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BELEDiYE BAŞKANINA
MEKTUP

EROL KAYA*

1Niçin böyle bir mektup diye düşünülebilir ve 
haklı bir soru da olabilir. Dünyamızda bugün 206 ül-
kede, 2.469.501 şehir ve köyde yaklaşık 7.594 milyar 
kişi yaşamaktadır. İnsanoğlu bu yerleşim yerlerinde 
hem hayatını idame ettirmekte ve hem de kendisini 
geliştirmektedir. Dolayısıyla sadece şehirlerimizi de-
ğil aynı zamanda geleceğimizi ve dünyamızı ema-
net ettiğimiz yöneticilerimizin vereceği kararların 
sağlıklı olması onların siyasi geleceğinden daha çok 
bizim geleceğimizi, kardeşliğimizi etkilemektetir. Bu 
etkinin olumlu olması ise medeniyetimizi inşa etti-
ğimiz mekanların huzur ve refah vermesiyle müm-
kündür. 

Bugün Uzakdoğu’nun bir yerleşim yerinde or-
taya çıkan (Korona) salgın hastalık bir şehrin veya 
bir ülkenin meselesi olmaktan çıkıp tüm dünyanın 
meselesi ve her şehrin, her mahallenin, her evin ve 
hatta her bireyin meselesi haline gelmiştir.

Keza ülkemizin denizlerinde ortaya çıkan müsi-
laj/deniz salyası olayı bir belediyenin sorunu olmak-
tan öte tüm ülkemizi ilgilendiren merkezi ve yerel 
yönetimlerin birlikte çözüm aramaları gereken bir 
konu haline gelmiştir.

Farabi’ye göre insan, nihai amacı olan gerçek 
mutluluğa Erdemli Şehirde (El-Medinetü’l-Fazıla) 
ulaşabilir. Erdemli Şehir bütün organları ile canlı bir 
vücuda benzer. Kalbinde de yöneticisi bulunmak-
tadır. Yönetici, bir başka insanın hükmü ve yönetimi 
altına girmesi mümkün olmayan, adaletli, azimli, 
cesur, akıllı, dünyevi amaçlar peşinde koşmayan in-
sandır. 

*  İstanbul Milletvekili

İbn-i Haldun’a göre şehir yaşayan bir 
organizmadır ve şehirler de insanlar gibi doğar, 
yaşar ve yok olur. İnsanoğlu yardımlaşmayı ve 
güvenle bir arada yaşamayı tercih ettiğinden 
şehirleşme kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. 
Ancak şehir ve medeniyet sürekli gelişmemektedir. 
Şehir teorisinin merkezinde insan vardır. İbn-i 
Haldun’a göre şehirlerin amacı huzurlu, istikrarlı ve 
güvenli bir hayatı garanti altına almaktır ve Şehir 
hayatı medeniyetin ilk aşamasıdır.

McLuhan’ın dediği gibi ‘dünyamız artık küresel köy’ 
haline geldi Böyle bir ortamda ne dünyamız ne de şe-
hirlerimiz bizim kendi siyasi ve idari kararlarımızın tek 
başına uygulama alanı olamaz ve olmamalıdır.

Şehirlerimizin geleceğini inşa ederken dünyamı-
za ait bir emanete katkıda bulunurken aynı zaman-
da dünyamızın dünden ve bugünden var olan bilgi 
ve birikiminden istifade etmek de başarılı bir yöne-
ticinin vazgeçilmez bir kuralı olmalıdır.

Eski bir belediye başkanı, uluslararası yerel birlik 
başkanlığı yapmış ve yerel tecrübeyi parlamento 
da sürdürmeye çalışan bir kişi olarak tecrübele-
rimi, birikimlerimi, dünya örneklerini paylaşmaya 
çalışacağım. 

Türkiye’deki mahalli idareler hakkındaki birkaç 
veri sanırım, demokrasinin beşiği olan bu kurumla-
rımızın küçük bir idare değil aynı zamanda ülkenin 
önemli bir kaynağını kullanan devasa kurumlar ol-
duğunu ortaya koyacaktır.

