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ŞEHiR ve EKONOMi

HULUSi ŞENTÜRK

Giriş

Şehir kavramının ekonomiden ayrı 
düşünülemeyeceği açıktır, çünkü şehrin tanımında 
zaten “nüfusun önemli bölümünün tarım dışı 
faaliyetlerde (ticaret, sanayi, hizmet) çalıştığı” 
ifadeleri yer almaktadır. Bu faaliyetler de zaten 
ekonominin tanımını oluşturmaktadır. Ekonomi, 
insanların yaşamlarını sürdürmek için üretmeleri ve 
bu üretimi bölüşmeleri faaliyetini içeren bir ilişkiler 
bütünüdür. Bu ilişkilerin temeli olan üretim (tarım, 
sanayi, hizmet) ile bunların paylaşımını içeren 
ticaret faaliyetleri tarih boyunca şehirlerin de olu-
şumunu ve gelişimini belirleyen en önemli unsurlar 
olmuştur. Bu sebeple şehirler ilk başlarda tarım ve 
hayvancılık için uygun olan coğrafyalarda ve artı 
ürünlerin karşılıklı değişimini sağlayacak ticare-
tin yapılabilmesi için en uygun olan coğrafyalar-
da gelişmiştir. Zaman içinde ve özellikle de sanayi 
üretiminin artması ve bu alanda çok fazla istihdam 
ihtiyacı da köylerden şehirlere göçü tetikleyerek 
adına şehirleşme dediğimiz süreci başlatmıştır. 

Şehir ile ekonomi ilişkisi son yüzyılda, özellikle de 
turizm başta olmak üzere belirli eğlence ve benzeri 
hizmetlerin artan önemine paralel olarak hizmet 
istihdamı odaklı şehirleşmeyi de beraberinde ge-
tirmiştir. 

Şehirler, tarih boyunca ekonomik faaliyetlerin 
merkezi konumunda olmuş, sanayileşme ile birlikte 
bu alandaki işletmeler ile yerleşimler birbiri içine 
girmiş, adeta sanayi-ticaret ve yerleşim üçlüsünden 

oluşan yapılar şehirlerle özdeşleşmiştir. Ancak 
sanayi ile iç içe geçen yapılaşmaların hem orta ve 
uzun vadede sanayi için dezavantaj oluşturması ve 
hem de bu faaliyetlerin başta çevre kirliliği olmak 
üzere farklı sebeplerle toplumsal yaşam için tehdit 
oluşturması ile beraber, sanayinin şehir dışına taşın-
ması süreçleri yaşanmaya başlanmıştır. Bu süreçte 
şehirler yönetsel faaliyetler, ticaret ve hizmet sek-
törü ile yeniden yapılanırken, sanayi de organize 
sanayi bölgeleri gibi özerk alanlara dönüşmeye 
başlamıştır. 

Sanayinin şehirlerin dışına taşınması kaçınılmaz 
bir gelişme olmakla birlikte buralarda çalışanların 
işyerlerine ulaşımları problem oluşturmaya başla-
mış, ev-iş arası mesafe uzamış ve ulaşım için daha 
fazla zaman harcanması gerekmiştir. 

Şehirleşme yani kırsal nüfusun şehirlere akmasıyla 
şehir nüfuslarının hızla artması beraberinde 
şehirlerin ticaret ve hizmet sektörlerinin de hızlı 
gelişimini gündeme getirmiştir. Ne var ki, ticaret ve 
hizmet sektörü en kolay ulaşılabilir lokasyonlarda 
olması ihtiyacı sebebi ile şehirlerin merkezleri hızla 
ticarethaneler ve hizmet sektörüne ait ofis ve ben-
zeri fonksiyonlarca işgal edilmeye başlanmış, bu 
yerlerdeki yerleşimler şehirlerin çeperlerine kayma-
ya başlamıştır. Bu gelişme de ticari faaliyetlerden 
ve hizmetlerden yararlanmak isteyen nüfusun ve 
bu yerlerde istihdam edilenlerin ulaşım mesafelerini 
artırmış, şehirler için ulaşım içinden çıkılmaz hal al-
maya başlamıştır. 



32

Yaşanan bu süreçlerin sağlıklı olup olmadığı ya 
da kaçınılmaz olup olmadığı konularında elbette 
farklı değerlendirmeler yapılabilir ancak bir gerçek 
de vardır ki, o da artık şehirlerin içinde huzurlu yaşa-
nan mekanlar olma vasıflarını hızla kaybetmeleridir. 
Buna mukabil, insanların şehirlerde huzurla yaşaya-
bilmeleri için elbette öncelikle bu yerlerde geçimle-
rini sağlayabilecekleri iş imkanlarına sahip olmaları 
gerekmektedir. Şehirlerin ekonomik alanlarda yeni 
istihdam sahaları oluşturmaları bu açıdan önem-
li olmakla beraber, artan her istihdamın da bera-
berinde şehirleri yaşanamaz hale getirmesi gibi bir 
açmazla ile karşı karşıyayız. 

