben de İlim Yayma Cemiyetinin Vefa’daki yurdun-
da kalıyordum ve bana gayet yakındı.

Bir Pazar günü elimdeki adrese gitti. Eski bir 
bahçe duvarı ve avlu kapısı vardı. Zil yoktu, kapı-
ya kuvvetlice vurdum. Sesimi anca duyurabildim. 
Doğrusu böyle bir ev beklemiyordum. Kapıyı yaşlı 
bir nine açtı. Şaşkınlığım iyice arttı. Çünkü bu ka-
dın Mehmet’in annesi değildi, ama kimdi? Yanlış 
geldiğimi düşünerek;

-“Teyze Mehmet DANIŞ burada mı yaşıyor?” 
diye sordum. 

-“Gir yavrum, içeride.” dedi.

Bir avlu içinde, kapıları bahçeye açılan iki 
müstakil oda. Biri Mehmet’in diğeri teyzenin. Tey-
ze Mehmet’in camını çaldı ve misafiri olduğunu 
haber verdi. Mehmet’le kucaklaştık ve uzun uzun 
hasret giderdik.

Yaşlı Teyze’nin kimsesi yokmuş. Mehmet, teyze-
nin dışarıdaki işlerini hallediyormuş, teyze de Meh-
met’in ev işlerini.
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Bir ara teyze cama geldi ve “Mehmet Garip 
domates istiyor, vereyim mi?” dedi. Mehmet, “ver 
teyze ver.” Dedi. Sanırım kapıya birisi geldi, ondan 
bahsediyorlar diye düşündüm. Ayrılmak üzere dı-
şarı çıkınca gördüm ki bir kaplumbağa önündeki 
tabaktan takır tukur domates yiyor. Meğer Garip, 
kaplumbağanın adıymış. Hayretle etrafa bakar-
ken tavşanları ve ördekleri de kendi paylarına dü-
şeni yerlerken gördüm.

Bu manzara beni hayrete düşürürken aynı za-
manda derin düşüncelere gark etti. Bir tarafta 
okuma yazma dahi bilmeyen, güya cahil ama 
hayvanlarla ekmeğini paylaşıyor. Diğer tarafta 
okul okuyan, üniversite öğrencisi, güya görgülü, 
bilgili ama ellerine tutuşturulmuş bir silahla hiç ta-
nımadığı birisini öldürebiliyor. Daha bir yıl önce 16 
Mart 1978’de Hukuk Fakültesi öğrencilerinin üze-
rine bomba atılmış ve yedi öğrenci hayatını kay-
betmişti.

     Bu işte bir terslik var galiba.

Şu Benim Asırlık Velesbit, 
Şu Bizim Onbaşı Dayı
     Konya’da eskiler, bisiklete velespit derler. Dile 

kolay geldiği için mi yoksa başka bir nedeni mi var, 
bilmiyorum. Belki de halk irfanı yabancı olan bisik-
let kelimesini Türkçeleştirmiştir. 

Konya’da mahallelerin olmazsa olmaz iki dük-
kânı vardır. Birisi etli ekmek fırınları, diğeri ise bisik-
let tamircileridir.

Şehir merkezinin tamamına yakını düz olması 
sebebiyle Konya, bisiklet sürmeye çok elverişlidir. 
Ve Konya’da evinde bisiklet olmayan ev, hemen 
hemen yoktur. Konya’da bisiklet bir spor aracı de-
ğil, ulaşım aracıdır. Hava kirletmez, yakıt istemez, 
park derdi olmaz. Bundan iyisi can sağlığı.

Bisikletiniz sağlamsa dört kişiye kadar taşıya-
bilir. Evin erkeği genellikle sürücüdür. Arka teker 
üzerinde bir sele olur ve o seleye evin hanımı yan 
oturur ve küçük çocuğu kucağına alır. Biraz daha 
büyük çocuk, sürücü ile gidon arasına oturur. İşte 
çekirdek aile gezmeye gitmeye hazır.

İlk bisiklet sürmeye 1960’lı yılların sonlarına 
doğru abimin bisikletinde başladım. Ama kendi-
me ait ilk bisikletim 1977 yılında komşumuz Hafız 
Tahir’den, 2500 liraya aldığım ikinci el İngiliz malı 
bir bisiklettir. Bu bisiklete o günden beri binerim. 
Hala taş gibi sağlamdır. Benimle özdeşleşmiş, evi-

mizin de bir parçası gibidir.

1981 yılı sonunda avukatlık stajına başladım. 
Evimiz ile adliye arası 5-6 kilometredir. Bende 
bisikletle gidip geliyorum. Onbaşı Dayı’da kalen-
der bir komşumuzdur. Mustafa olan adını kimse 
bilmez, herkes onu Onbaşı Dayı diye tanır. Muh-
temelen askerliğini onbaşı olarak yaptığı için 
bu lakabı almıştır. Bir gün yine bisikletle adliyeye 
giderken yolda beni durdurdu ve “Yahu Ahmet 
Efendi! Kocaman avukat oldun. Hala mı bisiklete 
biniyorsun?” diye çıkıştı. Babam yaşındaydı ve ha-
tır naz birisiydi. “Onbaşı Dayı, gücüm buna yetiyor. 
“ dedim ve devam ettim. Akabinde hâkimlik stajı 
için de aynı şekilde bisikletle adliyeye gidip gelir-
ken, bir gün yine durdurdu ve “Yahu Ahmet Efendi! 
Koskoca hâkim oldun. Hala mı bisiklete biniyor-
sun?” dedi. Ben yine aynı cevabı verdim. 

Onbaşı Dayı sadece bisiklete bindiğim için laf 
etmedi bana. Dahası da var. Avukatlığımın ikinci 
yılında, 1968 model, Anadol marka, tek kapılı bir 
araba aldım. İşe onunla gidip geliyorum. Onbaşı 
Dayı bir gün yine yolumu kesti ve “Ahmet Efen-
di! Artık koskoca avukat oldun, yazıhaneni açtın, 
bu tek kapılı Anadol’a mı biniyorsun?” demez mi? 
Bende artık dayanamadım ve “Anlaşıldı Onbaşı 
Dayı! Ben helikoptere de binsem, sen yine de 
beni durduracaksın. En iyisi sen bildiğine bak, ben 
bildiğime bakayım.”

Gel zaman git zaman, Hacı Mahmut Çarşısın-
da serbest avukatlık yapmaya başladım. Yine aynı 
bisikletle yazıhaneme gidip geliyorum, Onbaşı 
Dayı’nın laflarına aldırmadan. Bir gün bisikletin te-
keri patladı. Yazları yanımda kâtip olarak çalışan 
yeğenim Mustafa ile Fenni Fırın civarındaki tamir-
ciye gönderdim. Bisikletçi, bisikleti getiren küçük 
bir çocuk olduğu için şüpheleniyor ve bisikletin 
kimin olduğunu soruyor. Mustafa “Amcamın” diye 
cevap verince, “Amcan ne iş yapar?” diye soruyor 
bu sefer. Mustafa “ Amcam avukat.” deyince, “ Git 
lan! Avukatlar bisiklete mi biner?” diyor ve bisikleti 
vermiyor. Mustafa yazıhaneye eli boş geldi ve olan 
biteni anlattı. Avukatlık kartvizitimi ve Baro kimlik 
kartımı vererek yeniden gönderdim. Tamirci zor da 
olsa ikna olmuş ve bisikleti vermiş.