*Türkiye nüfusunun %94’ünün belediye sınırların-
da yaşadığını söylersek belediyelerimizin her biri-
mizin hayatına her noktada dokunduğunu görmüş 
oluruz, 
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*Mali açıdan, ülkemizdeki 1389 belediye ve 51 il 
özel idaresinin 2020 yılı 173 milyar gider gerçekleş-
mesiyle, ülke/Türkiye bütçesinin yaklaşık % 15’ini kul-
landıkları,

*İdari açıdan bu kurumlarımız, 707 bin perso-
neliyle, hem merkezi yönetimin tamamlayıcı unsu-
ru olmaları ve hem de özerk yapıları gereği kamu 
yönetiminde özel/esnek bir yerleri olduğu,

*Sosyal açıdan gerek kanunun kendilerine yük-
lediği görevler gerek sivil toplum kuruluşları ve ka-
munun taşra teşkilatlarıyla işbirliği, gerek şehrin 
kanaat önderleriyle bireysel çalışma modelleri 
geliştirilebilmeleri gibi şehrin tüm dezavantajlı (fa-
kir, yoksul, yetim, öğrenci, kadın, genç, engelli vb.) 
kesimlerine yönelik faaliyetleri ve meclis kararlarıy-
la ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapabilme kabi-
liyetleri meşhur sözü akla getirmektedir. “Belediye 
başkanı bir para basamaz, bir de adam asamaz”,

*Siyasi güç açısından baktığımızda gerek ülke-
mizde ve gerekse dünyada başarılı belediye baş-
kanlarının ülke siyasetinde önemli aktör olduklarını, 
siyasi tarihte önemli iz bıraktıklarını görmek müm-
kündür:

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığından Türkiye Cumhurbaşkanlığına,

Ahmedi Nejat (Tahran Belediye Başkanlığından 
İran Cumhurbaşkanlığına)

Jack Chirac (Paris Belediye başkanlığından 
Fransa Cumhurbaşkanlığına)

Filipinler’de 22 yıl Davao kentinin belediye 
başkanlığını yürüten Rodrigo Duterte 2016 yılında 
Başbakanlığa,

1957 yılında Berlin Belediye Başkanı olan Willy 
Brandt, 1969 yılında Almanya Başbakanlığına seçil-
miştir.   

Edouard Philippe Fransa Başbakanı le Havre 
Belediye başkanı seçilince başbakanlıktan istifa 
edip belediye başkanlığını tercih etmiştir. 

Yönetmek bizim kültürümüzde “emanet” ola-
rak görülmektedir. Bu sebeple Osmanlıda belediye 
yönetimine “Şehremaneti”, belediye başkanına da 
“şehremini” denilmekteydi. Emanet ise hem “emin 
kişi” olmayı hem de “kendisine emanet edileni en iyi 
şekilde muhafaza etmeyi” gerekli kılmaktadır. 

Yönetmek bizim kültürümüzde aynı zamanda 
“hizmetkar olmak” demektir. Belediye Başkanlı-
ğı, bir şehrin ve o şehirde yaşayanların hizmetkarı 

olmak demektir. Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı fethet-
tikten sonra Kahire’deki camide Cuma hutbesinde 
kendisinden Hâkimü’l-Harameyni’ş-Şerifeyn yani iki 
şerefli belde olan Mekke ve Medine’nin hâkimi diye 
bahsedilince hemen itiraz etmiş ve Hayır, hayır! Bi-
lakis Hadimü’l-Harameyni’ş-Şerifeyn yani iki şeref-
li belde olan Mekke ve Medine’nin hizmetkârı diye 
yaşlı gözlerle cevap vermiştir. 

Belediye Başkanlığı, özellikle siyasetle ilgilenen-
ler için hayli cazip bir makamdır. Bu sebeple yerel 
seçim öncesi süreçte partiler yoğun olarak aday 
adayı talepleri ile karşılaşmaktadır. Hatta birçok 
milletvekilinin bile gönlünde “Belediye Başkanı” ol-
mak gibi aslan yatar. Bunun en önemli sebebi de 
belediye başkanlığının icra kabiliyeti olan bir ma-
kam olması ve yönetimi altında geniş kaynakların 
(mali, beşeri, fiziki) olmasıdır. 