Şehir ve ekonomi dediğimizde yukarıda yaşanan 
açmazların yanı sıra, şehirlerin hızla büyümesinin 
çevreye verdiği zararlar da bilinmektedir. Sadece 
sera gazı salınımında bile şehirlerin payının % 70’ler-
de olduğu gerçeği artık şehir ve ekonomi kavram-
larının aynı zamanda sürdürülebilirlik kavramıyla da 
birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Şehir ve ekonomi tarih boyunca birbirinden ayrı 
düşünülemeyen kavramlar olmakla birlikte özellikle 
ulusal devletlerin güçlenmesi ile birlikte ekonomik 
gelişme ve rekabet daha çok makro düzeyde ele 
alınmaya başlanmış, ülkeler arası rekabet ön pla-
na çıkmıştır. Ülkeler, ekonomik rekabette başarılı 
olabilmek ve güçlü ekonomik büyüme gerçekleş-
tirmek amacıyla genel planlamaya önem verdikleri 
için şehirler bu süreçte özne değil nesne konumuna 
gerilemiş görünmekteydi. “Görünmekteydi” diyoruz 
çünkü genel planlama kapsamında da nihayetin-
de yatırım yapılacak, öne çıkarılacak şehirlerin be-
lirlenmesinde bu şehirlerin mevcut yapıları elbette 
çok önemliydi ve aslında bir nevi gizli özne konu-
mundaydılar. 

Örneğin Gaziantep mevcut altyapısı sebebi ile 
genel planlamada da öne çıkarken, gerek konum-
ları ve gerekse ekonomik gelişim için gerekli olan 
altyapı yönünden zayıf olan Kastamonu, Sinop gibi 
iller ön plana çıkamamışlardır.

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren deği-
şen dünya ticareti, çok hızlı gelişen iletişim tekno-
lojinin de etkisiyle adına küreselleşme denilen bir 
yapıya evrilmeye başladı. Bu süreçte ulusal sınırların 
öneminin azaldığı ve artık uluslar arasındaki 
rekabetin yerini şehirler arası rekabetin aldığı gibi 
radikal değerlendirmeler gündeme geldi. “Yaratıcı 
Şehir”, “Yenilikçi Şehir”, “Öğrenen Şehir” ve “Marka 
Şehir” gibi kavramlar ile şehirlerin rekabet gücünü 

artırmaları için izlemeleri gereken stratejiler arayış-
ları çalışmalar yapıldı. 

Romantizm mi Realite mi?

Şehirler arası rekabet, ekonomik gelişim 
ve kalkınmanın motor gücünün artık şehirler 
olduğu, ulusal sınırların öneminin yitirdiği, yerel 
değerlerin ön plana çıktığı gibi değerlendirmeler 
ne kadar gerçekçidir? Elbette her konuda olduğu 
gibi bu konuda da radikal ve kulağa hoş gelen 
değerlendirmeler yapılabilir ve bu sorulara “evet” 
cevabı verilebilir. Ancak bu cevap aslında kısman 
doğruluk içerse de resmin bütünü yerine sadece 
bir bölümüne odaklanmaktan başka bir yanılsama 
değildir. 

Şehirler tarih boyunca ekonomide hem özne ve 
hem de nesne konumunda olmuştur. Özellikle İpek 
Yolu gibi ticaret yolları üzerinde yer alan şehirler et-
kin olurken yine devletler tarafından da özellikle bu 
yollar üzerinde işleyen ticaretten daha fazla pay 
alabilmek arzusu ile yeni şehirler de inşa edilmiştir.  
Bu yollarda yaşanan radikal dönüşümler de özellikle 
bu şehirler için kabusa dönüşmüştür. Örneğin Ümit 
Burnu üzerinden Avrupa-Asya arası deniz ulaşımının 
başlaması ile birlikte İpek Yolu ve bu yol üzerindeki 
şehirlerin önemi hızla azalırken, yeni yol üzerinde ve 
özellikle de liman şehirlerinin önemi artmıştır.  

İnsanı ilgilendiren her alan, insanlık tarihi 
boyunca gelişmekte ve alt dallarda ihtisaslaşma 
ile çeşitlenmektedir. Önceleri tıp ilmi vardı ve bu 
ilme vakıf tabipler olurdu. Sonra alt dallar ortaya 
çıktı, dahiliye, göz-kulak-burun gibi alanlarda 
uzmanlaşma oluşmaya başladı. Gelişim ve 
çeşitlenme devam etti ve artık göz gibi spesifik bir 
alanda bile alt dallar oluştu. Ekonomi de benzer bir 
süreç izledi. Artık sadece üretim, ulaşım ve Pazar 
unsurları yerine finans, ar-ge, lojistik-kargo gibi alt 
dallar gelişirken, e-ticaretten kripto paraya kadar 
çok farklı alanlarda uzmanlık ihtiyacı ortaya çık-
maya başladı. Bunun yanı sıra rekabetin en önem-
li unsuru olan maliyet avantajının yakalanması 
beraberinde ölçek ekonomisi ve kümelenme gibi 
kavramları doğurdu. Bu da belirli sektörlerin belirli 
alanlarda toplanmasına yol açtı ve bu alanlar as-
lında şehir diye isimlendirilen mekanlar dışında yeni 
mekanları doğurdu. 

Şehirler ekonomideki etkinliğini muhafaza 
etmek, daha etkin konuda gelebilmek için bu 
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gelişmelere paralel olarak kendi içerisinde yapısal 
dönüşümler gerçekleştirmek zorundadır. Çünkü artık 
ticaret yolları üzerinde olmak önemli bir avantaj 
değildir. Buna mukabil bazı alanlarda (özellikle 
ürünlerin deniz yoluyla pazarlara ulaştırıldığı ürün 
gruplarında) limanlara yakınlık önemini korumaya 
devam etmektedir. 