Konya’da herkes bisiklete binerdi ama avukatın, 
hâkimin, savcının, doktorun bisiklete binmesi yadır-
ganırdı. Gerek Onbaşı Dayı’nın söyledikleri gerekse 
bisiklet tamircisinin söyledikleri, bu meslek sahipleri 
ile halk arasındaki kopuşun ifadesiydi bir nevi.
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SUYUN YÖNETTiĞi DEĞiL, SUYU YÖNETEN BASKi

iZZET GÜNAL

Balıkesir İli 20 ilçe 234 merkez ve 898 kırsal ol-
mak üzere toplam 1.132 mahalle ile yüzölçümü 
14.583 kilometrekare, kuzeyden güneye 175 kilo-
metre ve doğudan batıya 210 kilometre uzak-
lıkta olan bir şehirdir. 

31.03.2014 tarih ve 2014/6072 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye-
sinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek 
ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, 
kurulu olanları devralmak, bir elden işletmek ve 
2560 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine 
getirmek üzere BASKİ Genel Müdürlüğü kurul-
muştur.

1 Nisan 2014 tarihinde 1.320 adet içmesuyu 
deposu, 7.847.500 metre içmesuyu ve 6.000.500 
metre kanalizasyon hattı olmak üzere toplam-
da 13.848.000 metre şebeke hattının işletme-
si, 15 adet toplam kapasitesi 151.248 m³/gün 
984.000 kişilik Atıksu Arıtma Tesisi ve 8 adet 
toplam kapasitesi 346.300 m³/gün 1.745.600 ki-
şilik İçmesuyu Arıtma Tesisi devir alınmıştır. Ayrı-
ca 450 Milyon TL’lik Belediyelerden devir alınan 
borç yükü de Kurumumuzla birlikte mali yükü-
müzü arttırmıştır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü olarak 
kuruluşumuzdan bu güne kadar geçen süreçte; 
İlimizin içmesuyu ve kanalizasyon altyapılarını 
güçlendirmeyi, kurumsal kapasiteyi geliştirerek 
vatandaşlarımıza çağdaş bir hizmet sunmak 

amacıyla kurumumuzu stratejik plan, perfor-
mans programları ile faaliyet raporları doğrul-
tusunda yönetmekteyiz.

Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek 
için, 731 personel ile devir aldığımız Kurumumuz 
şu anda 1.869 personel, 33 adet abonelik ve 
tahsilat işlem merkezi, 20 ilçede bulunan şube 
şeflikleriyle, 493 bin 660 aboneden 728 bin 715’e 
yükselen abonemize 7 gün 24 saat kesintisiz 
hizmet vermekteyiz.

BASKİ Genel Müdürlüğü olarak; 7 yılda 2 mil-
yon 567 bin metre içme suyu şebeke hattı ve 1 
milyon 282 bin 600 metre kanalizasyon hattı ol-
mak üzere toplam 3 milyon 939 bin 600 metre 
hat, 48 adet 34 bin 825 metreküplük yeni içme 
suyu deposu,  4 bin 442 adet içme suyu depo 
temizliği,  384 adet depo bakım onarım çalış-
maları tamamlanmış, 282 bin 183 adet kuka ve 
vidanjör çalışması, 6 milyon 321 bin 877 metre 
kanalizasyon hattı temizliği ve 446 bin 820 adet 
içme suyu ve kanalizasyon arızası giderilmiştir. 
İlimiz genelinde suyun yetersiz olduğu mahal-
lelerde 62 bin 717 metre içme suyu sondaj ça-
lışması yapılmış olup, 2 bin 210 lt/sn içmesuyu 
temin edilerek  mevcut su kaynaklarımız arttı-
rılmıştır. Gelecek nesillere daha temiz ve sağ-
lıklı bir çevre bırakmak için, toplam kapasitesi 
79.332 m³/gün, 293.000 kişilik 15 adet Atıksu 
Arıtma Tesisi ve 8.640 m³/gün, 34.500 kişilik 1 
adet İçmesuyu Arıtma Tesisi imalatını tamam-
layarak, toplam 230.580 m³/gün, 1.277.000 kişilik 
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30 adet Atıksu Arıtma Tesisi ve 354.940 m³/gün 
1.780.100 kişilik 9 adet İçmesuyu Arıtma Tesisi ile 
hizmet vermekteyiz. Ayrıca yapımı devam eden 
3 adet atıksu arıtma tesisimiz bulunmaktadır.

Kurumumuzca işletilmekte olan 9 adet içme 
suyu arıtma tesisi, 12 adet arsenik arıtma tesisi 
ve 114 adet Arsenikli Arıtma Sistemli çeşmenin 
1.200 farklı noktadan alınan numuneler ile ku-
rumumuz ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce denet-
lenmektedir. Ayrıca Halk Sağlığı Müdürlüğü ile 
koordineli olarak aktif olan izleme noktalarında 
yapılan ölçümlerin ve alınan kontrol numune-
lerin aynı noktadan yapılabilmesi için numune 
muslukları takılmıştır. Yapılan bu çalışmalarla 
numunelerimizin %93 uygunluk oranıyla Türki-
ye’de örnek gösterilecek kalitede, sağlıklı ve ke-
sintisiz içilebilir içme suyunu vatandaşlarımıza 
sağlamaktayız. 

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 
Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde tüm su de-
polarında suyun debisine ve basıncına göre 
ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile 
dezenfeksiyon yapma sorumluluğu getirilmiştir. 
Bu karara bağlı olarak Genel Müdürlüğümüz-
ce içmesuyu depolarımıza 1.247 adet otomatik 
klorlama cihazı montajı yapılmıştır.

Mevcut alt yapı tesisleri ile üst yapıların sür-
dürülebilir bir şekilde işletilmesi ve korunma-
sı maksadıyla CBS veri tabanı oluşturmuştur. 
Kurumumuzca işletilmekte olan İlimiz kırsal 
ve merkez mahallelere ait altyapı ve bunlara 
bağlı üstyapı tesislerimizin verilerinin aktarımı-
nın %95’lik kısmı tamamlanmıştır.2021 yılı için 
merkezi SCADA teknik şartnamesi hazırlanma-
sı, lokal SCADA ve saha donanımları entegras-
yon çalışmamız tamamlanarak, Merkez Kontrol 
SCADA’sında izleme ve kontrol dışında; entegre 
su yönetimi, varlık yönetimi, enerji optimizas-
yonu, anahtar performans göstergesi, yönetici 
özeti ile alakalı alt programlarda dahil edilerek 
çalışmamız genişletilmiştir.

Pandemi sürecinde 2. konut olarak kullanılan 
yazlık bölgelerin, sürekli ikamet yeri olarak kul-
lanımı artmıştır. Ayrıca, temizlik alışkanlığımızın 

da değişmesine bağlı olarak su kullanımlarında 
da artışlar gözlenmektedir. BASKİ Genel Mü-
dürlüğümüzce öncelikle mevcut su kaynakla-
rının daha etkin ve verimli kullanımı amacıyla 
projeler geliştirilmiş olup, mevcut kaptajların 
iyileştirilmesi, kuyu ve kaynak sularından daha 
fazla istifade edilebilmesi için iyileştirmeler ya-
pılmakta ve şehrimizdeki kaynak sularının en-
vanter çalışmaları devam etmektedir. Bunun-
la beraber Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizdeki 
arıtılan atıksuların yeniden değerlendirilmesine 
yönelik çalışmalar devam etmektedir.

