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Göç olgusunun, şehirlerde özellikle metropollerde nüfus patlamalarına yol açması kaçınılmaz 
bir sondur. Yeni bir başlangıç ve güzel bir hayata zemin olacak bu yabancı ortamda, insanların 
birbirine dayanması, farklı ve daha karmaşık kuralları öğrenmesinde destek olacak mekanizma-
ların başında sivil toplum kuruluşları gelir. Aslında kırsaldaki imece usulünün, komşuluk hu-
kukunun şehirde sivil toplum örgütlenmesine evrilmesi, şehir yaşamının insanî şartlarda pay-
laşılmasında iyi bir başlangıç noktası teşkil eder. Şehrin düzen, kural ve ritmine uyumlanmada 
kılavuzluk eden sivil toplum kuruluşlarının var olması ve gelişmesini desteklemek, insan odak-
lı ve erdemli yerel yönetimler için vazgeçilmez önemdedir. Gönüllülük anlayışını toplumun ve 
şehir hayatının bütün ögelerine işlemek, gönüllülük esası üzerine bütüncül bir sistem kurmak 
şehri insana ev, insanı şehre sahip yapar. Şehirdeki sivil toplum örgütlerinin varlığı toplumun 
sevgi ile kaynaşmasında, adaIetin her katmanda tesis edilmesinde, çalışan üreten insanın mut-
lu olmasında rol oynar.

Şehre ve şehir içinde olan her şeye dair düşünce üreten dergimizin 13. sayısını kültür ve sanat 
faaliyetlerinin yanı sıra yoksulluk, eğitim, sağlık hizmetleri, aile, çevre, ekoloji, kültürel faaliyet-
ler gibi toplumu yakînen ilgilendiren alanlarda çalışmalarını sürdüren sivil toplum kuruluşlarına 
ayırdık. Şehri geliştiren temel taşlardan biri olan sivil toplum kuruluşlarını akademisyen ve ya-
zarların gözünden geçmişten günümüze sosyolojik olarak inceledik; deneme, makale, röportaj 
ve dosya toplantımızla irdeledik, size ulaştırdık. Çalışmalarımızın ülkemiz şehirciliğine ufuk aç-
masını temenni ediyorum.

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

ŞEHİR-
DEN



2015 senesinde Peru’da gerçekleştirilen Habitat III 
Konferansı’nın sonuç bildirgesinin en dikkat çeken 
yönlerinden biri, şehrin biriken sorunlarına sivil çö-
zümlerin gerekliliğine yapılan vurgudur. 2030 Yerel 
Kalkınma Hedefleri 11.3. maddesi ise şu şekildedir: 
“2030 yılından itibaren, tüm ülkelerde, katılımcı, en-
tegre ve sürdürülebilir bir insan yerleşim planlaması 
ve yönetimi için kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleş-
me kapasitesini artırmak.” Kapsayıcılık adına çizile-
cek dairenin içine alacağı ilk oluşumun sivil toplum 
örgütleri olacağı âşikârdır. 

İletişim teknolojisinde meydana gelen bunca geliş-
meye rağmen insanlık gittikçe birbirinden kopmak-
ta, sosyal medyanın oluşturduğu balonların içinde 
hapsolmaya başlamaktadır. Richard Sennett, Ten ve 
Taş adlı eserinde insanların bir araya gelmesinin öne-
mine dikkat çekmekte, şehirde yaşamanın en önemli 
getirisinin insanların bedenen bir araya gelmesi oldu-
ğuna vurgu yapmaktadır. Oysa günümüz insanı sanal 
ortamlarda bedensiz buluşmalar gerçekleştirmekte, 
dünyayı kendi çevresine ait sosyal balonun içinden 
seyretmektedir. Temas etmeden seyretmek ise yal-
nızlıkları koyulaştırmakta, gerçeklik algısını bozmak-
ta, çaba sarf etmemeye sevk etmekte ve insanın varo-
luşuna sirâyet eden anlamsızlığı büyütmektedir. 

Günümüzdeki insanın yaşadığı çözülmelere, top-
lumların gösterdiği çürümüşlük emârelerine, yer-
yüzünün çeşitli bölgelerindeki eşitsizlik ve den-
gesizliklere karşı anahtar kelimelerimiz yine vakıf 

veya günümüzdeki karşılığıyla sivil toplum olacaktır. 
İnsanın insanî bir hayata kavuşması için hayatın her 
alanında uğraş veren vakıf ya da sivil toplum örgüt-
leri, insanın örgütlü gücünü önemser, birlik ve bera-
berliğin sonsuz imkânlarını bütünleştirir. Bu sayede 
modern insanı, örgütlü, sistemli ve sürdürülebilir ça-
banın erdemi kuşatmış olacaktır. 

Sivil toplum aynı zamanda başkası için üretmek anla-
mına geldiği için çok erdemli bir harekettir. İnsanlar 
bir araya gelirler ve hiç tanımadıkları başka birilerinin 
sorunlarına çözüm üretmeye çalışırlar.

Birçok alanda önemli çalışmalar yapan sivil toplum 
örgütlerinin şehrin sorunlarına yönelik olarak yete-
rince ilgi göstermedikleri bilinmektedir. Bu kurum-
ların aynalarını şehrin sorunlarına çevirmelerinin 
zamanının geldiğini ifade etmek gerekir. İçimizden 
birilerinin şehrin çok küçük gibi görünen sorunları-
na el atması çok faydalı sonuçlar doğurabilir. Büyük 
hayaller kurmak güzeldir. Ama küçük de olsa eyleme 
geçmek ve netice almak daha güzeldir. Zaten dünya 
“ölçek ekonomisi”nden “küçük güzeldir” söylemine 
doğru gitmektedir. 

Şehirlerimizin biriken sorunlarını çözmek için sivil 
toplum örgütlerimizin atacağı küçük adımların ge-
lecek için büyük umutlar doğuracağına olan inancı-
mızla, ele aldığımız bu konunun çözümler sunması 
en büyük dileğimizdir. 

DÜŞÜNCE-
DEN
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Postmodern İdâre Biçiminde Uzlaştırıcı 
Bir Aktör Olarak Sivil Toplum 

Kuruluşlarının Kentsel Planlama 
Sürecine Dâhil Edilmesi

Arş. Gör. Yunus ÇOLAK

Haber

Esenler’in ve İstanbul’un iki 
önemli simgesi olacak Esen-
ler 15 Temmuz Millet Bah-

çesi ve Cumhuriyet tarihinin ilk 
taş camisi Hacı Emsal Avcı Taş Ca-
mii’nin de aralarında bulunduğu 
beş dev eserin açılışını Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
yaptı. 

Tarihî açılışta ilk konuşmayı Esen-
ler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu gerçekleştirdi. Askerî alan-
ların millete açılmasının önemi-
ne dikkat çeken M. Tevfik Göksu, 
“Esenler için anlamlı bir gün, tarihî 
hafızamızda kötü hatıralar bırakan 
olayları telâfî edebilecek önemli 
açılışları bugün Sayın Cumhurbaş-
kanımızın teşrifleriyle yapıyoruz. 
15 Temmuz Millet Bahçesi yak-
laşık 240 bin metrekare büyüklü-
ğünde, içerisinde 12 ayrı ünitenin 
var olduğu, Esenler için çok farklı 
bir anlam ifade eden, yeni bir heves 
ve heyecan olacak.” diye konuştu.

Esenler’in, 15 Temmuz Millet Bah-
çesi’nin yanı sıra dört büyük açı-
lışla daha tarihî bir gün yaşadığını 
vurgulayan M. Tevfik Göksu, “Bir 
başka önemli açılışımız da Cum-
huriyet tarihinin ilk taş camisi ve 
Esenler için tarihî bir önemi olan 

camimizi açıyoruz. Kentsel dönü-
şüm konusunda önemli mesafeler 
kat etmiş bir ilçe olarak, kentsel 
dönüşüme yeni bir ivme kazan-
dıracak Kentsel Dönüşüm Mer-
kezi’mizin açılışını yapacağız. Bü-
yükşehir Belediyemiz tarafından 
kazandırılan katlı otopark, pa-
zar alanı ve parkımızın da açılışı-
nı yapacağız. Gönül şehirlerimizi 
kurarken Esenler halkının bizlere 
verdiği destek ve duayla 31 Mart 
seçimlerinde verdiklere en güçlü 
şekilde İstanbulumuza destek ve-
recek ve kendilerine yakışanı yapa-
caklardır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mevlüt Uysal, “Bugün bura-
da 15 Temmuz Millet Bahçesi’ni 
açıyoruz, Esenler’de devamında 
da yeni eserler olacaktır. Bunları 
hep beraber inşâ edeceğiz. Esenler 
bundan sonraki süreçte ulaşımı, 
kentsel dönüşümü, altında oto-
parkı, üstünde pazar yeri, yanında 
park ve bahçesi olan, modern alan-
ları ile en güzel ilçelerimizden biri 
olacak.” şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Cum-
huriyet tarihimizde ilk defa ta-
mamı taştan, taş ustalarının göz 
nuruyla ve el emeğiyle yapılmış 

olan camimizin açılışını yapıyo-
ruz. Taş camimizin arsasını bağış-
layan, kaynağını temin eden, mi-
marı, mühendisi, işçisi, emeği olan 
herkese ve bu hizmeti bizlere su-
nan Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu ve Bahçelievler Hak 
Vakfı’na teşekkür ediyoruz. Aynı 
zamanda 15 Temmuz Millet Bah-
çemiz de yeni Türkiye’ye ve insan-
larımıza hayırlı olmasını temenni 
ediyoruz.” diye konuştu.

Millet Bahçeleri açmaya devam 
edeceklerini kaydeden Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum, “Bi-
rinci ‘100 Günlük Hükümet Eylem 
Planı’ yüzde 98 başarı oranı ile ta-
mamlandı. İkinci ‘100 Günlük Hü-
kümet Eylem Planı’ çerçevesin-
de ise her ilçemizde en az bir tane 
Millet Bahçesi açmayı planlıyoruz.” 
dedi.

Törende son konuşma Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
yaptı. Meydanı dolduran on binle-
rin alkışları arasında kürsüye gelen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan Esenler’in her zaman vefâlı 
bir ilçe olduğunu belirtti ve “Yaptı-
ğımız yatırımlar, gerçekleştirdiği-
miz projelerle dünün mahrumiyet 
bölgesi olan Esenler, Avrupa ya-
kasının en önde gelen ilçesi hâline 

ESENLER’DE TARİHÎ AÇILIŞ
15 Temmuz Millet Bahçesi ve Cumhuriyet tarihinin ilk Taş Camii’nin de aralarında 
bulunduğu beş dev eserin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
gerçekleştirdi.

Cihan Dinar

geldi. Bugün Esenler yine bir baş-
ka, genciyle yaşlısıyla heyecan, coş-
ku yine Esenler’de.” diyerek sözleri-
ne başladı. İstanbul’un en çok göç 
alan bölgelerinden biri olan Esen-
ler’in nüfusunun yarım milyona 
yaklaştığını ifaden eden Erdoğan, 
yaptıkları projeler ve kentsel dö-
nüşümlerle çarpık kentleşmenin 
büyük ölçüde önüne geçtiklerini 
söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Esen-
ler ve büyükşehir belediyeleri tara-
fından ilçeye kazandırılan 5 önem-
li hizmetin toplu açılış törenini 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Er-
doğan, sözlerine şöyle devam etti: 
“Bunlardan biri, sadece Esenler de-
ğil tüm İstanbul için önemli ve ör-
nek bir proje olduğuna inandığım 
15 Temmuz Millet Bahçesi’dir. Tö-
renden sonra Millet Bahçesi’ne gi-
deceğiz. Anneler, babalar, sizler 
de çocuklarınızla beraber o Millet 
Bahçesi’nde gezineceksiniz. Çev-
reci iktidar, çevreci belediye kim-
dir, bunu göreceksiniz. Çevrecilik, 
belediyecilik, hizmet bizim işimiz. 
Biz bu millete efendi olmaya de-
ğil, hizmetkâr olmaya geldik, far-
kımız bu. Toplamda 240 bin met-
rekare alanda kurulan eserler, 15 
Temmuz Millet Bahçesi. Bisiklet 
ve yürüyüş yolları, piknik alanla-
rı, açık hava etkinlik alanı, spor te-
sisleri, cami, millet kıraathanesi ve 
ikinci bahar kıraathanesinden olu-
şan külliyesi... Meyve, sebze, tıbbî 
bitki bahçeleri, çocuklara, gençlere, 
hanımlara yönelik tesisler, şifâ ve 

gül bahçesiyle, biyolojik göletiyle 
ilçemize, şehrimize yakışan bir hiz-
met. Yatırım bedeli, 55 trilyon lira 
olan millet bahçemizi bugün res-
men hizmete açıyoruz.”

Erdoğan, Esenler Hacı Emsal Av-
cı Taş Camii’nin hizmete açacakla-
rı ikinci eser olduğunu söyleyerek, 
tamamı taş işçiliğiyle inşâ edilen 
bu caminin projesinde Mimar Si-
nan’ın Tophane’deki Kılıç Ali Paşa 
ve Manisa’daki Muradiye camileri-
nin örnek alındığını söyledi. Cami-
nin taş olarak yapılmasının, yazın 
serin, kışın sıcak olmasını sağladı-
ğını ifade eden Erdoğan, bu eserin 
tıpkı örnek alındığı Mimar Sinan 
camileri gibi asırlar boyunca ayak-
ta kalmasını, ümmete hizmet ver-
mesini diledi.

Konuşmaların ardından Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, beraberin-
deki protokol üyeleriyle birlikte, 

Erdoğan 15 Temmuz Millet Bahçe-
si ve Esenler Hacı Emsal Avcı Taş 
Camii’nin yanı sıra Esenler Kentsel 
Dönüşüm Merkezi, Esenler Men-
deres Parkı, Zeminaltı Otopark ve 
Pazar Yeri ile Fevzi Çakmak Par-
kı’nın açılış kurdelesini, İstanbul 
Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil 
Yılmaz’ın duaları eşliğinde, ‘Ya Al-
lah, Bismillah’ diyerek kesti.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, golf aracının şoför kol-
tuğuna oturarak Belediye Başkanı 
Göksu ile birlikte 15 Temmuz Mil-
let Bahçesi’ni gezdi. Millet Bahçe-
si’nde kendi adına bir hatıra çınarı 
da diken Erdoğan, Esenler Bele-
diyesi’nin gençlerin çay-kahve eş-
liğinde sohbet edip kitap okuya-
bildikleri “Sohbetotobüsü”nü de 
ziyaret etti. Erdoğan, ESEV öğren-
cileriyle birlikte “Bana Her Şey Se-
ni Hatırlatıyor” şarkısını söyledi.

Haber

Haber
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ŞehirKitaplığı Abdurrahim Ayar

OSAMER’den Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eserler
Yazar: Süleyman Kaya & Haşim Şahin

Yayınevi: Mahya Yayınları

Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) tarafından Os-
manlı Devleti hakkında mimariden gündelik hayata, beslenmeden ulaşıma, 
sağlıktan okuryazarlığa, maddî kültürden kadınlara ve daha birçok konuya 
ilişkin çeşitli kitaplar yayımlandı.

Kitapların içeriğinde OSAMER tarafından 2015 yılında Osmanlı alanındaki uz-
manları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Osmanlı Araş-
tırmaları Kongresi'nde yayımlanan tebliğlerden yararlanıldı. "Osmanlı'da 
Şehir, Vakıf ve Sosyal Hayat", "Osmanlı'da Yönetim ve Savaş", "Osmanlı'da 
Mimari, Sanat ve Yemek Kültürü, Osmanlı'da Felsefe, Tasavvuf ve Bilim, "Os-
manlı'da Siyaset ve Diplomasi" ve "Osmanlı Üzerine Konuşmalar" adını ta-
şıyan kitaplar, Sakarya Üniversitesi öğretim elemanlarının editörlüğünde 
hazırlandı.

Küreselleşme Sivil Toplum ve İslâm
Yazar: E. Fuat Keyman, Ali Yaşar Sarıbay

Yayınevi: Vadi Yayınları 

Ali Yaşar Sarıbay ile Fuat Keyman'ın derledikleri kitapta yer alan yazılar, kü-
reselleşmenin, sivil toplumun gelişme seyrine kadar, kültürel farklılıkların bir 
arada yaşama tarzlarına etkileri üzerine analizler içeriyor. Kitaptaki yazılar, 
küreselleşme-siyaset-sivil toplum ilişkilerini hem kuramsal hem de Türkiye 
örneğinde tartışırken, özelde, küreselleşen dünyada İslâm ve sivil toplum 
ilişkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. İslâm'ın tevhid ilkesinin, tanım gereği 
içerdiği birleştirici, tekleştirici, monist istemiyle çoğulcu postmodernist si-
vil toplumun bir aradalığı bir çelişki midir? İslâmcı otantiklik söyleminin bir 
türevi olarak ortaya çıkan Medine Vesikası önerisi geri dönüşsüz bir süreç 
olarak sunulan ve sivil toplumsal bir gelişmeye eşlik eden küresel dünyayla 
uyumlu bir öneri midir?" Derlemede yer alan yazılar bu ve bunun gibi soru-
lara yetkin bilim adamları tarafından getirilen farklı yaklaşımları ve tartışma-
ları içermektedir. 

Postmodern Kavşakta Din ve Sivil Toplum  
Yazar: Yasin Aktay

Yayınevi: Tezkire

"Postmodern Kavşakta Din ve Sivil Toplum" adlı eser, din olgusu ve sivil top-
lum kavramlarını geniş bir perspektifle ele alıyor. Kentleşmiş, çoğulcu, kü-
resel ve postmodern dünyada din, gelenek-değişim, din sosyolojisi-dinî sos-
yoloji, teoloji-antropoloji gibi kavramlar ve sivil toplum devlet ilişkisi kitapta 
ele alınan temel konular... Kitapta sivil toplum kavramına dair literatür özet-
leniyor; sivil toplum-devlet ilişkisi, bağımlılık, dışsallık ve karşıtlık boyutlarıy-
la tartışılıyor. Aktay'a göre, sivil toplum kavramı siyasal katılımla doğrudan 
ilişkili ve sivil toplum kültürünün yükselişi,"Ortak alanın inşâsını amaçlayan 
tipik vatandaşlık davranışı" olarak "siyaseti" siyasal kültürü siyasal bilinci de 
yükseltecektir. 

ŞehirKitaplığı
Sivil Toplum: Farklı Bakışlar
Yazar: Kolektif

Yayınevi: Kaknüs Yayınları

İster eleştirel isterse taraftar tavır almış olalım, inkâr edilemeyecek nokta, global-
leşmenin yol açtığı toplumsal değişimin tüm boyutlarıyla incelenmeye, normatif 
parametrelerinin ortaya konulmaya ihtiyacı olduğudur. Zîra 1980'lerden itibaren 
sivil toplum kavramının varlık ve etkinlik alanı giderek genişleyerek global dünya-
nın temel tartışma nesnelerinden biri hâlini almış, başka bir ifadeyle küreselleş-
miştir. Bu süreçte sivil toplumun zaman zaman siyâsî, stratejik, metafizik kullanı-
mı da gündeme geldi. Eş zamanlı olarak kavrama eleştirel bir bakış açısı da ortaya 
konmaya başlandı ve alternatif arayışlar geliştirildi. Sivil Toplum: Farklı Bakışlar, 
sivil topluma ilişkin alternatif/eleştirel yaklaşımları, farklı zeminlerde irdeleyerek 
sivil toplum kavramının yan anlamlarını da gündemimize sokuyor.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde İstanbul
Yazar: Erol Güngör

Yayınevi: Altınordu

Yazar Erol Güngör bu kitabının hikâyesini şu satırlarla dile getirmektedir. "14 yıl 
kadar önce Prof. Mümtaz Turhan'ın yanında pek genç ve hevesli bir asistandım. 
O tarihlerde Prof. Turhan, kültür faaliyetlerine yardım etmek isteyen bir bankanın 
mâlî desteğini sağlayarak Türk kültür tarihî üzerinde geniş bir araştırma yapmak 
ve kültür değişmelerini tarih içindeki gelişme seyrine göre incelemek istiyordu. ... 
İşte Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi üzerindeki çalışmalarım o alâkanın bir neticesi-
dir. Ben  tarihçi değilim, bu yüzden Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nin karşılaştırma-
lı ve tenkitli bir basımını yapmak, hem ilgimin hem de bilgimin ötesindedir. Ben 
sadece Türk kültür tarihini araştıran bir sosyal psikolog olarak, 17. yüzyıl Türk ha-
yatının en kıymetli kaynaklarından birinin metnini sunmak istiyorum. Sözü uzat-
maktansa sizleri Evliyâ Çelebi ile baş başa bırakmak daha iyi olur." 

Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi
Yazar: Lütfi Sunar

Yayınevi: İLKE Derneği

İLKE Derneği bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) gönüllü 
kuruluşlar alanında var olan sorunlar, yeni gelişmeler ve geleceğe hazırlık kap-
samında veriye dayalı bulgular ve tespitler ortaya koymak, çözüm önermek ve 
farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi araştırma ve yayın faaliyeti yürütmekte-
dir. Bu kapsamda ilk araştırmamız İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Lütfi Sunar'ın gerçekleştirdiği, "Türkiye'de İslami STK'ların Kurumsal Ya-
pı ve Faaliyetlerinin Değişimi" adlı nitel araştırmadır.

Bu araştırmada son yirmi yılda İslâmî STK'ların yapı ve faaliyetlerinde yaşanan 
değişim ortaya konulmaktadır. Araştırma bulguları bize İslâmî STK'ların faaliyet 
alanları, örgütlenmeleri, ilişkileri, mâlî kaynakları ve görünürlük gibi alanlar ba-
kımında sosyolojik ve yapısal değişim geçirdiklerini/geçirmeye devam ettiklerini 
göstermektedir.
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itap, 2015 yılın-
da kurulan Sakar-
ya Üniversitesi Os-
manlı Araştırmaları, 
Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi 

(OSAMER) tarafından düzenlenen 
Uluslararası Osmanlı Araştırmala-
rı Kongresi’nde sunulan tebliğler-
den seçilerek hazırlanmıştır. 

Kitapta genel bir bakış veya giriş 
kabilinden çalışmalar olduğu gi-
bi belli alanlarda daha detay ve 
derinlikli bilgiler sunan çalışma-
lar da bulunmaktadır. Öncelikle 
“Osmanlı’da Şehir, Vakıf ve Sosyal 
Hayata Medhal” başlamakta, “17. 
yüzyılda Osmanlı Sarayında Sağ-
lık ve Temizlik” başlığıyla sona er-
mektedir. Şunu belirtmek gerekir 
ki dosya konusunun Şehir ve Va-
kıf olması dolayısıyla kitaptaki bü-
tün çalışmaları tanıtmaktan ziyâ-
de vakıfla ilişkili olanları tanıtmayı 
amaçlamaktayız. 

Kitapta şehirler ve şehir tipolo-
jisi olduğu gibi şehirli tipi de yer 
almaktadır. Mehmet Berk Yaltı-
rık’ın “Eski İstanbul Kabadayısı 
Figürü ve Bir Şehrin Yaşadığı De-
ğişimler” isimli tebliği kabadayılar 

konusunu anlatmaktadır. Kaba-
dayı üzerinden şehrin değişen yü-
zü görünür kılınmaktadır. Dönem 
olarak 19. ve 20. yüzyıl seçilen ça-
lışmada, bizi çok ilginç ve önemli 
bir nokta bekler: Kabadayılar, bir 

K

“Ahi ol kişidir ki, yedirdiğine içirdiğine İsevî mi Musevî mi 
ateşgede mi bakmaz.”
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nevi halk polisidir. Bu sebeple on-
lar, öyle serserilik ve külhanbeyliği 
ile karıştırılmamalıdır. Konu doğ-
rudan vakıflarla ilgili olmamakla 
birlikte sivil bir insan tipinin top-
lumsal faydasına değinmesi dolayı-
sıyla adı konmamış bir gönüllülük 
gibi durmaktadır. Çalışmanın diğer 
önemli bir katkısı ise konunun suç 
tarihî ve kültür tarihî açısından da 
ele alınmış olmasıdır. 

Kabadayının “harp ve darp ada-
mı” mânâsını öne çıkaran ve zıttı 

olarak “külhanbeyi,” “kopuk” tabir-
leri gösterilmiştir. Osmanlı’da ister 
câhil ister okumuş isterse ayak ta-
kımı olsun mahalleden çıkan kaba-
dayılar kendi aralarında ve toplum 
tarafından kabul gören teamülle-
rine riayet ettikçe mahallenin asa-
yişini ve güvenliğini sağlayan sivil 
polis örgütü gibi algılanmışlardır. 
Bu tip insanlar, seksenli yıllara ka-
dar devam etmiştir. Bunlar, her ne 
kadar toplumda az çok muteber ol-
salar da bazı özellikleriyle de ken-

dilerinden çekinilen veya rahatsız 
olunan tiplerdir. Meselâ hasımla-
rını sindirmek için sokaklarda nara 
atmaları gibi. Her ne kadar kavga-
dan ve gerekirse adam öldürme-
den çekinmeyen, omuzlarında asılı 

duran ceketleri ve yumurta topuk 
sivri burun kunduraları ile özdeş-
leşen tiplerse de mahalleli tara-
fından kendilerine zarar vermeye-
cekleri konusunda güven oluşmuş 
gruplardır. Onlar da itibarları-
nı sürdürmek için belli kurallara 
uymuşlardır.

Çalışmada iki tip örgüt ve örgüt 
üyeleriyle de karşılaştırma yapıl-
mış ve kabadayılar bunlardan ay-
rı tutulmuştur. Birisi mafya, diğeri 
ise külhabeyi tipidir. Külhanbeyi; 
kimsesiz insanları veya suça mey-
yal kimseleri etraflarında tutup ge-
rek yasal gerekse yasa dışı men-
faatler elde ederek onları kendi 
aralarında paylaşırlar. Bir nevi suç 
çetesidir. Toplum tarafından kabul 
görmez ama kendilerini toplumun 
içinde görme tutmaya çalışırlar. 
Kabadayılar ise kapısında adamla-
rı olan tipler olsa da örgütsel değil 
bireyseldir. Toplum içinde itibarı 
olan kimselerdir. 

Çalışmada Osmanlı Dönemi’nde 
orta çıkışlarına kadar giden süreç 
bugüne kadar da getirilmektedir. 
Tarihî süreç içinde yaşananlar ve 
onların geçirdiği dönüşümlere de 
değinilmektedir.1 

Kitabı ilginç ve değerli kılan bir 
yönü de sadece belli bir dönem 
ve şehir ve bakış açısı üzerinde sı-
nırlandırılmamış olmasıdır. Do-
layıyla hem akademik hem de ge-
nel okuyucuya çok farklı dönem 
ve bölgeler hakkında bilgi ve fikir 
edinme imkânı sunmaktadır. Gül-
can Avşin Güneş ile Hasan Hüse-
yin Güneş’in çalışmaları, 16. yüz-
yıla ait Kudüs’teki bir nüsha olan 
vakıf tahrir defteri üzerinde ince-
leme yaparak şehirde hüküm sü-
ren Eyyubî, Memlük ve Osmanlı-
lara ait vakıfları tespit etmektedir. 
Vakıfları tespit etmekle kalmayan 
araştırmacılar, vakıflar üzerinden 
şehrin tarihsel çizgisini veya ha-
fızasını ortaya koymaya çalışıyor-
lar. 342 no’lu Kudüs Evkâf ve Em-
lâk Tahrîr Defteri’nde toplam 95 
adet vakıf ve 54 adet de emlâk kay-
dı bulunmaktadır. Vakıf sahipleri-
nin yer aldığı tabloda padişahtan 

Mahalleden çıkan 
kabadayılar kendi 

aralarında ve toplum 
tarafından kabul 

gören teamüllerine 
riayet ettikçe 

mahallenin asayişini 
ve güvenliğini sağlayan 

sivil polis örgütü gibi 
algılanmışlardır.



ve devlet büyüklerinden adını bu-
gün unuttuğumuz toplumun ileri 
gelen bireylerine varana kadar her 
kesimden insanın adının geçtiği 
görülmektedir. Bazı vakıflarda be-
lirli alanlarda uzmanlık eğitimine 
tahsisat görülürken bazı vakıflar-
da çocuk eğitimlerine ayrıldığı gö-
rülmekte; bazı vakıfların sûfîlere 
tahsisatları göze çarpmaktadır. Ta-
bi bunlara benzer özel amaçlı vakıf-
lar olduğu gibi halkın ihtiyaçlarına 
mahsus vakıflar da bulunmaktadır. 

Adı geçen defterde hangi döneme 
ait oldukları tespit edilemeyen va-
kıflar bulunmakla birlikte, tespit 
edilen vakıflara göre bakıldığında 

Kudüs’te en çok Memlükler Döne-
mi’nde vakıf kurulduğu görülmek-
tedir. Tabi bu çokluğun kurulan 

vakıfların sayısına dayandığını ha-
tırlatmak gerekir. Memlükler 28, 
Osmanlılar 15 ve Eyyûbîler ise 9 
vakıf kurmuş görünmektedir. Ça-
lışmada 16. yüzyıla ait bir başka 
eserden daha sunulan istatistikî 
verilere göre; Osmanlı vakıf sayı-
sı 292, Memlük vakıf sayısı 111, 
Eyyûbî vakıf sayısı ise 34 olarak 
görünmektedir.2 

Kitapta yer alan bir konu var ki Os-
manlı’nın son dönemde bile nasıl 
bir imparatorluk aklına ve tavrı-
na sahip olduğuyla ilgili bilgi ver-
mektedir. Hüseyin Çınar ve Fa-
ruk Yavuz’un hazırladığı bölümde 
Tanzimat sonrasında gayrimüslim 
Osmanlı tebaası ile ecnebilere va-
kıflardan ayrılan tahsisatlar hak-
kındadır. Birçok Avrupa devletle-
rinin temsilciliklerinin de muhtelif 
tahsisattan istifade ettiğini gös-
termektedir. Vakıfların şehrin ve 
toplumun yapılandırılmasında, 
geçiminde vs. fonksiyonu; vakıf-
ların tebaaya hangi şartlarda kira-
landıkları ve bu konudaki yeni ge-
lişmelerden bahsedildikten sonra 
Tanzimat sonrası 1867’de ecne-
bilerin de yararlanmasına müsa-
ade eden yasaya değinilmektedir. 
O tarihe kadar ne ecnebiye ne de 
Osmanlı tebaalığından çıkan kim-
selere kiralama ve mülkiyet hakkı 

Vakıflarda belirli 
alanlarda uzmanlık 
eğitimine tahsisat 

görülürken bazı 
vakıflarda çocuk 

eğitimlerine ayrıldığı 
görülmekte; bazı 
vakıfların sûfîlere 
tahsisatları göze 

çarpmaktadır.

Bezmiâlem 
Vakıf 
Üniversitesi
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bulunmamaktadır. Vakıflara ait 
emlâkın kiralanmasının temel se-
bebi ise vakfın amacını yerine ge-
tirecek akarın sağlanmasıdır. Da-
ha uzun süreli kiralamalarda kamu 
yararına dönük faaliyetlerin şart 
olarak koşulduğunu da belirtmek 
gerekir. Bunlar arasında kilise gibi 
dinî yapıların da olduğunu unut-
mayalım. Meselâ  Sultan II. Baye-
zid Vakfı’na ait Beyoğlu’nda bulu-
nan Katolik Mektebi arsasıdır. Bu 
arsayı Duzoğlu Ailesi kiralamış ve 
Hazreti Meryem adıyla okul inşâ 
etmiştir. Burada Katolik ailelerin 
kız çocukları okuyacak ve kadınla-
ra mahsus sanat ve hüner eğitimi 
göreceklerdir. Aranohi binti Du-
zoğlu tarafından sunulan bu talep 
ilgili makamlardan padişaha kadar 
çıkmış ve padişah onayıyla kabul 
edilmiştir. Kayıtlardaki detaylar-
la birlikte birçok örneğine yer ve-
rilen, hem Müslim hem de gayri-
müslim tebaanın dinî ve kültürel 
faaliyetlerine imkân tanıyan bu 
uygulamalarda dikkatimizi çeken 
en önemli nokta, hem vakfa hem 
de kamuya faydalı olmasıdır.3 

Mehmet Doğan tarafından hazırla-
nan tebliğde ise Rumeli Beylerbey-
liği yapmış olan Kaçanikli Mehmet 

Paşa’nın Üsküp’te yaptırdığı kül-
liyenin 1609 tarihinde hazırlan-
mış vakfiyesi ele alınmaktadır. Bir 

şehrin her yönüyle bir vakıf ara-
cılığıyla nasıl ihyâ edildiği çok net 
görülmektedir. Günümüze ulaşa-
mayan vakfın camii, mektep kü-
tüphane gibi yapıları ve bunlara 
sürekli kaynak sağlayan çeşitli şe-
hir, kasaba ve köylerde bulunan 
arazi, dükkân ve değirmen gibi 
akar noktalar göz önüne serilmek-
tedir. Bölgenin sosyo-ekonomik 
yapısını da ortaya koymaya çalı-
şan bu tebliğ, Osmanlı vakıf anla-
yışının hem mekânı hem de insanı 
kendi imkânlarıyla nasıl ihyâ etti-
ğini ve veren el’in gerçek anlamda 

Osmanlı vakıf 
anlayışının hem mekânı 

hem de insanı kendi 
imkânlarıyla nasıl ihyâ 
ettiğini ve veren el’in 

gerçek anlamda nasıl bir 
uygulama olduğunu

göstermektedir.

Atik Vâlide 
Camii, 
Üsküdar

Beyazıd 
Meydanı



nasıl bir uygulama olduğunu gös-
termektedir. Bugün himmete 
muhtaç insanlardan gönüllü/gö-
nülsüz yardım toplayan zihniyetle 
Osmanlı’nın etrafındaki insanlara 
el açmak yerine onların açılan el-
lerine el uzatan vakıfları arasında 
bir uçurum bulunduğu fark edil-
mektedir. Özellikle zengin ve sis-
tematik bir inşâ ve ihyâ faaliyetine 
dikkat çeken Doğan; din, dil, ırk, 
mezhep gözetmeden yürüyen bu 
sistemli yapının ana taşıyıcı unsu-
ru olarak vakıfları göstermektedir. 

Kaçanikli Mehmed Paşa’nın Üs-
küp ve Kaçanik civarında vakfa 
bağışladığı mal varlığı şunlardır: 
Müştemilatıyla birlikte oturdu-
ğu ev, 2 çiftlik, bağ, bahçe ve ça-
yırlar, 4 han, 4 fırın, 29 bab değir-
men, 8 bab dükkan, 20 bekâr odası 
vesair mülkleri. Bunlardan başka 
1.200.000 akçelik naktini de vak-
fetmiş; insanların faize bulaşma-
ması için para vakfı statüsünde 
hizmet görmüştür. Ödeme gücü 
olan, ihmalkâr olmayan tüccarla-
ra paradan borç vererek üretime ve 
istihdama katkı sunmaya çalışmış-
tır. Kendi vakfında da çalışan 21 
kişiye istihdam sağlamıştır.4 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz 
ki, kitaptan yapmış olduğumuz 
doğrudan şehir ve vakıfla ilgili ça-
lışmalarda şehrin oluşumunda, 
gelişiminde; insanların istihda-
mında ve eğitiminde vakıfların 
son derece büyük rolleri olmuş-
tur. Herkesten önce iktidar tem-
silcileri bu iradeyi çok net gös-
termişler ve sistemi neredeyse 

vakfetme üzerine kurmuşlardır. 
Dolayısıyla devlet büyüklerinin 
zenginliği de bir şekilde toplum 

yararına dönüştürülmektedir. Top-
lum bir bütün olarak Osmanlı’dır. 
Dolayısıyla hiçbir ayrım gözetme-
den bütün Osmanlı toprağı bu sis-
temden faydalanmıştır. Bunun al-
tında yer alan ırka, bölgeye, dine, 
mezhebe veya cemaatlere daya-
lı âidiyetler engel değildir. Fayda-
lanmak için Osmanlılık üst kimliği 
yeterlidir. Bugün en çok da kay-
bedilen üst kimliğe ihtiyaç var di-
yebiliriz. Vakıflar bunun için çaba 
göstermeli ve imparatorluk aklını 
devralmalı ve sürdürmelidir. 

Değerlendirmemizi yıllar önce 
okuduğum ahiliğin şu tanımıyla 
bitirelim: “Ahi ol kişidir ki, yedirdi-
ğine içirdiğine İsevî mi Musevî mi 
ateşgede mi bakmaz.” 

Şehrin oluşumunda, 
gelişiminde; insanların 

istihdamında ve 
eğitiminde vakıfların 

son derece büyük rolleri 
olmuştur. Herkesten 

önce iktidar temsilcileri 
bu iradeyi çok net 

göstermişler ve sistemi 
neredeyse vakfetme 

üzerine kurmuşlardır. 

Kaynaklar
1 Mehmet Berk Yaltırık, “Eski İstanbul Kabadayısı Figürü ve Bir Şehrin Yaşadığı Değişimler”, Osmanlı’da Şehir Vakıf ve Sosyal 

Hayat, OSAMER, ed. Kerim İlker Bulunur vd., Mahya Yayıncılık, İstanbul 2017, ss. 83-97. 
2 Gülcan Avşin Güneş, Hasan Hüseyin Güneş, “XI. Yüzyıl Kudüsü’nün Vakıfları Bir Osmanlı Şehrinin Tarihsel Vakıf Ağı”, 

Osmanlı’da Şehir Vakıf ve Sosyal Hayat, OSAMER, ed. Kerim İlker Bulunur vd., Mahya Yayıncılık, İstanbul 2017, ss. 99-123.
3 Hüseyin Çınar, Faruk Yavuz, “Osmanlının Son Döneminde Yabancı Devlet Temsilciliklerine ve Gayrimüslim Tebaaya 

Vakıflardan Yapılan Tahsisatlar”, Osmanlı’da Şehir Vakıf ve Sosyal Hayat, OSAMER, ed. Kerim İlker Bulunur vd., Mahya 
Yayıncılık, İstanbul 2017, ss. 125-152.

4 Mehmet Doğan, “Balkanların İmar ve İhyasına Bir Katkı: Kaçanikli Mehmet Paşa Vakfı”, Osmanlı’da Şehir Vakıf ve Sosyal 
Hayat, OSAMER, ed. Kerim İlker Bulunur vd., Mahya Yayıncılık, İstanbul 2017, ss. 171-191.
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003 yılında Türkiye 
Yazarlar Birliği, ge-
leneksel olarak dü-
zenlediği Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şö-
lenini, Fransa’nın 

Strasburg şehrinde gerçekleştir-
mişti. Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesinin de bulunduğu bu kadim 
şehirde, birçok Türkiyeli vatandaşı-
mızın bulunması bizi sevindirmiş-
ti. Fransızlarla İngilizler arasında 
meşhur Yüz Yıl Savaşları’na sahne 
olmuş bu şehri, onların rehberli-
ğiyle daha yakından tanıma imkâ-
nı bulmuştuk. Savaşa Almanların 
da müdâhalesi sonrasında, bazen 
Almanya bazen de Fransa hudutla-
rında kalan şehir, şimdilerde artık 
Fransa’nın önemli merkezlerinden 
birisidir.

Şehir ve STK’lar üzerinde düşü-
nürken, Strasburg’un bana anlattı-
ğı, o kadar değerli konumlanışı var 
ki asla değinilmeden geçilemezdi. 

Şehirde Fransa’nın ikinci en büyük 
katedrali, Notre-Dame bulunmak-
tadır. Yapımına Miladi 1015’te baş-
lanıp ancak 1439’da tamamlanan 

bu muhteşem mimari şaheser hak-
kında Victor Hugo, “dev ve na-
rin katedral” yakıştırması yap-
mıştır. Yüksekliği tam yüz kırk iki 

2

İnsan teki biricik yaratılmıştır. Biriciklerin her birisinin 
zevkiselimi, karakteri, mizacı, çeşnisi ve rengi, şehrin muhtelif 
bölgelerinde hayâtîyet bulmalıdır. 

Sultan 
Ahmet Camii
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metre olan bu yapı, 1874 yılına ka-
dar dünyanın en yüksek mimari 
eseri unvanına sahipmiş. 

Bizim bahsimiz bakımından bu 
mimari şaheserin en önemli özel-
liği şudur: 1439 yılında tamamla-
nınca, şehrin en büyük sivil top-
lum kuruluşu saydığım belediye 
meclisi toplanıp bir karar almış. 
Strasburg’da bu tarihten sonra in-
şâ edilecek hiçbir yapı, Notre-Da-
me Katedrali’nden daha yüksek ol-
mayacaktır. 2003 yılında yani tam 
beş yüz altmış dört yıl sonra, bu şe-
hirde söz konusu katedralden daha 
yüksek bir yapı yoktu. 

Kanaatim odur ki yalnızca bu ör-
nek bile bütün şehirlerin en bü-
yük STK’sı saydığım belediyeler 
ve onların meclislerine rehberlik 
etmeye kâfi gelecektir. Biliyorum, 
belediyeleri birer resmî kurum sa-
yanlar itiraz edecekler ve STK’la-
rın aslında resmî kurumlar dışında 
kalan ve bağımsız çalışan örgüt-
lenmeler olduğunu söyleyecek-
lerdir. Ancak militarist geçmişleri 
köklü, askerî ve polisiye bürokra-
sisi insanlar üzerinde olduğundan 
fazla egemenlik kurmuş görünen 
toplumlarda belediyeler, nispeten 
halklarına daha yakın durmaya 
yatkındırlar.

Elbette bu mesele tartışılabilir an-
cak benim başlığımdan hareketle 
bu hususta söyleyeceklerime Stras-

burg üzerinden iki katkım daha 
olacak. Şehri dolaştıran Türkiyeli 
arkadaşlarıma rastladığım her şeyi 
sorup öğrenmek arzusuyla dolaşır-
ken, şehirde tek bir tane bile üni-
formalı insan görmeyince sormuş-
tum. Askerler, kolluk güçleri ve 
hatta belediye çalışanlarının, da-
ha ziyade sivil kılıklarda dolaştık-
larını söylemişlerdi. Hatta verdik-
leri bir örnek dikkatimi çekmişti. 
Merkezdeki bir binanın askerlere 
ait olduğunu işaret etmişlerdi. An-
cak kapısının karşısında içeriye gi-
rip çıkanları bir müddet izleyince, 
orada da tek bir üniformalıya rast-
lamamak beni şaşırtmıştı.

Muhtemelen illa ki üniforma-
lı kimseler bulunmaktaydı bu şe-
hirde de. Meselâ itfaiyeciler, am-
bulanslar ve çalışanları, ne var ki 
biz onlara rastlamadık. Üniforma-
ya dair bütünlüklü bir alerji sahibi 
değilim elbette. Ancak üniformaya 
düşkünlüğün mutlaka bir hududu 
olması lazım geldiğini ısrarla dü-
şünenlerdenim. Bütün insanların 
İlâhî Dokunuş (İlâhî Ruh üflenme-
si) sonucu biricik yaratıldığına ina-
nanlar, onların tek tipleştirilmesi 
hususunda da hassas davranmak 
durumundadırlar. 

İmam Gazâlî’nin harika değerlen-
dirmesini hatırlarsak der ki: “Biz 
Peygamber’e benzemekle değil, 
O’nu örnek almakla sorumluyuz.” 
Hazreti Peygamber’i bile taklit de-
ğil takip etmekle ödevli toplumlar, 
üniforma düşkünü olamazlar. Bir 
rozetin arkasına sığınarak kimlik 
ibrazı yapanların kişilikleri geliş-
memiş demektir. Her bir insan te-
ki bizzat bir kişilik sahibi olmakla 
sınanmaktadır yeryüzünde.

Sivil Toplum Kuruluşu tanımla-
masına en uygun örneklerin ba-
şında, Hazreti Peygamber’in, ken-
disine, daha İlâhî vahiy gelmeden 
önce aralarına katıldığı, Hılf ’ül Fü-
dul adlı erdemlilerin birliğini saya-
biliriz. Her ne kadar sonradan bir 
parti kimliği kazanarak, resmî bir 
örgüte dönmüş bulunsa da İttihat 
Terakki Cemiyeti, başlangıçta STK 
mahiyetinde idi. Mehmed Âkif de 

Bütün insanların İlâhî 
Dokunuş (İlâhî Ruh 
üflenmesi) sonucu 

biricik yaratıldığına 
inananlar, onların 
tek tipleştirilmesi 

hususunda da 
hassas davranmak 
durumundadırlar.

Victor Hugo

Eyfel Kulesi, 
Paris



katılsın diye davet edilmişti. Ancak 
örgüte üye olanların, verilen her 
emre kayıtsız şartsız itaat edeceği-
ne dair yemin etmesi istenmektey-
di. Mehmed Âkif buna hemen iti-
raz ederek “Ben ancak maruf olan 
emirlere uyarım.” şerhini koymuş 
ve kendisi için bahsi geçen yemin 
değiştirilmişti.

Resmî ve gayriresmî ayrımına dâi-
ma soğuk bakan birisiyim. İslâmî 
oluşumların böylesine keskin hat-
larla birbirinden uzaklaştırılama-
yacağını düşünüyorum. Ancak ne 
var ki kurallarının çoğunu kendi-
mizin koymadığı mevcut toplum-
sal yaşama modeli, bizi de kuşat-
mıştır; aynı geminin içerisindeyiz. 
Mevcut şartlar altında da en iyiyi 
aramak bizim ödevimizdir. Bu an-
lamda belediyeleri STK’ların dışın-
da tutarsak, muhtelif ama hayırlı 
amaçlarla oluşturulmuş STK’ların 
şehirlerde nasıl bir rolü olabilir, na-
sıl bir rolü olmalıdır? 

Her STK’nın ister istemez bir ta-
belası ve flaması bulunmaktadır. 
Önemli olan bu flamaların ve ta-
belaların, şehrin asıl flamasını bas-
tırmaya çalışmaması hatta onun 
gölgesi altında faaliyetini sürdür-
mesidir. Her STK kendi karakte-
rini şehre yapıştırmaya kalkışır-
sa, büyük kaos doğar. Söz gelimi 
Türkiye’de kimi STK’ların kendi-
lerine sağlanan bağımsızlık zırhı-
na bürünerek, şehrin yönetimine 
destek olmak yerine köstek olduk-
ları görülmektedir. Böylesi bir du-
rumda şehre, bahsi geçen STK’nın 
üniforması giydirilerek, tek ren-
ge büründürülecek, şehir tek 
tipleştirilecektir.

Hâlbuki şehir sahici bir mozaik ol-
malıdır. Nasıl ki daha önce zikre-
dildiği gibi insan teki biricik ya-
ratılmıştır, denilmişti; işte bu 
biriciklerin her birisinin zevki se-
limi, karakteri, mizacı, çeşnisi ve 
rengi, şehrin muhtelif bölgelerinde 
hayâtîyet bulmalıdır. Bu anlamda 
STK’lara büyük görev düşmekte-
dir. Elbette flamalarını değil eleş-
tiri ve taze fikirlerini öne sürerek.

Üniformalı kentler, kişilikli şehirler 

dedik. Benzerlerin bir aradalığı 
kentleri oluşturuyor. Farklılıkla-
rın, başkalıkların, çeşninin, moza-
iğin varlığı, hem çok kültürlülüğü 
hem çok hukuklu, hem çok farklı 
kişilikli insan topluluklarının yaşa-
dıkları şehirleri var kılar. Onlar her 
bir santimetre karesine başka bir 
dokunuşla birbirini okşayan karak-
terlere kapı aralar. Folklor ile şehir 
arasında asla ihmal edilemeyecek 
bir alaka vardır. Bütünlüklü bir ba-
kışla folklorun, beraberinde türkü-
lerin, şehirlerdeki üslup, dil karak-
teri ve lehçe ile irtibatı, bize şehir 
ve ahâlisi hakkında tarihî belgeler 

sunmaktadır. Düşünün bir Urfa 
türküsü ile Harput yâhut Kerkük 
benzerliğini. Bir de yine aynı türkü 

ile Denizli türküleri arasındaki far-
kı. Şehir işte böyle bir kişilik ve 
kimlik sahibi âdeta canlı bir orga-
nizmadır. Onu birbirine benzeyen 
kent yâhut metropole çevirdiğiniz-
de bu kişiliğini yitirecektir. 

Şair Cahit Koytak, “Şehir, kalaba-
lıkların değil, komşuların yaşadığı 
mekândır.” diyor. Oysa bugün in-
sanların yaşadığı, özellikle ve maa-
lesef Türkiyeli şehirlerin her birisi, 
artık birer metropole dönüşmüş-
tür. Çirkin ve gayriinsanî yapılaş-
malar sonrasında, mahalleyi ve 
komşuları yitirmiş insanların ya-
şadığı mekânlar oluşmuştur. İnsa-
nın insana fiziken her ân istemsiz 
biçimde dokunduğu ama ruhen en 

Şehir sahici bir mozaik 
olmalıdır. Nasıl ki 

daha önce zikredildiği 
gibi insan teki biricik 

yaratılmıştır, denilmişti; 
işte bu biriciklerin her 
birisinin zevki selimi, 

karakteri, mizacı, çeşnisi 
ve rengi, şehrin muhtelif 

bölgelerinde hayâtîyet 
bulmalıdır.

Cahit Koytak

Notre Dame 
Katedrali, 
Paris
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az o oranda uzak düştüğü günlere 
varıldı. Kim kimdir bilinemez hal-
dedir. Kişilik aramak bir yana, kim-
liklerin bile yitip gittiği, her şeyin 
rakamlarla tâdat edildiği günlere 
gelindi. 

İşte tam bu sebeplerle birer STK 
olarak hemşeri dernekleri, nispi 
anlamda belli bir öznel ruhu ya-
şatma çabası içerisindedir. Daral-
tılmış bir nostaljiden öteye geç-
meyen bu ve benzeri oluşumlar, 
insanların kalbine minik su zerre-
cikleri serpse de, sonuç pek değiş-
memekte ve meselâ yeni nesiller 
bakımından bunun da bir anlamı 

kalmamaktadır. Çünkü onlar, ya-
ni metropol dediğimiz mekânlarda 
doğan çocuklar, artık bu anlamda 

bir yerellik, âidiyet ve mensubiyet-
ten habersiz ve çaresizce duyarsız-
dırlar. Beklenir ki onlara yeniden 
bu ruhu katacak ciddî, kültür, sa-
nat meşguliyeti bulunan STK’lar 
oluşsun.

STK’ların birer iyilik hareketi ola-
rak doğanlarını biliyoruz. Ama on-
ların da çok yüksek ahlâklı insanlar 
tarafından yönetilmediklerinde, 
birer üniformalı, flamalı övünç ku-
rumlarına dönme tehlikesi her za-
man mevcuttur. Bir iyilik hareketi 
esnasında, dikkat edilirse, sağla-
dıkları iyiliği, çoğu kere flamaları-
nın gölgesine, tabelalarının görün-
tüsüne kurban edebilmektedirler. 

Aslına bakılırsa STK dediğimiz 
oluşumlar, çoğu kere, mahalle ve 
komşulukları ortadan kaldıran de-
vasa kentlerdeki küçük vicdan sız-
lamalarına karşılık gelmektedir, 
daha doğrusu gelmelidir. Elbette 
başlangıçta iyi niyetle ilk adımı atı-
lan ve devletin ihmal ettiği alanla-
rı doldurmaya çalışan bu örgütler, 
zaruretten ve ihtiyaçtan doğmak-
tadır. Geçmişin Müslüman şehir-
lerinde tekke ve zâviyeler, Bacı-
yan-ı Rum ve Ahi Teşkilatları bu 
vazifeyi görmekteydi. Devletlerin 
eksik bıraktığı, ihmal ettiği, göz-
den kaçırdığı kısmen maddî, ek-
seriyetle de mânevî ihtiyaçları do-
yurabilmek maksadıyla, insanlar 

STK dediğimiz 
oluşumlar, çoğu kere, 

mahalle ve komşulukları 
ortadan kaldıran devasa 

kentlerdeki küçük 
vicdan sızlamalarına 
karşılık gelmektedir, 

daha doğrusu gelmelidir.

Dolmabahçe 
Sarayı,

İstanbul

Safranbolu, 
Karabük



oralarda, belli bir tatmin arayışına 
girmekteydiler. 

Bir insan topluluğunun mesken 
tuttuğu büyük merkezlere şehir 
diyorsak, o merkezin sorumlusu, 
önceki adıyla başındaki kişi Şehir 
Emini olan, belediyelerdir. Emni-
yetin, sükûnetin, güvenliğin so-
rumlusu demektir bu. Belediyele-
rin yeni zamanlardaki şehirlerde 
üç türlü çabası, çalışması söz ko-
nusudur. Öncelikle şehrin alt yapı 
sorununu çözmek gelir. Bunu ister 
istemez yapmaktadırlar. Ardından 
sosyal sorumluluk gelir ki şehirde 
yaşayan her ferdin derdiyle dert-
lenmekten geçer. Üçüncü ve bizim 
konumuz bakımından diğer önem-
li bir ödevi ise kültür ve sanat ala-
nındadır. Bu alandaki çalışmaların 
ortağı, şehirdeki kültür insanları, 
düşünce odakları ve STK’lar ola-
caktır, olmalıdır. İşin altyapısını 
belediye sağlarken, muhtevası va-
kıflar, dernekler, kültür ve sanat 
insanları eliyle gerçekleştirilecek-
tir. Beklenti bu yönde olmalıdır.

Bazı belediye yetkililerinin, ara-
da bir sığındığı, meselâ: “Bursa bir 
Avrupa kentidir.” sloganı üzerin-
den düşünelim. Avrupa dediğiniz 
nedir; kaç yıllık tarihî vardır diye 
sorduğunuzda, böylesi bir sloga-
na sarılanların, Bursa’nın yaşı ile 
Avrupa’nın yaşını mukayese ede-
bilecek bir birikimde olmadıkla-
rı görülecektir. Bu kadim şehri, 
bu Osmanlı’nın başşehrini nasıl 
ve hangi kriterle Avrupa kenti gibi 
gösterir insanlar; bu bakışın altın-
da yatan kompleksi nasıl açıklama-
lıdır? Şehirlerin sivilleri işte böyle 
sualleri soran ve sorgulayan kimse-
lerdir. Elbet yine böyle kimseler ol-
malıdır demek istiyoruz. 

Meşhur kelâmdır, denilir ki geçen 
zaman, artık gitmiştir, geleceğin 
ne olacağını da insan bilememek-
tedir. O halde yaşanılan ana bak-
mak ve şimdi ne yapılacaksa yap-
mak durumundayız. Bu anlamda 
STK’lar, mevcut şehirlerin kalbi-
ni ve vicdanını teşekkül ettirme-
lidirler. Onlar da bizzat belediye-
ler tarafından desteklenmeli ve 

var kılınmalıdırlar; başka çaresi 
kalmamıştır. Ne var ki kendi özel 
ve özgün kanaatlerini bütün öte-
ki oluşumlar üzerinde birer sulta, 
otorite gibi kullanmamalıdırlar. 

Kendilerine tanınan hürriyetin, 
kendileri gibi düşünmeyenler üze-
rinde de bir hak ve yetki olduğunu 
bilmelidirler. 

Memleketimizde ne yazık ki kadim 
tarih ve kültür hazinesi olan şehir-
lerimiz, bu kimlikleri ve kişilikleri-
ne hiç ama hiç bakılmaksızın, ta-
mamı birbirine benzeyen demir, 
beton ve cam yığını gökdelenler-
le, birer üniformalı kente dönüş-
türülmektedir. İstanbul’un Anado-
lu yakasındaki böylesi oluşumun, 

Johannesburg, Manhattan veya 
Hong Kong’tan ne farkı kalmıştır? 
Oysa Mardin, Safranbolu, Harput, 
Eskişehir Odunpazarı, Göynük, 
Beypazarı ve Geyve gibi ne muh-
teşem, asla birbirine benzemeyen, 
her biri ayrı karakterde nice şehir-
lerimiz vardı. STK’ların bence en 
önemli vazifesi buna sahip çıkmak 
olmalıdır. 

Kültür ve sanat 
alanındaki çalışmaların 
ortağı, şehirdeki kültür 

insanları, düşünce 
odakları ve STK’lar 
olacaktır, olmalıdır. 

İşin altyapısını 
belediye sağlarken, 
muhtevası vakıflar, 
dernekler, kültür ve 
sanat insanları eliyle 
gerçekleştirilecektir.

Beypazarı,
Ankara

Bursa
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Cihan AKTAŞ

Yazar

BİR ŞEHRİ KORUYAN 
KELİMELER

DENEME



ir adrese sahip ol-
mak, kendini her-
hangi bir beldeye 
ait hissetmek için 
hangi aşamalardan 
geçer göçmen, ay-

nı zamanda içeride ve dışarıda sa-
yılmanın güçlükleri nasıl tecrübe 
edilir, içe yatan bir yerleşmeyi sağ-
layan hangi sâiklerdir? İki yıl bo-
yunca Esenler’in çeşitli mekânla-
rında dinlediğim göç ve yerleşme 
tecrübeleri, bu sorular üzerine ye-
niden düşünüp cevaplar aramaya 
sevk ediyor beni. Esenler, İstan-
bul’un uzağında kendi hâlinde iki 
köy iken elli yıl içinde küreselleş-
menin tipik özelliklerini sergileyen 
kalabalık ve dinamik bir şehir par-
çasına dönüştü. Son yirmi beş yılı 
bir hayli hızlı yaşandı bu dönüşü-
mün. 1960’lardan itibaren yoğun-
laşan Anadolu göçüyle birlikte sey-
rek evler mahalle olmaya çalışırken 
köy sıklıkla kendi göbeğini kendisi 

kesmek zorunda kaldı. Kadın-
lar yol üstüne bırakılmış su 
boruları döşedi, erkekler ara-
larında topladıkları parayla 
satın aldıkları demir elektrik 
direklerini, yerlerini kazıya-
rak dikti, toprak yolda toz 
kalkmasın diye kendi Arna-
vut kaldırımlarını kendile-
ri döşetti. Her yaşta insan 
okuluna veya işine ulaşmak 
için çamurlu yollarda saat-
lerce yürümeye mecburdu 
1990’lara kadar. Herkesin 
mahrumiyetle mücadele 
konusunda anlatabilece-
ği sarsıcı hikâyeleri var. 

Bu hikâyelere yaslanarak 
kaleme aldığım Rüzgâr-
la İyi Geçinmek’in söyle-
şileri için Maltepe’den 
Esenler’e gidip gelir-
ken İstanbul’u, aslın-
da Türkiye’yi yeniden 
öğrendim.  

B

Maddiyatçılaştık. Madde bağımlılığı bunun bir eseri. Hep 
benim olsun, hep ben kazanayım… Hemen evim, arabam 
olsun…
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Esenler, 1939’da ilçe oluncaya ka-
dar Litros isimli bir köydü. 1993’de 
ilçe olduğunda sınırlarına dâ-
hil edilen Atışalanı köyü de yine 
1939’a kadar Avas ismini taşıyor-
du. İlçenin arka planı ise en az se-
kiz bin senelik tarihinin bilgilerine 
ulaşabildiğimiz İstanbul’unki ka-
dar derin olmakla birlikte, merkez-
den uzaklığın sebepleriyle aynı za-
manda muğlak.  

“Her şehrin, her yerleşimin örtük 
bir “program”ı vardır; şehir veya 
yerleşim ne zaman bu programı 
gözden uzak tutarsa, yeniden bul-
mak zorundadır, yoksa yok olup 
gider.” der İtalo Calvino, “Yeni Bir 
Sayfa” isimli kitabında ve aynı şe-
hir altında başkalaşımlar geçiren 
yerleşimin tarihi boyunca sahip ol-
duğu, ona diğer yerleşimlerden ay-
rı bir anlam kazandıran süreklilik 
öğesini hatırlatır.  

Esenler için bu süreklilik öğesi ve-
ya öğeleri neler olabilirdi, bunu 
araştırdım söyleşilerim sırasında.   

Bir yerleşim kendi içinde çeşit-
li katmanlar barındırıyor. Esenler 
havalisi Bizans Dönemi’nde Are-
tai, yani “Faziletler” olarak bilinir-
miş. Litros ve Avas’ın arka planın-
da, İstanbul’un çeşitli aşamalarını 
bahçeleri, kilerleri, suları, yolları, 

temiz havasıyla tahkim eden iki 
köy var. Hindistan kökenli Rum-
laşmış “siyâhî” Çingeneler tarafın-
dan kurulduğu belirtiliyor kaynak-
larda. Yüzyıllarca çeşitli verilere 
göre en fazla altı yüz kişilik nüfusa 
sahip olmuş; bu nüfus bazen altmı-
şa kadar düşmüş. Ne içinde İstan-
bul’un ne dışında, ne İstanbul’suz 
ifade edebilir kendini ne de ona dâ-
hil olabilir bir konumda, ikircimli 
bir düzlemde sürdürmüş varlığını. 

Nüfusundaki yoğun dalgalanma 
ise 93 Harbi’ni tâkîben başlıyor. 
Makedonya göçmenlerini Balkan 
göçmenlerinin ve 1924’te de mü-
bâdillerin gelişi izliyor. 1950’ler-
de Yugoslavya göçü, giderek artan 
Anadolu göçü ve nihayet Suriye-
li mülteciler… Esenler minyatür 
bir Türkiye, İstanbul için bir ön 

hazırlık eşiği, bir Osmanlı ahâlisi 
platformudur. Birkaç yıldır ilçede 
yeni bir biçimlenme var, nüfusun-
da bir azalma yaşanıyor. Ulaşım 
imkânları nedeniyle tercih edilir 
olduğu için kiraların artması, Bay-
rampaşa Otogarı’na inen göçmen-
ler gibi kimi Esenler kiracılarının 
da Esenyurt’a doğru yönelmesi so-
nucunu doğuruyor. 

“Faziletler” nitelemesinden söz et-
tim yukarıda. 1924’te tepeye ge-
len mübâdiller köye zorlu, ağrılı 
sonuçlar ortaya koyan yerleşmele-
ri sırasında helâl-haram sınırları-
nı gözetecek bir muâşeret oluştur-
maya çalıştılar. İçlerinde varlıktan 
yokluğa düşenler bu muâşeretin 
zemininde vakarlarını korudu. 
1950’den itibaren Esenler’e yerle-
şen Anadolu göçmenleri evlerini 
komşularıyla birlikte oda oda in-
şâ etti. İnsanlar komşularına kapı-
larını açık bırakacak veya anahtar-
larını teslim edecek kadar güvendi, 
ancak aynı zamanda evlerini in-
şâ ederken mahremiyet sınırlarını 
projelere yansıttılar.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçti-
ğimiz günlerde gündeme getirdiği 
“Gönül Belediyeciliği” olgusu, 90’lı 
yılların ilk yarısında Esenler’de ger-
çekleşen faaliyetler için rahatlıkla 
sarf edilebilir.  

Refah Partisi’nin adayı Yahya Baş, 
çöp yığınlarını ortadan kaldıracağı 
sözüyle 1992’deki ara seçimlerde 
Güngören Belediye Başkanı seçil-
mişti. Esenler o tarihlerde Güngö-
ren’e bağlı bir beldeydi. Baş, verdi-
ği sözleri yerine getirmek üzere bir 
inisiyatif oluşturdu. Bütün teşki-
lat, sadece belediye çalışanları de-
ğil, parti çalışanları da beldenin çe-
şitli meselelerinin çözümlenmesi 
için seferber olmuşlardı. Esenler’in 
1992’ye kadar bağlı olduğu Bakır-
köy Belediyesi, ayrılmayı tâkîben 
çöp arabalarını vermekten imtina 
ettiği için, bir ay boyunca arkadaş-
larının kamyonlarıyla çöp dağları-
nı ortadan kaldırdıklarını anlattı 
bana, ilçenin sakinlerinden Süley-
man Sirkeci. Aralarında topladık-
ları parayla torbalarca kireç satın 

Her şehrin, her 
yerleşimin örtük bir 

“program”ı vardır; şehir 
veya yerleşim ne zaman 

bu programı gözden 
uzak tutarsa, yeniden 
bulmak zorundadır, 

yoksa yok olup gider.

Esenler



alarak haftalardır kaldırılmayan 
çöp yığınlarının üzerine döküyor-
lardı, hastalığa sebep olmasın diye.  

1994 seçimleri öncesinde, 23 Ara-
lık 1993’te yürürlüğe giren bir ka-
nunla Güngören’den ayrıldı Esen-
ler ve ilçe yapıldı; Atışalanı köyü de 
bu ilçeye dâhil edildi. Bütün bu ko-
num değiştirmeler, 12 Eylül’ü ta-
kiben bağlı olunan belediye bağla-
mında oluşan boşlukların yol açtığı 
yetki karmaşası, çarpık yapılaşma-
nın hızlanmasına ivme kazandırdı. 
Tam bir ilçe konumundan yoksun-
luğun belirsiz kuralları altında göçe 
açıklık, karışıklık ve belirsizlik gös-
tergeleri sergiliyordu. 

Merkeze yakın olmakla birlikte 
hizmet halkasının dışında bırakıl-
manın buruk duygularına rağmen 
mahrumiyetler karşısında teslimi-
yetçi bir tutum sergilemedi Esen-
ler halkı, özveriyle çalışarak bir da-
yanışma ve hizmet ağı oluşturdu. 
Kuşkusuz 80’lerin kuralsız orta-
mında ivme kazanan ve 90’larda 
yoğunlaşan hızlı yapılaşma, öngö-
rülmemiş sorunlara mâruz kalmak 
anlamına geldi. Böyleyken ilçenin 
kadim nüfusu belediye hizmetle-
rinden mahrum oldukları döne-
min çilelerini hatırlatarak, ilçenin 
köy ve belde olduğu yılları sadece 
komşuluk ilişkileri açısından özle-
diklerini belirtiyorlar. 

Hızlı yapılaşmanın dağıttığı kom-
şuluk ilişkileri ve bu ilişkilerin var 
ettiği dayanışma ruhu nasıl geri 
kazanılabilir? Gelişmiş bir beledi-
yeciliğin şimdilerde cevabını ara-
yacağı ilk sorulardan biri olsa ge-
rek bu. 

Geniş genç nüfus içinde önemli 
bir sorun olan madde bağımlılığıy-
la mücadele konusunda Esenler’de 
2015’de kurulan Bişr-i Hafî Genç-
lik ve Dayanışma Derneği öğretici 
bir örnek. Bu derneği kurma fik-
rinin sahibi ve başkanı, 1983 do-
ğumlu Ömer Faruk Yazar, Esenler 
gençlerinden. Kendisini derneğin 
Menderes Mahallesi’ndeki mer-
kezinde ziyaret ettim 20 Hazi-
ran 2018 tarihinde. Dernek bina-
sında madde bağımlısı gençlerin 

rehabilitasyonu için de uygun bir 
ortam hazırlanmış. Yazar, dernek-
te bulunduğum üç saat içinde ha-
yatı ve faaliyetleri hakkındaki so-
rularımı içtenlikle cevaplandırdı. 

Belediye ve ilçe halkının bu ortak 
faaliyeti, Rüzgârlı Tepe’nin fazilet 
hanesine yazılabilir diye düşün-
düm, ziyaretim sırasında.  

Sokak, Oyun ve Madde 
Bağımlılığı
Ömer Faruk Yazar’ın madde ba-
ğımlısı gençler için verdiği mü-
cadele, 1980’lerdeki toplumcu 
gençlerin duyarlılığının yeniden 
canlandığının bir örneği olabilir 
mi? Memur olma heveslisi değil de 

topluma hizmet konusunda gönül-
lü gençlik nasıl oluşur? Ömer Fa-
ruk Yazar faaliyetleriyle eksik ola-
nı, yeri boş kalanı gösteriyor. 