Küreselleşme ile yerel değerlerin ön plana çık-
tığı ve bunun da yerelde yani şehirlerde kalkınma 
için çok önemli avantaj oluşturduğu söylemi her ne 
kadar kulağa  çok hoş geliyorsa da aslında kapita-
list sömürü düzeninin varlığının devamı için insan-
lara sunduğu altın tas içindeki zehirden öte anlam 
taşımamaktadır. Bir yandan çok büyük ölçekli 
üretim hacimleri ile trilyon dolarlık pazarlarda hâ-
kim konumda olanlar ve diğer yandan ise kendi 
yerel değerleri ile kıt kanaat geçinmeye özendirilen 
yerleşimler söz konusudur. Elbette yerel değerler 
üzerinden ekonomik faaliyet gerekli ve doğrudur 
ancak odak alana bunun alınması demek, kıt ka-
naat geçinmeye, az ile yetinmeye, gelişen ve çe-
şitlenen ihtiyaçların önemli bölümünde ihtiyaçların 
giderilebilmesi için Pazar olarak kalmaya razı olmak 
demektir. 

Günümüzde şehirler bir karar vermek zorundadır: 
Pazar olarak mı kalacaklar yoksa pazarlara ürün sa-
tan mı olacaklar? Bu soruyu her ne kadar şehir olarak 
soruyorsak da aslında ülke olarak sormak ve cevap-
lamak gerekmektedir. Ve bu sorular çeşitlendirilmeli-
dir: Uluslararası ekonominin başat aktörlerine ucuz iş 
gücü sunmak, onlara en iyi hizmeti sunacak imkanlar 
oluşturmak mı yoksa “ben de varım” diyerek üreti-
mini artırmak mı? Üreteyim ve insanım işsiz kalmasın 
deyip düşük katma değerli üretimle yetinmek, yüz 
gramlık bir cep telefonu için 10 ton buğday üretmek 
mi? İnsanının refah düzeyini artıracak, katma değeri 
yüksek üretimi sağlamak mı?

Bu soruların cevabını verirken başka bir yanılgıya 
da düşmemek gerekir. Örneğin yüz gramlık bir cep 
telefonu için 10 ton buğday üretmeye kimse razı 
gelmez ama bu tarım üretiminden vazgeçme se-
çeneğini gündeme getirmemeli; aksine hayatın asli 
ihtiyaçlarından olan tarımda sanayileşme ve spe-
sifik ürünlerde markalaşma yolu ile yüksek katma 
değer üretme çabaları desteklenmelidir.  

Ekonomik Kalkınma mı?  

Yoksa Ekonomik Gelişme/Büyüme mi?

Sosyal disiplinlerin tamamında olduğu gibi eko-
nomi disiplininde de bolca kavramlar ve bu kav-
ramların da farklı açıklamaları vardır. Bölüm baş-
lığımızdaki kalkınma, büyüme, gelişme kavramları 
da bu etkilerden nasibini almış kavramlardır 

Çok farklı yaklaşımlar, açıklamalar varsa 
da okuyucunun ekonomist olma zorunluluğu 
olmadığından, sadece meramımızı anlatabilmek 
için bu kavramlar hak kında çok basit açıklama ya-
pacak olursak;

Ekonomik Büyüme, özellikle Gayrı Safi Milli Ha-
sıla hesaplamaları baz alınarak yapılan ve ülkenin 
daha fazla ürün ve hizmet üretmesi anlamında yani 
ekonomide nicel gelişmeyi anlatmakta kullanılan 
bir kavramdır.  

Ekonomik Gelişme ise sadece nicel büyümeyi 
değil, ekonominin daha sağlıklı yapısal dönüşümü-
nü, yüksek teknoloji üretimini, faktörel verimlilik ar-
tışlarını da içeren bir kavramdır. 

Kalkına ise, ekonomik gelişmeyi içerdiği gibi geli-
rin adil dağılımı, toplumsal refahın artması, kültürel, 
sosyal ve politik alanlarda da gelişmeyi içermekte-
dir. Bazı kişiler kalkınma ve gelişmeyi eş anlamlı da 
kullanmaktadır. 

Kalkınma kavramının daha çok az gelişmiş ül-
keler için kullanılacağı, gelişmekte olan ve gelişmiş 
ülkeler için ise gelişme kavramının kullanılması ge-
rektiği görüşü baskın haldedir. Aslında bu yaklaşım, 
gelişmiş ülkelerin zaten sosyal, kültürel ve ekonomik 
yönden olabildiğince adil olduğu varsayımına da-
yanır. Bu varsayımın Batı tarafından üretilmiş üs-
tenci bir dil olduğu açıktır. 

Kalkınma, ekonomik gelişmeyi de içine alan 
ancak adalet, eşitlik, katılımcılık, hukuk, insani de-
ğerlerin geliştirilmesi gibi çok geniş anlamıyla daha 
doğru bir kavramdır. Kalkınma çabası içinde olmak 
için geri kalmış olmak gerekmiyor. Öyle olsaydı ge-
lişmiş-zengin ülkeler için de “gelişme” çabası ol-
maması gerekirdi. Dolayısıyla daha üst seviyelere 
ulaşmak için kalkınma kavramını kullanmak daha 
doğrudur. Çünkü ekonomik faaliyetlerin de temel 
amacı insanın saadetini sağlamaktır ve bunun için 
para yeterli değildir. 