TEMİZ ÇEVRE TEMİZ BALIKESİR 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Genel Mü-
dürlüğümüz ve DSİ 25. Bölge Müdürlüğü iş-
birliği ile yürüttüğümüz Edremit Çayı, Gömeç 
çayında, Havran Çayında ve Nikita Deresinde 
sazlıkların ve otların ortadan kaldırılmasıyla 
başlanan çalışmaların devamında dip temizli-
ği yapılarak balçık tabaka temizlenmiştir. Pro-
jenin tamamlanmasıyla derelerimiz akar hale 
getirilerek, dere yataklarında denize dökülen 
bölgelerin de temizlenmesi ve koruma altına 
alınmasıyla kontrolsüz kaçak deşarjların orta-
ya çıkarılarak denetlenebilir hale getirilip çevre 
kirliliğine son verilecektir.

10 NUMARA ŞEHRİN
10 NUMARA ÇOCUKLARI 
10 numara Şehrin 10 numara çocukları 

projesi kapsamında; bireysel tasarruf bilinci-
ni oluşturmak adına geleceğimizin teminatı 
olan çocuklara öncelikle ana sınıfı ve ilköğretim 
öğrencilerine su bilinci ve su tasarrufu eğitim 
çalışmalarına başlanmış, lise ve üniversite öğ-
rencilerine Merkez İçmesuyu Arıtma Tesisi gezi-
si düzenlenerek, tesis hakkında ve su tasarrufu 
yönünde bilgiler verilmiştir. Ancak salgın nede-
niyle eğitimlere online olarak devam edilmek-
tedir. Yetişkin hedef kitle için Genel Müdürlüğü-
müz sosyal medya hesapları ve web sitemizden 
süreç yürütülmektedir. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı 
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Temmuz ayında gerçekleştirdiği “Körfez Çevre 
ve İklim Değişikliği Çalıştayı” ile 2021 yılı Mart 
ayında gerçekleşen “Balıkesir Yerel İklim Deği-
şikliği Eylem Planı Çalıştayında” Dünyada de-
ğişen küresel iklim şartlarına göre Balıkesir’in su 
kaynakları ve su yönetimi hakkında bilgiler ve-
rerek, suyun yönettiği değil, suyu yöneten nesil-
ler yetiştirerek kurumsal bilincin oluşturulmasına 
gayret etmekteyiz.

SUYUN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKAN BASKİ
Kurumumuz ALO 185 Çağrı Merkezi ve Halk-

la İlişkiler modülüne günlük ortalama 1.154 adet 
talep gelmekte olup gelen talepler ilgili birim-
lere iletilerek ortalama 2 gün içerisinde çözü-
me kavuşmaktadır. İlimiz de Merkez Altıeylül ve 
Karesi ilçelerimiz pilot bölge seçilmiş olup ALO 
185 Çağrı Merkezimize gelen ihbarların değer-
lendirilmesi müdahalesi ve yürütülen müda-
haleler hakkında vatandaşın bilgilendirilmesi 
arıza ekiplerinde bulunan tabletlerle online 
olarak yürütülmektedir. İlimiz genelinde yıllık 
yaklaşık 136 milyon metreküp su temini yapı-
larak şebekeye verilmektedir. Bunun yaklaşık 
84 milyon metreküpü faturalandırılabilmekte-
dir. 7 yıllık süreçte kayıp - kaçak oranımız %66 
seviyesinden %39 civarına indirilmiştir. Scada 
sistemi, hidrolik modelleme, basınç yönetim sis-
temi, elektronik sayaç montajı gibi yaptığımız 
iyileştirme çalışmaları ve aldığımız önlemlerle 
bu her geçen yıl azalmakta olup, kayıp-kaçak 
oranını %25’e düşürmeyi hedeflemekteyiz. BAS-
Kİ Genel Müdürlüğümüzce bu hususta daha 
etkin bir çalışma yürütülebilmesi için su kayıp 
kaçakları ile mücadele komisyonu oluşturul-
muş olup, üzerinde çalışılan takip ettiğimiz en 
önemli hususlar arasındadır.

İdari kayıpların azaltılması için, yeşil alan, 
park, cami vb. kamu kurum ve kuruluşlarda 
sayaç bağlantısı yapılarak kayıt altına alınması 
için çalışmalara başlanılmıştır.

Arızalı sayaçların test ve ölçüm hassasiyet-
lerini belirlenmesi için Sayaç Test Laboratuvarı 
kurulmuştur. Ekonomik ömrünü tamamlamış 10 
yılı aşmış sayaçların değişimi yapılarak sağlık-
lı veri alınması sağlanmaktadır. Bu kapsamda 

2019-2020 yılları içerinde toplam 80 bin adet 
sayaç değiştirilmişimi yapılmış olup, İl genelinde 
sayaç envanteri çıkarılarak, özellikle dönem-
sel kullanımların olduğu sahil bandındaki ikin-
ci konutlarda mevcut sayaçların ön ödemeli 
elektronik sayaçlarla değişimine başlanmıştır. 
Ayrıca, Radyo Frekans (RF) Modüllü Elektronik 
sayaç montajı yapılarak Drone ile sayaç oku-
masına Pilot Uygulamasına da başlanmıştır. 

İlimiz de fiziki su kayıp-kaçak tespit cihazla-
rımız ile tespit yapılıp belirlenen fiziki kaçaklara 
müdahale edilmektedir.  Ayrıca mevcut içme-
suyu depolarımızda bakım onarım çalışması 
yapılarak depolardaki fiziki kayıplar düşürülmüş, 
terfi merkezleri ve depolar arasında lokal SCA-
DA sistemi kurularak depo taşmaları engellen-
miştir. İlimizde su ve kanalizasyon hizmetlerinin 
sürdürülebilirliğini sağlayacak; iyileştirilmiş su 
temini ile kanalizasyon hizmetlerine erişimi art-
tıracak yenilikçi bir entegre planlama yaklaşımı 
oluşturmaktayız. Bu kapsamda su ve kanalizas-
yon alt yapı ihtiyaçlarının belirlenmesi, Entegre 
Kentsel Su Yönetim Stratejisinin geliştirilmesi, 
seçilen alan/ilçe için Entegre Kentsel Su Yöne-
timi Planının hazırlanması ve Büyükşehir Beledi-
yesi ile birlikte kilit paydaşlarla sürdürülebilir su 
ve kanalizasyon hizmetlerinin uygulanması ko-
nusunda kapasite geliştirmesi hedeflenmekte 
olup, çalışmalara devam etmekteyiz. Bu kap-
samda Bandırma İlçemizde ilk Entegre Su Pro-
jemizin (IPA) çalışmalarına başlamış olup hızla 
ilerlemekteyiz. 

14 adet KİOSK cihazımız ile Genel Müdürlüğü-
müz il ve ilçe abone ve tahsilat merkezlerinde 7 
gün 24 saat kesintisiz fatura tahsilatı ve ön ödemeli 
sayaçlara kontör yüklemesi yapılmaktadır. Hiz-
mete sunulmuş olan KİOSK cihazına barkod oku-
yucu modülü de eklenerek faturaların daha hızlı 
ödenebilmesi sağlanmıştır.

