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ŞEHİRDEN

Şehirler birbirinden bağımsız binlerce işlemin kaosa sebebiyet vermeden yönetildiği alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yöneten aktörler zaman içinde değişikliğe uğrasa da, kuruldukları
günden beri bir yönetim erkinden ve işleminden bahsetmek mümkündür.
Günümüzde şehir yönetimi dendiğinde ilk akla gelen aygıt belediyeler olmakla birlikte şehrin
yönetiminde söz sahibi olan çok fazla kurum ve kuruluşun varlığı bir gerçektir. Bütün bu aktörlerle birlikte şehirde değerler yeniden üretilir, şehrin geleceğine dair kararlar verilir. Şehir yönetimini ele alırken hukuki mevzuatlar, yönetmelikler ve düzenlemelerden öte aslında değerlerin
yeniden diriltilmesi, hak kavramının yeniden bir manaya kavuşması gerekliliği büyük bir hakikat olarak karşımızda duruyor. Şehrin şehirliyle, şehirlinin şehirle, şehirde yaşayan tüm canlıların birbiriyle hak ve hukukunun fıtri bir denge ve uyum içinde yürümesi yönetim faaliyetinin
sonucudur.
Bu hassasiyetlerin referans kabul edilmesi temelde inancımızdaki hak, hukuk anlayışının da bir
gereğidir. Yönetim ve yönetilme ancak bu temel değerler çerçevesinde pratik bulduğunda hakkaniyet ve adalet tezahür eder. Şehir ve Düşünce Dergimizin 5. sayının dosya konusu bu mülahazaları ele alıp değerlendirmektedir. Herkesin faydalanacağı bir çalışma olmasını temenni
ediyorum.

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

DÜŞÜNCEDEN

Şehir denilince ilk akla gelen şeylerden biri de idarî
bir oluşum olmakla birlikte, Türk İdare Hukuku’nda
“şehir” diye tanımlanmış bir yapı söz konusu değildir. Kanunun lafzında “büyükşehir” sözcüğü geçmesine rağmen şehrin ne olduğuna dair bir tanımlama
bulunmamaktadır. Sanayi Devrimi öncesinde, ekonomik faktörlerin şehrin oluşmasındaki katkısının
dışında henüz en etken rolü oynamadığı, insanların
bir araya gelmesinin sosyolojik olarak adlandırılmadığı dönemlerde şehirler idarî birer birim olarak kurulmuş ve varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu kuruluşta
zaman zaman askeri ve dinsel saikler ön plana geçse
de bir idareden, askeri veya dinî otoritenin idaresinden söz edilmektedir.
Kurulduklarından itibaren sürekli bir yönetim ve örgütlenme sürecinin konusu olmuş olan şehirler, tarihi yönleri kadar eski olarak idarî birer yapı olma özelliğini de taşırlar. Gerek askeri, gerek ticarî, gerekse
dinî önceliklerle kurulmuş olsun, zamanın genel geçer kuralları gereği şehirde mutlaka idarî bir yapı ve
görevlendirme söz konusu olmuştur. Bu idarî yapının ise hukukî bir değerler sistemine bağlı olduğu, bir
mevzuat çerçevesinde işlerlik kazandığı kaçınılmaz
bir gerçektir.
Günümüzde ise şehir denilince, çerçevesi kanunlarla çizilmiş bir idarî birlik akla gelmektedir.
Büyüklüklerine göre isimlendirmeye tabi olan yerleşim yerleri birer idarî yapıdır. Bu konuda en belirgin tanımlama veya tasnif meri mevzuat tarafından
yapılmaktadır. Normlar hiyerarşisinin en üstünde
bulunan anayasadan başlamak üzere, mevzuatın diğer katmanlarında da idare ilgili çeşitli tanımlamalar
mevcuttur.
1982 anayasasının “İdarenin Esasları” başlığı altında
düzenlenen hükmüne göre; idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin
kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzelkişiliği,
ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye

dayanılarak kurulur. Yine anayasanın 126 ve 127.
maddeleri de il, ilçe, belediye ve diğer merkez ve mahalli idareleri belirtmekte bunların her birinin görev ve yetkilerinin kanunla düzenleneceğini beyan
etmektedir.
Türk İdari Hukuku’nda şehrin tam olarak neresi olduğuna dair kesinleşmiş bir hüküm bulunmamaktadır. Belediye idaresinin olduğu yerlerin “şehir” olarak
algılanması gibi bir toplumsal kabule karşılık Ruşen
Keleş, yasal koşulları yerine getirerek belediye statüsü kazanmış her yerleşmeye, toplumbilimsel anlamda kent diyebilme olanağının olmadığını belirtmiştir.
Halil Nadaroğlu yerleşim birimlerini küçükten büyüğe doğru sıralarken “köy, kasaba ve kent” ayrımını
kullanmıştır. Nadaroğlu bu ayrımda ilçe ve iller yerine doğrudan kent sözcüğüne yer vermiş olmaktadır.
Şehirleri idarî olarak değerlendirirken sadece meri mevzuat açısından değerlendirmek yeterli olmaz.
Bunun yanı sıra ortaya çıkışlarındaki idarî kararları
da değerlendirmek gerekmektedir. Tuna, köy topluluklarından şehre geçişte örgütleyici-yönetici kadroların üretimde sağlanan başarıları merkezileştirme
çabalarının etkin rol oynadığına değinmektedir. Bu
merkezler köy toplum örgütlenmesinin karşılaştığı
açmaz ve sorunların çözüldüğü, tarım dışı ilişkilerin
yani merkezi örgütlenmenin ve yönetim yeri olan ilk
şehirlerdir. Diğer yandan şehir bizatihi kendisi ve yönetim örgütleri açısından da bir yönetsel yapı olarak
değerlendirilmelidir. Yönetsel faaliyetler açısından
yapılacak değerlendirme ile şehri bir yönetsel organizasyon olarak ele almak mümkün, hatta bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bu yönetsel organizasyonun içerisinde birçok aktör olmakla birlikte “şehir
yönetimi” denilince herkesin aklına belediye yönetimlerinin gelmesi de ele alınması gereken bir husustur. Zira insanlık tarihinin başlangıcından beri var
olan şehirlerin belediye yönetimleri ortaya çıkmadan
da yönetiliyor olduğu bir gerçektir.
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Kenti Yönetmek,
Kendini Yönetmek midir?

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI
Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ

Yönetimi meydana getiren akıl, beden ve tin’i kategorik olarak
ayrıştıran bu teorinin bugün bir karşılığı var mı bilinmez
ama bilinen şu ki yönetimin bağlı olması gereken en önemli
paradigma referans değerler ya da ilkelerdir.

Özet
ünümüzün kamu
işleyişi veya yönetim
anlayışında
en çok kullanılan
deyimler,
birlikte yönetim, yerinde yönetim, katılımcı yönetim ve
öz yönetim gibi ifadelerdir. Bunlardan maksat, yönetimin yukardan aşağıya doğru keyfi ve plansız
olmamasıdır.

G

Yönetim erkinin varlığına dair ontolojik kuşkuları da ima eden bu
talep günümüzde siyaseti aşan
bir boyut kazanmıştır. Birey odaklı bir metafizik kurgu haline de
gelen yeni “yönetişim” idealinin
esas olarak hangi önermeler üzerinden yükseldiği konusu giderek
buharlaşmaktadır.
Ontolojik ya da düşünsel herhangi bir alandaki ilk önermeyi kutsayan günümüz paradigması konu “yönetim mekanizması” olunca
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doğal hukuk ile eşdeğer bir varoluşsal değere sahip olması demektir. Ki bu mantık zinciri işi tehlikeli
boyutlara taşımaktadır.
Ünlü Alman Düşünür Carl Schmitt, siyaset ile teoloji arasında buna paralel bir ilişki kurar. Siyaset,
ilahiyat kavramlarının izdüşümlerinden işlevsellik kazanmaktadır.
Teolojinin bir yansıması olarak siyasetin kendini tanımladığı kavramları bu alandan ödünç almış
olması rastlantı değildir. Dini ayinlerin dünyevi işleyişidir siyaset.
Schmitt, otoriteyi “istisnayı belirleme yetkinliği” olarak tanımlar ve
siyasetin teoloji ile olan ilişkisini
buradan hareketle kurar. Zira kendisini her zaman tanrılaştırabilen
bir mekanizma var karşımızda.

Aristo ve
Platon

bu cömertliği göstermemektedir. Elbette yönetim mekanizmasının kendisini görece daha kolay
bir biçimde farklı göstermesi ya
da manipüle etmesi mümkün ama
bu riski bertaraf etmenin yolu bu
alandaki doğal işleyişi inkâr etmek
değildir.