İl veya ilçelerde yerleşme kemikleş-
tikçe halk kuruluş coşkusuna özgü 
yapıcı arayışı yitirip her şeyi dev-
letten beklemeye başlıyor. Kendi 
şehir geleneğimiz ise şehirliye cid-
dî bir sorumluluk yüklüyor oysa. 
Osmanlı şehir tecrübesinde katılı-
mın değil, bilfiil halkın icrâsı ve ka-
rar vermesinin söz konusu olduğu-
nu hatırlatmıştı Turgut Cansever, 
1996’da gerçekleşen Habitat atöl-
yesinde. Halkın yapma girişimine 
üst irade katılıyordu, o kadar.  

Lütfiye Hanım’la Karabayır’da bir 
ara sokakta karşılaştım. İki kat-
lı evinin girişindeki merdivenlere 
oturmuş, kaygılı bakışlarla gele-
ni geçeni izliyordu. İzin alıp yanı-
na oturdum. Esenler Belediyesi’nin 
talebi üzerine gerçekleştirdiğim ça-
lışmamdan söz ettim. İlçedeki yer-
leşme süreci üzerine sorularıma 
cevap verebilir miydi acaba? 

Söylediklerimin sadece “beledi-
ye çalışması” kısmıyla ilgilendi. 
Evinin bodrum katındaki tekstil-
ci kiracıları boşaltmışlardı mekânı 
birkaç ay önce, sızıntı yüzünden. 

İl veya ilçelerde 
yerleşme kemikleştikçe 
halk kuruluş coşkusuna 

özgü yapıcı arayışı 
yitirip her şeyi devletten 

beklemeye başlıyor. 
Kendi şehir geleneğimiz 

ise şehirliye ciddî bir 
sorumluluk yüklüyor 

oysa.
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Belediyeye haber vermişti. Üç kez 
gelmişti belediye ve sızıntı sürü-
yordu. Belediye nasıl çözümlemez-
di bu sorunu…

Konuştuk, anlattı. Kırk sene ön-
ce taşındılar Sivas’ın köylerinden 
Bağcılar’a ve ilk yıllardaki birikim-
leriyle bu evin arsasını aldılar. Elde 
para olsaydı tezlikle inşâ ederlerdi 
evi; dört senede bodrumunu, son-
raki dört senede giriş katını yaptı-
lar. Çatısına daha bu sene sıra gel-
mişti ki yirmi yıl önce inşâ edilen 
binanın bodrumunda sızıntı orta-
ya çıktı. Belediye nasıl çözmez bu 
sorunu, diye tekrarladı sorusunu. 
Sızıntının kaynağı belli değildi he-
nüz. Şehir şebekesiyle ilgili olmadı-
ğı, komşu binadan kaynaklandığı 
hâlde bile belediye mi çözmeliydi 
sızıntı sorununu?  

Yerleşme sürecinde büyük mahru-
miyetler yaşamış göçmenler, bele-
diye hizmetleriyle yorgunlukların-
dan arındılar. Şu var ki bu arınma 
süreci, yerleşimci olarak edilgen-
leşmeyi de yanı sıra beraberinde 
getiriyor. Yorulmuşlardı yıllarca, 
dinlenmeyi hak ettikleri bir ça-
ğa eriştiler. Briketi briket üzerine 
koyarak yapmışlardı binayı, uzak 
yerlerden, çamurlu yolları tırma-
narak su taşımışlardı, bodrum ka-
tının kirasını hak ediyorlardı. İyi 

malzeme kullanmamalarının, kö-
tü işçiliğin, komşu payı, cadde so-
kak payı bırakmamaktan ileri gelen 
kargaşanın tartışılmaması gerekir-
di. Zarûretler memnu olanı mübah 
kılıyordu. Herkes aynı şekilde yer-
leşmişti, zabıtaya bir miktar para 
vermek yeterli oluyordu; ne de ol-
sa ve belde merkezin hizmetlerin-
den uzakta kendi hâline terk edil-
miş durumdaydı.  

Ömer Faruk Yazar, yerleşme yor-
gunluğu taşıyan kuşağa mensup 
Kastamonu göçmeni bir ailenin 
çocuğu. 1983’de Menderes Ma-
hallesi’nde dünyaya geliyor. Dede-
si on yedi yıl Almanya’da çalışıp, 
bu süreçte çocuklarının şehir ha-
yatına uyum sağlayacakları şekilde 

bir düzen oluşturmayı amaçlamış. 
“Çocukluğumun en güzel dönemi-
ni Menderes Mahallesi’nde yaşa-
dım. Çelik çomak, ip atlama… “

Madde bağımlılığı ile sokak oyun-
larının yok oluşu arasında bir bağ 
var. Yıllarını madde bağımlılığıyla 
mücâdeleye adamış kıymetli hu-
kukçu Muharrem Balcı da onayla-
yacaktır bu bağı muhtemelen.

Ömer Faruk, Ferhatpaşa Çiftli-
ği’nin sahibi İbrahim Turhan’ın 
adını taşıyan lisenin birinci sını-
fında okurken, maddî sıkıntı yü-
zünden ayrılmak zorunda kalıyor. 
Tekstil atölyeleri, Şırnak’ta asker-
lik… Asker arkadaşı Salim’in ma-
yına basarak ölümü hayata bakı-
şını değiştiriyor. Askerlik dönüşü 
ise babasını iş kazasında kaybedi-
yor. Bir gece çalıştığı tekstil atöl-
yesinde radyodan dinlediği, na-
mazın ehemmiyetinin anlatıldığı 
bir vaazdan etkilenip namaz kıl-
maya başlıyor. İsmailağa Cemaa-
ti’ne mensup Nene Hatun Mahal-
lesi mukimi Zeynel Abidin Güler 
ile tanışıp ondan dersler alıyor. Da-
ha sonra Fatih İsmailağa’da eğitim 
görüyor. 2006-2007 yılları… Med-
rese-ev, ev-medrese arasında ya-
şarken, Esenler’de metro çıkışın-
da “apaçi” diye adlandırılan gençler 
dikkatini çekmeye başlıyor. Bu 
gençlerden biri bir gün önünü ke-
serek, “Hocam, görüp geçiyorsu-
nuz. İnsan bir selam verir.” diye 
sitem ediyor. Hoşbeşe başlıyorlar 
daha sonra, fakat gençlerden bi-
ri hep uzağında duruyor. Sebebi-
ni sorduğunda, “Kisveniz farklı ya 
Hocam, o yüzden” diyor bu genç. 
Bir yerde oturup meyve suyu içe-
rek sohbet ediyorlar. Yargılama-
yan, kendi dilleriyle konuşan, güler 
yüzlü imam gençleri hayrete düşü-
rüyor. “Hocam, uzaydan mı geldi-
niz, yok sizin gibisi…” diye soruyor 
bir genç.  

Bu gençler niye kaldırımda top-
lanıyorlar? Mekânları, imkânları, 
gayeleri eksik. Niye maddeye ba-
ğımlı hâle geliyorlar? Tek bir cüm-
leyle izah edilemez madde bağım-
lılığının sebebi, ancak demek ki 

Yerleşme sürecinde 
büyük mahrumiyetler 

yaşamış göçmenler, 
belediye hizmetleriyle 

yorgunluklarından 
arındılar. Şu var ki 
bu arınma süreci, 
yerleşimci olarak 
edilgenleşmeyi de 

yanı sıra beraberinde 
getiriyor. 



hayatlarında telâfî edilmesi zor bir 
boşluk, bir âidiyet, bir ümit boşlu-
ğu var. 

Bu ümit boşluğu üzerine düşün-
meyi gençlere borçluyuz. Bir insan 
nasıl Ömer Faruk Yazar olur, bir di-
ğeri niye ümitsizliğe boğulur…  

Ertesi hafta Eski Atışalanı Köyü 
Derneği’nde bir araya geldiğimiz, 
derneğin kurucularından Mümin 
Turan bana, mübâdil kökenli genç-
ler arasında madde bağımlılığının 
hemen hemen hiç bulunmadığını 
söyledi. Sebat, istikrar, aile ve ce-
maat ilgisi… 1924’ten bu yana yer-
leştikleri yerin özellikleriyle kendi 
hayat tarzları esasında tesis ettik-
leri bir muâşerete bağlı kalmayı 
sürdürdü mübâdiller. Pek yer de-
ğiştirmeden, dağılmadan bu muâ-
şeret esasında yaşadı üç kuşak. 
Birçok mübâdilden, yeni bir göçle 
ellerinde kalan dayanışma ve bir-
liği, dolayısıyla mâzi beraberliğini 
yitirmemek için, yerleştikleri yer-
de yurtlanma çabasına düştükleri-
ni dinlemiştim.  

Biri Onu Dinlesin, 
Sözünü Kesmeden…
Köşebaşlarında toplanan bir kısmı 
madde bağımlısı işsiz güçsüz genç-
leri kaç kişi dert ediniyor? Sürekli 
gençleri eleştiren bir toplum, diye 
anlatıyor Ömer Faruk Yazar, onları 
anlamaya çalışmayıp olumsuz yak-
laşımlarda bulunduğu için sorun-
larını çözmez, çözemez. 

“Polis misiniz, ajan mısınız, bizi de-
şifre etmek mi istiyorsunuz?” O, bu 
şekilde yaklaşan gençlerin de güve-
nini kazanıyor Esenler sokakların-
da gençlerle sürdürdüğü sohbetler-
le. “Cemaate adam kazandırmak 
gibi bir derdim yoktu kesinlikle, 
benim gibi tasavvufa yönelin de-
medim asla.” diye vurguluyor. Top-
luluk hâlinde çete gibi yaşayan bu 
gençlerle sohbet ediyordu, ama gi-
derek de kalabalıklaşıyordu köşe-
başı grubu. Uyuşturucu kullanan 
bir matematik dehası öğrenciyi ai-
lesiyle dayanışma içinde bağımlı-
lıktan kurtarıyor o günlerde. 

Aynı mahalleden bir genç madde 
bağımlılığına yatkınken bir diğe-
ri niye kapılmıyor bu illete? Ömer 
Faruk Yazar’a göre en belirleyici se-

bep ailevi anlaşmazlıklar. Babadan 
şiddet görmek, aile baskısı, kalaba-
lık nüfus ve boşanmış aile çocuğu 
olmak…

Köşedeki torba tutanların önünü 
kesebilirsiniz, ancak öte tarafta 
adamın biri telefon satıcısı görü-
nümüyle uyuşturucu satıyor. Ero-
in kullanımı yaygın, folyo yoluyla 

eroin kullanımı had safhaya çık-
mış durumda. “İlkokul seviyesine 
kadar düştü desem, yalan değil.” 
Kargoyla yolluyor satıcı. Çocuğun, 
gencin direnebilmesi için tutuna-
cağı bir dal lazım. İçici, bağımlılığı-
nın hikâyesini anlatırken Yazar’ın 
din adamı kisvesine güveniyor. 
Günah işlediği fikriyle ona yakın-
laşmaya eğilimli oluyor. Birinin 
sabırla dinlemesine ihtiyacı var, 
nasihate değil. “Hep siz konuşma-
yacaksınız; dinleyeceksiniz.” 

Güncel olaylardan, futboldan ko-
nuşuyorlar. Giderek gençlerin gü-
venini kazanıyor. “İçici” genç, ta-
nışmalarından 2-3 ay sonra onu 
emniyete bildirmeyeceğine güve-
nip anlatmaya başlıyor yaşadıkla-
rını. Bağımlının bilenmemesi için 
rehabilitasyon merkezlerine ihti-
yaç var. Rehabilite edilmeden ce-
zaevine gönderilen satıcı çok daha 
yıkıcı duygularla çıkıyor. Bir kurtu-
luş yolu bulamıyor çünkü. “Köşe-
başlarında, mahalle parklarında, 
cami avlularında 15 ila 70 kişi ara-
sında değişen bir grup olarak top-
lanıp konuşuyorduk. Kalabalık bir 
grup olmuştuk.” derken bu sohbet-
leri köşebaşlarında, parklarda da-
ha fazla sürdüremeyeceğini fark 
ediyor Ömer Faruk Yazar. Bu arada 

Bu gençler niye 
kaldırımda 

toplanıyorlar? 
Mekânları, imkânları, 

gayeleri eksik. Niye 
maddeye bağımlı hâle 

geliyorlar? Tek bir 
cümleyle izah edilemez 
madde bağımlılığının 
sebebi, ancak demek 
ki hayatlarında telâfî 

edilmesi zor bir boşluk, 
bir âidiyet, bir ümit 

boşluğu var.
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uyarılar geliyordu: “Bu insanlar-
la ilgilendiğin için satıcılar tehdit 
edebilir.” Ancak herhangi bir tehdit 
almıyor.

Gençlerle ilgilenirken İmam Hatip 
Lisesi’ni bitirip İlahiyat Ön Lisans 
öğrenimi görmeye başlamıştır. 
2013’te evleniyor. 2015’te Bişr-i 
Hafî Derneği’ni kurmaya karar ve-
riyor. Bu ismi İsmailağa Cemaati’n-
den arkadaşı Sinan teklif ediyor. 
Bişr-i Hâfî, 767 senesinde Merv 
şehrinde doğan bir zat. İlim tahsil 
ettiği hâlde kötü arkadaşlar edin-
diği için içki ve işret meclislerin-
de dolaşmaya başlıyor. Yerde bul-
duğu Besmele-i Şerîf yazılı çamur 
bulaşmış bir kâğıdı temizleyip evi-
nin başköşesine asıyor bir gün. O 
günün gecesinde gördüğü bir rüya 
üzerine işret meclislerinden kopa-
rak züht ve takva üzere yaşamaya 
başlıyor ve zamanla en büyük za-
hitlerden biri olarak tanınıyor. 

Esenler Belediyesi’nin ve İsmailağa 
Cemaati’nin yardım ve desteğiyle 
kurulan Bişr-i Hâfî Gençlik ve Da-
yanışma Derneği, 2015 yılının ha-
ziran ayında hizmete açılıyor.  

Bişr-i Hâfî’de tedavi gören çocuk 
ve gençlerin hiçbiri tinerci değil, 
hepsinin evi, ailesi var. Sokak ço-
cukları da nâdiren katılıyor gru-
ba. Bişr-i Hâfî’den sonra Menderes 

Mahallesi’nde köşebaşı toplanma-
ları sona erse de Yüzyıl ve Nene 

Hatun Mahalleleri’nde hâlâ topla-
nıyor madde bağımlıları. 

Çocuk ve gençle iletişim kurup 
sohbete oturmak tedaviyle aynı 
şey Ömer Faruk Yazar’a göre. 

Vurma kırma dövme huyları mı 
oluştu? O, benzeri huyların aile-
yi sömürmeye bahane edildiği ka-
nısında. Vurup kırıp cam çerçeve 
indirip para alıyorlar, yoksa kriz-
ler filmlerdeki gibi yaşanmıyor ve 
tek ilaç soğuk duş. Kurum prog-
ramında sosyal faaliyetler ağırlık 
kazanıyor. Tenis, langırt, PlaySta-
tion, televizyon dizileri… Uyuştu-
rucu içeriği olmayan bilim kurgu 
filmler izletiliyor. Sigaraya izin ve-
riliyor. Bu müsamahaya Esenler’de 
gittiğim bazı hemşehri dernek-
lerinde de şahit oldum. Gençleri 

Gençleri köşebaşından 
kopartarak derneğin 

onlar için ayrılmış 
bölümüne çekmek 

için sigaraya bile izin 
verenler var; yeter ki 
yersizlikten köşebaşı 

girdabına kapılmasınlar.



köşebaşından kopartarak derneğin 
onlar için ayrılmış bölümüne çek-
mek için sigaraya bile izin verenler 
var aralarında; yeter ki yersizlikten 
köşebaşı girdabına kapılmasınlar.

Yazar, bütün mesaisini Menderes 
Mahallesi’ndeki kuruma ayırmış. 
“Tabela Dernek” olmaktan Allah’a 
sığındığını söylüyor; ağlayan anne 
babalarla karşılaşıyor sürekli ne de 
olsa. Hâlihazırda kurumda 23 ço-
cuk tedavi görüyor. Hemen hep-
si Esenler ve Güngören’den, bazen 
diğer ilçelerden ve şehirlerden katı-
lan da oluyor aralarına. Yatılılık de-
ğil misafirlik üzerinden bir kabul 
bu. Ailelerle sözleşme yapılıyor. Ki-
mi gençler en donanımlı hastane-
lerden bir sonuç alamamış olarak 
getiriliyor. Mânevî açının eksikli-
ğinin altını çiziyor Yazar. Tedavi-
nin somut bir süresi yok. Rehabi-
litasyon merkezlerinin etrafında 
meslek edindirme atölyeleri olma-
lı, hastaların bir uğraşı, bir meslek 
edinmeleri şart. Dolayısıyla, çırak-
lığın yeniden ele alınması üzerin-
de duruyor. “Biz yaz tatillerinde 
hep çalışırdık triko tekstil atölye-
lerinde. Boş geçirmezdik yazları. 
Bu alanda faaliyet göstermesey-
dim dekorasyon alanında çalışmak 
isterdim.“ 

Menderes Mahallesi’ndeki kuru-
mu gençler ve çocuklar için mutlu-
lukla yaşanabilir bir hâle getirmeye 
çalışıyor. 

Bu yazıyı kaleme aldığım günler-
de telefonla konuştuğumda, bina-
nın çatısında taş mangal yaptığını 
söyledi. “Hep aynı türde yemek-
ten sıkılıyor gençler, mangalda pa-
tates tavuk yesinler.” Sürekli dışarı 
çıkamıyorlar, özgürlükleri ister is-
temez kısıtlı.  Bunun sakıncalarını 
fark ettiği için de iç açıcı, mutluluk 
veren bir ortamı olan bir çiftlik evi 
hayal ediyor, Yazar.

Onun üzerinde çalıştığı hayâlî, şe-
hir dışında rehabilite amaçlı bir 
çiftlik evi açmak. Koyun, keçi gi-
bi hayvanlar olacak çiftlikte, ço-
cuklar ve gençler ata binebilecek. 
Bütün bu çalışmaların çok da-
ha zengin, çeşitli ve yaygın olarak 

gerçekleşmesi zorunlu; bunun altı-
nı çiziyor.

Ömer Faruk Yazar, sorunları ört-
bas ederek kendini avutmaya kar-
şı eleştiri ve denetimi öne sürüyor, 

madde bağımlılığıyla mücadele 
eden kurumlarda. “Bizim gibi ku-
rumların sürekli denetlenmesi 
gerekir. Yoksa çok istismar eden 
çıkar.” 

Halkın içinden yükselen bir çabay-
la kötülükle mücadelenin bu şekil-
de kurumsallaşması çok rastladı-
ğımız bir örnek değil. Toplumsal 
dayanışma ve özveride meydana 

gelen silikleşmeyle gençlerde-
ki ümit boşluğu arasında bir bağ 
olmalı.  

Dayanışma Ruhunu 
Geri Çağırmak
Hüznü, özlemi, sabrı, beraberliği, 
dayanışmayı, tevekkülü, kanaat-
kârlığı, sınırlara dikkati, ağır işçi-
liği, duayı kapsayan bir faaliyet ağı 
geçen yıllar içinde yapıcı gelişme-
lere zemin olurken, zor zamanla-
rında verilen hizmetleri unutmadı 
Esenler. Yorgun bedenler ihmalle-
rin açığını kapatmayı öğrenmişti, 
ama çocukları için emin olmaya ça-
lıştı. Böylelikle gecekonduya ekle-
nen oda apar topar yükselen apart-
manların arasındaki boşlukları 
doldururken betondan koridorlar 
oluştu Rüzgârlı Tepe’de. 

Bilinmeyenin keşfi, zorluklarla 
mücâdelenin ve inşânın coşkusu, 
imece ruhunun sağladığı güven 
hissi bugün yerini büyük ölçüde 
belediyenin sunacağı çözüm yolla-
rının bekleyişine ve hizmet zincir-
lerindeki aksamaya dönük sorgula-
malara bıraktı.

Başka bir gelişme beklenebilir miy-
di? Esenler hizmet halkasının dı-
şında tutulmanın yığılmış so-
runlarıyla baş etmeye çalışan bir 

Hüznü, özlemi, 
sabrı, beraberliği, 

dayanışmayı, tevekkülü, 
kanaatkârlığı, sınırlara 

dikkati, ağır işçiliği, 
duayı kapsayan bir 

faaliyet ağı geçen yıllar 
içinde yapıcı gelişmelere 

zemin olurken, zor 
zamanlarında verilen 
hizmetleri unutmadı 

Esenler.
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beldeydi, ilçe yapılırken. Hizmet 
verilmiyor, ancak göçmen oraya 
yöneliyor. Kurucular ve ilçe olma 
sürecine kadar beldede yerleşen 
Anadolu göçmenleri, kendi çabala-
rıyla o göç beldesinin artık şehrin 
bir parçası olması gerektiğini ilân 
ettiler.

Çok yoruldu göçmenler yerleşirken 
ancak ileride rahat edeceklerine 
inanmaktan geri durmadılar; göç, 
çaresizlik ve umutla gerçekleşmiş-
ti ne de olsa.

Mera ıssızlığını beton ıssızlığı ta-
kip etti Esenler’de. Beton ıssızlığı, 
göz önünde gerçekleşenin ulaşıl-
mazlığı anlamına geliyor, söz ko-
nusu madde bağımlılığı olduğun-
da. “Parası olmayan köşebaşında, 
parası olsa Taksim’e, Beyoğlu’na 
gidecek.” diye anlattı, Ömer Faruk 
Yazar.

Köşebaşlarının yerini yeniden ge-
niş boşluklar, parklar, yeşil alanlar 
nasıl alabilir? Uzun bir yerleşmenin 
ardından ilçeyi benimseyen, kendi-
ni Esenlerli bilen halkın belediye-
yi ihtiyaç ve beklentileri doğrultu-
sunda yönlendirecek eleştirilerde 
bulunurken faal bir şehirli olmanın 
sorumluluklarını ne ölçüde üstlen-
diği önemli bir soru burada. Belde 
kendi hâline terk edilmişti, bunu 

sıklıkla hatırlamak gerekiyor. Yer-
leşenlerin başvuracağı bir merci 

yoktu. 12 Eylül’den sonra 1992’ye 
kadar insanlar bir belge almak için 

beldenin darbeden sonra bağlan-
dığı Bakırköy’e gitmek zorunda 
kalıyorlardı. 1993’te ilçe yapılan 
Esenler’de, belediye başından be-
ri halktaki terk edilmişliğin yara-
larını sarmak için büyük mücadele 
verdi. Bu mücadele imar mevzuatı 
boşluğunda oluşmuş çarpık yapı-
laşma yüzünden daha da zorlayı-
cı oluyordu elbette. İnsanların ev-
lerine kapanmamasını sağlayacak 
imkân ve ortamlar oluşturmayı 
önemsedi belediye bu yüzden.

Esenler kadınlara her dönemde so-
rumluluk ve rol yükledi. Gecekon-
dular döneminde inşaata katılan 
kadınlar, çarpık yapılaşma döne-
minde maruz kaldıkları sıkışma-
ya karşı belediyenin yapılandırdığı 
kamusal mekânlara davet edildi-
ler. Kadınlar iş becerileri kazanma-
nın yanı sıra kendi işlerini kurmak 
için de maddî ve mânevî teşvik 
gördüler.

İŞKUR programı kapsamında yı-
lın belli dönemlerinde belediye iş-
letmelerinde çalışan orta yaşlı evli 
bir hanım, “Esenler benim için yıl-
dız, benim dünyam.” diye özetledi 
bana, ilçesi hakkındaki görüşlerini. 
Doğu illerinden birinden görücü 
usulüyle evlenip de gelmişti eşiy-
le aile apartmanına. Yıllarca apart-
man dairesi içinde kapalı bir hayat 
yaşamışken, belediye faaliyetleriy-
le, belediyenin sağladığı mekân-
ların güveniyle dışarıya yönelme 

Esenler kadınlara her 
dönemde sorumluluk ve 
rol yükledi... Kadınlar iş 
becerileri kazanmanın 
yanı sıra kendi işlerini 

kurmak için de maddî ve 
mânevî teşvik gördüler.

15 Temmuz 
Millet Bahçesi



cesareti kazandığını dile getirdi. 
Onu çalışma hayatına yakınlaştı-
ran faaliyetleri, aile büyüklerinin 
itiraz edemeyeceği şartlarda ger-
çekleşiyordu. Dolayısıyla engelle-
yici bir baskıya maruz kalmamıştı.

Kemer Mahallesi sakinlerinden, 50 
sene önce Sinop’tan göç edip doğ-
ruca Esenler’e yerleşmiş bir ailenin 
kızı olan 1978 doğumlu Raziye Se-
vahilli, hâlihazırda bir tekstil atöl-
yesi yönetiyor ve bir kırtasiye dük-
kânı işletiyor. Onun hikâyesi, pek 
çok Esenler mukimi kadından da 
dinleyeceğiniz gibi kendini geliş-
tirmeye dönük arayışlarla yol alı-
yor. İlkokul mezunu Sevahilli yıl-
larca tekstil, triko, garsonluk, otel 
aşçı yardımcılığı, temizlik şirketi 
alanlarında çalıştı. Sonra, çocukla-
rı okul çağına geldiğinde, ders sa-
atinde onları sınıflarına bıraktığı 
okulun altındaki dikiş nakış kursu-
na devam etti. 2010’da belediyenin 
“Pembe Klavye” bilgisayar kursu-
nun ilk öğrencilerinden oldu. İlçe-
deki İSMEK ve Halk Eğitim Mer-
kezi’ndeki kurslara devam etti arka 
arkaya. Cilt bakım, Kuaförlük, İn-
gilizce, Muhasebe, Sosyal Hayatta 
İletişim, ardından da Anne Üniver-
sitesi öğrenciliği… Afişler sayesin-
de kurslardan haberdar oluyordu. 
E sınıf ehliyet aldı. “Bayanlara Öz-
gü Taksi Durağı”nda çalışmak için 
de kursa gitti. Derken KOSGEB 
Belgesi eğitimi aldı. Atatürk Ha-
valimanı’nda uçakların temizliği 
işinde çalışırken, bir arkadaşının 
verdiği fikirle elindeki belgeyi de-
ğerlendirmeye karar verdi. Biriktir-
diği parayla tekstil atölyesi açarken 
de belediyeden teşvik talep etme-
di. Ailesi sürekli, yapamazsın, diye 
vazgeçirmeye çalışıyordu. Gerçi kız 
kardeşinin bir hayli emeği var ço-
cuklarının üzerinde. “Tırnağın var-
sa başını kaşıyabilirsin.” diye altını 
çiziyor, kişisel çabasının.

Raziye Sevahilli’nin, bütün bu 
kurslarla dâhil edilmediği bir üre-
tim yapısındaki kendine ait yeri 
aradığı muhakkak. Esenler kadın-
larının şanslı olduğunu, kendi sı-
nırlarını aştığını düşünüyor. Be-
lediye Başkanı Mehmet Tevfik 

Göksu’nun halkla temasının bü-
yük payının altını çiziyor bunu 
söylerken. Sırf Pembe Klavye kur-
suyla bile büyük bir öz güven ve 
kendini ifade becerisi kazandığını 
belirtiyor. 

Sahi, insanlar belediyeden çok 
şey mi bekler oldular artık? Tem-
belleşmeye başladık, diyor Razi-
ye Sevahilli. Belediyeye bağlı Ka-
dın Aktivite Spor Merkezi’nin 
kantinini işleten Nevin Dursun 
(1966), tembelleşme ile apart-
manlaşma arasında bir bağ kuru-
yor. Apartmanlar yükseldi, kimse 
aşağılara inmek istemiyor, kim-
se yeni gelenle tanışmaya, ona va-
kit ayırmaya hevesli değil. İmar 
ihlalleri konusundaki kayıtsızlık, 

sorumluluktan kaçınma tavrı genç 
kuşakların hayat ufkunu etkileme-
miş olabilir mi?

Ömer Faruk Yazar, mahallenin yu-
muşak bir denetim imkânı oluştu-
ran açık ortamının ortadan kaybol-
masıyla madde bağımlılığı arasında 
bir bağ kuruyor. Kazanmak, sürek-
li kat çıkmak, öne arkaya doğru ge-
nişlemek anlamına geldi yapılaş-
ma ihlalleri çağında. Oysa amaçlı 
bir emek olmaksızın kazanç güve-
nilir bir bağış, garantili bir hediye 
olamazdı. ”Maddiyatçılaştık. Mad-
de bağımlılığı bunun bir eseri. Hep 
benim olsun, hep ben kazanayım… 
Hemen evim, arabam olsun…” 
Madde bağımlılığının çeşitleri, 
alanları çok geniş. Yorgunluğu yü-
zünden kendi kabuğuna çekilen 
ebeveyn, köşebaşına itti evladını, 
farkına varmadan.

Gençliğe yürekten kavrayacağı bir 
rol yüklemek, kuru kuruya olma-
yan, yükleyicinin hayatıyla da doğ-
ruladığı bir rol; bunun için de payı 
sürekli eksilenin payını verme ça-
basını hiç bırakmamak… Kendine 
ve ötekine yapıcı bir güven ve elbet 
dürüst bir bakış başka nasıl kaza-
nılır ki… 

Madde bağımlılığının 
çeşitleri, alanları çok 

geniş. Yorgunluğu 
yüzünden kendi 

kabuğuna çekilen 
ebeveyn, köşebaşına 
itti evladını, farkına 

varmadan.
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Kentsel Mekânın Sürdürülebilir Gelişimi ve 
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TÜRKİYE’DE KENT KONSEYLERİ GENÇLİK 
MECLİSLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MAKALE



ürdürülebilir kal-
kınma” kavramı ilk 
defa 1972 yılında 
düzenlenen Birleş-
miş Milletler (BM) 
İnsan ve Çevre Kon-

feransı sırasında dile getirilmiştir 
(Lamba, 2012, s. 496). 1987 yı-
lında ise Birleşmiş Milletler Çevre 
ve Kalkınma Komisyonu tarafın-
dan hazırlanan Brundtland Rapo-
ru’nda, “Sürdürülebilir kalkınma; 
bugünün gereksinim ve beklen-
tilerini, gelecek kuşakların kendi 
gereksinim ve beklentilerini karşı-
lama olanaklarını tehlikeye atmak-
sızın karşılamak” olarak tanımlan-
mıştır (Deniz, 2013, s. 384). Genel 
amacı ifade etmek için kalkınma 
literatüründe kullanılmaya başla-
nan sürdürülebilir kalkınma kav-
ramı ekolojiden enerjiye, ulaşıma 
ve ekonomiye kadar birçok alanda-
ki etkileri yeni bir bakış açısı sun-
maktadır. Sürdürülebilir kalkınma 
merkezli yeni bakış açısını hayata 

geçirebilmek amacıyla 1992’de 
Rio’da düzenlenen Birleşmiş Mil-
letler Konferansı’nda bir eylem 
planı hazırlanmıştır. 21. yüzyı-
lın yönetimi için temel değer ve 
esasları sürdürülebilirlik merkezli 

şekilde yeniden oluşturmayı he-
defleyen bu girişim “Gündem 21” 
olarak ifade edilmiştir. Sürdürüle-
bilirlik açısından BM Çevre Konfe-
ransını önemli kılan bir başka hu-
sus ise küresel problemlere karşı 

“S

Günümüzde gençlerin sadece genç oldukları için kentsel karar 
mekanizmalarına katılım gösterebildikleri yegâne araç Kent 
Konseyleri’dir. 

Birleşmiş 
Milletler 
Sürdürülebilir 
Kalkınma 
Konferansı 
(Rio+20 Zirvesi) 
20-22 Haziran 
2012
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mücadelede yerel girişimlerin öne-
minin vurgulanmış olmasıdır. Kü-
renin tamamını ilgilendiren, çevre-
yi ve sürdürülebilirliği tehdit eden 
sorunlar karşısında yerel girişimle-
rin canlandırılması gerektiği kabul 
edilmiştir. Yerelin ön plana çıkarıl-
dığı yeni politika geliştirme yön-
temi, ulus devletlerin politika ve 
girişimlerinin yanında yerel top-
lulukların karar süreçlerine dâhil 
edilmesini de gerekli görmektedir 
(Görmez & Yücel Işıldar, 2011).

Yerel karar alma süreçlerinin gü-
nümüzdeki en somut yansımaları 
ise kentsel mekânların yeniden dü-
zenlenmesiyle ortaya çıkmaktadır. 
Planlama çalışmalarından somut 
yatırımlara kadar yerel yönetimle-
rin aldığı kararlar kent mekânı üze-
rinde uzun yıllar etkisini göstere-
cek sonuçlara sahiptir. Söz konusu 
kararlar kentsel çevreyi ilgilendir-
diği gibi aynı zamanda o kentte ya-
şayanların kentsel âidiyetleri üze-
rinde de etkide bulunmaktadır. 
Kentsel kararların katılımcı şekil-
de alınmadığı durumlarda yurt-
taşlar zaman içerisinde yaşadık-
ları kente yabancılaşacaklardır 
(Kaynak, 2011, s. 135). Seçimler 
vasıtasıyla karar alma süreçleri-
ne dolaylı katılım kentsel yaşamın 
paydaşlarını oluşturan yurttaşların 
alınan kararlarda kendi rollerini 

hissedememelerine neden olacak-
tır. Sürecin gelişimi ise kentsel âi-
diyetlerin erimesiyle sonuçlana-
caktır. Mevcut tabloya bir de kent 
yaşamı bakımından özel ihtiyaçla-
rı olan gençler, engelliler ve kadın-
lar gibi kentsel alandaki varlıkla-
rı özel düzenlemeleri beraberinde 
getiren gruplar eklendiğinde kent-
sel kararlara katılım daha önemli 
hâle gelmektedir. Söz konusu top-
lumsal grupları doğrudan ilgilen-
diren konularda bu grupların tem-
silcilerinin kanaatlerinin kararlara 
doğrudan yansımaması kararların 
içselleştirilmesinde sorunlara ne-
den olacaktır. Örneğin, yerel yöne-

timin gençlere sunacağı hizmetle-
rin belirlenmesinde yâhut kentsel 
mekânın gençler için organize edi-
lecek bölümlerine ilişkin kararlar-
da gençlerin fikirlerinin süreçlere 
doğrudan yansımaması, oluşacak 
sonuçların gençlerin durumuna 

sürdürülebilir bir katkı sunması-
nın önüne geçecektir. Karar veri-
cilerin çok az bir kısmının genç ol-
duğu düşünülecek olursa kentsel 
kararlara gençlerin katılımını sağ-
layacak farklı/yeni araçlar geliştir-
mek gerektiği anlaşılacaktır. Aynı 
durum kadınlar ve engelliler için 
düşünüldüğünde benzer bir tab-
lo ortaya çıkmaktadır. Bunun için 
genelde yurttaşların tamamının, 
özelde ise toplumsal konumları ne-
deniyle ayrı düzenlemelere ihtiyaç 
duyan grupların kentsel mekânın 
düzenlenmesine katkı sunabilme-
leri için doğrudan siyasal katılım 
araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Siyasal katılım demokratik top-
lumlarda siyasetin meşrûiyeti ve 
işleyişi bakımından merkezde yer 
alan bir olgudur. Demokratik ol-
mayan toplumların aksine siyase-
tin temel meşrûiyet kaynağı, bir 
siyâsî yapının egemeni konumun-
da olan bireylerin siyasal alana ka-
tılmasıdır. Aksi hâlde egemenliğini 
halk adına yürüten devlet organ-
ları meşrûiyet zeminlerini kaybe-
decektir. Son dönemlerde Batı de-
mokrasilerinde meydana gelen 
gelişmeler vatandaşların siyasal 
katılımlarının azaldığını göster-
mektedir (Hague & Harrop, 2006, 
s. 122). Buna kanıt olarak göste-
rilen en önemli olgu ise seçimlere 
katılımda yaşanan oransal düşüş-
tür. Demokratik sistemin erimekte 
olan meşrûiyetini yeniden sağla-
mak için geliştirilen çözümlerden 
biri dolaylı siyasal katılım araçla-
rına ek olarak karar mekanizma-
larına tematik doğrudan katılım 
sağlamak şeklindedir. Vatandaş-
ların kendilerini ilgilendiren ko-
nularda tematik olarak toplumsal 
karar mekanizmalarına katılımı-
nın oluşacak kararları daha verim-
li hâle getireceği ve böylelikle sür-
dürülebilir kalkınmanın oluşacağı 
varsayılmaktadır. Gençler, kadın-
lar, engelliler ve yaşlılar gibi çeşitli 
toplumsal kimliklere sahip vatan-
daşların doğrudan fikirleriyle ka-
rar süreçlerini şekillendirmeleri iyi 
yönetişimin temelini oluşturmak-
tadır. Aynı durum belirli amaçlar 
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etrafında bir araya gelen sivil top-
lum kuruluşlarının ilgili tematik 
konudaki karar süreçlerinde karar 
mekanizmalarına katılımı şeklinde 
de kurgulanabilmektedir. Türkiye 
örneğinde yerel ortak ihtiyaçların 
yönetimi bakımından karar alma 
süreçlerine katılım, kökeni “Yerel 
Gündem 21” başlıklı Birleşmiş Mil-
letler Programı’na dayanan “Kent 
Konseyleri”yle sağlanmaktadır. 
Konseyler bünyesinde oluşturu-
lan tematik komisyonlara gençlik, 
kadın ve engelli meclisleri yoluy-
la ilgili vatandaş gruplarının kent 
yönetimlerinin karar alma süreç-
lerine doğrudan katılımı mümkün 
hâle gelmektedir. Bu çalışmada ise 
‘Kent Konseyleri’ne gençlerin katı-
lımı özelinde konseylerin kent yö-
netimlerine katılım konusunda ya-
şadıkları sorunlar tartışılmaktadır.

Girişin ardından “Kent Konsey-
leri’nin Yapısı ve Gelişim Süreci” 
başlıklı bölümde hangi gelişmele-
rin Kent Konseyleri’ni Türkiye’de 
idâre sisteminin parçası kıldığı ve 
konseylerin yapısının mevzûat içe-
risinde nasıl tanımlandığı ele alın-
maktadır. Üçüncü bölümde kent-
sel mekânın sürdürülebilir gelişimi 
bakımından siyasal katılımın üze-
rinde durulmaktadır. Yerelde kent-
sel mekâna dair alınacak kararlara 
vatandaşların doğrudan katılımı-
nın kararların sürdürülebilir so-
nuçlar ortaya koymasıyla ve vatan-
daşların kentsel âidiyetlerine olan 
etkisi tartışılmaktadır. Dördün-
cü bölümde konseylerin karar sü-
reçlerine katılım bakımından ya-
şadığı sorunlara yönelik literatür 
tartışılmakta ve sonuç bölümün-
de ise ele alınan sorunlara yönelik 
çözümler için politika önerileri de-
ğerlendirilmekte ve yeni öneriler 
geliştirilmektedir.

Kent Konseyleri’nin 
Yapısı ve Gelişim 
Süreci
Yerelin ve sürdürülebilirliğin ön 
plana çıktığı 1992 yılındaki Rio 
Çevre Zirvesi’nin1 ardından yerel-
de tüm toplum kesimlerini yöne-
tişim ilkeleri olan sürdürülebilirlik, 

çevreye duyarlılık, saydamlık, he-
sap verilebilirlik ve katılım etra-
fında yerel dinamikleri harekete 
geçirmeyi amaç edinen Yerel Gün-
dem 21’lerin kurulmasına karar 

verilmiştir. Yerel Gündem 21’ler, 
merkezî yönetimle birlikte yerel 
aktörlerden oluşan (kadınlar, en-
gelliler, gençler, çocuklar ve emek-
liler de dâhil olmak üzere) bütün 
toplum kesimlerinin karar alma 
süreçlerine katılımının temin edil-
mesi hedeflenmiştir. 

Toplumsal bir kategori olarak genç-
ler aynı zamanda söz konusu yeni 
bakış açısının en önemli aktörleri 

arasında gösterilmektedir. 2002 
yılında (sürdürülebilir kalkınma 
konulu) düzenlenen Johannes-
burg Zirvesi2 kararlarında bu du-
rum açıkça görülmektedir. Zirve 
kararları sonucunda oluşan uygu-
lama planının on bölümünün ikisi 
gençlerin sürdürülebilir kalkınma-
daki rolüne ayrılmış ve bu amaçla 
oluşturulacak kurullarda, çalışma 
gruplarında gençliğin aktif katılı-
mının bir zorunluluk olduğu kayıt 
altına alınmıştır (Deniz, 2013).

BM düzeyindeki gelişmelere para-
lel olarak Türkiye’de de birçok mev-
zuat ve uygulama hem sürdürüle-
bilirlik hem de yönetişim merkezli 
şekilde değiştirilmiştir. Sürdürüle-
bilir kalkınma ve toplumsal kesim-
lerin karar alma süreçlerine katılı-
mıyla ilgili en önemli yasal gelişme 
2005 yılında önemli ölçüde yeni-
den düzenlenen Belediye Kanunu 
ve bu kanunun Kent Konseyleri’ni 
düzenleyen 76. Madde’si olmuş-
tur. Buna göre Yerel Gündem 21 
perspektifi yasal bir çerçeve kazan-
mıştır. Belediye Kanunu’nda Kent 
Konseyleri, “Kent yaşamında; kent 
vizyonunun ve hemşerilik bilin-
cinin geliştirilmesi, kentin hak ve 
hukukunun korunması, sürdürü-
lebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, 
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sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 
saydamlık, hesap sorma ve hesap 
verme, katılım ve yerinden yöne-
tim ilkelerini hayata geçirmeye 
çalışır.” (Belediye Kanunu, 2005) 
denilerek yerelde kurulacak bu 
yönetişim mekanizmasının ama-
cı ifade edilmiştir. Yasada ayrıca 
Kent Konseyleri’nin nasıl çalışaca-
ğıyla ilgili bir yönetmeliğin hazırla-
nacağından bahsedilmektedir. Bu 
yönetmelik de 2006 yılında hazır-
lanarak yürürlüğe girmiştir (Kent 
Konseyi Yönetmeliği, 2006).

Kent Konseyi Yönetmeliği’ne ba-
kıldığında yasada olduğu gibi sür-
dürülebilir kalkınma ve yönetişim 
değerlerinin yönetmelikte de Kent 
Konseyleri’nin çalışma prensiple-
ri arasında sayıldığı görülmekte-
dir. İkinci olarak ise yönetmelikte 
konseye kimlerin katılacağı belir-
tilmektedir. Kent Konseyleri’nin 
organları olarak kabul edilebile-
cek Genel Kurul ve Yürütme Ku-
rulu’nun oluşumunda gençlere ve 
kadınlara özel bir önem verildiği gö-
rülmektedir. Kent Konseyleri’nin 
çalışma meclisleri olan Gençlik ve 
Kadın Meclisleri’nin başkanları 
Genel Kurul’da seçilmeksizin yü-
rütme kurulunun üyesi olarak ka-
bul edilmektedir. Böylelikle ka-
dın ve gençlik meclislerinin Kent 
Konseyleri’nin zorunlu bileşenleri 

olduğu ifade edilmektedir. Türki-
ye’de karar alma mekanizmalarını 
düzenleyen idârî mevzûat değer-
lendirildiğinde Kent Konseyleri 
kadınların ve gençlerin katılımını 

zorunlu kılması nedeniyle önem-
lidir. Dolayısıyla Türkiye’de genç-
lerin karar alma mekanizmalarına 
katılımı anlamında etkinliği ve ve-
rimliliği değerlendirilmesi gereken 
başlıca kurum Kent Konseyleri’dir. 
Ayrıca kadın ve gençlik gibi iki top-
lumsal kesimin karar alma me-
kanizmalarına katılımını zorunlu 
kılması nedeniyle Kent Konseyle-
ri’nin farklı toplumsal kesimlerin 
karar alma süreçlerine katılımının 
geliştirilmesi için bir örneklik teş-
kil ettiği de düşünülebilir. 

Kent Konseyi Yönetmeliği incelen-
diğinde gençlerin karar alma meka-
nizmalarına katılımını temin eden 
gençlik meclislerinin de içinde bu-
lunduğu meclisleri, “yönetişim 

anlayışına dayalı ve sürdürülebilir 
kalkınma içinde çeşitli toplum ke-
simlerinin kent yönetimine kat-
kıda bulunmalarını, kaliteli ve ya-
şanabilir bir kentin yönetiminde 
aktif rol almalarını hedefleyen ve 
gönüllülük esasında oluşmuş, or-
tak yapılar.” şeklinde tanımlamak-
tadır (Kent Konseyi Yönetmeliği, 
2006, p. Madde 4(c)). Yönetmeli-
ğin Kent Konseyleri’nin görevleri-
ni düzenleyen 6. Madde’sinde de 
gençlerin karar alma mekanizma-
larına katılımı açısından kent kon-
seyinin aktif rol alması gerektiği 
belirtilmektedir (Kent Konseyi Yö-
netmeliği, 2006, Madde 6(ğ)). Bu-
na göre Kent Konseyleri’nin görev-
lerinden biri de yerelde gençlerin 
karar alma mekanizmalarına katı-
lımı için aktif olarak çalışmalarıdır. 
Kent Konseyleri’nin ilke ve görev-
leri açısından bu durum hem sür-
dürülebilirliğin sağlanması hem 
de yönetişim ilkesinin hayata ge-
çirilmesi için bir zorunluluk olarak 
değerlendirilmektedir. Bu zorun-
luluğun temelinde ise karar alma 
mekanizmalarına katılımın sürdü-
rülebilir kalkınmayla olan ilişkisi 
yatmaktadır. 

Kentsel Mekânın 
Düzenlenmesi, 
Sürdürülebilir 
Kalkınma ve Katılım 
İlişkisi 
Katılım denildiğinde çok geniş ve 
çok boyutlu bir süreçten bahsedil-
diğinin bilinmesi gerekmektedir. 
Katılımla ilgili literatüre bakıldı-
ğında konunun değişik düzeylerde 
ele alındığı görülmektedir. Pektaş 
ve Akın’ın Robert Dahl’den aktar-
dığı üzere katılım; ilgi, önemse-
me, bilgi ve eylem olmak üzere dört 
farklı boyuta sahiptir. Bu çerçeve-
de ilgi, siyasal olayları izlemeyi; 
önemseme, siyasal olaylara önem 
vermeyi; bilgi, olaylar ve sorunlar 
hakkında bilgi sahibi olmayı; ey-
lem ise siyasal olaylara aktif olarak 
karışmayı” (Pektaş & Akın, 2010, 
s. 5) ifade etmektedir. Süreç olarak 
sahip olduğu boyutların ötesin-
de katılım çeşitli düzeylerde farklı 
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anlamlara sahiptir. Katılım siyasal 
düzeyde olabileceği gibi aynı za-
manda yönetsel düzeyde de ola-
bilir. Seçimler yoluyla kimin han-
gi siyâsî göreve seçileceğiyle ilgili 
karar vermenin ötesinde yönetsel 
olarak karar alma süreçlerine ka-
tılım da söz konusudur. Eryılmaz 
(2011, s. 55) yönetsel karar alma 
süreçlerini şu şekilde tanımlamak-
tadır; “Seçim ve seçime ilişkin faali-
yetler dışında, kamu hizmetleriyle 
ilgili temel kararların hazırlanması, 
olgunlaştırılması, karara dönüştü-
rülmesi ve bu kararların uygulan-
ması aşamalarından birine, birka-
çına veya tamamına, o karardan 
doğrudan ya da dolaylı etkilenecek 
olanların katkıda bulunmasını içe-
rir.” Böylece hedeflenen, farklı sü-
reçlerde oluşan katılımın karar al-
ma süreçlerine sadece seçimlerden 
seçimlere değil ama aynı zaman-
da çeşitli kamusal kararların hem 
oluşum hem de uygulama süreç-
lerine toplumun farklı kesimlerini 
katarak geniş bir meşrûiyet oluş-
turmaktır. Böylelikle toplumsal so-
runun muhâtabı olan kesimleri çö-
zümün de aktörü kılmak mümkün 
olabilecektir. 

Kalkınma ve katılım yâhut da-
ha geniş bir düzeyde düşünülürse 
kalkınma ve demokrasi arasındaki 
ilişki hakkında geniş bir literatür 
bulunmaktadır (Atiker, 2012; Ay-
dın & Belli, n.d.; Batal, 2011; Eroğ-
lu, 2010; Kaya, 2008). Bu literatür 
içerisinde katılımın kalkınma için 
gerekli olduğunu düşünenler fark-
lı toplumsal kesimlerin karar alma 
süreçlerine katılımının şeffaflığı 
ve hesap verilebilirliği artırıp ge-
liştireceğini, bu durumun da kay-
nakların etkili ve verimli şekilde 
kullanımını temin edeceğini vur-
gulamaktadır (Yay, 2011). Buna gö-
re; karar mekanizmalarında farklı 
toplumsal kesimlerin etkileri ge-
liştikçe, ekonomik refah topluma 
daha dengeli bir şekilde dağılacak, 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
de temin edilebilecektir. Dolayı-
sıyla Kent Konseyleri aracılığıyla 
gençlik başta olmak üzere farklı 
toplumsal kesimlerin karar alma 

mekanizmalarına dâhil edilmesi ve 
aktif roller almalarının sağlanma-
sı, alınacak kararların etkili ve ve-
rimli sonuçlar doğurabilmesi bakı-

mından büyük önem taşımaktadır. 
Karar mekanizmalarında bireyle-
rin özneler ve nesneler olarak kes-
kin bir şekilde bölünmesi yerine 
sorunlarla birlikte toplumu daha 
fazla kapsayacak şekilde farklı ke-
simlerin toplumsal sorunların çö-
zümünün parçası hâline getirilme-
si sürdürülebilir kalkınmayı temin 
edecektir. Bunun için “Sürdürüle-
bilir kalkınma sürecinde yurttaş-
ların sadece problemin değil, çö-
zümün de bir parçası olduklarına 
inanmaları gerekmektedir” (Güneş 
& Beyazıt, 2011, s. 805). Bu çer-
çevede Kent Konseyleri’nin hem 
farklı toplum kesimlerine karar al-
ma süreçlerine katılım konusunda 
uygun imkânları sunan bir plat-
form hem de toplumsal sorunlar 

karşısında farklı toplumsal kesim-
lerin ortak duyarlılıklar geliştirme-
sini sağlayan bir iletişim zemini 
rolü oynaması gerekmektedir (Ati-
ker, 2012; Aydın & Belli, 2012; Ba-
tal, 2011; Eroğlu, 2010).

Yurttaşların kentsel konularla il-
gili olarak sürekli biçimde sorun-
ları dile getiren ve karar alıcılar-
dan çözüm bekleyen konumda 
olmaları sadece verimlilik ve sür-
dürülebilirlik bakımından önem-
li değildir. Vatandaşların kararlara 
katılımı kentsel âidiyetleri bakı-
mından da önem arz etmektedir. 
Sürekli biçimde kentsel mekân 
hakkında alınan kararlardan 
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etkilenen konumunda olan yurt-
taşlar, süreç içerisinde kent mekâ-
nına duydukları âidiyeti kaybe-
deceklerdir. Bu durumdan sadece 
kentsel çevre ve kentsel kaynakla-
rın sürdürülebilirliği zarar görme-
yecek, ek olarak kent nüfusunu 
oluşturan yurttaşlar da artık ken-
dilerini oraya ait hissetmeyecek-
lerdir. Bu durum kentsel gelişimin 
tamamının süreçten olumsuz etki-
lenmesiyle sonuçlanacaktır. Kent-
sel kararlara katılımda doğrudan 
araçların güçlü şekilde var olması 
kentsel âidiyetlerin artırılmasına 
zemin hazırlayacaktır. Kent Kon-
seyleri’ni oluşturan yasal ve idârî 
düzenlemelerde de sıklıkla konsey-
lerin hemşerilik hukukunun geliş-
tirilmesinden sorumlu olduğuna 
atıf yapılması da böyle bir amaca 
yöneliktir. Bu nedenle vatandaşla-
rın yerelde kentsel mekânı hem fi-
ziksel açıdan hem de uygulanacak 
normlar ve hizmetler bakımından 
şekillendiren kararlara katılımı on-
ların kendilerini daha fazla kente 
ait hissetmelerine ortam hazırla-
yacaktır (Kurt, 2011).

Gençlik başta olmak üzere farklı 
toplumsal kesimlerin karar alma 
süreçlerine katılımı için aktif ola-
rak çalışması gereken Kent Kon-
seyleri’nin mevcut durumunda ya-
şanan problemlerin düzeltilmesi 

sürdürülebilir kalkınmanın temini 
ve gençlerin karar alma mekaniz-
malarına katılımı hususunda bü-
yük önem arz etmektedir. 

Kent Konseyleri’nin 
Mevcut Durumu ve 
Sorunları
Kent Konseyleri üzerine yapılan 
araştırmalara bakıldığında önce-
likle dikkat çeken husus Kent Kon-
seyleri bünyesindeki meclislerin 
ayrı ayrı -örneğin, gençlik meclisle-
rinin yâhut kadın meclislerinin ya-
pısal özelliklerinin ve sorunlarının- 
ele alınmadığıdır. Bunun yerine 
Kent Konseyleri; mevcut durumla-
rına, özelliklerine yâhut içerisinde 
bulundukları sorun alanlarına yö-
nelik çalışmalar üzerinden bütün-
cül olarak değerlendirilmektedir. 

2005 yılında yapılan Kamu Yöne-
timi Reformu sırasında yerel yö-
netimlere halk katılımını temin 
etmek amacıyla oluşturulan Kent 
Konseyleri’nin ilk uygulamaları ve 
öncesinde Yerel Gündem 21 süre-
cinden bu yana değerlendirildiğin-
de katılım açısından birçok çalış-
manın varlığı dikkat çekmektedir. 
Konseylerin birçok çalışmada ana-
litik şekilde masabaşı çalışmaların 
ürünü olarak değerlendirildiği, az 
sayıda çalışmada ise Kent Konsey-
leri’ne ilişkin algıların ve konsey 
mekanizmalarının alan araştırma-
sına dayalı olarak incelendiği gö-
rülmektedir (Aydın & Belli, 2012; 
Baran, Kurt, Önal, & Helvacıoğ-
lu, 2011; Erkul, Baykal, & Kara, 
2013; Günlü, 2011; Kestellioğ-
lu, 2011; Kocaoğlu, 2014; Korkut, 
2011; Kutlu, Usta, & Kocaoğlu, 
2007; Savut, 2011; Usta, 2011). 
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Değerlendirmenin bu bölümünde 
konseylerin çalışmalarına ilişkin 
olumlu görülen hususlarla prob-
lem alanı sayılan konular birlikte 
ele alınacaktır. 

Kent konseyi genel kurul 
kararlarının belediye 
meclisinde görüşülmesi
Kent Konseyi Yönetmeliği’nde 
konseylerin görevlerinin belirtildi-
ği 6. Madde’de konseylerin görevle-
rinden birinin de “Kent konseyinde 
oluşturulan görüşlerin değerlendi-
rilmek üzere ilgili belediyeye gön-
derilmesini sağlamak.” (Kent Kon-
seyi Yönetmeliği, 2006, Madde 6(1)) 
olduğu belirtilmektedir. Böylelikle 
katılım mekanizmalarının kulla-
nılması sonucu oluşan bilgi, görüş 
ve tecrübelerin kentin ortak aklı-
nı oluşturan Kent Konseyleri tara-
fından belediye meclisinin günde-
mine taşınması hedeflenmektedir. 
Yönetmeliğin 12. Madde’sinde ise 
belediye meclisine görüşlerin akta-
rımıyla ilgili olarak bir düzenleme-
ye gidilmiştir. Meclisler ve çalışma 
grupları başlığını taşıyan bu mad-
dede “meclislerde ve çalışma grup-
larında oluşturulan görüşler, kent 
konseyi genel kurulunda görüşü-
lerek kabul edildikten sonra de-
ğerlendirilmek üzere ilgili belediye 
meclisine sunulur.” (Kent Konse-
yi Yönetmeliği, 2006) denilmekte-
dir. Yönetmeliğin geneli değerlen-
dirildiğinde çalışma gruplarının 

ve meclislerin genel kurulla birlik-
te Kent Konseyleri’nin çalışma or-
ganlarını oluşturduğu görülmek-

tedir. Bu çerçevede çeşitli çalışma 
gruplarından ve meclislerden ge-
len görüşlerin genel kurulda ortak 
akıl tarafından tartışılıp kararlaştı-
rılması öngörülmüştür. Kendisiy-
le yapılan bir görüşmede Kahra-
manmaraş Kent Konseyi Başkanı 
Zeynep Arıkan bu mekanizmanın 
varlığının, “hemşerilerin karar al-
ma mekanizmalarına kısmen dâ-
hil olmaları anlamına geldiğinden” 
(Aydın & Belli, 2012, s. 143) bah-
setmektedir. Kent Konseyi Genel 
Kurul kararlarının belediye mecli-
sinde görüşülmesi gençlik meclisi 

başta olmak üzere hem toplumun 
çeşitli kesimlerinin hem de belirli 
çalışma başlıkları altında bir araya 
gelen gönüllülerin fikirlerinin en 
azından meclis gündemine gelme-
sini sağlamaktadır. 

Genel Kurul kararlarının beledi-
ye meclisinde görüşülmesi konu-
sunda literatürde geniş bir ittifak 
bulunmakta ve bu mekanizma, 
olumlu bir adım olarak değerlen-
dirilmektedir. Ancak meclis ve ça-
lışma gruplarının iyi işlememesi 
belediye meclisine katılımcı me-
kanizmaların fikirlerinin yansıma-
sına engel olmakta yâhut oluşan 
önerilerin niteliğini zayıflatmak-
tadır. Örneğin; Seferihisar Genç-
lik Meclisi üzerine yapılan bir araş-
tırmada (Özer, 2013) “Seferihisar 
Gençlik Meclisi düzenli toplanabi-
len bir meclis olmamıştır. Ancak 
toplantı yapılabildiği kısa dönem 
içerisinde de gençlik meclisinin 
kararlarından, belediye meclisinin 
gündemine giden bir husus olma-
mıştır.” denilmektedir. Bu anlamda 
mevcut yönetişim mekanizmaları-
nın devreye sokulabilmesi için ge-
rekli olan ilk adımın gönüllülerin 
düzenli katılımının sağlanması ol-
duğu düşünülmektedir. 

Genel Kurur kararları ve belediye 
meclisi arasındaki ilişki bağlamın-
da Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 

Katılım 
mekanizmalarının 

kullanılması sonucu 
oluşan bilgi, görüş 

ve tecrübelerin 
kentin ortak aklını 

oluşturan Kent 
Konseyleri tarafından 

belediye meclisinin 
gündemine taşınması 

hedeflenmektedir.

Zeynep Arıkan

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2019-13 ‹ 34 35 ›MAKALE



Genel Kurul’un yılda iki kez topla-
nacağıyla ilgili hükmü de literatür-
de katılım anlamında eksiklik ola-
rak değerlendirilmektedir. Belediye 
meclisinin her ay toplanmasına pa-
ralel olarak kent konseyi genel ku-
rulunun da çalışma gruplarının ve 
meclislerin fikirlerini her ay beledi-
ye meclisi gündemine taşıması ge-
rektiği dile getirilmektedir (Baran, 
Kurt, Önal, & Helvacıoğlu, 2011, 
s. 102; Batal, 2011, s. 89). Ayrıca 
Genel Kurul kararlarının beledi-
ye başkanlığına iletilmesi sonucu 
bu kararların gündeme alınmadı-
ğı takdirde ne olacağı ve gündeme 
alındığı zaman sonucunun ne ola-
cağı bilinmez olarak durmaktadır. 
Akdoğan bu konuda şöyle demek-
tedir: “Sadece iki ay yapılan beledi-
ye meclis toplantılarında kent kon-
seyinden gelen görüş ve öneriler 
belediye meclisinde görüşülmekte-
dir. Üstelik bu konuda herhangi bir 
karar alma zorunlulukları da yok.” 
(Akdoğan, 2008, s. 11).

Kent Konseyi Genel Kurulu ile be-
lediye meclisinin ilişkisini ele alan 
çalışmalarda (Batal, 2011; Boz-
kurt, 2014; Büyükgenç, 2011; Çe-
likyay & Turgut, 2011; Çetinkaya 
& Korlu, 2012; Erkul et al., 2013; 
Esen, 2008; Kaypak, 2011; Keskin, 

Erbey Kuşku, Odaman Cindoruk, 
& Tatlı, 2011; Korkut, 2011) üze-
rinde durulan hususlardan birisi 
de Kent Konseyleri’nin oluşumu 
ve belediyelerin stratejik planları-
nın yapıldığı dönemin aynı olması 
nedeniyle Kent Konseyleri’nin fikir 
ve önerilerini belediyenin stratejik 
planlama süreçlerine yansımamak-
tadır. Belediye Kanunu’nun “Stra-
tejik Plan ve Performans Prog-
ramı” başlıklı 41. Madde’sinde 
“Belediye başkanı, mahallî idâreler 
genel seçimlerinden itibaren altı ay 

içinde; kalkınma planı ve programı 
ile varsa bölge planına uygun ola-
rak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl 
başından önce de yıllık performans 

programı hazırlayıp belediye mec-
lisine sunar” (Belediye Kanunu, 
2005, p. Madde 41) şeklinde ifade 
edilmektedir. Kent Konseyi yönet-
meliği ise “Kent Konseyleri beledi-
ye teşkilatı olan yerlerde, mahallî 
idâreler genel seçim sonuçlarını 
izleyen 3 ay içinde <...> kurulur” 
(Kent Konseyi Yönetmeliği, 2006, 
p. Madde 3(1)) denilmektedir. Bu 
da Kent Konseyleri’nin, altı ay-
lık stratejik planlama sürecinin en 
iyi ihtimalle üç ayda müdâhil ola-
bileceği anlamına gelmektedir. Li-
teratürde bu konu üzerinde du-
ran yazarların önerdikleri görüş 
ise mevzuatta Kent Konseyleri’nin 
özel olarak stratejik planlama sü-
reçlerine katılımını temin eden 
düzenlemelerin yapılması ve kon-
sey genel kurulunun görüşlerinin 
stratejik planlama süreçlerinde de-
ğerlendirilmesinin bir zorunluluk 
olması yönündedir (Baran & ark., 
2011, s. 100; Çetinkaya & Korlu, 
2012, s. 154; Kaypak, 2011, s. 152; 
Toprak, 2015, s. 8). Kent Konseyi 
Genel Kurul kararlarının belediye 
meclisinde konu olarak görüşül-
mesi değerlendirildiğinde bu duru-
mun önemli bir katılım mekaniz-
ması olarak kabul edildiği ancak 
bu hususun geliştirilmesi gerekti-
ğine yönelik fikirlerin var olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Yerel kalkınma
Kent Konseyleri’nin mevcut duru-
muna ilişkin değerlendirmelerden 
biri de konseylerin yerel kalkın-
maya ve toplamda sürdürülebilir 
kalkınmaya büyük katkı sunacağı 
yönündedir. “Kurumlar kişilerin 
kendi kendilerince alınmış kararla-
rı temsîlî meclislerce alınmış karar-
lardan daha kolay uygularlar. Yöre 
halkının istekleri doğrultusunda 
yapılmış olan yatırımların bölgeye 
ve ülkeye katkısının yöre halkının 
istekleri dikkate alınmadan yapıl-
mış olan yatırımlardan daha çok 
olduğu aşikârdır.” (Aydın & Belli, 
2012, s. 146). Aydın ve Belli genel 
olarak Kent Konseyleri’nin yerel 
kalkınmaya olumlu katkı sağlaya-
cağı; ayrıca gençlik başta olmak 
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üzere toplum kesimlerinin talep-
lerinin dikkate alınmasının ve çö-
züm önerilerinin bizzat sorunlara 
muhâtap olanlar tarafından geliş-
tirilmesinin sorunların çözümünü 
daha etkili kılacağı üzerinde dur-
maktadır. Bu anlamda kalkınma-
nın yerelden başlaması gerektiğini 
düşünenler katılımı yerel kalkın-
manın sürdürülebilirliği açısından 
önemli bir zorunluluk olarak de-
ğerlendirmektedirler. “Ulusal ve 
bölgesel kalkınmayı gerçekleştire-
bilmek için yerel kalkınmaya ihti-
yaç bulunmakta, yerel kalkınmayı 
gerçekleştirmek için ise yerel de-
mokrasinin ve katılımın gelişme-
sine ihtiyaç bulunmaktadır.” (Ay-
dın & Belli, 2012, s. 146). Kent 
Konseyleri’ni yerel kalkınma açı-
sından değerlendiren çalışmalara 
bakıldığında (Eroğlu, 2010; Kaya, 
2008; Yay, 2011) konsey çalışma-
larının geliştirilmesinin yerel dü-
zeyde ekonominin sürdürülebilir 
özellikler kazanmasına katkı su-
nacağı düşüncesinin dile getirildi-
ği görülmektedir. Kent Konseyle-
ri’nde çeşitli meslek temsilcilerinin 
bulunması da bu yerel kalkınma 
boyutunu güçlendirmektedir. 

Kent Konseyi Faaliyetlerinin 
Dağılımı
Kent Konseyleri’nin faaliyet yü-
rüteceği alan Kent Konseyle-
ri Yönetmeliği’nin Birinci Mad-
de’sinde, “Kent yaşamında, kent 

vizyonunun ve hemşerilik bilin-
cinin geliştirilmesi, kentin hak ve 
hukukunun korunması, sürdürü-

lebilir kalkınma, çevreye duyarlı-
lık, sosyal yardımlaşma ve daya-
nışma, saydamlık, hesap sorma ve 

hesap verme, katılım, yönetişim ve 
yerinden yönetim ilkelerini hayata 
geçirme.” (Kent Konseyi Yönetmeli-
ği, 2006, Madde 1) olarak tarif edil-
mektedir. Konseylerin görev ala-
nıyla ilgili bu ifadelere bakıldığında 
ilk planda konseylerin birbiriyle 
kuvvetli şekilde ilgili olsa da birçok 
alanda çalışma yapmakla yükümlü 
olduğu görülmektedir. Konseyler-
le ilgili yapılan incelemelere bakıl-
dığında konseylerin çizilen faaliyet 
alanlarının hangilerinde çalışma 
yürüttükleri önemli konu başlık-
larından biri olmuştur. Bu konu-
yu ele alan Aydın ve Belli’nin araş-
tırmasında 2010 yılında niceliksel 
olarak Kent Konseyleri’nin faali-
yetleri değerlendirildiğinde sosyal 
yardımlaşma, kent vizyonunun ve 
hemşerilik bilincinin geliştirilme-
si, katılım ve yerinden yönetim ko-
nularında çok sayıda incelemenin 
yapıldığı; ancak buna karşı sürdü-
rülebilir kalkınma, çevreye duyarlı-
lık, kentin hak ve hukukunun ko-
runması konularında son derece 
az faaliyette bulunulduğu gözlen-
mektedir (Aydın & Belli, 2012, s. 
111). Ayrıca söz konusu araştır-
mada ifade edildiği üzere saydam-
lık, hesap sorma ve hesap verme 
ilkeleri açısından ise Kent Konsey-
leri’nde hiçbir faaliyetin yapılma-
dığı görülmektedir. Kent Konsey-
leri’nde gönüllü olarak çalışanlarla 
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yaptığı anket görüşmeleri sonuçla-
rını aktaran Lamba da benzer bir 
duruma işaret etmektedir (Lam-
ba, 2012, s. 505). “Alınan cevaplar 
değerlendirildiğinde kalkınmanın 
sağlanması, şehirlerin daha yaşa-
nabilir hâle gelmesi, halk ile bele-
diye arasında köprü görevi, top-
lumu bilinçlendirme, sorunların 
tespit edilmesi ve öneride bulunul-
ması ve dayanışmanın sağlanma-
sı konularının ön plana çıktığı gö-
rülmüştür.” denilmektedir. Korkut 
ise, yerel farklılıkların Kent Kon-
seyleri’nin faaliyet şekillerini ve 
konseylerin odaklandıkları çalışma 
alanlarını farklılaştırdığını iddia et-
mektedir. (Korkut, 2011, s. 154). 
Şişli ve Ümraniye belediyelerinin 
katılım çalışmaları üzerine yaptığı 
incelemede Korkut, Şişli’deki katı-
lım çalışmalarında halkın görüş ve 
önerilerinin yönetime yansıması-
nın önem sırası olarak üstlerde de-
ğerlendirildiğinden bahsederken, 
Ümraniye’de halkın görüşlerinin 
alınmasının çoğunlukla hizmette 
etkinliği artıracağı şeklinde değer-
lendirildiğinin altı çizilmektedir. 
Bunlara ek olarak Özdemir’e göre 
Kent Konseyleri’nin çeşitli çalışma 
alanlarının içerisinde dört toplum-
sal işlev ön plana çıkmaktadır: “(i) 
kentin yaşanabilir hâle gelmesi, (ii) 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma-
yı geliştirmesi, (iii) sürdürülebilir 

kalkınma ve gelişimin sağlanma-
sı, (iv ) yerel düzeyde hesap ver-
me, hesap sorma, katılım ve yöne-
tişimin gerçekleşmesi.” (Özdemir, 
2009, s. 39). 

