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BELEDiYE BAŞKANLARI ve ŞEHiR

MUSTAFA DEMiR*

1Şehirler; şehirdeki insanların doğdukları yer 
olması itibari ile kimliğinin bir parçası olmanın 
ötesinde, komşusuyla, binasıyla, sokağıyla, 
mahallesiyle, meydanıyla, tarihiyle, mimarisiyle, 
estetiğiyle, temizliğiyle ve emniyetiyle 
hayatımızın mekânla temas ettiği ilk yerdir. 
Yaşadığımız zamanın mekânla buluştuğu anlam 
kazandığı yerdir. Aile kurduğumuz, çalıştığımız, 
bir insan olarak ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, 
Allah’ın bize bahşettiği hayatı yaşadığımız, 
bütün değerlerimizle ve ilişkilerimizle 
kişiliğimizin oluşmasında en önemli etkendir. 
Şehirler aslında kişiliğimizin bir parçasıdır. Yazar 
Mustafa Armağan şehirler için; “İnsan ruhunun 
bedeninden dışarıya yansımış halidir.” der.

Aynı zamanda şehirler sürekli gelişen, büyü-
yen, değişen ve talepleri olan büyük bir can-
lı organizma gibidir. İşte bu şehirleri yöneten, 
yönlendiren, geliştiren ve yaşanır halde tutan 
belediyeler ve o belediyenin başkanıdır. Ayrıca 
siyaset arenasının en önemli noktası, siyasetin 
vatandaşa en çok dokunan alanıdır. Belediyeler 
mahalli müşterek hizmetleri yerine getiren ye-
rel idarelerdir. Belediye başkanı hizmetlere yön 
veren, vizyon katan ve hayata geçirendir. Va-
tandaşın her zaman ulaşabildiği, dokunabildi-
ği, hesap sorabildiği en önemlisi dertleşebildiği 
seçilmişlerdir. Bir belediye başkanı adeta şehri-
nin dervişi gibi olmalıdır. Sadi Şirazi’nin Gülistan 
kitabında “Derviş nasıl olmalıdır?” bölümünde, 
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“derviş” şöyle tarif edilir: “Nefis ölü, gönül diri ol-
malı”. Öyle ki nefsinin peşinde koşmadan, kibre 
kapılmadan, her gün aynı heyecanla işinin ba-
şına geçmelidir ve “Şehir için daha çok ne ya-
pabilirim?” düşüncesiyle hareket etmelidir.

Belediye başkanları ve belediyeler aslında 
sınırlı yetkilere, sınırlı imkânlara sahip olmaları-
na karşın, beklentilerin karşılanması açısından 
vatandaşlarımızın sınırsız sorumluluk addettik-
leri yegâne kurumlardır. İşte burada doğru ile-
tişim, samimi yaklaşım, ilgi ve dinleme devreye 
girer. Olmayacak, yapamayacağınız bir iş ile 
ilgili iletişimi doğru kurar, samimiyetinizi gösterir 
ve dinlerseniz, sorun çözülmeyebilir ama gönül 
kazanılır.

Farklı zamanlarda vatandaşların belediye 
başkanından beklentileri ve beğenileri ile ilgili 
yaptırdığımız anketlerde ucu açık olarak soru-
lan sorulara verdikleri cevaplarda; vatandaşla-
rın başkandan bekledikleri hasletler açısından;

• Çalışkanlık,

• İnsani ilişkiler ( Temas etmek ),

• Adaletli ve Güvenilir olmak,

üzere üç başlık ortaya çıkmıştı. Bu başlıklar 
üzerinden belediye başkanında olması gereken 
hasletleri derinlemesine incelemekte fayda 
olduğunu düşünüyorum.
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Çalışkanlık:

Bir şehrin yaşamını en iyi şekilde devam et-
tirmesi, insanların o şehirde mutlu olması için 
çalışmak ve çalışırken de gönüllere dokunmak 
belediye başkanının en önemli görevlerinden 
biridir. Unutmayalım ki; belediye başkanı şeh-
rinde iz de bırakabilir is de. Bir Çin atasözü der 
ki; “Kuyuya bakıp derin diyenler değil, kısa ka-
lan ipini nasıl uzatırım diyenler kazanır.” Bele-
diye başkanı asla pes etmemeli, çalışmaktan 
vazgeçmemelidir.