Ancak milletvekillerinin bile çoğu Belediye Baş-
kanı olmayı arzularken, Belediye Başkanlarının 
çoğu da milletvekili olmayı arzular. 

Bunun sebebi de Belediye Başkanlığı görevinin 
çok yoğun sorunları kucaklamak, çok kıt ve sınır-
lı kaynaklarla, sınırsız talepleri karşılamak gibi bir 
açmazla boğuşmak yerine, bu zorluklardan azade 
olduklarını düşündükleri milletvekilliği görevini daha 
cazip görmeleridir. Uzun yıllar belediyede görev 
yapmış ve halihazırda Milletvekili olan biri olarak 
şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, gerçekten de be-
lediye başkanlığı çok daha zor, meşakkatli bir gö-
revdir. 

Belediye Başkanlığı zordur; çünkü derdi olanın ilk 
başvurduğu makam sizsinizdir: Bir gün kapınız çalı-
nır, bir kadın içeri girer. Eşi çalışamaz haldedir; evi 
kiradır. Hiçbir gelirleri yoktur. Kaymakamlıktan (Sos-
yal Yardımlaşma) gelen yardımlar ise üç çocuğa 
bakmaya yetmez. “Ne yapayım? Eğer çocuklarıma 
bakabilmek için kötü yola düşersem bunun sorum-
lusu kim?” diye sorar size. Yutkunur kalırsınız. 

Toplumun farklı kesimlerinin, bazen birbiri ile ça-
tışan beklentilerini yönetmeniz gerekir. Örneğin bi-
rileri ilin, ilçenin spor kulübüne ciddi destek olmanızı 
bekler. 

Oysa yasalara göre belediyeler ancak amatör 
kulüplere yardım eder ve zaten doğrusu da bu-
dur. Belediye olarak sporun gelişmesi için gerekli 
olan altyapıları kurarsınız, amatör kulüplere destek 
olursunuz. Ama bu sefer de birileri, “şu şu hizmetle-
ri yapmak yerine Başkan topa para harcıyor” diye 
size kıyasıya muhalefet eder.
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Şehrinizi geliştirmek, yeni istihdam alanları 
oluşturmak istersiniz. Belediye Kanunu 14. 
Maddesinde “ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
hizmetlerini yapar veya yaptırır” ifadesi yer almak-
tadır. Yine aynı Kanuna göre ekonomi ve ticaretin 
geliştirilmesi için bu gibi amaca yönelik yatırımlara 
altyapı desteği verebilirsiniz. Bu kapsamda projeler 
geliştirir, “Yap-İşlet-İşletirken Bedel Öde-Devret” 
modelleri geliştirir, binlerce insana istihdam sağlar 
ve ilçenizi ekonominin cazibe merkezleri haline ge-
tirirsiniz ama birileri çıkar ve bu yerlerin aslında gizli 
sahibinin Başkan olduğunu iddia eder; bu iftira ve 
söylentiler de “yangın olmayan yerden duman tüt-
mez” deyişiyle destek görür. 

Belediye Başkanlığı zordur, çünkü;

*Şehrin ve şehirlinin sınırsız denilecek kadar geniş 
alanda beklenti ve ihtiyaçları, sizin ise sınırlı kaynak-
larınız vardır,

*Kimi partilileriniz sizden partizanca tavır bekler, 
oysa siz bir parti üyesi olmakla beraber, size oy ver-
sin ya da vermesin, tüm şehirlinin başkanısınızdır,

*Herkes kendi sorununun öncelikle çözülmesi-
ni ister, oysa siz şehrin ve şehirlinin sorunlarını, mali 
imkanlarınız çerçevesinde önceliklendirmek zorun-
dasınızdır,

*Verdiğiniz hizmetler için birileri “Allah razı olsun” 
derken birileri bunları görmezden gelirken, yapa-
madığınız hizmetler sebebi ile topa tutulursunuz,

*Şehrin ve şehirlinin geleceği için bazı acı ilaçları 
kullanmak zorundasınızdır. Örneğin ruhsatsız işyer-
lerini kapatmanız, kaçak yapıları yıkmanız gerekir. 
Doğru ve gerekli olan bu yaptırımları uygularken bi-
rileri de sizi garibanın evini, işyerini yıkmakla suçlar. 