Kent Konseyleri’nin 
uygulayıcı ve kurumsal yapısı
Kent Konseyleri ile ilgili mevcut ya-
sal yapıya bakıldığında Kent Kon-
seyleri’nin tüzel kişiliğinin bulun-

madığı, kendisine özel bir bütçenin 
olmadığı ve kendisine ait idârî per-
sonelinin bulunmadığı görülmek-
tedir. Yasal olarak bir katılım me-
kanizması olarak tasarlanan Kent 
Konseyleri’nin bütçeleriyle ilgili 
Kent Konseyleri Yönetmeliği’nin 
16/A Madde’sinde “(1) Belediye-
ler Kent Konseylerine, bütçelerin-
de ödenek ayırmak suretiyle ayni 

ve nakdî yardım yapar ve destek 
sağlar.” (Kent Konseyi Yönetmeli-
ği, 2006, Madde 16/A(1)) denildi-
ği; Kent Konseyleri’nin bütçeleri-
nin ve çeşitli Kent Konseyleri’nin 
fiilî durumunu gözlemleyen çalış-
malara bakıldığında, konseylerin 
personel ihtiyacının belediyeler 
tarafından karşılandığı görülmek-
tedir. Konseylerin belediyelerle 
olan bu organik ilişkisi literatürde 
önemli bir tartışma konusu ola-
rak fark edilmektedir. Konseylerin 
belediyelerle olan ilişkisi üzerin-
den kurumsal yapısıyla ilgili çeşitli 
problem alanlarının ortaya çıktığı 
tespit edilmektedir. 

Kent Konseyleri’nin uygulayıcı ve 
kurumsal yapısı konusuyla ilgili 
öne çıkan ilk tartışma alanı kon-
seylerin proje uygulayıcısı olup 
olmayacağıdır. Bu çerçevede kon-
seylerin tüzel kişiliklerinin, ken-
dilerine ait bütçe ve personelinin 
olması gerektiğini düşünen araş-
tırmacılar vardır (Aydın & Belli, 
2012; Çetinkaya & Korlu, 2012; 
Toprak, 2015) Buna karşılık uy-
gulayıcı olmak yerine kentin or-
tak aklı olma işleviyle çeşitli çalış-
ma fikirlerine öncülük etmenin, 
ayrıca çalışma alanlarında faaliyet 
gösteren diğer kuruluşlar için uy-
gun ortam ve imkânları hazırlama-
nın Kent Konseyleri’nin kuruluş 
mantığına daha uygun olduğu di-
le getirilmektedir (Emrealp, 2005; 
2010). Buna göre; Kent Konsey-
leri proje uygulamak yerine fikir 
üretmeli ve kentsel alanda çeşit-
li uygulamaların hayata geçirilme-
si için farkındalık ve savunuculuk 
çalışmaları yürütmelidirler. Emre-
alp, Kent Konseyleri’nin kurum-
sal yapısıyla ilgili olarak hazırladı-
ğı kılavuzda, “Konseyin uygulayıcı 
olmaktan çok ortak aklın süzge-
cinden geçen tavsiye niteliğinde-
ki kararların, bünyesindeki ilgili 
kuruluşlar aracılığıyla uygulamaya 
geçirilmesini kolaylaştıran bir ya-
pı olma özelliğini korumaya özen 
gösterilmesi gerektiği...” (Emrealp, 
2005, s. 59) vurgulanmaktadır.

Emrealp’in düşüncesinin karşı-
sında sadece ortak aklı temsil 
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etmenin Kent Konseyleri açısın-
dan yeterli olmadığını düşünenler 
de vardır. Üstelik bu yazarlara gö-
re tüzel kişilik ve mâlî olarak bele-
diyeden ayrışılmadığı takdirde or-
tak aklın oluşumunu temin etmek 
de mümkün olmayacaktır. Aydın 
ve Belli Kahramanmaraş örneği 
üzerine yaptıkları çalışmada, Kent 
Konseyleri’nin eşit ve âdil bir ka-
tılım zemini sağlayamadığını dile 
getiren bir görüşü aktarıyor: “Kent 
Konseyi’nde âdil ve eşit temsiliyet 
olduğunu düşünmüyorum. Çün-
kü Kent Konseyleri genellikle be-
lediyelerin çatısı altında kuruluyor. 
Hâl böyle olunca başkan ve yöne-
tim seçimle de oluşturuluyor olsa, 
Belediye Başkanı’nın desteklediği 
ya da ona yakın isimler Kent Kon-
seyi’nin yönetimini oluşturuyor. 
Hatta bu durum Kahramanma-
raş’ta öyle ilginç ki; Belediye Baş-
kanı’nın danışmanı aynı zaman-
da iki dönemdir Kent Konseyi’nin 
de başkanı.” (Aydın & Belli, 2012, 
s. 143). Aynı şekilde Korlu ve Çe-
tinkaya ( 2012), Toprak (2015) ve 
Çelikyay ve Turgut (2011) da Kent 
Konseyleri’nin karar ve çalışma or-
ganlarının genel olarak belediyeyle 
olan kurumsal bağımlılıktan ötürü 
belediye başkanının kontrolünde 
olduğundan bahsetmektedir. 

Kent Konseyleri’nin kurumsal ya-
pısını bütçe merkezli olarak ana-
liz eden Özdemir (2009); Güneş 
ve Beyazıt (2011); Çelikyay ve Tur-
gut (2011) ise Kent Konseyleri’nin 
kendilerinin yöneteceği bir bütçe-
lerinin olmamasını, konseylerin 
çalışmalarının ne şekilde olacağı 
veya bunun da ötesinde konsey-
lerin çalışıp çalışmayacağı konu-
sunda başkanları mutlak otori-
te kıldığından bahsetmektedirler. 
Özdemir, bu bağlamda yeri geldi-
ğinde belediyenin kaynak kullanı-
mını ve işlemlerinin kentlilik hu-
kuku açısından değerlendirmesini 
yapacak olan Kent Konseyleri’nin 
bütçe itibarıyla belediyelere tam 
bağımlıyken bunu nasıl gerçekleş-
tireceği sorusunu gündeme getirir 
(Özdemir, 2009, s. 49). Özdemir’e 
benzer şekilde Çelikyay ve Turgut 

da katılım meselesinin ciddî bir or-
ganizasyon gerektirdiğinden ve gö-
nüllü katılımın ürünü olan fikirle-
rin bir düzen çerçevesinde kentin 
gündemine taşınması için dona-
nımlı idârî personele ve fizikî şart-
lara ihtiyaç duyulduğundan bah-
setmektedirler. Aynı şekilde bu 
ihtiyaçların karşılanması da bele-
diye başkanına bağlı olduğu için 
Kent Konseyleri’nin görev alanla-
rıyla ilgili etkili çalışmalar yürüte-
meyeceğini vurgulanmaktadırlar 
(Çelikyay & Turgut, 2011). 

Teorik düzeyde ifade edilen prob-
lemlerin pratikte de karşılığının gö-
rüldüğü anlaşılmaktadır. Güneş ve 
Beyazıt inceledikleri Kent Konsey-
leri’nde belediye meclis üyelerinin, 

belediye başkan yardımcılarının ve 
başkanlarının kent konseyi başka-
nı ya da yürütme kurulu üyesi ola-
rak seçilmelerinin konseylerin iş-
levlerini etkili bir şekilde yerine 
getirmelerinin önündeki en önem-
li engellerden biri olduğunu vurgu-
lamaktadırlar (Güneş & Beyazıt, 
2011, s. 809). Şahin ise bu bağlam-
da incelediği Ankara Kent Konseyi 
örneğinde çeşitli sivil toplum ku-
ruluşlarını temsil etmek sûretiyle 
konseyin yürütme kurulunun sa-
dece belediye meclis üyeleri ve bü-
rokratlardan oluştuğundan bah-
setmektedir (Şahin, 2015, s. 186). 
Aynı şekilde Çukurçayır, Eroğlu, 
Aydınlı ve Çolakoğlu da Kent Kon-
seyleri’ne yönelik yaptığı anket ça-
lışmasında kent konseyi başkanla-
rının 18 tanesinin belediye başkanı 
4 tanesinin ise belediye meclis üye-
si olduğunu vurgulayarak yöneti-
şim ilkesine aykırı bir şekilde Kent 
Konseyleri’nin seçilmişler tarafın-
dan doldurulduğundan bahset-
mektedirler (Çukurçayır, Eroğlu, 
Aydınlı & Çolakoğlu, 2011, s. 305). 

Kent Konseyleri’nin kurumsal ya-
pısıyla ilgili dikkat çeken bir başka 
husus da konsey üyelerinin belir-
lenmesinde kullanılan ve literatür-
de muğlak olarak değerlendirilen 

Belediye bütçelerinin 
oluşum ve uygulama 

safhalarında 
vatandaşların etkin 
katılımı sağlanarak 

yönetişim ilkelerinin 
hayata geçirilmesi 
için yeni bir imkân 

oluşacaktır.
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“İlgili STK” meselesidir (Akdoğan, 
2008, s. 9; Atiker, 2012, s. 121; Ba-
tal, 2011, s. 89; Emrealp, 2005, s. 
19). Kent Konseyi üyelerinin kim-
lerden oluşacağını belirleyen 8. 
Madde’de “ilgili derneklerin ve va-
kıfların temsilcileri” (Kent Konse-
yi Yönetmeliği, 2006, Madde 8(f)) 
ifadesine yer verilmektedir. Bu 
madde konseyin oluşumunu dü-
zenleyen ve ilk toplantıya beledi-
ye başkanının çağrısıyla çıkılaca-
ğını düzenleyen hükümle birlikte 
düşünüldüğünde hangi sivil top-
lum kuruluşlarının konsey üye-
liğine alınacağının belediye baş-
kanının inisiyatifinde olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Konseylerin kurumsal yapıyla il-
gili problem alanlarına bakıldığın-
da kurumsal problemlerin vatan-
daş katılımı için umut kırıcı etki 
yaratacağından ve gönüllü bir şe-
kilde sürdürülen faaliyetlere ilgi-
nin azalacağından bahsedilmek-
tedir. Bu durum toplumun bütün 
kesimlerini katılım çalışmalarına 
çekme görevi bulunan Kent Kon-
seyleri’nin katılım konusunda is-
tekli kimselerin desteğini de kay-
betmelerine neden olacaktır. Bu 
sebeple kurumsal yapının konsey-
ler için büyük önem taşıdığı birçok 
yazar tarafından dile getirilmekte-
dir (Emrealp, 2005, s. 11, 146).

Katılımcı bütçe
Kent Konseyleri’nin yönetişim ya-
pıları oluşturmak ve bu anlamda 
sürdürülebilir kalkınmayı temin 

için ortak aklın oluşumuna kat-
kı sunması amacıyla yürüteceği 

faaliyet alanlarından biri de katı-
lımcı bütçe uygulamalarıdır. Bir 
kentin yönetiminin mâlî kaynakla-
rının nereye harcandığı konusun-
da etkili şekilde bilgiye sahip olu-
namaması ve bunun da ötesinde 
bütçenin oluşumunun yönetişim 
ilkelerini yansıtmaması, uygula-
mada ne ölçüde bu ilkelerin koru-
nacağı sorununu gündeme getir-
mektedir. Bu açıdan belediyelerde 
katılımcı bütçe uygulamalarını ha-
yata geçirmek için Kent Konseyleri 
merkeze alınarak çeşitli mekaniz-
maların geliştirilmesi önerilmek-
tedir (Çetinkaya & Korlu, 2012, s. 
102, 116, 154; Güneş & Beyazıt, 
2011, s. 809). Bu şekilde belediye 
bütçelerinin oluşum ve uygulama 
safhalarında vatandaşların etkin 
katılımı sağlanarak yönetişim ilke-
lerinin hayata geçirilmesi için yeni 
bir imkân oluşacaktır. 

Sonuç
Kent konseyi üzerine katılımcı 
demokrasi, yerel kalkınma, çeşit-
li kent konseyi deneyimlerinin in-
celenmesi ve konseylerin kuruluş-
larının idâre hayatındaki etkileri 
başta olmak üzere birçok alanda 
akademik çalışmalar yapıldığı gö-
rülmektedir. Kent Konseyleri içe-
risinde gençlik meclislerinin so-
runlarını ele alan özel bir çalışma 
bulunmamakla birlikte Kent Kon-
seyleri’ni sürdürülebilir kalkınma 
ve yönetişim odaklı şekilde ince-
leyen çok sayıda inceleme bulun-
maktadır. Bu çalışmalar özelde 
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gençlik meclislerinin konseyler 
içerisindeki konumlarının güçlen-
dirilmesi ve genel anlamda genç-
lerin karar alma mekanizmalarına 
katılımı için oluşturulacak politika 
önerilerine ve yapılacak sosyolojik 
araştırmalara önemli bir arka plan 
sunmaktadır. 

2006 yılında ilk kuruluşları ger-
çekleşen Kent Konseyleri’nin bu-
gün idâre sistemi içerisindeki yeri 
10 yılı geçmiştir. Yerel Gündem 21 
tecrübesinin ise daha uzun yıllara 
vardığı görülmektedir. Türkiye’de 
doğrudan siyasal katılım ve kent-
lerin karar alma süreçlerine katı-
lım bakımından böylesine önemli 
bir kurumun uygulamaları üzerine 
daha çeşitli araştırmalar yapılma-
sı gerekmektedir. Özellikle kadın, 
gençlik ve engelli meclislerinin ka-
tılımcı profilleri, katılım sırasında 
yaşadıkları zorluklar ve kent kon-
seyi çalışmalarından beklentileri 
önemli araştırma konularıdır. Ben-
zer şekilde bu çalışma boyunca lite-
ratür taraması üzerinden değerlen-
dirilen Kent Konseyleri’nin yapısal 
sorunları ve pratikteki yansımala-
rı Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve 
farklı siyasal eğilimlerindeki şehir-
lerde hem nicel hem de nitel araş-
tırmalarla test edilip detaylandırıl-
maya muhtaçtır.

Farklı toplumsal grupların karar 
mekanizmalarına doğrudan katılı-
mını sağlayacak araçların geliştiril-
mesi, alınan toplumsal kararların 
sürdürülebilir sonuçlar doğurma-
sı ve bu grupların kente âidiyeti-
ni geliştirmesi bakımından önem-
lidir. Vatandaşların sivil toplum 
kuruluşları eliyle ya da doğrudan 
karar mekanizmalarına katılımı, 
onların kentsel âidiyetlerini artı-
racaktır. Aksi hâlde kentler, çeşit-
li projelerle bir grup karar alıcının 
vizyonunu yansıtır hâle gelece-
ği için vatandaşlar arasında ken-
te yabancılaşma ortaya çıkacaktır. 
Bu anlamda Türkiye’de önemli bir 
çalışma konusu olarak da katılım 
araçlarının uygulandığı ve uygu-
lanmadığı kentler arasında âidiyet 
karşılaştırılması öne çıkmaktadır.

Kent Konseyleri’nin kurumsal ola-
rak kentin ortak aklının oluşumu-
na kaynaklık teşkil etmesi ve bunu 
yaparken kentsel kararlara etki dü-
zeyinin artması gençler için büyük 
önem taşımaktadır. Günümüz-
de gençlerin sadece genç oldukları 
için kentsel karar mekanizmaları-
na katılım gösterebildikleri yegâne 

araç Kent Konseyleri’dir. Karar me-
kanizmalarına doğrudan katılımın 
kentsel âidiyetin gelişmesindeki 
önemli katkısı düşünülecek olursa 
Kent Konseyleri’nin işlevsel olarak 
gelişimi gençlerin kentsel mekânla 
kuracakları âidiyet ilişkisini olum-
lu şekilde etkileyecektir.

Bu çalışma boyunca tartışılan so-
runlar merkeze alınarak Kent Kon-
seyleri’nin yapısal ve pratik so-
runlarına yönelik olarak literatür 
taraması ve değerlendirmeler so-
nucunda üretilen çözüm önerileri 
şu şekilde sıralanabilir:

• Kent Konseyleri arasında birlik-
ler oluşturulmalıdır. Söz konusu 
birlikler, tecrübe paylaşımı ve iyi 
uygulama örneklerini paylaşarak 
kent yönetimindeki kararlara ka-
tılımı sağlayacak politika önerileri 
oluşturmada irâde ve yöntem bakı-
mından özendirici olacaklardır.

• Kent Konseyleri’nin her ay ya da 
daha sık periyotlarda yıl içerisin-
de bir araya gelerek belediye mec-
lisi gündemine taşınacak politika 
önerileri geliştirmesi katılım bakı-
mından yararlı olacaktır. Mevzûa-
ta göre yılda iki defa toplanması 
belirtilen genel kurulun olağanüs-
tü olarak daha sık toplanması ve-
ya mevzûatı bu yönde değiştirmesi 
sağlanmalıdır.

• Kent Konseyleri’nin yerel se-
çimlerin yapılmasının ardından 
oluşum sürecinde belediyenin 
stratejik planının hazırlanma süre-
cine dikkat edilerek Kent Konsey-
leri’nin görüşlerinin plana yansı-
ması sağlanmalıdır.

• Kent Konseyleri’nin yönetim or-
ganları ve komisyonları belirlenir-
ken kentin ekonomik özelliklerine 
göre gerek görülmesi hâlinde özel 
sektör temsilcilerine de yer veril-
melidir. Böylelikle konseyin yerel 
ekonominin canlandırılması bakı-
mından kente daha fazla katkı sağ-
laması mümkün hâle gelecektir.

Vatandaşların sivil 
toplum kuruluşları 

eliyle ya da doğrudan 
karar mekanizmalarına 

katılımı, onların 
kentsel âidiyetlerini 

artıracaktır.

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2019-13 ‹ 40 41 ›MAKALE



• Kent Konseyleri’nin faaliyetle-
rine ilişkin olarak konseylerin bir 
araya gelerek oluşturduğu birlikler, 
daha fazla şekilde kent yönetimi-
ne katkı sunacak politika önerileri 
geliştirmelidir. Oluşacak birliklerin 
kent yönetimine dair politika üret-
mede yöntem ve içerik bakımından 

rehberlik etmesi, Kent Konseyle-
ri’nin siyasal katılım rolünü daha 
da güçlendirecektir.

• Kent Konseyleri’nin çalışmaları-
nı yürütmeleri için nasıl bir büt-
çeye sahip olmaları gerektiği ve 
hangi özelliklere sahip personel 

tarafından bu çalışmaların yürü-
tüleceği Kent Konseyleri’nin oluş-
turulacağı birlikler tarafından 
belirlenip bir raporla her yıl ya-
yımlanmalıdır. Birliklere üye Kent 
Konseyleri'nin gönüllü katılımı ve 
bilgi paylaşımıyla hazırlanacak öl-
çütler ışığında başarılı ve başarısız 
konseyler belirlenebilecektir. Kon-
seylerin ihtiyaç duydukları faaliyet 

bütçeleri ve sahip olmaları gereken 
idârî personelin özellikleri belirle-
nip bu alanlardaki durumu göste-
ren raporların hazırlanması Kent 
Konseyleri üzerinde iyileştirici bir 
etkide bulunacaktır. 
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Dipnotlar
1 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferans’ı düzenlenmiştir. 172 

ülkenin katılımıyla alınan kararlar neticesinde çevre kaynaklarının doğru şekilde kullanılarak kalkınmanın sağlanmasına 
yönelik politikalar tartışılmış ve her ülke sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çeşitli taahhütlerde bulunmuştur.

2 Johannesburg Zirvesi, ya da diğer bir ismiyle Rio+10 Konferansı, 1992 yılında alınan küresel çevre politikaları kararlarını, 
uygulamalarını tartışmak ve yeni kararlar almak için Birleşmiş Milletler tarafından organize edilmiş bir çevre konferansıdır. 
İlgili devletlerin temsilcileri sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kalkınmayı temin edeceklerine dair taahhütlerde 
bulunmuştur.
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lanlama disiplini 
ve pratiğinin alışı-
lageldik uygulama-
larında son derece 
sınırlı olan toplum-
sal-siyasal yapının 

analize tâbi tutulmasında çeşitli 
zorluklarla karşılaşılmaktadır. Si-
vil toplum kuruluşları da artan bir 
etkinlikle kentsel-siyasal yapının 
bir aktörü olarak konumlanmak-
tadır. Dolayısı ile, farklı boyutları 
ile sivil toplumun, planlama kap-
samındaki analizlerine dâhil edil-
mesi gündeme gelirken, analiz 
zorlukları sivil toplum cihetinde 
derinleşmektedir. Türkiye’de sivil 
toplumun kurumsallaşmasına bağ-
lı olarak, kentlerin gelişme süreç-
lerinde sivil toplumun formel te-
sirleri daha belirgin olabilir ancak 
sivilliğin tabiatında var olan infor-
mel ilişkilerin anlaşılması da gerek-
mektedir. Öte yandan bu durum, 
sivil toplumun informel rolünü ge-
riye iten ya da gerek kent yöneticisi 

gerekse plancının göz ardı edebile-
ceği bir durum olarak değerlendi-
rilmemelidir. Planlama sürecinin 
gerçekleştiği siyasal bağlamın, be-
lediye meclisi, belediyelerde yer 
alan imar komisyonları gibi resmî 

bileşenlerin hem tesirini arttırmak 
hem de büyük ölçüde işlerini ko-
laylaştırmak gibi pragmatik; karar 
süreçlerine katılımın ve hakkani-
yetin temini gibi adaleti genişleti-
ci işlevler, sivil toplumun yardımı 

P

Sivil toplum kuruluşları farklı deneyim alanları ve misyonları 
çerçevesinde, kentsel yaşamın içinde zenginlik üreten aktörler 
konumundadırlar.
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ile söz konusu olabilir. Ülkemizde 
sivil toplum ve kentsel planlama 
süreçleri arasındaki ilginin özellik-
le 1996 Habitat İstanbul toplantısı 
ile arttığını söylemek yanlış olma-
yacaktır. Habitat II’de, kentsel “so-
runların çözümlerinde devlet mer-
kezli yaklaşımlar yerine toplumun 
tüm aktörlerinin kaynaklarını ve 
yaratıcı güçlerini harekete geçire-
cek desantralize yaklaşımlar” öne 
çıkmıştır (Tekeli, 2009, s.208). Bu 
söylemin güçlenmesi itibara alın-
dığında, Türkiye özelinde sivil top-
lum yapılarının kentsel düzenle-
melere müdâhil olması, planlama 
süreçlerine yön vermesine ilişkin 
formel zemin arayışlarında 1996 
tarihinin önemi ortaya çıkmakta-
dır. Bu irtibatın, Türkiye’de gelişen 
ve genişleyen postmodern kamu 
yönetimi ile doğrudan ilgisi var-
dır. Türkiye’den önce dünyada bu 
süreci kentsel bağlamda hareke-
te geçiren süreç, modern yönetim 
kalıplarının sarsıldığı 1960 sonra-
sı sosyal hareketleri ile irtibatlan-
dırılmaktadır. Bu yazıda da önce-
likle, gerek yerel gerekse merkezî 
yönetim etrafında gelişen ve ge-
nişleyen postmodern gelişmeler ir-
delenerek sivil toplum çalışmaları-
nın yeni kamu yönetimi içinde bir 
kamu idâresi işlevi olarak kentsel 
planlamaya yönelik etkileri üze-
rinde durulacaktır. Öncelikle sivil 
toplum yapılarının, kamu yöneti-
mi mekanizmalarını dıştan etkile-
yerek, kentsel planlama gibi süreç-
lerde de dönüştürücü bir etkisinin 
olduğu ve klasik idâre kademele-
rinde karşılaşılan problemlerde uz-
laştırıcı tavrının öne çıkarılması bu 
yazının amacı olmaktadır. 

1. Planlamayı 
Yönlendiren İdârede 
Postmodern Gelişmeler
Gerek kamu yönetimi disiplini-
nin gerekse kamusal politikala-
rın oluşumunu inceleyen bilim-
sel merakın, postmodernitenin 
temel yaklaşımlarını takip etti-
ği ve kendilerini bu etkilerden ba-
ğımsız bir biçimde tanımlayama-
dıkları gözlemlenebilmektedir. 

Modernitenin kalıpları ve post-
modernitenin tanımsızlığı bağla-
mında, öngörülerini kaybeden, da-
yanakları zayıflayan ve toplumsal 
boyutta aksamalara ve belirsizlik-

lere kurban edilmesi söz konusu 
olan amme idâresinin, günümüz 
için tanımlı ve görünür tutulma-
sını sağlamaya yönelik, iç ve dış 
etkilenme bakışını öne sürmek 
mümkündür. Kamu yönetiminin 
kendi yapısı ve yönetsel ilkeleri 
çerçevesinde dönüşen durumların 

postmoderniteye irca olması, “içte 
doğurma;” postmodern toplumun, 
bilimsel yaklaşımların, modernite 
ile şekillenmiş geleneksel yönetim 
tavırlarını şekillendirmesi “dıştan 
etkileme” olarak tanımlanmıştır. 
Bu bakış açısı, postmodern belir-
sizliklerin, bu düşünceyi öne sü-
ren filozofların, bilgiye ve doğaya 
ilişkin yaklaşımları arasında ber-
raklığını yitiren idârî ihtiyaçların 
süzülerek ihtiyaçların tespitinde 
modernite sonrası süreçlerin hangi 
yönleri ile şekillendirici ve yapılan-
dırıcı olabileceğine ilişkin düşünce-
lere imkân aramaktadır.

1.1. Postmoderniteyi İçte 
Doğurma
Yönetim bilimleri, sosyal bilimle-
rin pek çok alanı gibi bir “bilim” 
olma vasfını 20. yüzyılda kazandı. 
Bu bilimin nesnesi konumundaki 
devletin idârî organları, sosyal ya-
pıya dönük her müdâhaleden ya da 
gelişmeden nasibini almaktaydı. 
Dolayısıyla, bir bilim olarak kamu 
yönetimi de bu gelişmelere koşut 
ilerleme ya da dönüşümlere sah-
ne olmaktaydı. İdârenin tanınması 
ve kontrol edilebilmesi sayesinde, 
gelişim ve idârî süreçlerin hızlan-
dırılmasının da mümkün olacağı 
düşünülmekteydi. 

Kamu yönetiminin 
kendi yapısı ve yönetsel 

ilkeleri çerçevesinde 
dönüşen durumların 
postmoderniteye irca 

olması, “içte doğurma;” 
postmodern toplumun, 
bilimsel yaklaşımların, 

modernite ile 
şekillenmiş geleneksel 

yönetim tavırlarını 
şekillendirmesi “dıştan 

etkileme” olarak 
tanımlanmıştır.



1980’li yıllar, siyasal ve ekonomik 
anlamda liberal fikirlerin önünün 
açıldığı, “yeni dünya düzeni” ile 
örülü bir paket şeklinde sunuldu-
ğu dönemin başladığı yıllar oldu. 
Kalkınmayı temin edecek güç, dev-
let temelli mi olacak yoksa piya-
sanın hür teşebbüsü ile mi temin 
edilecekti? Bu temel soruya ceva-
bını, zenginleştirdiği “yönetim bi-
limleri” ile devletin rolünü tahkim 
etmek sûretiyle veren modernite, 
dünyanın yeni siyasal ve ekonomik 
koşullarında yeni cevaplar arama-
ya devam etti. İşte bu durum dev-
let aygıtlarının biçim ve içeriklerini 
yeniden tanımlamak istediği gibi, 
tüm mekanizma içerisinde “dev-
let”e de yeni roller sunacaktı. Böy-
lece idâre aygıtları, işletme bilimi-
nin kavramları ile tanımlanacak, 
kamu yönetiminin tüm gelişme sü-
recinde ürettiği içerik yeni bir an-
lam örüntüsünde şekillenecektir. 

Kalkınmanın ne şekilde olacağı-
na karar veren devlet değil, küre-
sel piyasaların kâr maksimizasyon 
politikalarıdır. Bu durum küresel-
leşme fikrinin bir sonucu olmakla 
birlikte, kamu yönetimi disiplinin 
de “kamu merkezli” literatürün ye-
rel koşullara uzanmış denklemle-
rini de yeniden kurgulamak üzere 
gerçekleşen bir teşebbüsün sonu-
cudur. Bu durumun nedenlerinden 
olarak, kamu yönetimi disiplininin 
devlet kuramından uzak bir “örgüt 
kuramı” bağlamında teşekkül et-
mesi de gösterilmektedir (Güler, 
1994). Söz konusu ayrım, kamu yö-
netiminin teşekkülünde etkili olan 
siyaset-yönetim dikotomisinin bir 
uzantısı olarak da okunabilmekte-
dir. Buna göre siyaset, kamusal ta-
leplerin açıklanma yolu, yönetim 
ise bu isteklerin yürütülmesinden 
sorumludur (Goodnow, 1900’dan 
aktaran Ergun, 1997). Bu ayrımı 
savunanların henüz yüzyılın or-
tasından itibaren “davranışçı” bir 
yaklaşım geliştirdikleri görülmek-
tedir (Ergun, 1997). Örgüt kuramı-
nın etkisinde şekillenen “devletten 
müstakil bir idâre” düşüncesi, ni-
hayetinde işletmenin kanatları al-
tına girmek durumunda kalmıştır. 

Yönetim disiplininin, kendi do-
ğası içinde, örgütsel yaklaşımla-
ra evrilen bir yapı ortaya çıkardığı 
görülmektedir. Buna göre devlet 
bir nesne olarak değişen koşullar-
da, modernitenin uzanımların-
dan hareketle yeni biçimler almış, 
kamu yönetimi de bu doğrultuda 

yeni biçimlere kavuşmuştur. Bu 
durumu kamu yönetiminin post-
moderniteyi içte doğurması olarak 
adlandırabiliriz.

Postmoderizm, en genel hâli ile üst 
anlatıları ve genellemeleri redde-
den, bölünmeyi ve parçalanmış öz-
neler arasında etkilenimi öne çıka-
ran bir yapıda, sistematik gözlem 
ve deneye dayalı bir olguculuğu 

reddeder. Bu bakışla, 18. yüzyıl-
da Prusya’da ortaya çıkmış kame-
ral yönetim bilimlerinin geleneksel 
anlayışı da bir olguculuk, nesnel-
lik arayışı, her adımın belirli kılın-
maya çalışıldığı bir süreç odaklılık, 
postmodernite ile birlikte yeni-
den değerlendirilmeye başlamıştır. 
Modernite ile birlikte düşünülen 
tüm yönetsel aygıtları tanımlayan 
bakış açısı, postmodern bakışla, 
“Birey ve toplulukları kısıtlayan, 
kalıplaştıran, nesneleştiren giri-
şimler olarak algılamaktadır” (Yıl-
dırım, 2010). 

Kendi iç dinamikleri çerçevesinde 
kamu yönetimi, olgucu yaklaşım-
ların aşılıp, gerçeğin ne olduğu ve 
nasıl bir temelde yükseldiğini an-
lamaya çalışmak yerine faydacı bir 
tutumla, “Gelecekte ne yapmalı-
yız?” sorusundan hareketle bir yö-
netsel duruş geliştirmektedir. Con-
nor’un deyişi ile bu arayıştaki amaç 
cümlesi, “hakîkati” değil, “işlevsel-
liği” vurgulamaktadır (Connor’dan 
aktaran Yıldırım, 2010). Murat Ok-
çu’nun modernlik, postmodern lik 
ve kamu yönetimi konularını de-
taylı bir biçimde ele aldığı eserin-
de, bu çalışmada söz edilmeye ça-
lışılan “içteki değişimlere” örnek 
olarak postmodernitenin yönetsel 
bakışı, Wilson’un siyaset-yönetim 

Postmoderizm, en genel 
hâli ile üst anlatıları 

ve genellemeleri 
reddeden, bölünmeyi 

ve parçalanmış özneler 
arasında etkilenimi 

öne çıkaran bir yapıda, 
sistematik gözlem 

ve deneye dayalı bir 
olguculuğu reddeder.
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ayrımı, Taylor’un bilimsel yönetim 
anlayışı ve Weber’in bürokrasi ku-
ramının bir üst dil olarak sunduğu 
ortodoksiden vazgeçilmesiyle ta-
nımlanmaktadır (Okçu, 2003). 

1.2. Yönetim Bilimlerini 
Dıştan Etkileyen 
Postmodernite
Peki, işletmeye dönen yâhut dev-
letin olabildiğine siyasallığında ta-
nımlanan yönetim aslında nedir? 
Yönetim, “çekip çevirme, yönet-
me işi” (TDK) olarak târif edilen, 
birtakım amaçları gerçekleştirmek 
üzere kullanılan araçlar ile ilgili bir 
etkinlik ve bir süreç olarak tanım-
lanmaktadır (Ergun, 1997).  Kamu 
yönetimi de kamusal politikaların 
yürütülebilmesi için “gerekli birey-
sel ve kümesel çabaların eşgüdüm-
lenmesi olarak görülmektedir.” 
(Ergun, 1997).

Postmodernitenin önünü açtığı 
değişim, bir belirsizlik var etmekte, 
bu ortamda devletin yeniden di-
zaynı gerekmektedir. Merkeziyetçi 
değil, yerel; piramidal bir hiyerarşi-
ye değil sıradüzensel bir bürokratik 
örgütlenmeye dayalı, kurumlarara-
sı ağlarla sağlanacak bir eşgüdüm, 
farklı ölçeklerde ekonomikliğin te-
min edilmesi şeklinde hedefler-
le bir sinerji kurulması teklif edil-
mektedir (Ergun 1997). Organik 

bir yapı, esnek ve proje odaklı mat-
riks türü örgütlenmeler; süreçleri 
yönetecek, etkin bir yönetici gru-
bu var edilmelidir. 

Postmodern düşünce, toplum-
sal olayları yorumlamayı sağla-
yan sosyal bilimlerin kendi düşün-
ce evreni içerisinde kendisini var 
eden unsurların sorgulanmasıyla 
ortaya çıkmıştır. Diğer pek çok di-
siplin bünyesinde söz konusu ol-
duğu gibi, kamu yönetimi alanı da 
postmodernizmin tesirinde, onu 
hem kuran hem de doğrudan etki-
leyen bir görünüm arz etmektedir. 

Kamu bürokrasileri, büyük öl-
çüde ulusal devlet bütünü için-
de, akılcılık, merkeziyetçilik fik-
rini benimsemiş bir hâldeyken; 
postmodernite ile merkezden ka-
çışı, orantısızlığı, bölünmeyi ve 

parçaların öne çıkmasını öneren bir 
düşünce sistemi de geliştirilmiştir. 
Kamu yönetiminin bu dış etkilen-
me süreci, kendi bünyesinde ku-
rumsal yapıların yeniden tanım-
lanması sonucunu doğurmuştur.

Bir dış etki olarak yorumlanabile-
cek bu durumda, postmodernite-
nin özgürlük vurgusundan doğan 
bir kapasite geliştirme teklifi, lider-
liğin öne çıkartıldığı bir tavır ba-
rındırmaktadır. Bazı çalışmalarda 
ayrı bir etken gibi değerlendirilen 
yerinden yönetim vurgusu ve mer-
keziyetçiliğin reddinin, geçici ör-
gütlenmelerin öne çıkmasının da 
bu özgürlük ve liderlik gibi, yönet-
sel tutumların kendi iç doğasından 
değil, postmodern dünyanın yön-
lendirmeleri ile şekillenen tutum-
lardan kaynaklandığını söylemek 
mümkündür. Yönetsel kademeler 
içerisinde, farklılıkların tanınacağı, 
bireysel niteliklerin saygı görmek 
isteyeceği; diğer bir deyişle, yönet-
sel potansiyellerden bağımsız kim-
liklerin yönetim potasında temsile 
zorlanacağı bir ortamda, kamu yö-
netiminin yüz küsur yıldır kurdu-
ğu ve koruduğu “sağlam hiyerarşi-
lerin” şansı kalmamıştır. 

Lyotard, Derrida, Baudrillard gibi 
yazarların fikirlerindeki gerçekli-
ğe ilişkin modernitenin betimledi-
ği temel varsayımların tartışılarak, 
bu düşüncelerin büyük gelişmele-
re sahne olmuş dünyamızda fark-
lılaşmasını savunan bir eleştiri 

Postmodern düşünce, 
toplumsal olayları 

yorumlamayı sağlayan 
sosyal bilimlerin 

kendi düşünce evreni 
içerisinde kendisini 
var eden unsurların 

sorgulanmasıyla ortaya 
çıkmıştır.

Jacques Derrida

Jean Baudrillard



ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, ger-
çeklik ve iktidar arasındaki iliş-
ki sorgulanmakta; objektivitenin 
kaybolduğu, ötesinde metinlerin 
anlamsızlaştığı ve her okurun ken-
di yorumunu kurulmuş metinle-
re giydirebildiği ifade edilmekte; 
modernitenin üretimi öne çıkaran 
doğasına karşılık, taklit edilebilirli-
ğin var ettiği bir endüstriyel piyasa 
işaret edilmekte; anlık ve geçici gö-
rüntülerden ibaret bir simülasyon 
çağı, her görüntünün sonsuz kop-
yasında yeni bir kültürel zemin var 
etmektedir.

Gerçekliğe ilişkin bu tutum, mo-
dernitenin yapılandırdığı yöne-
tim bilimleri için de sonuçlar ya-
ratmakta; jenerik bir yönetimden 
öte; siyaset-yönetim ayrımı; bilim-
sel yönetim ilkeleri ve güçlü kamu-
sal bürokrasi gibi kamu yönetimi-
nin kurucu ilkelerine yönelik esaslı 
tenkitler öne sürülmektedir. 

Postmodernitenin doğurduğu so-
nuçların, mekânsal ya da göster-
gesel şartlardaki değişimlerle oku-
nabilmesine ilişkin çalışmalardan 
ayrı olarak Hummel’in, postmo-
dernizmi, örneğin makinenin bil-
gisayar ile değişimiyle görünür kı-
lınabilecek bir tanımlamadan öte, 
bilginin görecelileşmesi ile özet-
lenebilecek belirsiz bir hakikat ta-
savvurunu doğuran bir ruh olarak 
tanımlaması, yönetim bilimlerine 
ilişkin göstergesel ve değişken fak-
törleri değil; bilimsel geleceği ve 
düşünsel şartları tanımlamak açı-
sından önem kazanmaktadır.

Devlete gerek duyulduğu sürece 
bürokrasiye de gerek duyulacaktır. 
Postmodernizm, devletin bu gerek-
lilikten çıkıp birtakım rollerinden 
soyutlanabileceğini varsaymakta-
dır. Buradan hareketle, moderni-
tenin var ettiği birtakım problem-
lere çözüm getirme uğraşısındaki 
postmodernite, bir entelektüel ça-
ba olarak ortaya çıkmaktadır. 

Postmodern düşünce doğrultu-
sunda kuralların yıkılması, evren-
selliğin yadsınması öne çıkar. Çok 
seslilik öne çıkarken; hemen her-
kes, her şeyle ilgilenebilmelidir. 

Peki, bu durum nasıl yönetilecek-
tir? Nihayet karar için bir araya ge-
len bireyler, bir evrensellik ortaya 
koyacaktır. Çok sesliliği, ancak bir 
etkileyen olarak kabul ettiğimizde, 
kamu yönetiminin kendi doğasın-
daki yönetsel süreçlerdeki kademe-

lenmeleri; kademeler arası ilişkile-
ri ve her kademenin kendi değerini 
anlamak mümkün olacaktır.

Postmodern faktörlerin etkileni-
minde bir yönetim anlayışı, bü-
rokrasi yerine görev örgütlenme-
lerini geçici örgütlenmelere tercih 
edecek, nihayet bürokrasiyi oluş-
turan toplumun onu yok etme im-
kânına sahip olma meşruiyetine 
de yaslanarak, kamu yönetimini 

mümkün kılan unsurları bertaraf 
edebilecektir. 

2. Yeni İdârenin Zemin 
Alanlarından Biri 
Olarak Toplumsal 
Hareketler
Postmodernitenin entelektüel ça-
balarına bağlı olarak idârenin ya-
pısını dıştan etkilemek sûretiyle 
dönüştüren ve onun birtakım gö-
revlerini paylaşan toplumsal ya-
pıları çeşitli motivasyonlar besle-
mektedir. Toplumsal hareketler 
olarak 20. yüzyılın ilk çeyreğin-
den itibaren genişleyen bir hareket 
kültürü, sosyal ve ekonomik prob-
lemlerin çözümü motivasyonu ile 
modern dönemin araçlarını kul-
lanarak bir mücâdele pratiği geliş-
tirmişti. Bu sürecin dünyadaki de-
ğişmelere bağlı olarak postmodern 
dönemde kentsel-toplumsal hare-
ketler olarak temâyüz ettiği görül-
mektedir. Kentsel teori içerisinde 
organizmacı yaklaşımların öncüsü 
Şikago Okulu’nun veya Marksist li-
teratürün sınıf temelli yaklaşımla-
rının kentsel düşüncedeki özgül-
lükleri sorgulanarak, kenti kendi 
içinde tarihselliği ile niteleyen ve 
toplumsal hareketleri de bu kent-
teki problemlerin çözümü peşinde 

Devlete gerek duyulduğu 
sürece bürokrasiye de 

gerek duyulacaktır. 
Postmodernizm, 

devletin bu 
gereklilikten çıkıp 

birtakım rollerinden 
soyutlanabileceğini 

varsaymaktadır.
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olan eylemler olarak bir değerlen-
dirme ve hareket biçimi gelişmiştir 
(Bıçkı, 2006).

Kentsel Toplumsal Hareketler li-
teratürü içinde Manuel Castells’in 
1976’da yayınlanan Theoretical Pro-
positions for an Experimental Study of 
Urban Social Movements ve 1983’te 
yayınlanan The City and The Grass-
roots başlıklı çalışması öncü bir ro-
le sahiptir. Kentlerdeki iktidar ve 
çatışma alanlarına odaklanan Cas-
tells, toplu tüketim, işsizlik sorun-
ları, kültürel kimliklerin gelişme-
si ve kent mekânının kullanılması 
problemleri üzerinde durmaktadır. 
Kentteki ortak eylemlerin içerisin-
de kentsel-toplumsal hareketler 

en belirgin örnek olarak öne çık-
maktadır. Zîra, bu hareketlerin 
etkisiyle kentteki güç ilişkileri-

nin değişmesi düşünülmektedir. 
Söz konusu hareketler, yardım ku-
rumları, toplum temelli gelişmeler, 

hizmet sunum programları ve ye-
rel odaklı siyâsî savunma gibi ya-
pıları da kapsayarak genişlemiştir 
(Rabrenovic 2017). Göksu (2012, 
s. 259)’ya göre kentsel-toplum-
sal hareketlerin kazanmış oldu-
ğu sosyal nitelik ile kentlerin şe-
hir planlama süreçlerinin ötesinde 
“toplumsal grupların çatışma süre-
ci altında” değişimi daha anlamlı 
bir okunurluk düzeyine gelmiştir. 
Özellikle hızlı kentleşen toplum-
larda, konut ve kentsel hizmet-
lerin sunumuna, bunların erişi-
mine, yönetimine ve gelebilecek 
müdâhalelere karşı savunmacı bir 
pozisyon almasına göre bu hare-
ketler farklı tipolojilerde olmakta-
dır. Kentsel-toplumsal hareketler, 
kentsel mekânın karakteri, özgür-
lüğü ve denetimi ile ilgili aktivist 
bir yapıda genişlemeye devam et-
miştir. Kentsel toplumsal hareket-
ler hedefleri doğrultusunda farklı 
yapılanmalara gidebilmektedirler. 
Özellikle hareketlerin özünü teş-
kil eden ahlâkî, kültürel, insanî, ağ 
ilişkileri gibi birikim sağlayan kay-
nakların mobilize edilebilmesi için 
kamu ile iş birlikleri ya da sivil top-
lum biçimlerinde kurumsallaşma 
gibi arayışlar söz konusu olmakta-
dır (Fainstein & Hirst, 1998; Rab-
renovic 2017).

3. Planlama Analiz 
Süreçlerine Dâhil 
Edilmesi Gereken 
Sivil Toplum Yapıları
Planlama analiz süreçleri, fark-
lı bileşenlerin planlama eylemiy-
le sonuçlanacak kapsamlı bir ça-
lışmanın ilk aşaması olmaktadır. 
İktisâdî nitelik taşıyan bölgesel 
kalkınma planlarından, kentsel ge-
lişmenin seyrini ve gelişim bölgele-
rini tayin eden, planın gerçekleşe-
ceği bölgeye vizyoner yaklaşımlar 
üreten nazım plan ya da uygulama 
imar planı süreçlerinde de söz ko-
nusu analizler yapılmaktadır. Bu 
analizler kapsamında, yasal yet-
ki sahibi kurumların ana aktör 
olarak ilgili bölgenin sosyal, eko-
nomik, doğal çevre ve yapılı çev-
re olmak itibarıyla derinlemesine 

Kentsel-toplumsal 
hareketler, kentsel 
mekânın karakteri, 

özgürlüğü ve denetimi 
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Şekil 1: Sivil Toplum Kuruluşlarının Planlama Analizinde Kullanılması için 
hazırlanan bir öğrenci ön çalışması (Haz. Sevim Malike Tokmak, Esma Erdil, 
KLU Şehir Planlama 2. Sınıf Kırklareli Atölyesi çalışmalarından.)



incelemeler yaparak, bulgularını 
bir araya getirmesi gerekmektedir. 
Bu plan ister kentsel dönüşüm is-
terse kentsel geliştirme amaçları 
taşısın ya da korunması gereken 
bir bölge için muhâfazaya dönük 
bir plan hedefinde olsun, her hâ-
lükârda, bölgede sosyal, mekânsal 
ve doğal katmanlara bir müdâha-
le getirmiş olacaktır. Bu müdâha-
lenin bölgenin gerçek ihtiyaçlarını 
tespit ederek, vizyonu çerçevesin-
de doğru mekânsal kararlar alabil-
mesi için sürece dâhil edeceği uz-
manlıklar kadar, bölgeden topluluk 
varlığını da dikkate alan bir eylem 
de üretmesi gerekmektedir. Bu ko-
nuda toplumsal gerçekliği dikkate 
alan çalışmalar teoride öngörülü-
yor olsa da, pratik süreçlerde bü-
yük problemler ile karşılaşılmadığı 
sürece, klasik idâre mekanizması-
nın güdümünde tek yönlü bir iş-
lerlik kazanmakta, idâreyi hareke-
te geçiren ekonomik beklentilerin 
kaynakları sorgulanmamaktadır. 
Planlama literatürü içinde bu tür-
den durumlar daha çok kamu yara-
rı-toplum yararı ve özel çıkar alan-
larındaki çatışmalar üzerinden bir 
okumaya tâbi tutulmakta; çatışma-
nın yokluğu ya da imkânsızlığı du-
rumunda, sürecin meşruiyeti veya 
idârenin görevini ifasındaki prob-
lemler sorgulanmamaktadır. 

Sivil toplum kuruluşları farklı de-
neyim alanları ve misyonları çer-
çevesinde, kentsel yaşamın içinde 
zenginlik üreten aktörler konu-
mundadırlar. STK’ların farklı kim-
liklerle kentsel yaşamın gelişme-
sinde, imar ve iskân taleplerinin 
şekillenmesinde ya da tarihsel 
kimliği haiz yerlerin toplumsal bir 
katılım ekseninde korunmasında 
önemli rolleri bulunmaktadır. Si-
vil toplumu var eden toplumsal 
hareketler şeması, kentsel yöneti-
mi yeniden tasarlayacak bir moti-
vasyon alanıdır. İdârenin merkezî 
taleplerinin geçerlilikleri, müdâ-
halenin gerçekleşeceği alanlarda 
bireysel katkılardan çok, kolektif 
katkılara açık olarak sorgulanabil-
mektedir. Bu sebeple, sivil toplum 
kuruluşlarının, kentsel planlamayı 

gerçekleştirecek idâre için, rızayı 
üretmenin ötesinde, planın sağ-
lamlığı ve uzun erimliliğini temin 
etmek noktasında büyük bir ka-
zanım olduğunu dikkate almak 
gerekmektedir. Hangi misyon 
çerçevesinde bir araya gelinmiş 

olunursa olunsun, yerel bir hüvi-
yet taşıyan STK’ların, kendi yaşam 
alanları için üretken bir dil ortaya 
koymaları, bölgesel sorunları çöz-
me arzusu taşıyan plan mekaniz-
masını zenginleştirecek bir imkân 
alanıdır. 

Bir planlama bölgesinde sivil top-
lum kuruluşlarının, plan ve sentez 
süreçlerinin öncesinde ilgi alan-
ları, işlevleri ve kentsel sorunları 
müdâhalele potansiyelleri itibarıy-
la analize tâbi tutulmasının kolay-
laştırıcı ve uygulamayı zenginleş-
tirici etkileri olmaktadır. Bölgede 

yer alan sivil toplum kuruluşları-
nın bilgisi, ilgili bölgedeki mülkî 
idâre biriminde dernekler masa-
sından temin edilebilmektedir. Te-
min edilecek bu listenin, STK’ların 
misyon ve ilgi alanlarına göre ve de 
yer seçimlerine göre analiz edilerek 
mekânsal gösterimlerinin yapılma-
sı, bölgede farklılaşan ilgilerin yer 
seçimleri üzerine fikir verecektir. 
Özellikle stratejik planlama bağla-
mında, planlama öncesinde analiz 
süreçleri üzerinden yapılan, güçlü 
yön, zayıf yön, fırsatlar ve tehdit-
ler analizi (GZFT) neticesinde eğer 
bir stratejik planlama yaklaşımı 
benimsenmişse, vizyonun biçim-
lendirilmesinde ya da uzun erim-
li, kademeli adımların belirlenme-
sinde hangi toplumsal gruplara 
hangi rollerin verileceği ya da han-
gilerinin birikimlerinden istifade 
edileceğinin tespit edilmesi ve hâ-
liyle idârenin bir anlamda kâr ama-
cı gütmeyen paydaşları ile birlikte 
hareket etme imkânı doğacaktır. 
Şekil 1’de eğitim-öğretim süreçle-
rinde bir ürün olarak öğrencilerin 
yaptıkları bir analiz paftası örnek 
olarak verilmektedir. Bu analiz-
de Kırklareli, Merkez ilçesinde yer 
alan sivil toplum, kooperatif kuru-
luşları, aktörler ve yönetişim ana-
liz grubuna dâhil edilerek, sentez 
planlama süreçlerinde fikir verecek 
paydaş grupları tespit edilmeye 

Sivil toplum kuruluşları 
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alanları ve misyonları 
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çalışılmıştır. Bölgedeki örgütlenme 
kültürüne bağlı olarak hangi konu-
lara ağırlık verildiği olgusu da bu 
analizden çıkarsanabilmekte, do-
layısıyla örgütlenme kapasitesinin 
güçlü olduğu alanlarda, kamunun 
yüksek mâliyetlere katlanmadan 
hizmet ortaya koyma potansiye-
linin genişlediği görülebilmekte-
dir. Bu hâliyle, kentsel-toplumsal 
hareketleri kaynak seferberliği te-
orisine uygun olarak yeni kamu 
yönetim yaklaşımlarının gereğini 
temin edecek, yönetimin doğası-
na uygun yenilikçi projelerin doğ-
masına imkân tanıyacak eylem 
odaklarında bir kapasite üretilmiş 
olmaktadır. Kuşkusuz, bu analiz 
tek başına toplumsal yapıyı orta-
ya koymamakta, diğer bütün sos-
yal analizlerle birlikte, plancıya ve 
yöneticiye fikir verecek bir araçsal-
lık sunmaktadır. Bu araçsallık di-
namik olup, plancı ve yöneticiden 
oluşan resmî aktör blokunu, sivil 
toplum-vatandaştan oluşan infor-
mel aktör bloku ile buluşturmakta; 
arama toplantıları ya da prosedü-
rel formatlar ile yürüyen toplantı 
formatlarının ötesinde toplumsal 
iş birliği içerisinde güçlü bir plan-
lama dili imkânı doğurmaktadır. 
Sosyal yapı analizlerini önceleyen 
ve bu analizlerin kentsel planlama 
süreçleri öncesinde ya da onunla 
birlikte yürümesini tavsiye eden 

yaklaşımlarda da sivil toplumun 
konumu korunmaktadır. Esenler 
Şehir Düşünce Merkezi Şehir Ya-
yınları serisi, Rehber Yayınlar kate-
gorisinden yayımlanan Sosyolojik 
Master Plan Hazırlama Rehberi’n-

de toplumsal yapının anlaşılma-
sına ve takip edilmesine yönelik 
önerileriyle birlikte, Sivil Toplum 
Örgütleri planın güçlü bir bileşe-
ni olarak öne çıkmaktadır (Şentürk 
vd., 2018).

Sivil toplum kuruluşlarının analiz 
süreçlerine dâhil edilmesine yö-
nelik uygulamalarda farklı meslek 
alanlarından yararlanılabileceği 
gibi, bu konuda kentsel planlama 
kültürüne hâkim ve toplumsal 

süreçleri takip etme noktasında 
uzmanlaşmış isimlerin desteği de 
söz konusu olabilir. İlgili analiz sü-
reçlerinde, kurumların misyonları-
na ve temsil ettikleri kitlelere eşit 
mesafede yaklaşılarak, farklılık/
çeşitliliklerin korunması ve kay-
nakların verimli kullanımı emin 
edilmelidir. Bu konuda karşılaşıla-
cak düşük mâliyetlerin, daha son-
ra klasik idâre refleksleriyle giri-
şilen işlerde karşılaşılacak yüksek 
mâliyetlere göre önemsiz boyutta 
olacağı tahmin edilebilir. Bu tür-
den uygulamaların yaşama geçiri-
lerek tecrübe edilmesi, yüksek ör-
gütlenme kültürüne sahip bir ülke 
olan Türkiye’de araştırmaların da 
çeşitlenip zenginleşmesini temin 
edecektir. 

4. Sonuç
Postmodern algıya ve bilimsel üre-
tim biçimine ilişkin tartışmaların, 
kamu yönetiminin iç taleplerini 
boğmaması gerekmektedir. Post-
moderniteyi doğuran süreçler, ay-
nı zamanda idârede içten talep-
ler de üretmektedir. Öte yandan, 
postmodernitenin modernite eleş-
tirilerini, kamu yönetimine eleşti-
ri olarak anlamak; modernitenin 
yeni bir biçimi olarak da kimi ya-
zarlarca nitelenen (Harvey, 1999) 
postmodernitenin amme idâresi-
ni tanımsız bırakması gibi yanlış 
bir algıya yol açmaktadır. Şu hâl-
de, 21. yüzyıl dünyası hangi “belir-
sizlik” açıklaması ile (risk, tüketim 
vs.) tanımlanırsa tanımlansın, ka-
musal ve yönetsel organların geliş-
mesini öngören ya da siyasal pozis-
yonların harekete geçirdiği ettiği 
güç ilişkilerini düzenleyen bir idâre 
biçimine ihtiyaç duymaktadır. Ka-
mu yönetiminin kendi içinden ar-
gümanlarını bu koşullara yaslı ve 
gelişmeye müsait bir biçimde tar-
tışabilmesi asla yalnız 19. yüzyıl 
modernitesine hapsolamayacak, 
yönetim düşüncesinin okunaklılı-
ğını artıracaktır. Postmodern eleş-
tirilerin, bir dış faktör olarak dik-
kate değer bulunması, yönetimin 
kendi içindeki evrilmeleri oku-
naklı kılarken, hangi toplumsal ve 
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düşünsel süreçlerin paralelinde bir 
gelişme sunulacağının resmini de 
vermektedir.  

Kamu yönetimini kendi içsel tu-
tumlarını güçlü kılacak bir litera-
tür içinde kentsel planlama sü-
reçlerindeki değişim, dönüşüm ve 
yeni potansiyeller de önemini, ör-
nekliğini artırmaktadır. Yeni ça-
ğın bilgi üretiminden ve imkân-
larından faydalanma; toplumsal 
vazifesi doğrultusunda yeni çağın 
elverişsiz koşullarını ortadan kal-
dırma misyonunu ifâ edebilmeli-
dir. Bu yazıda, göz ardı edilen bir 
örnek olması bakımından sivil top-
lum kuruluşlarının kentsel planla-
ma analiz süreçlerine dâhil edil-
mesi meselesi ortaya konmuştur. 
Pek çok idârî ve uygulama sorun-
ları yaşayan ülkemizdeki imar sü-
reçleri, yeni dönemde, informel 
gelişmeleri en az formel olan ka-
dar güçlü ilerleten kentlerimizde, 
informelliğin kendi içinde kurum-
sallaşarak kaynak seferberliğini 
arttırıcı potansiyellere kavuşma-
sı ile nitelik arttırabilir mi sorusu, 
önemli ve güncel bir soruna işaret 
etmektedir. Bu yazıda dikkat çekil-
meye çalışılan husus, her ölçekteki 

plan süreçlerinde, bölgede yer alan 
sivil toplum kuruluşlarının anali-
ze tâbi tutularak, planın, vizyonun 

oluşturulmasında kendilerinden 
istifade edildiği gibi, kendilerine 
verilecek roller ve artacak paydaş 
ilişkisinin planlaması ile strateji 
ve eylemlerin tamamında verimli-
liğin arttırılmasıdır. En az müdâ-
haleyle, uzun erimli ve insanların 
orada yaşamaktan, üretmekten ve 
paylaşmaktan onur duydukları bir 
idâre sürecinin gerçekleşmesi ile 
postmodern tehditlerin seyreltile-
me imkânı doğmuş olacak; ayrıca, 
modern idârenin tek yanlı ağırlığı 
da giderilmiş olacaktır. 

Yeni çağın bilgi 
üretiminden ve 
imkânlarından 

faydalanma; toplumsal 
vazifesi doğrultusunda 

yeni çağın elverişsiz 
koşullarını ortadan 

kaldırma misyonunu ifâ 
edebilmelidir.
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ivil toplum ile dev-
let arasındaki ayrım 
ve sivil toplumun 
uzantısı olarak si-
vil toplum örgütleri 
ilk olarak modern-

leşme ile birlikte Batı’da gündeme 
gelmiştir. Nitekim sivil topluma 
ve sivil toplum-devlet ayrımına ilk 
olarak dikkat çeken düşünür He-
gel olmuştur. Toplumsal gelişimi 
tarihsel olarak aile, sivil toplum 
ve devlet olarak üç ayrı aşamaya 
ve üç ayrı alana ayıran Hegel, her 
alanın ve aşamanın farklı değerle-
re sahip olduğunu ileri sürmüştür. 
Sivil toplum organizasyonlarına 
kaynaklık eden sivil toplum, hu-
kuk çerçevesinde yaşayan ve dev-
lete olan ortak sadakati gösteren 
siyasal cemaati ifade eder. Modern 
toplumda şekillenmiş bir olgu ola-
rak sivil toplum devlete bağımlı ol-
mayan tüm kural, kurum, kuruluş, 
oluşum ve pratiklerin toplamı-
dır.1 Devlet ile sivil toplum alanları 

birbirinden farklı alanlardır. Sivil 
toplum devletten bağımsız olan bir 
alanı simgeler. Devlet, toplumun 
ihtiyaçlarını en uygun ve verimli 
şekilde karşılamak üzere organize 
olan bir teşkilat olarak resmî alanı 

temsil eder. Sivil toplum alanı ise, 
kamusal alan, sosyal ve kültürel 
alan ve bireysel alanların toplamın-
dan oluşur. Çoğulcu ve kamu gücü-
nü temsil eden, devlet dışında bir 
organizasyonel şemanın yansıması 

S

Osmanlı vakıflarının sosyo-ekonomik işlevleri ön plandaydı. 
Ancak bunun yanında şehirlerin mekânsal olarak imar ve 
inşâsı, şehirdeki sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel canlılığın 
sürdürülebilir kılınması dâima vakıflar eliyle olmuştur. 
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olarak sivil toplum kuruluşları, si-
vil toplum alanını temsil eden ve 
geliştiren yapılardır. 

Devlete bağımlı olmayan sivil top-
lum yapılarının, kurum, kuruluş ve 
organizasyonların mekânsal faali-
yet alanı, siyasal ve sosyal faaliye-
tin aktörü olarak cemiyetin teşek-
kül ettiği şehirdir. Şehir, öncelikle 
insan etkinliklerinin içinde gerçek-
leştiği coğrafî bir alan olarak karşı-
mıza çıkar. İnsanın değişimi, insan 
eliyle mekânın değişimi ve mekâ-
nın insan üzerinde yarattığı deği-
şim şehirde gerçekleşir. Bu hâliy-
le şehirler sivil toplumun ve sivil 
toplum yapılarının gelişimine bir 
yandan kaynaklık ederken, diğer 
yandan ortaya çıkan bu yapıları ko-
ruyarak onlar için bir nevi sera işle-
vi görürler.

Şehir kavramının Batı dillerinde-
ki karşılıkları olan city (İngilizce), 
cite (Fransızca),     citta (İtalyan-
ca) ve ciudad (İspanyolca) kelime-
leri Latince vatandaş veya yurttaş 
anlamına gelen civitas kökünden 
gelmektedir. Kavramın içerdiği 
yurttaş-vatandaş vurgusu, klasik 
Yunan’da şehir için kullanılan polis 
kavramının kamusal hak ve ödev-
leri içermesi ile bağlantılıdır. Yu-
nan polisinde yönetime katılabil-
mek yurttaş olmayı, yurttaş olmak 

ise özgür, yetişkin erkek ve malvar-
lığı sahibi olmayı gerektiriyordu. 
Dolayısıyla Yunan düşüncesinde 
polis, yurttaşlık haklarının kulla-
nıldığı toplu yerleşim mekânını 
ifade ediyordu.2 Kavramın etimo-
lojik kullanımından da anlaşıldığı 

üzere, Batı’da şehir denilince sivil 
ve siyasal içerik ön plana çıkmış, 
şehir kavramı sivil toplumun ve 
onun etkinliklerinin gerçekleştiği 
yerleşim mekânı vurgusunu dâima 
içermiştir.

Ancak Batı’da gerçekleşen siyasal 
ve sosyal değişimlerin sonucunda 
ortaya çıkan olguları ve kavramları 

evrensel kabul etmek ve bu olgula-
rı aynı süreçlerden geçmemiş diğer 
toplumların siyasal ve sosyal sis-
temleri ile örtüştürme çabasına gi-
rişmek farklı yanılgılara kapı arala-
yabilir. Bu yüzden Batı’nın Antik 
Yunan’dan başlayarak, aydınlan-
ma aşamasına oradan da moder-
nleşme evresine taşıdığı sosyal, si-
yasal ve kültürel olguları evrensel 
ve genel geçer doğrular olarak ifa-
de etmeden, objektif şekilde bilim-
sel incelemeye konu etmek gere-
kir. Bu bağlamda sivil toplum, sivil 
toplum örgütleri ve şehir sistemi 
arasındaki bağlantı noktaları araş-
tırılırken, toplumların sosyal, siya-
sal ve kültürel gelişim dinamikle-
ri ve tarihsel tecrübeleri arasında 
önemli farklar olduğu dâima akılda 
tutulmalıdır.  

Tarihsel olarak Türk toplumunda 
ne tamamen devletten bağımsız 
otonom sosyal gruplar ne de tama-
men devlete bağlı, devlet şemsiyesi 
altında gelişen ve homojen bir ni-
telik gösteren sosyal gruplar bu-
lunmaktadır. Ancak Cumhuriyet 
öncesi Osmanlı toplumu, sivil top-
lumun gelişimine zemin oluştura-
cak zengin ve farklı unsurlarla do-
ludur. Dinî ve tasavvufî yaşayışın 
tarîkatların bünyesinde olarak ör-
gütlenişi, millet sistemi ekseninde 
farklı dinlerin varlığına ve kurum-
sallaşmasına gösterilen müsama-
ha, eğitim sisteminde medresenin 
ve ulemânın yer yer dokunulmaz-
lığa varan otonomisi, taşra eşrafı-
nın yerel değerleriyle ve tasavvuf 
düşüncesiyle pekişerek kurumsal-
laşan ahilik ve lonca türü sivil ör-
gütlenmeler bunlara örnek olarak 
gösterilebilir. Türk-İslâm tarihinin 
en önemli halkası olarak Osmanlı 
toplumu bu sivil yapıları, selefle-
rinden alarak geliştirmiş ve başarılı 
bir senteze ulaşarak kendisine mal 
etmiştir.

Osmanlı toplum yapısı içinde bun-
larla birlikte anılması gereken 
önemli bir diğer sivil ve kurumsal 
organizasyon ise Türk-İslâm ve Os-
manlı Medeniyeti’nin kendine öz-
gü bir tekâmül seyri içinde orta-
ya çıkarttığı vakıf müessesesidir. 

Sivil toplum, sivil 
toplum örgütleri 
ve şehir sistemi 

arasındaki bağlantı 
noktaları araştırılırken, 

toplumların sosyal, 
siyasal ve kültürel 

gelişim dinamikleri 
ve tarihsel tecrübeleri 

arasında önemli farklar 
olduğu dâima akılda 

tutulmalıdır.



Osmanlı vakıfları belirli miktarda-
ki ekonomik değerin belli bir sos-
yal amaç için ebedî olarak özgülen-
mesi amacıyla kurulmaktaydılar. 
Osmanlı vakıflarının sosyo-ekono-
mik işlevleri ön plandaydı. Ancak 
bunun yanında şehirlerin mekân-
sal olarak imar ve inşâsı, şehir-
deki sosyal, siyasal, ekonomik ve 
kültürel canlılığın sürdürülebi-
lir kılınması dâima vakıflar eliyle 
olmuştur. 

Türk-İslâm 
Geleneğinde Vakıf 
Müessesesi 
Arapça durdurmak, alıkoymak an-
lamına gelen vakıf, hayır için kul-
lanılabilecek herhangi bir şeyden 
elde edilecek faydayı, başta insan 
etkinlikleri olmak üzere tüm var-
lıkların hizmetine sunma amacı-
nı güden, genellikle sosyal amaçlı 
kurumlara verilen isimdir.3 İslâm 
dünyasında, özellikle Osmanlı de-
virleri boyunca yaygınlık kazanan 
bu kurumlar, en parlak dönemle-
rinde bugünkü anlayışa göre dev-
letin yapması gereken pek çok 
ekonomik, sosyal ve kültürel gö-
revleri üstlenmiş böylece, toplum 
ve ferd hayatının her alanında et-
kili olmuşlardır. 

“Şart-ı vâkıf nâss-ı şâri gibi-
dir” (vakfedenin vaz ettiği vakıf 

şartları, yasa koyucunun kanun-
ları gibidir) kuralıyla vakıf şartla-
rı değiştirilemez ve değiştirilmesi 
teklif bile edilemez kabul edilmiş, 
böylece zamanları aşarak varlığı-
nı sürdüren bu müesseseler bütün 
toplum tabakalarını kucaklayarak 
toplum hayatı içinde hemen her 
alanda hizmet götürme kabiliye-

tine erişmişlerdir. Mahiyeti itiba-
rıyla kendi zamanlarını aşarak var-
lığını sürdüren bu kalıcı ve özerk 
kurumlar, şehirlerin kendileri ile 
birlikte şehirde var olan sosyal ve 
kültürel hayatı tümüyle etkileye-
rek  dayanışma duygusunu pekiş-
tirmiş, böylelikle sosyal barışın da 
hizmetkârı olmuşlardır.