Bu kavramların farklı anlamlarını bir kenara bı-
rakarak bir acı gerçeği de gözden uzak tutmamak 
gerekir. Klasik ekonomi politikaları yaklaşımı aslında 
eşitsizliği teşvik eder ve hatta teşvik etmekten öte 
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gerekli görür. Çünkü onlara göre ülkelerin ekonomik 
gelişmeyi sağlayabilmeleri için finansa ve pazar zen-
ginleştirilmesine ihtiyaç vardır. Dar gelirliler sadece 
temel tüketim malzemelerini talep edeceklerinden, 
bu talep üretimim zenginleşmesi, çeşitlenmesi, ileri 
teknoloji gerektiren ürünlerin üretilmesi için yeter-
siz kalacağı gibi bunların gelirleri giderlerini bile zor 
karşılayacağından tasarruf ve sermaye birikimi ola-
mayacak yani finans sağlanamayacaktır. Öyle ise 
toplumun bir kesiminin çok geniş gelir kaynağına sa-
hip olması gerekmektedir. Bunun için dc en azından 
ekonomik büyümenin ilk aşamalarında adalet, eşitlik 
gibi değerler göz ardı edilmelidir!

Yukarıda belirttiğimiz bu vahşi kapitalist yakla-
şım insani olmadığı gibi tek çözüm yolu da değildir; 
hatta aslında gelişme ve kalkınmanın sağlıklı ola-
rak sürdürülebilmesi için doğru da değildir. Önce 
bir kesim zengin olsun sonra bu kesim lütfetsin de 
toplumun diğer kesimlerinin şartlarını iyileştirsin 
anlayışını kabullenmek mümkün değildir. Kaldı ki, 
zengin kesimin taleplerinden kaynaklanacak pazar, 
özellikle de küresel ekonomi şartları gereği ülkeleri 
ithalata bağımlı hale getirmekle sonuçlanacaktır. 
Çünkü ileri teknoloji ve katma değeri yüksek ürün 
üretebilmek için gerekli olan altyapı ve sistemler 
yüksek maliyet gerektirmekte ve küresel şartlarda 
ülkelerin rekabet imkanlarını kısıtlamaktadır. Oysa 
öncelikle toplumun temel ihtiyaçlarında sanayileş-
me ve ileri teknolojinin desteklenmesi ile gelişecek 
üretim ile elde edilecek sermaye, bilgi-beceri ve 
teknoloji ile ileri aşama üretimlere geçilmesi sağlıklı 
ve doğru politika olacaktır. 

Yapabilirlik Kapasitesi

Bir işi başarabilmek için öncelikle o işi yapabile-
cek bilgi, beceri ve deneyime sahip olmak gerek-
mektedir. Ekonomik gelişme ve büyüme için finans 
kaynaklarının, teknolojinin ve kaynaklara ulaşıla-
bilirliğin önemi her zaman yüksek olmuştur ancak 
artık son on yıllar boyunca çok önemli bir kaynak 
daha tartışılan konular arasına girmiştir ki o da in-
san kaynağıdır. Sonuçta teknolojiyi kullanacak, üre-
tim proseslerini yönetecek olan insandır ve insanla-
rın bilgi, beceri ve deneyimleri bu kaynakların etkin 
ve verimli kullanımında stratejik öneme sahiptir. İyi 
yetişmiş, motivasyonu yüksek insanlar daha etkin, 
verimli çalışmalar ortaya koymaktadır. 

Yapabilirlik kapasitesi ile ilgili literatürde birçok 

çalışma bulunmaktadır. İnsanların eğitimlerinden 
imkanlara ulaşımlarına kadar elbette çok faktör 
vardır ve bunları tartışacak değiliz ancak yapabi-
lirlik kapasitesi ile ilgili -bizce- en önemli hususlar-
dan birisi “öz güven” konusudur. Yıldırılmış, kendisine 
güveni sarsılmış kişilerin eğitimleri ne kadar iyi olsa 
da ellerinin altında birçok imkân bulunsa da iste-
nen başarı elde edilemez.  Ne yazık ki, günümüzdeki 
yoksulluğun temel unsurlarından biri ve belki de en 
önemlisi insanların öz güvenlerinin yıkılmış olmasıdır. 

İnsanın ekonomik kaynakların etkin 
kullanımındaki önemi sebebi le daha önce 
çalışanları sadece “iş gücü” olarak gören bu 
sebeple de “Personel Yönetimi” politikaları izleyen 
kuruluşlar zamanda yaklaşımlarını değiştirmiş, 
çalışanların “insan” olduğu gerçeğinden hareketle 
“İnsan Kaynakları” anlayışını benimsemiş, “Beşerî 
Sermaye” kavramına sarsılmıştır. Fakat bu anlayış, 
her ne kadar çalışanların daha değerli görülmesini 
sağlasa da onu sadece “birey” olarak ele almış ve 
elbette eksik kalmıştır; çünkü insan birey olarak var 
olmakla birlikte o aynı zamanda sosyal bir varlık-
tır. Sosyal varlık olan insanın bu yönünü ihmal eden 
yaklaşımlar yetersiz kalmaya mahkumdur. 

İnsanı salt birey olarak gören anlayışın 
değişmesi, onun sosyal yönünün de fark edilmesi, 
beraberinde “Sosyal Sermaye” kavramının artık 
sadece sosyologların gündeminden çıkarılarak 
ekonominin gündemine de girmesini sağlamıştır.  