Abonelerimize daha iyi hizmet vermek için 
devreye aldığımız, Mobil tahsilat aracı , BAS-
Kİ web adresimizde bulunan Sanal Şubemiz 
ve e-Devlet üzerinden; birçok abonelik işlemi-
ni tahsilat bürolarımıza gitmeden istenilen yer 
ve zamanda kolayca gerçekleştiriyoruz.
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TARIMA VE TOPRAĞA CAN OLAN BASKİ 
ÇİFTÇİYE DEĞER VERİYOR 

Genel Müdürlük olarak sadece içmesuyu ve 
kanalizasyon hizmeti değil ilimiz ekonomisi için 
çok önemli olan tarımsal sulama hizmetini 10 
personelimiz ile başladığımız hizmetimize 81 
personel ile çiftçilerimize hizmet ederek aynı za-
manda damla sulama için bilinçlendirme çalış-
malarına da devam etmekteyiz.

İçmesuyu hizmeti yanında tarımsal sulaması 
ile tarıma ve toprağa değer katan kurumumuz 
Türkiye’de tarımsal sulama alanında pilot böl-
ge olarak seçilmiş olup 53 adet Tarımsal Sula-
ma tesisi ile 9.647 hektar kapalı-5.400 hektar 
açık olmak üzere toplamda 15.047 hektar ala-
na sulama yapılmaktadır. Havran İlçesi Havran 
Barajı ve Savaştepe İlçesi Sarıbeyler Barajına 
bağlı sulama tesislerinde yapılan bakım-ona-
rım çalışmalarıyla 6 yılda sulama alanları %80 
arttırılmıştır. Ayrıca Sözleşme aşamasında bulu-
nan 7 adet, 3.269 hektar alanı daha besleyecek 
Tarımsal Sulama tesisi ile bu sayıyı 60 adete yük-
selterek toplam sulama alan kapasitesini 18.316 
hektar alana çıkaracaktır. 

DENİZ SUYUNDAN İÇMESUYU 
ARITMA TESİSİ

Avşa Adasının içmesuyu ihtiyacı 2010 yılında 
devreye alınan arıtma prosesi olarak Türkiye’de 
ilk olan deniz suyundan içme suyu üreten arıtma 
tesisinden sağlanmaktadır. Avşa İçmesuyu Arıt-
ma Tesisimizde; deniz suyu ters osmoz prosesi ile 
arıtılarak, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetme-
liğine uygun içmesuyu elde edilmektedir. Ayrıca 
İlimiz Burhaniye ilçesinde yer alan kuyular böl-
gesinden Gömeç-Karaağaç ve Burhaniye-Pe-
litköy mahallesine içmesuyu temini için hazır-
lanan projeye alternatif olarak, münferit veya 
bütünsel olarak aynı bölgeye hizmet edecek 
ters osmoz metoduyla deniz suyundan içme-
suyu temini sağlanmasına esas fizibilite raporu 
hazırlanmıştır. Aynı zamanda Avşa Adası İçme 
Suyu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı çalışmaları ya-
pılmaktadır.

Bandırma İlçesi Entegre Su Projesi (IPA) 
İçmesuyu depo yapımı

Edremit İlçesi Akçay 6.000m3 lük 
İçmesuyu deposu

Bütün bu yaptığımız çalışmalar neticesinde; 
6. Su ve Çevre Konferansı ödülleri kapsamında 
“En çok Altyapı Yatırımı Yapan Su ve Kanalizas-
yon İdaresi” ödülüne hak kazanarak hizmetleri-
miz taçlandırılmıştır.

İklim değişikliği şartlarının gerektirdiği yatı-
rımları yaparken, İlimiz sınırları içinde bulunan 
her haneye, işyerine, tesise ve çeşmeye; kısacası 
her musluğa kullanılabilir temiz içmesuyu temini 
ve arka planda suyun yönettiği değil suyu yö-
neten bir kurum olarak; sürdürülebilir ve çağdaş 
hizmet anlayışı ile vatandaşlarımıza 7 gün 24 
saat hizmet vermeye devam edeceğiz. 
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BELEDİYELERDE ETKİNLİK-VERİMLİLİK-
KALİTE GEREKLİLİĞİ VE STANDARDİZASYON

Paraf Kurumsal Danışmanlık Eğitim T.A.Ş.

Giriş:
Belediyeler, mali kaynakları, istihdam ka-

pasiteleri, görev, yetki ve sorumlulukları, im-
tiyazları ve demokratik hayattaki önemleri 
ile kamu hizmetlerinin sunulması, insanımızın 
hayat kalitesinin artırılması, demokratik kül-
türün gelişmesi yönünden stratejik öneme 
sahip kurumlardır. Dolayısıyla belediyelerin 
başarı ya da başarısızlıkları doğrudan insanı-
mızın hayatını etkilemektedir. Bu da, beledi-
yelerin etkin yönetimi, belediye hizmetlerinde 
kalitenin artırılması, üretim süreçlerinin verimli 
kılınması yani farklı yönetim teknik ve model-
lerinin belediyelerde uygulanmasını gerekli 
kılmaktadır. Bu gereklilikten dolayıdır ki, mer-
kezi idare kurumları tarafından belediyelerde 
etkinlik, verimlilik, kalite artışı ile ilgili düzenle-
meler yapılmaktadır. Özellikle Stratejik Plan-
lama, Performans Programı, İç Mali Kontrol, 
İç Denetim gibi düzenlemelere yer verilmiş-
tir. Örneğin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
54. maddesinde belediyelerin denetimindeki 
amaç şu şekilde ifade edilmektedir: 

“Faaliyet ve işlemlerde hataların önlenme-
sine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye 
teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol 
sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı du-
ruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; 
hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzua-

ta, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, 
performans ölçütlerine ve kalite standartla-
rına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşı-
laştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak 
değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor 
haline getirerek ilgililere duyurmaktır.”

Elbette söz konusu yönetim model ve tek-
nikleri sadece belediyeler için değildir. Özel-
likle 20.yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde kamu yönetim-
lerinin daha etkin, verimli çalışması, çalış-
malarınındı şeffaflığı ve hesap verebilirliğin 
sağlanması, karar mekanizmalarının daha 
katılımcı hale dönüşmesi için çalışmalar ya-
pılmaya başlanmıştır. “Yeni Kamu Yönetimi” 
olarak adlandırılan ve kamu yönetimlerin-
de özel şirketlerdeki gibi yönetim model ve 
tekniklerinin uygulanmasını öngören anlayış 
hızla gelişmeye başlamış, bir yandan Stratejik 
Plan” gibi uygulamalar kamuda hayata ge-
çirilmeye çalışılırken diğer yandan da özellikle 
Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi başta olmak 
üzere ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gibi 
farklı yaklaşım ve modeller uygulama alanı 
bulmuştur. 

Belediye Hizmetlerinde Etkinlik-
Verimlilik-Kalite:
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Bilindiği gibi verimlilik, elde edilen çıktının 
(mal, hizmet) üretime giren girdi veya girdile-
re (emek, sermaye, materyal, enerji, teknoloji 
gibi üretken güçlere) matematiksel oranıdır. 
Verimlilik düzeyi ve artışı genellikle tüm kamu 
ve özel sektörde kritik faktör olmak zorun-
dadır. Çünkü verimli olamayan özel sektör 
rekabete ayak uyduramayacağı gibi, verim-
siz kamu yönetimi de toplumun beklentileri-
ni karşılayamayacaktır. Yapılan çalışmalara 
göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında 
yatan sebep sadece kaynak fazlalığı değil, kay-
nakların etkin ve verimli kullanılması da bulun-
maktadır ve büyümenin yarısını verimlilik artışı 
oluşturmaktadır. Verimlilik artışı önce ekonomik 
büyümeye sebep olmakta, sonra da kalkınmayı 
sağlamaktadır.