İlkokuldan üniversiteye bütün eği-
tim ve öğretim hizmetleri, kreşten 

hastaneye tüm sağlık hizmetle-
ri, yol, su ve aydınlatma işleri, ka-
ra ve deniz taşımacılığını kolaylaş-
tıran bayındırlık hizmetleri, esnaf 
ve sanatkârı ortak fayda etrafın-
da birleştirip bütünleştiren sanat 
ve ticaret ahlâkı örgütlerinin faa-
liyetleri gibi saymakla bitmeyecek 
ve bugün her biri ayrı bir idâri ör-
gütlenme veya bakanlık bünyesine 
alınmış hizmetlerin tümü vakıflar 
tarafından icra edilmiştir. “Osman-
lı İmparatorluğu Dönemi’nde ku-
rulan vakıflar sayesinde bir insan 
vakıf bir evde doğar, vakıf beşikte 
uyur ve büyür, vakıf mallardan yer 
içer, vakıf okullarda vakıf kitaplarla 
okur, vakıf bir okulda hocalık eder, 
vakıf idâresinden ücret alır ve öl-
düğü zaman vakıf bir tabuta konur 
ve vakıf bir kabristana gömülür-
dü.” ifadesi bu hakikati veciz bir şe-
kilde ifade etmektedir.4 Vakıfların 
toplum hayatında girmediği alan 
neredeyse yok gibiydi. Yetim kızla-
ra çehiz alınması, borçlu mahkûm-
ların borcunun ödenmesi, esirle-
rin kurtarılması, okul çocuklarına, 
yetimlere, ihtiyaç sahiplerine ve 
dul kadınlara yardım edilmesi, fa-
kir ve kimsesizlerin cenazelerinin 
kaldırılması; kuşlara ve sokak hay-
vanlarına yiyecek ve su verilmesi; 
umûmî yolların temiz tutulması; 
mahalle ve köylerde savaş nede-
niyle olağanüstü salınan vergileri 

Vakıflar, şehirlerin 
kendileri ile birlikte 

şehirde var olan sosyal 
ve kültürel hayatı 

tümüyle etkileyerek 
dayanışma duygusunu 
pekiştirmiş, böylelikle 

sosyal barışın da 
hizmetkârı olmuşlardır.

Darülaceze 
Başkanlığı,
Şişli
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ödeyemeyenlere yardım edilmesi; 
kale, istihkâm, deniz feneri inşâsı; 
donanmaya yardım edilmesi, aske-
rin giydirilmesi gibi pek çok alan-
da vakıfların faaliyet gösterdiği gö-
rülmektedir.5 Toplum hayatının 
neredeyse tamamını kapsayarak 
sosyal ve ekonomik roller ifa eden 
Osmanlı vakıfları, bu hâliyle şehir-
li-medenî bir toplumun oluşumun-
da ve varlığını sürdürmesinde te-
mel kurumlardan birisi olmuştur. 

Özerk bir Kurum 
Olarak Vakıfların 
Osmanlı Şehir 
Sistemine Etkisi
Osmanlı şehrini karakterize eden 
en önemli unsurlardan birisi, şeh-
rin ihtiyaç duyduğu kamusal hiz-
metlerin büyük oranda vakıflar 
eliyle karşılanmış olmasıdır. Şehir-
de ihtiyaç duyulan yerel-kamusal 
hizmetlerin tamamına yakını va-
kıflar aracılığıyla yapılıyordu. Şeh-
rin içme suyu temin ve dağıtımı; 
genel tuvalet hizmetleri ve kanali-
zasyon yapımı; çevre temizliği ve 
çöplerin toplanması; mezarlıkla-
rın, yeşil alanların, koruların ko-
runması; köprü, yol, kaldırım vb. 
altyapı işleri her biri bu işler için 
kurulmuş olan vakıflar tarafından 
yapılıyordu. 

Bu yerel hizmetlerin yanında, eği-
tim işleri için medreseler ve kü-
tüphaneler inşâ edilerek işletilme-
si, dinî müesseseler olarak cami 
ve tekkelerin yapımı ve ihtiyaçla-
rının karşılanması, sosyal yardım 
işleri için aşevleri yapımı, yolcular 
için misafirhaneler (tabhane) in-
şâsı, sosyal yardım ve kredi ihti-

yacının giderilmesi amacıyla san-
dıklar (avarız akçesi sandıkları ve 
para vakıfları) tesisi, hastaneler ve 
sağlık hizmetlerinin karşılanması 

(cüzzamlılar için miskinler tekkesi 
vb.) vakıflar aracılığıyla olmuştur.

Vakıfların rolü sadece şehirdeki 
gündelik kamusal ihtiyaçların ve 
altyapı işlerinin karşılanması ile 
sınırlı değildir. Toplumsal fonk-
siyonları ile birlikte Osmanlı şe-
hir sisteminin fizikî olarak inşâ ve 
imar görevi de âdeta vakıflara ve-
rilmiş aslî bir görev olarak telakkî 
edilmiştir. Bu doğrultuda eskiden 
beri var olan harap şehirler vakıf-
lar eliyle mâmur edilirken, vakıf-
ların desteğiyle pek çok yeni şehir 
kurulmuş ve bugüne kadar varlığı-
nı sürdürmüştür. 

Osmanlı şehrinin mekânsal geli-
şimi vakıflar tarafından finanse 
edilen yapı toplulukları sayesin-
de gerçekleşmiştir. Osmanlıların 
hâkimiyet kurdukları bölgelerde 
gerçekleştirdikleri şehircilik faali-
yetinde kendilerinden önceki mil-
letlerin tesiri mutlaka olmuştur. 
Ancak şehirleşme açısından ken-
dine has bir biçim geliştiren Os-
manlılar, şehirlere üslup ve biçim 
olarak bambaşka bir hüviyet ka-
zandırmışlardır. Küçük şehirlerin 
kuruluşunda veya büyük şehir-
lerde mahalle yerleşiminin oluşu-
munda imâret sitesi şeklindeki ya-
pı toplulukları önemli bir mimari 
araç olarak kullanılmıştır. Selçuk-
lu Anadolusu’nda ilk örneklerini 
gördüğümüz bu yapı toplulukları, 
en gelişmiş hâline Osmanlı Klasik 
Dönemi’nde erişmiştir. Bu gelişme 
sonucunda Osmanlı’nın hemen 
hemen bütün şehirlerinde her ta-
bakadan hayır sahipleri tarafından 
vakıf eserler inşâ edilmiştir. 

Osmanlı şehir sisteminin idârî-ku-
rumsal yapısı ve mekânsal özel-
likleri, İslâmî ögelerin yanında, 
coğrafî ve kronolojik olarak Tür-
kistan-İran safhalarının da tesir-
leri altında şekillenen başarılı bir 
sentezi yansıtmaktadır. Bu mode-
lin genel hatlarını; şehrin çekirde-
ğini oluşturan bir Cuma Camii, bu-
nun hemen yanında konumlanmış 
olan çarşı ve bu merkezî yapıları 
çevreleyen sivil yerleşim alanları 
ve mahalleler oluşturur.6 Osmanlı 

Toplumsal fonksiyonları 
ile birlikte Osmanlı şehir 
sisteminin fizikî olarak 
inşâ ve imar görevi de 

âdeta vakıflara verilmiş 
aslî bir görev olarak 

telakkî edilmiştir. Bu 
doğrultuda eskiden beri 
var olan harap şehirler 
vakıflar eliyle mâmur 
edilirken, vakıfların 
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sürdürmüştür. 

Ergiri,
Arnavutluk



şehrinde de İslâm coğrafyasının 
diğer şehirlerinde olduğu gibi şeh-
rin büyüklüğüne göre sayısı de-
ğişebilen Cuma camileri merkezî 
konumdadır. Bu merkezî camiler 
genellikle imâret sitesi-külliye şek-
linde tesis edilen, kamusal hizmete 
tahsis edilmiş ve vakıflar tarafın-
dan inşâ edilerek finanse edilmiş 
yapılar topluluğunun ortasında 
bulunur. 

Osmanlı’da şehirle köyü birbirin-
den ayırmak için kullanılan birinci 
temel kriter toprağın hukukî vasfı-
dır. Köylerin bulunduğu tarıma el-
verişli tüm araziler mîrî arazi7  sta-
tüsünde olup, bu statü şehirlerde 
uygulanmaz.  Köy durumunda-
ki bir yerleşim biriminin ekono-
misi ve nüfusu geliştiğinde ve bu-
na bağlı olarak bir cami çevresinde 
han, hamam, çarşı gibi kamuya ait 
diğer vakıf yapılar inşâ edildiğinde, 
mahkeme kararı ile bu yer şehir/
kaza olarak kabul edilebilirdi. Ni-
tekim Osmanlı’da şehir veya kasa-
bayı tanımlamak için kaynaklarda 
kullanılan ifade “Cuma kılınur ve 
bâzârı durur” şeklindedir.8 Muhte-
lif Osmanlı kanunnâmelerinde ge-
çen kurala göre, bir yerde han, ha-
mam, bedesten ve kervansaray da 
inşâ edilmişse, o yer kasaba veya 
şehir sayılır.9 Bu kural şehir nitele-
mesi için ticarî aktivitenin de öne 
çıkan önemli bir husus olduğunu 
göstermektedir. 

Yeni fethedilen şehirler, genellik-
le hanedan mensuplarının ve ehl-i 

örfe mensup devlet adamlarının 
kişisel servetlerinden ayırdıkları 
sermayelerle kurdukları vakıflar ve 

bunların desteklediği yapılarla hız-
la kimlik değiştirmişlerdir. Bu bi-
linçli imar faaliyeti sonucunda, şe-
hirler mekânsal ve kültürel olarak 
yeni bir çehreye kavuşmuş, toplu-
mun değerleri ve kültürel kodla-
rı şehir panoramasına hâkim hâle 
gelmiştir. Bunun en çarpıcı örneği 
şüphesiz İstanbul’dur. Fatih Sultan 
Mehmed, fetihten sonra vezirle-
rinden her birine, şehrin boş ve ha-
rap semtlerinde kamusal hizmetler 
için imâretler yapmalarını emretti. 
Bu yapıların etrafına Anadolu’dan 
gelen Müslüman halk, eserlerin 
sahipleri Davut Paşa, Murat Paşa, 
Mahmut Paşa, Gedik Ahmet Paşa 
gibi vezirlerin isimleri ile anılan ye-
ni mahalleler kurdular. Fatih ken-
di külliyesini ise Bizans’ın çok de-
ğer verdiği “On İki Havari” (Hagioi 
Apostoloi) Kilisesinin kalıntıları 
üzerinde inşâ ettirdi.10 Onun ha-
lefi olan padişahlar ve diğer hane-
dan üyeleri de bu imar faaliyetini 
kesintisiz bir şekilde sürdürdüler.

Vakıf yoluyla hayır işleri ve kamu 
hizmetleri yapmak sadece devlet 
erkanına mahsus değildi. Resmî 
vakıf tahririne göre 1596 yılında 
sadece İstanbul’da hanedandan ol-
mayan kişilerin kurduğu 3180 va-
kıf vardı. Hanedan mensuplarına 
ait vakıflar ise bu tahrir kayıtları-
na girmemiştir.11 Bunlar daha çok 

Osmanlı şehir 
sisteminin idârî-
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mekânsal özellikleri, 

İslâmî ögelerin yanında, 
coğrafî ve kronolojik 

olarak Türkistan-İran 
safhalarının da tesirleri 

altında şekillenen 
başarılı bir sentezi 

yansıtmaktadır.
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küçük ölçekli vakıflardan oluşmak-
tadır. İstanbul vakıf tahrirlerinde 
bulunan kayıtlar şehrin mahalle-
lerinin büyük oranda, cami, mes-
cid, tekke vb. vakıf tesislerin adıy-
la anıldığını göstermektedir. Fatih 
Devri sonlarında İstanbul’da bu-
lunan 282 mahalleden 168’i vakıf 
bânilerinin ismini almıştı.12 Bu bil-
giler şehrin imar ve iskanında va-
kıflar tarafından desteklenen hay-
rat yapıların ne derece önemli 
olduğunu göstermektedir. Bu imar 
ve iskân faaliyetinin sadece İstan-
bul’la sınırlı kalmadığını da be-
lirtmek gerekir. Devlet, reâyânın 
huzurlu ve müreffeh yaşamasını 
kendi bekâsının ön şartı saymak-
tadır. Bu nedenle halkın dünyevî 
ihtiyaçlarının karşılanması ve refa-
hı devletin öncelikli hedeflerinden 
birisi olmuştur. Bu yönetim anla-
yışının gereği olarak başkent dı-
şındaki şehirlerin tamamı vakıflar 
eliyle gerçekleşen imar faaliyetin-
den benzer şekilde nasiplenmiştir.

Külliyeler-imâret siteleri eksenin-
de yeni kurulan Osmanlı şehir-
lerinde ise vakıf-şehir ilişkisi da-
ha çarpıcı olarak karşımıza çıkar. 
Vakıfların şehir imarına katkıla-
rı sadece fethedilen harap şehir-
lerin ihyâsı veya şenlendirilmesi 
ile sınırlı kalmamıştır. Vakıf kül-
liyeleri ve imâret siteleri etra-
fında kurulan yeni şehirler bu 

sistemin çarpıcı başarılarından 
birisidir. Konya-Seydişehir, Geb-
ze, Edirne-Ergene (Uzunköprü), 
Afyon-Sincanlı, Konya-Sultaniye 
(Karapınar) gibi şehirlerin kurulu-
şu vakıflar tarafından finanse edi-
len imâret siteleri ekseninde ger-

çekleşmiştir.13 Genellikle menzil 
konaklarında vakıf temelli olarak 
kurulan bu şehirlerin yerleşime 
açılması ve iskânı için devlet tara-
fından özel teşvikler verilmekte, 
buralara yerleşecek ahâli pek çok 
vergiden ve kamusal yükümlülük-
ten muaf tutulmaktaydı.  

Türk-İslâm şehirlerinde yürütülen 
tüm bu vakıf faaliyeti toplumsal 
bir seferberlik niteliği arz etmek-
tedir. Mescid, çeşme, mektep gibi 
mütevazı kaynak gerektiren vakıf-
lar, toplumun ortalama gelire sahi-
bi fertleri tarafından da tesis edil-
miştir. Şehrin imarının yanında, 
sosyal ve kültürel hayatının da si-
vil ve bireysel teşebbüsler olarak 
vakıflara bırakılması, gündelik ha-
yata devletin kamusal müdâhalesi-
ni de sınırlandırmıştır. Böylece Os-
manlı toplum hayatında kendine 
özgü ve görece özerk bir sivil top-
lum alanı sürekli var olabilmiştir. 

Vakıflar tarafından gerçekleştiri-
len bu hizmet modeli sayesinde, 
merkezî ve yerel kamusal hizmet-
leri kamu mâliyesine yük getirme-
den karşılayan bir finansman mo-
deli ortaya çıkmıştır. Vakıfların 
harcama kaynakları açısından ka-
mu yönetimine karşı bağımsız ol-
maları ve kuruluşlarının kadılar 
tarafından tescil edilmesi mâlî ve 
idârî serbestiyete sahip olmaları-
nı sağlamıştır.  Şehirlerde mekân-
sal olarak merkezî bir konuma sa-
hip olan imaret sitelerinin ve diğer 
tüm vakıflarının idaresini yürüten 
vakıflar mâlî ve idârî olarak özerk 
kurumlardır. Ancak bu otonomi 
vakıfların tamamen denetimsiz ol-
dukları anlamına gelmez. Türk-İs-
lâm vakıfları kazâî denetime tâbi 
kurumlardır.  Osmanlı vakıfları da 
selefleri gibi yargısal denetime tâbi 
olmuş, vakıfların hesapları ve faa-
liyetleri kadılar tarafından sürek-
li kontrol edilmiştir.14 Vakıf yöne-
ticileri olan mütevelliler vakıfların 
gelir getirici işlemleri ve korunma-
sı için gerekli idârî faaliyetlerinin 
çoğu için kadılardan onay almak 
durumundadır. 

Yukarıda genel hatlarıyla anlatılan 
vakıf sistemi, Osmanlı şehirlerin-
de yüzyıllar boyunca işleyişini sür-
dürmüş, şehrin hem sivil hem de 
kamusal hayatını başarıyla yönlen-
dirmiştir.  Vakıfların idârî ve mâlî 
özerkliğe sahip olmaları, etki alan-
larının genişlemesine ve toplumun 
tüm katmanlarına yayılarak hüsnü 
kabul görmelerine vesile olmuştur. 

Şehrin imarının 
yanında, sosyal ve 
kültürel hayatının 
da sivil ve bireysel 
teşebbüsler olarak 

vakıflara bırakılması, 
gündelik hayata devletin 

kamusal müdâhalesini 
de sınırlandırmıştır. 

Böylece Osmanlı toplum 
hayatında kendine özgü 
ve görece özerk bir sivil 
toplum alanı sürekli var 

olabilmiştir.

III. Ahmet 
Çeşmesi, 
İstanbul



Şehirlerdeki gündelik hayatın eko-
nomik, sosyal, kültürel vb. tüm 
yönlerine etki etmesi nedeniyle, 
vakıfların Osmanlı şehir sistemi-
nin en önemli unsuru olduğu ra-
hatlıkla söylenebilir. Sonuç olarak 
Osmanlı Devleti’nin altı asır bo-
yunca yaşadığı bütün ekonomik ve 
sosyal çalkantılara rağmen siyâsî 
varlığını sürdürebilmesi ve mamur 
şehirler inşâ edebilmesinin altında 
yatan sebepler, şehir-vakıf etkileşi-
minin başarısında ve burada kısaca 
anlatılan sistemin kesintisiz olarak 
uygulanmasında aranmalıdır. 
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Hasan Taşçı: Öncelikle toplantı-
mıza hoş geldiniz. Şehir ve Düşünce 
Dergisi’nin 13. Sayısı dosya toplan-
tısı için bir araya gelmiş bulunu-
yoruz. Davetimizi kabul ettiğiniz 
için hepinize teşekkür ediyorum. 
Bu sayımızın konusu “Şehir ve Si-
vil Toplum.” Sivil toplumun şeh-
re dair çalışmaları, eksiklikleri gibi 
konuları ele alacağız. Benim arada 
sorularım olacak ama her zaman-
ki gibi serbest olarak herkes söz 
alabilecek. 

Mazhar Bağlı: Efendim, Bilim Ku-
rulu Başkanı olarak şu an bulun-
duğumuz merkezimizle ilgili, çok 
kısa bilgi vereyim. Esenler Şehir 
Düşünce Merkezi; şehir, mekân, 
insan ve mimari üzerinde çalış-
malar yapan bir ofistir. Akademik 
çalışmalarımızı Bilim Kurulu yü-
rütmektedir. İdârî işleri de bura-
daki personel arkadaşlarımız yü-
rütmektedir. Bilim Kurulu on bir 
kişiden oluşmaktadır. Bendeniz Bi-
lim Kurulu Başkanı’yım. Bilim Ku-
rulu’nda faklı mesleklerden aydın, 

akademisyen ve yazarlar var. Bu-
rası, Esenler Belediye Başkanı’mı-
zın isteği ve direktifiyle kurulmuş, 
şehirciliğin sorunlarına çözüm 
arayan, akademisyenlerle ortak 

çalışmalar yapan, kitap ve dergi çı-
karan bir merkez. Esasında şeklen 
Esenler Belediyesi’ne bağlıyız ama 
sahiden son derece bağımsız ça-
lışan bir yapıya sahibiz. Belediye 

Vakfın iyi işlediği yerde dilenci olmaz.
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kurumsal olarak ne yayınlarımıza 
ne de diğer atölye çalışmalarımı-
za müdâhale eder. Ve bu özgürlük 
ortamı için Sayın M. Tevfik GÖK-
SU’ya sizin de huzurunuzda teşek-
kür etmek istiyorum.

M. Tevfik Göksu: Bilim özgürlük 
ister. Bilimsel özgürlüğü sağlama-
lıyız ki şehrin sorunlarının çözü-
müne katkı yapacak özgün eserler 
ortaya çıksın. Geçen süre içinde şe-
hircilikle ilgili olarak ortaya ciddî 
bir literatür çıktı. Bir defa farkın-
dalık oluştu. İnsanlar artık bu ko-
nularla ilgili bir şey olduğunda bu-
rayı sorulabilecek bir alan olarak 
görmeye başladılar. Bundan sonra 
uygulamalar daha çok destek bulur 
diye tahmin ediyorum.

Mazhar Bağlı: Şehir ve Düşünce 
dergimizi dört ayda bir olmak üze-
re yılda 3 kez çıkarıyoruz. Dergi-
miz, aktüel ve hakemli bir dergi. 
Bazen şehirle ilgili mimariye dair 
olan sempozyum ve haberlere de 
dergimizde yer veriyoruz. Ve her 
sayıda da bir dosya konusu oluyor. 
Bu sayımızın dosya konusu, “Şehir 
ve Sivil Toplum.” Onun için dosya 
toplantısına sizi davet edelim iste-
dik. Çok teşekkür ediyorum.

BilâI Erdoğan: Eyvallah, rica 
ederim. 

M. Tevfik Göksu: BilâI Bey’in bu 
konularla ilgilenmiş olmasının 

konuya bir ciddiyet kazandırdığını 
düşünüyorum. 

BilâI Erdoğan: İçinde bulundu-
ğum kurumlarda şuna vurgu yap-
maya çalışıyorum: Bizim sivil top-
lum kuruluşlarımız ekseriyetle çok 

kurumsal olmayan, profesyonel ol-
mayan yapılarla yönetiliyorlar. Bu-
nu tamir etmeye çalışıyoruz. Or-
ganizasyon yapımız ile ilgili kafa 
yoralım. Acaba organizasyon ya-
pımız, yaptığımız işlerle uyum-
lu mu? Bir genel müdür, üç genel 
müdür yardımcısı, altında on tane 
adam... Neye göre bunları belirle-
mişiz? Bugüne kadar genelde ihti-
yaç oldukça, “Bir adam daha lazım, 
hadi bir adam daha alalım.” veya 

işte “Üç adam daha alalım.”, “Şunu 
da alalım, bunu da alalım.” Bazen 
fazla bazen az adamla iş yapıyor-
sunuz veya doğru görev dağılımla-
rı yapılmamış olabiliyor. Özellikle 
de idârî mâlî işler çok profesyonel-
ce yapılmıyor. Muhasebe işlerinde 
sorunlar olabiliyor. İlk etapta or-
ganizasyon yapımızı kurumumu-
zun hedefleriyle uyumlu bir hâle 
getirmeliyiz diyorum. Burada da 
şu çok önemli: Türkiye’de vakıflar 
var, dernekler var. Ama Türkiye’de 
vakıf nedir, dernek nedir, ikisi ara-
sında ne fark var? Bu da bizim sivil 
toplumda bilinmiyor, pek anlaşıl-
mıyor. Biz bir vakıf kurmayı düşü-
nüyoruz diyorlar. Meselâ geliyor-
lar, “Sizin de desteğinizi istiyoruz.” 
diyorlar. Hangi malla kuruyorsu-
nuz? Vakıfsa bir mal olması lazım 
diyorum. Malınız var mı, para-
nız var mı? Neye binâen vakıf ku-
ruyorsunuz? “Ya işte vakıf olunca 
daha sağlam olur diye düşündük, 
bağış toplama imkânı olur.” Öyle 
değil. O zaman dernek kurun, ni-
ye vakıf kuruyorsunuz? Sonra vak-
fımız da olsa derneğimiz de olsa, 
“Bunun faaliyet alanı nedir?” konu-
sunda bulunduğum yerlerde veyâ-
hut da bizi çağırıp da sözümüze iti-
bar edip dinlemek istenen yerlerde 
“Muhakkak” diyorum, “hedefleri-
nizi belirleyin, dağıldığınız nokta-
ları tespit edip oralardan çekilin.”

Hasan Taşçı: Bir konuya, bir me-
seleye odaklanmak STK’lar için çok 
önemli gerçekten. Bunun eksikliği-
ni yaşıyoruz. Herkes her işi yapma-
ya kalkınca kimse de bir şey yapmış 
olmuyor. Uzmanlaşma olmayınca 
nitelikli ürün ortaya çıkmıyor. 

BilâI Erdoğan: Eğer üzerinize va-
zife olmayan işlere hasbelkader 
giriştiyseniz, buralardan çekilin. 
Daha net hedefler belirleyin ve ge-
lirleriniz giderlerinizle uyumlu hâ-
le gelene kadar buna devam edin. 
Bir yandan elbette gelirinizi, ka-
zançlarınızı ve varlıklarınızı artır-
maya çalışın ama bunları aşan işler 
yapmamaya çalışın. Neden? Hani 
bugün iyi bir günde bu çok akıllıca 
gözükebilir ama zor günde o kadar 
sıkıntı çekersin ki... Hz. Yusuf’un 

Mazhar BAĞLI

Bilim özgürlük ister. 
Bilimsel özgürlüğü 

sağlamalıyız ki şehrin 
sorunlarının çözümüne 

katkı yapacak özgün 
eserler ortaya çıksın. 

Geçen süre içinde 
şehircilikle ilgili 

olarak ortaya ciddî bir 
literatür çıktı. Bir defa 

farkındalık oluştu.



hikâyesindeki gibi 7 yıl bolluk 7 yıl 
kıtlık var ya... 7 yıl depoluyorlar, bi-
riktiriyorlar. Sonraki 7 yıl bununla 
idâre ediyorlar. Kurumlarımızın 
da böyle olabilmesi lazım. Çünkü 
bunlar, insanlara hizmet eden ku-
ruluşlar. Bugün boyunu aşan hiz-
metleri yaparsın, bu çok hoşuna 
gider ama ondan sonra bir kış gü-
nünde hizmet verdiğin bütün in-
sanları yüzüstü bırakmak duru-
munda kalırsın. 

Hasan Taşçı: Hedeflerin açık, net 
ve anlaşılır olması çok önemli de-
ğil mi? Şeffaflık olarak da tanım-
lanabilir bu. Şeffaflık sadece yö-
netim süreçlerinde söz konusu 
değil, aynı zamanda hedefler açı-
sından da gerekli bir durumdur, di-
ye düşünüyorum.

BilâI Erdoğan: Evet, ondan son-
ra şeffaflık meselesine çok vurgu 
yapıyorum. Özellikle FETÖ olay-
larından itibaren 17-25 Aralık ol-
sun, 15 Temmuz olsun Türkiye’de 
hakîkaten cemaat denilen yapılar 
çok büyük darbe yedi. Genelde sivil 
toplum çok büyük darbe yedi. Ger-
çekten birçok kuruluş, tabiî bu tür 
kuruluşların itibarını da zedele-
mek isteyen birçok odağın da çalış-
maları meyvesini tam zamanında 
vermiş oldu. Türkiye’de muhâfa-
zakâr kesimi ilgilendiren sivil top-
lum çalışmaları zarar gördü. Bu-
rada şeffaflık ilkesinin çok önemli 
olduğunu vurgulamaya gayret edi-
yoruz. Yani özellikle zekât, kurban 
gibi ibadetlerde şeffaflık önemli. 
Topladığın zekât, dağıttığın zekât, 
topladığın kurban, dağıttığın kur-
ban, bunlar, teknolojinin de geldi-
ği yer itibarıyla bir tık mesafesin-
de ulaşılabilir, incelenebilir alanlar. 
Web sitesine girsin baksın, “Ben 
buraya para vermiştim, bakayım 
ne yapmışlar?” diyebilsin. Bu şef-
faflık ilkesinin herkes için çok güç-
lü bir şekilde işletilmesi gerektiğini 
söylüyorum. Ve tabiî cemaat yapı-
ları olsun olmasın, yani Türkiye’de 
insanların inançlarını yaşayabil-
melerinin bir baskı altında oldu-
ğu dönemin ardından, eğer bugün 
bazı özgürlüklerde ilerleme olduy-
sa o zaman yeniden kendimizi de 

gözden geçirmemiz gerektiği üze-
rinden bu şeffaflığa vurgu yaptım, 
yapıyorum. Varlıkların yönetimi de 
son derece önemli. Maalesef birçok 
köklü kuruluşumuz, varlıklarının 
yönetimini de zamanın gereğiy-
le uyumlu bir şekilde yapmıyorlar. 
Meselâ; vakfın bir gayrimenku-
lü var diyelim: Vakfımızın eğer bu 
gayrimenkulü satması, yerine baş-

ka bir yer alması gerekiyorsa veya 
daha iyi kira ödeyecek bir yere kira-
laması gerekiyorsa, bunun takibi ve 
denetimi yapılmıyor. Aslında belki 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’müzün 
de meseleye bu yönüyle bakması 
gerekir. Sen vakfının varlıklarını 

optimum şekilde acaba değerlen-
diriyor musun? Bunu Peygamber 
Efendimiz aleyhissalâtu vessela-
mın hadis-i şeriflerinde de görüyo-
ruz. Bir vakıf malının artırılmasını 
da öğütlemiş. Dolayısıyla bunun-
la ilgili de meselâ normalde vakıf-
larımızda finans yönetimini bilen 
kimse yoktur, şu an hiçbir vakfı-
mızda yoktur, bunu çok rahatlıkla 
söyleyebilirim. O zaman böyle bi-
risini istihdam etmek bizim boyu-
muzu aşıyorsa, anlayan insanların 
danışmanlığına başvurmak gere-
kir. İşte, “Bizim böyle böyle varlık-
larımız var, bunlarla ilgili nasıl bir 
yönetim sergilemeliyiz?” Vakıfları 
hiçbir zaman yüksek riskli alanla-
ra sokmadan, daha istikrarlı getiri-
si olabilecek, daha kalıcı kanallar-
da kalmak kaydıyla doğru yatırım 
yaptırmanın çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bununla ilgili yine 
içinde bulunduğum vakıflarda ça-
lışmalar yapıyoruz, başka vakıfları 
etkileyecek düzeyde bunları anlat-
maya çalışıyoruz. Bir de tabiî Tür-
kiye’de bizim sivil toplum, muhâ-
fazakâr cenahtaki sivil toplum 
kuruluşlarının bir ortak çalışma 
kültürü, iş bölümü, alan paylaşımı 
yok. Yani, “Sen bu işi yapıyorsun 
ben de bu işi yapıyorum; gel bura-
da bir farklılaşmaya gidelim, sen 

BilâI ERDOĞAN

Hz. Yusuf’un 
hikâyesindeki gibi 7 yıl 

bolluk 7 yıl kıtlık var 
ya... 7 yıl depoluyorlar, 

biriktiriyorlar. 
Sonraki 7 yıl bununla 

idâre ediyorlar. 
Kurumlarımızın da 

böyle olabilmesi lazım. 
Çünkü bunlar, insanlara 
hizmet eden kuruluşlar.
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şöyle yap ben böyle yapayım.” veya 
“Ben bunun bu kısmını yapayım, 
sen şu kısmını yap.” gibi.

Mazhar Bağlı: Oysa efendim bili-
yorsunuz, hicretten hemen sonra 
Hz. Peygamber özel bir taksimat 
yapıyor. Yani toplumda kimin han-
gi işi yapacağını bir buyruk şek-
linde emrediyor. Hangi sosyolojik 
grubun hangi alanda veya sektör-
de gelişim göstereceğini hem isti-
yor hem de katkı sağlıyor. Hatta 
Muhâcirlere, “Sakın ziraat ile ilgi-
lenmeyin.” tarzında bir talimatı-
nın da olduğu rivâyet edilir. Çünkü 
toplumsal iş bölümünde herkesin 
kendi işini eksiksiz yapması ideal 
toplumun şekillenmesinin ilk adı-
mıdır. Keza biz bunu İslâm toplu-
munun şekillenmesinin ilk çekir-
deği olarak da düşünebiliriz. Aynı 
zamanda İslâm’ın, temel toplum-
sal yapıya ilişkin ideal yapısının 
temelinin de izini sürmüş oluruz. 
Sanıyorum bazı kesimleri özel ola-
rak belirli alanlara yönlendirmesi 
de bundandır. Doğrusu bir sosyo-
log olarak bu konuyu çok önemsi-
yorum. Eğer sağlıklı bir iş bölümü 
yapılmamış olsaydı, söz gelimi bu-
gün Medine hurmasından belki de 
söz edemeyecektik. Çünkü Muhâ-
cirler ziraatı iyi bilmiyorlar, daha 
çok ticârete yatkınlar. Peygamber 
Efendimiz aleyhissalâtu vesselam 
onlara ticâreti salık veriyor. Bu iş 

bölümü hakîkaten günümüz dün-
yasının da ve hatta sosyolojinin 
de en önemli konu başlıklarından 
birisidir. İtiraf etmek gerekirse bu 
sistematiğin günümüz STK’ların-
da yeteri kadar kurumsallaşmadı-
ğını görüyoruz.

BilâI Erdoğan: Burada karşılaş-
tığımız zorluğu şöyle değerlendi-
riyorum: Herkes her şeyi yapmak 
istiyor. Hakîkaten herkes her şe-
yi yapmak istiyor. “Filanca yapı-
yor, ben niye yapmayayım? Bunu 
muhakkak ben de yapmalıyım.” 
İşte, “Filanca yurt dışına burs ve-

riyor ben de yurt dışına burs ve-
rebilir miyim? Filanca yüksek li-
sans, doktora bursu veriyor, ben 
de vereyim. Falanca fakir fukaraya 
yardım ediyor, benim de o alanda 

olmam lazım.” Hâlbuki birisi bu 
işi çok iyi yapıyorsa, o zaten yapı-
yor. Ona destek olalım, bu konu-
da kafa karışıklığı olmasın. Çünkü 
aynı işi yapan beş tane kurum dü-
şünün, beşinin de yönetici maaş-
ları var, beşinin de kira gideri var, 
beşinin de çaycısına, çorbacısına, 
şoförüne ödediği paralar var, ısın-
ma masrafları var ama bir kurum 
olmuş olsa... Amerika’da meselâ, 
sivil toplum kuruluşları, kâr ama-
cı gütmeyen veya vergiden mu-
af kuruluşlarda gelirlerinin ne ka-
darını operasyonele harcadığına 
dikkat edilir. Veya gelirlerinin ne 
kadarını kaynak oluşturma çalış-
malarına harcıyor. Bu bir verimli-
lik göstergesi. Eğer yıllık gelirimin 
%30’unu operasyonuma ve kay-
nak geliştirmeye harcıyorsam baş-
ka bir kuruluş %10’la bunu başa-
rıyorsa orası daha verimlidir. Yani 
dolayısıyla bunun da vakıf mantı-
ğına yerleşmesi olması lazım, Va-
kıflar Genel Müdürlüğü’müzün bu 
konuda inceleme yaparken buna 
da bakması lazım. Şu anda kabaca 
kamuya yararlı veya vergiden mu-
af statüsü olan kuruluşlarda 2/3 
diyorlar, bazen %80 diyorlar. Böy-
le oranların amaca matuf harcan-
masıyla ilgili bir tâkîbat yapılıyor. 
Bunlar da genelde biraz yoruma 
açık yapılıyor ama burada kesinlik-
le şimdi vakıfların hem kaynakları-
nı daha kalıcı kaynaklara yönlen-
direbilme imkânının olması lazım. 
Yani yatırım yapabilmesi lazım ve 
bu yatırımların, riskli yatırımlar 
olmamasına muhakkak bir denet-
leme şartının gelmesi lazım. Hem 
de kendi operasyonel giderlerinin 
ve kaynak oluşturma giderlerinin 
mümkün olduğunca düşük olma-
sı lazım. Yani bunların da kesin-
likle denetimin bir parçası olması 
lazım. Bir de tabiî, vakıflar kurul-
duklarında vakıf senetlerinde bu 
vakfın neye hizmet edeceğiyle ilgi-
li şeyler yazılıyor. Burada da maa-
lesef bir savrukluk görüyoruz. Yani 
mümkün olduğunca buraları geniş 
tutma, mümkün olduğunca bu-
raları eğip bükme. Bunun da tabiî 
doğru olmadığını biliyoruz, nor-
malde hakîkaten vakıf dediğimiz iş 

Toplumsal iş bölümünde 
herkesin kendi işini 

eksiksiz yapması 
ideal toplumun 

şekillenmesinin ilk 
adımıdır. Keza biz bunu 

İslâm toplumunun 
şekillenmesinin ilk 
çekirdeği olarak da 

düşünebiliriz. 



zaten durmak. Yani Arafat’ta vak-
fe yapmakla vakıf aynı kelime. Va-
kıf duran bir şey, bizler, insanlar ise 
duran varlıklar değiliz. Biz ölüp gi-
diyoruz. İşte vakfın anlamı, “Ben 
ölüp gidiyorum ama ben gittikten 
sonra da duracak bir şey yapayım.” 
Kendi kendini sürdürebilir bir yapı 
olması icap eder vakfın. Ama bu-
gün bir hayırsever diyelim ki okul 
yapıyor. Okul yaptıktan sonra iş-
letmesini devlete devrediyor. As-
lında tabiî ki burada bir vakıf var 
ama Osmanlı mantığında o oku-
lun öğretmenlerinin maaşlarını da 
o hayırseverin vakfettiğini görüyo-
ruz. Yani diyor ki “Bu medresede-
ki 10 tane Hoca’nın geliri de şura-
daki işten karşılanır.” diyor. Vakıf 
böyle olması gerekir. Şu anda ec-
dadın yaptığını Amerika’da eğitim 
alanında yaptıklarını görüyoruz. 
Yani nasıl? Meselâ; bir üniversite-
ye bir kürsü vakfettiğiniz zaman, 
o kürsünün bir tane profesörü, bir 
tane asistanı var diyelim. İkisinin 
yıllık giderini getirecek kadar bağış 
yapmanız gerekiyor. 3 yıllık maaş-
larını vereyim de bu kürsüyü ku-
run değil. Diyelim ki, 250 bin do-
lar getiri için 3 milyon dolar bağış 
gerekiyorsa, 3 milyon dolar bağış 
yapılır, üniversite oranın getirisiy-
le o kürsüyü üniversite hayatta ol-
duğu müddetçe karşılamış olur. 
Bugün Amerika’da senato salonu-
na gittiğiniz zaman Kanûnî Sultan 
Süleyman’ın büstünü bu yüzden 
görüyorsunuz. Bizim vakıf gelene-
ğini Amerika tevârüs etmiş hem 
kanunnâmeler konusunda eyalet-
ler ve birçok yerde esinlenmiş ama 
aynı şeyi biz bugün yapamıyoruz. 
Türkiye’de bugün bunu en iyi bil-
mesi gereken muhâfazakâr câmia, 
hiç yapamıyor. Dolayısıyla bizim 
bu konuda kesinlikle sivil toplum 
alanını daha verimli daha etkin da-
ha sağlıklı bir hâle getirmemiz la-
zım. İki tane kurumumuza ortak 
proje yaptırmakta zorlanıyoruz. 
Son 5-6 yılda en önem verdiğim iş-
lerden bir tanesi, bu sivil toplum 
alanında dayanışma, istişâre kül-
türünü oluşturmaktı. Bununla il-
gili hamdolsun bir Türkiye Gençlik 
STK’ları Platformu (TGSP) oluştu, 

işte bugün bir Millî İdâre Platfor-
mu gibi büyük bir platform Tür-
kiye’de oluşabildi. Hakîkaten sivil 
toplum kuruşlarımızı birlikte çalış-
tırabilmeye uğraşıyoruz, zorluyo-

ruz. Türkiye’de maalesef yine ken-
di muhâfazakâr cenahımızla ilgili 
söylemek isterim; birçok alanda da 
gençlerin projeleri, fikirleri var, 
bunları da desteklemekten âciz ka-
lıyoruz. Yani herkes yurtçuluk yap-
sın, herkes gençlere burs versin, 
herkes fakir, fukaraya yardım etsin 
ama bir hayvan hakları meselesi ol-
duğu zaman kimseyi bulamıyoruz. 
Hayvan haklarıyla ilgili, hayvan 
sevgisiyle ilgili en güzel örnekleri 
yaşatmış bir Peygamber’in ümme-
tinden gelen bizler, bu örneklikleri 
bilen bizler, bu konuda ismi bilinen 

bir kuruma sahip değiliz. İşte çev-
re konusunda hâkezâ. Hem “Kıya-
met kopacağını bilseniz, elinizde 
bir fidan olsa bunu muhakkak di-
kin.” diyen bir Peygamber’in üm-
meti olacaksınız hem de bu konu-
da hakîkaten isim yapmış bir sivil 
toplum kuruluşunuz olmayacak. 
Özellikle benim çok dikkatimi çe-
ker, sağlık alanında, hastanelerde 
şurada burada çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarını görürsünüz, yine 
orada yani Türkiye’deki muhâfa-
zakâr insanların hasta olan akraba-
sı, eşi, dostu yok mu? Bizim niye o 
konuda bir STK’mız yok, bizim ni-
ye o konuda bir oluşumumuz yok, 
diye sürekli dile getirdiğim sorun-
lardır? Yine konumuz sonuçta şe-
hir olduğuna, şehircilik olduğuna 
göre yine bu alanda sivil toplum 
kuruluşu veya kanaat oluşumu ko-
nusunda Esenler Şehir Düşünce 
Merkezi evet bir örnek ama neden 
daha fazla olmasın?

Hasan Taşçı: Konuyu sivil toplum 
kuruluşları ile şehir arasındaki iliş-
ki bağlamında ele almak istiyoruz. 
Birkaç soru hazırladım. Onlarla 
ilerleyelim dilerseniz.

M. Tevfik Göksu: Burada BilâI 
Bey’in kaldığı yerin devamı konu-
sunda birkaç şey söylemek istiyo-
rum. Sivil toplum örgütlerinin ih-
tisaslaşması galiba Türkiye’deki en 

Hayvan haklarıyla 
ilgili, hayvan sevgisiyle 

ilgili en güzel 
örnekleri yaşatmış 
bir Peygamber’in 

ümmetinden gelen 
bizler, bu örneklikleri 

bilen bizler, bu konuda 
ismi bilinen bir kuruma 

sahip değiliz.
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Erol ÖZVAR

önemli hizmetlerden birisi olur. 
Şehirlere baktığınızda da her şe-
yin en mükemmele doğru gitti-
ği yer şehirlerdir. İbn Haldun’un 
yapmış olduğu tanımlamaya göre, 
mükemmel toplumlar şehirlerde, 
kısıtlı toplumlar diyeyim, (orada 
biraz ağır bir ifade var) kasabalarda 
veya köylerde yaşamaktadır. Şimdi 
şehirler nasıl kendi aralarında ih-
tisaslaşmış ise, ihtisaslaşması ge-
rekiyor ise, sivil toplum örgütleri-
nin ihtisaslaşması konusunda en 
önemli icrâ size düşüyor. Bu konu-
da yoğunlaşırsanız ve bu konuda 
yönlendirirseniz şehirlerin gelece-
ğine de çok önemli katkı sunmuş 
olursunuz. Çünkü şehirlerde, mo-
dern hayat bazen insanları yardım-
laşma ve dayanışma duygusunda 
geri tutabiliyor. Eğer şehirlerde bu 
yardımlaşma duygusunun yeniden 
motive edilmesi gerekiyorsa, infak 
duygusunun, vakıf duygusunun 
yeniden ortaya çıkması gerekiyor-
sa, şehir ve sivil toplum arasındaki 
o gönül bağının da doğru kurgula-
nıp ihtisaslaşmış bir şekilde sunul-
ması gerekir. Bu konuda görev size 
düşmektedir.

Hasan Taşçı: Burada bir tercih ya-
pıyoruz zannediyorum. Konu üze-
rine de çalışmış birisi olarak Erol 
Hocam’a bir soru sormak istiyo-
rum. BilâI Bey de az önce söyledi, 

bazı konularda bizim sivil toplum 
örgütlerimiz yok, şehircilik konu-
sunda çok az. Biz şimdi bir şehir-
cilik çalışmaları raporu hazırladık; 

şu an taslak hâlinde, yakında ya-
yımlayacağız: “Dünyada ve Türki-
ye’de Şehircilik Çalışmaları.” Sivil 
toplum bünyesinde yer alan, faali-
yet alanı şehir, şehircilik olan 10-
15 kurum çıkarttık, bu kadar. 

BilâI Erdoğan: Sivil toplum, aslın-
da taban dokunuşu olan bir kuru-
luş olmalı.

Hasan Taşçı: Meslek örgütlerini 
de çıkarırsak 10-15 tane. Çoğu da 
aktif değil.

Erol Özvar: Siyâsî partiler var mı?

Hasan Taşçı: Siyâsî partiler yok.

M. Tevfik Göksu: Devletle hiye-
rarşik bağının olmaması lazım.

Hasan Taşçı: Siyâsî partiler yok. 
Mazhar Hocam ile bu konuları ko-
nuşuyorduk. Yardım kuruluşları 
noktasında iyi bir noktayız, birçok 
yere yardım götüren kuruluşları-
mız var ama şehircilik konusunda 
hakîkaten bırakın dünyada Türki-
ye’de söz sahibi, söylediği kaale alı-
nan çok ciddî sivil toplum örgüt-
lerimiz yok. Bu konuyu çalışmış 
birisi olarak size sormak istiyorum 
hocam. Neden şehircilik üzerine 
çalışan sivil toplum örgütlerimiz 
yok? Neden bu alana eğilmedik? 
Daha önemli ihtiyaçlardan buna sı-
ra mı gelmedi, ne oldu?

Erol Özvar: Belki biraz hafıza 
kaybı olmuş olabilir, aslında geri-
ye doğru baktığınız zaman, biraz 
tarihî tecrübeye dokunduğunuz-
da aslında şehir kültürünün, vakıf 
kültürünün geçmişimizde ne kadar 
zengin olduğunu hepimiz müşâhe-
de edebiliriz, diye düşünüyorum. 
Belki biraz daha bu bağlamda geç-
mişe dönük bir iki saptamayla ko-
nuya yaklaşmak, konuyu belirli bir 
bağlama oturtmak açısından fay-
dalı olabilir. 

Şehir tarihî üzerine yapılan çalış-
malar İslâm topluluklarının coğrafî 
dağılım ve yerleşim şekilleri bize 
Hind, Hind Alt Kıtası, Türkistan, 
Mâverâünnehir, Arap Coğrafyası, 
Anadolu ve kısmen Afrika’da Müs-
lümanların diğer din mensuplarıy-
la birlikte tecrübe ettikleri şehirleş-
me hacminin ve oranının Avrupa 
coğrafyasındaki şehirleşmeden çok 
daha yüksek oranda olduğunu gös-
teriyor. Bu aslında tahminleri bi-
raz şaşırtan bir neticedir. Pek çok 
şehir tarihçisi, sosyolog şehirleşme 

Şehir tarihî üzerine 
yapılan çalışmalar İslâm 
topluluklarının coğrafî 
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şehirleşmeden çok 
daha yüksek oranda 
olduğunu gösteriyor.



oranlarının İslâm toplumlarında 
yüksek olduğunu vurgulamakta-
dır. Ne kadar bu oran diye sordu-
ğumuz zaman tabiî dönemden dö-
neme farklılık göstermekle beraber 
İslâm’ın klasik çağlarında yaşayan 
nüfusun %10-15 civarında bir kıs-
mının şehirlerde mütemekkin ol-
duğunu bize gösteriyor. Bu oran-
lar siyâsî, iktisadî, askerî ve sosyal 
hâdiselerin de etkisi ile kimi za-
man artmış, azalmış ama devam 
etmiştir. Daha geç dönemlerde bi-
le, klasik çağlar sonrasında diye-
lim, bir sefer Müslümanların şehir 
kültürünü, kentsel yaşam şekilleri-
ni muhafaza ettiklerini, zenginleş-
tirdiklerini ve yeniden ürettikleri-
ni rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslına 
bakarsanız tarihî çalışma yapma-
dan da sadece mimari yapılara bak-
mak sûretiyle de Müslümanların 
nesilden nesile şehir kültürünü, 
şehir birikimini ve şehir hayatı-
nı nasıl zenginleştirerek taşıdıkla-
rına dair bir izlenim sahibi olmak 
mümkündür, diye düşünüyorum. 
Biraz daha hızlı gidecek olursak, 
daha geç dönemlerde diyelim 15, 
16, 17, 18, 19. yüzyıllara baktığı-
nız zaman bir sefer klasik İslâm şe-
hirleri envanterine, başta Anadolu 
sonra Balkanlar olmak üzere Müs-
lüman-Türk medeniyet öncüleri-
nin şehir kültürünü yaydıklarını 
görüyorsunuz. 

Hasan Taşçı: Sivil bir hareket ola-
rak mı?

Erol Özvar: Sivil, o konuya biraz-
dan değinirim. Meselâ size şöyle 
bir şey söylesem, Balkanlar’da şe-
hirleşmeyi başlatanlar Müslüman-
lardır. Bizim yaptığımız çalışmalar 
şunu gösteriyor; Orta Çağ Balkan 
tarihine baktığınız zaman, bugün 
var olan şehirlerin pek çoğunun 
olmadığını görüyoruz. Osmanlılar 
aslında yayılmayı şehirlerle bera-
ber yürütüyor. Nereye gittiyse şe-
hir kuruyorlar, gittikleri yerlere çil 
çil kubbe serpmek gibi şehirler ser-
piyorlar. Tabiî şehirlerin Balkan-
lar’da bu kadar geliştirilmesinin as-
lında iktisadî açıdan da çok önemli 
sebepleri var. Şehir için zenginlik 
lazım. Şehir için varlık lazım. Bu 

bize yani Balkanlar’a, Anadolu’ya, 
Orta Doğu coğrafyasına, kadim 
coğrafyalara da aslında çok cid-
dî bir zenginliğin, varlığın, biriki-
min taşındığını gösteriyor. Bu çok 
önemli, ben Üsküp’e gitmiştim, bir 
sefer gördüm Üsküp’ü, çok etki-
lenmiştim bir örnek vermek iste-
rim. Orada beni en çok etkileyen 
şey şu oldu: Orada Kurşunlu Han 
var yanlış hatırlamıyor isem bir de 
tarihî hamam var, o hanı görünce 

şaşırmıştım. Muazzam bir kentsel 
yatırım. 14. asırda oraya gidiyorsu-
nuz. Marmara diyelim sizin yurdu-
nuz olsun, kuş uçuşu en az 1.000 
km’lik uzak bir diyara böylesi bir 
yatırım yapıyor; sanki “Ben bura-
ya bir medeniyet getiriyorum, şe-
hir kuruyorum, artık buradayım ve 
bir yere gitmeyeceğim ve dönüşüm 
yok.” demek istiyor.

Hasan Taşçı: Orada devlet gücü 
var Hocam.

Erol Özvar: Orada devletin gücü 
arttı. Yani bugün konuştuğumuz 
sivil toplum içerisinde değerlendir-
diğimiz vakıfların muazzam gücü 
vardı. Bu vakıflar meselesini ben 
biraz doğrusu fırsatımız, vaktimiz 
olursa, sorarsanız biraz ayrıntıları-
na girerim. 

M. Tevfik Göksu: Peki Hocam, o 
gittiği yerlerde muhteşem şehirler 
kuruluyor, bu şehirler kurulurken 
meselâ şehirde ilk toplumsal ayak 
olarak sivil toplumla ilgili ne tür bir 
adım atılıyor? 

Erol Özvar: Şehir, Osmanlı top-
lumunda imâret ile birlikte anılır. 
İmâret de vakıf ile payidar olur. 
İmâret bir mekâna, bir toprağa, bir 
vatana hayat suyu vermek onu ya-
şatmakla eş değerdir. Mâbed, med-
rese, aşhane ve hastahane, bunlar 
İslâm tarihinde şehir hayatını, top-
lumsal dokuyu meydana getiren 
aslî kurumlardır. Bu kurumlar var-
sa orada şehir vardır, bilgi vardır, 
din vardır, medeniyet vardır, hayat 
vardır. Bu hayatın can suyu da on-
ları sürdürülebilir hâle getiren va-
kıflardır. Yani şehirler ve şehirliler 
vakıflar pâyidar olmuştur. Devlet 
orada bir nazırdır, yani.

BilâI Erdoğan: Kamu hizmetleri-
nin çoğu vakıflar eliyle yapılır. 

M. Tevfik Göksu: Yetimler için va-
kıf, hastalar için vakıf, kuşlar için 
vakıf.

Şehir, Osmanlı 
toplumunda imâret ile 
birlikte anılır. İmâret 

de vakıf ile payidar olur. 
İmâret bir mekâna, 

bir toprağa, bir vatana 
hayat suyu vermek onu 
yaşatmakla eş değerdir.

Kurşunlu Han, 
Üsküp
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BilâI Erdoğan: Eğitim için vakıf, 
sağlık için vakıf.

M. Tevfik Göksu: Tabiî, kamu hiz-
metlerinin önemli bir bölümü va-
kıflar üzerinden icrâ ediliyor. 

Erol Özvar: Vakıf hizmetlerinin 
mâlî portresi ne kadar biliyor mu-
sunuz?  İmparatorluk genelinde 
ünlü iktisat tarihçisi Ömer L. Bar-
kan’ın neşrettiği bilgilere göre 16. 
yüzyılın ilk çeyreğinde toplam ka-
mu fonlarının %12’si emlâk dâhil 
vakıflar tarafından yönetiliyor. Bu 
tarih, Sultan Süleyman’ın iktidarı-
nın ilk yıllarıdır.  

Hasan Taşçı: Devletin yatırım ola-
rak zirvede olduğu bir dönemde 
vakıflar %25’ini karşılıyor. 

Erol Özvar: Doğrudur. Bu oranları 
biz takip etmeye çalışıyoruz. Aca-
ba zamanla bu oranlar nasıl değiş-
ti? Günümüze geleceğim. Tabiî çok 
zor bunları çıkartabilmek. Vakıf 
sektörüne intikal eden bu fonla-
rın azalmadan 16. yüzyılın sonları-
na kadar devam ettiğini, 17. yüz-
yılın başlarında durağan olmakla 
beraber yüzyılın ortalarına kadar 
yükseldiğini ihtiyatla söylemek 
mümkün. Vakfiye sayılarına daya-
lı olarak yaptığımız bir çalışmada 
şu ortaya çıkıyor: Vakıflar 17. yüz-
yıla kadar, hatta ortalarına kadar 
sayısal olarak artmaya devam edi-
yor, ondan sonra sayıları azalmak-
la beraber vakıflar kümülatif olarak 
büyümesini sürdürüyor. 18. yüzyı-
la geldiğimiz zaman sayıları artan 
vakıfların muhtemelen kontrol 

ettikleri fonların hacmi de artı-
yor. Yukarıda andığımız bu oran 
muhtemelen %20-25’e reel olarak 
çıkıyorlar. 

Hasan Taşçı: Hocam burada şöyle 
bir soru sormakta fayda var. Devle-
tin gelirlerinin azalmasından dola-
yı mı bu oran artıyor yoksa vakıflar 
mı güçleniyor? 

Erol Özvar: Güzel bir soru. Ka-
mu gelirlerinin 16. yüzyılın ortala-
rında ulaştığı seviye uzun vadede 
artış kaydediyor, fakat bu artış-
lar bugünkü artışlarla mukayese 
edilmeyecek ölçüde mutevâzidir. 
İhtiyatla, uzun vadede daha faz-

la fonun vakıf sektörüne kaydığı-
nı söyleyebiliriz. Bu arada merkezî 
devletin, dönemin şartları itibarıy-
la, mâlî ve bürokratik açıdan bek-
lenenin aksine küçük olduğunu 
vurgulamalıyız. 

Hasan Taşçı: Hocam bir gözle-
mimden bahsedeyim izin verirse-
niz. Hafta sonu Almanya’da idim. 
Kızımla birlikte Hohenheim Üni-
versitesi’ni gezdim. Bizim Topka-
pı Sarayı’nın on katı büyüklüğün-
de bir yer. Zamanında orada beylik 
yapan bir adamın sarayı. Düşünün 
Topkapı Sarayı, üç kıtayı, dört kı-
tayı yöneten bir sarayın büyüklü-
ğüne bakarak bu dediğinizi zaten 
devletin aslında ne kadar küçük ol-
duğunu tespit edebiliyoruz. 

Erol Özvar: Rakamlarla da tespit 
edelim, bakın ben bir örnek vere-
yim. Nispi olarak Fransa’yla, İs-
panya’yla mukayese edildiği za-
man hatta Hollanda ile mukayese 
edildiği zaman Osmanlı kamu ge-
lirlerinin tamamı, yani biz buna ne 
diyebiliriz? Millî gelirden kamu-
nun aldığı pay olarak bakın; mut-
lak rakamlarla daha küçük biliyor 
musunuz? Benim yaptığım hesap-
lamalar şunu gösteriyor: 16. yüzyı-
lın ortalarında İspanya Krallığı’nın 
yıllık geliri 600 ton gümüştür. Bi-
zim ne kadar biliyor musunuz? 
300-350 ton. Fransa’nın 400 ton. 
Hem gelirler azdır hem de merkezî 
yönetimin toplam gelirlerden kul-
landığı gelirler azdır. Meselâ, mer-
kezî bütçenin toplam millî hâsıla-
nın %1-2’sini geçmeyen seviyede 
gelirleri uzun zaman devam ede 
gelmiştir. Dolayısı ile devlet bakın 
her yerde olduğu gibi Osmanlı’da 
da aslında küçüktür. Devletin kü-
çük olması, aslında vakıf kültürü-
nün yaygınlaşmış olduğunu göste-
rir. Devletin güvenliğini sağlamış 
ve adaleti tesis etmiştir. 

BilâI Erdoğan: Orduyu tesis 
etmektir.

Erol Özvar: Geri kalanı vakıftır, 
silme vakıftır. 19. yüzyılın ilk çey-
reğine kadar böyledir. Bu tarihlerde 
devlet, modern devlet olma yoluna 
girince vakıf sektöründe bir daral-
manın yaşandığı söylenegelmiştir.  

Hasan Taşçı: Vakfı devlet mi da-
ralttı, sivil toplumun kendisi mi? 

Erol Özvar: Devlet vakıf sektö-
ründen askerî harcamaları biraz 

16. yüzyılın ortalarında 
İspanya Krallığı’nın 
yıllık geliri 600 ton 
gümüştür. Bizim ne 

kadar biliyor musunuz? 
300-350 ton. Fransa’nın 

400 ton. Hem gelirler 
azdır hem de merkezî 

yönetimin toplam 
gelirlerden kullandığı 

gelirler azdır.

Türk Vakıf 
Hat Sanatları 

Müzesi



daha fazla finanse etmek için kay-
nak toplamaya çalıştı. Gelirleri 
sentralize etmeye gayret etti. Va-
kıflar discentralist ve sivil idi belki, 
İslâm toplumunda. Şu anlamda si-
vil diyorum. Vakfın gelirleri, vakıf 
kuruluş senetlerine baktığınızda 
çoğunlukla askerî maksatlara yö-
nelik harcamaya konu olmadığın-
dan ve kimi kamusal malların sivil 
finansmanına ayrıldığından vakıf-
lar için ihtiyatla sivil nitelikli di-
yebiliriz. Bununla birlikte vakıfla-
rı kuranlar açısından bakıldığında 
vakıflar içinde ehli seyfin, hanedan 
üyelerinin ağırlıkları dikkat çekici 
idi. Her ne ise, bu konu tartışmalı-
dır, bitmez. Biz dönelim, konumu-
za. Yani vakıflar devletle alâkası ol-
makla beraber kuruluş tüzüğüne, 
vakıf senedine bağlı olarak kendi 
kararlarını alırlar, gelirler toplarlar, 
harcarlar idi. Bu böyle devam ede-
gelmişti. 19. yüzyıldan itibaren va-
kıf sektörü askerî çatışmalardan, 
demografik değişmelerden, iktisa-
dî ve mâlî buhranlardan olumsuz 
etkilendi. Tekrardan bizim top-
lumda sivil anlayışın, vakıf anlayı-
şının gelişmesi 1980’ler, 90’lardan 
sonra dikkat çekicidir. Cumhuri-
yet Dönemi’nde vakıf hukuku üze-
rinde yapılan bazı oynamalar, ben 
oynama diyorum buna, bu kültü-
re zarar verdi maalesef. Çok şükür 
ama 1980‘ler, 90’lardan sonra tek-
rardan bu kültür canlanmaya baş-
lamıştır. Biraz geçici bir amnesia 
yani bir unutkanlık sonrasında va-
kıf kültürü bugün belki de parlak 
devirlerinden birini yaşamaktadır. 
Şimdi şehir çalışmalarına gelince, 
ona da çok kısaca 1-2 dakika de-
ğineyim. Bir sefer bizde şehircilik 
çalışmalarını, sosyal bilimlerdeki 
diğer çalışmalardan ayırmadan dü-
şünmek durumundayız. Yani şehir 
üzerine düşünmek şehir üzerine 
tartışmak, şehir üzerine yazmak 
aslında sosyal bilimlerin bir parça-
sı olmalıdır. 

Hasan Taşçı: Bundan şunu mu 
anlamalıyız? Sosyal bilimler ko-
nusunda düşünen, çalışan yeterli 
miktarda ve kalitede sivil toplum 
örgütlerimiz yok.

Erol Özvar: Evet. Bu birikim için 
de tabiî biraz zenginlik lazım. Bi-
raz ilimle, edebiyatla o kültürle bi-
raz yakınlık tesis etmek gerekiyor. 
Yani bizim kendi sivil toplumumu-
za, vakıf kültürümüze, şehrimize 

mesafemiz, bir yabancı şehre me-
safemiz kadardır maalesef. Bunu 
söylemek durumundayım. Yani bi-
zim şehirle olan temasımız olduk-
ça zayıf. Bunun sebepleri üzerinde 
muhtemelen duracağız. 

Hasan Taşçı: Söz serbest Hocam, 
o zaman şöyle bir şey sorayım. Sos-
yolog hocalarımıza sormuş olayım 
bu soruyu. Az mı şehirliyiz de şe-
hirle ilgimiz Erol Hocam’ın dediği 
gibi zayıflamış, ilgilenmiyoruz? Şe-
hirlilik oranımız mı?

Murat Şentürk: Şöyle başlayayım; 
şehirlilik oranımız az değil aslında.

Hasan Taşçı: Şehirde yaşayan nü-
fusu kastetmiyorum, zihinsel ola-
rak şehirle bağımız zayıf mı ki Ho-
cam’ın dediği şey ortaya çıkıyor? 

Murat Şentürk: Hocam’ın bahset-
tiği yerden alacak olursak 19. yüz-
yıl itibarıyla aslında vakıflarla bera-
ber şehir ve şehir üzerine düşünen 
ciddî bir topluluktan bahsedebili-
riz. Bu şehirde yaşayanların eyle-
yici olmasıyla ilgili bir husus. İşte 
19. yüzyılın ortalarına kadar şehir 
yönetimi belirli ölçülerde vakıflar 
üzerinden gerçekleşiyor. Burada da 
aslında insanların, doğrudan şe-
hirde yaşayan insanların inisiyatif 
aldığı bir ortamdan bahsediyoruz. 
Fakat sonraki dönemde hem dev-
letin kendi içerisindeki merkezileş-
me biçimi bunun yanı sıra aslında 
vakıfların devre dışı bırakılıp yö-
netim biçimimizin değişmiş olma-
sı, meselâ geçmişte daha çok bele-
diye hizmetleri vakıflar üzerinden 
yürürken 1856’da ilk 6. Daire-i Be-
lediye (Beyoğlu Belediyesi) kurulu-
yor ve ondan sonra aslında birçok 
hizmet yerel yönetimler aracılığı 
ile sürdürülmeye başlıyor. Aslında 
bugün ABD başta olmak üzere bir-
çok yerde katılım denilen mesele 
burada bir şekilde gerçekleşen bir 
unsur. Tabiî ki bugünden geçmişi 

1980’ler, 90’lardan 
sonra tekrardan bu 
kültür canlanmaya 
başlamıştır. Biraz 
geçici bir amnesia 

yani bir unutkanlık 
sonrasında vakıf kültürü 

bugün belki de parlak 
devirlerinden birini 

yaşamaktadır.

Murat ŞENTÜRK
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katılımcılık şeklinde tanımlamak 
yersiz olur. Ama vurgulamak iste-
diğim husus, şehirde yaşayan in-
sanların bir şekilde inisiyatif al-
ması. İnsanlar kendi yaşadığı çevre 
konusunda bir karar alıyorlar. İs-
ter ekolojik meselelerde olsun ister 
bizâtihi kendi evlerinin ve kendi 
mahalle, çevre dokusuna ilişkin ol-
sun, aslına bakarsak 19. yüzyıldan 
itibaren değişmeye başlayan bir 
süreç. 20. yüzyılın ortasına geldi-
ğimizde mevcut şehirlerimizin do-
kusu sadece fiziksel anlamda değil, 
bir taraftan da toplumsal olarak da 
değişti, ciddî bir hareketlilik yaşa-
dık bir yüzyıl boyunca. 1960’tan 
sonrası giderek artan bir çerçeveye 
geçti. Aslında göç ile gelen ciddî bir 
nüfus oluştu. Yani doğrudan şe-
hirde doğan, şehirde büyüyen de-
ğil hatta Türkiye’nin 1980 sonrası 
göç dinamikleri de biraz bunu çağ-
rıştırır. Dolayısıyla şehirli olmayı 
deneyimleyen değil aslında şehirli 
olmayı göç üzerinden gerçekleşti-
ren bir yapı ortaya çıktı. Dolayısıy-
la biraz o vakıf dediğimiz, dernek 
kültürü ki bence sivillikle bunları 
ayırmak gerektiğini düşünüyorum 
ben. İkisi farklı şeyler.

Mazhar Bağlı: Yani şimdi bizde-
ki modern şehirleri kuranlar aslın-
da paradoksal bir şekilde gelenek-
sel ilişki biçimine sahip olanlardır. 
Bir başka ifade ile modern kentleri 
köylüler kurdu. Bence asıl problem 
burada. Yani ciddî bir sorun. Daha 
doğrusu...

Hasan Taşçı: Hocam bu büyük bir 
iddia.

Mazhar Bağlı: Daha doğrusu kur-
dular demeyelim de geliştirdi-
ler, yani büyütmeyi onlar yaptı. 
Göçle ilgili şöyle bir problem çıktı 
ortaya...

M. Tevfik Göksu: Ona şehri bü-
yüttüler desek hocam, coğrafî ha-
cim olarak büyüttüler.

Mazhar Bağlı: Evet, büyüttüler. 
Normal şartlarda bir kişinin şeh-
re uyarlanma süreci birkaç aşama-
yı gerektirir. Yani kültürel olarak, 
tutum ve davranışları bakımından 
yasalara uyum bakımından vs. fa-
lan. Ama bizim ülkemizde kırdan 
kente göç edenler bu süreçlerin 
hiçbirisini yaşamadan birden gelip 
kentlere yerleştiler. Bu göç hareke-
tine kentler çok hazırlıksız yaka-
landılar. Esasında şehirlileşmeden 
şehre yerleşip merkeze doğru kay-
maya başladılar. Yani kentlerin bü-
yümesi sadece kırdan gelen insan-
larla oldu. Yani şehirdeki yerleşik 
insanlarla büyüme gerçekleşmedi. 
Bizim Batı’dan en büyük farkımız 
bu. Sanayi Devrimi ile birlikte işçi 
sınıfı değil de adam çalışmak için 

sanayi sektöründe çalışmak için 
değil, çocuğunu geçindirmek için 
şehre göç etti. Yani modern dün-
yanın ruhuna uygun olmayan bir 
sosyolojik hareket çıktı ortaya as-
lında bizde. Yani geleneksel ama 
aynı zamanda da modern bir dö-
nüşüm var.

Murat Şentürk: Bir ek yapabilir 
miyim? Aslında bu kırdan kente 
göçü olumsuzlayan bir şey değil.

Mazhar Bağlı: Evet çok kötü bir 
şey değil.