Belediye başkanıysanız, çalışmak zorundası-
nız. Yaz-kış demeden, hastalık-sağlık demeden, 
ailem-özel hayatım demeden çalışmak, çalış-
mak, çalışmak zorundasınız. Üstelik çalışkanlık 
yönünüzü seçildiğiniz ilk altı ayda vatandaşlara 
kanıtlamanız gerekmektedir. Ne kadar iyi olur-
sanız olun, ne kadar iyi yetişmiş olursanız olun 
eğer yeterince çalışmıyorsanız, halkın gözün-
de eksi puan ile göreve başlıyorsunuz demektir. 
Gezerseniz çalışırsınız, çalışırsanız gezersiniz. Bu 
ilişki son derece önemlidir. Çalışmazsanız so-
kağa çıkmaktan çekinir, vatandaşla yüz yüze 
gelmek istemezsiniz. Sokakları gezemezsiniz. 
Çalıştıkça memnuniyet artar, sizi sokakta gö-
renlerin iyi dilek ve temennilerini duymak, yüz-
lerindeki gülümsemeyi ve memnuniyeti görmek 
için sokaklarda daha çok gezersiniz. Çalışkan-
lık olgusunun yerleşmesi için maddi kaynaktan 
çok, iyi niyetle yapılan gayret gereklidir. Gayret; 
belediye başkanı için gönülleri kazanmak için 
olağanüstü bir biçimde uğraşmak, didinmek, 
çabalamak, çalışmak gönülden istemek de-
mektir. Bu karşısındakilerin etkilendiği en önemli 
özelliklerdendir. Unutmayalım ki, Allah insana 
ancak çalıştığının karşılığını nasip eder. O yüz-
den tüm sorunları çözmeye, insanları mutlu ve 
huzurlu etmek için çalışmak zorundadır.

Ayrıca çalışırken ve karar alırken de menfi 
telkinlerden korunmanın en önemli yolu, yapı-
lan telkinden çok, farklı düşüncelere sahip ehil 
ve muteber olan kimselere danışmaktır. Bunlar 
aynı zamanda görünen manevi sigortalarımız-
dır.  İstişare yapmadan iş yapmamak, yapılan 
işte ortaya çıkacak hataları ve yanlışları azal-
tacaktır. İstişare sadece danışmak değildir, is-
tişare yapılanların tüm hayat tecrübesi ve bilgi 
birikiminden faydalanmaktır. İstişare, maliyeti 

en az olan bilgi ve tecrübedir. İstişare aynı za-
manda insanı nefsine karşı korur. Ne kadar de-
neyimli olursanız olun yalnız başına verilen ka-
rarlarda mutlaka nefsin etkisi vardır. Buradan 
kurtulmanın tek ve en garanti yolu danışmaktır.

İnsani ilişkiler ( Temas Etmek ):

Belediye başkanlarının üzerinde en çok dur-
ması ve gönülden inanarak yapması gereken 
bir diğer konu ise iyi iletişimdir. Öncelikle saygıyı 
elden bırakmadan karşınızdakine göre konuş-
mak, onun anlayacağı şekilde konuşmak çok 
önemlidir. Bu aslında karşınızdakini nasıl yene-
rim diye konuşmanın yerine, onu anlamanın ve 
onun da sizi anlamasının en iyi yoldur. Kırmadan 
dökmeden konuşmak birçok sorunu çözecek, 
en azından büyümesine engel olacaktır.