Verimlilik ile birlikte üzerinde hassasiyetle 
durulan kavramlardan olan etkinlik, bir işlet-
menin veya örgütün tanımlanmış amaçları-
na ve stratejik hedeflerine ulaşmak amacıyla 
gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunda, 
bu hedef ve amaçlara ulaşma derecesini 
belirleyen bir performans boyutudur. Daha 
açık ifade ile etkinlik, yapılan faaliyetin temel 
amaca uygunluk göstergesidir. Buradaki temel 
amaç ifadesi önemlidir. Çünkü etkinlik, ger-
çekleşen faaliyetin o faaliyet ile ilgili hedef-
lere ulaşımı değil, o faaliyet ile ilgili hedeflerin 
konulmasına temel teşkil eden stratejik he-
defe ne kadar uygun olduğunun ölçülmesidir. 
Dolayısıyla etkinlik, operasyonel hedeflere 
değil, stratejik hedeflere ulaşım seviyesinin 
göstergesidir. Örneğin, kentin yaşam kalite-
sini yükseltmeyi amaçlayan bir belediyenin 
bu amaca ulaşmak için alt yapı faaliyetlerine 
ağırlık vermesi, planlama ve imar faaliyetle-
rini ikinci plana atması durumunda, altyapı 
ile ilgili hedeflere ulaşsa bile kentsel gelişim-
de istenen sonucu elde edemeyeceği gö-
rülecektir. Çünkü bir kentin gelişimindeki en 
önemli unsur planlama ve imar çalışmaları 
olup, özellikle planlar, aynı zamanda altyapı 
yatırımlarının da nerede, ne kadar yapılaca-

ğını gösteren rehberlerdir. 

Her ne kadar etkinlik genel anlamı ile ope-
rasyonel değil stratejik amaçlarla ilgili ise de 
elbette proje bazında veya faaliyet bazında 
ele alındığında, o projede veya o faaliyette 
ulaşılmak istenen amaç/hedefe ulaşım dere-
cesi de etkinliktir.  Kalite, ürün ya da hizmetin 
belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşı-
lama kabiliyetine dayanan özelliklerin top-
lamı, bir malın veya hizmetin tüketicinin is-
teklerine uygunluk derecesidir. Dar anlamda 
kalite, ürün kalitesi demektir. Geniş anlamda 
kalite, iş kalitesi, hizmet kalitesi, iletişim kali-
tesi, proses kalitesi, işçiler, mühendisler, ida-
reciler dahil insanların kalitesi, sistem kalitesi, 
firma kalitesi, hedefler kalitesi vb.dir. Kalite 
kavramının geniş anlamında söz konusu olan 
hususlar, kalitenin vaz geçilmez unsurlarıdır. 
Çünkü bir ürün veya hizmetin kalitesi, onun 
sadece kendisinden beklenen özellikleri taşı-
ması ve müşteri beklentilerini karşılaması de-
ğildir. Başka bir ifade ile kalite, ne pahasına 
olursa olsun mantığı ile yaklaşılan bir kavram 
değildir. Maliyet ve fiyat özellikleri kalitenin 
olmazsa olmaz şartlarıdır. Bu da verimli ça-
lışmayı gerektirmektedir. Aynı zamanda iste-
nen kalite düzeyinin elde edilmesi, ürün veya 
hizmetin tasarımından üretimine, müşteriye 
sunumundan satış sonrası hizmetlere kadar 
her süreçte, bu süreci etkileyen her hususta 
(kaynaklar, üretim biçimi, çalışanlar, teknoloji, 
vb) kalite bilincinin var olmasını gerektirir.

Kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik, kalite 
gibi kavramları öne çıkaran Yeni Kamu Yöne-
timi anlayışı ciddi destek bulduğu gibi ciddi 
eleştirilere de muhatap olmuştur. Kamu hiz-
metlerinin kar maçlı olmadığı buna mukabil 
özel işletmelerin varlık sebebinin “kar” olduğu 
gerçeğinden hareketle yapılan eleştiriler, bu 
tür yaklaşımların kamu yönetimlerini parası 
olan kişilere hizmet veren kurumlara dönü-
şeceği endişesini dile getirmiştir. Bu açıdan 
bakıldığında elbette ki genelde kamu yöne-
timlerinin ve özelde de belediyelerin etkinlik 
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ve verimlilik gibi kavramlarla yönetilmesinin 
sakıncalı olacağı, gelir getirmeyen hizmet-
lerin sunulmaması gibi olması düşünüleme-
yen durumlar ortaya çıkacaktır. Fakat işin 
aslı böyle değildir; çünkü burada bahsedilen 
etkinlik, verimlilik gibi kavramlar sadece “kar” 
odaklı kavramlar değildir. Aksine bu kavram-
lar kamu yönetimi için özel işletmelere göre 
daha önemli kavramlar olmak zorundadır. 
Çünkü işletmeler nihayetinde yine özel sek-
töre ait olan sermayenin karlılığı için bu kav-
ramlara önem vermektedirler ve daha düşük 
kar gibi farklı politikalar da izleyebilirler. Buna 
mukabil kamu yönetimlerinin kullandıkları 
kaynaklar doğrudan kamuya aittir. Kamu yö-
netimleri tüzel kişilikler olarak bu kaynakların 
sahibi değil, kamu adına bu kaynakları kulla-
nan kurumlardır. Dolayısıyla da bu kaynak-
ların kamuya hizmet olarak kullanılmasında, 
mümkün olan en yüksek kamu menfaatinin 
sağlanması, bunun için de kaynakların doğru 
yerde, doğru şekilde, etkin ve verimli olarak 
kullanılması her şeyden önce vicdani bir so-
rumluluktur. Bir başka ifade ile kamuda etkin 
ve verimlilik, daha fazla kar elde edebilmek 
için kaynakların etkin ve verimli kullanımı de-
ğil, daha fazla kamu hizmeti sağlamak için 
kaynakların etkin ve verimli kullanımını ön-
görmektedir.  Özel işletmelerde “kar” amacıyla 
geliştirilen etkinlik ve verimlik odaklı yönetim 
anlayışının kamuda başarısız kalacağını 
savunanlar da bulunmaktadır ki bunun sebebi 
de motive edici unsur eksikliğidir. Çünkü özel 
sektör için “kar” çok güçlü bir motivasyon 
aracıdır, kamu da kar amaçlanamayacağına 
göre itici motivasyon unsuru ne olacaktır? 
Haklı bir çekince olmakla beraber, yukarıda 
belirtiğimiz gibi kamudaki itici unsur “sorumluluk” 
olacaktır. Kamu kaynaklarını kullandığı için 
kamu yönetimlerinin bu kaynakları etkin ve 
verimli kullanmaları bir sorumluluktur ama tek 
başına sorumluluğun itici güç olması mümkün 
değildir; bu sebeple sorumluluğa, zorunluluğun 
da eklenmesi gerekmektedir. 

Genelde Kamu Yönetimlerinin, özelde Be-
lediyelerin kaynaklarını etkin ve verimli kul-
lanma, hizmette mümkün olan en iyi kalite 
seviyesini yakalamaları için çok farklı yönetim 
model ve teknikleri bulunmakta ise de önce-
likle zihniyet değişimi için çalışılması gerek-
mektedir. Çünkü sadece zorunluluğa dayalı 
düzenlemeler istenilen faydayı sağlamakta 
yetersiz kalacaktır. Yani “zorunluluk” gerekli 
ama yeterli şart değildir. Yeterliliği sağlaya-
cak olan, sorumluluk anlayışının geliştirilme-
sidir. İktisatçı Milton Friedman’ın para harca-
ma matrisi vardır:

Birisi kendi parası ile kendine bir şey alacak 
ise hem fiyata hem kaliteye,

Birisi kendi parası ile başka birisine bir şey 
alacaksa sadece fiyatına,

Birisi başkasının parası ile kendine bir şey 
satın alacak ise sadece kalitesine dikkat eder.