Murat Şentürk: Hem vakıf hem 
dernek kültürü şehre dair bir şey. 
Batı’da da aslında sivillik, sivil top-
lum o da şehre dair bir şey. Yani 
şehri kurmadan aslında söz gelimi 
farklı sınıfsal bir yapı olmadığı sü-
rece, hem devletin varlığının yanı 
sıra söz gelimi bir tarafta burjuva 
sınıfı, işçi sınıfı ve alttan gelenlerin 
birtakım talepleri olmadığı sürece 
aslında sivillikten, sivil toplumun-
dan, sivil kültürden bir anlamda 
bahsetmek bu kadar da kolay değil. 
Aslında bizdekiyle de ilişkili, kırsal 
alanda bunu çok fazla görmüyo-
ruz, şehirli bir şey aslında bu.

BilâI Erdoğan: Orada bir kelime 
oyunu da var zaten. Yani şimdi biz 
sivil toplum dediğimiz zaman ka-
mu-sivil ayrımı diye düşünüyoruz. 
Ama sivil kelimesine İngilizcede 
baktığımız zaman şehirli, medenî 
anlamına geliyor. Ama buradan da 
şuna gelmek istiyorum: Bizim, Erol 
Hocam’ın bahsettiği Osmanlı’daki 
vakıf anlayışını bugünkü anlamın-
da sivil toplumla da tam tamına ör-
tüştüremeyeceğimizi de takdir et-
memiz lazım. Çünkü bugünkü sivil 
toplumdan daha fazla taban orga-
nizasyonunu anlamak istiyorum 
ve maalesef bunda da çok iyi bir 
durumda olmadığımızı söylemeli-
yim. Çünkü Türkiye’de parti mer-
kezli siyâsî mobilizasyon çok yük-
sek seyrediyor. Ama parti merkezli 
olmayan, konu merkezli, toplum 
gündemleri merkezli sivil toplum 
organizasyonu çok zayıf seyredi-
yor. Türkiye’de şehirleşmenin as-
lında inorganik bir şehirleşme ol-
duğunu da Mazhar Hocam söyledi. 

Modern şehirleri 
kuranlar aslında 
paradoksal bir 

şekilde geleneksel 
ilişki biçimine sahip 
olanlardır. Bir başka 

ifade ile modern kentleri 
köylüler kurdu.



Şehirleşme organikleştikçe gün-
dem ve konu merkezli taban orga-
nizasyonunun daha güçleneceği ve 
artık parti merkezli siyasete de yön 
vermeye başlayacağını düşünüyo-
rum. O zaman bugün parti mer-
kezli siyaset, bugün şehirleşme ko-
nusunda istediğim yerde değilim 
diyorsa istediğimiz yere gelemedik 
diyorsa, bunun sebebi belki de o iki 
mobilizasyonun birbiri ile üst üste 
gelememesidir. Yani zamanla ben-
ce refah düzeyi arttıkça bununla 
beraber artık siyasetin, halkın gün-
demlerini takip etmek durumuna 
düşeceğini, o zaman işte gerçek an-
lamda bir şehir kültüründen bah-
sedebileceğimizi düşünüyorum.

Hasan Taşçı: Başkanım’a bir so-
ru sorayım. Hocam’ın dediği gibi 
vakıf medeniyetiyiz. Son zaman-
larda çok dile getirdiğimiz bir şey 
var, kendi medeniyet değerlerimi-
ze uyan şehirler üretmek veya me-
deniyet değerlerimize sahip olan 
şehirlerimizi korumak gibi. Bir şe-
hir yöneticisi olarak medeniyeti-
mize ait şehirleri kurmada ve işlet-
mede sivil toplumdan ne bekleriz, 
bir şehir yöneticisi olarak neler 
bekliyorsunuz? 

M. Tevfik Göksu: Oraya da gele-
yim ama sivil toplum meselesin-
de Türkiye’deki mevcut durum 

açısından baktığımızda esas BilâI 
Bey’e de sormak istediğim bir şey 
var. Özellikle bu FETÖ meselesin-
den önce sivil toplum, FETÖ me-
selesinden sonra sivil toplum diye 
Türkiye’deki şehirle ilgili bu çalış-
mayı herhalde ayırmamız gereke-
cek. Çünkü bu mesele Türkiye’de 

çok önemli beş temel alanda büyük 
bir tahrîbat ortaya çıkarttı. Meselâ 
din, temelden sorgulanmaya baş-
landı. Beş temel konuda sorgula-
ma alanı çıkarttı. Bu sorgulamalar 
içerisinde telâfî ve düzeltmeyi yap-
ması gereken sivil toplumdur. Bir-
kaç tanesini düzeltmesi gereken si-
vil toplumdur. Örneğin; dinle ilgili 
temel sorgulama alanı açtı. Belki 

bunu sivil toplum eğitimle yapa-
bilir. Ama esas sorgulama alanı, 
dindarlar üzerinde. Dindarlar üze-
rinde müthiş bir toplumsal güven 
vardı. Kime ne yaparsanız yapın, 
gittiğinizde size güvenirler, hat-
ta sizi sevmeseler hatta sizi des-
teklemeseler bile size güvenirler-
di. Bu konuda ciddî bir sorun alanı 
çıkarttı. Üçüncüsü, özellikle gönül 
köprüleri kuran sivil toplum ör-
gütleri üzerinde öylesine büyük bir 
şâibe oluşturdular ki onları artık 
izole edilmiş, ötekileştirilmiş hâ-
le getirdiler. Çünkü hiçbir derne-
ğe, hiçbir vakfa insanlar artık gö-
nüllü bir şekilde tereddüt etmeden 
katkıda bulunmuyorlar. Bir başka 
şey ise, toplumdaki güven endek-
sini çok ciddî zedeledi ve toplum-
da bireylerin birbirine olan güve-
ni zarar gördü. Bakın bir araştırma 
söylediler: 15 Temmuz’dan önce 
Türkiye’de toplumun güven endek-
si %20’lerdeydi. 15 Temmuz’dan 
sonra yapılan araştırmada %3’lere 
düştüğünü açıkladılar. Toplumda 
bireyler arasındaki güveni bitirdi. 
Bir başka açıdan ülkenin itibarını 
zedeledi. Şimdi burada bizim mev-
cut sivil toplum örgütlerimiz, onu 
oluşturan platformlarımız, bunun 
yeniden düzelmesi için, bu toplu-
mun yeniden o vakıf kültürü ile 
buluşması için, toplumsal bilincin 
yeniden inşâsı için çalışmalar yap-
ması gerekiyor. Bu konuda siz ön-
cülük ettiğiniz yerlerde böyle bir 
rehabilitasyon çalışması, böyle bir 
restorasyon çalışması düşünüyor 
musunuz?

BilâI Erdoğan: Başkanım tabiî ki 
bunları konuşuyoruz. Meselâ be-
nim şeffaflık vurgusundan maksa-
dım da bu. Yani bu güven inşâsı, bu 
kurumlarımızın daha şeffaf daha 
hesap verebilir hâle gelmesiyle de 
ilişkili. Bundan önce “Nasılsa bel-
li bir güven ilişkisi var.” diye belki 
rahat hareket edilen alanlarda, ar-
tık güven bunalımı oluşabiliyor. Bu 
güven bunalımını aşacak ihyâ ve 
inşâ çalışmasına ihtiyaç var. Ciddî 
bir hesap verilebilirlik yapısına ku-
rumlarımızın bürünmesine ihtiyaç 
olduğunu düşünüyorum. Sadece 

Ciddî bir hesap 
verilebilirlik yapısına 

kurumlarımızın 
bürünmesine ihtiyaç 

var. Sadece sivil toplum 
alanında değil tabiî 

başka alanlarda da bu 
tür güven eksikliklerinin 

tamir edilmesi için 
şeffaflık ve hesap 

verilebilirlilik önemli.

M. Tevfik GÖKSU
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sivil toplum alanında değil tabiî 
başka alanlarda da bu tür güven ek-
sikliklerinin tamir edilmesi için bu 
şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Mesele 15 Temmuz’dan sonra or-
taya çıkmış bir mesele değil. 15 
Temmuz’dan da bağımsız olarak, 
işte 21. yüzyılın dünyasında, artık 
bireyselleşmenin ön plana çıktığı, 
insanların zaten birbirleri arasın-
da zaten güven bağlarının zayıfla-
dığı bir dönemde zaten böyle bir 
şeyin gerektiğinden de hareketle 
bunu söyleyebiliriz. Bizim şu an-
da sivil toplum kuruluşları olarak 
platform mâhiyetindeki çalışma-
larımızda hep kapasite artırıcı ba-
zı gayretlerimiz var. Meselâ, kapa-
site arttırıcıdan kastım nedir? Sivil 
toplum kuruluşlarımızın diyelim 
ki işte idârî-mâlî işlerini daha pro-
fesyonelce yapabilmeleriyle ilgili 
kurumlarımıza nasıl eğitim verdi-
rebiliriz? İyi örnekleri nasıl aramız-
da paylaşabiliriz? Ne yapıyoruz, 
meselâ toplanıp bir vakıf veya der-
neğimize gidiyoruz, onların çalış-
malarını dinliyoruz. Sonra aralarda 
sorular sorarak belki bundan önce 
bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz.

Mazhar Bağlı: Böyle bir kapasite 
artırımını bilmiyordum meselâ. 

BilâI Erdoğan: Tabiî tabiî ne yapı-
yoruz şimdi, bu proje başvurularını 

biliyorsunuz sivil toplum yapar. 
Ama nedir, başvurular amatörce 
hazırlanır, eksik başvuru dosyala-
rı olur. Biz meselâ TGSP bünyesin-
deki bütün sivil toplum kuruluş-
larımızın hepsinde bir tane proje 
eğiticisinin olmasını şu anda hazır-
lıyoruz. Meselâ bir tane acil durum 
gönüllüsü veya ilk yardım eğiticisi 
eğitimi. Meselâ, her kurumumuz-

da bir ilk yardım eğitmeni olsun. 
Bu konuda bir farkındalığımız ol-
sun ve buraya üye olan bütün sivil 
toplum kuruluşlarında insanlar, 
Allah korusun Türkiye’de bir âfet 
bir âcil durum olduğunda, işte biri-
sinin hayatını kurtarır; birisini bir 

yerden çeker kurtarır, bunun gibi 
şeyleri yapabilir hâle gelsin. Bun-
ların hepsi, sivil toplum kuruluşla-
rımızın kapasitesini güçlendirecek 
işlerdir. Yine bu hesap verilebilir 
olmak ve şeffaflık konusu... Hesap-
larımızı web sitelerimize koyalım, 
gelirlerimizi giderlerimizi, neyi alıp 
nereye harcadığımızı insanlara ve-
relim. Çünkü size bağış yapan insa-
na hesap veremiyorsanız o zaman 
Allah’a nasıl hesap vereceksiniz? 
Yani bu çok net bir şey. “Nasılsa in-
sanlar bize veriyor.” Öyle olmaz. Ve 
bununla ilgili istiyoruz ki; devlet de 
sivil toplum alanında düzenleyi-
ci bir rol oynasın. Yani burada bu 
hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın 
oluşması bazı kuralları koyması 
gerektiğini düşünüyoruz. Hem bu 
kurallar konulsun hem bu kuralla-
rın denetlenmesi daha ciddî, daha 
sıkı yapılsın. Hem de sivil toplum 
alanında belli konularda devletin 
yükünü azaltan kurumlara devlet 
daha büyük avantajlar sağlasın. Ya-
ni Erol Hocam’ın bahsettiği kamu 
hizmetlerinin birçoğunun vakıflar 
eliyle yapıldığı bir toplumdan bu-
gün vakıflara şüpheyle bakılır ol-
du. “Yok efendim BilâI Erdoğan’ın 
bu kadar vakıfta dernekte ne işi 
var?” İnsaf kardeşim ya! Dârüla-
ceze İdârî Meclisi’nde bile olmam 
sorgulanır hâle gelmiş. Orada bir 
hizmet yapmaya çalışıyoruz. Bu 
hayır işlerine niye bu kadar saldırı-
lır ki? Oralara dokunulmaması la-
zım. Oraların kutsal alanlar olarak 
görülmesi lazım. Yani bence tekrar 
bu sivil toplum sahasını, o itibarlı 
konuma taşımamız lazım. İnsanla-
rın saygı gösterdiği, çatısının altın-
da gelip gönüllü zaman harcadığı 
yerler olması lazım. Türkiye’de cid-
dî bir gönüllülük açığımız var. Yani 
bugün hakîkaten birkaç kurumu-
muz istisna belki Kızılay, AFAD dı-
şında insanlar gönüllü olarak nere-
de ne yapsam derdinde değiller.

Hasan Taşçı: Bu zaten bir zihni-
yetin ifadesi. Herhangi bir maddî 
dünyalık karşılığı olmadan iş yap-
ma düşüncesi olmadığı için sivil 
toplum bu kadar geriledi. Böyle 
olunca da insanlar, sivil toplumla 

İnsanların saygı 
gösterdiği, çatısının 
altında gelip gönüllü 

zaman harcadığı yerler 
olması lazım. Türkiye’de 

ciddî bir gönüllülük 
açığımız var. Yani 

bugün hakîkaten birkaç 
kurumumuz istisna 
belki Kızılay, AFAD 

dışında insanlar gönüllü 
olarak nerede ne yapsam 

derdinde değiller.



uğraşanları, hizmet edenleri mad-
dî karşılığı olmadan böyle bir şeyle 
uğraşacağına inanmıyor.

M. Tevfik Göksu: Niye koşuyor 
diyorlar?

Hasan Taşçı: Bütün ilişkilerin 
maddî karşılıkla belirlendiği bir 
dünyada, bir hayat biçiminde in-
sanların bunu anlayabilmeleri tabiî 
ki zordur.

BilâI Erdoğan: Kişi kişiyi kendi gi-
bi bilir. Bakın bu iki kere iki dört.

Hasan Taşçı: Zaten toplumun ge-
nelinde olmasa bile epey bir kısım-
da böyle bir düşünce olduğu için si-
vil toplumumuz zayıflıyor.

BilâI Erdoğan: Ama burada mev-
zuatla ilgili de sorunlarımız var ho-
cam. Bakın şimdi Türkiye’de vakıf 
üniversiteleri diye bir şey var, de-
ğil mi?

Hasan Taşçı: Ben de oraya gele-
cektim. Şu anda kurdukları üni-
versiteler aracılığıyla ciddî ciddî şe-
hirciliğe katkı yapan sivil toplum 
örgütleri var. Bu açıdan bakınca 
vakıflar şehrin bir problemine el 
atmışlar, bir katkı veriyorlar gibi 
görünüyor.

BilâI Erdoğan: Şimdi Türkiye’de 
vakıf üniversiteleri var. Sayısı 80-
90 civarında.

Mazhar Bağlı: Sanıyorum o 
civarda. 

BilâI Erdoğan: Bu kadar vakıf 
üniversitelerinin ne kadarı gerçek 
anlamda vakıf üniversitesi? Şim-
di devlet, vakıf üniversitelerinin 
kurulmasına izin verdi. İşte bun-
lar özel üniversite mi değil mi di-
ye hâlâ vatandaşın kafasında şüp-
he var. Çünkü bunlar buradan para 
kazanıyor diye bakılıyor. Devlet de 
burası vakıf üniversitesi kardeşim 
para kazanmıyor diyor. Yani devlet 
mi kendini kandırıyor, millet mi 
yanlış biliyor? Hakîkaten devletin 
bazı kurallarla vakıf alanını tamir 
etmesi lazım. Vakıfların itibarını 
devletin de düzenlemeleri ile des-
teklemesi lazım. Meselâ, üniversi-
te sahasında hem vakıf üniversitesi 

olsun hem özel üniversite olsun. 
Özel üniversite gerçekten ticârî 
bir faaliyet yapsın, vakıf üniversi-
tesi de gerçekten vakıfçılık yapsın. 
Ama devlet vakıf üniversitesini çok 
daha farklı denetime tâbi tutsun, 

özel üniversiteyi çok daha farklı. 
Birini ticârî denetime tâbi tutacak, 
diğerinde ise vakıf malı burada ha-
lel görüyor mu, bir vakıf malı bu-
rada vâdedildiği yöne harcanıyor 
mu yönüyle denetleyecek. Aynı şey 
eğitimde, sağlıkta hepsinde geçer-
li. Yani bizim eski vakıf kültürü-
müzün bugünkü mevzuatta karşı-
lığı yok. Bugün sağlık alanında bir 
şey vakfetmek istiyorsanız, bunun 
karşılığı yok. Ancak bir hastane ya-
pacaksınız, devlete vereceksiniz, 
devlet onu işletecek. O kadar. Kla-
sik vakıf anlayışı o değil. Veyâhut 
da üniversitede, bir bina yapacak-
sınız devletin bir üniversitesinin 
bir fakültesi, o kadar. Bizim vakıf 
anlayışımız bu değil. Bizim vakıf 

anlayışımız, kafama taktığım bir 
hâdise var kardeşim, sokak kedi-
lerine bakmak istiyorum veya işte 
kedi seven evlerle sokak kedileri-
ni buluşturmak istiyorum. Bunun 
için de benim bu kadar malım var, 
bunu vakfetmek istiyorum. Şu an-
da bunu yapabileceğiniz bir meka-
nizma, bunu destekleyen, besleyen 
bir mevzuat yapısı yok. Gelecek 
sizden ticârî kurum gibi belge ala-
cak devlet, o işi yaptığınız zaman, 
maalesef yani.

Hasan Taşçı: Az önce hedefleri ol-
mayan sivil toplum örgütlerinden 
bahsedilmişti. Gerçekten de net 
hedefleri olan kuruluşlar var mı, 
pek yok. 

BilâI Erdoğan: Burada net hedef 
de yok, evet.

M. Tevfik Göksu: Burada aslında 
Hocam’ın söylediği vakıf kültürü-
nün son dönemlerde gelişmeme-
sinin etkenlerinden bir tanesi, bu 
alana belediyelerin çok fazla müdâ-
hale etmiş olmasından da olabilir.

BilâI Erdoğan: Kesinlikle, şu anda 
okul ve aile birlikleri belediyelerin 
kapısında, vakıflar belediyelerin 
kapısında, dernekler belediyele-
rin kapısında, camiler belediyele-
rin kapısında. Belediyeler vakıf ol-
du yani.

Devletin bazı kurallarla 
vakıf alanını tamir 

etmesi lazım. Vakıfların 
itibarını devletin de 

düzenlemeleri ile 
desteklemesi lazım.
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M. Tevfik Göksu: Şu anda vakıfla-
rın birçok fonksiyonu belediyelere 
atfedildi. Çünkü tabelayı asan he-
men belediyelere geliyor. 

BilâI Erdoğan: Aynen öyle.

M. Tevfik Göksu: Ve bu gerçekten 
toplumdaki o infak duygusunu, 
yardımlaşma duygusunu ortadan 
kaldırıcı etkiye sahip. Yani toplu-
mun geliştirdiği birçok iyi uygula-
ma örneğini de ortadan kaldırma-
ya başladık.

BilâI Erdoğan: Nasılsa belediyeler 
halleder.

M. Tevfik Göksu: Belki bu konu-
da da bir zihniyet dönüşümüne ih-
tiyacımız var. Bir başka şey ise bi-
zim vakıf kültürü, biraz seçkincilik 
oynuyor diye düşünüyorum. Me-
selâ bakıyorum, şimdi şehir konu-
şuyoruz ya, şehirde en temel so-
runlarından bir tanesi nedir, kent 
yoksulluğu? Ciddî bir kent yoksul-
luğu var bu şehirlerde. Öyle bir şey 
var ki, 1.600 lira maaş alan adam, 
bir ilçede, bir kasabada en zen-
gin olarak hayatını devam ettirir-
ken; burada 1.600 lira maaş alan 
bir insanın yaşamı oldukça prob-
lemlidir, değil mi? Meselâ bizim 
vakıflarımızda şu anda ilk etap-
ta baktığımızda aklımıza gelip de 
bu kent yoksulluğuyla uğraşan var 
mı? Yok. Oysa buraya da yoğunla-
şılması gerekmiyor mu? 

Hasan Taşçı: Sadece bu değil şe-
hirlerde bu ve benzeri problemler 
çok var.

M. Tevfik Göksu: Başka şeyler ko-
nuşabilirsiniz ama yoksulluk ve 
yoksunluk çok farklı bir şey. Şim-

di oraya baktığınızda bizim belki 
de bu vakıf kültürünü birazcık da 
buraya yönlendirip şehir anlamın-
da eğer şehirde nitelik artırımı ya-
pacaksak, bu konuda vakıfları aktif 
iş yapabilir hâle getirip, niçin var 
olduklarını yeniden düşünmeleri-
ni sağlamamız gerekecek.

Hasan Taşçı: Burada çok güzel bir 
konuya geldik. Başkanım’ın söyle-
diğinden şunu anlıyorum, çok güç-
lü bir şehir ve sivil toplum ilişkisi 

var ama bizim istediğimiz öyle de-
ğil, tam tersini istiyoruz normalde. 

BilâI Erdoğan: Şehir, sivil toplu-
mu baskılıyor gibi.

M. Tevfik Göksu: Hayır tam ter-
si. Bizim “Hayır Market” var, yıl-
lık 6 milyon civarında harcama-
sı var. Yıllık 6 milyon harcamanın 
Esenler Belediyesi’ne mâlîyeti sa-
dece 100 bin lira falan, gerisi tama-
mı ile vatandaş tarafından karşıla-
nıyor. Yani oradaki bütün ürünler, 
fakire verdiğimiz bütün yiyecek, 
içecek ne varsa, aklınıza ne geli-
yorsa, tamamıyla vatandaş tara-
fından karşılanıyor. Hayır sahipleri 
tarafından karşılanıyor. Oysa bunu 
bir vakfın yapması lazım değil mi? 
Ama belediye yapıyor.

BilâI Erdoğan: Çünkü belediyeye 
güven de var tabiî.

Murat Şentürk: Burada aslında 
Başkanım, yerel yönetimlerin böy-
le sivil toplumu destekleyici rolü, 
aslında bence çok önemli bir şey. 
Fakat şuna doğru kaydı Türkiye, 
belki son 20 yıldır belki 99 depre-
minden beri, gelişen bir şekilde bu 
kapasite geliştirmeden ziyâde daha 
çok nakit ve ayni yardıma dönük 
bir şeye dönüştü. Hâlbuki aslında 
iki tane şey var. Bir tanesi kapasi-
te geliştirme diğeri de koordinas-
yon. Biraz önce BilâI Bey’in de bah-
settiği ortak çalışma kültüründen 
maalesef Türkiye’nin geneli yok-
sun olduğu için sivil toplumda da 
bu zaten var. Oysa aslında yerel yö-
netimlerin bu koordinasyonu sağ-
layıp, kapasite geliştirmeye dönük 
destekler vermesi, işte eğitim gi-
bi uzman yetiştirme gibi destekler 
verip, biraz geri çekilmesi lazım. 
Aslında sivilliği geliştiren şey o.

Hasan Taşçı: Sivilliği geliştirir mi, 
engeller mi?

Murat Şentürk: Geliştirir.

Mazhar Bağlı: Ara sıra gitsin, gel-
sin yani.

Murat Şentürk: Siyâsî tarafı ol-
duğu için, bu önemli. Sadece şunu 
da eklemek istiyorum: 15 Temmuz 
sonrasındaki güvenlik meselesinin 

Yerel yönetimlerin sivil 
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önemli olduğunu düşünüyorum. 
Gerçekten sivil alan için çok fazla 
şeyi değiştirdi.

M. Tevfik Göksu: Öyle şeyler ya-
şıyoruz ki Hocam, çok basit bir şey 
meselâ, bildiğimiz vakıflar var. X, 
Y, Z şahıslarını bu vakıflara katkıda 
bulunabilir misin, diyoruz? Aldı-
ğımız cevap çoğunlukla şu oluyor, 
“Başkanım biz belediyeye verelim, 
siz belediyeden oraya verin.”

Murat Şentürk: Şöyle bir algı var 
çok açık konuşmak lazım. Söz ge-
limi STK’ya yapılan bağış olduğun-
da, bundan 10 yıl sonra ne olaca-
ğını bilmiyorsunuz. Böyle bir tepki 
veren özellikle muhâfazakâr câmia 
ya da İslâmî câmia açısından da 
böyle bir şey var. Ama bunun dı-
şında başka bir şey söyleyeceğim, 
bu aslında genel sosyolojik deği-
şimlerle beraber okunduğunda, bi-
reyselleşme, insanların birbirleri-
ne olan güvenlerinin azalmasıyla 
beraber diyelim. Bir taraftan böy-
le bir şey var, bir taraftan da sivil 
alanın kendi içinde yaşadığı bir dö-
nüşüm var. 15 Temmuz ve diğer 
meseleler de var, bunun içerisin-
de ayrıca. Çünkü diğer İslâmî câ-
mia dışında kalan örgütlenmelerin 
de birtakım güvenlik sorunları var. 
Ne kadar şeffaf olsalar da. Bu şu-
raya doğru gidecek gibi, biraz daha 
birebir ilişkilerin olduğu daha tanı-
şıklığın olduğu daha biraz cemaat-
vâri yani sosyolojik anlamda cema-
at kavramını kullanıyorum. Daha 
yakın temasın olduğu ve daha kü-
çük ölçekli bir sivil toplum anla-
yışının gelişme potansiyeli var şu 
anda. Daha mahalle ölçeğinde, şe-
hirlilik konuşacak olursak, mahal-
le ölçeğinde, ki İstanbul’da da böy-
le birkaç yer var, sadece kentsel 
dönüşümle ilgili, kentsel dönüşüm 
karşıtı kurulan mahalle dernekleri-
ni kastetmiyorum tabiî.

M. Tevfik Göksu: Bu söylediğiniz 
şeyi doğrulayan bir şey var. Bugün 
büyük kentlerde normal, yardım-
laşma iyileştirme vs. gibi genel an-
lamdaki sivil toplum örgütleri yeri-
ne şu an sivil toplumla ilgili öncü, 
başat rolleri hemşehri dernekleri 

almaya başladı. Daha küçük yar-
dımlaşma grupları, daha küçük da-
yanışma grupları şeklinde, daha 
fazla tanışık gruplar şeklinde bu 
ufak yapılar hâlinde, kendini gös-
termeye başladı.

Murat Şentürk: Bu içe çekilme-
ler olacak ama bir taraftan da ciddî 
anlamda sivil alanı geliştirebilece-
ğini düşünüyorum. Meselâ, Türki-
ye’de özellikle muhâfazakâr câmi-
anın ya da birçok aslında STK’nın 
da bu büyüme ideolojisiyle çok iliş-
kili olduğunu düşünüyorum. Bü-

yüyen bir STK yapısı. Ama bir ta-
raftan da o sivilliği, toplumsallığı 
yakalamak için aslında biraz daha 
kılcal damarlara doğru giden bence 
bir sosyolojik değişimden geçiyo-
ruz. Verdiğiniz oranları düşündü-
ğümüzde bence bunu yaygınlaştır-
mak gerekiyor.

Hasan Taşçı: Bu büyümeden şe-
hir kendi büyüme oranı kadar pay 
alamıyor, kanaatindeyim ben. Ya-
ni bir tarafta yeni 6360 sayılı yasa 
ile birlikte mücâvir alanları da sa-
yarsak nüfusun %92’sinde büyük-
şehir yaşıyor. Ama şehrin problem-
leriyle ilgilenen kuruluş sayısı çok 
az. BilâI Bey’in de söylediği, şehre 
dair net hedefler koyup o hedefle-
re yönelik çalışma yapan sivil kuru-
luşlar pek yok. Meselâ, yaya kaldı-
rımlarını koruma, işgal ettirmeme 
gibi çok özel, günümüz şehircili-
ğinde ortaya çıkan, birçok insanın 
konforunu elinden alan problem-
ler var. Bunları çözmeye yönelik 
küçük ama net hedefleri olan sivil 
toplum örgütlerimiz yok. Sanıyo-
rum düşünce ufkumuzun büyük-
lüğünden, ülkeyi, dünyayı kurtar-
ma düşüncesinden bunlara sıramız 
gelmiyor. 

Murat Şentürk: Devletle kurdu-
ğumuz ilişkiden kaynaklanıyor.

M. Tevfik Göksu: Dernek ve va-
kıfların çoğu kendisini konum-
landırırken baskı grubu olarak ko-
numlandırıyor. Baskı grubu olarak 
konumlandırdığı için orada bir baş-
kasının iyiliğine kapı açmak yerine 
kendisi ile ilgili başka bir pozisyon 
elde etmek gibi bir şey var. Sivil 
toplum örgütleri toplumsal iyileş-
tirme yapmak yerine ekonomik ik-
tidarı ele geçirmeyi önemsiyorlar. 

Bugün büyük kentlerde 
normal, yardımlaşma 

iyileştirme vs. gibi genel 
anlamdaki sivil toplum 
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sivil toplumla ilgili öncü, 
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dernekleri almaya 
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Oysa bunların kuruluş felsefesi, 
varlık hikmetleri toplumsal iyileş-
tirme. Nerede, hangi konuda ek-
siklik varsa orada el tutma, baş 
okşama ya da bir alan açmak ol-
ması gerekirken, kendilerine yeni 
iktidar alanları tesis etmeye kal-
kıyorlar. Kendilerine yeni iktidar 
alanları tesis etmeye kalkınca da 
ortak sivil ruhtan da doğal olarak 
uzaklaşıyorlar.

BilâI Erdoğan: Yani, ticârî deme-
yeyim de Başkanım, hakîkaten nü-
fusu artırıcı görüyor herkes. Başka 
birisinin olduğu bir yerde kendi-
si yoksa bunu muktedir olamama 
gibi görüp muhakkak orada bu-
lunmak istiyor. “Ben bir tane alan-
da hizmet edeyim, bu alanda hakî-
katen bir boşluk görüyorum, orayı 
ben tamamlayayım.” diye görmü-
yor maalesef.

Erol Özvar: Tam bu noktada sivil 
toplum kuruluşlarının bir kısmı-
nın bir başka adının, yabancı dilde 
non-profit organisation, yani bunlar 
aslında kâr amacı gütmeyen ku-
rumlar olduğunu hatırlayalım. Bu 
ne demek? Kamu mal hizmetle-
ri sunan yani bölünemez, parçala-
namaz, herkes tarafından istifâde 
edilebilir mal veya hizmet üreten 
kurum, demektir. Bunu yapar-
ken, bu hizmeti sunarken, bu ma-
lı temin ederken aslında kârı he-
defleyemez. Fakat burada başka 
bir husus daha var. O mal ve hiz-
metini sunabilmek için kurumun 
yani vakıfların hizmetinin, dâimî 
olabilmesi için başka bir gayret içe-
risinde olması gerekiyor. Yani vak-
fedilen veya bağışlanan paranın, 
sermayenin, neyse o, büyük ölçüde 
maddî kıymetlerdir, bunlar. Bun-
ların ilânihâye varlığını sürdürül-
mesi lazım. Yani vakıf mantığı da 
budur. Aslında vakfın felsefesi, o 
vakıf hizmeti sunacak insanlara 
vakıf sermayesini, tâbiri câizse kı-
yamete dek devam etmesine icbar 
ediyor. Yani tanım gereği vakfı ku-
ranlar, bu hizmeti yapacak olanlar 
o malı ve hizmeti nemalandırmak 
durumundadırlar. Eğer bir etkinlik 
aranacaksa vakfa, derneğe ayrılan 
sermayenin, bütçenin muhâfaza 

edilmesi ve nemalandırılması icap 
eder, diye düşünüyorum. Burada 
tabiî ciddî bir problem var. İşlet-
mecilik gündeme geliyor, mal ve 
hizmetlerin adamakıllı sunulması 
gündeme geliyor. Vakıfların önem-
li bir kısmı paralarını, mallarını ne 
ile değerlendiriyor. Baktığınız za-
man ya banka ya kira. Yani alterna-
tif olarak mallarını veya gelirleri-
ni nemalandıracakları kaynak yok. 
Vakıf hukukuna baktığınız zaman, 

bunun dışında bir yola gitmesi ol-
dukça zor çünkü vakıflar resmî ol-
mak durumundadır. Yani her şeyi 
cârî fiyattan, tâbiri câizse alabilme-
si ve buna evrak tevsik edebilmesi 
lazım. Bu açıdan vakıflar daha açık 
ve hukuk açısından bakıldığın-
da daha kontrol edilebilirdir kâğıt 
üzerinde. Fakat yönetimde gerçek-
ten ciddî bir sıkıntı oluyor. Bir de 
şeyi vurgulamak isterim, bu ferdî-
lik meselesi. Yani birilerinin çıka-
rı meselesi. Şimdi sivil toplumun 

muhtelif kurumları tabiaten zaten 
bölünemez bir mal üretebilmesi 
gerekir. Şahsî nam ve hesaplarınız-
la bunu yürütemezsiniz. Bugün va-
kıfların imajının biraz deyim yerin-
deyse şüphe ile karşılanması bazı 
sûistîmallerden kaynaklanıyor. İş-
te, FETÖ meselesi belki bunun en 
tipik örneğidir kanaatimce. 

M. Tevfik Göksu: Tabiî ki Türki-
ye’deki bütün zihinsel altyapıyı al-
lak bullak etti. 

Erol Özvar: Her şeyi. Burada be-
lediyeye biraz güvenin olmasını da 
ben buna bağlıyorum. Belediyele-
rin aslında yaptığı hizmet, siz biraz 
önce yoksulluğa işaret ettiniz ya. 
Gelirin yeniden dağılımına aslında 
vesile olmaya çalışıyor. Modern şe-
hir aslında inkısamın, bölüşümün 
gayri adil olduğu bir yerleşim for-
matı demektir. İşte belediyeler bel-
ki de bunu biraz, bir nebze olsun 
bu gerilimi bu nispî adaletsizliği bi-
raz hafifletmeye çalışıyorlar. 

M. Tevfik Göksu: Onu normalde 
sivil toplumun yapması gerekmi-
yor mu? 

Erol Özvar: Sivil toplum yapacak 
ama bakın sivil toplum dediğiniz 
kesim, yani muhâfazakâr kesim-
den bahsedecek olursak yediğin-
den, giydiğinden artırdığı, ayırdı-
ğı para veya maddî kaynak daha 

Şehir demek aslında 
modern şehir demek 
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yerleşim formatı 
demektir.



yeni ele avuca gelmeye başladı. Ya-
ni varlık olmadan, zenginlik ol-
madan bugünkü şartlarda o sivil 
toplumdan beklediğimiz hedefle-
ri, tam anlamıyla yerine getirmek 
çok zor. Bazı vakıflar duyuyorum 
ben şöyle: “Ya biz bir vakıf kuralım 
sonra bir proje yapalım içini paray-
la dolduralım.”

Murat Şentürk: Dernekler için de 
geçerli. 

Erol Özvar: Evet, dernekler için 
de geçerli. Böyle bir felsefe yok ya-
ni, yani böyle bir anlayış olamaz, 
şehirde hiç olamaz. 

Hasan Taşçı: Hocam yine gazete-
ci gibi başlık atacak bir cümle arı-
yorum da. 

Erol Özvar: Vakıf kurumu, gelir 
dağılımının bozuk olmasını bekle-
diğimiz şehirlerde iyi işlerse dilen-
ci olmaz. 

Hasan Taşçı: Bakın bu önemli bir 
şey. 

Erol Özvar: Biz çalışmalara bakı-
yoruz, belediyelerin çalışmalarına 
bakıyoruz ne kadar dilenci kaydet-
mişler. Bu önemli bir şey. Siz dedi-
niz ya yoksulluk. Yoksulluk unut-
mayalım şehirde çıkar, kırda değil.

BilâI Erdoğan: Burada belediyele-
rin, sivil toplum kuruluşlarının ilk 
adresi hâline geldiğini konuştuk. 
Belediyelerden destek almaya çalı-
şıyor sivil toplum kuruluşları. Be-
lediyeler, halka en doğrudan he-
sap veren kurumlardan bir tanesi. 
5 yılda bir seçimle gidiyorlar. Baş-
kanlar performansına göre vatan-
daş tarafından çok net bir şekilde 
muhasebe ediliyorlar. Türkiye’nin 
bugünkü refah düzeyine baktığı-
mız zaman artık altyapı hizmeti-
nin büyük ölçüde tamamlandığını, 
sosyal belediyeciliğin öne çıktığı-
nı görüyoruz. Sosyal belediyecilik 
yaparken belediyeler sivil toplu-
ma sürdürülebilir alanlar oluştu-
rabilmeli. Belediye diyelim ki bir 
sosyal market kuruyor, bu sosyal 
marketi işletiyor, çok başarılı gidi-
yor vs. ama 5 yıl sonra bir başkası 
geliyor, o sosyal market işini hebâ 

ediyor, çok önem vermiyor, yeri-
ne başka bir şey kuruyor. Şimdi sa-
nıyorum belediye o sosyal hizme-
ti gerçekleştirirken onu bir vakfa 
dönüştürebilirse, yani belli gönül-

lü enerjisini hâiz olan sivil toplum 
örgütlerini o işin paydaşı kılabilir-
se ve onun sürdürebilirliğine sahip 
çıkacak toplumsal mobilizasyonu 
eşlerse o işe; işte o zaman o beledi-
ye aslında bir vakıf kurmuş olur. O 
sivil toplum, bir gündem kazanmış 
olur. Sivil toplumun takip ettiği ko-
nuda bir kazanım elde etmiş olur. 
Sanıyorum bu yolla, şehircilikle si-
vil toplumun sağlıklı bir buluşma-
sını sağlayabiliriz. Hakîkaten işte 

sokak köpekleriyle ilgili bir günde-
mimiz var. Çeşitli belediyeler bu-
nunla ilgili çeşitli projeler yapıyor, 
kimisi işte onlara ekmek kutuları 
koyuyor. Kimisi onlara barınaklar 
yapıyor. Bunun yanında bir de me-
selâ, Esenler ilçesinde o hayvanla-
rı en çok seven çocuklarımızı top-
layıp, o hizmete onları da paydaş 
kılsak. Daha sonra bunlar bir der-
nek kurmuş olsalar ve bu hizmeti 
bu çocuklar devam ettirse. Gerçek-
ten ilçede köpekleri en çok seven 
çocukların büyüdükleri zaman da 
devam ettirebilecekleri bir hizme-
te dönüştürülse. Sanıyorum bu tür 
şu anda belediyenin sosyal beledi-
yecilik açısından önde gittiği bir 
zamandaysak eğer, o zaman bele-
diye bu şekilde işleri belki sürdürü-
lebilir kılabilir, diye düşünüyorum.

Mazhar Bağlı: Bir örnek vereyim 
Efendim. Bundan 3-4 sene ön-
ce Tokat’a gittim. Bizim üniversi-
teden bir dönem arkadaşımız, ar-
keolog, oradaki Mevlevîhâne’nin 
sorumlu idârecisi olmuş. Kendi-
si beni aradı. Görüşmek istediği-
ni söyledi. Görüştüğümüzde beni 
kurumuna davet etti. Gittiğimizde 
beni binanın deposuna götürdü. 
Hocam çok önemli bir şey göster-
mek istiyorum dedi. Depoya in-
diğimizde onlarca tarihî şamdan-
la karşılaştım ve arkadaşım bana 
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buradaki şamdanların üzerindeki 
tarihî kayıtları ve yazıları gösterdi. 
Bu şamdanların her birisi şehrin 
kamusal binalarında eskiden ay-
dınlatma için yapılmışlardı ve aynı 
zamanda her birisinin de nereden 
yağının karşılanacağı, bakımının 
kim tarafından yapılacağı ve bağış-
çısının kim olduğu detaylı bir şekil-
de yazılıydı. Söz gelimi şamdanın 
üzerinde işte, bu şamdan Ali Paşa 
Camii’nin ihâta duvarının çarşıya 
bakan tarafındaki nişin içinde ya-
kılmak üzere Mustafa oğlu Ahmet 
tarafından bağışlanmış, yağı için 
gelir getirici bir gayrimenkul arazi 
Gümenek mevkiinde bağışlanmış 
ve bu arazinin bakım işleri de Halil 
oğlu Mahmut’a verilmiştir, denili-
yordu. Tabiî tam olarak ibare böyle 
değildi ama içerik bunun gibiydi ve 
dahi bazı yerlerde daha da detaylıy-
dı ve bu benim için son derece şa-
şırtıcı bir konuydu.

BilâI Erdoğan: Kâbe’nin anahta-
rına da kendini vakfetmiş bir aile 
var, o işe de o aile bakıyor. 

Mazhar Bağlı: Evet, kendini vak-
feden pek çok kişiden söz etmek 
sahiden mümkün.

BilâI Erdoğan: Zimmetlemek. 

Mazhar Bağlı: Zimmetlemek, 
evet.

BilâI Erdoğan: Ama o işi sevenine 
zimmetliyorsun, yapabilecek ola-
na. O zaman orada ferdîlik olmaz. 

Etrafımızda kendisini hiç aklınızda 
olmayan meselelere vermiş böyle 
insanlar var.

Hasan Taşçı: Yerel dernekler ya-
şadıkları şehrin problemleriyle pek 
ilgilenmiyorlar. Burada yaşıyorlar 
ama buranın problemlerine dair 
bir gayret ya yoktur ya da çok az-
dır. İşte kendi ilçelerine, köylerine 
göre bir sürü şey yapmaya çalışı-
yorlar ama yaşadıkları yere dair bir 
hizmet üretme çabası göremiyoruz 
maalesef.

Mazhar Bağlı: Selçuk Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsünde bu 
hemşehri dernekleriyle ilgili ya-
pılmış bir yüksek lisans tezi var. 
Hemşehri derneklerinin, şehirleş-
meyi engellemek için olumsuz an-
lamda tampon bir kurum olarak iş 
gördüklerini özellikle hatırlatmak 
isterim. Dayanışmaya bir itirazım 
yok ancak kent kültürünün yerleş-
mesini engellediklerine ilişkin bir 
tartışma var.

Murat Şentürk: Bir imkân da ola-
bilir mi Hocam?

BilâI Erdoğan: Hocam onlara bel-
ki gündem kazandırmak lazım, ya-
ni birçoğunun gündemi yok. Şimdi 
500 bin nüfuslu yerde 800 dernek 
varsa, 1 tanesine ortalama kaç kişi 
düşüyor, Allah aşkına, düşünebili-
yor musunuz? Yani hepsine hitap 
etmediklerine göre muhtemelen 
birçoğu 3-5 kişiden ibaret demek-
tir. Peki misyon ne, hedef ne, gaye 
ne? Kulüp aslında orası.

M. Tevfik Göksu: Bizim yan köy-
dekiler kurdu, biz de bir tane der-
nek kuralım. 

Erol Özvar: Şimdi bu biraz âidi-
yetle de alâkalı. Şimdi bu şehrin, 

Şehrin, bir özelliği var; 
şehir kendi kendine 

nüfusunu artırabilen 
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bir özelliği var. Şehir kendi kendi-
ne nüfusunu artırabilen bir yerle-
şim alanı değil. Şehir ancak göçle 
yaşayan yerleşimlerdir. Göç alma-
yan şehirler balonun sönmesi gibi 
söner, Hasan Bey. 

Mazhar Bağlı: Eskiden beri böyle.

Erol Özvar: Eskiden de böyley-
di, eski çağlardan beri. Yani şe-
hirde doğum oranları her zaman 
düşüktür. 

Hasan Taşçı: Jane Jacobs çok 
iyi anlatıyor bunu, Büyük Ameri-
kan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı 
kitabında.

Erol Özvar: Şimdi bizim gibi, İs-
tanbul gibi çok hızlı, çok sayıda 
göç alan büyük metropollerde, en 
önemli meselelerden birisi âidiyet. 
Şimdi Esenler’de diyelim, o Bilâl 
Bey’in bahsettiği hayvan sevgisi 
ile dolu insanlar, mahallesine sa-
hip çıkması yani köpeğe sahip çık-
ması lazım adamın, anlatabiliyor 
muyum? Mahalle köpeğine sahip 
çıkması lazım, sokağına sahip çık-
ması lazım. Sivillik şuuru geliştik-
çe ancak biraz da bu olabilecek bir 
şey bu.

BilâI Erdoğan: Âidiyeti de artık 
Esenler’e getirmek lazım. 

Erol Özvar: Tabiî bu olmadığı 
müddetçe evrensel kimlikler bazen 

insanları hemşehrisine, şehirlisi-
ne, köylüsüne daha fazla yaklaş-
tırıyor. Yani biraz evrensel kim-
liklerden daha mahallî kimliklere, 
mahallî derken etnisiteyi kastetmi-
yorum. Yani yaşadığımız yere bizi 
endeksleyecek kimliklere geçme-
miz lazım. Yani İstanbullu olmak 
kadar dünyada büyük bir mazhari-
yet var mı? 

Hasan Taşçı: İstanbulluyum de-
miyor insanlar Hocam. Çocukları-
ma nerelisin diye soruyorum, “Ri-
zeliyim” diyorlar. “Rize’yi üç defa 
görmediniz, nasıl Rizeli oluyorsu-
nuz?” diyorum.

Erol Özvar: İşte âidiyet dediği-
miz şey tam olarak da burada yatı-
yor. Çevreye âidiyet için de benim 

teklifim şudur: İnsanların çevresi-
ni tanıması lazım, insanlar çevre-
sini tanımıyor ya. Meselâ sokağa 
çıksak ve sorsak İstanbul’da Mimar 
Sinan’a ait kaç tane yapı var? 

Hasan Taşçı: Cihan Aktaş Hoca, 
bizim “Şehir ve Müdâfaa” sayımız-
daki, “Unutmaya Direnen Şehirli” 
yazısında 15 Temmuz’u yorumlar-
ken bir şey söylemişti, “Halkın çı-
kıp meydanlara, köprüye falan sa-
hip çıkmasının sebeplerinden bir 
tanesi de 1994’ten sonra bu alan-
ların halka mâledilmiş olduğu ve 
bu alanları kendi mekânı olarak 
sahiplenmiş olması.” Çok önemli 
bir tespit bu. Sahipleniyor, mekânı 
sahipleniyor.

Murat Şentürk: Alan açmak ve 
eylemeye izin vermek lazım. Biraz 
önce söylediğim mahalle dernek-
lerine, mahalle dernekleri deme-
yelim de bu yerelde kurulabilecek 
örgütlenmelere alan açmak önem-
li. Böylelikle sizin eyleyici olma-
nız, bir şekilde eyleme geçmeniz 
potansiyeli harekete geçirmek-
le ancak olur. Çünkü şöyle düşü-
nün: Mahallenizin ağacıyla ilgi-
lenmiyorsanız aslında mahalleli 
hissetmezsiniz kendinizi. İşte Üs-
küdarlı hissetmezsiniz, Esenlerli 
hissetmezsiniz kendinizi. 

M. Tevfik Göksu: Bunu Esen-
ler’deki derneklerin hepsiyle ko-
nuştum, hepsine gidip de konuş-
tum. Onların gündemine kendi 
yaşadıkları şehri sokmaya çalıştık 
ve çok ciddî mesafe katettik. Artık 
yönlerinin Esenler’e dönmesi ko-
nusunda bir mesafe katedildi. 

Murat Şentürk: İmkân olarak 
değerlendirilebilir.

M. Tevfik Göksu: Tabiî tabiî çok 
önemli bir kaynak ama doğru de-
ğerlendirilirse. Değilse çok önem-
li bir sıkıntı olabilir, gettolaşmalar 
söz konusu olabilir. Ama biz onu o 
derneklerin gündemlerine gündem 
koyabilirsek. Meselâ şehir dersleri, 
orada şehir dersleri yapabilirsek. 
Orada şehrin birtakım eğitim sis-
temlerini kurabilirsek, kadın soh-
betleri, çocuk buluşmaları vs. Biz 
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bunları yapmaya çalışıyoruz ve bu-
nu yaptığımızda netice alıyoruz. 

Murat Şentürk: Çünkü hemşeh-
ri derneklerinde şöyle bir şey var, 
benim gözlemlerim. Bir araştırma-
ya dayanmıyor ama araştırılabilir. 
Şöyle, geçmişte özellikle daha çok 
dayanışma ilişkileri vardı. Yani iş-
ti, şehre tutunmaydı. Fakat ve bir 
taraftan da kendi memleketlerine 
yatırım yapmaktı fakat oralarda 
da yatırımlar yapıldı işte. Camiler, 
mezarlıklar... Artık devlette birçok 
köye kaynak aktarıyor. Örneğin; 
birçok köyde yollar artık parke ta-
şıyla döşeli durumda. Yani aslında 
artık bu köye de yatırım yapmaya 
gerektirecek unsurlar da farkın-
daysanız daha çok kültürel bir şeye 
dönüştü. Yemek günleri, festivaller 
işte eğlence günlerine döndü. As-
lında gündemin şehre çekilmesine 
bir imkân da var. Söylemeye çalış-
tığım daha çok o yeni gündemler 
için de bir boşluk oluştuğu.

Hasan Taşçı: Bu sivil toplum ör-
gütlerine yönelik olarak motive 
olacakları şehir gündemleri oluş-
turmak gerekiyor. Sanıyorum bu-
nu kastediyoruz.

M. Tevfik Göksu: Evet evet, şehre 
dair gündem oluşturmak. 

Hasan Taşçı: Bu arada yavaş yavaş 
toparlayalım. 

BilâI Erdoğan: Evet, hakîkaten, 
Türkiye’de refah düzeyinin art-
masıyla beraber sivil toplumun 
öneminin de oynadığı rollerin de 
güçleneceğine inanıyorum. Ve 

hakîkaten o kamu-sivilden fark-
lı olarak sivil toplumun bir şehir-
leşmenin göstergesi hâline gelebi-
leceğini, geleceğini düşünüyorum. 
Çünkü insanların gündemlerine 

gitgide daha fazla sahip çıkacağını 
düşünüyorum. Şu anda gençlerin 
en önemli üç gündemi nedir diye 
sorulduğu zaman, ilk üçün içeri-
sinde iş, kariyer endişesi haklı ola-
rak geliyor? Ama bu gençlerimiz iş 
sahibi olduktan sonra, düzenleri-
ni, evlerini kurduktan sonra başka 
gündemleri olacak ve o gündemleri 
yaşatmak isteyecekler. Güçlenen, 
zenginleşen bir ülkede insanlar, ar-
tık işlerinin güçlerinin dışında da 
meşgalelerine zaman ayırabilir hâ-
le gelecekler. Bunu tabiî, 1-2 nesil 
ötemize işaret ederek söylüyorum. 
Ve böyle bir düzende hem şehrine 
hem şehrinin meselelerine sahip 
çıkacak. Bu yüzden son dönemde 
Cumhurbaşkanımız’ın bizzat ağ-
zından şehircilikle ilgili öz eleşti-
rilerin geldiğini duyuyoruz. Bu ne-
dir? Bu aslında önceden şehrine 
büyük büyük gökdelenler yapıldığı 
zaman bunu bir gelişme göstergesi 
olarak düşünen insanlar, artık bu-
nun daha güzelinin olabileceğini, 
daha estetiğinin olabileceğini dü-
şünebiliyorlar ve talep edebilecek 
konumda kendilerini görüyorlar. 
Elbette şehir sadece binalar, sade-
ce imar demek değil. Asıl, mahalle 
dediğimiz şey, acaba yeni şehirleri-
mizde nasıl yaşayacak? Bununla il-
gili bir çözümümüz henüz yok. 21. 
yüzyılda kapitalizm mi acaba şe-
hirlerimizi belirleyecek? Yoksa ge-
leneklerimiz ve değerlerimiz mi 
şehirlerimizi belirleyecek? İnsan-
ların, milletimizin bu doğrultudaki 
taleplerinin de şehirlerimizi şekil-
lendirmesi, sanıyorum belediyele-
rimiz ve sivil toplumun yakın çalış-
masından geçiyor. Ümit ediyorum 
ki geleneklerimiz, bizim geleneksel 
sosyal kurgularımız, yeni şehirle-
rimizin kodlarında var olur. İnşal-
lah Esenler Belediyesi bunun ön-
cülüğünü yapar ve Şehir Düşünce 
Merkezi de bunlara katkıda bulu-
nur. Profesyonel, kurumsal yapı-
ları olan, hesap verilebilir, şeffaf 
bir kurguda ilerleyen ve daha çok 
insana dokunan, daha çok insan 
tarafından maddî, mânevî kat-
kı alan sivil toplumun Türkiye’de 
gerçekten çok başarılı bir toplum-
sal mobilizasyonu, şekillenmeyi 
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sağlayacağına inanıyorum ve hepi-
nize çok teşekkür ediyorum.

Mazhar Bağlı: Estağfurullah, biz 
teşekkür ederiz. 

Erol Özvar: Doğrusu ben ülkemiz 
açısından sivil toplum örgütlerinin 
gelecekte çok daha etkin hâle gele-
ceğine inananlardan bir tanesiyim. 
Başta dinî ve hayrî olmak üzere bil-
hassa bu iki alanda ülkemiz insan-
larının gösterdiği performans ve 
çaba, hakîkaten bütün takdirlerin 
üzerindedir. Bilhassa bu iki alan-
da dünya milletlerini kıskandıra-
cak ölçüde hizmetlerimiz devam 
ediyor. Fakat toplumun diğer sa-
halarında, yani başta eğitim, kül-
tür, sağlık, bayındırlık, çevre, poli-
tika ve toplum, toplumun kendisi 
üzerinde çalışacak sivil toplum ör-
gütlerimizin daha ciddî katetmesi 
gereken mesafesinin olduğunu dü-
şünüyorum. Ama bu tabiî yavaşça 
olacak. Bilâl Bey işaret etti, yani re-
fah, biraz refahla birlikte yürüyen 
işler bunlar. Yani devlet artık şunu 
fark ediyor: Bütün yükü kendisi, 
kendi kurumlarıyla götüremez. Bu 
çok da etkin yol ve yöntem değil ar-
tık. Ve buna bizim toplumumuzun 
daha hazır hâle gelmesi lazım. Yani 
toplum, devletin bırakacağı birta-
kım alanları gecikmeksizin doldu-
rabilme başarısını gösterebilmesi 
lazım. Bu konuda da işte dernek-
lere, vakıflara büyük roller düştüğü 
inancını ben taşıyorum. İnanıyo-
rum ki toplumumuzun geçmişten 
gelen o diğergâmlığı istikbalde de 
devam edecektir. Hem kendisine 
hem milletine hem devletine hem 
de diğer dünya uluslarına hizmet 
edecektir, kanaatini taşıyorum.  

Hasan Taşçı: Teşekkür ediyoruz 
Hocam. 

M. Tevfik Göksu: Teşekkür 
ediyoruz.

Murat Şentürk: Toparladığım bir 
şey vardı, şunu söyleyeceğim sa-
dece iki dakikada. Bir tanesi şu 
vakıfların BilâI Bey’in söylediği 
gönüllülük meselesi. Dünyada ko-
nuştuğumuz Türkiye’ye çok özgü 
bir şey, gönülden gelme meselesi. 

Çok detaya girmek istemiyorum 
ama bu gönüllülük meselesini ben-
ce çok fazla gündeme almak ge-
rektiğini düşünüyorum. Batılı 
anlamda değil de özellikle bu top-

luma özgü formasyonuyla ve bu-
nun önemli bir değer olduğunu, 
hâlâ geçerli olduğunu düşünüyo-
rum. Gençler arasında da öyle, ya-
ni üniversitede bunu görüyoruz. 
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji 
Araştırma Merkezi olarak İstanbul 
Üniversitesi öğrencileri üzerine 
yaptığımız bir araştırma var. İlginç 

bulgular var, bu konuda daha fazla 
araştırmaya ihtiyaç duyuyoruz. Ye-
relleşme meselesinin bir sosyolojik 
değişim olarak okunup, bu daya-
nışma ve yardımlaşma meselesi-
nin biraz daha gündeme alınması 
gerektiğini düşünüyorum bir ta-
raftan. Bu bir imkân diye düşünü-
yorum, yani hem gönüllülük hem 
de yerelleşme. Üçüncü söyleyece-
ğim de bu dijitalleşme meselesi. 
Çok ciddî anlamda gündemimiz-
de şu anda ve birçok şeyi değişti-
riyor. Özellikle sivil toplum örgü-
tüne dönüşmeyen ama ciddî sivil 
inisiyatifler oluşuyor. Yani, inter-
net tabanlı birtakım meselelerde 
ciddî anlamda iş görür hâle geliyor. 
Bunlar da önemli imkânlar. Belki 
şehir ve sivil toplum konuşurken 
bu üçünü dikkate almak, biraz bu-
nun üzerine düşünmek gerektiğini 
vurgulayayım. Teşekkür ediyorum.

Hasan Taşçı: Bu arada cumartesi 
günü, Türkiye Gençlik Zirvesi’ne 
ev sahipliğini biz yapıyoruz, Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nde, hepinizi 
davet ediyoruz. Bu sohbetten sonra 
bir sivil toplum organizasyonuna.

M. Tevfik Göksu: Misafir olarak 
davet ediyoruz. 

Hasan Taşçı: Teşekkür ediyoruz, 
ayağınıza sağlık. 
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ünümüzde, özellik-
le son çeyrek asır-
da artarak devam 
eden; yerel-ulusal 
ve uluslararası sivil 
toplum kuruluşları 

arasındaki ilişkilerini yönlendire-
cek çok önemli gelişmeler yaşan-
maktadır. Teknolojik gelişmelere 
ve toplumların artan eğitim sevi-
yesine paralel olarak sosyal, kültü-
rel ve ekonomik kentsel hizmet 
alanlarında olduğu gibi idârî yapı-
lanma alanında da köklü değişim-
ler ve dönüşümler yaşanmakta-
dır. Sivil inisiyatifin geliştirilmesi 
ve yönetsel yerelleşme hareketi ile 
merkezî yönetimler ekonomik ve 
idârî alanda sorumlulukları ve yet-
kileri halk adına halka daha yakın 
olan birimlere özellikle belediye-
lere devretmektedirler. Bu süreç-
te kentsel yaşam kalitesinin artı-
rılmasına yönelik çalışmaları olan 
sivil toplum kuruluşları yeni ak-
törler olarak ortaya çıkmaktadırlar. 

G

Yerel düzeydeki kamu hizmetlerinden memnuniyet veya 
hoşnutsuzluk, genel ülke idâresi yönetiminden memnuniyet 
veya hoşnutsuzluk ile doğru orantılı olarak gelişmektedir.

1. Giriş
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Özellikle kentsel kamu hizmetleri-
nin sunumunda bilinen aktörlerin 
yanında sivil toplum kuruluşları-
nın da yeni aktörler olarak ele alın-
ması yazımızın temel vurgu nokta-
sını oluşturmaktadır.

2. Kentsel Hizmetlerin 
Sunumunda Sivil 
Toplum Kuruluşlarının 
Artan Önemi
Kamu yönetimi alanında özellikle 
son 20 yılda ivme kazanan orga-
nizasyonel değişiklikler, demokra-
tikleşme çabaları ve yerel yönetim-
lerin daha etkin kılınması adına 
yapılan reformlar ile sivil toplu-
mun güçlendirilmesi ve toplum 
adına hareket eden organizasyon-
ların daha etkin ve daha hesap ve-
rebilir olması hedeflenmektedir. 
Bu çabaların temelinde, bireysel 
özgürlükleri artırmaya yönelik de-
mokratikleşme hamleleri ile yaşam 
kalitesini artıracak hizmetleri sun-
mak amaçlı her türlü idârî-fonksi-
yonel yapılanma gelmektedir.

Ancak Türkiye’de bu alanda ya-
pılan yasal düzenlemelerin, re-
formların ve yeniden yapılanma 
çalışmalarının akademik olarak ye-
terince tartışıldığını, araştırmala-
ra konu olduğunu ve analiz edil-
diğini söylemek oldukça zordur. 

Dolayısıyla, bu alanda meydana 
gelen değişimlerin gözlemlenme-
si ve analiz edilmesi konusundaki 
eksiklik açık bir şekilde göze çarp-
maktadır. Hatta bu alanda çalışan 
akademisyen sayısı sınırlı oldu-
ğu gibi söz konusu alan genç araş-
tırmacılar tarafından yeterli ilgiyi 
görmemektedir.  Bunun temel se-
bebi, yukarıdaki bölümlerde ifade 
edilen süreçlerde STK’ların aktif 
olarak yer alamayışlarıdır. Zîra si-
vil toplum, demokrasinin geliştiği 
ya da gelişme yönünde çabaların 
var olduğu, iktidarın sosyal yaşa-
ma müdâhale alanı dışında kalan 
ve gerektiğinde iktidara karşı du-
rabilecek toplumsal gücün varlığı-

nı ifade etmektedir. Bu güç belirli 
amaçlarla bir araya gelmiş, sayısı 
farklı örgütlenmeler olabileceği gi-
bi, bütünsel anlamda bir yapıyı da 

işaret edebilmektedir. Etkin kamu 
yararı gözetmeyen uygulamaları-
nın sınırlandırılması, toplumsal 
yapıya yönelik uygulamaların hal-
ka ve yönetilenlerin rızasına da-
yalı olarak gerçekleştirilmesi sivil 
toplumun varlık nedenlerini orta-
ya koymaktadır (Oktay ve Pekkü-
çükşen, 2009: 176). Sivil toplum 
kavramı, günümüzdeki canlılığını 
küreselleşme kavramı ile bir araya 
gelmesine borçludur. Devletin sos-
yal hayatı düzenleme noktasında 
ön plana çıkan görünümü, küresel-
leşme ile gelen ve karmaşıklaşan 
sosyal hayatın gölgesinde kalmış-
tır. Bu durum toplumsal, ekono-
mik, siyâsî vb. pek çok alanda yeni 
arayışların başlamasına sebebiyet 
verirken bir gereklilik olarak sosyal 
hayatta devletin hâkim görüntüsü-
nü dengeleyen sivil toplum anlayı-
şını da güçlendirmiştir.

20. yüzyılda devlet öncülüğün-
de modernleşme sürecini yürüten 
Türkiye için sivil toplum kavramı, 
toplumsal yapının şekillendirilme-
si için bir dönüm noktasıdır. Özel-
likle demokrasinin güçlenme dö-
nemi olarak ifade edilen 1980’li 
yıllar ve sonrasında çeşitli iç ve dış 
etkenlerin varlığı ile canlanan sivil 
toplum; akademik, toplumsal ve si-
yasal söylemler içinde gün geçtik-
çe ön sıralarda yer almaya başla-
mıştır (Keyman, 2006: 28). Artan 
dinamizm ile sivil toplum faaliyet-
lerinde meydana gelen artış, ülke 
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genelinde sivil toplum örgütlerinin 
sayılarının artmasına, toplumsal 
değişim aktörlerinin çoğalmasına 
zemin hazırlamıştır. Osmanlı’dan 
günümüze sivil toplum geleneği-
ni incelediğinde toplumsal ve siya-
sal gelişmeler paralelinde yaşanan 
gelişmeleri farklı dönemler için-
de konumlandırmak mümkündür. 
1923-1945, 1945-1960, 1960-
1980, 1980-2000, 2000 ve sonra-
sı sivil toplumun gelişim sürecini 
ifade eden periyodik dönemlerdir 
(TÜSEV, 2011: 57).

Günümüzdeki sivil inisiyatifin ge-
lişimini ve STK’ların gelişim dina-
miklerini ifade eden çalışmalar, 
özellikle son 25 yıldır hızlı bir ge-
lişim sürecindedir. Ancak bu sü-
recin en önemli eksikliklerinden 
birisi ulusal ve yerel düzeyde dene-
yimleri karşılaştırmalı olarak ince-
leyen araştırmaların maalesef pek 
bulunmamasıdır. Günümüzde bir-
çok demokratik ülkede gerçekleş-
mekte olan, sivilleşme ve sivil ini-
siyatif hareketinin temeli olarak 
gösterilen ve kamu yönetimi ala-
nında köklü bir değişimi başla-
tan ilk teşebbüsler 1970’li yılların 
başlarında görülmüştür. Hughes’e 
(2003) göre 20. yüzyılın en önem-
li ve kapsamlı idârî reformları yüz-
yılın son çeyreğinde yapılmıştır. 
Bu dönemde özellikle Batı Avru-
pa devletleri ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ciddî idârî reformlar 
yapılmıştır. Yeni kamu yönetimi 

modeli (YKYM) ile şekillendiği ifa-
de edilen bu süreç, öncelikle Ang-
lo-Sakson ülkelerini etkilemiş ve 
bu ülkelerde köklü kamu yönetimi 

reformları yapılmış ve yerelleşme 
(Horton ve Farnham, 1999; Hug-
hes, 2003), ile birlikle sivilleşme-
nin arttığı gözlemlenmiştir.

Demokratikleşme, yerelleşme ve 
sivil inisiyatifin gelişmesinde çok 
önemli rol oynayan yeni kamu yö-
netimi modelinin teorik temeli, 
doğuşu ve gelişim süreci hakkın-
da derin görüş ayrılıkları olsa da 
bu akımın getirdiği yenilikler ortak 
kabul görmektedir. Yeni kamu yö-
netimi temel prensipleri hakkında 
çeşitli kaynaklardan (bazı farklı-
lıklar olsa da) ortak bir değerlen-
dirme ortaya çıkmaktadır. Buna 
göre merkezden yerele doğru da-
ha fazla yetki-kaynak aktarılması, 

merkezî ve yerel yönetim birimle-
rinin stratejik yönetim ve iyi yö-
netişim ilkelerine göre yeniden 
yapılandırılmaları (Pollitt, 2001: 
473-4; Hood, 1991: 4-5; Hughes, 
2003: 57-59; OECD, 1991: 11) ye-
relleşme ile birlikte sivil katılımın 
sağlanması ve belki de en önemlisi 
sivil toplumun güçlendirilmesi gibi 
temel özellikler öne çıkmaktadır. 
Şerif Mardin, sivil toplumun me-
denî ya da şehirli olana denk gel-
diğini ve bunun karşıtının gayr-ı 
medenilik olduğunu ifade etmek-
tedir (Mardin, 2008: 9). Mardin, 
sivilin anlamının “şehir âdâbı” do-
layısıyla şehir yaşamının berabe-
rinde getirdiği haklar ve yükümlü-
lükler olarak görülmesi gerektiğini 
belirtmektedir.

Sivil toplumun güçlendirilmesi 
adına iyi yönetişim ilkelerinin hâ-
kim kılınmasını öngören bu deği-
şim sürecinin siyâsî ve yönetim-
sel boyutu hakkında ise; Rhodes, 
Heywood ve Whight 20. yüzyılın 
son çeyreğini bir politik değişim 
çağı olarak adlandırmaktalar (Rho-
des vd., 1997:1). İyi yönetişim ala-
nındaki reformların tetikleyicisi 
sayılan küreselleşme, genel olarak 
teknolojik bütünlüğü, kültürel iş 
birliğini, iletişimi, bilgiyi, finansal 
düzenlemeyi, millî ekonomik poli-
tikaları ve dış ticareti daha da ulus-
lararası boyutta ele alan bir kavram 
olarak açıklanmaktadır (Rhodes 
vd., 1997: 4-5). Bununla beraber 

Artan dinamizm ile sivil 
toplum faaliyetlerinde 
meydana gelen artış, 
ülke genelinde sivil 
toplum örgütlerinin 

sayılarının artmasına, 
toplumsal değişim 

aktörlerinin 
çoğalmasına zemin 

hazırlamıştır. 
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küreselleşmenin teorik temelle-
ri henüz oturmamış ve akademik 
bir çerçevede yeterince tartışılma-
mıştır. Zîra zamanımızın ünlü dü-
şünürlerinden Giddens ve Hutton 
küreselleşmeden ve yeni ulusal yö-
netsel yapılanmalardan veciz bir 
şekilde ‘dünyada gerçekleşmekte 
olan yeni bir şey’ diye bahsetmek-
tedir. Yazarlar bu süreci doğuran 
ve destekleyen birtakım gelişme-
lerden de bahsetmektedir. Buna 
göre, en önemli etken dünya ge-
nelinde gerçekleşen teknolojik ha-
berleşme devrimidir. Bu devrimin 
başlangıcı, 1960’ların sonlarında 
ilk haberleşme uydusunun fırla-
tılması olarak kabul edilmektedir. 