“Sermaye” gibi kapitalist, menfaat odaklı bir 
sözcüğün kullanımı hakkında itiraz şerhimizi düşe-
rek belirtelim ki, bireylerin yapabilirlik kapasite sinin 
gelişmesinde, bu kapasitenin etkin olarak kullanı-
mında toplumsal yapıların önemi çok büyüktür. 

Ekonomi politika belirleyicileri, merkezi ve yerel yö-
netimler, ticari yapılanmalar hep insanların eğitimleri, 
bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. 
Bu faaliyetler önemli ve gerekli olmakla beraber ön-
celikle insanların öz güvenini artırmaya odaklanmak 
gerekmektedir. Teslimiyetçi kader anlayışına sahip 
toplumlarda insanların öz güven problemi daha şid-
detli olabilmektedir; çünkü bu kültürel yapı, “sen bece-
remezsin” söylemlerine teslimiyeti kolaylaştırmaktadır. 
Hemen belirtelim ki bu açıklamamız kader olgusunun 
inkârı anlamında değil, yanlış kader anlayışıyla ilgilidir. 
Aksine, Mehmet Akif’in haykırdığı gibi; “Ey dipdiri mey-
yit, ‘İki el bir baş içindir. / Davransana... Eller de senin, 
baş da senindir!” Yapabilirlik kapasitesini şehir ekono-
misi yönünden ele alacak olursak, izlenecek politikalar 
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arasında bireylerin yapabilirlik kapasitesinin geliştir-
menin de yer alması gerektiği görülecektir. Ancak bu 
çalışmalar sadece eğitim, deneyim paylaşımı gibi ko-
nularla sınırlı kalmayarak öz güven artırıcı çalışmaların 
da mutlaka olması gerektiği açıktır. Elbette aynı za-
manda toplumsal bilincin geliştirilmesi, toplumsal ilişki 
ağlarının insanların yapabilirlik kapasitesini geliştirme-
ye ve kullanmaya müsait olması için adımların atılması 
gerekmektedir. 

Büyük Resimde Şehrimiz

Şehirler küresel gerçeklerden etkilenmekle 
beraber öncelikle ve daha şiddetli olarak kendi 
ulusal yapılarından etkilenirler. Hiçbir şehir, genel 
ekonomik politikalardan ve gelişmelerden bağımsız 
olarak kendisine rol biçemez. Dolayısıyla şehirleri-
miz ulusal ekonominin bir parçasıdır ve ulusal eko-
nomik politikalarla tutarlı ekonomik gelişim politi-
kaları belirlemelidirler. Ancak bu şehirlerin bir trenin 
vagonlarından öte anlamı olmadığını ifade etmez. 
Aksine şehirlerimiz lokomotif olabilme potansiyeline 
de sahiptir. Vagon nasıl lokomotif olabilir sorusu akla 
gelebilir ancak biz bu örneği aslında kendimizi nasıl 
sınırlandırdığımızı anlatabilmek için verdik. Çünkü bu 
örnekten hareket edersek, vagonlarda lokomotif ol-
mak için gerekli özellikle olsa bile bir düz hatta giden 
tren katarında elbette bu vagonlar öndeki lokomotif 
mahkûm kalacaklardır. Oysa bu örnek derdimiz, an-
latmada yanlıştır. Her şeyden önce ekonomik geliş-
me tren yolu gibi tek hat değildir; Ekonomik hayat 
sadece eni-boyu-yüksekliği olan üç boyutlu bir yapı 
değil, çok boyutlu bir yapıdır. Ancak biz konuların 
daha rahat anlaşılması için onu bir örnekle anlatır-
ken aslında kendimizi sınırlamaktayız. 

“Teşbihte hata olmaz” diye yaygın olarak kul-
lanılan bir atasözü vardır ve benzetmelerde eğer 
kaba bir şekilde benzetme bile yapılsa hata olmaz 
anlamına gelmektedir. Oysa bu galat-ı meşhurdur. 
Doğrusu “teşbihte hata olmasın” ve hatta “teşbih 
hata kaldırmaz” anlamındadır. Yani örneği doğru 
vermemiz gerektiğini, yanlış örneğin yanlış sonuç-
lara yol açacağını ikaz etmektedir.  

Şehirlerimiz ulusal ekonominin bir parçası 
olmakla beraber, bu ekonomi içerisinde kendine 
özgü çözümler ve atılımlarla ulusal ekonomiye 
de ciddi katkı sağlayabilecek mekanlardır. Yeter 
ki doğru politikalar belirlensin ve doğru olarak 
uygulansın. Bunun içinse öncelikle paradigma de-

ğişimine ve birlikte yönetim anlayışına sahip olun-
ması gerekmektedir. 

Paradigma Değişimi

Bir şehrin ekonomik olarak gelişebilmesinde bir-
çok faktör etkindir. Planlamadan ulaşıma, rekreas-
yondan sosyal-kültürel hayatın zenginliğine kadar 
farklı alanlardaki mevcut gelişmişlik, bu şehirlerin 
yatırımcılar içinde cazip oluşunu etkilemektedir. 
Dolayısıyla şehir ekonomisi denildiğinde sadece ti-
cari ve sınai faaliyetler düşünülemez. Şunu da unut-
mamak gerekir ki, özellikle ar-ge faaliyetleri ve ileri 
bilgi-beceri isteyen ve dolayısıyla da katma değeri 
yüksek sektörleri şehre çekebilmek için şehrin cazi-
besi artırılmalıdır. Çünkü bu sektörlerde çalışanlar 
genellikle yüksek gelir grubundadır ve çalışacakları 
şehirlerde belirli altyapıyı aralar. BU alt yapıya sa-
hip olmayan şehirlerde çalışmak istemedikleri için 
de işletmeler b u altyapıya sahip şehirlerde yatırım 
yapmayı tercih ederler.