İnsanlarımız “İnsani İlişkiler” başlığındaki 
mesajında; “Beni önemseyeceksin ve 
senin varlık nedenin benim:” demek istiyor. 
Burada önemli olan ilişkileri doğru temellere 
oturtmaktır. Bir güler yüzün maliyeti nedir? 
Gönülden uzanan bir eli sıkmanın maliyeti 
nedir? Maliyetsizdir ama tevazu sahibi olmayı 
gerektirir. Tevazu, samimiyetin görünür halidir. 
İşin adabıdır, edebidir, usulüdür ve önemlidir. 
Hukuk davalarının birçoğu usulden kaybedilir. 
İçten gelen samimi duygular olmadan bunları 
başarmak hiç de kolay değildir. Aşık Veysel 
“Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, gönül-
den gönüle yol gizli gizli” demişti. Sanki günü-
müzde bu yolun gizemi bitmiş adeta görülebil-
mektedir. Yani bizim kalbimizde, gönlümüzde 
ne varsa wireless bağlantısıyla milletin ekranına 
olduğu gibi düşmektedir. Yapmacık, planlanmış 
davranışların arka yüzündeki gerçeği insanlar 
hemen görmekte, sezmekte ve anlamaktadır. 
O nedenle yaptığımız her şeyin içinde, başın-
da ve sonunda mutlaka samimiyet olmalıdır.   
Hizmet etmek zorunda olduğumuz insanları 
sevmek, onlara hizmet etmeyi sevmek ve onla-
rı önemsemek ahlaki bir durum olmakla birlik-
te aynı zamanda kendimize verdiğimiz önemi 
gösterir.

Prof. Dr. Kemal Sayar’ın yazısındaki bir bö-
lüm, Güney Afrika’da Zulu kabilesinde yaşanan 
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olay insani ilişkilerin önemini anlatmakta: Kabi-
lede modern tıp eğitimi alan doktorlar ve mo-
dern tıbbın bütün imkanları olmasına rağmen 
insanlar hâlâ büyücü doktorlara gidiyorlarmış. 
Neden gittiklerini sorunca; “Çünkü Onlar bizi 
dinliyor.” cevabını vermişler. İnsanlara bir şey-
leri anlatmak kadar insanları dinlemek ve bunu 
samimiyetle yapmak, gönül kapılarını açmanın 
en kolay yollarından biridir. Samimiyet, belediye 
başkanlığında işin aslıdır. Aynı zamanda niyetin 
mütemmim cüzünden biridir. İnsanın karakteri-
nin karşılığıdır.

Adalet ve Güvenilir Olmak:

Şehrin belediye başkanı, vatandaşlarımızın 
her şeyinden emin olduğu bir insan olmak 
zorundadır. Bu güvenin oluşması için açıklık ve 
şeffaflık çok önemlidir. Kapıların açık olmasıyla, 
hesap verebilir olmakla ancak güvenilir 
olmanın yolu açılır. Aynı zamanda adalet 
sahibi olmalıdır. Hizmet verdiği insanlara karşı 
ve beraber çalıştığı, ürettiği arkadaşlarına 
karşı adil olmalıdır. Adil olmak; haklının hakkını 
teslim etmekle birlikte, liyakat ve ehliyete de 
son derece riayet etmektir. Bir suistimalin 
algısını oluşturacak herhangi bir olayın gölgesi 
bile belediye başkanına bulaşmamalıdır. 
Ömür boyu hayatıyla, yaşantısıyla, inancıyla, 
inandığı değerleriyle oluşturduğu ve kazandığı 
güven; ufacık dedikoduyla bile sarsılabilir. 
Unutmamak gerekir ki olumsuz ve dedikoduya 
dayalı haberlerin yayılması doğru haberin 
yayılmasından çok daha kolaydır.

Güven duygusunun sarsılmaması verilen 
sözlerin yerine getirilmesine de bağlıdır. Bele-
diye başkanına insanlar bir ümitle ulaşır, ancak 
ondan gelecek iyi haberi için bin bir umutla 
beklerler. O nedenle umutlarını boşa çıkaracak, 
insanları hayal kırıklığına uğratacak davranış-
lardan kaçınmak gerekir. Bu konuda kısa bir 
hikâye paylaşayım:

Kral, dondurucu bir kış mevsiminde gecenin 
soğuğunda nöbet tutan paltosuz bir muhafız 
görür ve sorar:

-Üşümüyor musun?
Muhafız;

-Ben alışığım Kralım, der.
Kral;
-Olsun sana sıcak tutacak elbise getirmele-

rini emredeceğim der ve gider. Ancak bir süre 
sonra emri vermeyi unutur.

Ertesi gün duvarın yanında muhafızın so-
ğuktan donmuş cesedini görürler. Muhafız du-
vara bir şeyler yazmıştır:

“Kralım, soğuğa alışkındım, fakat senin sıcak 
elbise vaadin beni öldürdü!”