İkinci önemli gelişme ise ‘ağırlık-
sız ekonomi’ veya ‘bilgi ekonomisi’ 
(weightless economy, knowledge 
economy) diye adlandırılan ve kla-
sik endüstriyel ekonominin kural-
larından farklı işleme prensipleri 
olan bir ekonomi anlayışıdır. (Gid-
dens ve Hutton, 2001: 1-2). Özet-
le bu süreçteki yeni liberal yönetim 
anlayışı; sivil toplumun güçlendi-
rilmesi adına demokrasi, demok-
ratikleşme, yerelleşme, yerel yö-
netimlerin güçlendirilmesi, insan 
hakları, eşitlik, saydamlık, açıklık 

gibi uluslararası kabul gören kav-
ramların öneminin altını bir kez 
daha çizmektedir (Göymen, 2004: 
51-2). 

Tekeli ve İlkin’e göre “AB’nin 
ekonomik birlikten siyasal bir-
liğe giderken gerekli adımları 

atabilmesinde yerelliğe verdiği 
önemin büyük katkısı olmuştur.” 
(Tekeli ve İlkin, 2003: 69). Yani 
yerelleşme ancak sivil inisiyatifin 
güçlendirilmesi ve örgütlenmenin 
desteklenmesiyle mümkündür ve 
siyasal Avrupa Birliği oluşumunun 
önemli öğelerinden birisi olarak 
kabul edilmektedir. 

3. Türkiye’nin Avrupa 
Birliği Adaylığının 
Sürece Katkısı
2000’li yıllarda sivil toplumu ön 
plana çıkaran gelişmelerden biri de 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday-
lık sürecidir. 1999 tarihinde adaylı-
ğı onaylanan, 2004 yılında Kopen-
hag kriterlerini karşıladığına karar 
verilen ve 2005 yılında müzâkere-
lere başlanan AB süreci, sivil top-
lum alanında bir dinamizmi de be-
raberinde getirmiştir. Demokrasi, 
hukukun üstünlüğü, insan hakla-
rı ve azınlıklara saygı gösterilmesi 
ve korunması vb. hususları karşıla-
mak adına yapılan yasal veya ana-
yasal değişiklikler sivil toplum ku-
ruluşlarının ekonomik, hukuksal, 
toplumsal ve pek çok alanda güç-
lenmesine zemin hazırlamıştır (AB 
ilerleme Raporu, 2011).

Türkiye-AB sivil toplum ilişkile-
ri ve bunların geliştirilmesine yö-
nelik projeler müzâkere sürecinin 
öncesine dayanmaktadır (AB Ba-
kanlığı, 2014: 12). Bedük, Usta ve 
Kocaoğlu’na (2006) göre, Avrupa 
Birliği Komisyonu 1993 yılından 
bu yana Türkiye’deki STK’lara in-
san hakları, demokratikleşme ve 
sivil toplumun geliştirilmesi konu-
larındaki projeleri için mâlî yardım 
sağlamaktadır. 1995-1999 döne-
minde MEDA programı kapsamın-
da 20 STK projesi destek almıştır. 
2001 yılında ise Sivil Toplum Ge-
liştirme Programı başlatılmıştır. 
Program kapsamında, katılım ön-
cesi mâlî destek programı ile çevre, 
kültür, eğitim ve araştırma alanın-
da sürdürülen çok sayıda topluluk 
programına Türk sivil toplum ku-
ruluşlarının dâhil olması sağlan-
mıştır. Bununla ve müzâkere sü-
reci ile birlikte ilişkiler stratejik 
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zemine oturulmuştur. Daha ön-
ce bahsedildiği üzere, AB müzâke-
re sürecinin üç temel boyutundan 
biri sivil toplum diyalogudur. Ko-
misyonun ilgili Tebliği ile strate-
jik zemini hazırlanan sivil toplum 
diyalogu kapsamında Türkiye-AB 
sivil toplum projelerinin, girişim-
lerinin, danışma süreçlerinin, ye-
nilikçi yapılanmaların gelişimi baş-
latılmıştır (AB Komisyonu, 2005; 
2007; 2008a; 2008b; Ak, 2003: 
106; Yatkın, 2008). 

Bu kapsamda, Avrupa Komisyo-
nu Türkiye Delegasyonu tarafın-
dan 2006 yılında “Sivil Toplum Di-
yalogu: Kültür Hareketi Programı” 
başlatılmıştır. Söz konusu altı yıl 
boyunca birinci ve ikinci sürümle-
ri tamamlanan sivil toplum diyalo-
gu programlarının üçüncüsü 2013 
yılında başlatılmıştır.  Sivil toplum 
Diyalogu II programında Türkiye 
ve AB ülkelerinden 200’e yakın si-
vil toplum örgütüne hibe desteği 
sağlanmıştır. 2014 yılında ise De-
legasyon tarafından “Sivil Düşün” 
programı kapsamında STK’lara yö-
nelik hibe desteklerine devam edil-
mektedir. 2013 yılı İlerleme Rapo-
ru’na göre; Sivil Toplum Diyaloğu 
programları bugüne kadar 1.600 
STK’yı kapsamıştır (AB Bakanlığı, 
2013). 

Türkiye-AB ilişkileri ile sivil top-
lumun gelişim süreci arasındaki 
karşılıklı etkileşimleri iki eksen et-
rafında ele almak mümkündür: De-
mokratikleşme Ekseni: Yönetimsel 
etkileşimin fazlaca yoğunluk ka-
zandığı bu eksen bağlamında, Tür-
kiye müzâkere sürecinin doğası ge-
reği demokratikleşme, yönetişim, 
katılım, aktif vatandaş vb. alanlara 
yönelik olarak birçok yasal değişik-
likle STK’ların sınırlı da olsa daha 
demokratik yasal mevzûata tâbi ol-
malarını sağlanmıştır. 

• 2001 yılında 4709 sayılı yasa 
ile Anayasa’nın 33. maddesinde 
yapılan değişiklik ve yeni Türk 
Medenî Kanunu’nun hayata 
geçirilmesi,

• 2004 yılında yaklaşık 21 yıldır 
yürürlükte bulunan 2908 sayılı 

Dernekler Kanunu’nun, gerekçe-
sinde de belirtildiği üzere Avru-
pa Birliği Müktesebatı’na uyum 
çerçevesinde hazırlanan 5253 
sayılı yeni Dernekler Kanunu ile 
yürürlükten kaldırılması (deva-
mında 2008, 2009 yıllarında bu 
kanunda geniş çaplı değişiklikler 
yapılmıştır),

• 2003 yılında başlatılan diğer bir 
reform çalışmaları kapsamında, 
İçişleri Bakanlığı’nda ana hizmet 
birimi olarak Dernekler Dairesi 
Başkanlığı’nın kurulması,

• 2005 yılında yeni Dernekler Yö-
netmeliği’nin yapılması (2009 

ve 2012’de muhtelif, 2011 ve 
2013’te bu yönetmelikte geniş 
çaplı değişiklikler yapılmıştır),

• 2013 yılında sivil toplum ku-
ruluşlarının finansmanı ile ilgi-
li önemli bir değişiklik olarak, 
Yardım Toplama Esas ve Usul-
leri Hakkında Yönetmeliğin de-
ğiştirilmesi (ayrıca ilgili kanunda 
2008 yılında yapılan değişiklik-
ler) gibi sivil toplum kesimine 
yönelik köklü değişikleri getir-
miştir (ABGS, 2007).

Ancak yasal zeminin hazırlanma-
sı süreçleri, sivil toplum gelişimi 
için yalnızca bir başlangıçtır. Key-
man’ın (2006a) ifade ettiği üze-
re; “Sivil toplumun nitel olarak 
değil de nicel olarak gelişmesinin 
ana nedeni, 1980’lerden beri ge-
len Türk modernitesinin dönüşü-
münün demokratikleşme ile so-
nuçlanmamış olması gerçeğidir.” 
(s. 29). Bu tespit bağlamında, si-
vil toplumun gelişimi açısından re-
el hayata yansıması beklenen algı, 
zihniyet ve pratiklerin yerleşmesi 
süreci devam etmektedir:

Sonuç
Ülkemizdeki özellikle son 10 yılda-
ki kamu yönetimi reformları, pren-
sip olarak vatandaşlara daha yakın 
olan idârî birimlerin etkin kılına-
rak, yerel kamu hizmetlerinin üre-
tilmesi ve sunulması kapsamında 
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sivil toplumun geliştirilmesi ama-
cıyla gerçekleştirilmektedir. Bu re-
formlar genel olarak politik-idârî 
sistemin meşrûiyetinin yükseltil-
mesine katkıda bulunmakta ve ka-
mu hizmeti üreten ve sunan orga-
nizasyonların kurumsal kapasite 
ve performansını iyileştirmeye yö-
nelik olmaktadır. Yerel düzeydeki 
kamu hizmetlerinden memnuni-
yet veya hoşnutsuzluk, genel ül-
ke idâresi yönetiminden memnu-
niyet veya hoşnutsuzluk ile doğru 
orantılı olarak gelişmektedir.  Ayrı-
ca yerel demokratikleşme, ‘vatan-
daş katılımı’ (citizenparticipation) 
için hayâtî öneme sahiptir. Do-
layısıyla ülkelerin yerel yönetim-
ler alanındaki reform çalışmala-
rında ‘vatandaş katılımının’ önem 
derecesi, aynı zamanda genel de-
mokratikleşme eğilimini de orta-
ya koymaktadır. “Egemenlik Ka-
yıtsız Şartsız Örgütlü Milletindir.” 
(Demirkaya, 2014) sloganı pers-
pektifinde; daha iyi bir kentsel ya-
şam kalitesine ulaşmak için toplu-
mun STK’lar altında örgütlenerek 
siyasal ve idârî yönetime katılımı-
nın ayrıca önem kazandığı söyle-
nebilir. Hâlihazırda siyasal katılım 
siyâsî partilerin oluşturduğu ör-
gütler kanalıyla mümkün olabil-
mektedir. Siyâsî partilerin hedef-
lerinden farklı olarak vatandaşın 

doğrudan kendi yerel gündemi ile 
katılımı ancak sivil inisiyatifin ge-

lişmesi ile STK’lar eliyle mümkün 
olabilmektedir. Nitekim Keyman’a 

göre gelişmiş ülkelerdeki sivil top-
lum, bireysel hak ve özgürlükle-
ri simgeleyen, bunların yasal bir 
hak olarak gündeme getirilmesin-
de aktif rol oynayan ve devletin 
yasal haklar üzerindeki kısıtlayıcı-
lığına karşı bir koruma mekaniz-
ması olarak varlık bulmuştur (Key-
man, 2004: 5). Burada sözü edilen, 
STK’ların siyâsî aktörler olarak ha-
reket etmesi değildir. Ancak va-
tandaşın kentsel yaşam kalitesi-
ni ilgilendiren hemen her alanda 
gündem oluşturan, strateji üreten 
ve ilgililerin gerektiği gibi hizmet 
üretmesini gözeten unsurlar ola-
rak hareket etmelerinin mümkün 
kılınmasıdır. 

Yerel düzeydeki kamu 
hizmetlerinden

memnuniyet veya 
hoşnutsuzluk,

genel ülke idâresi 
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uriye’de 2011’de 
başlayan savaş ülke 
nüfusunun yarısın-
dan fazlasını yerin-
den etti. 6 milyona 
yakın insan kom-

şu ülkeler başta olmak üzere dün-
yanın farklı ülkelerine sığınırken, 
Türkiye 3 milyon 578 bin kişiyle 
en fazla Suriyeliyi ağırlayan ülke 
hâline geldi. Suriyelilerin, Türki-
ye’de geçirdikleri süre 7 yılı geride 
bırakırken, geçici koruma statüsün-
deki bu kişilerin kalıcı olacakları 
yönünde önemli bir kanaat ve eği-
lim oluşmaya başladı. Bu eğilim 
ise Suriyelilerin bireysel, sosyal ve 
ticârî girişimlerinin kurumsallaş-
maya başlamasına ve beraberinde 
derneklerin yürüttükleri faaliyet 
alanlarının çeşitlenmesine neden 
oldu. Suriye’den zorunlu göçün 
ilk yıllarında ulusal ve uluslarara-
sı STK’lar gıda ve barınma gibi te-
mel ihtiyaçlarının karşılanmasına 
öncülük ederken, artık eğitimden 

sağlığa, kültürden sanata çok fark-
lı alanlarda, Suriyelilerin kente ve 
Türk toplumuna uyumlarına katkı 
sunacak sivil yapılanmalar yaygın-
laşmaya başladı. Suriyeliler için ça-
lışan yerel ve uluslararası STK’lar 

yanında bizzat kendileri tarafın-
dan kurulan derneklerin sayısı da 
hızla artmaya başladı. 

2017 verilerine göre İstanbul’da 
Suriyeliler tarafından kurulan 170 
Suriyeli dernek bulunmaktadır.1 

S

Suriyelilerin, Türkiye’de geçirdikleri süre 7 yılı geride 
bırakırken, geçici koruma statüsündeki bu kişilerin kalıcı 
olacakları yönünde önemli bir kanaat ve eğilim oluşmaya 
başladı. Bu eğilim ise Suriyelilerin bireysel, sosyal ve ticârî 
girişimlerinin kurumsallaşmaya başlamasına ve beraberinde 
derneklerin yürüttükleri faaliyet alanlarının çeşitlenmesine 
neden oldu.

Mülteci Kampı,
Şanlıurfa

Giriş
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Bu dernekler eğitim, sağlık, ekono-
mi, aile, kadın, gençlik gibi Suriye 
toplumunun ihtiyaçlarını gidere-
bilmek için birçok alanda faaliyet 
göstermektedir. Türkiye toplumu 
ve Suriyeliler arasında önemli bir 
tampon ve köprü görevi görme po-
tansiyeli olabilecek bu dernekler, 
mültecilerin mekânla ve diğer sos-
yal gruplarla etkileşimlerinde ara-
cılık üstlenebilmektedir. Bu maka-
lede Suriyeliler tarafından kurulan 
derneklerin, mültecilerin kente tu-
tunma ve uyum sürecine katkıları 
İstanbul örneği üzerinden ele alı-
nacak, önde gelen üç Suriyeli der-
nek yöneticisi ile yapılan yüz yü-
ze mülâkatlar ile toplanan veriler 
analiz edilerek, Suriyelilerin İstan-
bul’da yaşadıkları zorluklarla ba-
şa çıkmada üstlendikleri roller ele 
alınacaktır. Ayrıca Suriyeliler tara-
fından kurulmuş bulunan, İl Der-
nekler Müdürlüğü’nde kayıtlı, for-
mel yapılar üzerinden, göçmen 
sivil dayanışma ağlarının enteg-
rasyondaki katkılarını ve karşılaş-
tıkları temel zorlukları ele almaya 
çalışacağız.

İstanbul’daki 
Suriyeliler
2011 yılında Suriye’de “Arap Ba-
harı”nın uzantısı olarak başlayan 

savaş ve çatışma ortamı 7. yılı-
nı geride bırakırken ülke nüfusu-
nun yarısından fazlasını da yerin-
den etmiştir. Savaş öncesi yaklaşık 
22 milyon olan Suriye nüfusunun 
yaklaşık 12,5 milyonu yurdundan 
ayrılmak zorunda kalmıştır.2 Bun-
ların yaklaşık 7 milyonu Suriye’nin 

içindeki nispeten daha güven-
li yerlere göç ederken, 5,5 milyo-
nu ise Türkiye, Lübnan ve Ürdün 
başta olmak üzere farklı ülkelere 
sığınmıştır.3 

Göç İdâresi Genel Müdürlüğü veri-
lerine göre 5 Ekim 2018 itibarıyla 
Türkiye’de kayıt altına alınan Su-
riyelilerin sayısı 3 milyon 577 bi-
ne ulaşmıştır. Suriyelilerin sadece 
179 bini (%5) 10 ildeki kamplar-
da yaşarken, %95’i şehirlerde Türk 

toplumu ile iç içe yaşamaktadır.4 
İstanbul 561 bin kişi (kayıtlı Suri-
yelilerin %16’sı) ile en fazla Suri-
yeli bulunan il durumundadır. Av-
rupa Birliği ülkelerindeki toplam 
Suriyeli mülteci sayısının yaklaşık 
olarak 850 bin olduğu göz önüne 
alındığında bu rakamın büyüklüğü 
daha rahat anlaşılabilir. İstanbul-
luların birçoğunun artık Suriyeli 
komşuları, alışveriş yaptığı Suriye-
li esnaflar ve çocuklarının Suriye-
li okul arkadaşları bulunmaktadır. 
Artık Türkiye nüfusunun olduğu 
gibi, İstanbul nüfusunun da yak-
laşık %4’ünü Suriyeliler oluştur-
maktadır. Oldukça kısa sürede kü-
çümsenmeyecek bir nüfus oranına 
ulaşan Suriyelilerin Türk toplumu 
ile uyumları üzerinde daha fazla 
düşünülmesi ve politika üretilmesi 
gerekmektedir. 

STK’lar ve Birlikte 
Yaşama 
Türkiye, göç ve göçmen olgularına 
yabancı olmamakla birlikte Suri-
yeliler ile birlikte daha önceki göç 
tecrübelerinden çok farklı, gerçek 
anlamda bir “mültecilik” ile yüzleş-
meye başlamıştır. Kabullenmek-
te zorlanılsa da “misafir” denilerek 
“geçici” oldukları sürekli gündem-
de tutulmak istense de artık her-
kes Suriyelilerin önemli bir kısmı-
nın kalıcı olduğunu kabul etmek 
durumunda kalmaktadır. Mülteci-
ler ve/veya yabancılar için 5 yıldan 
daha uzun süre bir yerde ikâmet 
etmek, yeni bir hayat kurulduğu 
için geri dönüşü zorlaştırmakta ve 
kalıcılığı pekiştirmektedir. Kaldı ki 
Suriyeliler 7 yıldır ülkemizde bu-
lunmakta ve savaşın daha ne kadar 
süreceği de bilinmemektedir. Bu 
gerçekler, Suriyeliler için “uyum” 
meselesinin konuşulmasını gün-
deme getirirken, bu konuda dev-
let, iki toplum (Arap ve Türk) ve 
STK’lara düşen görevlerin de aka-
demik ve sosyal politika olarak in-
celenmesini gerektirmektedir.

Başta İstanbul olmak üzere, Türki-
ye’deki Suriyeliler kendi işletmele-
rini kurarak veya çeşitli sektörler-
de kayıtlı veya kayıt dışı çalışarak 
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hayatlarını sürdürmekte ve bir şe-
kilde ekonomik olarak topluma ek-
lemlenmekte ve uyum sağlamaya 
çalışmaktadırlar. Ancak, sosyal ve 
kültürel uyum için daha uzun bir 
sürece ihtiyaç vardır. Kültürel fark-
lılıklardan dolayı Türk halkının Su-
riyelilere bakışının daha pozitif 
olması ve Suriyelilerin de yeni ka-
tıldıkları toplumsal yapıya uyum-
ları için belki bir-iki kuşak geç-
mesi gerekecektir. Bu süreçte her 
iki toplumun da birbirlerine kar-
şı daha hoşgörülü ve tahammül-
lü davranmaları için bazı adımla-
rın atılması, iki toplumun birbirini 
tanımalarını kolaylaştıracak sos-
yalleşme araçlarının geliştirilmesi 
uygun olacaktır. Bu süreçte aileler, 
eğitim kurumları, sivil yapılan-
malar ve medya organlarının üst-
lenmesi gereken roller bulunur-
ken, burada daha ziyâde göçmen 
STK’ların uyum sürecine katkıları 
üzerinde durulacaktır. 

Göçmen ve 
Mülteciler İçin Sivil 
Dayanışma
Sivil toplum tanımlanması ve sınır-
larının çizilmesi en zor olan sosyal 
bilim kavramlarından biridir. Sivil 
toplum kuruluşları da mahallî dü-
zeydeki küçük inisiyatiflerden baş-
layarak, uluslararası kuruluşlara 
kadar uzanan çok geniş bir yelpa-
zedeki devlet dışı sivil girişimlerin 
tamamını içerebilen bir yapılanma-
yı ifade eder. Göçmenler ve mülte-
ciler için çalışan, insanî yardım ve/
veya hak temelli destekler sağlayan 
dernekler, vakıflar, küçük cemaat-
ler, platformlar, sendikalar, çeşitli 
gönüllü gruplar, yerli ve yabancı si-
vil aktörler, göçmenler tarafından 
kurulmuş yapılar, bireysel gönül-
lü faaliyetler gibi çeşitli girişimler 
bulunmaktadır. 

Ortak bir göç deneyimine sahip ol-
mak ve sonrasında da yeni bir ül-
kede, yeni bir toplumsal çevrede 
kültürel kimlik değerlerini koru-
maya çalışmak, göçmenler ara-
sındaki ilişkileri ve dayanışmayı 
güçlendirmektedir. Göçmenler ve 
sosyo-kültürel çevreleri arasındaki 

ilişkiyi şekillendiren bu dayanış-
mada görünmeyen enformel ağlar 
olabildiği gibi, sonrasında formel-
leşen yapılara da (siyâsî ve dinî ce-
maat ağlarının dernekleşmesi gi-
bi) dönüşebilmektedir. Göçmenler 
için gittikleri ülkelerde iken kur-
dukları ilişki ağları, akrabalık, sivil 

dayanışma ağları ve dinî örüntüler 
son derece büyük önem taşır. Yeni 
göç edilen ülkede, eski ilişkilerden 
faydalanılarak, daha kolay biçimde 
bireysel ve toplumsal sorunların 
çözülmesi sağlanabilmektedir. Gi-
dilen ülke ile göçmenler arasında 
tampon işlevi gören göçmen ağla-
rını açıklamakta kullanılan Ağbağ 
kuramı, göçmenlerin hem göç ka-
rarlarını alırken hem de hangi yö-
ne gideceklerini belirlerken kendi 

topluluklarıyla ilgili kurduğu iliş-
kiyi betimlemekte, göç edilen ülke-
lerde yaşayan akrabalar, arkadaş-
lar ile kurulan bağı incelemektedir 
(Yaman, 2016, ss.101-102). Göç-
menler kendilerine bir çeşit sosyal 
sermaye olanağı sunan bu ağlar et-
rafında bir araya gelerek, istihdam, 
barınma, eğitim, sosyal ve yasal 
haklara ulaşma, göç edilen ülkenin 
kültürünü tanıma gibi temel ihti-
yaç ve sorunlarını gidermekte, gö-
çün mâliyetini ve risklerini azalt-
maya çalışmaktadırlar. 

Göçmenler tarafından kurulan 
ağların (STK’ların) temel fonksi-
yonu, doğup büyüdükleri sosyal 
çevreden koparak farklı bir kültü-
rel mekâna göç eden kişilerin en-
tegrasyonuna ve yeni hayatlarına 
uyum sağlamalarına katkıda bu-
lunmaktır. Göçmenler, bu sosyal 
ağların desteği ile çalışacak bir iş, 
barınacak bir konut, kültürel de-
ğerlerini yaşatacak bir ortam bul-
ma gibi kültürleşme süreçlerini en 
az stresle atlatabilmektedir (Adıgü-
zel, 2011, s.49). Göçmenlerin yeni 
bir yaşam alanında karşılaştıkları 
belirsizlikler, korku ve endişeler, 
daha tanıdık birey ve kurumların 
katkısı ile aşılmak istenmektedir 
(Apak, 2016, s.277). Onurlu ve gü-
venli bir biçimde yeni toplumsal 
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mekânda tutunmak isteyen göç-
menler, kendi içlerinden seçtikleri 
kişiler ve bir anlamda kanaat ön-
derleri ile hayata yeniden bağlan-
makta ve yerel kurumlar ve halkla 
olan ilişkilerini bu ağlar üzerinden 
yürütmektedirler.

Formel göçmen ağları (göç edenler 
tarafından kurulan dernekler), sa-
dece göçmenlerin sorunlarının ilk 
elden öğrenilmesini sağlaması ya-
nında, entegrasyonun önündeki 
en büyük engellerden biri olan get-
tolaşma ve sistem dışı eğilimleri ve 
suç örgütlerine katılımı da önemli 
ölçüde engellemektedir. Göç süreci 
ve sonrasında ortaya çıkan sosyal 
gerilim alanlarının daraltılması-
na ve bu gerilimli alan ve süreçle-
re toplumun hazırlıklı olmasına 
katkı sağlamaktadır (Tuncel, 2016, 
s.112).

Göçmen dayanışma ağları veya sos-
yal ağlar kuramı, göçe sebep olan 
nedenlerden çok, göçün sürekliliği-
ni, devam etmesini sağlayan etken-
leri ve göç ile birbirine bağlanan 
mekân ve insanlar arasındaki etki-
leşimi ele almaktadır (Öner, 2012, 
s.311). Göç alanına eğilen sosyal 
bilimciler sıklıkla gönüllü veya zo-
runlu olarak ait oldukları yerlerden 
göç ederek bir başka coğrafyada 
yaşamaya başlayan göçmenlerin, 

yeni mekânlarında tutunabilmek 
için kurdukları ‘cemaat tipi’ yapı-
lar üzerinde durmaktadır. Göç-
men dayanışma ağları dış göç sü-
recinde, iç göçlerden daha önemli 
bir fonksiyon üstlenmektedir. Dış 
göçler ile “iki farklı ülke arasında 
ağlar ve bağlar oluşturan ve ye-
ni bir toplumsal alan yaratan göç-
menler,” ideolojik bir işlev üstle-
nen sivil örgütlenmeler aracılığı ile 

hem geleneksel hem de yeni daya-
nışma biçimleri geliştirmektedirler 
(Akbaş, 2012, s.336). Bu dayanış-
ma ağları göçmenlerin entegras-
yonunda önemli bir misyon üstle-
nerek; sosyal hayata katılmalarını, 

yerel veya genel seçimlerde temsil 
edilmelerini kolaylaştırıcı bir sos-
yal sermaye özelliği taşımaktadır. 

Göçmen ağları, göç sisteminin üç 
temel bileşenini bir araya getir-
mektedir: 1) Köken ülkeden, gi-
dilen ülkeye göçmen akışı, 2) Gi-
dilen ülkede ikâmet eden göçmen 
stoğu, 3) Göç alan ülkeden göç ve-
ren ülkeye dönüş yapan göçmen-
lerin akışı (Faist, 2003, ss.84-85). 
Faist’e göre, göçmen ağları bir ta-
raftan köken ülkeden, göç edilen 
ülkeye olan göçmen akını için bir 
kanal olurken, öte yandan da ana-
vatana gönüllü geri dönüşü, tersi-
ne göçü güçlendiren bir katalizör 
olabilmektedir (2003, s.85). Der-
nek, vakıf, platform vb. gibi formel 
bir yapı olmasalar dahi, göçmenler 
kendilerinden önce, hedefledikleri 
ülkeye gitmiş olan tanıdık, akraba 
veya arkadaş gibi öncü göçmenler-
den maddî ve mânevî (bilgi ve fi-
nansal) yardım alabilmektedir. 

İstanbul’da yaşayan Suriyelilerin 
durumunu açıklamak için kulla-
nılabilecek en elverişli teorilerden 
biri olarak ağ teorisidir. Göç sü-
reçlerinin ampirik bir açıklama-
sını sağlamaya çalışan ağ teorisi-
ne göre, göçmen ağları, göçmenler 
ve potansiyel göçmenler arasında 
güçlü bağlar oluşturan göçün te-
mel nedenlerinden biridir. Suri-
yeliler İstanbul’a göç süreçlerin-
de özellikle iş gücü ağlarını yaygın 
olarak kullanmaktadırlar. İş gücü 
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ağları, potansiyel göçmenlere iş 
bulma olanağı hakkında bilgi edin-
mek için yardımcı olmakla kalmaz, 
aynı zamanda yeni göçmenlerin 
işe başlamadan önce yerleşmesi-
ne yardımcı olurlar (Kaya, 2016, 
s.15).

Türkiye’de son dönemde göçmen-
ler, mülteciler ve sığınmacılarla il-
gili STK’ların sayısında 2000’ler-
den itibaren önemli bir artış 
görülmektedir. Bu artış hem Türki-
ye’nin düzensiz göçmenlerin hedef 
ve transit ülkelerinden biri olma-
ya başladığı, hem de devletin sos-
yal hizmetlerden çekildiği bir dö-
neme denk düşmektedir. STK’lar 
tarafından sunulan hizmetler ki-
mi zaman ayni, maddî ya da sağlık 
yardımı olurken, kimi zaman eğiti-
me, istihdama erişim, ev bulmak, 
hukukî destek gibi farklı alanlarda 
olabilmektedir. STK’lar göçmenle-
rin kaynaklara erişimi ve göçmen-
lerin temel ihtiyaçlarının karşılan-
ması noktasında önemli bir köprü 
işlevi görmektedirler (Toksöz v.d., 
2012, s.124).

Türkiye’deki STK sektörü olduk-
ça parçalı ve karmaşık bir yapıda-
dır. STK’ların kendi bünyesinde ve 
STK’lar arasında, mültecilere yar-
dımın hayırseverlik yâhut daya-
nışma ayrımına dayandığı ‘hak te-
melli’ ya da ‘ihtiyaç temelli’ hizmet 
temini üzerine ikili bir yapı göster-
diği dikkat çekmektedir. Bu ikili ya-
pı etrafında “dönen tartışmalar ve 
bu tartışmaların devletin net çiz-
gisi karşısında kendini ifade etme 
biçimi gelecekteki STK-devlet iliş-
kilerinin, STK-STK ilişkilerinin ve 
bu müzâkere ve mücadelelerin ge-
lecekteki sivil toplum alanı içinde 
ne derece faaliyet gösterebileceği-
nin anlaşılması” açısından önem-
lidir (Mackreath, H., Sağnıç, G.Ş., 
2017, s.15).  

Bu ayrışmada Suriyeliler tarafın-
dan kurulan göçmen STK’larının 
çoğunlukla hak temelli değil, ih-
tiyaç temelli hizmet vermeye ve 
hayırseverlik hizmetlerine odak-
landıkları görülmektedir. Türki-
ye’de Suriyeliler ile ilgili politika 

oluşturulması sürecinde, Suriyeli 
STK’ların, hak temelli olarak mül-
teci ve göçmen hakları için müca-
dele eden yerli ve/veya uluslarara-
sı STK’lar kadar etkili olamadıkları 
ortadadır. Bunun sebebi bir yan-
dan bu derneklerin henüz yeterin-
ce gelişme gösterememiş olmaları, 
diğer yandan ise siyâsî otoritenin 

henüz bu iş birliğine yeterince 
açık olmadığının vurgulanması 
gerekmektedir.

Göçmen odaklı ve hak temelli ça-
lışan STK’lar göçmen derneklerin-
den farklı olarak iltica sürecindeki 
mültecilere ve çoğu zaman düzen-
siz statülerinden dolayı yoksun ve 

güvencesiz hayatlar sürdürmek zo-
runda kalan diğer göçmen grup-
larına doğrudan hizmet vermek-
tedir. Göçmenler için çalışan hak 
temelli STK’ların bir kısmı genel-
likle bire bir sığınma sürecinde-
ki göçmenlere yönelik çalışmalar 
yürütürken, bazıları daha genel 
göçmen grupları için insan hakla-
rı temelli savunma ve destek faali-
yetleri de yürütmekte, bazıları ise 
Türkiye’deki mevcut bazı uygula-
maları eleştirerek politika odak-
lı faaliyet göstermektedir (Toksöz 
v.d., 2012, ss.114-124).

İstanbul’daki 
Suriyeli STK’lar Uyum 
Sürecinin Neresinde?
Türkiye’deki Suriyelilerin %93 gibi 
çok büyük bir çoğunluğu İstanbul 
başta olmak üzere kent merkezle-
rinde yaşamaktadırlar. Suriyelile-
rin İstanbul’a yönelmesinin ilk ge-
rekçesi ekonomik sebepler olmakla 
birlikte, aile bağları, dinî, etnik, ta-
rihî ve kültürel bağlar ve ilişkisel 
bağlantılar da önemli bir çekim ne-
denidir (Kaya, 2016, s.16). Kent 
mültecileri, kamplarda yaşayanlar-
dan farklı olarak, yeni bir mekânda 
tutunabilmek için gereken eğitim, 
sağlık, barınma, istihdam gibi tüm 
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ihtiyaçlarını (devlet ve yerli/yaban-
cı STK’ların kısmî destekleri olsa 
da) kendi imkânlarıyla karşılamak 
durumunda kalmaktadır. Temel 
yaşam ihtiyaçlarının karşılanma-
sının ötesinde artık birlikte yaşa-
mak için gereken sosyal ve kültürel 
sermayenin de kazanılması gerek-
mektedir. Bu süreçte bizzat Suriye-
liler tarafından kurulan dernekler 
önem kazanmaktadır. 

İstanbul’daki Suriyeli dernekler de-
nilince, Türkiye’de ikâmet izni veya 
vatandaşlığı bulunan Suriyeliler ta-
rafından kurulmuş dernekler ifade 
edilmektedir. 4721 sayılı Türk Me-
denî Kanunu’nun 93. maddesine 
göre; yabancı gerçek kişilerin Tür-
kiye’de dernek kurabilmesi veya 
kurulmuş derneklere üye olabilme-
si için Türkiye’de yerleşme hakkı-
na sahip olması yani ikâmet tezke-
resi sahibi olmaları gerekmektedir. 

Dernekler Yönetmeliği’nin 4. mad-
desine göre bir sivil toplum kuru-
luşunun yabancı dernek olup olma-
dığı, kurucusunun Türk vatandaşı 

olup olmamasına göre değil, söz 
konusu STK’nın Türkiye Cumhuri-
yeti sınırları içerisinde kurulup ku-
rulmadığına göre belirlenmektedir. 

Türkiye’de kurulmuş olan bü-
tün dernekler Türk derneği kabul 
edildiği gibi, yurt dışında kurul-
muş olan bütün dernekler de ya-
bancı dernek statüsündedir. Bu-
na göre Suriyeli dernekler yabancı 
dernek statüsünde olmayıp, birer 
Türk derneği olarak faaliyetlerini 
yürütmektedirler.

Tabloda görüldüğü üzere İstan-
bul’da Suriyeliler tarafından ku-
rulan derneklerin yaklaşık olarak 
yarısı (%49,4’ü) Fatih ilçesinde 
bulunmaktadır. Fatih ilçesi kayıtlı 
Suriyeliler sayısı açısından İstan-
bul’da ilk 5 ilçe içinde bulunmama-
sına rağmen derneklerin yarısının 
bu ilçede kurulmuş olması üzerin-
de özellikle durulması ve yorum-
lanması gereken bir konudur. Su-
riyeliler için Fatih ilçesi sadece bir 
konut ve barınma ihtiyacının gide-
rildiği bir ilçe değil, sosyalleştikleri 

İstanbul’un Bizans 
surları ile çevrili 
tarihî yarımadası 

üzerindeki Suriçi’nde 
bulunan Fatih, Osmanlı 
mirasının da etkisiyle 

İstanbul’un kozmopolit 
olma özelliğini en 

bariz yansıtan semti 
durumundadır.

Suriyeli Derneklerin İlçelere Göre Dağılımı Tablosu (2017)
İLÇE DERNEK SAYISI
Fatih 84

Esenyurt 14

Bağcılar 10

Beşiktaş, Zeytinburnu 7

Şişli, Başakşehir 6

Bayrampaşa, Esenler 4

Avcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Eyüp 3

Beylikdüzü, Küçükçekmece, Sultangazi, Ümraniye 2

Bakırköy, Beykoz, Büyükçekmece, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Üsküdar 1
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ve istihdam olanağı buldukları 
bir yer olarak dikkat çekmektedir. 
Özellikle gündüzleri ilçedeki Suri-
yelilerin yoğunluğu medyanın da 
dikkatini çekmekte ve zaman za-
man “İstanbul’daki Küçük Şam,” 
“Suriçi Suriye,” “Sulukule’de Ye-
ni Hayat” gibi manşetlerle Suriye-
li göçmenlerin mekânsal yoğunlaş-
ması gündeme getirilmektedir.

Ayhan Kaya, Syrian Refugees And 
Cultural Intimacy In Istanbul: ‘I 
Feel Safe Here!’ (Suriyeli Mülteci-
ler ve İstanbul’da Kültürel Yakın-
lık: Kendimi Burada Güvende His-
sediyorum) başlıklı çalışmasında 
Suriyelilerin İstanbul’da ve özelik-
le Fatih ilçesinde yoğunlaşmala-
rını Halep ve İstanbul’u birbirine 
bağlayan tarihî, kültürel, dinî ve 
toplumsal bağlar düzleminde ay-
rıntılı bir şekilde tartışmaktır. İs-
tanbul’un ve Fatih’in Suriyelilere 
savaştan kaynaklanan travmala-
rı atlatmaları ve yeni bir mekâna 
yerleşmenin getireceği tehditle-
re karşı bir koruyucu kalkan özel-
liği sağladığını söylemektedir (Ka-
ya, 2016, s.2). İstanbul’un Bizans 
surları ile çevrili tarihî yarımadası 
üzerindeki Suriçi’nde bulunan Fa-
tih, Osmanlı mirasının da etkisiyle 
İstanbul’un kozmopolit olma özel-
liğini en bariz yansıtan semti du-
rumundadır. İstanbul ve İzmir’den 
sonra Osmanlı’nın en kozmopolit 
üçüncü kenti olan Halep’ten savaş 
sebebiyle kaçanlar, yine kozmo-
polit bir kent olan İstanbul ve Fa-
tih’e gelmektedirler. Kaya’ya göre 
bu yönüyle Fatih’in Suriyeliler için 
diasporik bir yakınlık sebebiyle de 
çekici bir semt olduğu söylenebilir 
(2016, s.3).

İstanbul’daki Suriyeli 
Dernekler Ne Diyor?
Suriyeliler tarafından kurulan der-
nekler, Türkler tarafından kuru-
lan dernekler gibi öncelikle savaş 
ve çatışmalardan kaçarak güven-
li bir yer arayan muhtaç kişilerin 
âcil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
hizmet vermektedir. Savaşın uza-
ması, hayatta kalmalarını sağlaya-
cak âcil ihtiyaçlar yanında sosyal ve 

psikolojik ihtiyaçları da gündeme 
getirmiş, ancak derneklerin birço-
ğu klasik “hayır yapma” ve “yar-
dımseverlik” yapmanın ötesine 
geçememiştir. Oysa artık Türk top-
lumu ile birlikte yaşayan Suriyelile-
rin toplumda daha saygın insanlar 
olarak yaşayabilmesi için eğitime, 
istihdama, sosyal ve psikolojik ola-
rak kendilerini gerçekleştirmeye 
ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Işrakat Hanımlar Derneği Genel 
Müdürü Maisaa Saeed, yardımse-
ver Türklerin ve derneklerin ken-
dilerine ve diğer Suriyelilere gıda 
ve kıyafet desteği sağladıklarını 
oysaki artık ihtiyaçların değiştiğini 
söylemektedir:

Dernekler bize hep kıyafet ve yemek 
yardımı yapmak istiyor. Ama bizim 
artık daha fazla eğitime, sosyal ve 
psikolojik desteğe ihtiyacımız var. Biz 
bu eksikliği gördüğümüz için dernek 
olarak sosyal, psikolojik ve proje des-
tek birimleri kurduk. Ücretli olarak 
çalışan 2 psikolog var. 

Hanımların sosyal hayata adaptas-
yonu ve kendi emekleriyle kazanabil-
meleri için önce kurslar düzenledik, 
sonra küçük bir atölye açtık. Şu anda 
atölyemizde 12 kadın çalışıyor. Genç 
kızlarımız ve çocuklarımız için bazı 
sosyal programlar düzenliyoruz.

Ben entegrasyonu önemsiyorum. 
Ama dilimi unutmak istemiyorum. 
Çocuklarımız Arapça öğrensin isti-
yorum. Her iki dili de bilsinler. Ço-
cuklarımız kültürlerini tarihlerini 
unutmasınlar. Bunun için dillerini 
bilmelerini lazım. Aileler çocukları-
nın Arapça eğitim almasını istiyorlar. 
Türkiye’de doğup büyüyen çocukların 
anadillerini öğrenmelerini için 3-6 
yaş arası çocuklar için Arapça kursları 
düzenliyoruz. Büyükler için ise Türk-
çe kursları oluyor. Gençler çok çabuk 
öğreniyor. Ama 45 yaş üstü kişiler öğ-
renmekte zorluk çekiyorlar.

Fatih’in en merkezî yerlerinden 
biri olan Akdeniz Caddesi’nin he-
men başında ofisleri bulunan Ma-
isaa Saeed, dernek merkezinin 

Türk toplumu ile 
birlikte yaşayan 

Suriyelilerin toplumda 
daha saygın insanlar 
olarak yaşayabilmesi 

için eğitime, istihdama, 
sosyal ve psikolojik 
olarak kendilerini 
gerçekleştirmeye 

ihtiyaçları 
bulunmaktadır.
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ulaşılabilir olmasının çok önem-
li olduğunu söyleyerek, kirasının 
çok yüksek olmasına rağmen, Su-
riyelilerin kolay erişimi ve güven-
lik açısından böyle merkezî bir 
yeri tercih ettiklerini ifade etmek-
tedir. Derneğe ulaşmanın kolay 
olması, kadınlara ve genç kızlara 
hitap ettikleri için çok önemli bir 
durumdur.

Suriyeliler çok muhafazakâr insan-
lardır. Kadınların ve kızların çalış-
masını ve çok fazla sokağa çıkması-
nı istememektedirler. Bazı kadınlar 
erkeklerin bulundukları ortamlarda 
çalışmak istememektedir. Ancak, Su-
riye’de çalışmayan ve ev hanımı olan 
kişiler, burada eşleri veya (onlara ba-
kacak) aileleri olmadığı için, burada 
çalışmak zorunda kalabilmektedir. 
Çalışmak istese de çoğunun 3-4 ço-
cuğu var. Onları bırakıp çalışamıyor. 
Biz çalışmak isteyen kadınları ve genç 
kızları tespit edip, onlara kurslar veri-
yoruz ve yetiştiriyoruz. Kızların üni-
versite eğitimleri de sorun oluyor. İs-
tanbul’daki üniversitelerde kontenjan 
sıkıntısı var. Aileler kız çocuklarını 
başka illere göndermek istemiyorlar.

Maisaa Saeed, Türk medyasının 
Suriyeliler hakkında yaptığı olum-
suz haberlerin günlük hayatlarını 
zorlaştırdığını söylüyor:

Medyanın bizimle ilgili sürek-
li olumsuz haber yapmasından çok 

rahatsız oluyoruz. Hep kötü şeyleri 
haber yapıyorlar. İyi şeyleri yazmı-
yorlar. Ev kiralamak veya iş bulmak 
için gittiğimiz her yerde bu haberle-

ri söyleyip “Suriyeliler kötü” diye geri 
çevriliyoruz.

Işrakat faaliyetlerini sosyal med-
ya üzerinden duyurmaktadır. Su-
riyelilerin sosyal medyada çok 

aktif olduğunu belirten Saeed, Su-
riyeli-Türk evliliklerinin entegras-
yon için desteklediğini söyleyerek, 
“genç kızların çok aktif olduğu ‘Erdo-
ğan’ın Gelin’ isimli bir Facebook say-
fası var. Daha çok Suriyeli kızlar, Türk 
erkeklerle evleniyor.” demektedir.

Entegrasyon için en önemli şeyin 
Türkçe bilmek ve istihdam olduğu-
nu söyleyen Saeed, bu konuda der-
nek olarak çalıştıklarını, ancak be-
lediyelerin, kamu kurumlarının ve 
STK’ların kendilerine destek olma-
sı gerektiğini ifade ediyor. 

Suriyeliler kendilerine mülteci den-
mesini istemiyor. Hep yardıma muh-
taç kişiler olarak görülmek istemi-
yor. Suriyeliler kimseden yemek veya 
kıyâfet istemiyor. Biz çalışkan ve akıl-
lı insanlarız. Çalışmak istiyoruz.

Suriye Nur Derneği Başkanı 
Mehdi Davut ise entegrasyonun 
önündeki en büyük engelin dil 
ve kültürel farklılıklar olduğunu 
söylemektedir. 

Suriyeliler için perdelerin açık kalma-
sı normal bir şeydir. Ama karşı apart-
mandaki Türk komşular, Arapların 
perdesi açık bir şekilde evde bulun-
malarını hoş karşılamamaktadırlar. 
Özellikle gençler bunun bir sorun ola-
bileceğini bilmedikleri için bazen tar-
tışmalar çıkabiliyor.

Suriyeliler 6 yıldır henüz yeterince 
Türkçe öğrenemediler. Böyle bir öz 
eleştiri yapmalıyız. Ama Türkler de 
bize Türkçeyi öğretemediler. Bunu 
da kabul etmek lazım. Bizlere misafir 

Entegrasyon için en 
önemli şey Türkçe 

bilmek ve istihdam, 
önündeki en büyük 

engel ise dil ve kültürel 
farklılıklardır.



dendiği için veya böyle görüldüğü için 
dil öğrenme ve öğretme konusunda 
biraz isteksizlik olduğunu düşünü-
yorum. Suriyeliler kendilerini misa-
fir olarak gördüklerinde ‘misafir isek 
neden Türkçe öğrenelim?’ diye düşü-
nüyorlar. Ayrıca kamplarda yaşayan 
200 binden fazla Suriyeli’nin Türkçe 
bilmemesi kimin suçudur? Bu kamp-
ları kim yönetiyor. Yöneticiler Türkçe-
yi zorunlu tutabilir.

Göç İdaresinin çalışma şekli Suriye-
lilerin hayatını kolaylaştırıcı biçimde 
olmalı. Çocuğunu okula yazdırmak 
isteyen bir Suriyeli prosedürleri aş-
mak için dil bilmeden günlerce uğraşı-
yor. Okul Göç İdâresi’ne, Göç İdâresi 
muhtara, muhtar tekrar başka kuru-
ma gönderiyor. Veliler kurumlar ara-
sında dönüp duruyor.

Sivil toplum kültürünün de önem-
li bir eksiklik olduğunu söyleyen 
Mehdi Davut, Suriyelileri uyum 
sürecinde ve STK’lar alanında ye-
terince aktif olmamakla suçlama-
dan önce düşünmeye davet etmek-
te ve şöyle demektedir:

Suriye’de STK kültürü yok. Sivil top-
lum diye bir şey yok. Tamamen dik-
tatörlük ile yönetilen bir ülkeden 
gelmişler. Yıllardır baskı altında yaşa-
yan bu insanlardan Türkiye’ye gelince 
7 kişi bir araya gelsin, dernek kursun 
ve uyum sürecine katkıda bulunsun 
diye bekleyemezsiniz.

Entegrasyonda STK’ların önemi bü-
yük. Suriyeli STK’lar Birleşmiş Mil-
letler fonlarından daha fazla yarar-
lanmalı. Türk STK’lar ve kuruluşlar 
da Suriyeli STK’lar ile daha fazla iş 
birliği yapmalı. Kurumlar Suriyeli-
leri için broşür basıyorlar. Ama go-
ogle’dan bakarak yapıyorlar çeviriyi. 
Ben bile anlamıyorum bu STK veya 
kurum ne yapmak istiyor?! Duyuru-
lar, broşürler Arap mantığına, kültü-
rüne uygun olarak ve Arapların anla-
yacağı biçimde yapılmalı.

Suriyeli STK’lar daha aktif olmalı. 
İngilizce, Fransızca, Almanca web si-
teleri olmalı. Kendilerini Avrupa ül-
kelerine daha iyi anlatmalılar. Şuna 
da dikkat çekmek lazım, uluslararası 
STK’ların bazıları yardım için değil, 

misyonerlik için bulunuyor. Yardım 
adı altında herkesin gözü önünde İn-
cil dağıtan STK’lar var.

Hak temelli söylemin Suriyeli 
STK’lar arasında çok yaygın olma-
dığını belirten Davut, STK’ların bir 
baskı grubu olarak hükûmetlerin, 
devletlerin ve uluslararası kurum-
ların daha demokratik olmaları 

için çalışmaları gerektiğini söyle-
mektedir. Tüm Suriyeli Kürtlerin 
“suçlanmak amacıyla” bazen aynı 
kefeye koyuduğundan yakınan Da-
vut şöyle demektedir:

Ben Suriyeli bir Kürdüm. Ama 
PKK’ya, PYD’ye karşıyım. Türkiye’de 
maalesef Suriyeli Kürtlerin hepsi 
PKK’lı, PYD’li gibi bir görüş var. Hal-
buki Suriye’den gelen Kürtlerin ço-
ğunluğu bunlara karşıdır.

Sınırsız Eğitim Derneği MI-
DAD Başkanı Beshar Elheraki ise 

eğitimin Suriyeli gençler ve çocuk-
lar için en büyük sorun olduğunu, 
entegrasyon için bir geçiş aşaması 
olarak görülen geçici eğitim mer-
kezleri (GEM) âniden kapatılması-
nın büyük bir sorun teşkil ettiğini, 
birçok gencin eğitimden koptuğu-
nu ifade etmiştir.

GEM’ler tedricen kapatılmalıydı. Bir 
anda kapattılar. Çok başarılı olan 
öğrencilerimizden birçoğu sokakta 
kaldı. Bazı okullardaki Suriyeli ço-
cukların tamamını meslek liselerine 
yönlendirdiler. İmam Hatip veya baş-
ka okul seçme şansları bile olmadı. 

Dernek olarak Türkler ve Türk der-
nekleri ile ortak projeler yaparak 
her iki toplum gençlerinin birbiri-
ni daha iyi tanıması için çalıştıkla-
rı söyleyen Beshar Elheraki, ortak 
projelerde özellikle sosyal prog-
ramlara önem verdiklerini ve genç-
lerin bu programlarda birbirlerini 
tanıdıklarını ifade etmektedir. Al-
heraki gençlerin eğitimine odak-
landıklarını söylemektedir:

Sadece Suriyeliler değil, diğer Arap 
ülkelerinden gelen gençler için de baş-
ta Türkçe kursu olmak üzere kurslar 
düzenliyoruz. Onların üniversiteye 
gidebilmeleri için rehberlik yapıyoruz. 
Teknik ve meslekî kurslar veriyoruz. 
Muhasebe, bilgisayar ve CV hazırla-
ma gibi kurs ve seminerlerle gençleri 
iş piyasasına hazırlıyoruz.

Suriyeli STK’lar daha 
aktif olmalı. İngilizce,

Fransızca, Almanca 
web siteleri olmalı. 
Kendilerini Avrupa 

ülkelerine
daha iyi anlatmalılar.
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Alheraki, Suriyelilerin enteg-
rasyon sürecinde karşılaştıkla-
rı zorlukların aşılması için Türk 
vatandaşlığının önemine ve ku-
rumların yeterli desteği sunmadı-
ğına değinmektedir.

Türk vatandaşlığı bizim ümidimiz. 
Entegrasyon için vatandaş olabilme 
ümidimizin olması gerekli. Yaban-
cı olarak çalışma iznimiz çok zor. Şu 
anda bazı şartları sağlayan çok az ki-
şiye vatandaşlık verilmesi bile bizim 
insanlarımızın ümidini artırdı. Bizim 
geleceğimiz burada. İnsanlarımız ar-
tık geri dönemeyecek.

Devletin veya devletle irtibatlı 
STK’ların veya özel kurumların Su-
riyelilerin danışabilecekleri ofisler aç-
ması lazım. Hangi iş için kime gide-
ceğimizi bilmiyoruz? Sorunumuzu 
kime anlatacağımızı bilmemiz gereki-
yor. Kendimizi anlatamıyoruz. Birçok 
toplantıda bu derdimizi anlattık ama 
çözüm yok. Kurumlar çözmek istemi-
yorlarsa “sistem yok” diyorlar.

Sonuç
İstanbul, 561 bin kayıtlı Suriyeli ile 
28 Avrupa ülkesindeki Suriyelile-
rin %65’i civarında bir nüfusu ba-
rındırmaktır. İstanbul’a öncelikli 
olarak ekonomik sebeplerle gelen 
Suriyelilerin, 170 dernek kurarak 
önemli bir dayanışma ağı oluş-
turmaları, kente gelme ve tutun-
malarında önemli bir etken olma 
potansiyeline sahiptir. Dernekler 

öncelikle gıda ve barınma gibi acil 
ihtiyaçların karşılanması için ku-
rulmuş iken, daha sonra, eğitim, 

sağlık, istihdam gibi alanlarda da 
faaliyet göstermeye başlamışlar-
dır. Son dönemlerde ise uyum sü-
reci için önemli olan dil, meslekî 
eğitimler ve üniversite eğitim-
lerine yönlendirme gibi alanlara 
yönelmişlerdir.

Bazı dernekler sosyal ve psikolo-
jik destek sağlamakla birlikte, hak 
temelli savunuculuk alanında hâlâ 
çok eksik oldukları söylenebilir. 
Suriye Dernekler Platformu Başka-
nı Mehdi Davut’un da vurguladığı 
gibi bir sivil toplum kültürü olma-
yan Suriyelilerin bu konuda daha 
fazla rehberliğe ve Türk kurum ve 
kuruluşları ile iş birliğine ihtiyaçla-
rı bulunmaktadır.

Ana dili, uyumun önünde engel 
değil, aksine kolaylaştırıcı bir et-
ken de olabilir. Ana dillerinin kay-
bolacağından endişe eden Suriyeli 
aileler çocuklarını okula gönder-
mekte tereddüt etmektedir. Hem 
Türkçe hem de Arapça öğrenebi-
lecekleri kurumların bulunması, 
uyumu kolaylaştıracak önemli fır-
satlar sunacaktır. Dernekler Suri-
yeli çocuklara ana dili eğitiminin 
verilmesi noktasında destek ol-
maktadır. Geçici Eğitim Merkezle-
ri’nin de kapatılmasıyla sivil örgüt-
lenmelerin önümüzdeki yıllarda 
bu konuda daha fazla rol üstlen-
meleri beklenmektedir. 

Dernekler kadınların sosyal haya-
ta katılımlarında önemli bir fonk-
siyon üstlenmektedir. Çalışma 

Ana dillerinin 
kaybolacağından 

endişe eden Suriyeli 
aileler çocuklarını 

okula göndermekte 
tereddüt etmektedir. 
Hem Türkçe hem de 

Arapça öğrenebilecekleri 
kurumların bulunması, 
uyumu kolaylaştıracak 

önemli fırsatlar
sunacaktır.



konusunda çok fazla istekli olma-
yan Suriyeli kadınlar, dernekler va-
sıtası ile aileleri dışındaki sosyal 
hayat dâhil olmaktadırlar. Kültü-
rel farklılıkların yarattığı endişe ve 
korku sebebiyle içe dönük ve ken-
di dar sosyal alanlarında kalan Su-
riyeli kadınlar, dernekler tarafın-
dan düzenlenen sosyal faaliyetleri 
ile daha geniş bir sosyal çevreye 
katılabilmektedirler.

Suriyeliler tarafından kurulan der-
neklerin sosyal paydaşlarını geniş-
letmeleri, Türkiye’deki diğer der-
nek ve vakıflarla daha fazla iş birliği 
yapmaları, kamu kurum ve kuru-
luşlarının desteklediği projelere 
dâhil edilmeleri iki toplum arasın-
daki bağların güçlenmesini sağla-
yacak ve uyum için önemli adım-
ların atılmasını kolaylaştıracaktır. 
Nicel olarak azımsanmayacak bir 

sayıya ulaşan derneklerin nitelikle-
rinin artırılması için desteklenme-
leri gerekmektedir. Bu destek bun-
dan sonra birlikte yaşayacak olan 

Türk ve Suriyeli toplumların barış 
ve uyum içinde yaşamalarına katkı 
sağlayacaktır. 
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Dipnotlar
1. Dernekler ile ilgili veriler İl Dernekler Müdürlüğü (Ağustos 2017) verilerine dayanmaktadır.
2. http://www.bmdergi.org/language/tr/savas-siddet-ve-zulum-zorla-yerinden-edilmenin-simdiye-dek-gorulmemis-rekor-bir-

duzeye-ulasmasina-sebep-oldu
3. Suriye sınırlarının dışındaki komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin 3,6 milyonu Türkiye’ye sığınırken, 1,1 milyonu Lübnan’da, 

655 bini Ürdün’de, 230 bini Irak’ta yaşamlarını devam ettirmeye çalışmaktadır.

4. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
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Hasan AYCIN



siz

sürekli nisan yağmurlarıyla hatırlanan

kuşların kanatlarındaki beyazlığa ilk adım

siz geç kalınmış bir dönemin çocukları

yağmurda bile ıslanmayan mahmur dünyalılar

siz

hatırlar sürekli eski güzel gülüşleri

sararmış hallerinizle iğreti gülümsersiniz

nedense öfkelenirsiniz denizlere

unutulunca yağmur takma dişler ve şemsiye

siz

bilirsiniz gökyüzünün gölgemsi mavisini

denizin toprağın ve anıların depremini

yağmuru fark etmezsiniz vursa da köpüğü

iskeleye

ihtiyari çoğaltılan gecelerde kaybolursunuz

sessizce

denizin üstünde yağmurun yükselen müziği

kanat sesleri ve sis.

~ Hüseyin ATLANSOY ~

Metropol İnsanları
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edeniyet kelime-
si Arapça’da şehir 
anlamına gelen ve 
‘müdûn’ köküne 
dayanan ‘medine’ 
isminden türetil-

miş Osmanlı kültürüne ait bir keli-
medir. Medine kelimesi ise din ke-
limesiyle aynı kökten gelen ‘deyn’ 
kelimesinden türemiş olup, ‘deyn’ 
kelimesi; yükümlülük, belirli za-
manda ödenmesi gerekli borç gibi 
anlamlar taşır. Bu bakışla medine 
yani şehir, insanların ortak yaşama 
alanındaki yükümlülük ve sorum-
lulukları ifade etmek üzere borç/
deyn kavramı ile ilişkilidir. Köke-
ni itibarıyla medeniyet, işaret etti-
ği anlam bakımından aslında insan 
demektir. Bütüncül yaklaşıldığın-
da aslında tek bir medeniyet var-
dır, o da insan medeniyetidir. Yara-
dılışının kapsamı, yani insanın fıtrî 
kompozisyonunun farklı ve kendi-
ne özgü oluşu anlamında bakıldı-
ğında ise, her insanın potansiyel 

bir medeniyet olduğu da söylene-
bilir. Bu anlamda, medeniyetle işa-
ret edilen diğer tüm medeniyet an-
lamları türev medeniyetlerdir.

Medeniyet kavramı arka planda, 
medeniyetlerin kurucusu olması 

anlamında ve mayasını karma ve 
teşekkül eden medeniyetin baş ak-
törü olması anlamında insanı işa-
ret ederken, ön planda ise şehir ve 
toplum mertebesindeki gelişme 
sürecini ifade eder. Medeniyetlerin 

M

Kökeni itibarıyla medeniyet, işaret ettiği anlam bakımından 
aslında insan demektir. Bütüncül yaklaşıldığında aslında tek 
bir medeniyet vardır, o da insan medeniyetidir. 

Giriş
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gelişmişlik kriterleri de bu minval-
de daha görünür olan şehir ve şe-
hir yaşamı göstergeleriyle tanım-
lanır. Bu anlamda, medeniyetler, 
sürdürülebilirliklerini, insanı, in-
sanın kararını ve bunun getirdiği 
gönüllülüğü merkeze alan bir in-
san ve toplum modeli inşâ etmiş 
olmalarına borçludurlar. Nesne de-
ğil özne insan modelinin inşâ edil-
mesinde en temel faktör, bu insan-
la inşâ edilen yaşam alanlarının, 
insanın kendini, olguları ve evreni 
doğru tanımlayabileceği, bireysel, 
toplumsal ve mekânsal gelişim sü-
recini gerçekleştirebileceği, hikmet 
bilgisiyle beslenen bir âlem tasav-
vuru -dünya görüşü- ve bunun ha-
yata geçirileceği mekân platformu-
dur. İrfan ve ümran ortamı olarak 
da ifade edebileceğimiz, insanın ve 
mekânın şehir ölçeğindeki sarmal 
ilişkisine dayalı evrilme ve kemâlât 
süreci, kültürümüzde ‘ümran’ ola-
rak tanımlanmıştır (Meriç, 1996). 
Bu süreçte değişim, dönüşüm ve 
evirilme/kemâlât tüm zamanların, 
mekânların ve insanın ortak ev-
rensel seyridir ve medeniyetlerin 
kemâlâtı söz konusu olduğunda, 
bunun özünde mutlaka insanın te-
rakkiyatı vardır. 

“İnsan, kendini ve kâinatı tüm biçim-
leri ile doğru tanımlayabiliyorsa, Al-
lah’ın yeryüzündeki halîfesi olarak 

yaşayabilecek demektir.” (Bakara Sû-
resi, 30) ki insan bu gelişimini an-
cak çok ileri bir bilimsel gerçek olan 
tevhid farkındalığı ve yaşantısıyla 
oluşturabilir. Eşyanın, gönüllülük 
programıyla takdir edilmiş oldu-
ğu sistemi anlayan ve her bir siste-
mik figürü Allah’a has kılan insan, 
bu gönüllülüğü, Allah ilminde ken-
disine verilen tercih gücü yetkisi 
ile yaşadığı hayata da yansıtırsak, 
hür ve sürdürülebilir yaşama alan-
ları olan şehirler, yani medeniyet-
ler inşâ edebilir. Şehir-insan ilişki-
si bağlamında medeniyet, insanın 
sadece geçici dünya evresi için de-
ğil, sonraki hayat süreçlerinin de 

tüm fiziksel ve psikolojik ihtiyaçla-
rını karşılayabilecek bir platform-
dur. Şehri ve insanı eşzamanlı imar 
eden bu platform, insanın eşyanın 
hakîkatine vukufu düzeyinde gö-
nüllüğe dayanır ve insanlar arası 

yardımlaşma, toplumsal birliktelik 
ve sorumluluk anlayışı gibi vahdet 
kültürünün bâtınî-zâhirî şartlarını 
taşır. Bu durumda şehir hafızası, 
yani her yerleşik mekânın geçmi-
şi, yaşadığı çevreyi sadece ihtiyaç-
larına ve arzularına göre biçimlen-
diren bir insanı değil, tüm habitatı 
ve paydaşları koruyan, onaran, ge-
liştiren bir gönüllülük hikâyesi de 
taşıyacaktır. Çünkü şehir hayatı-
nı inşâ ve imar eden insanın vasfı, 
homo sapiens, homo ekonomicus 
gibi gen ve benmerkezci tanımlar 
olmaktan çıkmış, halîfetullah ol-
muştur: Allah ahlâkıyla davranan, 
bu nedenle gönüllülüğe, tercihe, 
karara titreyen bir insan. İşte bu 
anlamıyla şehir demek medeniyet 
demektir ve her yerleşik mekân o 
mekânı inşâ eden zihin ile anlam 
ve önem kazanır. Bu bağlamda Ne-
bî ve Resûllerin zikrettiği din ku-
rallarının, şehirleri inşâ eden zih-
nin kaynağı olan kalbin, yani aklın 
varoluşsal arka planının yaşan-
tı hâline geldiği cazibe merkezle-
rine -şehirlere- hayat verip, orala-
rı evrensel genel doğrularla, yani 
her biri birer kanun olan Esmâ-ül 
Hüsnâlarla canlandırarak, mede-
nileştirdiği görülür. Alak sûresinde 
buyurulan “oku”ma, evrendeki bu 
varoluşsal realiteyi okumaktır. Bu 
nedenle âyet, sadece oku demez 
“Rabbinin ismi (esmaları) ile oku.” 
der (Dündar, 2016) ve işte bu özel-
likleri nedeniyle şehirler, Nebîlerin, 

Medeniyetler, 
sürdürülebilirliklerini, 
insanı, insanın kararını 

ve bunun getirdiği 
gönüllülüğü merkeze 

alan bir insan ve toplum 
modeli inşâ etmiş 

olmalarına borçludurlar.

Lewis Mumford



Resûllerin ve velilerin ayak izlerini 
taşır ve ne yana bakarsanız size Al-
lah’ı hatırlatır. Bu hatırlatıcı figür-
ler tek tip ve tek düze bir göster-
ge paneli üzerinden olmayıp, tüm 
inanışlar, duygu, düşünce ve hayat 
tarzlarına ait kesitleri de içerir. Bu 
minvalde Hz. Âdem’den bu yana 
İslâm şehirlerinin ana gayesi, Tev-
hid’e ulaşmış idrakin koordine et-
tiği düşünce ve idrakte, tüketen 
değil, üretip paylaşarak değerlen-
diren, barışa ve gönüllü beraberliğe 
dayalı yaşama merkezleri oluştur-
mak, bu beraberliğin sürdürüle-
bilirliğini sağlamak olmuştur. Bu 
bağlamda, bireyin kararlara katı-
lımının bir göstergesi olarak sivil 
toplum kuruluşları ve gönüllük, 
şehrin hafızası ve gelişimine ait 
aslî sınırlar açısından hayâtîdir. Bu 
makalede, şehri inşâ eden ve yaşa-
tan asıl erk olan gönüllülük ve gö-
nüllülüğün mühendisliği üzerinde 
durulacaktır. 

Şehre Dokunuş İçin 
Yerel Yönetim, Akademi, 
Gönüllüler Üçlüsü
İslâm şehirleri incelendiğinde, 
Asr-ı Saadet Medine’si, Endülüs 
ve Osmanlı şehirleri gibi birçok 
yaşayan fotoğraf, her inanıştan ve 
hayat tarzından insanın kendini 
kendi gibi hissederek yaşadığı or-
tamlar olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bu şehirlerde her şeyin, her 
paydaşın fıtrî bir titizlikle önem-
sendiği, gönüllülüğün temel kriter 
olduğu, oryantalist bilim adamla-
rının raporlarında da mevcuttur 
(Faroqhı, 2000). Bununla birlikte 
dünyada son yüzyılda hızlı gelişen 
teknolojinin getirdiği virüslü mo-
dernite algısı hem insanı hem de 
yaşadığı ortamı birer makine gibi 
algılama hatasına düşmüş, gönül-
lülüğe dayanan mimari ve sosyal 
ilişkiler yerine, faşist ve buyurgan 
bir bakışla yapay kurgulanmış bir 
şehir hayatı ve yönetim süreci baş-
latmıştır. Bu şehirlerde hayata da-
ir her şey fıtrî olmaktan uzaklaş-
tırılmış; tüketim, eğitim, ulaşım, 
iletişim, barınma, arkadaşlık, evli-
lik gibi hayâtî parametrelerin tümü 

benmerkezli bir anlayışla etik dışı 
şekillendirilmiştir. Bunun sonucu 
olarak, sadece yeryüzü kaynakla-
rının değil, insan-eşya ve insan-in-
san ilişkilerinin de israf edildiği ya-
şama alanları oluşmaya başlamış, 
acımasız bir hayatın hâkim olduğu 
ve insanın ve hayatın aslî vasıfları-
nı tedricen yok eden şehir karakte-
ristiği gelişmiştir. Yine bu algıda, 
şehirlerde tüketim ihtiyaç hâli-
ne gelmiş, bu ihtiyacı karşılamak 

amacıyla da insanlar hızlı yaşama-
ya mecbur hâle gelmişlerdir. Hızlı 
yaşam kültürü, insanı yapılan ey-
lemlerin neden ve niçin yapıldı-
ğını, yani anlamını düşünmek-
ten uzaklaştırmış, bu da sırasıyla 

eylemi ve eylemi yapanları mânâ-
sızlaştırmıştır. Batılı düşünürlerde 
de hayatımızın her alanında hız-
lı gelişen teknoloji, insanüstü hız 
ve değişen modernite algısından 
dem vurularak, bu durumun getir-
diği olumsuzluklardan bahsedildi-
ğini görebiliriz. (Connerton, 2012; 
Birekul, 2014) Bunlardan Lewis 
Mumford, Makine Efsanesi adlı ki-
tabında makineleşmenin şehir 
hayatını göreceli olarak kolaylaş-
tırdığını ve hızlandırdığını, diğer 
taraftan da ruhu öldürdüğünü di-
le getirir. Yine Connerton, şehirler-
de son yüzyıla kadar her şeyin ya-
vaş yavaş, tek tek elle yapılmasının 
insanî olanın korunduğu bir algıyı 

İslâm şehirleri 
incelendiğinde, Asr-ı 

Saadet Medine’si, 
Endülüs ve Osmanlı 
şehirleri gibi birçok 

yaşayan fotoğraf, her 
inanıştan ve hayat 
tarzından insanın 
kendini kendi gibi 

hissederek yaşadığı 
ortamlar olarak 

karşımıza çıkmaktadır.