Şehrin yatırımcılar için cazip hale getirilmesi 
konusunda elbette yapılması gereken çok iş var ama 
öncelikle şehri yönetenlerin bakış açılarının değişmesi 
gerekmektedir.  Bu konuda MÜSİAD Başkanlığı yaptığı 
dönemde Ali Bayramoğlu’nun şu feryadına kulak 
verilmelidir: “Mahalli İdareler iş alemini yumurtlayan 
güzel bir tavuk olarak görüyor. Sürekli kendisine kay-
nak veren, tepesine vurduğunda ruhsat parası alan, 
yeri geldiğinde cezayı basan, iş yamadan önce arsayı 
ona en yüksek fiyatla satabilen, arsayı sattıktan sonra 
emlak vergisi ile, para ihtiyacı olduğunda ise cezalarla 
ondan sürekli kaynak sağlayan yumurtlayan bir tavuk 
gibi görüyor. Bu yanlış bir uygulama.

1991 senesinde 51 iş adamı ile Hannover Fuarı-
na gittik. O gezide Hannover Ticaret Odası’nda 
bir toplantı yapmıştık. Aachen Belediye Başka-
nı da toplantımıza katılmıştı. Aachen bölgesini 
bilmeyenler için söyleyeyim; Hollanda, Belçika ve 
Almanya’nın hududunda merkezi bir bölgedir. Çok 
büyük bir organize sanayi bölgesi ve normal sanayi 
siteleri olan bir yerdir. Aachen Belediye Başkanı dedi 
ki: ‘Biz Türklerle iç içe yaşayan bir ülkeyiz. Dolayısıyla 
Türk sanayici ve iş adamları bize gelsin. Arsanız be-
dava, alt yapınız hazır, elektriğiniz, suyunuz, neyiniz 
varsa hepsi oraya çekilmiş durumda. Yeter ki gelin 
buraya yatırım yapın.’1

1 BAYRAMOĞLU, Ali, Pendik Yerel Kalkınma Platformu, Pendik Bele-
diyesi Yayınları, İstanbul 2004 sf: 45-46 
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Birlikte Yönetim

Son on yılların popüler kavramı olan Yönetişim 
resmi ve özek kuruluşların güçlü iş birliği ve iletişimine 
dayalı, bir nevi ortak yönetim yaklaşımıdır. Konu şe-
hir olduğunda birlikte yönetim daha da önemli hale 
gelmektedir. Çünkü şehirlerimizin temel problemi 
“yönetim” sorunudur. Burada elbette şehir yönetimi 
olan belediyelerin yetersizliğinden bahsetmiyoruz 
ancak şehrin bir bütün olarak yönetiminden sorum-
lu kurumsal yapı bulunmamaktadır. Şehrin ekonomi 
ve ticaretinin geliştirilmesi açısından baktığımızda 
sorunun boyutu daha da açık olarak görülmektedir. 

Şehir yönetimi olan belediyelerin şehrin ekonomi 
ve ticaretinin geliştirilmesinde kimi yetki, sorumlu-
luk ve imtiyazları bulunmaktadır ve bunlar hakkında 
aşağıda özet bilgi verilmiştir. Ancak bu unsurlar şehrin 
ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi için yeterli değil-
dir. Merkezi idarenin il düzeyindeki yapılanmaları, kimi 
plan, proje ve yatırımlar için merkezi idare kurumla-
rının onaylarının alınma zorunluluğu gibi bir yönden 
gerekli de olan yetki paylaşımının yanı sıra sanayi 
odaları, ticaret odaları başka olmak üzere farklı sek-
tör ve mesleklere göre, kimileri yarı resmi olan kuru-
luşlar da bulunmaktadır. Bunların yanı sıra özellikle 
bilgiye ulaşım ve bilginin geliştirilmesi açısından özen 
arz eden üniversiteler de bulunmaktadır. 

Bir şehrin ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi 
için vizyonun, amaçların, hedeflerin, takip edile-
cek strateji ve politikaların, önceliklerin ve benzeri 
hususların belirlenmesi gerekir ve yukarıda sayılan 
kurum ve kuruluşlardan hiçbiri bu konuda tek yetkili 
değildir. Bu sebeple, şehrin ekonomik geleceğinin 
planlanması, planlanan faaliyetlerin etkin olarak 
gerçekleştirilebilmesi ancak bu kurum ve kuruluşla-
rın birlikte çalışmaları ile mümkün olacaktır. 

Belediyelerin Rolü

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belediyelerin 
görev, yetki ve imtiyazları belirlenirken ekonomi-
yi ilgilendiren çok sayıda alanda da düzenleme-
ler bulunmaktadır.  İşyeri ruhsatlandırma, denetim 
hizmetleri, mesleki beceri kursları düzenleme, 
toptancı ve perakende halleri açılması gibi çok 
sayıda görev ve imtiyazının yanı sıra özellikle imar 
planlama yetkisi ile zaten ekonomik hayatın en 
önemli aktörleri arasındadır. Ayrıca Belediye 
Kanunu 14. Maddesine göre belediyeler, “ekonomi 
ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya 

yaptırır.” 15. Maddesine göte ise “İl sınırları içinde 
büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000›i 
geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, 
sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim 
kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, 
yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz 
almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz 
olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında 
yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal 
hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük 
bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla 
taşınmaz tahsis edebilir.” 

