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ŞEHiR BiZiM NEYiMiZ OLUR?

M. TEVFiK GÖKSU*

1Üzerine basıp gittiğimiz, içinden gelip geçti-
ğimiz ve içinde yaşadığımız şehirler bizim neyimiz 
olur? Doğup büyüdüğümüz, çoluk çocuğa karıştı-
ğımız, sevip sevildiğimiz, çalışıp ürettiğimiz, eğitim 
gördüğümüz şehirler bizim neyimiz olur?

Bu sorulara önce ‘annemiz olur’ diye cevap ver-
mek gerekir. Şehir annemizdir. Bakar besler, yedirir 
içirir, büyütür bizi şehir; tıpkı anne gibi... Gerçekten, 
şehir hem bizim annemizdir hem de bebeğimizi 
emziren, çoluk çocuğumuzu bakıp büyüten değil 
midir? 

Bu bakımdan, şehir neyimiz değildir ki! Ekmeği-
miz, aşımız, ekmek teknemiz, evimiz, yuvamız, oca-
ğımız, ailemiz, suyumuz, nefesimizdir... Arkadaşımız, 
dostumuz, yoldaşımızdır... Babamız, dedemiz, toru-
numuzdur... Duygumuz, düşüncemiz, hayalimizdir... 
Şehir, bizim her şeyimizdir. 

Herkes için bir yer olan şehirler, evimizdir. Yaşa-
dığımız onca mutluluğun, hüznün, acının ve hayal 
kırıklığının şahididir şehrin taşları. O taşlar ki, bin-
lerce yıllık hikâyeleri gözeneklerinde saklı tutup, 
sesleri peteklerinde barındırırlar. Kulak verip din-
lemesini bilenler için sesler ve resimler oradadır ve 
erişilebilirdirler.

Yüzlerce yıllar boyunca, binlerce insanın beklen-
tileriyle biçimlenen şehirler, aynı zamanda işimiz ve 
aşımızdır, yani ekmek teknemizdir. Devasa ekonomi-
ler şehirdedir. Milyarlarca iş ve istihdam şehirdedir.

1  Esenler Belediye Başkanı

Diğer yandan şehir bize daha yoğun ve daha 
geniş bir sosyal ilişkiler ağı sunmaktadır. Aile ve 
akraba çevresinin dışında, özellikle sivil toplum 
kuruluşları çerçevesinde, çok daha geniş ve daha 
dolu bir sosyal yaşam sunmaktadır.

Yine, şehirler hayallerimizin gerçekleşme mekân-
larıdır. Öyle ki, çoğumuz geleceğe dair planlarımızı 
ya şu şehirde ya da bu şehirde olacak şekilde hayal 
etmiş, düşünmüş hatta gerçekleştirmişizdir. Şehir, 
bu anlamıyla geleceğimizdir.

Şöyle bir tahayyül edelim: Şehirler olmasaydı, 
bunca nüfus ne yapardı? Şehir bir organizasyon; in-
sanların çok yoğun nüfusla bir arada yaşayabilme 
organizasyonu... Bu, şehir aklıyla mümkün olabildi 
tarihi süreçlerde. Doğrusu, şehir denilen muhteşem

organizasyon, insan soyunu bugüne kadar ge-
tiren olgu oldu. Dolayısıyla; şehir neyimiz olur diye 
sorduğumuzda, aslında kendisine çok büyük bir 
vefa borcu içinde olduğumuz bir şeye dair soru sor-
muş oluyoruz. Bu bakımdan, şehre, bizim içinden

geldiğimiz mazimiz diyebileceğimiz gibi, içine 
doğru gittiğimiz atimiz, istikbalimiz ve de beka-
mızdır dersek hiç abartmış olmayız. Pek çok şehrin, 
dünyadaki pek çok devletten daha eskiye gittiğini 
hatırladığımızda, şehrin geçmiş ve gelecek açısın-
dan ne anlam ifade ettiği daha iyi anlaşılacaktır.

Şehir neyimiz olur sorusunun cevaplarından biri 
de şudur: Şehir, bizim kendimiz olur. Yani, şehir biziz. 
İnsan olarak kendiliğimizi, en çok kültürel, sanat-
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sal, edebî, mimarî ve entelektüel alanlarda Şehir 
neyimiz olur diye sorduğumuzda, aslında kendisine 
çok büyük ortaya koyarız. Kabul edilecektir ki, tüm 
bunlar en yüksek seviyelerine şehir hayatında çı-
karlar. Köyde bir Ayasofya veya bir Selimiye olmaz. 
Kasabada bir Su Kasidesi olmaz. Oralarda bir üni-
versite olmaz; olmaz ki, o üniversitede yeni bir aka-
demik ve / veya entelektüel dalga ortaya çıksın. 
Olmaz, çünkü bütün bu alanlardaki eserler, şehrin 
sunduğu ruh ve imkânlarla olabilmektedir. Şehir 
düşüncedir, düşüncenin üretildiği yerdir. Bu tesadüf 
değildir. Aksine, bizatihi şehrin ruhu, imkânı ve planı 
çerçevesinde ortaya çıkar şehrin insanı. Şehir her 
şeyin büyük olanını çıkarır ortaya; insanın da... Şehir 
bu bağlamda, bizi biz yapan şeydir.

Şehirler, aynı zamanda devletlerimizdir. 
Devletleri nüfus ve iktisadi güçleriyle, üretim ve tü-
ketimleriyle besleyen şehirlerdir. Özellikle, modern 
devletler şehirler üzerine kuruludur dersek hiç yan-
lış olmaz. O kadar ki, günümüzde hem nüfus hem 
ekonomik güç hem de etki açısından devletlerden 

büyük şehirler vardır ve şehirler arası ilişkiler, devlet-
ler arası ilişkileri baskılamaya başlamıştır. Dünya-
yı artık şehirler yönetmeye başlamıştır demek bile 
mümkündür.

Tüm bu ifade edilenler, şehir yöneticilerinin şeh-
re ve şehir sakinlerine nasıl davranması gerektiği 
bağlamında, gönül belediyecilerine çok şey anlat-
maktadır. Gönül belediyeciliği, şehri bu bütünsel-
liği içinde tasavvur etmek zorundadır. Bu sebeple, 
şehrimizin biz olduğunu bilmek ve ona göre hareket 
etmek gerekir.

Bir vefa borcu içinde olduğumuz bir şeye dair 
soru sormuş oluyoruz. Bu bakımdan, şehre, bizim 
içinden geldiğimiz mazimiz diyebileceğimiz gibi, içi-
ne doğru gittiğimiz atimiz, istikbalimiz ve de beka-
mızdır dersek hiç abartmış olmayız. Pek çok şehrin, 
dünyadaki pek çok devletten daha eskiye gittiğini 
hatırladığımızda, şehrin geçmiş ve gelecek açısın-
dan ne anlam ifade ettiği daha iyi anlaşılacaktır.