Birisi başkasının parasıyla başkasına bir 
şey alacak ise hiçbir şeye dikkat etmez.

Bu doğal bir fenomendir. Aksi düşünüle-
mez.

Kamu yönetimi, kamuya ait kaynakla, yine 
kamuya hizmet üretmektedir. Yani başkası-
nın parasıyla başkasına hizmet vermektedir 
ki, bu durumda kalite ve maliyetin çok da 
önemseniyor olması beklenmemelidir. 

Kamu yönetimlerinin etkin ve verimli kay-
nak yönetimi zorunlu hale getirilir ve de-
netimlerle bunun takibi yapılırsa ayrıca bu 
hukuki zorunluluğa ek olarak kamu kaynak-
larının etkin ve verimli kullanımı ile ilgili gös-
terdikleri performans sonuçları kamu ile pay-
laşılırsa, kamu baskısı da etkinlik ve verimlilik 
uygulamalarında itici güç olacaktır. Bu ger-
çekten dolayıdır ki, örneğin belediyelerde 
yıllık faaliyetlerin performansları Sayıştay 
denetimine tabi iken aynı zamanda bu ra-
porların kamuoyu ile paylaşılması da mev-
zuatlarla zorunlu kılınmıştır. Uygulamada is-
tenilen sonucun elde edilemediği ortadadır, 
özellikle de performans raporlarının kamuo-
yu tarafından çok da takip edilmediği görül-
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mektedir. Ancak bunun sebebi, kamuoyunun 
uzmanlık isteyen bir konuda ilgisiz kalmasıdır 
ki, bu da çok doğaldır. Oysa kamuoyunun an-
layabileceği basitlikte, aynı ölçekli belediye-
lerin performanslarının karşılaştırmalı karne-
leri kamuoyuna sunulabilse, bu durumda ilgi 
çok ciddi artacak ve belediyeler de perfor-
manslarını artırmak için çalışmalar yapmak 
zorunda kalacaklardır. 

Bu çalışmaların yanı sıra, yönetim mo-
del ve tekniklerinin niçin gerekli olduğu, nasıl 
uygulanacağı ve geliştirileceği yönünde ça-
lışanlara ciddi eğitimler verilmeli, başarının 
ödüllendirileceği yöntemlerle de çalışmalara 
katılımları teşvik edilmelidir. Fakat yine de hiç 
biri istenilen sonucu veremeyecektir. Çünkü 
asıl gerekli olan üst yönetimin bu çalışmaları 
benimsemesi, desteklemesi ve takipçi olma-
sıdır. Oysa uygulamada genellikle üst yöne-
timin bu konulara yeterli özeni göstermediği, 
çalışmaların daha çok orta ve alt yönetim 
seviyelerinde yapıldığı görülmektedir. Bu ger-
çekten ve deneyimlerden dolayıdır ki, gerek 
Toplam Kalite Yönetimi gibi bir felsefe ve ge-
rekse ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gibi 
uluslararası en popüler yönetim standardın-
da üst yönetimin liderliği şart koşulmakta ve 
önemi üzerinde durulmaktadır. 

Yönetim bir amacı gerçekleştirmek için 
kaynakların ve imkânların etkin ve verimli 
biçimde kullanılması faaliyetidir. Her ne ka-
dar tanımda etkin ve verimli ifadesi kullanıl-
mışsa da elbette kaynaklarını ve imkânlarını 
etkin ve verimli kullanmayan yönetimler de 
mevcuttur. Fakat bu tür yönetimler, başarı-
sız yönetimlerdir. Yönetim, planlama, örgüt-
leme, yöneltme ve denetleme süreçlerinden 
oluşan faaliyetler bütünüdür. Her kurum, her 
işletme ister ekonomik ister sosyal, sportif ve 
ister siyaset gibi farklı amaçlarla kurulmuştur. 
Yani her kurumun/işletmenin bir amacı var-
dır. Yine az olsun, çok olsun her kurumun be-
lirli (mali, beşeri, sosyal, vb) kaynakları vardır. 
İşte yönetim, bu kaynakların kullanımı yoluyla 

amaçlarına ulaşmayı hedefleyen faaliyetler 
bütünüdür. 

Belediyeler, kanunla kurulmuş kamu tüzel 
kişileridir ve yerel düzeyde ortak olan ihtiyaç-
ların karşılanması amacıyla kurulmuş, gerek 
genel bütçeden verilen paylar ve gerekse 
vergi, harç gibi gelirlerin tahsis edilmesi ile 
ekonomik kaynaklara sahip olan, bu hizmet-
leri gerçekleştirmek için de personel çalıştıran 
kurumladır. Bu sebepledir belediyeler için yö-
netim, mevcut kaynakları en iyi şekilde (etkin, 
verimli) kullanarak yerel ve ortak mahiyetteki 
ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayabilmektir. 

Tarih boyunca, kurumların, işletmelerin 
amaçlarına en üst düzeyde erişebilmeleri 
için farklı yönetim model ve teknikleri geliş-
tirilmiştir. Uzun yıllar daha çok emir-komuta 
anlayışına dayalı, klasik yönetim tarzları uy-
gulanmıştır. Özellikle 20. Yüzyılda stratejik Yö-
netim, Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Mü-
hendisliği, Performans Yönetimi gibi yeni 
yönetim model ve teknikleri uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu model ve teknikler özel sek-
tör için geliştirilmiş olmakla beraber, özellikle 
ABD, İngiltere gibi gelişmiş ülkeler başta ol-
mak üzere kamu yönetimlerinde de uygulan-
maya başlanmıştır. 

Bir kamu kurumu olan belediyelerin kuru-
luş amaçlarını daha iyi gerçekleştirebilme-
leri için genel yönetim modellerinden üretim 
model ve tekniklerine kadar farklı yöntemle-
rin başarı ile uygulanması durumunda fay-
dalı olacağı üzerinde genel bir mutabakat 
bulunmaktadır. Çünkü her ne kadar beledi-
yelerin kuruluş amacı kar olmasa da, niha-
yetinde onlar da bir amacı gerçekleştirmek 
için kurulmuş, geniş kaynaklara, imkân ve 
yetkilere sahip olan kurumlardır. Ne, nerede, 
ne zaman, nasıl ve kim tarafından yapılacak 
sorularının cevaplandığı planlamadan uygu-
lamaya, uygulamanın kontrolünden hizmetin 
sunumuna kadar yönetimin tüm süreçlerinin 
yaşandığı yapılardır. Bu süreçlerin daha etkin 
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ve verimli gerçekleştirilmesi de belediyelerin 
kuruluş amaçlarına daha fazla ulaşmalarını 
sağlayacaktır. 