Cemil Meriç
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yaşatmakta olduğunu belirtmekte 
ve bu yaşam tarzının, bir anlam-
da toplumsal belleği canlı kılan ve 
koruyan faktörlerden biri oldu-
ğunu da ifade etmektedir (Mum-
ford, 1996). Bizde de kadim bil-
gelik, hızın mânâyı öldürdüğünü 
söyler. Burada asıl kastedilen hızın 
değil ama hızın etkisiyle unutulan 
değerlerin mânâyı öldürdüğüdür. 
Âyet ve hadislerde de mânâyı öte-
leyen, örten, unutturan hız tasvip 
edilmemiştir. İbn Arabi bu durum 
için, “Bir kitap okursan tane tane 
oku çünkü sürat mânâyı öldürür.” 
der. Bugünün hız toplumu için bu 
söz büyük bir ders barındırmakta-
dır. Gerçekten de mânâ, fıtrî olma-
yan süratten kaçar. Yanlış olan şey 
hızlı olmak değil, acele etmektir. 
Makineleşen idrakler bir işi çabuk/
hızlı yapmazlar, telaşlı ve acele ya-
parlar ki, şehir ve toplum yaşantısı 
için de yanlış olan budur. Fakat bi-
linen şu ki; zaman aynı zamandır. 

Bu anlamda günümüzde artan tek-
nolojik imkânlar ve değişen mo-
dernite olgusuna dayalı yanlış hız 
algısı, bireyde kendine özgü bir 
unutkanlık biçimi geliştirmiştir. 
Bu unutkanlığın başlıca kaynağı, 
şehir ve toplum hayatının yerellik-
ten ve insanî ölçeklerden ayrılma-
sı ve bu süreçte insanın evreni ve 
kendini doğru tanıyamaz hâle ge-
lerek, mülkiyet ve emanet algısını 
doğru konumlandıramamasıdır. 

Mülkiyet ve emanet algısını doğ-
ru kurgulayamayan insan tabi-
atı sorumsuzca kullanır ve ifsat 

eder (Nasr, 1988). Çünkü onun 
için eşya, istediği gibi kullanıla-
cak ve istismar edilecek bir nesne-
dir. Yaklaşık 70 yıl önce Evrensel 
Beyannâme ile garanti altına alı-
nan “barış ve insan onuru”nun hâlâ 

hakkıyla korunamıyor olması, ya-
şama alanlarını, insanın istismarı-
na açık ve müsait bir istimlâk alanı 
konumuna getirmektedir. Bu so-
rumsuz ve müfsit tavır, dünyanın 
ve şehirlerin ilânihâye taşıyabilece-
ği bir yük değildir. Burada üzüntü 
verici husus, pek çok insanın kaygı 
içinde olmasının asıl sebebinin, ev-
rensel genel doğrulardan uzaklaş-
maya bağlı algı ve yaşantı bozuklu-
ğu olmayıp, dünyanın ve şehirlerin 
durumunun kullanım ve istisma-
rın devam etmesine olanak sağla-
yamayacak olmasıdır. Bu süreçte 
tabiata hâkim olma düşüncesi, in-
san eliyle değişmiş din anlayışının 
doğal bir sonucu olarak tabiatın 
gözcüsü, emanetçisi olma düşün-
cesinin yerine oturmuş olup (Dün-
dar, 1995), bozulan bu din anla-
yışının medineyi/şehri bozması 
aslında beklenen bir sonuçtur. Bu 
açıdan, günümüzde yaşanan kül-
türel unutkanlığın ve bozulmanın 
en büyük etkisi insan medeniyeti 
ve şehir algısı üzerindedir. Modern 
hayatın küresel bir kültür oluştur-
ma gayreti, insana yani gönle ait 
medeniyetin şehirdeki ve hayattaki 
izlerini hızla silmekte ve örtmekte-
dir. Bu bozuk algının ifsat ederken 
kullandığı en önemli araçlar, sabit 
mekânlar olan şehirlerdir. Sonuç-
ları tam olarak öngörülemeyen ve 
mekânı etkileyen turizm faaliyet-
leri ve sosyal medya gibi tüm ile-
tişim ve ulaşım araçları da bu süre-
ci desteklemektedir. Bu durumda, 
karar oluşturuculara, sivil toplum 

Modern hayatın küresel 
bir kültür oluşturma 
gayreti, insana yani 

gönle ait medeniyetin 
şehirdeki ve hayattaki 

izlerini hızla silmekte ve 
örtmektedir.

El Hamra Sarayı, 
İspanya

Odunpazarı 
Mahallesi,
Eskişehir



kuruluşlarına ve karar alıcılara dü-
şen görev; hayatın/şehrin hafızası 
ile geleceğini mükemmel bir uyum-
la harmanlayıp, içinde yaşanan za-
man dilimini bu mânâya uygun yö-
netmeleri ve oluşturmalarıdır. Bu, 
her ânın bilişinde olmayı gerekti-
rir. Şehir-medeniyet ilişkisi bağla-
mında mekânların bir kültürel bel-
lek taşıyıcısı olduklarının farkında 
olarak, evrensel genel doğrulardan 
beslenen bilimsel bir titizlikle, ger-
çek ortam ve koşullardan kopma-
dan, yani dünya ile birlikte nefes 
alarak, zamanın ve mekânın hissi-
ni okuyarak, insan medeniyeti de-
diğimiz “gönüllülük ekosistemi” ile 
mevcut hâli önce ıslah edecek, son-
ra koruyacak ve güncelleyecek, fıtri 
mekânları inşâ etmek ana esastır.

Bu minvalde, bu çalışmada mede-
niyet algısını yenilemek adına top-
luma rehberlik ederek, şehir ve 
çevreyi yeniden tasarlama adına 
şehre dokunuş için akademi, ye-
rel yönetimler ve gönüllü kuruluş-
lar üçlüsünü buluşturan bir yöne-
tişim bilgi sisteminin metodolojisi 
tanımlanmaya çalışılacaktır.

Şürdürülebilir 
Şehirlerin İlk 
Tasarımcıları 
Sürdürülebilir şehir yönetiminde, 
bir tarafın diğerlerini yönetmesin-
den ziyâde, karşılıklı etkileşimin 
ön planda olduğu bir anlayış geliş-
miştir. Hükûmet etme anlamında-
ki yönetim, hiyerarşik nitelikteki 
bürokratik yapıya dayalı bir model-
ken, yönetişim bu kavramı yenile-
yen, bir tarafın diğer tarafı yönet-
tiği klasikten farklı olarak karşılıklı 
etkileşimin öne çıktığı bir biyolo-
jik dönüşümü ifade etmektedir. Bu 
anlamda yönetişim, şehri oluştu-
ran kişilerin, grupların ve sivil top-
lulukların ortaklaşa karar alma ve 
uygulama, talep ve önerilerini di-
le getirme, yükümlülüklerini kar-
şılama, çakışma alanlarını çözüme 
kavuşturma süreçlerinde katılımcı, 
paylaşımcı, tutarlı, sorumlu, şeffaf, 
hesap verebilir ve âdil mekaniz-
maları anlatmaktadır. Bu anlamda 
din Medîne’de/şehirde yaşanan bir 

olgudur, çünkü insan ancak bu or-
tamda kendini kendi gibi hisseder, 
hür olur. Medine toplumu (Asr-ı 
Saadet) örneğindeki sözel ve yazı-
lı uygulamalar, sözleşmeler bu şe-

hir anlayışına yöneliktir, bu neden-
le çok rahatlıkla denilebilir ki, şehir 
hayatına katkı vermek nebevî bir 
aktivitedir, sünnettir, sünnetulla-
hı ihyâdır. 

Kur’ân’da bize şehir hayatının 
evrensel figürleri olarak tanıtı-
lan, hayatlarından örnekler veri-
len Nebîler ve Resûller şehir ha-
yatı için yaşanabilir örneklemler 
sunmuşlardır. Allah’a teslimiyet 

ve evrensel genel doğrularla yaşa-
maktan kaynaklanan hür düşün-
ce ve insanî kimliğin gelişimi, âdil 
yönetişim, dünya ile birlikte ne-
fes, onurlu bir hayat, sürdürülebi-
lir gayret ve bunun sonucu olarak 
kazanım için bize rol modelidirler. 
Dönüşüm ve değişim nasıl sağla-
nır, bize gösteren Nebî ve Resûller 
bu anlamda yeryüzünün ilk mimar 
ve mühendisleri olup, bu mesle-
ği, saf bir amatörlükle ama fıtrî bir 
profesyonellikle icra etmişler ve bu 
misyonlarını bir emanet olarak her 
dönemde var olacak vârislerine bı-
rakmışlardır. Nebîler ve Resûllerin 
şehir hayatını sürdürebilir kılmak 
için yaptıkları dört önemli görevi 
üç esasta gerçekleştirdiği söylene-
bilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
ve tüm Resûllerin, Nebîlerin en-
füsî ve âfâkî hakîkatleri, Sünnetul-
lah sistem ve düzenini algılama ve 
bizlerle en uygun anlatımla paylaş-
maları lütfunu da içeren bilgi ve 
hâl üç önemli rol modelle olmuş-
tur. Bu rol modeller sonra somut-
laşarak tarihsel süreçte birtakım 
kurumların doğmasına da vesile 
olmuştur. Peygamber Efendimizin 
(s.a.v.) ve Resûllerin temsil ettiği 
misyon şehir ölçeğinde kurumsal-
laşarak, yerel yönetimler (şehre-
minliği), akademi (ilmi otorite) ve 
sivil toplum kuruluşları (vakıflar, 
cemiyetler, tarîkatlar) olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.
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Nebevî öğreti insanın kendini çev-
renin bir paydaşı olarak görmeyi, 
hissin yani canın tek olduğu algı-
lamayı öngörür: Tevhid algısı! Bu 
bakış açısını, bu birlikteliği fark 
etmiş bireyler, yaşadıkları şehirle-
re (karye ve coğrafyaya) egemen 
olma amacından uzak fıtrî ilişki-
ler geliştirmişlerdir. Bu anlayış, şe-
hir ölçeğinde mekânsal kararların 
alınması, planların ve tasarımla-
rın yapılması sürecinde insanları 
kalın duvarlarla yöneten ve yöne-
tilen olarak bir tarafın diğerlerini 
yönetmesine dayanan bölücü zihin 
dünyasından farklıdır. Bu algıda, 
nebevî öğretide belirtilen algıda ol-
duğu gibi siyâsî, ilmî ve gönüllülük 
rolleri sergileyen kurum ve kuru-
luşlar arasında etkileşimin ön plan-
da olduğu, bütünü görerek yaşana-
bilecek bir yönetişim platformunu 
hayata hâkim kılmak esastır ki, bu 
yaklaşım günümüzün aslî ihtiyacı 
olarak karşımızda durmaktadır. 

Özellikle 1950’li yıllardan son-
ra ortaya konulan doğayla uyum-
lu tasarım, planlama ve yönetim 
örnekleri ve araştırmaları, yukarı-
daki arka planla bakıldığında ge-
lişen sorunları çözebilmek amaç-
lı, kendiliğinden gelişen ve fıtrat 
kokusu barındıran bir yöneliş ola-
rak dikkat çekmektedir. 2000’li yıl-
lardan sonra planlama ve tasarım 
platformlarında daha sık anılma-
ya başlayan “geotasarım” kavramı, 
insanoğlunun mayası gereği sıkı 

sıkıya tutunduğu ama değindiği-
miz süreçlere bağlı olarak unut-
tuğu, göz ardı ettiği, artan afetler, 
kent ve çevre sorunlarının etkisiyle 
yeniden tartışmaya ve uygulamaya 
başladığı bir platformdur. Nebevî 
ontolojiyi hayata sokabilmek ve 
şehri zâhiren ve bâtınen yenileye-
bilmek adına elimizde önemli bir 
araçtır. Teknolojik imkânlar saye-
sinde, yaşama ortamlarımıza en az 
zarar verebilecek tasarlama imkâ-
nına sahibiz. Geotasarım metodo-

lojisiyle akademi, yerel yönetimler 
ve gönüllülük üçlüsü bir yöneti-
şim bilgi sistemi platformunda bir-
leşerek bir anlayış geliştirebilir ki 
biz bunu derin-tasarım (deep-de-
sign) olarak adlandırıyoruz. Tek-
nik donanıma gönüllülük aklının 
dâhil edildiği bu bilgi sistemini, 

sürdürebilir şehirler açısından çok 
önemli bulmaktayız.

Geotasarımdan Derin 
Tasarıma Geçiş ve 
Gönüllülük
Gönüllülük bir hayat tarzıdır. Gö-
nüllülük yaklaşımının hâkim ol-
madığı toplum sağır, kör ve dil-
sizdir, orada sürdürülebilir hayat 
göstergeleri açısından tehlike var-
dır. Mısır piramitleri, Çin Seddi gi-
bi gönüllülük eseri olmaktan uzak 
utanç vesikaları, dünyanın hari-
kaları arasında sayılabiliyorsa da 
inanış ve düşünce spektrumu ne 
olursa olsun, insan için tüm za-
manların esas zemini gönüllülük-
tür. İslâmî akademik yaklaşım, bi-
ze şehirlerin anası olarak Mekke’yi, 
Safâ Tepesi’ndeki evrensel tebliğin 
hayat bulduğu şehir olarak da Me-
dine’yi referans almayı önerir. Bu 
yüzden, ‘medenî’ kelimesi ile işaret 
ettiğimiz şehir hayatı en mükem-
mel hâliyle Medine ile somutlaş-
mıştır. Günümüz pratiğindeki sivil 
toplum hümanist bir arka plan ta-
şısa da İslâm öğretisinde Medineli-
liğin (medeniliğin) gereği olan “iyi 
kul” olmanın doğal bir çıktısıdır. 
Medine menşeli gönüllülüğü, hü-
manist gönüllülüklerden ayıran en 
önemli kriter, maddî-mânevî bir 
karşılık beklentisinin olmamasıdır. 
Bu, dünyanın anlayabileceği bir 
kavram değildir, ancak Tevhid eh-
li olunduğunda yaşanacak bir his-
tir. Bu sebeple, global bakışta tüm 
sivil toplum kuruluşlarının (STK) 
bu platform üzerine oturuyor ol-
maları beklenmez, ama İslâmî has-
sasiyet taşıyan STK’ların, hayatı, 
dolayısıyla da şehri ihyâ edip dö-
nüştürürken bu hassasiyeti muhâ-
faza edebilmeleri için bu kriter el-
zemdir, bâkîdir. 

Bu anlamda toplumun dilini izle-
yen, bu konuda kullanılabilir bil-
giler üreten ve bunun aksamadan 
işlediği gönüllülüğe dayalı bir sis-
tem, insanı hayatın öznesi kabul 
eden, insanı yaşatmayı amaçla-
yan şehir için olmazsa olmazdır. 
İyi olanın güncellenerek korunma-
sı, yozlaşma katsayısını aşan bir 
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özveri ve gayret ister. Aksi hâlde 
insan, şehir ve çevrenin erozyonu 
kaçınılmazdır. STK’lar, bir şehrin 
veya toplumun iletişiminde göz, 
kulak ve dil gibi görülebilir. Top-
lum olarak tavırlar üretebilmek ve 
bu tavırlar bağlamında organize 
olabilmek şehir hayatının ihtiyaç 
duyduğu bir donanımdır. Gönül-
lü toplumun inşâ ettiği şehirlerin 
ortak aklı, demokrasiyi besleyen 
asıl gıdadır. Bu yönüyle, STK’lar ol-
maksızın yaşayamayan şehirler ev-
rensel genel doğrularla uyumlu hür 
yaşantının yaşama alanları olduğu 
kadar, karşıt düşüncelerin de gü-
vencesidir. Bu güvence, güven ve 
gönüllülükten beslenen tavırlar ile 
sürdürülebilir. Şehirlerin kurulu-
şundan itibaren oluşan karakter ve 
hafızasının güncellenmesi, evril-
mesi ve şehre hâkim olan atmosfe-
rin evrenselliğinin sağlanmasında, 
yerel yönetim, akademi ve gönüllü-
lük üçlüsü önemli bir role sahiptir. 
Gücü elinde tutan erkler, kuralla-
rı koyarlar ama çiğnerler de. Yargı, 
meclis ve hükûmetler ile diğer güç 
odaklarının, şehir ve çevrenin (ha-
bitat ve biomların) günlük hayatını 
doğrudan etkileyen kuralları çiğne-
mesini önleyecek imkân, yetki ve 
destekleri STK’lara vermesi bu ne-
denle zorunludur. Bu yeteneklerle 
donatılmış STK’lar, hayatı akut ve-
ya programlı olarak ifsat eden, de-
jenerasyon kanalları oluşturan her 
bir yanlışı, o alandaki delilleriyle 

tespit eder, düzeltilebilmesi ama-
cıyla meşrû kurallar çerçevesinde 
mücâdele eder, koruyucu ve sorun 
çözücü fikirler üretir. Sürdürülebi-

lir şehir ve hayat koşullu sürdürü-
lebilir kalkınmanın ve ortak aklın 
yükselmesi için gereken kurallar, 
ortam ve koşullar henüz merkezî 
ve yerel yönetimlerce oluşturul-
mamışsa, bunların tespit edilerek 
oluşturulması için STK’lar öncü-
lük etmelidirler. Şehrin evrensel 
genel doğrulardan beslenen ira-
desi aslında sivil itaatsizliği de ar-
zular. Ancak STK’ların üreteceği 
sivil itaatsizlik mesajları ve uygula-
maları şehri ve yaşamı onarma ve 

geliştirmeye yönelik olmak zorun-
dadır, böyle olursa makbuldür. Yık-
maya, alt üst etmeye yönelik olan 
sivil itaatsizlik sûistimâlleri doğru 
değildir. Bu yaklaşımdaki STK’lar 
gönüllükten, ortak akıldan ve ev-
rensel genel doğrulardan uzakla-
şacakları için, toplum menfaati 
etiketli gömlek giydirilmiş intihar 
eylemcisi konumuna gelirler.

Bizim şehirlerimizde, şehrin im-
zası olan bir gönüllülük vardır. Bu 
gönüllülüğü inşâ eden gönül erleri, 
Risalet ve Nübüvvet ahlâkına tevâ-
rüsleri gereği diğerkâm, sorun çö-
zücü, onarıcı, hürleştirici, çevresi-
ne huzur verici bir aura ile mekânı 
ve gönülleri öyle inşâ ederler ki, 
onlardaki huzur verici aura orta-
mındaki aktivist hâli görenler işin 
delisi bazen de velisi derler. İşte 
onlarda somutlaşan ve eyleme dö-
nüşen gönüllülük idrâkî, günümüz 
tasarım uygulamaları arasında öne 
çıkan geotasarım metodolojisinde 
fonksiyonel hâle getirilebildiğinde, 
derin tasarım olarak isimlendirdi-
ğimiz bir metodoloji ile şehre ve in-
san yaşantısına dair birçok fizikî ve 
sosyal parametrenin bir arada kur-
gulanabildiği bir dokunuşu şehirle-
rimizde gerçekleştirebileceğiz.

İlk olarak Klaus R. Kunzmann ta-
rafından dile getirilen geotasarım 
kavramı, Harward Üniversitesi 
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bilim insanı Carl Steinitz ve çalış-
ma ekibi tarafından kavramsal bir 
çerçeveye oturtulmuş ve uygula-
ma prosedürleri geliştirilerek aka-
demik camiaya duyurulmuştur. 
Steiniz’in önermiş olduğu meto-
doloji iki bölüm ve altı aşamada 
yürütülen, her aşamada bir önce-
ki aşamanın tartışıldığı uygulama 
adımlarından oluşmaktadır. Meto-
doloji, klasik akademik yaklaşım-
lardan farklı olarak, imara açılacak 
ya da tasarıma alınacak alanlar için 
en uygun yer arayışından vazgeç-
mekte, bunun yerine tasarımdan 
etkilenecek tüm paydaşların ken-
dileri için önemli bir anlayışı sis-
temde ifade etmesine olanak sağ-
layarak, bir sistemdeki değişikliğin 
diğer sistemleri nasıl etkilediğini 
belirlemeyi hedeflemektedir. Ko-
nusunda uzman kişilerin görüş-
lerinin dikkate alındığı, katılımcı 
ve ortak çalışmayı mümkün kılan 
uygulama metodolojisi, planlama 
ya da tasarımla gerçekleştirilecek 
şehre yönelik dokunuşların karar-
larının sadece tek elden çıkması-
nı önleyerek, dokunuşun çoğulcu 
bir anlayışla ortaya çıkmasını sağ-
lamaktadır. Steinitz’in Geotasa-
rım metodolojisi incelendiğinde 
ilk üç prosedür, değişiklik yapıl-
ması planlanan şehir ya da bölge-
ye ilişkin mevcut durumun değer-
lendirme sürecini içermektedir. 
Bu anlamda metodoloji, mekânsal 

problemleri çözme amaçlı gelişti-
rilen coğrafî bilgi sistemlerinden 
yaralanmaktadır (Erdoğan ve As-
lan, 2018). İlk aşama şehrin ya da 

tasarıma konu yerleşkenin model-
lenerek anlaşılabilirliğinin sağlan-
ması üzerinedir. Bu aşamada şehri 
oluşturan sistemler tanımlanmak-
ta, ölçülmekte ve CBS’de kullanılan 
tabakalandırma ile modellenmek-
tedirler. İkinci aşamada sistemler 
arası ilişkiler, her sistemin uzma-
nı disiplinlerin katkısıyla tanım-
lanmakta ve tabakalar yardımıyla 
ifade edilmektedir. Üçüncü aşama, 
tüm sistemleri temsil eden taba-
kalar kullanılarak şehrin ya da yer-
leşkenin nasıl değiştirilebileceği-
nin belirlenmesi aşamasıdır. Bu 
aşamada şehirde ya da yerleşim 

alanlarında yapılacak tasarımlar-
da gerçekleştirilecek sistemlerdeki 
değişikliklerin gerektirdiği kriter-
ler, tâbi olduğu disiplinin uzman-
larınca diğer disiplinlerden ba-
ğımsız olarak belirlenmekte ve bu, 
değişiklik düşünülen tüm sistem-
ler için ayrı ayrı gerçekleştirilmek-
tedir. Bu aşamadan sonraki kritik 
aşama sistemlerde yapılması plan-
lanan tasarımların diğer sistemleri 
nasıl etkileyeceğinin belirlenmesi 
sürecidir ki, karar alma anlamın-
da sonuçları da etkileyen en kri-
tik aşama burasıdır. Geotasarım 
metodolojisinden farklı olarak de-
rin tasarım olarak adlandırdığımız 
bu anlayışta, STK’ların ve gönül-
lülerin önceki bölümlerde değini-
len sebeplerden ötürü tercihlerinin 
dikkate alınmasını öngördüğü-
müzü belirtmiştik. Bu aşamada 
STK’ların ve gönüllülerin tercihle-
rinin dikkate alınması kararların 
alınması anlamında yöneten yöne-
tilen ayrımını kaldırmakta STK’la-
rın yönetimsel tercihlerini bizzat 
işleyişe sokarak etkileşimli yöne-
tişimi şehir yaşamına sokmakta-
dır. Bu aşamadaki son üç prose-
dür STK’ların da görüşleri sisteme 
entegre edilerek yerleşim ortamı-
nın nasıl olması gerektiği ile ilgi-
li müdâhale sürecini içermektedir; 
başka bir deyişle bu prosedürlerde 
belirlenen içeriğin nasıl değiştirile-
bileceği, önceliklerin neler olduğu 
ve bu önceliklere göre değişimlerin 
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ne gibi potansiyel sonuçlar doğu-
rabileceği ve nihaî sonuçta içeriğin 
değiştirilmesinin sonuçlarının net 
ve şeffaf olarak ortaya konulması-
dır. Bu aşamada, şehrin geleceği-
nin tasarlanmasında alternatif se-
naryolar da oluşturulmakta, karar 
vericiler ve diğer paydaşlar bu al-
ternatif senaryolar üzerinde alter-
natiflerin etkilerini de görerek ka-
rar vermektedir (Erdoğan ve Aslan, 
2018). Bu noktada bu yapıda, po-
litika, değerler, STK ve şehirlilerin 
şehrin geleceğine yönelik tasarım-
larda şeffaf olarak karar verme sü-
reçlerine dâhil edilmesi sağlanmış 
olmaktadır. Derin tasarım kavra-
mı tüm bu aşamaları içermekte ve 
daha sürdürülebilir bir gelecek için 
sisteme müdâhale adına uzman 
disiplinlerle beraber yaşayanların 
da düşünce ve isteklerinin dikka-
te alındığı hızlı ve uyarlanabilir bir 
süreç sağlamaktadır. 

Sonuç ve Öneriler
‘Ümran’ kelime olarak ‘Ömrü olan’ 
anlamına gelir. İmar da ‘ömür’ ve 
‘ümran’ kelimeleri ile aynı kökten 
olup, ‘bir şeyin ömrünü uzatmak’ 
anlamında kullanılır. Belirttiğimiz 
üzere, medeniyetin özünde insan 
vardır, medeniyetin temel işlevi in-
sanın kendi potansiyelini ve dün-
yayı yeniden yorumlayıp sürekli 
olarak yenilenmesi ile ömrün uza-
tılmasıdır. İmar da bu şehirler için 
yapılırken, ümran da ise insanı, 

zamanı ve mekânı bir arada kılan 
tüm unsurların yenilenmesi sonu-
cu canlılık kazandırmak sûretiyle, 
medeniyetlerin ömrünün uzatıl-
ması olarak geçekleştirilir. Mede-
niyetin özünde insan olması ha-
sebiyle, insanla bütünleşen inanç, 
anlayış ve davranışlar medeniye-
te doğrudan şekil verir. İnsan ke-
limesinin ünsiyet ve nisyan keli-
meleri ile aynı kökten geldiği ifade 
edilir. İnsan ünsiyet ile tanımlan-
dığında, fıtratını, yani hamuru-
nu oluşturan Allah hakîkatini bi-
len bir nefsî işaret eder. Bu durum, 
kendi ve kendi dışındaki varlıkları 
doğru anlamlandırarak halîfetul-

lah vasfı ile yaşanabilir. İnsan nis-
yan ile tanımlandığında bu algısını 
ve vasfını unutması ile ele alınır ki, 
onun bu hâli dünyaya indirilen hâ-
lidir. Asıl hedefi ve gayreti ünsiyete 

ulaşmak olan insan ile nisyan hâli-
ni doğal ve normal kabul eden in-
san arasında, düşünce, davranışlar, 
hayat tarzı ve eserler açısından bü-
yük farklar vardır. Medeniyetleri 
ayıran ana fark da budur. İnsanın 
sadece ünsiyet hedefi ve gayreti 
içinde bulunacağı, nisyana hiç düş-
meyeceği söylenemez. Benzer ola-
rak medeniyetler için de böyledir. 
Bu anlamda medeniyet tasavvuru-
muz mekâna şekil vermesi açısın-
dan şehirler, mekân kelimesiyle de 
kökteş olan, onları imar etme anla-
mında bir imkân ve temkin alanla-
rı olarak karşımıza çıkar (Barkçin, 
2018). Bu anlamda şehirleri yönet-
me ve şekil verme imkânı, temkin-
li yönetilecek bir süreçtir. Bu tem-
kinin sınırlarını belirleyen kriter, 
halîfetullah vasıflı insan olarak, 
yeryüzünü emanet ve mescid ola-
rak görmektir. 

Şehir ölçeğinde belirttiğimiz bu 
doğru algı ve davranış modeli-
nin yanında, bu davranış modeli-
ni hayata geçirecek toplumsal bir 
güç vardır ki, İbn Haldun buna asa-
biyet adını vermektedir. Bu anlam-
da her medeniyeti harekete ge-
çiren toplumsal güç kaynakları 
vardır. İslâm toplumunda Peygam-
ber Efendimiz (s.a.v.) ile birlikte 
i’lây-ı kelimetullah, asabiyetin te-
meli olmuş, diğer kaynaklar ya câ-
hiliye olarak ortadan kaldırılmış ya 

Medeniyet 
tasavvurumuz mekâna 
şekil vermesi açısından 

şehirler, mekân 
kelimesiyle de kökteş 
olan, onları imar etme 

anlamında bir imkân ve 
temkin alanları olarak 

karşımıza çıkar.

Savaş Ş. Barkçin
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da Sünnetullahla uyumlu aslî hâli-
ne konumlandırılmışlardır. Asabi-
yet toplumlar arasında devletlerin 
kurulma sebebi iken, asabiyet ba-
ğının zayıflaması ise yıkılma sebe-
bidir (İbn Haldun, 2018). Toplam-
sal enerjisini din anlayışı ve bunun 
doğrultusundaki i’lây-ı kelimetul-
lahtan alan medeniyetimiz, sürdü-
rülebilir şehirlerin imarında yani 
ümran anlayışında mahalle vakıf, 
lonca, dergâh gibi unsurlarıyla sivil 
topumu şehir yönetiminde etkile-
şimli bir zemine oturtmuş, bu an-
layışları güncel araçlarla yenileye-
rek sürdürülebilirliğini sağlamıştır.

Bu anlamda, son iki yüzyıldır top-
lumumuzda bozulan algıyı ve bağ-
lı olarak şehirleri düzeltmek adına, 
birçok alanda olduğu gibi, yenilen-
mek ile karıştırılan başkasını taklit 
ederek sûretâ yenileşme yanılgısı 
söz konusu olmuştur. Yenileşme, 
yenilenme gibi olmayıp evrensel 
genel doğrularından köken alan ol-
guların yenilenmesi değildir, bizim 
için yeni olan bazı araçların haya-
ta geçirilmesidir (Barkçin, 2018). 
Yenilenmede ise Tevhid’e ait de-
ğerler olan evrensel genel doğrula-
rın dünyayı takip ederek zamanın 
ruhu ile sentezlenip özümsen-
mesi, kendi güç kaynaklarımızın 

yenilenmesi söz konusudur. Ye-
nilenme ile oturmuş, hatta ha-
yat tarzı hâline gelmiş bazı âdet 
ve araçları dünya ile birlikte ne-
fes alan bir Tevhid idrâkiyle tek-
rar gözden geçirerek yaşantımıza 
sokmak mümkün olur. Bu süreçte, 
şehir yönetiminin sürdürülebilirli-
ği ile ilgili öne sürdüğümüz derin 
tasarım, medeniyetimizin ömrünü 
uzatmada ve şehirlerimizi imar et-
mede etkin bir araç olacaktır. Şe-
hirleri, dolayısıyla yaşantımızı ve 
medeniyetimizi şekillendirirken 

tabiatı anlayarak uyumlu kararlar 
vermeyi sağlayan geotasarım me-
todolojisi önem arz etmektedir. 

Medeniyetin sürdürülebilirliğini 
sağlamak adına alıcı olmak, fakat 
aldığını özgün bir bakış ve tutumla 
harmanlayıp sentezlemek ve ken-
dine has kılmak adına önerdiğimiz 
derin tasarım kavramının uygula-
nabilirliğini sağlanması ise daha 
önemlidir. Bu anlamda, derin tasa-
rım anlayışına dayanan bir yöneti-
şimin toplumumuzda yüzyıllardır 
yaşandığını anlamak hiç zor değil-
dir. Selçuklu imâretleri, Osmanlı 
vakıfları, kadim mahallelerde he-
men her sokak başında görebildi-
ğimiz sosyal ve mânevî terapiyle 

Toplamsal enerjisini 
din anlayışı ve bunun 

doğrultusundaki 
i’lây-ı kelimetullahtan 
alan medeniyetimiz, 

sürdürülebilir şehirlerin 
imarında sivil toplumu 

şehir yönetiminde 
etkileşimli bir zemine 

oturtmuştur. 

İbn Haldun

Divriği Ulu 
Camii ve 

Darüşşifası, 
Sivas



görevli tekkeler, Tanzîmat sonra-
sı teşekkül eden cemiyetler, güç-
lü birer sivil toplum inisiyatifidir. 
En önemlisi, toplumumuz, her bi-
ri bir gönüllü kuruluş gibi yaşayan, 
insanları cinsiyetine, inanışına, 
milliyetine ve hayat tarzına göre 
bölmeyen, sadece insanları değil, 
tüm çevresel paydaşları düşünen, 
önemseyen ve bunu sürdürülebilir 
bir metot hâline getiren irfan sahi-
bi bir toplumdur. Bu, Dinçer ve ar-
kadaşlarının çalışmasında yer alan, 
Bursa’da mahalle halkının tüm de-
taylarıyla mahallenin statiğini ve 
dinamiğini inşâ edişini anlatan 
anekdotlarda da görülebilir (Din-
çer ve diğerleri, 2014). 

Anlıyoruz ki, Medine ile başlayan 
ve tamamen gönüllülüğe daya-
nan Muhammedî şehir konsepti, 
muhâtabını kendi gibi gören etkile-
şimli bir değerler sistemini şehrin 
merkezine yerleştirmiştir. Ve yine 
anlıyoruz ki, bu değerler sistemi 
geliştirilebilir, güncellenebilir özel-
likte olup şeffaftır, bireyi, cemaati 
ve hem sosyolojik hem de yönet-
sel hiyerarşik yapıyı koruyucu, ge-
liştirici hassasiyettedir. İnsan ha-
yatının devamında ritmik, uyumlu 
bir kalp nasıl zarûrî bir ihtiyaç ise, 
toplum için de sürdürülebilir uyum 

öyledir. Bu ise ancak fıtrata uygun 
bir düzen ile mümkündür. Bu an-
lamda sadece fıtrata uygun yapı-
lan işler sürdürülebilir nitelik taşır-
lar. Derin tasarım, sadece insanları 
değil, tüm çevresel paydaşları dü-
şünen, önemseyen ve bunu sür-
dürülebilir kılan Sünnetullaha uy-
gun bir anlayışı mümkün kılan ve 
toplumun motoru konumundaki 
sivil toplumları da şehir yönetimi-
nin merkezine yerleştiren, istişâre-
ye dayalı bir metodoloji ortaya koy-
maktadır. 

Anlıyoruz ki, Medine ile 
başlayan ve tamamen 
gönüllülüğe dayanan 

Muhammedî şehir 
konsepti, muhatabını

kendi gibi gören 
etkileşimli bir 

değerler sistemini 
şehrin merkezine 

yerleştirmiştir.
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Mesut DÜNDAR

Sosyal Akıl Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

BELEDİYELERDE SOSYO-KÜLTÜREL HİZMETLERDE

SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARININ ROLÜ

DENEME



ültür, her ülke için 
esas kamu hizmet-
lerinin içinde ilk 
sıralarda yer alan 
önemli hizmet tü-
rü olarak bilin-
mektedir. Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, bu görevle-
rin yerine getirilmesinde, hizmet-
te verimi artırmak, hızı artırmak, 
halkın katılımını sağlamak gibi 
belli amaçlarla, diğer kamu kuru-
luşları ile iş birliğinde bulunmak 
ve bazı görevleri onlara yaptırmak 
durumundadır. Bu hizmet türle-
rinde en etkili ve yararlı olabilecek 
kuruluşlar da yerel yönetimlerdir. 
Türkiye’de kültür ve sanatla ilgi-
li hizmetler merkezî yapıda deği-
şik kuruluşlarca yürütülmektedir. 
Bu hizmetler ilk önce Millî Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde iken, daha 
sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı 
içinde ayrı bir müsteşarlık olarak 
örgütlenmiş ve son olarak 24 Ocak 
1989 tarih ve 354 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnâme ile Kültür 
Bakanlığı oluşturulmuştur.1

5216 sayılı Büyükşehir Belediye-
si Kanunu’nun 7. maddesi v ben-
dine göre; büyükşehir belediyesi-
nin görev, yetki ve sorumlulukları: 

Sağlık merkezleri, hastaneler, gezi-
ci sağlık üniteleri ile engelliler, yaş-
lılar, kadınlar, gençler, yetişkinler 
ve çocuklara yönelik her türlü sos-
yal ve kültürel hizmetlerin yürü-
tülmesi olarak sayılmaktadır. Bu 

K

Sivil toplum, kişisel özgürlüğün arttığı, 
katılımın genişlediği alandır.

Giriş
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hizmetlerin geliştirilmesi ve bu 
amaçla sosyal tesisler kurulması, 
meslek ve beceri kazandırma kurs-
ların açılması gerekmektedir. Bü-
tün bu hizmetlerin yürütülürken 
üniversiteler, yüksek okullar, mes-
lek liseleri, kamu kuruluşları ve si-
vil toplum kuruluşlarıyla iş birliği 
gerekmektedir. Büyükşehir beledi-
yelerinin sivil toplum ile iş birliği 
mekanizmaları ise belirsizdir.2

1. Yerel Yönetimler 
ve Kültür Hizmetleri 
Yerel yönetimler, kültürel alanda-
ki görevlerin ve hizmetlerin yerine 
getirilmesinde ve özellikle kültürel 
eserlerin muhâfaza edilmesinde, 
uygun kararları alabilecek ve on-
ları koruyabilecek yetkili merciler 
olmaktadır. Bununla beraber yerel 
yönetimlerin bu alandaki yetkileri 
ve mâlî olanakları sınırlıdır. Kültü-
rel görevlerin yerine getirilmesinde 
en önemli etken halkın bilinçlendi-
rilmesi, kültür politikaları oluştur-
mada katılımının sağlanmasıdır. 
Yerel yönetimler bu konuda birinci 
derecede etkili olabilecek kuruluş-
lardır. Kültür hizmetlerinin çoğu 
merkezî yönetim ile yerel yönetim-
lerin birlikte yürüttüğü hizmetler 
grubu içerisinde bulunmaktadır. 
Sosyokültürel çalışmalar sadece 
yönetimlere özgü olmayıp, kamu 
yönetimi dışında yer alan bireyler, 
özel konumdaki kuruluşlar ve sivil 

toplum kuruluşları tarafından da 
gerçekleştirilmektedir. Belediyeler, 
kanunların sağladığı görev ve yet-
kiler kapsamında, kentlilerin kül-
tür ihtiyaçlarını gidermeye yöne-
lik farklı hizmetler sunmaktadır. 

Bahsedilen hizmetleri halk eğitimi 
hizmetleri, kültür ve sanat hizmet-
leri ve örgün eğitim ve öğretime 

destek hizmetleri olarak sınıflan-
dırmak mümkündür.3 

Bireyin ve toplumun karşılaştığı 
sorunların önemli bir bölümü in-
san faktöründen kaynaklıdır. Çev-
re kirliliğinden teröre, açlık ve has-
talıktan savaşlara kadar bir sürü 
sorun, insanların bilinçli ya da bi-
linçsiz olumsuz davranış ve tu-
tumlarının sonucu ortaya çıkmak-
tadır. Kültür etmeni de insanın 
yetişmesinde ve toplumun şekil-
lenmesinde etkin olan önemli fak-
törü oluşturmaktadır.4

Toplumdaki kültür ihtiyacı, yerel 
düzlemde daha etkin, daha verimli 
şekilde karşılanabilecek nitelikte-
dir. Yerel yönetimler, kültür gerek-
sinimlerini karşılamak amacıyla 
yerel toplumun değer yargılarını, 
geleneklerini geliştirmek işlevini 
yüklenebilir durumdadır. Büyük-
lüklerine, ekonomik olanaklara 
göre, bazı farklılıklar olmakla bir-
likte, yerel yönetimler, her aşama-
daki kültür kurumlarıyla ilgili bazı 
sorumlulukları, yerel halkın des-
tek ve katkılarını da sağlayarak da-
ha nitelikli biçimde karşılayabilir. 
Yerel yönetimlerin seçimle işbaşı-
na geçmiş yöneticileri, vatandaş-
ların kültür politikaları kapsamın-
daki istek ve talepleri karşısında, 
merkezî yönetimin taşradaki atan-
mış yöneticilerinden daha duyar-
lı davranabilirler. Ayrıca yerel yö-
netimlerin kültürle ilgili görevler 
ve sorumluluklar yüklenmesi du-
rumunda, kâr konusu olmaktan 

Belediyeler, kanunların 
sağladığı görev ve 

yetkiler kapsamında, 
kentlilerin kültür 

ihtiyaçlarını gidermeye 
yönelik farklı hizmetler 

sunmaktadır.



çıkarıldığı için kültür hizmetleri-
nin topluma ve bireylere mâlî yükü 
azalacaktır.5

Belediyelerin kanunların olanak 
sağladığı ölçüde yerine getirdi-
ği kültür-sanat faaliyetleri şöyle 
özetlenebilir6:

a-) Kültürel ve sanatsal şenlikler 
düzenlemek, 

b-) Şenlikler, konferanslar, açık 
oturumlar, meslek ve bece-
ri kursları, dinletiler, sergiler 
düzenlemek, 

c-) Tiyatro sanatına uygun ku-
rumlar kurmak, 

d-) Halk oyunlarının ve türküleri-
nin kümelerini oluşturmak,

e-) Kütüphane ve okuma odaları 
kurmak, 

f-) Ören yerleri, kent müzeleri 
açmak, 

g-) Sanat ve kültürle ilgili yarış-
malar düzenleyerek ödüller 
dağıtmak,

h-) Halka, gençlere, çocukla-
ra yönelik dergiler, kitaplar 
yayımlamak,

i-) Belediye toplum ve kültür evle-
ri açarak eğitsel ve kültürel et-
kinlikleri özendirmek, 

j-) Gazete, kâğıt bağışlama kam-
panyaları ile çocuklar için kitap 
defter yaptırmak,

k-) Gençlerle ve çevre dene-
timi temizliği etkinlikleri 
düzenlemek, 

l-) Biçki-dikiş, nakış, el sanatları 
kursları açmak vb.

2. Sivil Toplum 
Kuruluşları ve Türkiye
Sivil toplum, devlet, ekonomi ve 
aile üçgeninde kalan toplum so-
runlarını çözmeye dönük kendili-
ğinden meydana gelen bir kamu-
sal alandır. Devlet ve sivil toplum 
kuruluşları arasında meşrû ve kar-
şılıklı saygıya dayalı bir zemin var-
dır. Bundan dolayı sivil toplumu, 
devletin ticârî, yönetsel, hukukî 

ve kültürel organlarının dışında-
ki alanda oluşan dernek, vakıf, si-
vil girişim, platform, ilişki ağı vb. 

yapılar ve etkinlikler olarak da 
tanımlayabiliriz. 

Sivil toplum kuruluşları, resmî ku-
rumlar dışında ve bağımsız olarak 

faaliyet gösteren politik, sosyal, 
kültürel, hukukî ve çevresel hedef-
leri doğrultusunda lobi çalışmala-
rı, eylemleriyle çalışan, üyelerini 
ve çalışanlarını gönüllülük yoluyla 
alan, kâr amacı gütmeyen ve bağış-
lar veya üyelik ödemeleri ile gelir 
elde eden kuruluşlardır. Sivil top-
lum kuruluşları meslek kuruluşu, 
oda, sendika, vakıf ve dernek adı 
altında hizmet eder.7 Özellikle kâr 
amacının güdülememesi ve bürok-
rasiden uzak bir yapıda olması, si-
vil toplum kuruluşlarının daha 
özerk ve rahat çalışmalar yapabil-
mesine olanak tanımaktadır.8

Sendika, dernek, vakıf ve gönül-
lü sivil toplum kuruluşlarının ör-
gütlenme şekli ve faaliyet alanları 

Sivil toplum, devlet, 
ekonomi ve aile 

üçgeninde kalan toplum 
sorunlarını çözmeye 
dönük kendiliğinden 

meydana gelen bir 
kamusal alandır.
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çeşitlilik göstermektedir. Sivil top-
lum kuruluşları yerel ve lokal bo-
yutta örgütlendikleri gibi ulusal 
ve uluslararası yapılanmaya da gi-
debilmektedir. Sivil toplum kuru-
luşlarının etkinlik alanları eğitim, 
çevre, kentsel ve kırsal kalkın-
ma, sağlık, sosyal hizmetler, tek-
nik yardım ve danışmanlık, barı-
şın sağlanması ve insan haklarının 
korunması gibi geniş bir yelpazeye 
yayılabilmektedir.

Cumhuriyetle birlikte, Osman-
lı’dan merkeziyetçi gelenek ve 
bir ölçüde de sivil toplum mira-
sı devralınmıştır. Tek partili dö-
nemi takip eden 1950’li yılların 
başlarında sivil toplum yeniden 

hareketlenmeye başlamıştır. 1980 
sonrasında bu konuda kayda de-
ğer bir gelişme meydana gelmiş-
tir. İçişleri Bakanlığı bünyesin-
de yer alan Sivil Toplumla İlişkiler 
Genel Müdürlüğü güncel verile-

rine göre Türkiye’deki faal dernek 
sayısı 114.545 iken, Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü’nün 17.07.2018’de 

yayımladığı vakıflarla ilgili istatis-
tiklere göre Türkiye’deki vakıf sa-
yısı 5.586’dır.  Bu rakam, sosyal 
yardımlaşma ve çevre sahasında-
ki vakıflarla, yeni kurulan vakıf-
ları da içermektedir. Türkiye’deki 
STK’lar farklı alanlarda hizmet et-
mektedir. Bunlar arasında yoksul-
luk seviyesinin azaltılması, eğitim, 
sağlık hizmetleri, aile planlaması, 
çevre ve ekoloji, kültürel, etnik ve 
dinî değerlerin teşviki, meslekî ve 
profesyonel grupların bir araya ge-
tirilmesi; kültür merkezleri, cami-
ler, okullar ve nâdiren hastanele-
rin kurulması için fon toplanması 
bulunur.9

Özellikle İkinci Dünya Savaşı bi-
timinde devletler, sanayinin ge-
lişmesiyle de bölgesel kalkınmaya 
önem vermiş ve ülke topraklarının 
üstünde eşitsizliği ortadan kaldır-
mak amacıyla bölgesel kalkınma 
politikalarını gerçekleştirmek is-
temişlerdir. Bölgesel kalkınmada 
yalnızca merkezî hükûmetin ça-
lışmaları yeterli olmamakta, sivil 
toplum kuruluşlarının faaliyetleri-
ne ve gönüllü faaliyetlerine de ih-
tiyaç duyulmaktadır. Sivil toplum 
kuruluşları, yer aldıkları bölgenin, 
sosyal ve kültürel, ekonomik açı-
dan kalkınması için önemli çalış-
malar organize edebilmektedir.10

Sivil toplum, kişisel özgürlü-
ğün arttığı, katılımın genişlediği 
alandır. Sivil toplumun, sistemin 
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alandır.



demokratik yönde ilerlemesi için 
önemli katkılar sunduğu anlaşıl-
maktadır. Halkın istek ve taleple-
rinin yönetime ulaşmasının ara-
cı olarak sivil toplum kuruluşları, 
demokratik bilincin oluşmasında 
önemli rol oynamaktadır. Yerel hal-
kın karar sürecine katılımı ile bir-
likte, demokrasi algısı gelişmekte 
ve ortak bir bilinç oluşabilmekte-
dir. Bundan dolayı, yerel halk, ken-
di tercihlerini oluşturabilmekte ve 
kendini ilgilendiren konularda yö-
netimde söz sahibi olabilmektedir. 
1980 sonrasında demokratik siya-
sal katılım açısından dünyadaki ve 
ülkemizdeki gelişmeler, STK’ların 
değerini artırmış ve bu kuruluşları, 
yerel yönetimlerle birlikte, demok-
rasinin önemli unsurlarından biri-
si yapmıştır.

Yönetimlerin demokratikleşmesi 
sürecinde gittikçe önemli aşamalar 
kaydedilmektedir. Özellikle iki bin-
li yılların sonunda, küreselleşme-
nin artan hızı, ekonomik, siyasal, 
sosyo-kültürel değişimlere yol aç-
mıştır. Bu değişimlere paralel ola-
rak, teknolojik gelişmeler, dünyayı 
küçültmekte ve görüş alışverişini 
kolaylaştırmakta; ulusal ve yerel 
boyutta kişilerin ve kurumların ka-
mu faaliyetlerine yönelik talepleri-
ni artırmaktadır. Yerelde halka en 
yakın yönetim birimleri olarak hiz-
met veren yerel yönetimlerin et-
kililik düzeyleri; demokrasi ve ka-
tılımı gerçekleştirme dereceleri ile 
değerlendirilmektedir. 

Halkın istekleri hususunda daha 
fazla bilgi sahibi olan yerel yöne-
timlerin demokratikleşme süreci, 
hizmetlerin halka yakın yönetici 
birimler tarafından yerine getiril-
mesi yerelde bulunan sivil ve sivil 
olmayan tüm örgütlerin iş birliğini 
gerektirmektedir. Bu iş birliği, ye-
rel halkın veya onları temsil eden 
sivil toplum kuruluşlarının ka-
rar alma süreçlerine katılımıyla 
gerçekleşecektir.

Yerel yönetimler ile sivil toplum 
kuruluşlarının etkileşimi belir-
li bir demokrasi birikimiyle oluş-
maya başlamış ve gelişmiştir. Sivil 

toplum kuruluşları, kendi etkile-
şim alanlarında merkezî ve yerel 
yönetim kuruluşlarının ulaşama-
dıkları paydaş sorunları tespit et-
me tanımlama ve sorun çözme gi-

bi görevlerini yerine getirmekte ve 
böylece bulundukları yörede ka-
muoyunun faydasına varlıklarını 
sürdürebilmektedirler.

Sonuç
Sivil toplumun faaliyet sahasının 
kapsamı hususunda tam bir an-
laşma olmamakla birlikte, devletin 

dışında bir alan olduğu genel olarak 
kabul edilmektedir. Bundan dolayı 
sivil toplum, kamusal alanda faa-
liyet gösteren, özerk, gönüllülük 
esasına dayanan, çoğulcu bir yapı-
ya sahip olan ve birey devlet ilişki-
sini sağlayan sosyal topluluklardan 
meydana gelen bir ara alan olarak 
tanımlanabilir. 20. yüzyıldan itiba-
ren birçok alanda önemli etkinlik-
ler yürüten sivil toplum kuruluş-
ları, özellikle eğitim, sağlık, sosyal 
yardım, çevre ve kültürel konular-
da başarılı çalışmalar yapmışlar-
dır. Devletin yetersiz kaldığı alan-
larda görülen sorunlara çözümler 
üreten STK’lar, demokratikleşme-
ye ve katılımcılığa hizmet etmek-
tedirler. Yerel ve bölgesel kalkın-
manın aktörleri de yine STK’lardır. 
Gerek dünyada gerekse ülkemizde 
sivil toplum kuruluşlarının mikta-
rı ve çalışma alanları oldukça fazla-
dır. Ancak yine de yeterli seviyede 
olmadığı söylenmektedir. Ülkemiz 
tarafından baktığımızda, sayıları 
ve çalışmaları Avrupa’ya göre daha 
düşüktür. Küreselleşmenin gide-
rek artan etkisiyle devletin hizmet 
alanının genişlemesi ve Avrupa 

Sivil toplum, kamusal 
alanda faaliyet gösteren, 

özerk, gönüllülük 
esasına dayanan, 

çoğulcu bir yapıya sahip 
olan ve birey devlet 

ilişkisini sağlayan sosyal 
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tanımlanabilir.
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Birliği üyeliği süreci, ülkemizde si-
vil toplum kuruluşlarının önemini 
daha da artırmıştır.

Sivil toplum kuruluşları, bu alan-
daki etkinliklerle hem demokra-
sinin kuvvetlenmesine, halkın iç-
selleştirmesine, hükûmet ve özel 
alanların içinde bulunduğu siste-
min çalışmasını sağlar. Kamu yö-
netiminin demokratik biçimde et-
kili ve verimli çalışmasına katkıda 
bulunur.

Belediyelerin sosyal alandaki işlev-
lerini artıran ve sosyal hayat içinde 
aktif hâle gelmelerini sağlayan iş-
levler gelişmiş ülkelerde daha çok 
gönüllü kuruluşlara ve özel teşeb-
büslere bırakılmıştır. Türkiye gibi 
sivil toplum kuruluşlarının yete-
ri seviyede gelişmediği, ara meka-
nizmaların etkisiz, devletin sos-
yo-ekonomik faaliyetlerinin zayıf 
olduğu ülkelerde yerel yönetim-
lerin sosyal belediyecilik görevini 
üstlenmeleri kaçınılmaz bir durum 
olarak görülmektedir. Sosyal bele-
diyecilik yalnızca beldedeki ihtiyaç 
sahiplerine maddî yardım yapmak 
anlamı da taşımamaktadır. Sos-
yal belediyecilikte temel amaç bel-
de halkını yardıma muhtaç olmak-
tan kurtarmak ve sosyal dokuya bir 
anlamda müdâhale ederek birey ve 
gruplarda ortaya çıkan değer ve 
davranış farkını azaltmaktır. 

Günümüzde üçüncü sektör olarak 
da adlandırılan sivil toplum ku-
ruluşları, toplumlar ve devletler 
adına hassas bir öneme sahiptir. 

Devletin toplum gereksinimleri-
ni karşılamada ve sorunlarını çöz-
mede yetersiz kalması ile STK’la-
rın her seviyedeki sorunlarla 
ilgilenmeleri ve çözeceği kanaati-
nin oluşması, sivil toplum kuru-
luşlarının sayısında ve faaliyet sa-
halarında hızlı bir artış meydana 
getirmiştir. Bu artışta, AB’ye giriş 
sürecinde sivil toplum kuruluşla-
rının önemli rol üstlenmeleri ve 
bu yönde yapılan çalışmaların bü-
yük etkisi olmuştur. AB üyeliği ön-
cesinde toplumun ve vatandaşla-
rın AB üyeliğine hazırlanmasında 
Türkiye’deki STK’ların önemli bir 
rolü bulunmaktadır. Bu süreçte 
STK’lar devlet mekanizmasındaki 
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çalışmaların bir tarafı hâline gel-
miştir. Bu demokratik ortamda 
STK’ların haklarını kullanabilecek-
leri güç, bilgi, deneyim ve donanı-
ma sahip olmaları gerekmektedir. 
STK’lar siyâsî, sosyal, ekonomik 

ve kültürel alanlarda varlık gös-
tererek üyelik sürecine katkıda 
bulunmuştur.

Türkiye’de belediye ile sivil toplum 
ilişkileri zayıf bir zeminde kurgu-
lanmıştır. Âdeta sivil toplum ile 

belediye ilişkisinin önüne geçmeye 
ya da en azından bu ilişkinin etkili 
bir ilişki olmasını engellemeye yö-
nelik düzenlemeler söz konusudur. 
Ortak hizmet projelerinin tanımı 
ve kapsamında olduğu gibi mevzu-
atta muğlaklık da söz konusudur. 
Sivil toplumun gelişmesi ve yerel 
yönetimlerde etkin olması yararlı 
görülüyor ve isteniyorsa mevzûat 

belediye sivil toplum ilişkilerini ge-
liştirecek şekilde yeniden düzen-
lenmesi, sınırlamalar azaltılması 
yararlı olabilecektir. 

Günümüzde üçüncü 
sektör olarak da 

adlandırılan sivil toplum 
kuruluşları, toplumlar 

ve devletler adına hassas 
bir öneme sahiptir. 
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ivil toplum, üzerin-
de çok tartışılan ve 
kendi içinde çeşitli 
aşamalar geçirerek 
günümüze değin 
ulaşan bir kavram-

dır. Kavram, kapsamlı tarihsel arka 
planı ve uzun yıllar boyu geçirdiği 
değişimler nedeniyle farklı biçim-
lerde tanımlanmaya ve anlaşılma-
ya uygun bir özellik taşımaktadır. 
Sivil toplum kavramına tarihsel 
gelişim süreç içerisinde çeşitli an-
lamlar yüklenmiştir. Bu anlamlar 
zaman içerisinde farklılaşmış ve 
kavramın ilk anlamı ile bugünkü 
anlamı arasında değişimler yaşan-
mıştır. Sivil toplum, bu özellikle-
ri ile sosyal bilimlerin en çok tar-
tışılan ve üzerinde çalışma yapılan 
kavramlardan biridir.1

Osmanlı İmparatorluğu’nun siyâ-
sî yapısı tek bir modelle ifade edi-
lemeyecek kadar karmaşık olsa da, 
en doğru nitelemenin “patrimonyal 

bürokrasi” olduğu söylenebilir.2 
Osmanlı Sultanları, bu patrimon-
yal mutlak otoritelerini, geniş bir 
bürokratik askerî örgüt yardımıyla 
kullanırlar. Bu örgütün üyeleri sa-
ray mensupları, devlet görevlileri 

ve ulemâdır. Onların dışında kalan 
tebaanın devlet yönetiminde hiç-
bir etkinliği yoktur.3 İki temel sınıf 
bulunmaktadır. Bunlar yöneticiler 
ve yönetilen kentli ve köylü reâyâ 
sınıfıdır.

S

Osmanlı’da dışarıdan birinin mahalleye gelip yerleşmesi de 
sanıldığı kadar kolay olmamaktaydı. Bu kişiye ya mahalle 
eşrafından birinin ya da imamın kefil olması gerekirdi.

1. Giriş
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Türkiye’de sivil toplumun izleri Os-
manlı Devleti’ne değin uzanmak-
tadır. Ancak Osmanlı Devleti’nde-
ki sivil toplum yapılanması farklı 
özellikler taşımakta ve yapı, işleyiş 
ve örgütlenme özelliği ile bağım-
lı sivil toplum unsurları olarak de-
ğerlendirilmektedir. Osmanlı Dev-
leti’ndeki bu sivil unsurlar merkeze 
bağlı kalmışlardır. Bu bağımlılık 
ekonomik, kültürel ve idârî temel-
lere dayanmıştır. Batı Avrupa’nın 
siyasal tarihindeki devlet otorite-
si karşısında nisbî özerkliğe sahip 
olan ve kendi değerleri üzerinde 
bir bütünsellik gösteren sivil top-
lum unsurları Osmanlı Devleti’nde 
görülememektedir.4

2. Kavramsal Çerçeve
Osmanlı’da sivil toplumun mev-
cut olup olmadığına yönelik tar-
tışmalar genellikle, ilmiye sınıfı 
(Ulemâ), hukuk sistemi, vakıflar ve 
meslek birlikleri (loncalar) üzerin-
den yürütülmektedir. Osmanlı’da, 
sivil toplumu teşkil eden unsurla-
rın mevcut olduğu, ancak bu un-
surların çeşitli temellerle merke-
ze bağlı olduğu temel tartışmalar 
arasındadır.5

Şerif Mardin, Türk siyasal düşünce-
sini çözümlerken çeşitli kavramla-
rı araçsallaştırarak çalışmalarında 

kullanmaktadır. Bu kavramlardan 
biri de “sivil toplum” kavramıdır. 
Mardin’e göre sivil toplum, Ba-
tı’dan aldığımız siyasetle ilgili kav-
ramlar arasında, ülkemizde en çok 
yanılgıya düşürenlerden biridir. Si-

vil toplum kavramının karşıtı, çoğu 
kez “askerî” toplum olarak algılan-
maktadır. Ancak, terimin vurgu-
su “Şehir Âdâbı” olduğu için karşı-
tı olsa olsa “gayrimedenî” olabilir. 
Sivil toplumdaki “sivil”in kökü şe-
hir hayatının beraberinde getirdi-
ği hakları ve yükümlülükleri ifade 
etmektedir.6

Sivil toplumu sadece devlet ile ya-
şanılan gerilimleri ön plana çı-
kararak yapılacak tanımlamalar 
Osmanlı’da sivil toplum kavramı-
nı aramamıza engel teşkil edebi-
lir. Şerif Mardin’in dikkat çektiği 
üzere sivil toplum, semantik ola-
rak şehir âdâbını karşılamaktadır.7 
O hâlde denilebilir ki sivil toplum 
kavramının zıttı ne devlet ne as-
kerî toplumdur, belki de sivil top-
lum, kentdaşların içinde yaşadık-
ları kente ilişkin sosyal, ekonomik 
ve diğer alanlardaki eylemlerine 
yön kazandıran bir dizi kodlar bü-
tünüdür. Bu kodlar, kent cemaati-
nin organize ve düzenli olarak ha-
reket etmesini8 sağlamaktadır. Bu 
kodların muhakkak merkezî idâ-
reye karşı reaksiyoner bir davranış 
geliştirmesi beklenmemeli, belki 
bu kodların sürekli bir şekilde kent 
ortamına nüfuz etmesi ve bunun 
sonucunda bir kent kültürünün ve 
kentli kimliğinin şekillenmesine 
ortam hazırlaması beklenmelidir.

İşte Osmanlı’da mahalle, kent kül-
türünün ve kentli kimliğinin şe-
killeneceği, Osmanlı kent toplu-
luğunun, sivil toplumun gönüllü 
birliktelik prensibini, toplumsal-
laşmasını sağlayacak, sakinlerinin 
mahalle kanununa riâyet etme-
siyle müşterek bilinci ortaya çıka-
racak bir kentsel yerleşim ünite-
sidir. Nüfustaki dalgalanmalara 
muvâzî olarak, mahallede ikâmet 
eden topluluklar artar, yeni mahal-
lelerin kurulmasına ihtiyaç doğar 
ve nihayet –mahallenin bulundu-
ğu şehrin merkeze uzaklığına gö-
re- mahalle ahâlisi daha özerk ha-
reket etmeye başlar.9 

Şerif Mardin’in sivil toplumu “me-
denilik” ve “gayr-ı medenilik” çer-
çevesinde ele almasından hareket-
le Yasin Aktay da  “sivil toplum”un 
İslâm’da Yunan’ı fazlasıyla aşan 
bir gerçeklik olduğunu ve Hz. Mu-
hammed (s.a.v.) tarafından oluş-
turulan ilk yerleşim biriminin “be-
deviliğin” karşıtı olacak şekilde 
“Medine” olarak isimlendirildiğini 
ifade etmektedir. Medine’yi, sivil 
bir yurttaşlık bilinci ve kültürü ya-
ratma projesi olarak ele almakta ve 

Osmanlı’da mahalle, 
kent kültürünün ve 

kentli kimliğinin 
şekilleneceği, Osmanlı 

kent topluluğunun, 
sivil toplumun gönüllü 
birliktelik prensibini, 
toplumsallaşmasını 

sağlayacak, sakinlerinin 
mahalle kanununa 

riâyet etmesiyle 
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Medine sözcüğünün kendisinin bi-
le sivil boyutlarla dopdolu olduğu-
nu ifade etmektedir.10 

Mardin’e göre; “Osmanlı toplum-
sal yapısında sivil toplum olgusu-
nun öğelerine rastlamak mümkün 
müdür?” şeklindeki bir soruya hem 
olumlu hem de olumsuz cevap ver-
mek mümkündür. Hem şerîatın 
garantilediği bir özel mülkiyet ala-
nının varlığı hem de özel hayatın 
“Örfî Sultanî”den uzak, bir çeşit 
masumiyetle korunmuş olarak ce-
reyan etmesi açısından sivil top-
lumun varlığından söz edebiliriz. 
Ancak devletin genelde loncalar 
özelde ise esnaf üzerindeki kontro-
lü ve bu öğeleri siyâsî alandan uzak 
tutması sivil toplumun varlığından 
söz etmemizi biraz zorlaştırıyor. 
Buna rağmen sivil toplumu sade-
ce Batılı anlamda düşünmediğimiz 
takdirde sivil toplumun Osman-
lı’da var olduğunu söylemek daha 
güçlü bir iddiadır.11

3. İstanbul Kadı 
Sicilleri Işığında 
Osmanlı’da Mahalle
Günümüzde olduğu gibi 19. yüz-
yılda da mahalle, şehrin en küçük 
yönetim birimi idi.12Osmanlı ken-
tinde mahalle, sosyal ve fizikî bir 
birimdir. Mahalle, birbirini tanı-
yan, bir ölçüde birbirinin davranış-
larından sorumlu, sosyal dayanış-
ma içinde olan kişilerden oluşmuş 
bir topluluğun yaşadığı yerdir. Os-
manlı çağındaki tanımı ile, aynı 
mescidde ibadet eden cemaatin ai-
leleri ile birlikte ikâmet ettikleri şe-
hir kesimidir.13 

Osmanlı şehri İslâm şerîatı ideali-
ne dayanan ve bu ideali yansıtan 
belirli bir fizikî ve sosyal organizas-
yona sahipti. Şehrin bir tarafında 
bedestan, ana çarşı, dükkânlar ve 
kervansaraylar ile ticarî sınaî bir 
bölgeye, diğer tarafında da yerel ca-
mi etrafında tanzim edilen mahal-
le topluluklarıyla bir yerleşim böl-
gesine ayrılması tamamen İslâmî 
kavramlara dayanmaktaydı.14

Geleneksel Osmanlı şehirlerinde-
ki mahalle; henüz sınıf ve statü 

farklarının biçimlendirmediği bir 
fizikî mekândır. Bir paşanın ko-
nağının karşısında, basit bir ev-
kaf kâtibinin aşıboyalı küçük evi, 
ilmiyye ricalinden bir efendinin 
kâşânesinin yanı başında mahalle 
su yolcusunun kulübesi bulunur. 
Bütün bu insanlar birbirleriyle 

hergün karşılaşır, etiket farklılıkla-
rına rağmen muhatap olurlar. Pa-
şanın vekilharcı ile müderrisin da-
madı, su yolcu ile evkafın küçük 
kâtibi aynı kahvehanede toplanıp 
görüşürler. 18. ve hatta 19. yüzyıl 
başlarında; büyük şehirlerin ma-
hallerinde bile toplumsal sınıflaş-
maya göre biçimlenmiş, belirgin 
bir mekân farklılaşması yoktur. 
Geleneksel mahalle, âdeta bir şeyh 
küşteri meydanı, yani karagöz per-
desi gibidir. Orda dinsel farklılık 
dışında imparatorluğun her sınıf 
ve her bölgesinden insanlar belirli 

kurallar ve etiket çerçevesinde bir-
likte yaşarlar. Mahalle mescidi ve 
kahvehane bir toplantı ve tartışma 
mahallî olup, kamuoyunun oluştu-
ğu yerlerdir.15

İmamlar, beş vakit namaz kıldır-
mak, ölenler için gerekli dinî işlem-
leri yapmanın yanı sıra, mahallele-
rin güvenliği, huzurun sağlanması 
gibi işlerle de ilgileniyorlardı. Özel-
likle evlerde sazlı sözlü toplantı-
lar yapılıp içki içilmemesi gibi, so-
kakların temiz tutulması için halkı 
uyardıkları da görülmektedir. Ba-
zı şehirlerde yöneticiler ve kadılar, 
imamları mahallelerinin temizli-
ğinden sorumlu tutmakta idiler.16 
Mahalle imamlarının Osmanlı’da 
mahalle örgütünde başat bir rol 
üstlendiği görülmektedir. İmamın, 
merkezle yerel arasında mûteber 
bir ara kademe olduğu aşağıdaki 
kadı sicilinden anlaşılmaktadır 17:

Cafer b. Hüsam’ın karısı, amcasının 
kızı ve cariyelerinin iyi insanlar ol-
duklarının ispat edilmesi Vech-i tah-
rîr-i hurûf oldur ki Fahrü’l-emâcid 
ve’l-ekârim Ali Bey hazretleri câni-
binden gelen hâslar subaşısı olan Ab-
durrahman Çelebi meclis-i şer‘a gelip 
nefs-i Üsküdar’da Mirahor  mahalle-
sinde sâkin olan Cafer b. Hüsam nâm 
kimesnenin hâtunu Hanife bt. Ha-
san Bey ve mezbûrenin ammisinin 
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ümmü’l-veledi olan Hümâ bt. Abdul-
lah ve câriyeleri Kâmile ve Müyesser 
ve Rânâ nâm hâtunlarının keyfiyet-i 
ahvâl [i] mahalle-i mezbûre ahâlîsin-
den istifsâr olunmasın taleb eyledik-
lerinden mezbûrânın ahvâli istifsâr 
olundukda  mahalle-i mezbûre  imâ-
mı olan Tâceddin Halîfe b. Ali ve sâir 
ahâlîsinden Halil b. Mustafa ve Ka-
sım Bey b. Abdullah ve Mehmed b. 
Ali ve Mehmed b. Şaban ve Yunus b. 
İlyas nâm kimesneler şöyle haber ve-
rip dediler ki mezbûrân hâtunlar dört 
yıl mikdârı dâire-i  mahallemizdedir 
mestûre hâtunlardır yaramazlıklarını 
görüp ve istimâ‘ etmedik ve mezbûrân 
câriyeler dahi bundan giden câriyeler-
dir deyu hâtunlarımız haber verdiler 
ammâ hâtunları kendimiz bi-şahsihâ 
biliriz iyi hâtunlardır dedikleri alâ mâ 
hüve’l-vâkı‘ gıbbe’t-taleb kayd-ı sicil 
olundu. Tahrîren fî evâsıtı şehri Zil-
hicceti’ş-şerîfe min şuhûri sene 970.