Kanunun 76. Maddesi Kent Konseylerinin kurulu-
şunu düzenlemektedir ve bu konseyin görevleri ara-
sında “sürdürülebilir Kalkına” da yer almaktadır. Bu 
çerçevede belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, var-
sa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî 
partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle 
muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla 
oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli 
yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

Yukarıda kısaca aktarılan görev ve yetkiler, be-
lediyelerin şehir ekonomisi ve dolayısıyla da ulusal 
ekonominin gelişmesinde ne kadar önemli rol oy-
nadıklarını/oynayabileceklerini göstermektedir. 

Belediyelerin şehir ekonomilerinin sağlıklı ve sür-
dürülebilir gelişimi için öncelikle stratejik yol harita-
larını belirlemeleri gerekir:

-Şehrin altyapıdan üst yapıya, ekonomik yapısın-
dan bu alanda sorunlara kadar mevcut durumun 
analizi,

-Küresel ve ulusal ölçekte ekonomik gelişmelerin 
analizi

-Bu veriler çerçevesinde şehrin güçlü ve zayıf yön-
lerinin belirlenmesi

-Bu çalışmalardaki veriler doğrultusunda şehrin 
gelecekte ulaşmak istediği ekonomik düzey 
hedefinin belirlenmesi

-Hedeflere ulaşmak için izlenecek çalışmaların ve 
sorumlularının belirlenmesi gerekmektedir. Ancak 
bu çalışmalar tüm paydaşların ortak katılımı ile ya-
pılmalıdır ki hem sağlıklı bir çalışma olsun ve hem de 
ilgili tarafların desteği sağlanabilsin. 
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Bu kapsamda çalışma yapan kimi şehirlerimi 
bulunmaktadır. Bölge Kalkınma Ajansları, Ticaret 
ve Sanayi Odaları ile yerel yönetimlerin katıldığı bu 
çalışmalara bölgedeki üniversiteler de destek ver-
mektedir. Bu samimi gayretleri ve özellikle de geniş 
katılımlı yaklaşımları tebrik etmemek mümkün değil 
ancak bu çalışmaların genelinde kimi zafiyetler de 
hemen göze çarpmaktadır. Söyle ki;

-Kimi çalışmalarda son dönemlerde ekonomide 
gündem olmuş, popülaritesi yüksek sektörlere eği-
limi görülmektedir. Bilişim Vadisi, Sağlık Turizm Mer-
kezi gibi projelere ağırlık verilmektedir. Ancak bu 
tür yatırımlar için şehrin farklı özellikleri olması ge-
rekir. Örneğin, Bilişim Vadisi Projesi için sosyal-kül-
türel-doğal -zenginlikler önemli rol oynadığı gibi, 
büyük yerleşim yerlerine ulaşım imkanları gibi çok 
etkin faktörlerdir. Sağlık Turizmi Projesi için ise do-
ğal güzellikler yanı sıra güçlü sağlık tesis altyapısının 
yanı sıra sosyal ve kültürel hayat yönünden de ge-
lecek turistler için cazip olması gerekir. 

-Kimi çalışmalarda bazı sektörlerin gereğinden 
fazla önemli görüldüğü gözlenmektedir. Örneğin 
o ildeki dinler tarihi yönünden önem arz eden bir 
yapıdan dolayı İnanç Turizmi öne çıkarılıyor. Oysa 
Mekke, Medine, Kudüs, Vatikan hariç tutulduğunda, 
inanç turizmi için tek başına böyle bir yerin olma-
sının yeterli olmadığı açıktır. Tek başına değil belirli 
bir destinasyon içinde olduğunda daha cazip ola-
caktır. Kaldı ki konaklama başta olmak üzere turizm 
sektörü için gerekli altyapı da var olmalıdır. Bu el-
bette mevcut yapının inanç turizmi yönünden de-
ğerlendirilmemesi demek değildir ama onu başat 
proje görmek hatalıdır. 

-Birçok çalışma ne yazık ki daha çok bilinen ezber-
lerin tekrarı mahiyetindedir. Marka Şehir, Yavaş Şehir, 
Akıllı Şehir ve benzeri kavramların önemine dikkat 
çeken ve bu konuda toplumsal bilinçlendirmeyi öne-
ren, pratikten bir hayli temenniler külliyatı gibidir. 

-Şehrin içinde bulunduğu bölge şartlarına göre 
sahip olduğu fırsatlardan ziyade şehrin kendi içine 
odaklanılmaktadır. Oysa şehirlerin çevrelerindeki 
ekonomik yapılaşma da şehirler için fırsat ve 
tehditler barındırır. Örneğin Karabük Demir Çelik, 
buraya en yakın sahil şehirleri için lojistik üs olma 
yolunda fırsat sunarken, yakın çevresinde ise Sağlık 
Turizmi gibi alanlarda dezavantaj oluşturmaktadır.