Bütün bu olumsuzluklara, zorluklara rağmen 
Belediye Başkanlığı onurlu bir görevdir. Bir şehrin 
ve o şehirde yaşayanların bu günkü problemlerine 
çözümler üretirken, bir yandan da geleceğini inşa 
ediyorsunuz. İmkanlarınız kıt olsa da yine de fakire, 
fukaraya, garibe gurebaya yardım edebiliyorsunuz. 
Çünkü icraat makamındasınız. 

Belediye Başkanlığı zor olmakla beraber aslında 
aynı zamanda kolay bir görevdir; yeter ki işin gereği 
yapılsın. Örneğin istişare, tüm tarafların katılımı, işi 
ehline vermek gibi çok temel ve basit uygulamala-
ra başvurduğunuzda bu görevin hiç de sanıldığı gibi 
zor olmadığı görülecektir. 

Tam da bu noktada Albert Camus’un “Evet, her 
şey basittir. İşleri zorlaştıran insanlardır” sözünü ha-

tırlatmamız gerekmektedir. Yine Hz. Ali’ye ait bir söz 
vardır: “İlim Bir Nokta İdi, Cahiller Onu Çoğalttı.”

Bizler gereksiz uygulamalar, prosedürler, yanlış 
anlayışlar, basitlikten uzaklaşan gayretkeşlikler ile 
ve hepsinden önemlisi, ehliyet, liyakat, istişare, bir-
likte yönetim gibi uygulamalardan uzaklaşarak iş-
lerimizi zorlaştırmaktayız. Bir de benim kendime şiar 
edindiğim şu sözü paylaşmak isterim: “Akıllı insan 
kendinden daha akıllı insanlarla çalışır.” 

Belediye Başkanlarımız görevleri boyunca ku-
rumlarını etkin ve verimli yönetmek, hizmet kali-
tesini nitel ve nicel olarak artırmak, şehirde sosyal 
adaleti ve barışı temin etmek, şehri geliştirmek için 
çok yönlü çalışmalar yapmak zorundadır. Bu çerçe-
vede;

-Merkezi idare ile ilişkiler,
-Diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkiler,
-Meclis üyeleri ile ilişkiler,
-Partilerle ilişkiler,
-Ulusla ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler başta 

olmak üzere çok yönlü, sağlıklı iletişim ve iş birlikleri 
tesis etmek zorundadır. Bu ilişki ağının yanı sıra;

-Belediye çalışanlarının sevk ve idaresi,
-Güzel uygulama örneklerinin alınması,
-Mali kaynakların geliştirilmesi ve doğru kullanıl-

ması,
-Hakla ilişkilerin yürütülmesi,
STK ve üniversitelerle işbirliği gibi faaliyetleri de 

yürütmektedir. 
Yukarıda saydığımız faaliyetlerde gösterilecek 

hassasiyetler yeterli değildir. Belediye Başkanı ay-
rıca;

-Ailesi ile ilişkilerini de sağlıklı olarak yürütmek, 
bu arada etrafına duvarlar örülmemesine, şata-
fata düşmemeye, vatandaştan kopmamaya da 
dikkat etmek; şehrin önde gelenleri ile, akil kişilerle, 
toplumun vicdanını temsil edenlerle de sağlıklı ilişki-
ler tesis etmek zorundadır. 

Şehirlerimizi ve geleceğimizi emanet ettiğimiz 
kıymetli başkanlarımıza daha başarılı olmaları için 
tecrübe ve birikimleri önümüzdeki sayılarda da 
paylaşmak arzusundayız. 

Gayret bizden, taktir ve tevfik Allah cc’dır.