Mahalle içinde mahallelinin kefil 
olmadığı kişilerin ikâmetine izin 
verilmemekte, mahalle halkının iz-
ni olmadan mahalle sınırları için-
de herhangi bir faaliyet icrâ edil-
memekte, dükkân açılması, inşaat 
yapılması gibi konularda mahalle-
linin rızası aranırdı. Mahallede gö-
rev yapan resmî görevliler ile esnaf 
hakkındaki şikâyetler dikkate alı-
narak haklı bulunduğu takdirde ta-
lepler doğrultusunda gereği yapıl-
makta, güvenlik ve huzuru bozan, 

mahalle halkını rahatsız eden dav-
ranışlarda bulunan kişilerin ma-
halleden çıkarılması yoluna gidil-
mekteydi.18 Örneğin, aşağıda bir 
kadı siciline göre mahalleden çıkar-
ma kararı bulunmaktadır:19

Haklarında geçimsiz ve kötü ahlak-
lı oldukları şeklinde şikâyet bulunan 
Ahmed b. Mehmed ile kayınatası İb-
rahim b. Kaya’nın  mahalleden  çıka-
rıldığı Mahalleden  ihrâc  Mahmiye-i 
İstanbul’da Yavuzer mahallesi ahâlî-

sinden Yahya Efendi b. Seydî el-İmâm 
ve el-Hâc Ahmed b. ( ) el-Müezzin ve 
Muharrem b. Mustafa ve Mehmed 
b. Şaban ve Derviş b. Süleyman ve 
Mehmed b. Ahmed el-Bevvâb [58a] 

ve Ali b. Mehmed ve el-Hâc Hüseyin 
b. Mehmed nâm kimesneler meclis-i 
şer‘de yine mahalle-i mezbûre sükkâ-
nından Ahmed b. Mehmed ve kayına-
tası İbrahim b. Kaya nâm kimesne-
ler mahzarlarında herbiri üzerlerine 
da‘vâ ve takrîr-i kelâm edip mezbûrân 
Ahmed ve İbrahim kendi hâllerinde 
olmayıp ba‘zı kimesneler ile her bâr 
arbede eylediklerinden mâ‘adâ bed-
lisân ve bed-ahlâk olmaları ile her 
birimiz lisânlarından sâlim olmayıp 
mezbûrânın her ahvâlinden müte’ez-
zîleriz, mahallemizde oldukların is-
temeziz, mahallemizden  ihrâcları-
na kıbel-i şer‘den tenbîh taleb ederiz 
deyû her biri mezbûrân Ahmed ve İb-
rahim’den müteşekkîler olmaları ile 
merkūmân Ahmed ve İbrahim ma-
halle-i mezbûreden hurûcuna tenbîh 
birle mâ vaka‘a bi’t-taleb ketb olun-
du. Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-ışrîn mi-
ne’l-Muharrem li sene 1074. 

Mahallelerde yaşayan insanlar di-
ğerlerinin huzurunu bozmamalıy-
dı. Aksi hâlde mahalleli, rahatsızlık 
veren şahısları mahalleden çıkart-
mak için mahkemeye başvuruyor 
ve mahkeme de kendilerini haklı 
bulup rahatsızlık verenleri mahal-
leden ihraç ediyordu. Buna ilişkin 
bir karar aşağıda yer almaktadır:20

Mahalle halkının Fâtıma bt. Mus-
tafa’nın evinde fısk u fücür olduğu-
na dair şikâyetleri Vech-i tahrîr-i sicil 
budur ki Mahalle-i Ma‘mûre’de Mir-
za b. İbrahim Pazarbaşı [ve] Sefer b. 
Hasan [ve] el-Hâc Mustafa b. Seyyid 
Mehmed ve Hamza b. Ali nâm kimes-
neler Fâtıma bt. Mustafa nâm hâtu-
nu meclis-i şer[‘a] ihzâr ve muvâce-
hesinde takrîr-i da‘vâ edip dediler ki, 
işbu mezkûrenin evinde dâimâ fısk 
u fücur ve kahbevâtdan hâlî olma-
yıp dâimü’d-dehr şürb-i hamr eder-
ler  mahalleden  ihrâc  olmasın taleb 
ederim dedikde, mezkûreye suâl olu-
nup ben evimi kızım oğlu Ahmed’e 
bey‘ eyledim benim mülküm değildir 
dediği ecilden mâ vaka‘a bi’t-taleb 
kayd-ı sicil olundu. Tahrîren fî evâ-
sıtı şehri Cemâziyelevvel min şühûri 
sene 991.

Osmanlı’da dışarıdan birinin ma-
halleye gelip yerleşmesi de sanıldığı 
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kadar kolay olmamaktaydı. Mahal-
leye yeni birinin gelip yerleşmesi 
imamın iznine tabiiydi. Bu kişiye 
ya mahalle eşrafından birinin ya da 
imamın kefil olması gerekirdi. Böy-
lece mahalleli birbirine dolayısıyla 
da imam bir anlamda mahallenin 
hepsine kefil olurdu. Bu zincirle-
me kefillik, mahalle içindeki birlik-
teliğin ve sosyal dayanışmanın bir 
göstergesi olarak algılanabilir. Os-
manlı mahalle örgütlenmesinde 
var olan bu dayanışma; bir yandan 
devlete olan sadâkat çerçevesinde 
toplumsal bütünlüğün çekirdeğini 
teşkil ederken, öte yandan da sos-
yal ayrışmayı ve sınıfsal farklılıkla-
rı önlemekteydi. Padişah Beratı ile 
atanan imamlar mahalle yöneti-
minden kadıya karşı birinci derece-
den sorumludurlar. İmamlar, muh-
tarlık kurumu kuruluncaya kadar 
mahalle örgütündeki bu önemli ro-
lü sürdürmüşlerdir.21 Mahallelinin 
birbirine kefil olması örneği kadı 
sicillerinde bolca bulunmaktadır:22

Mahalle-i Ma‘mûre halkının birbirle-
rine kefîl olmaları Mahalle-i Ma‘mû-
re’den Mehmed b. Abdullah ve Hacı 
Mehmed b. Mehmed ve Yusuf b. Ab-
dullah ve Ali b. Hasan ve Halil Bey 
b. Musa ve Yakub b. Mustafa ve Ah-
med b. Mustafa ve Hüsrev b. Abdul-
lah ve İlyas b. Abdullah ve Ferhad b. 
Abdullah ve diğer Ferhad b. Abdul-
lah ve Mehmed b. Mustafa ve Ab-
durrahman b. Ramazan ve Malkoç 
b. Abdullah ve Yusuf b. Mahmud ve 
Cafer b. Abdullah ve Ali b. Abdullah 
ve Hacı Ahmed b. Hacı Ali ve Baye-
zid b. Abdullah ve İsâ b. Musa ve 
Pervâne b. Abdullah ve Mehmed b. 
Ahmed ve Mustafa b. Abdullah ve 
Haydar b. Abdullah ve sâir ehl-i ma-
halle  cem‘an meclis-i şer‘de birbiri-
mize kefîl oldukda her ne zamânda 
ihzâr lâzım olur ise birbirimizin ih-
zârına mültezim ve müte‘ahhid olduk 
dediklerinde mâ cerâ bi’t-taleb ketb 
olundu. Hurrire fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Kefil olmak ile ilgili bir diğer ör-
nek ise ulufeci olmak isteyen biri-
ne mahallelinin kefiline dair veri-
len karardır:23

Ulufeci olmak isteyen Oruç b. İsa’ya 
Demirhan b. İsmail ve İsmail b. 

Yakub’un kefil olduğu. Sebeb-i tah-
rîr-i kitâb budur ki Nefs-i Üsküdar’da 
Selman Ağa Mescidi  mahallesinde 
mutavattın olan Oruç b. İsa hükm-i 
pâdişâhî üzre kemâ hâzihi ulûfeciler 
zümresinden olmak ricâsı üzere nef-
sine mezkûr Üsküdar’da  mahalle-i 
mezkûrda mutavattın olan Demir-
han b. İsmail ile Mehmed Paşa câ-

mi‘i  mahallesinde mutavattın olan 
İsmail b. Yakub’u kefîl verip kefîl ol-
dukları sebt-i sicillât olunup deftere 
sebt olundu. Tahrîren fî evâsıtı Şa‘ba-
ni’l-mu‘azzam sene 921. 

Örneğin aşağıdaki kararda bir şah-
sın hâl durumunun mahalle sakin-
lerine sorulduğu anlaşılmaktadır:24

Cihan bt. Abdullah’ın durumu-
nun mahalle sakinlerinden sorulduğu 
Vech-i tahrîr-i sicil budur ki  Mahal-
le-i Ma‘mûre’de sâkine Cihan bt. Ab-
dullah nâm hâtundan mahalle-i mez-
bûre halkından keyfiyyet-i hâli suâl 
olundukda, cem‘an iyiliğine şehâdet 
ettikleri bâ‘isden mâ vaka‘a bi’t-taleb 
kayd-ı sicil olundu. Tahrîren fî evâsı-
tı şehri Rebî‘ilevvel min şühûri sene 
991.

Şuhûdü’l-hâl: Ali Yayabaşı [b.] Ha-
cı Behrâm, Ali b. Abdullah, Muslu b. 
Yahya ve gayruhüm. Sûret-i mezbûre-
de  mahalle-i Ma‘mûre’de sâkine Sit-
ti bt. Hoca Sinan nâm hâtun mezkû-
re Cihan’a murdar avrattır dediği 
bi’t-taleb kayd-ı sicil olundu. Tahrîren 
fî târihi mezbûr.

Yine benzer şekilde iki şahıs arasın-
da yaşanan bir olaya ilişkin mahal-
le halkının görüşü alınmaktadır:25

Hatice bt. Ahmed’e küfür ve iftira 
eden Derviş b. Mustafa’nın  mahal-
le  halkından soruşturulması Mahrû-
se-i Üsküdar’da Kefçe  mahallesi sâ-
kinelerinden Hatice bt. Ahmed nâm 
hâtun meclis-i şer‘de yine  mahal-
le-i mezbûreden Derviş b. Mustafa 
mahzarında takrîr-i da‘vâ kılıp mez-
bûr Derviş bana fâhişe ve kahbe dedi 
dâimâ beni rencîde ettiğinden mâ‘adâ 
cümle ahâlî elinden âcizlerdir dedikde 
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gıbbe’s-suâl ve akībe’l-inkâr müd-
de‘iyye-i mezbûrenin da‘vâsına muvâ-
fık beyyine taleb olundukda ikāmet-i 
beyyineden âcize olup merkūm Der-
viş’in keyfiyet-i hâlî ahâlî-i  mahalle-
den suâl olundukda mahalle-i mezbû-
reden Ali b. Abdullah Mehmed Bey b. 
Abdullah ve topçular bölükbaşı Meh-
med Bey ve Ahmed b. Ali ve Mahmud 
Halîfe b. İlyas ve Mehmed b. Kara-
göz ve Pîrî Bey el-cündî Mustafa Bey 
er-râcil ve İbrahim Çelebi b. Mehmed 
Bey ve Mehmed Bey ve Mehmed b. 
Mustafa ve Receb b. Durmuş ve sâir 
ahâlî-i  mahalle-i mezbûre meclis-i 
şer‘de fi’l-hakīka mezbûr Derviş ken-
di hâlinde mütedeyyin ve müstakim 
kimesnedir hayli müddetdir  mahal-
lemizdedir biz bunun kemliğin gör-
medik deyu alâ vechi’ş-şehâdet haber 
verdiklerinde mâ vaka‘a kayd şud.

Mahallelerde oluşturulan avârız 
vakıflarının mahallenin ihtiyaçları-
nın karşılanması ve ortak mükelle-
fiyetlerinin îfâsında önemli bir rol 

oynadıkları, mâlî durumu yeterli 
olmayan ailelerin bu vakıflar vası-
tasıyla dolaylı bir şekilde destek-
lendiği anlaşılmaktadır.26 Örneğin 

aşağıda kadı sicillerine göre mahal-
le avarızına vakfedilen parayla ilgili 
bir karar bulunmaktadır:27

Hüseyin Bey b. Abdullah’ın  mahal-
le avârızı için para vakfettiği Hamd-i 
mevfûr ve şükr-i nâ-mahsûr ol vâ-
kıf-ı umûr-ı cumhûr olan Rabbü’l-er-
bâb ve mâlikü’r-rikâb hazretlerinin 
dergâh-ı akdes ve bârgâh-ı mukad-
deslerine maksûr ve salâtü selâm mâ 
merretü’d-duhûr ve kerretü’l-a‘vâm 
ol pesend-i hâss u âm Habîb-i Hu-
dâ Muhammed Mustafa -aleyhi ve 
alâ âlihî- mine’s-salavâti ezkâhâ ve 
mine’t-tayyibâti enmâhâ merkad-i 
mu‘attar ve meşhed-i münevverlerine 
mahsûr kılındıkdan sonra işbu kitâb-ı 
sıhhat-nisâbın tahrîrine bâ‘is ve bâdî 
ve bu hitâb-ı müşgîn-nikābın tastîri-
ne sebeb [ve] dâ‘î oldur ki Dârü’l-hilâ-
feti’l-aliyye Kostantıniyye el-mahmiy-
ye mahallâtından Akseki  mahallesi 
sâkinlerinden sâhibü’l-hayrât ve’l-ha-
senât ve râgıbü’s-sadakāt ve’l-me-
berrât fahrü’l-eşbâh Hüseyin Bey b. 
Abdullah nâm kimesne tarafından 
vakf-ı câ’i’l-beyânı ikrâra ve da‘vâ-yı 
rücû‘a ve istirdâda vekîl olduğu  ma-
halle-i mezbûre sâkinlerinden Ali Bey 
b. Abdünnebi ve Mehmed Efendi b. 
Rıdvan nâm kimesneler şehâdetle-
ri ile şer‘an sâbit olan fahrü’l-akrân 
Mehmed Efendi b. Ali nâm kimesne 
meclis-i şer‘de vakf-ı mezbûra li ec-
li’t-tescîl ve li itmâmi emrihi’l-celîl 
mütevellî nasb ve ta‘yîn olunan Meh-
med Çelebi b. Yusuf Efendi mahzarın-
da bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 
edip müvekkilim mezbûr Hüseyin Bey 
vaktâ ki bu dünyâ-yı dûn ve ferş-i bu-
kalemûn dâr-ı bevâr ve câ-yı bî-karâr 
olup ni‘meti nikmet ve izzeti zillet idi-
ğine ve dünyâ mezra‘a-i âhiret ve kiş-
tzâr-ı cennet olduğuna câzim “ve mâ 
tukaddimû li enfüsiküm min hayrin 
tecidûhu indallâhi” âyet-i kerîmesi 
mefhûm-ı şerîfine ve mazmûn-ı latî-
fine âlim olmağın nüzûr-ı zâd-ı âhi-
ret ricâsıyla etyab-ı emvâl ve ahsen-i 
menâlinden yüz on kıt‘a esedî ayârî 
riyâlî guruş ifrâz ve sâir emlâkinden 
mümtâz kılıp vakf-ı sahîh-i müebbed 
ve haps-i sarîh-i muhalled ile vakf ve 
haps edip şöyle şart eyledi ki meblağ-ı 
mezbûr yed-i mütevellî ile senede onu 
on bir buçuk hesâbı üzre rehn-i kavî 
ve kefîl-i melî ve lede’l-hâce ikisinden 
biri ile ale’l-vechi’l-helâl istirbâh ve 
istiğlâl olunup bi fazlillâhi te‘âlâ hâ-
sıl olan rey‘ ve nemâsından yevmî bir 
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buçuk akçesi cihet-i tevliyyet olup ma-
halle-i mezbûreye avârızına her kim 
mütevellî olursa nukūd-ı mevkūfe-i 
mezbûre dahi ol mütevellî olup vazî-
fe-i mezbûreye mutasarrıf ola yevmî 
iki akçeye dahi  mahalle-i mezbû-
re mescid-i şerîfi ve ma‘bed-i latîfin-
de her kim imâm olursa ol mutasar-
rıf olup mukābelesinde ba‘de edâ-i 
salâti’l-işâ mescid-i şerîf-i mezkûrun 
mihrâbında tertîl ile Âmene’r-resû-
lü âyet-i şerîfesin tilâvet edip kere-
minden sevâbını rûhuna ihdâ eyle-
ye ve yevmî iki akçeye dahi mescid-i 
şerîf-i mezbûrda her kim müezzin 
olursa ol mutasarrıf olup mukābe-
lesinde mescid-i şerîf-i merkūmun 
mahfilinde kable’l-ikāme üç İhlâs-ı 
şerîf ve bir Fâtiha-i şerîf okuyup ke-
reminden sevâbını rûhuna ihdâ eyle-
ye ve vakf-ı mezbûra mahalle-i mez-
bûre ahâlîsi hasbî nâzırlar olup her 
re’s-i senede mütevellînin muhâse-
besini göreler ve eğer mürûr-ı eyyâm 
ve kürûr-ı a‘vâm ile şurût-ı mezkûre-
sine ri‘âyet müte‘azzire olursa mut-
laka fukarâ-yı müslimîne sarf olu-
na deyû şart ve ta‘yîn edip meblağ-ı 
mezbûr yüz on kıt‘a esedî ayârî riyâlî 
guruşu mütevellî-i mezbûra tamâ-
men def ‘ ve teslîm edip ol dahi vak-
fiyyet üzre ahz u kabz eyledi dedikde 
mütevellî-i mezbûr vekîl-i merkūmu 
cemî‘ kelimâtında vicâhen tahkīk ve 
şifâhen tasdîk ettikden sonra vekîl-i 
mezbûr inân-ı kelâmını semt-i âhara 
sâdif olup mütevellî-i merkūm muvâ-
cehesinde takrîr-i da‘vâ ve tasvîr-i 
müdde‘â edip vakf-ı nukūd ve zım-
nında olan şurût ve kuyûd inde’l-e-
immeti’s-selâseti’n-nehârîr bâtıl ve 
hilye-i sıhhatden âtıl olmağın vakf-ı 
mezbûrdan bi’l-vekâle rücû‘ eyle-
dim deyû meblağ-ı mezbûru istirdâd 
edicek mütevellî-i reşîd cevâb-ı sedî-
de mütesaddî olup fi’l-hakīka vakf-ı 
nukūd inde’l-eimmeti’s-selâse min-
vâl-i mesrûd üzredir lâkin imâm-ı 
mu‘teber ve hümâm-ı cennet-ma-
kar İmâm Züfer’den İmâm Ensârî ri-
vâyeti üzre vakf-ı nukūd zımnında 
olan şurût ve kuyûdun sıhhati emr-i 
mukarrerdir deyû teslîmden imtinâ‘ 
edip hâkim-i muvakki‘-i sadr-ı kitâb 
tûbâ-leh ve hüsnü me’âb huzûrunda 
müterâfi‘ân ve fasl ve hasma tâlibân 
olduklarında hâkim-i müşârün-ileyh 

-esbağallâhu te‘âlâ ni‘amehû aleyh 
dahi cânib-i vakfı evlâ görüp vakf-ı 
mezbûrun imâm-ı merkūm re’y-i şerî-
fi ve mezheb-i münîfi üzre sıhhatine 
hükm-i sahîh-i şer‘î ve kazâ-i mer‘î ey-
ledikden sonra vekîl-i mezbûr tekrâr 
nizâ‘a şürû‘ ve bast-ı mukaddemât 
rücû‘ edip eğerçi nukūd-ı mezbûre-
nin sıhhat-i vakfını hükm-i hâkim 
ile sarîha [ve] sahîha oldu lâkin İmâ-
mı A‘zam Ebû Hanîfe el-Kûfi -cûziye 
hayre’l-cezâ ve kûfiye- katında sıhhat 
müstelzim-i lüzûm olmamağla vakf-ı 
mezbûrdan rücû‘a miknet ve fesh ve 
ibtâle kudret olmağın vakf-ı mezbûr-
dan bir vechile bi’l-vekâle rücû‘ ettim 
deyû tekrâr da‘vâ-yı istirdâd edicek 
mütevellî-i mezbûr tekrâr cevâba te-
saddî edip eğerçi imâm-ı mûmâ-ileyh 
-rahmetullâhi te‘âlâ aleyh- kavl-i şerî-
fi üzre sıhhat lüzûmu müstelzim de-
ğildir imâmeyn-i hümâmeyn Ebû Yu-
suf ve Muhammed aleyhi’r-rahmetü 
mezheb-i şerîflerinde sıhhat lüzûm-
dan gayr-ı müfârıkdır deyû tekrâr 
mürâfa‘a ve merreten ba‘de uhrâ 
mürâfa‘a edip kazâ-i sâbıkı ihkâm ve 
emr-i sâbıkı ibrâm ricâ edicek hâkim-i 
mûmâ-ileyh lâ-zâle’l-hakku câriyen 
beyne yedeyhi dahi imâmeyn-i merkū-
meyn kavilleri üzre vakf-ı mezbûrun 
lüzûmuna dahi hükm edip vakf-ı mez-
bûr min ba‘d sahîh ve lâzım ve devâm 

ve te’bîdi müstelzim oldu fe-men bed-
delehû ba‘de mâ semi‘ahû fe-innemâ 
ismuhû ale’llezîne yübeddilûnehû in-
nallâhe semî‘un alîm ve ecrü’l-vâkıfı 
ale’l-hayyi’l-cevâdi’l-kerîm.

Osman Nuri Ergin’in kavramsal-
laştırmasıyla Türk şehirciliğinde 
ferdiyet sistemi gelişmiştir. Ona 
göre ferdî hizmetler ve ferdî mü-
esseseler yoluyla yerel kamu hiz-
metleri yürütülmüştür. Örneğin; 
İstanbul’da şehre suyun getirilme-
si belediye teşkilatı yoluyla değil, 
ferdî himmetlerle binlerce çeşme 
ve sebil ile gerçekleşmiştir.28 Os-
man Nuri Ergin’e göre Türklerde 
beledî hizmetler tüzel kişilik ka-
zanıncaya kadar vakıflar aracılığıy-
la görülüyordu. Aşağıda kadı sicil-
lerine göre vakıf ile ilgili bir karar 
bulunmaktadır:29

İmam Musa b. İbrahim’in aile vak-
fı kurduğu İmâm Musa b. İbrahim, 
mâliki olduğu, Kepçe mescidi mahal-
lesinde kâ’in, iki taraftan Karagöz b. 
Abdullah mülkü ve tarîk-i âm ile diğer 
taraftan da Abdi b. Bahşı ve Yusuf b. 
Abdullah mülkleri ile mahdûd üzüm 
bağını; yine  mahalle-i mezbûrede 
kâ’in ve iki taraftan İsmail b. Hoşka-
dem mülkü ve tarîk-i âm ile ve iki ta-
raftan da zevcesi Ayşe bt. Mustafa’ya 
ait mülkle mahdûd diğer üzüm bağını 
ve ayrıca mahalle-i mezbûrede kâ’in, 

Türk şehirciliğinde 
ferdiyet sistemi 

gelişmiştir. Ferdî 
hizmetler ve ferdî 

müesseseler yoluyla 
yerel kamu hizmetleri 

yürütülmüştür. 
Örneğin; İstanbul’da 

şehre suyun getirilmesi 
belediye teşkilatı yoluyla 
değil, ferdî himmetlerle 
binlerce çeşme ve sebil 

ile gerçekleşmiştir.

Galata Kadı 
Sicilinden 
bir örnek
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iki evi, meyve ağaçlarını ve iki taraf-
tan avluyu hâvî, bir taraftan zevce-
si Ayşe bt. Mustafa mülkü, diğer ta-
raftan Mürüvvet b. (…) mülkü, öbür 
taraftan (…) Abdi mülkü ve diğer ta-
raftan da tarîk-i âm ile mahdûd mülk 
menzilini erkek ve kız çocuklarına 
vakfetti. Evlâdının nesilleri kesildi-
ğinde semerelerden, iki evin ve arazi-
lerin kirâsından elde edilecek gallenin 
şehir(?) için sarf edilmesini şart et-
ti. Ve mütevellî Kara İlyas b. İdris’e 
teslîm etti ve tescîl maksadıyla vakfı 
inkâr edip vakıfdan caydı. Mütevellî 
buna i‘tirâz edip Ali b. İsa, Musta-
fa b. Abdullah ve Mustafa b. Üveys’i 

şâhid gösterdi. İsimleri geçen şâhid-
lerin mütevellî-yi mezbûrun i‘tirâ-
zına uygun şehâdet etmelerinin ar-

dından hâkim), bağların ve menzilin 
vakfedilmesinin sıhhatine ve vakfın 

lüzûmuna hükmetti. Tahrîren fî evâ-
hir-i Recebi’l-mürecceb sene 924.

4. Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada anakronizme düş-
meden Osmanlı’da şehir hayatın-
da sivil toplum unsurlarının izle-
ri aranmaya çalışılmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda İstanbul Kadı Si-
cilleri hükümleri marifetiyle ma-
halle örgütünün Osmanlı’nın şe-
hir hayatında taşıdığı önem ortaya 
konulmuştur. Kadı sicillerinden 
anlaşılmaktadır ki mahalle sâkini 
mahallesine çok güçlü bir biçim-
de gömülüdür. Mahalle imamının 
vergi toplamaktan, kefil olmaya ve 
sokak temizliğine kadar geniş ma-
hallî bir görev alanı bulunmakta-
dır. Yine avarız sandığı, vakıflar ve 
kefil olma hükümlerinden anlaşı-
lan o ki mahalle sosyal dayanışma-
nın vukû bulduğu, âidiyet duygu-
sunun geliştiği küçük bir yerleşim 
birimidir.  

Bu çalışma, “Batı menşeli kavram-
ları kendi kültürel kodlarımıza uy-
gun olarak tekrar yorumlayabilir 
miyiz?” sorusunu canlı tutmak-
tadır. Şehir ve şehir yönetiminde 
komşuluk, mahremiyet, sükûnet, 
doğa, çıkmaz sokak, mahalle gibi 
tecrübelerimizi acaba yeniden yo-
rumlayamaz mıyız sorusu bu çalış-
manın tezi olabilir. 

Mahalle imamının 
vergi toplamaktan, 

kefil olmaya ve sokak 
temizliğine kadar geniş 
mahallî bir görev alanı 

bulunmaktadır.
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Cihan AKTAŞ
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Röportaj:
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abancı ülkelerdeki 
insanlar aya seyahat 
ederken, halkımın 
neden bu hayatı ya-
şamayı kabul etti-
ğini anlamıyorum! 

Buradaki sessizlik beni öldürüyor! 
Yoksulluk, fırsat eksikliği, elektrik 
ve temiz su yok.”

Cihan Aktaş: Majd Mashhawa-
ri, sizi tanıdığımda genç kuşaklar-
la ilgili iyimser düşüncelerimde 
yanılmadığımı anladım. Biz senin-
le epey sohbet ettik. Hayat dolu 
genç bir bilim kadınıyla tanışma-
nın mutluluğu içindeyim. Şehir ve 
Düşünce Dergisi’nin okurları da sizi 
tanısın istiyorum. Kendinizi nasıl 
tarif edersiniz?

Majd Mashharawi: Gazze’deki ya-
şam aynı anda karmaşık ve basit-
tir. Her gün yarının bugünden ve 
dünden daha iyi olacağı umuduy-
la yaşıyoruz, ancak aynı zaman-
da önümüzdeki günler ile ilgili 

işaretler olumlu değil. Kendimi ya-
şadıklarımızdan sorumlu hissedi-
yorum! Yabancı ülkelerdeki insan-
lar aya seyahat ederken, halkımın 
neden bu hayatı yaşamayı kabul 
ettiğini anlamıyorum! Buradaki 

sessizlik beni öldürüyor! Yoksul-
luk, fırsat eksikliği, elektrik ve te-
miz su yok. Dört duvar ile diğer 
insanların kabulü altında açılan 
ve her istediklerinde kapanan kü-
çük bir kapı arasında sıkışıp kaldık. 

“Y

Gerçekten iyi bir hayat yaşamak istiyorum. Ne fazla ne eksik. 
Benim adım Majd Mashharawi. Hayalim halkım için daha iyi 
bir yaşam, daha iyi bir refah ve daha iyi bir gelecek kurmaktır.
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Susuz insanlara tek tek su verme-
ye benzetebilirim! Tüm bunlardan 
bıktım ve gerçekten bir değişiklik 
istiyorum! Gerçekten iyi bir hayat 
yaşamak istiyorum. Ne fazla ne 
eksik. Benim adım Majd Mashha-
rawi. Hayalim halkım için daha iyi 
bir yaşam, daha iyi bir refah ve da-
ha iyi bir gelecek kurmaktır.

Cihan Aktaş: Gazze’de yaşama 
tecrübesi kişiliği güçlendiriyor ol-
malı. Adaletsizliklerle dolu dünya-
nın kurallarına uymadığı için ceza-
landırılan bir halkın adası, Gazze. 
Gazze’de yaşamanın kişiliğinizi na-
sıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

Majd Mashharawi: Yeryüzünde 
hiç kimse belli bir yerde doğmayı 
seçmedi ve biz Gazze’de yaşayan-
lar da burada doğmayı seçmedik. 
Ancak Gazze’de yaşadığımız için 
cezalandırılıyoruz. Fakat artık dış 
dünyaya kurban olduğumuzu ve 
çâresiz olduğumuzu söyleyip dur-
mayı bırakmalıyız. Biz Gazalılar, 
insanlara hayatı öğretiyoruz. Hari-
ka işler yapabiliriz. Umut altyapısı-
nı oluşturma kararlılığı ve özveriy-
le ülkemizi yeniden kuracağız. 

Cihan Aktaş: İnşaat mühendisi 
olma tercihinizin sebeplerini me-
rak ediyorum. Genç kızlar genel-
likle mimarlığı mühendisliğe ter-
cih ederler. Niye mimar değil de 
mühendis?

Majd Mashharawi: Başlangıç-
ta ailem doktor olmamı istedi ve 
o zaman gelecekteki planlarım-
dan emin değildim ama fizik ve 

matematiğe olan tutkumun beni 
iyi bir yere götüreceğinden emin-
dim. Bu yüzden mühendis olma-
yı seçtim. Başlangıçta herkes, bu 
alanda erkeklerin bile iş bulama-
dıklarını söyledi. Ancak yine de 
tutkumun beni iyi yönlendire-
ceğinden emindim. Bu nedenle 
GreenCake (Çimentosuz Briket) 
yaptım ve insanların kadınlar hak-
kında kalıplaşmış fikirleri değişti. 
Artık birçok mühendis kadın, bir-
çok yenilikçi fikir ile bu adımları ta-
kip ediyor.

Cihan Aktaş: Kâğıt atıklar, kil 
bloklar, tahta ve kömür külü… İn-
şaat mühendisliği okurken yapı 
malzemesi ihtiyacını mutlaka fark 
etmişsindir, ancak üretmek ne za-
man aklına geldi?

Majd Mashharawi: Ben, üniver-
sitenin dördüncü sınıfındayken ve 
yaz aylarında Gazze’deki yeniden 
yapılanma komitelerinden birinde 
eğitim aldıktan sonra, asıl durumu 
fark etmeye başladım. Bu farkına 
varma ise beni, evlerini kaybeden 
insanların hayatta kalmaları ve on-
lara gelecek için umut olmak üzere 
ciddî şekilde düşünmeye itti.

Cihan Aktaş: Tahta ve kömür kü-
lü ile tuğla üretmenizi hocalarınız 
ve diğer inşaat mühendisleri na-
sıl karşıladı? Olmayacak bir çaba 
içinde olduğunuzu söyleyenler var 
mıydı?
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Majd Mashharawi: Gazze toplu-
mu dışa çok kapalı ve insanlar her 
zaman yeni şeylere olumsuz tepki 
veriyor. Ancak buna inanmalarının 
da sonuçları var. Başlangıçta, etra-
fımda birçok insanın şunu söyledi-
ğini duydum: “Bu komik.”, “Bu asla 
olmayacak.”, “Hayatını, zamanını 
ve çabalarını boşa harcıyorsun!”, 
“Dinle kızım, gidip evlenmelisin, 
vaktini briketler yerine bebek ye-
tiştirmeye vermelisin!”

Cihan Aktaş: Gazzeli gençler ara-
sında arkadaşın Rawan Abdula-
tif ’le senin istisna olduğunuz söy-
lenebilir mi? Kendi kuşağının genç 
kızlarını nasıl değerlendiriyorsun? 
Yıllarca süren kuşatma sonucu 
Gazze’yi terk edenler karşısında bu 
gençlerin direnme sebepleri ve gü-
ven kaynakları neler?

Majd Mashharawi: Herkesin ken-
dine ait özel bir değerle yaratıldı-
ğına inanıyorum. Ancak insanlar 
dâima bir şeyler yapmanın kolay 
yolunu seçiyor. Kendimi istisnâî 
olarak adlandırmak istemiyorum. 
Şunu söylemeliyim ki bir şeyler 
yapmak zorunda olduğum her be-
ceriyi kullanmak üzere çok karar-
lıydım ve hâlen de öyleyim. Gaz-
ze’deki kızlara gelince, geleneklerin 
ve kültürün Gazze’deki bir kadın 
hayatının her bölümünü kontrol 
ettiği gerçeğine katılıyorum ama 
bunun için sessiz kalmamız gerek-
tiği konusunda aynı fikirde deği-
lim! İstediğimiz şeyler için savaş-
malıyız. Çünkü kimse bizim için 
savaşmayacak. Gazze’de yaşam ko-
lay değil. Hayatta kalmak için her 
zaman savaşıyorsunuz ve insan-
ların Gazze’den ayrılma istekleri-
nin nedenini anlıyorum. İnsanlar 
dışarıdaki hayatın çok daha kolay 
olduğunu ve istediklerini alabile-
ceklerini düşünüyorlar. Özgürlük 
çok kıymetli ve gençler sadece dı-
şarı çıktıklarında kendilerini özgür 
hissedebildiklerinden geri dön-
memeye karar veriyor. Her sefe-
rinde geri dönmemi sağlayan işte 
bu insanlar. Buradan ayrılamıyor-
lar ve yaşamları cidden çok kötü. 
Onlara özgürlüğümüzü kazanma 
ve daha iyi bir yaşama sahip olma 

umudunu kaybetmememiz gerek-
tiğini anlatmaya çalışıyorum. Biz 
Gazalılar daha iyi bir yaşamı hak 
ediyoruz. Herkes ayrılmak isterse 
ülkeyi kim yeniden inşâ edecek?

Cihan Aktaş: Gazze’deki elektrik 
sıkıntısı seni bu konuda da bir ara-
yışa sevk etti. Neler yaptın alterna-
tif enerji kaynağı arama yönünde?

Majd Mashharawi: ABD’ye gitti-
ğimde Gazze’nin bir sorununu da-
ha çözmek için başka bir girişim 
yapma fırsatım oldu. Aklıma ge-

len ilk şey “elektrik sorunu” idi! Al-
tı aydan fazla bir süre devam eden 
pazar araştırması, üreticilerin be-
lirlenmesi ve ekibin oluşturulma-
sından sonra, bu sorun için en iyi 

çözümün, insanların kendi cihaz-
larını çalıştırmalarına yardımcı 
olacak uygun mâliyetli bir güneş 
enerjisi sistemi sağlamak olduğu 
ve aynı zamanda onun için ödeme 
yapmasını sağlamak olduğunu dü-
şündük. SunBox markası, ailenin 
aynı anda altı lamba yakıp, dizüs-
tü bilgisayarlarını ve telefonlarını 
şarj etmesine, bir vantilatör, tele-
vizyon ya da küçük bir buzdolabı-
nı çalıştırmasına yardımcı olan uy-
gun fiyatlı, kendi kendine monte 
edilebilir ve kolay bir güneş ener-
jisi sistemidir. İnsanların hayatları-
nı karanlığın ortasında SunBox sa-
yesinde aydınlatmaya çalışıyoruz. 
Şimdi, bağış toplama aşamasında-
yız. Böylece üniteler satın alabilir 
ve daha fazla aileye ulaşabiliriz.

Cihan Aktaş: Mülteci kadınlar için 
de çalışıyorsun, çok parçalı çalış-
mak işlerini nasıl etkiliyor? Zama-
nını nasıl planlıyorsun?

Majd Mashharawi: Bu üç farklı 
işin hepsi sadece benim çalışmam 
değil, her projenin arkasında bulu-
nan ekipler var. Ben genel olarak 
yönetici konumundayım ve ulus-
lararası ağ bağlantısına ek olarak 
onları doğru çalışmaya yönlendiri-
yorum. Bazen kendim için zaman 
bulamadığımın farkındayım ama 
günün sonunda bir hayatı olmayan 
birçok insan var. İnsanlara yönelik 
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sorumluluğumu yerine getirmem 
ve başardığım işler beni her zaman 
enerjik ve süper mutlu ediyor. İn-
sanların iyi bir yaşam sürmeleri 
için her saniyeye yatırım yaparak 
hayatımı organize ediyorum. Bu 
benim için her şey demek.

Şehir Düşünce Dergisi Editörü 
Hasan Taşçı: Suudi Arabistan ve 
Mısır’ın Sina yarımadalarındaki 
yeni mega şehir projeleri hakkında 
ne düşünüyorsunuz? Tabiî ki çöl 
kentleri hakkında pek çok örnek 
var. Bu projenin geleceği hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Majd Mashharawi: Filistin’de ve 
özellikle Gazze’de bizlerin Arap ül-
keleri tarafından insanî açıdan gör-
mezden gelindiğine inanıyorum. 
Bazı Arap ülkeleri yakın zaman-
da bizlere önem vermeye ve katkı-
da bulunmaya başladı, ancak yine 
de hepsi henüz emekleme çağın-
da. Bu nedenle, ülkedeki geleceği-
mizi onlarla ilişkilendirmememiz 
gerektiğine inanıyoruz. Projenin 
geleceğini, şebekeye bağlı olan in-
sanlara hizmet edecek büyük bir 
güneş şehri olarak görmüyorum. 
Projemin geleceğini, marjinal böl-
gelerde yaşayan, iyi ve istikrarlı bir 
yaşama sahip olmak üzere elektri-
ğe erişemeyen herkese yardımcı ol-
makta görüyorum.

Cihan Aktaş: Gazze mimarisini 
nasıl tarif edersiniz? Kendine has 

bir uyuma sahip mi, yoksa kar-
maşık mı? Evlerinizin planlarında 

vazgeçilmez unsur ve ölçüler 
nelerdir? 

Majd Mashharawi: Gazze Mima-
risi üç ana bölüme ayrılmıştır; es-
ki şehir, kamplar ve şehirlerdeki 
modern binalar. Bu nedenle, eski 
şehir Gazze dışından gelen insan-
lar için ziyaret edilmesi gereken en 
câzip noktalardan biri. Eski şehrin 
sokaklarında yürürken, Gazze’nin 
gerçek tarihini görüyorsunuz ve 
her şeyin size yüzlerce yıldır yaşa-
yan insanların hikâyelerini anlat-
tığını hissediyorsunuz. Gazze’nin 
çoğu modern mimari yapılardan 
oluşuyor. Yüksek binalar (kule-
ler) ve kişilere özel (tekil) evler. 
Bu normal bir durum, çünkü Gaz-
ze Şeridi gibi küçük bir alanda iki 
milyondan fazla kişiyle, bu deva-
sa sayıların yüksek binalara ve te-
kil ikâmet yerlerine yerleştirilmesi 
gerekiyor. Kamplara gelince, gece-
kondu mahallelerinde küçük evler 
var. Oradaki insanlar altyapıya sa-
hip değil ve yaşamları asgarî dü-
zeyde. Sokaklar çok dar, bu yüzden 
arabalar içeri giremiyor ve evler 
arasında zorlukla yürüyebiliyor-
sunuz. Gazze’deki her evde küçük 
oturma odasının yanı sıra en az bir 
yatak odası, bir banyo ve mutfak 
bulunmaktadır.

Cihan Aktaş: Gazzelilerin dünya-
daki imajı kendi gerçekleriyle örtü-
şüyor mu?
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Majd Mashharawi: Bazen med-
yanın Gazze’yi tarif ettiği şekilde 
abarttığını hissediyorum. Gazze’de 
tahrip olmuş bölgelerin yanı sıra 
elektrik ve suyun kullanılamama-
sı gibi pek çok sorun yaşadığımız 
doğru, fakat aynı zamanda insan-
lar eğlenebiliyor. Öte yandan, yaşa-
dığımız tüm üzücü ve kötü şeylere 
rağmen, Gazze’deki insanlar duru-
ma karşı süper güçlüydüler ve her 
zaman daha iyi yaşam koşullarına 
sahip olmak için savaşıyor. Gaz-
ze’de göreceğiniz bu kadar güzel 
gülüşleri başka yerde bulamazsı-
nız. İnsanlar burada hep gülümser. 
Gazze’nin gerçek görüntüsü budur.

Cihan Aktaş: Nasıl bir aile orta-
mında yetiştiğini merak ediyorum. 
Bence Müslüman dünyanın genç-
leri için senin yetişme şartların ve 
disiplinin önemli bir başvuru kay-
nağı olacak.

Majd Mashharawi: Her zaman bu 
harika aileye sahip olduğum için 
çok şanslı olduğumu söylüyorum. 
Babamın bizim için iyi bir hayat 
kurmak üzere günde 16 saat çalış-
tığı bir ailede büyüdüm. Çocukken 
bütün aile için sadece tek bir oda-
mız olduğunu hatırlıyorum. Anne-
min ve babamın çabaları sayesinde 
hayatımızın nasıl daha iyi hâle gel-
diğini gördüm. Ailem bana yaşam-
da sahip olmak istediğim her şey 
için savaşmam gerektiğini ve hiçbir 
şeyi bedavaya kabul etmemem ge-
rektiğini öğütledi. Babam, hayatın-
da insanlara fayda sağlamak için 
birçok girişimde bulunan bir giri-
şimci olarak ve Gazze’de baskılı ha-
ritaları ve GPS sistemlerini getiren 
ilk kişiydi. Annem koleje gitmek is-
tedi ama ailesinin maddî sıkıntıla-
rından dolayı 17 yaşındayken ev-
lendi. Rüyasını on yıl boyunca hiç 
unutmadı, üniversiteye gitmeyi 
başardı ve şimdi kısa bir süre ön-
ce hukuk alanında yüksek lisansını 
aldı. Başarımın hepsi bu iki insana 
ait; annem ve babam. Onlar bana 
bir şeye ihtiyacım olduğunda elde 
edemeyeceğim hissini bir saniye 
bile hissetmeme izin vermediler. 
Onların benim için iyi bir yaşam 
kurma konusundaki kararlılıkları 

ve inatçılıkları beni başkaları için 
nasıl iyi bir hayat kuracağımı dü-
şünmeye itti.

Cihan Aktaş: Gündelik hayatın 
nasıl geçiyor? Neler okursun? Han-
gi tür müzikleri seversin? Yemek 
yapmayı sever misin?

Majd Mashharawi: Her gün be-
nim için yeni bir gün! Her zaman 
yapacak yeni bir şey bulabilirim. 
Okumanın çok önemli olduğunu 
biliyorum. Doğrudan başkalarının 
gerçek hayatını deneyimleyerek 
okumayı tercih ederim. Yani Kü-
ba hakkında bir kitap okumak is-
tersem, Küba’ya gidip diğerlerinin 

gerçek hayatını gözlerimle görmem 
gerek. Müziğe gelince şarkılar din-
lemiyorum ama her zaman kamp-
lardaki çocukların çaldığı canlı mü-
ziği dinliyorum ve onlarla birlikte 
şarkı söylüyorum. Ayrıca en iyi ar-
kadaşım Al-Oud da her zaman be-
nim için çalıyor ve şarkı söylemek-
ten zevk alıyorum! Her zaman 
herkese şarkı söylüyorum. Sesimin 
korkunç olduğunu biliyorum ama 
şarkı söylemeye devam ediyorum. 
Yemek pişirme konusunda gerçek-
ten çok kötü olduğumu söyleyebili-
rim. Annem her zaman bir ev kadı-
nı olamayacağımı söylüyor. Ancak 
başka şeyler de yapabildiğim süre-
ce sorun yok. 

Cihan Aktaş: İstanbul’un mimari-
sini bir inşaat mühendisi gözüyle 
değerlendirir misin?

Majd Mashharawi: İstanbul’u zi-
yaret ettiğimde daha önce ziyaret 
ettiğim başka hiçbir ülkede görme-
diğim şeyleri gördüm. Bu medeni-
yet ve İslâm arasındaki kombinas-
yondu. İstanbul, olması gerektiği 
gibi İslâm. Mimarisini çok sevdim, 
çoğunlukla camileri ve inşâ şekli 
çok güzel. Sokaklar bana Gazze’de-
ki eski şehri ve insanların kibarlığı 
ise kendi halkımı hatırlattı. 
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hayatımızın nasıl 
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ŞehirKitaplığı Abdurrahim Ayar

OSAMER’den Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eserler
Yazar: Süleyman Kaya & Haşim Şahin

Yayınevi: Mahya Yayınları

Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) tarafından Os-
manlı Devleti hakkında mimariden gündelik hayata, beslenmeden ulaşıma, 
sağlıktan okuryazarlığa, maddî kültürden kadınlara ve daha birçok konuya 
ilişkin çeşitli kitaplar yayımlandı.

Kitapların içeriğinde OSAMER tarafından 2015 yılında Osmanlı alanındaki uz-
manları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Osmanlı Araş-
tırmaları Kongresi'nde yayımlanan tebliğlerden yararlanıldı. "Osmanlı'da 
Şehir, Vakıf ve Sosyal Hayat", "Osmanlı'da Yönetim ve Savaş", "Osmanlı'da 
Mimari, Sanat ve Yemek Kültürü, Osmanlı'da Felsefe, Tasavvuf ve Bilim, "Os-
manlı'da Siyaset ve Diplomasi" ve "Osmanlı Üzerine Konuşmalar" adını ta-
şıyan kitaplar, Sakarya Üniversitesi öğretim elemanlarının editörlüğünde 
hazırlandı.

Küreselleşme Sivil Toplum ve İslâm
Yazar: E. Fuat Keyman, Ali Yaşar Sarıbay

Yayınevi: Vadi Yayınları 

Ali Yaşar Sarıbay ile Fuat Keyman'ın derledikleri kitapta yer alan yazılar, kü-
reselleşmenin, sivil toplumun gelişme seyrine kadar, kültürel farklılıkların bir 
arada yaşama tarzlarına etkileri üzerine analizler içeriyor. Kitaptaki yazılar, 
küreselleşme-siyaset-sivil toplum ilişkilerini hem kuramsal hem de Türkiye 
örneğinde tartışırken, özelde, küreselleşen dünyada İslâm ve sivil toplum 
ilişkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. İslâm'ın tevhid ilkesinin, tanım gereği 
içerdiği birleştirici, tekleştirici, monist istemiyle çoğulcu postmodernist si-
vil toplumun bir aradalığı bir çelişki midir? İslâmcı otantiklik söyleminin bir 
türevi olarak ortaya çıkan Medine Vesikası önerisi geri dönüşsüz bir süreç 
olarak sunulan ve sivil toplumsal bir gelişmeye eşlik eden küresel dünyayla 
uyumlu bir öneri midir?" Derlemede yer alan yazılar bu ve bunun gibi soru-
lara yetkin bilim adamları tarafından getirilen farklı yaklaşımları ve tartışma-
ları içermektedir. 

Postmodern Kavşakta Din ve Sivil Toplum  
Yazar: Yasin Aktay

Yayınevi: Tezkire

"Postmodern Kavşakta Din ve Sivil Toplum" adlı eser, din olgusu ve sivil top-
lum kavramlarını geniş bir perspektifle ele alıyor. Kentleşmiş, çoğulcu, kü-
resel ve postmodern dünyada din, gelenek-değişim, din sosyolojisi-dinî sos-
yoloji, teoloji-antropoloji gibi kavramlar ve sivil toplum devlet ilişkisi kitapta 
ele alınan temel konular... Kitapta sivil toplum kavramına dair literatür özet-
leniyor; sivil toplum-devlet ilişkisi, bağımlılık, dışsallık ve karşıtlık boyutlarıy-
la tartışılıyor. Aktay'a göre, sivil toplum kavramı siyasal katılımla doğrudan 
ilişkili ve sivil toplum kültürünün yükselişi,"Ortak alanın inşâsını amaçlayan 
tipik vatandaşlık davranışı" olarak "siyaseti" siyasal kültürü siyasal bilinci de 
yükseltecektir. 



ŞehirKitaplığı
Sivil Toplum: Farklı Bakışlar
Yazar: Kolektif

Yayınevi: Kaknüs Yayınları

İster eleştirel isterse taraftar tavır almış olalım, inkâr edilemeyecek nokta, global-
leşmenin yol açtığı toplumsal değişimin tüm boyutlarıyla incelenmeye, normatif 
parametrelerinin ortaya konulmaya ihtiyacı olduğudur. Zîra 1980'lerden itibaren 
sivil toplum kavramının varlık ve etkinlik alanı giderek genişleyerek global dünya-
nın temel tartışma nesnelerinden biri hâlini almış, başka bir ifadeyle küreselleş-
miştir. Bu süreçte sivil toplumun zaman zaman siyâsî, stratejik, metafizik kullanı-
mı da gündeme geldi. Eş zamanlı olarak kavrama eleştirel bir bakış açısı da ortaya 
konmaya başlandı ve alternatif arayışlar geliştirildi. Sivil Toplum: Farklı Bakışlar, 
sivil topluma ilişkin alternatif/eleştirel yaklaşımları, farklı zeminlerde irdeleyerek 
sivil toplum kavramının yan anlamlarını da gündemimize sokuyor.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde İstanbul
Yazar: Erol Güngör

Yayınevi: Altınordu

Yazar Erol Güngör bu kitabının hikâyesini şu satırlarla dile getirmektedir. "14 yıl 
kadar önce Prof. Mümtaz Turhan'ın yanında pek genç ve hevesli bir asistandım. 
O tarihlerde Prof. Turhan, kültür faaliyetlerine yardım etmek isteyen bir bankanın 
mâlî desteğini sağlayarak Türk kültür tarihî üzerinde geniş bir araştırma yapmak 
ve kültür değişmelerini tarih içindeki gelişme seyrine göre incelemek istiyordu. ... 
İşte Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi üzerindeki çalışmalarım o alâkanın bir neticesi-
dir. Ben  tarihçi değilim, bu yüzden Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nin karşılaştırma-
lı ve tenkitli bir basımını yapmak, hem ilgimin hem de bilgimin ötesindedir. Ben 
sadece Türk kültür tarihini araştıran bir sosyal psikolog olarak, 17. yüzyıl Türk ha-
yatının en kıymetli kaynaklarından birinin metnini sunmak istiyorum. Sözü uzat-
maktansa sizleri Evliyâ Çelebi ile baş başa bırakmak daha iyi olur." 

Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi
Yazar: Lütfi Sunar

Yayınevi: İLKE Derneği

İLKE Derneği bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) gönüllü 
kuruluşlar alanında var olan sorunlar, yeni gelişmeler ve geleceğe hazırlık kap-
samında veriye dayalı bulgular ve tespitler ortaya koymak, çözüm önermek ve 
farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi araştırma ve yayın faaliyeti yürütmekte-
dir. Bu kapsamda ilk araştırmamız İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Lütfi Sunar'ın gerçekleştirdiği, "Türkiye'de İslami STK'ların Kurumsal Ya-
pı ve Faaliyetlerinin Değişimi" adlı nitel araştırmadır.

Bu araştırmada son yirmi yılda İslâmî STK'ların yapı ve faaliyetlerinde yaşanan 
değişim ortaya konulmaktadır. Araştırma bulguları bize İslâmî STK'ların faaliyet 
alanları, örgütlenmeleri, ilişkileri, mâlî kaynakları ve görünürlük gibi alanlar ba-
kımında sosyolojik ve yapısal değişim geçirdiklerini/geçirmeye devam ettiklerini 
göstermektedir.



Haber

Esenler’in ve İstanbul’un iki 
önemli simgesi olacak Esen-
ler 15 Temmuz Millet Bah-

çesi ve Cumhuriyet tarihinin ilk 
taş camisi Hacı Emsal Avcı Taş Ca-
mii’nin de aralarında bulunduğu 
beş dev eserin açılışını Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
yaptı. 

Tarihî açılışta ilk konuşmayı Esen-
ler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu gerçekleştirdi. Askerî alan-
ların millete açılmasının önemi-
ne dikkat çeken M. Tevfik Göksu, 
“Esenler için anlamlı bir gün, tarihî 
hafızamızda kötü hatıralar bırakan 
olayları telâfî edebilecek önemli 
açılışları bugün Sayın Cumhurbaş-
kanımızın teşrifleriyle yapıyoruz. 
15 Temmuz Millet Bahçesi yak-
laşık 240 bin metrekare büyüklü-
ğünde, içerisinde 12 ayrı ünitenin 
var olduğu, Esenler için çok farklı 
bir anlam ifade eden, yeni bir heves 
ve heyecan olacak.” diye konuştu.

Esenler’in, 15 Temmuz Millet Bah-
çesi’nin yanı sıra dört büyük açı-
lışla daha tarihî bir gün yaşadığını 
vurgulayan M. Tevfik Göksu, “Bir 
başka önemli açılışımız da Cum-
huriyet tarihinin ilk taş camisi ve 
Esenler için tarihî bir önemi olan 

camimizi açıyoruz. Kentsel dönü-
şüm konusunda önemli mesafeler 
kat etmiş bir ilçe olarak, kentsel 
dönüşüme yeni bir ivme kazan-
dıracak Kentsel Dönüşüm Mer-
kezi’mizin açılışını yapacağız. Bü-
yükşehir Belediyemiz tarafından 
kazandırılan katlı otopark, pa-
zar alanı ve parkımızın da açılışı-
nı yapacağız. Gönül şehirlerimizi 
kurarken Esenler halkının bizlere 
verdiği destek ve duayla 31 Mart 
seçimlerinde verdiklere en güçlü 
şekilde İstanbulumuza destek ve-
recek ve kendilerine yakışanı yapa-
caklardır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mevlüt Uysal, “Bugün bura-
da 15 Temmuz Millet Bahçesi’ni 
açıyoruz, Esenler’de devamında 
da yeni eserler olacaktır. Bunları 
hep beraber inşâ edeceğiz. Esenler 
bundan sonraki süreçte ulaşımı, 
kentsel dönüşümü, altında oto-
parkı, üstünde pazar yeri, yanında 
park ve bahçesi olan, modern alan-
ları ile en güzel ilçelerimizden biri 
olacak.” şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Cum-
huriyet tarihimizde ilk defa ta-
mamı taştan, taş ustalarının göz 
nuruyla ve el emeğiyle yapılmış 

olan camimizin açılışını yapıyo-
ruz. Taş camimizin arsasını bağış-
layan, kaynağını temin eden, mi-
marı, mühendisi, işçisi, emeği olan 
herkese ve bu hizmeti bizlere su-
nan Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu ve Bahçelievler Hak 
Vakfı’na teşekkür ediyoruz. Aynı 
zamanda 15 Temmuz Millet Bah-
çemiz de yeni Türkiye’ye ve insan-
larımıza hayırlı olmasını temenni 
ediyoruz.” diye konuştu.

Millet Bahçeleri açmaya devam 
edeceklerini kaydeden Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum, “Bi-
rinci ‘100 Günlük Hükümet Eylem 
Planı’ yüzde 98 başarı oranı ile ta-
mamlandı. İkinci ‘100 Günlük Hü-
kümet Eylem Planı’ çerçevesin-
de ise her ilçemizde en az bir tane 
Millet Bahçesi açmayı planlıyoruz.” 
dedi.

Törende son konuşma Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
yaptı. Meydanı dolduran on binle-
rin alkışları arasında kürsüye gelen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan Esenler’in her zaman vefâlı 
bir ilçe olduğunu belirtti ve “Yaptı-
ğımız yatırımlar, gerçekleştirdiği-
miz projelerle dünün mahrumiyet 
bölgesi olan Esenler, Avrupa ya-
kasının en önde gelen ilçesi hâline 

ESENLER’DE TARİHÎ AÇILIŞ
15 Temmuz Millet Bahçesi ve Cumhuriyet tarihinin ilk Taş Camii’nin de aralarında 
bulunduğu beş dev eserin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
gerçekleştirdi.

Cihan Dinar



geldi. Bugün Esenler yine bir baş-
ka, genciyle yaşlısıyla heyecan, coş-
ku yine Esenler’de.” diyerek sözleri-
ne başladı. İstanbul’un en çok göç 
alan bölgelerinden biri olan Esen-
ler’in nüfusunun yarım milyona 
yaklaştığını ifaden eden Erdoğan, 
yaptıkları projeler ve kentsel dö-
nüşümlerle çarpık kentleşmenin 
büyük ölçüde önüne geçtiklerini 
söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Esen-
ler ve büyükşehir belediyeleri tara-
fından ilçeye kazandırılan 5 önem-
li hizmetin toplu açılış törenini 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Er-
doğan, sözlerine şöyle devam etti: 
“Bunlardan biri, sadece Esenler de-
ğil tüm İstanbul için önemli ve ör-
nek bir proje olduğuna inandığım 
15 Temmuz Millet Bahçesi’dir. Tö-
renden sonra Millet Bahçesi’ne gi-
deceğiz. Anneler, babalar, sizler 
de çocuklarınızla beraber o Millet 
Bahçesi’nde gezineceksiniz. Çev-
reci iktidar, çevreci belediye kim-
dir, bunu göreceksiniz. Çevrecilik, 
belediyecilik, hizmet bizim işimiz. 
Biz bu millete efendi olmaya de-
ğil, hizmetkâr olmaya geldik, far-
kımız bu. Toplamda 240 bin met-
rekare alanda kurulan eserler, 15 
Temmuz Millet Bahçesi. Bisiklet 
ve yürüyüş yolları, piknik alanla-
rı, açık hava etkinlik alanı, spor te-
sisleri, cami, millet kıraathanesi ve 
ikinci bahar kıraathanesinden olu-
şan külliyesi... Meyve, sebze, tıbbî 
bitki bahçeleri, çocuklara, gençlere, 
hanımlara yönelik tesisler, şifâ ve 

gül bahçesiyle, biyolojik göletiyle 
ilçemize, şehrimize yakışan bir hiz-
met. Yatırım bedeli, 55 trilyon lira 
olan millet bahçemizi bugün res-
men hizmete açıyoruz.”

Erdoğan, Esenler Hacı Emsal Av-
cı Taş Camii’nin hizmete açacakla-
rı ikinci eser olduğunu söyleyerek, 
tamamı taş işçiliğiyle inşâ edilen 
bu caminin projesinde Mimar Si-
nan’ın Tophane’deki Kılıç Ali Paşa 
ve Manisa’daki Muradiye camileri-
nin örnek alındığını söyledi. Cami-
nin taş olarak yapılmasının, yazın 
serin, kışın sıcak olmasını sağladı-
ğını ifade eden Erdoğan, bu eserin 
tıpkı örnek alındığı Mimar Sinan 
camileri gibi asırlar boyunca ayak-
ta kalmasını, ümmete hizmet ver-
mesini diledi.

Konuşmaların ardından Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, beraberin-
deki protokol üyeleriyle birlikte, 

Erdoğan 15 Temmuz Millet Bahçe-
si ve Esenler Hacı Emsal Avcı Taş 
Camii’nin yanı sıra Esenler Kentsel 
Dönüşüm Merkezi, Esenler Men-
deres Parkı, Zeminaltı Otopark ve 
Pazar Yeri ile Fevzi Çakmak Par-
kı’nın açılış kurdelesini, İstanbul 
Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil 
Yılmaz’ın duaları eşliğinde, ‘Ya Al-
lah, Bismillah’ diyerek kesti.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, golf aracının şoför kol-
tuğuna oturarak Belediye Başkanı 
Göksu ile birlikte 15 Temmuz Mil-
let Bahçesi’ni gezdi. Millet Bahçe-
si’nde kendi adına bir hatıra çınarı 
da diken Erdoğan, Esenler Bele-
diyesi’nin gençlerin çay-kahve eş-
liğinde sohbet edip kitap okuya-
bildikleri “Sohbetotobüsü”nü de 
ziyaret etti. Erdoğan, ESEV öğren-
cileriyle birlikte “Bana Her Şey Se-
ni Hatırlatıyor” şarkısını söyledi.

Haber
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Esenler daha zengin bireyler 
ve refah seviyesi daha yük-
sek bir ilçe olma yolunda-

ki vaadine yönelik adımlarından 
birini de hanımefendilerle birlik-
te atıyor. Esenler Belediyesi, hanı-
mefendilerin evlerinde kendi im-
kânlarıyla maharetle ürettiği el 
becerilerini; süs eşyası, dekoratif 
ürünler, gıda, örgü, çanta, oyuncak 
bebek, paketleme gibi üretimleri-
ni, çocuk-yaşlı bakımı ve temizlik 
çalışmalarını toplumsal sinerjiye 
dönüştürdü. Esenler, hünerli ve 

maharetli hanımefendilerle birlik-
te “Nar Projesi”ni hayata geçirdi. 

“Nar Projesi” ile hanımefendilerin 
kıymetli el emekleri değerlendirili-
yor, ev ekonomisine katkı sağlanı-
yor. Esenler Belediyesi, “Nar proje-
si” ile hane başı geliri yükseltmeyi 
hedefliyor. 

“Nar Projesi” ile hanımefendilerin 
çalışmaları dâimî ve e-ticârete açılı-
yor. Teknoloji ve bilişim dünyasın-
da tüm dünya ile rekabet edebilecek 
edecek olan Esenlerli hanımefen-
diler “Nar Projesi” kapsamında el 
emeklerini ve becerilerini üç farklı 
şekilde değerlendirebilecek: 

El Becerisi Üretimler: Evlerde 
üretilen ürünlerin, el becerilerinin 
değerlendirilmesi. 

Tamamlayıcı Üretimler: Paketle-
me, boncuk dizilmesi, ütü vb. bir 
üretimi tamamlayıcı üretimlerin 
değerlendirilmesi.

Ev İçi ve Ev Dışı Hizmet Üreti-
mi: Çocuk bakımı, yaşlı bakımı, 

temizlik vb. zamanı esnek ve ayar-
lanabilir hizmetlerin verilmesi.

Üretimlerini ve hizmetlerini de-
ğerlendirmek isteyen hanımefen-
diler “Nar Projesi” kapsamında 
kendilerine özel hazırlanan sayfa-
ları bizzat yönetebilmektedir. Tüm 
üretimlerin yurt içi ve yurt dışı ol-
mak üzere güvenle satışının yapıla-
cağı e-ticaret ve dâimî satış mecra-
ları oluşturulmaya devam ediliyor. 
“Nar Projesi”ne ilk olarak 300 ha-
nımefendinin çalışmalarıyla başla-
mayı hedefleniyor. 

EVLERE NAR BEREKETİ
Anneler, eşler ve evlâtlar el becerilerini sergiledi, Esenler’de haneler “Nar Projesi” ile 
bereketlendi.



ESENLER’DE TEKSTİLİN CAN YELEĞİ: ESTEKS
Esenler Belediyesi’nin, Esenler’de bulunan tekstil atölyelerine yönelik başlattığı 
Esenler Tekstil Atölyeleri İyileştirme Projesi’nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Esenler Belediyesi’nin, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı, İstanbul Valiliği, İstan-

bul Kalkınma Ajansı ve Türkiye 
Giyim Sanayicileri Derneği’yle or-
taklaşa yürüttüğü Esenler Tekstil 
Atölyeleri İyileştirme Projesi’nin 
(ESTEKS) ilk toplantısı gerçekleş-
tirildi. Ortaklaşa yürütülen projey-
le, üretim, ihracat ve istihdam açı-
sından önemli bir paya sahip olan 
tekstil ve hazır giyim sektörünün 
uluslararası düzeyde rekabet gücü-
nün artırılması, yenilikçilik kapa-
sitesinin geliştirilmesi ve nitelikli 
istihdam sağlanması amaçlanıyor.

Tekstil atölyelerinin fiziksel, iş gü-
cü, pazar ve sosyal sorunlarının ele 
alındığı toplantıya Esenler Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Hasan Taş-
çı, Esenler Belediyesi Plan ve Proje 
Müdürü ve Proje Sorumlusu Nuh 
Dursun Ozan, İŞKUR, KOSGEB, 
Bilim Sanayi İl Müdürlüğü, Esen-
ler SGM, Giyimkent ve Tekstilkent 
Yönetimi, İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri, Tekstil ve Meslek Lisesi 
Müdürleri, Meslek Eğitim Merkezi 
ve Halk Eğitim Müdürleri ile İTO, 
İSO ve MÜSİAD gibi kurumların 
temsilcileri katıldı. 

Projeden, tekstil ve hazır giyim 
sektöründe üretim, ithalat-ihracat 
yapan firmalar, atölyeler, sektörde 
mevzuat geliştiren, düzenleyen ve 
denetleyen ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları, sektörle ilgili konular-
da çalışmalar ve araştırmalar yü-
rüten üniversiteler ve araştırma 
16/45 merkezleri, sektöre yatırım 
yapmak isteyen nitelikli yerli ve 
yabancı yatırımcılar, ilgili meslek 
örgütleri ve sivil toplum kuruluş-
larıyla, sektörde çalışan işgücü ve 
sektörün sunduğu hizmetlerden 
yararlanan kişiler ve bu sektörler-
de çalışanların ailelerinin faydalan-
ması amaçlanıyor.

ESTEKS Projesi ile tekstil ve hazır 
giyim sektörünün iyileştirilmesi 
için yapılacak çalışmaların, araştır-
maların uygulamaların ve eğitim-
lerin verilebileceği Tekstil Uygu-
lama ve Geliştirme Merkezi’nin 
kurulması ve yönetimsel faaliyet-
lerin kontrolünün buradan sağlan-
ması hedefleniyor. Projeyle ayrıca, 
Esenler’de bulunan 550’ye yakın 

tekstil atölyesinin insanî yaşam 
alanları olan mescid, mutfak, ha-
valandırma, ışıklandırma ve tuva-
let gibi bazı alanların iyileştirilme-
sinin yanı sıra, tekstil atölyelerinde 
çalışanların meslekî eğitimler, dış 
ticâret, tasarım, iş sağlığı ve güven-
liği, ilk yardım, iş ahlâkı, sosyal ve 
kültürel eğitimlerle desteklenmesi 
amaçlanıyor.

Projenin uygulanmaya başlaması-
nın ardından, Esenler öncelikli ol-
mak üzere, tekstil sektörünün kul-
lanımına açık bir web portalı ile 
tekstil sektörüne yönelik bir dergi 
hazırlanması planlanıyor. 3 ayda 
bir yayınlanması hedeflenen dergi, 
akademisyenler tarafından hazırla-
nacak ve ilgili kurum ve kişilere da-
ğıtımı yapılacak.

Haber
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