-Özellikle küçük ölçekli yerleşimler için yapılan eko-
nomik gelişim projelerinde sektör gerçekleri dikkate 

alınmamaktadır. Örneğin yetişmiş iş gücü olmayan 
ve kısa vadede de bu imkana kavuşamayacak, pa-
zarlara ise uzak olan kimi yerleşim yerlerinde büyük 
ölçekli tekstil yatırımı yapılmaktadır. Oysa bu yerin 
pazarlara, lojistik üslerine uzaklığı sebebi ile cid-
di bir ulaştırma maliyeti ortaya çıktığı gibi kalifiye 
eleman bulunmadığı için de istenen verimlilikte 
çalışma gerçekleştirilememekte, bu yatırımlar atıl 
kalmaktadır.

Bu örnekleri artırmak mümkündür ancak önem-
li olan şunun farkında olmaktır: Ekonomik hayatın 
kendi ekosistemi vardır ve bu sistem dışarıdan ta-
limat ya da temennilerle değil içerideki gerçeklerle 
yürür. Bu ekosistemi dikkate almadan, gerçeklere 
göz kapayarak yapılacak çalışmaların sonu hüsran 
olacaktır.

Değerlendirme/Adalet Dairesi

Ekonomi ve şehir kavramları birbiri ile tarihsel 
süreçte hep iç içe olmuştur. Her şeyden önce şehir-
ler, sakinlerine istihdam sağlayan ve onlara refah 
sunan mekanlar olmak zorundadır. Bu da şehirlerde 
ekonomi ve ticaretin geliştirmesini öncelikli sorunlar 
arasında görmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Bir şehri yönetmek sadece konut, altyapı, sos-
yal-kültürel-sportif tesisleşme, çöp toplama de-
mek değildir. Bunların yanı sıra şehirlinin istihdamı, 
refahının artırılması faaliyetlerini de kapsamakta-
dır.  Ancak bu faaliyetler sadece nicel anlamda ge-
lir artırmaya odaklanan değil, çevre hassasiyeti de 
dahil, sosyal, kültürel, politik gelişmeyi de dengeli 
sağlayan yaklaşımlar olmalıdır. 

Şehrin ticari ve ekonomik olarak gelişmesi, bu 
mekanları insansızlaştırılması ile sonuçlanmamalıdır. 

Unutulmamalıdır ki, şehirler de ekonomi de insan 
içindir ve asla insan, şehir ve ekonomi için değildir.  
Ancak bu da fakirliğe, yoksulluğa, yoksunluğa rıza 
olarak anlaşılmamalıdır. 

Tarih boyunca siyasetname veya benzeri eser-
lerde ele alınan adalet dairesi diye bir teori vardır. 
Bu teorinin geçmişini eski Mezopotamya devletle-
rine kadar uzatan görüşler bulunuyorsa da konuyla 
ilgili metinler daha çok Sasaniler ve Eski Yunan Dev-
ri’nde bulunmaktadır. Bu teorinin çok farklı versi-
yonları vardır ve özetle devletin devamı için askerî 
gücün, askerî güç için sağlam ekonominin, sağlam 
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ekonomi için iyi yönetimin ve iyi yönetim için de 
adaletin şart olduğu dile getirilir.

Sasanî meliklerinden Erdeşir-i Bâbekan’ın nasi-
hatlerini ihtiva eden Ahd-i Erdeşir adlı eserde ada-
let dairesi söyle anlatılır:

Sultan ancak askerlerledir

Askerler ancak malladır

Mal ancak imaretledir

İmaret ancak adalet ve iyi siyasetledir.2

Ravendî’ye göre, gelirin artması, artışın deva-
mı, sürülmemiş arazinin sürülmesi, has memurların 
maişetlerini temin edecek vasıtaların hazırlanması, 
halktan sanat sahiplerinin kazançlarının düzeltil-
mesi ve ülkelerin her tarafının imarı adaletle; yol-
ların muhafazası, memleket zapt etmek, taarruz 
edenleri cezalandırmak, müfsitleri kahretmek gibi 
her tarafın emniyet ve asayişi de siyasetle olur.3

2  KÖMBE, İlker, “Dünya Düzeninin Temelleri: Adalet Dairesi Litera-
türüne Giriş”, Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, sayı: 35, yıl: 
Ocak 2013, s: 143
3  ÖZBEK, Süleyman, “Siyasetnâme Özellikleri Açısından Râhatü’s-
Sudûr’un Değerlendirmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, c: 9, sayı: 2, yıl: 
Aralık 2007: 147-162, s: 154

Toplumun refahı sadece insanların ihtiyacının 
karşılanması demek değildir. Onları ekonomik ola-
rak düne göre daha iyi duruma getirmek, sosyal ve 
siyasal anlamda da huzur ve güven ortamı oluştur-
mak demektir. Zaten bu kavramlar birbirinden ba-
ğımsız değildir. Siyasal adalet ve istikrarın olmadığı 
yerde huzur ve güven olmayacağı gibi ekonomik 
iyileşme de söz konusu olamaz. Yine, toplumsal re-
fah sadece makro ekonomik göstergelerle ölçü-
lemez. Kişi başı gelirin yüksekliği yanında bu gelirin 
ne kadar adil paylaşıldığı da önemlidir. Daha da 
önemlisi, ekonomik kalkınma için insani kalkınmanın 
ihmal edilmesidir ki bu durum kısa vadede makro 
göstergelerde düzelmeye yol açsa da orta ve uzun 
vadede sürdürülemez bir yapının oluşmasına sebep 
olur.

Son sözü Şeyh Edebali’ye bırakalım: “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın.”