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ül-
kemizde genelde kamu kurumlarında ve 
özelde belediyelerde farklı yönetim teknik-
lerinin uygulaması çalışmaları başlamıştır. 
1990’lı yıllarda kimi belediyeler tarafından 
başlatılan Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları 
daha sonra ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 
Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından geliş-
tirilen EFQM-Mükemmellik Modeli çalışma-
ları ile gelişmeye aşladı. 2000’li yıllar ise yine 
genelde kamuda özelde ise belediyelerde 
bazı yönetim modellerinin uygulanmasının 
zorunlu hale geldiği yıllardır. 5018 Saylı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu 
kurumlarında ve nüfusu 50.000’i aşan bele-
diyelerde Stratejik Planlama ve Performans 
Programları ile İç Kontrol Eylem Planlarının 
hazırlanması zorunlu oldu. Son yıllarda ise 
farklı yönetim standartları uygulamalarının 
kamuda yaygınlaşmaya başlandığı gözlen-
mektedir. Örneğin Enerji tasarrufu kapsa-
mında hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Ey-
lem Planı: 2017-201-23 belgesinde, su arıtma, 
belediyelerin başta atık su arıtma, katı atık 
toplama, katı atık geri kazanımı ve bertara-
fı, toplu ulaşım alanlarında ve bunlarla bağlı 
kalmaksızın diğer alanlarda 50001 Enerji Yö-
netim Sistemini kurmalarının özendirilmesi 
karara bağlanmıştır. Yine Cumhurbaşkanlığı 
tarafından 2019 yılında yayınlanan 2010/18 
sayılı genelgesinde 2023 yılına kadar % 15 
enerji tasarrufu hedefi konmuş ve bu çerçe-
vede Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ta-
rafından Kamu Binaların Tasarruf Hedefi ve 
Uygulama Rehberi yayınlanmıştır. Bu rehber-
de belediyeler dâhil belirli büyüklükteki kamu 
binalarında enerji tasarruf çalışması zorunlu 
tutulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu 
mevzuat ve dokümanlar çerçevesinde ener-
ji tasarrufu yapması gereken belediyelerin 
2023 yılı sonuna kadar ISO 50001 Enerji Yö-

netim Sistemi kurmalarını ve belgelendirme-
lerini belediyelerden istemiştir.  

Yukarıda belirtilen düzenlemelerin yanı 
sıra kamu kurumlarına/belediyelere getirilen 
bazı zorunluluklarda her ne kadar bir yöne-
tim sistemi işaret edilmiyorsa da, getirilen 
yükümlülüğün etkin olarak uygulanması için 
o alandaki yönetim sistemi uygulaması çok 
önemlidir. Örneğin Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununun uygulanmasında ISO 27001 Bil-
gi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bu standart 
ailesi içinde olan ISO 27701 Gizlilik Bilgileri 
Yönetimi standartları, etkin uygulama araç-
larıdır. Benzer şekilde, İş Sağlığı ve Güvenliği 
ile ilgili yasal zorunlulukların yerine getirilme-
sinde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yö-
netim Sistemi, Sıfır Atık Projesi kapsamında 
getirilen zorunlulukların gerçekleştirilmesin-
de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ISO 
20121 Sürdürülebilir Etkinlikler Yönetim Sistemi 
önemli ve etkin araçlardır.

Belediyeler, şehirlerimizin gelişimi ve şehir 
halkının yerel mahiyetteki ihtiyaçlarının kar-
şılanmasında en önemli kurumlardır. Kentin 
ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi, mevcut 
kaynakların öncelik ve önem derecesine göre 
bu ihtiyaçlara tahsis edilmesi ve kaynak kul-
lanımında da et etkin yöntemlerin seçilmesi 
gerekir. Diğer kamu kurumları gibi belediyeler 
de belirli dönemleri kapsayan stratejik plan-
lar hazırlamak zorundadır. Her ne kadar bu 
planlar şehre değil de belediye yönelik ha-
zırlanmaktaysa da, belediyelerin görev ve 
yetkileri şehirle ilgili olduğundan dolaylı ve 
kısıtlı olarak aslında şehrin de stratejik planı 
hazırlanmaktadır. Kısıtlı diyoruz, çünkü şehrin 
geleceğinin planlamasında imar planlarının 
da (özellikle Nazım İmar Planları) çok önemli 
misyonu bulunmaktadır. Ayrıca eğitim, sağlık 
ve güvenlik gibi hizmetler merkezi idarenin 
şehirlerdeki temsilcilikleri eli ile yürütülmekte-
dir. Ancak yine Belediye Kanunu’na göre kent 
konseyleri kurulması zorunludur. 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun 76. Maddesinde kurul-
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ması zorunlu kılınan Kent Konseylerinin gö-
revleri, çalışma usul ve esasları 8.10.2016 tarihli 
resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyleri 
Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu yönetmeliğin 
6. maddesi şu şekildedir: 

MADDE 6 – (1) Kent konseyinin görevleri;

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yay-
gınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak 
yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve 
çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsen-
mesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu 
konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne 
yönelik planların hazırlanması ve uygulanma-
sını sağlamak,
c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet 
planlarının belirlenmesinde, uygulama ve iz-
leme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak 
bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, de-
mokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal 
ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştir-
mek,
e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kul-
lanımına katkıda bulunmak,
f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı 
kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye du-
yarlı ve yoksulluğu giderici programları des-
teklemek,
g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaş-
masına katkıda bulunmak,
ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engel-
lilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini art-
tırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında 
aktif rol almalarını sağlamak,
h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap 
verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulan-
masına katkıda bulunmak,
ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin 
değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye 
gönderilmesini sağlamaktır.

Yukarıda saylan görevlere bakıldığında as-
lında bu konseylerin şehrin stratejik planının 

belirlenmesi için ortak aklın oluşturulmasın-
dan sorumlu olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 
Özellikle de belirlenecek stratejilerin “sürdürü-
lebilirlik” ilkelerine uyumlu olmasına vurgu ya-
pılmaktadır. Tam da bu noktada ISO’nun “ISO 
37101 Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma 
Yönetim Sistemi” standardı dikkat çekmekte-
dir. Bu standart ile standardı ile yine bu stan-
dartla birlikte kullanımı tavsiye edilen “ISO 
37120 Toplumların sürdürülebilir kalkınması- 
Yaşam kalitesi ve şehir hizmetleri için göster-
geler” standardı karşılaştırıldığında, konuya 
yaklaşımın aynı çerçevede olduğu açıkça gö-
rülmektedir.

Stratejik Planlama ve Topluluklarda Sürdü-
rülebilir Kalkınma Yönetimi çalışmaları teknik 
olarak birbirinden ayrı düşünülemez. Zaten 
belediyelerin stratejik Planlarında mutlaka 
sürdürülebilir kent/sürdürülebilir çevre konula-
rında temel amaçlar bulunmaktadır. Stratejik 
Plan hazırlama tekniği konuşunda deneyimli 
olan belediyelerin, Topluluklarda Sürdürülebilir 
Kalkınma Yönetimi çalışmalarını etkin olarak 
gerçekleştirmeleri mümkündür. 

Sürdürülebilir Yerel Kalkınma ile ilgili olarak 
Birleşmiş Milletler Yerel Gündem 21 çalışması 
ile ülkemizde Kentges-Bütünleşik Kentsel Ge-
lişme Stratejisi Ve Eylem Planı (2010-2023) bu-
lunmaktadır. 