Belediye başkanının; insanları umutlandırır-
ken, beklentiye sokarken dikkatli olması gerek-
lidir.  İnsanlar bu beklentiler gerçekleşmeyince 
içinde bulunduğu zorluktan daha çok acı duyar 
ve üzülürler. O yüzden konuşurken, söz verirken, 
vaatte bulunurken bir değil bin kere düşünmeli-
dir. İnsanları türlü vaatlerle, umuda bağlayarak 
kesinlikle bekletmemek gerekir. Çünkü insan, 
bekletildikçe değişir. Beklettiğiniz kişi hakkınız-
da telafisi imkânsız olumsuz düşüncelere girer. 
Önce umudunu öldürürsünüz. Ardından sevgi, 
saygı, güven ölür, dostluk ölür, muhabbet ölür!

Yaptırdığımız anketlerde belirlenen başlık-
lardan niyet, samimiyet, tevazu ve gayret da 
çok önemlidir. Yukarda bahsettiğim üç başlığın 
altında bu konulara değindik. Ancak bu başlık-
ların arasından özellikle niyet kısmını ele almak-
ta fayda olduğunu düşünüyorum.

Niyet:

İman eden, ahiret gününe inanan insanlar 
olarak belediye başkanı,   bu başlıkların önüne 
kesinlikle niyetini koymak zorundadır. Ameller 
niyete göredir, ama niyet kalbin ve gönlün 
amelidir. Tüm yapılan hizmetlerin sadaka-i 
cariye olma ihtimali vardır. Ya da cehennem 
azabına dönüşme ihtimali de vardır. Belediye 
başkanlarının en önemli sınavı burasıdır. Art 
niyetle yapılacak davranışların, Allah korusun, 
cehennem yoluna döşenen taşlar olma 
ihtimali de vardır. Niyet aynı zamanda birçok 
sıfırın olduğu bir sayının başındaki 1 rakamı 
hükmündedir. Belediye başkanı, buna göre 
davranmalı, yönünü buna göre çizmelidir.

Yerel yönetimler organizasyon olarak dev-
letin bir parçası olmakla birlikte aslında mille-
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tin organizasyonudur. Milletin, en çok devlete 
nüfuz ettiği alandır ve yönü millete dönüktür. 
Devleti koca bir iş makinası gibi görürsek; o dev 
makina küçük sorunları gideremez, milletin sö-
küğünü dikemez. O dev makina milletin küçük 
sorunlarını gidermek, söküğünü dikmek, insan 
sıcaklığıyla millete dokunmak ve gönlüne gir-
mek için yeni bir mekanizmaya ihtiyaç duyar. 
İşte bunları yerel yönetimler yoluyla yapabil-
mektedir. Belediyeler siyasetin millete dokunan 
elidir. Yerel yönetimler acil ihtiyaçları giderebilir-
ler; okulların ve ibadethanelerin ihtiyacını gide-
rirler, ani gelişen olaylara müdahale edebilirler.

Belediyeler, milletle devletin birbirlerine do-
kunan şefkatli parmak uçlardır. Belediye baş-
kanları milletin görerek, bilerek, dokunarak, 
hissederek seçtikleri ve kendinden bildikleri 
kimselerdir. Belediyeler, demokrasinin aracısız 

temsilcileridir. Bu nedenle devletle, demokra-
siyle vatandaşı buluşturma görevi vardır.

Kısaca; şehirler içinde yaşayan insanların 
kimliğinin oluşmasında çok önemli bir rol oy-
narlar, vizyon sahibi bir belediye başkanı da 
şehirlerin kimliğini oluşturan yegâne şahsiyet-
tir. Milletin tercihi ile şehri yönetmek için seçilen 
belediye başkanları davranışları, yaptıkları ve 
yapmadıkları ile şehrinin rol modelidir. Şehirde 
yaşayanların kendi evlatlarında görmek iste-
dikleri tüm sıfatlara haiz olması gerekmektedir.

Şehremanetinin başında bulunan kimseler 
olarak belediye başkanları kendilerini ve 
şehirlerini geliştirecekler, milletin gönlünde 
yerlerini alacaklardır. Bu zor ve zahmetli yolda 
bu görevi üstlenen belediye başkanlarımıza 
başarılar diliyorum.