ISO 37101 standardı gerek BM ve gerekse 
KENTGES çalışma alanlarını 12 alan içerisinde 
toparlayan bir yaklaşım sergilemektedir. Bu 
alanlar şunlardır: 

Yönetişim
Eğitim
İnovasyon-Yenilik
Sağlık 
Kültür 
Birlikte yaşam
Ekonomi 
Yaşam ve çalışma ortamı
Güvenlik
Altyapı



142

Hareketlilik
Biyoçeşitlilik ve ekosistem 
Söz konusu 12 alanda yapılacak çalışmalarda 
ulaşılmak istenen amaçlar şunlardır:
Kentin cazibesini artırmak
Çevre koruma ve iyileştirme
Toplumsal dayanıklılığın artırılması 
Sorumlu kaynak kullanım bilinci
Sosyal dayanışma-Toplumsal barış
Esenlik-Güvenli yerleşimler.

Uluslararası Standartlar:
20. yüzyıl, yönetim model ve tekniklerinde 

standardizasyonun ön plana çıkmaya başla-
dığı bir tarih dilimidir. İnsanlık tarihi boyunca 
ürün ve hizmetlerin, üzerinde mutabakat sağ-
lanan ölçülerde olması anlamında kullanılan 
standardizasyon, bu tarihlerden itibaren yö-
netim model ve tekniklerinde taraflara uygu-
lama adımlarını göstererek rehberlik yapmak 
amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Her ne 
kadar standartlar bir işletmeye/kuruma özel 
olabilirse de, ulusal ve uluslararası standartlar 
da bulunmaktadır. Genel yaklaşım işletmeler 
tarafından geliştirilen standartların, faydası 
görüldüğü için ulusal olarak da düzenlenmesi, 
ulusların bu uygulamalarının da uluslarara-
sı standartlara dönüştürülmesi şeklinde iken, 
doğrudan doğruya ulusal ve uluslararası ku-
ruluşlar tarafından geliştirilen standartlar da 
bulunmaktadır.

Kısa adı ISO olan Uluslararası Standart-
lar Teşkilatı, 14 Ekim 1946 yılında yirmi beş 
ülkenin katıldığı toplantıda ISO’nun kurul-
masına karar verilmiş 23 Şubat 1947 Günü 
Kuruluş resmen çalışmalarına başlamıştır. 
Bugün Türkiye dâhil 165 ülke üyedir. 792 teknik 
komite ve alt komitede yapılan çalışmalar 
sonucu standartlar geliştirilmekte olup, şu 
ana kadar 23.568 standart yayınlamıştır. Bu 
standartların büyük bölümü ürün standardı 
olmakla birlikte çok sayıda yönetim sistem 
standardı da bulunmaktadır.

ISO standartları genel olarak ulusal stan-

dart teşkilatlarında olduğu gibi iş dünyası, 
kamu temsilcileri ve akademisyenlerin katı-
lımıyla oluşturulan komiteler tarafından ha-
zırlanmaktadır. Bazen bir ülke veya işletme 
tarafından önceden hazırlanmış bir standart 
bu komitelerde değerlendirmeye alınmak-
ta, bazen de ortaya çıkan ihtiyaçlardan ha-
reketle, konusunda uzman kişilerin katılım ile 
standartlar hazırlanmaktadır. 

Bir konuda standart hazırlanacağı za-
man, ilgili komite uzmanları ön çalışmaları 
yapar, üye ülkelerin eşdeğer komitelerine bu 
çalışmalar bildirilir ve katkıları istenir. Ülkelerin 
eş değer komiteleri de kendi ülkelerindeki iş 
dünyası, kamu kuruluşları ve akademisyenler-
den konu hakkında katkı ve değerlendirme-
ler ister. Bu değerlendirmeler ISO komitesine 
gönderilir. Gelen değerlendirmelerden sonra 
taslak metin tekrar revize edilir ve aynı yollar-
da tekrar değerlendirmeye sunulur. Genel de-
ğerlendirmeler ışığında son revizyonlar yapılır 
ve ardından oylama ile karar bağlanır. Yayın-
lanan standartlar belirli periyotlarda (Genel-
likle beş yıl) yeniden değerlendirmeye tabi 
tutulur ve standart hazırlamada izlenen aynı 
yol izlenerek tarafların görüş ve değerlendir-
meleri ışığında revizyonlar yapılır. 

Yani bir standardın yayınlanması yıllar sü-
ren, çok sayıda uzmanın ve uygulayıcının bilgi 
ve deneyimlerinin harmanlanması ile oluş-
turulmaktadır. Dolayısıyla her bir standart, o 
güne kadar insanlığın elde ettiği deneyim ve 
birikimlerin belirli bir sistematik içinde şekil-
lendirilmesidir. Bu yönüyle bilginin, deneyimin 
insanlığın ortak malı olmasına hizmet etmek-
te, bilgi ve deneyimlerin ülkeler ve kurumlar 
arası transferini sağlamaktadır.  

Değerlendirme:

Belediyelerimiz kanunlarla kendisine veri-
len sorumluklarını yerine getirebilmek ve şehir-
lilerin taleplerini mümkün olan en iyi düzeyde 
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karşılayabilmek için uluslararası deneyimler-
den süzülerek elde edilen standartlardan ya-
rarlanmalıdır. Ancak uygulamada genellikle 
sadece belge almaya yönelik çalışmaların 
daha fazla olduğu görülmektedir ki, sonuçta 
da bu standartlardan beklenen fayda elde 
edilememektedir. Oysa standartlar belge 
almak için değil daha iyi bir yönetim ger-
çekleştirilmesi için hazırlanmaktadır. Belge 
sadece bu standartlara uygun yapıya sahip 
olunduğunu göstermeye yarayan bir araçtır. 
Aracı amaç yapan çalışmalar verimiz kalma-
ya mahkûmdur. Bu, doktorun verdiği reçeteyi 
kullanmak yerine bu reçeteyi cepte taşımaya 
benzer ve kimseye bir faydası olmaz. 

Ülkemiz belediyelerinde modern 
yönetim tekniklerinin ve uluslararası 
yönetim sistemlerinin kullanımına artan 
ilgi ve gayretler gerçekten umut vericidir. 
Ancak bu çalışmaların birbiri ile ilgili 
olduğu, tabiatta var olan ekosistem gibi 
yönetim yapısının da bir ekosistemi olduğu 
genellikle göz ardı edilmektedir. Stratejik 

Plan, Performans Programı bir birimin 
sorumluluğunda yürürken, İş Sağlığı ve 
Güvenliği çalışmalarının başka birimlerce 
yürütüldüğü görünmektedir. Benzer şekilde İç 
Kontrol Eylem Planı hazırlama ve denetimi bir 
birim tarafından yürütülürken, Kalite Yönetim 
Sistem tetkikleri bunlardan bağımsız olarak 
ayrı birimlerce yürütülmektedir. Hatta daha 
önce belirttiğimiz gibi Belediyelerde risk 
analizleri farklı birimlerce ve farklı skalalarla 
gerçekleştirilmektedir. Birbirini tamamlaması 
kaçınılmaz olan Çevre Yönetimi, Enerji 
Yönetimi, Sıfır Atık Yönetimi, Sürdürülebilir 
Etkinler Yönetimi çalışmalarının bile çok 
zaman entegre olmadığı gözlenmektedir. 

Oysa tekrar belirletelim ki, bir kurumun yö-
netim sistemi, içinde farklı yönetim sistem-
lerini barındıran ekosisteme sahip olmak, bu 
sistemler arasında ilişkiyi tesis etmek zorun-
dadır. Aksine yaklaşımlar gereksiz mali, beşeri 
kaynak israfında ve zaman kaybına yol aça-
cağı gibi, istenilen performans da elde edile-
meyecektir.
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