Yönetim ve Ontoloji
Devlet mekanizmasının nasıl ortaya çıktığı tartışmalarını kaba bir biçimde tasnif ettiğimizde iki temel
yaklaşımın var olduğunu görüyoruz: Bunlardan birincisi devletin

Carl Schmitt

ya da yönetim mekanizmasının
kendiliğinden, insanın doğal olarak sahip olduğu temel potansiyellerin kurumsallaşması ile ortaya çıktığını söyler. İnsanın sahip
olduğu verili potansiyelin bir yansımasıdır devlet. İkincisi ise, yöneten ve yönetilen ilişkisinin tarihsel
ve toplumsal koşulların dayatması
ile ortaya çıktığını ve bu koşulların
bertaraf edilmesiyle de bu arızi yapının da buna bağlı olarak kendiliğinden kaybolacağını söyler.
Bu her iki tanımın da ciddi sorunlar
içerdiğini ilim erbabı bilir. Devletin
doğal bir varlık alanı olduğunun
kabul edilmesi onun aynı zamanda
meşru bir baskı ve güç aracı olması anlamına da gelmektedir ki günümüzde devletin mutlaka hukuk
eliyle terbiye edilmesi gerektiğini
söyleyenlerin de esas iddiası buraya dayanır. Doğal bir varlık alanı olması demek aslında zımnen devletin yapacağı iş ve eylemlerin doğal
hukuk ilkesine uygunluğu demektir ki bu durum devletin bir baskı
aracına dönüşmesine giden yolu
açan en önemli gerekçelerden birisidir. Devletin doğal varlık alanı
olması demek aynı zamanda onun

İkincisi ise insanın sahip olduğu,
verili olan temel potansiyel değerleri paranteze alan ve onu (insanı)
kelimenin tam anlamıyla canlı bir
cenaze gibi gören ve Aristo’dan beri devam edegelen klasik materyalist anlayıştır.

İnsanın sahip olduğu
evrensel ahlâki değerler
de dahil tüm soyut
üretimler ve kurumlar
tarihin ve toplumsal
koşulların ürünüdür.
Aristo’nun yapmış olduğu Theoria-Historia ayrımı insanı ruh ve
beden ya da idea ile nesne farklılaşmasına götüren yolun ilk adımıdır. Bu ayrımla ilgili tartışmalar
hayli derindir, bunları yeniden tartışmaya hacet yok ancak çok daha
sonraları materyalistler bu ayrım
üzerinden son derece kapsamlı bir
düşünsel ve toplumsal sistem oluşturdular. Ki buna göre insanın sahip olduğu evrensel ahlâki değerler de dahil tüm soyut üretimler ve
kurumlar tarihin ve toplumsal koşulların ürünüdür.
Yönetim bu belirlenimlerin en

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ

somut olanıdır. İnsanların sosyalleşmesi ile zorunlu olarak ortaya
çıkan artı ürünün korunması ve
zenginleşmenin yönetilmesi ihtiyacına binaen ortaya çıkmış ve bugün devlet halini almıştır. Bu kurum, tarihsel koşulların zorunlu
sonucu olarak doğmuştur.
Yönetim mekanizmasına dair ilk
felsefi tartışmayı başlatan Platon ise konuyu daha çok beden-işlev-hiyerarşi ekseninde ele alır. Buna eğer o gün “değer” kavramı da
eklenmiş olsaydı belki de durum
farklı olabilirdi. Her ne kadar antik dönemde Sokrates sadece yönetim alanında değil, her alanda
esas arayışın erdem/değer olduğunu söylese de daha sonraki tartışmalar, özellikle de Aristo’nun
yapmış olduğu ayrım (theoria historia) ekseninde sürdürülmüştür.
Kuşkusuz Platon yönetimde iyi yetişmiş filozofların varlığını yaşamsal bir parametre olarak görmekte ve bu sınıfın asıl taşıyıcı kolon
olması gerektiğini savunmaktadır
ama bunların da her an şan ve şeref hevesiyle yoldan çıkabileceklerini vurgulamaktadır.

otoritesine varmak istediğimizde
ilk karşımıza çıkan nedir ya da kimdir? Birey midir? Otorite midir?
Günümüz dünyasının en çok
olumsuzladığı kavram otoritedir.
Bu kavram münhasıran özgürlüğün karşıtı olarak kullanılmaktadır. Öyle ki sahip olunan “öz”ün
gürleşmesini engelleyen tarihi tecrübeleri de içeren bir retoriğin ana
gövdesine işaret etmektedir.
Birey için özgürlüğü talep etmenin
iki temel gerekçesinden söz edilebilir. Kendisini gerçekleştirmek
ve yaşamanın tadına varmak. Doğaldır ki kişi, hem toplumsal olarak hem de bireysel olarak kendisini özgün bir aktör olarak var
etmek ister. Bundan dolayı da aydınlanma düşüncesinde “özgürlük” yoğunluklu olarak aklını bizzat kendisi kullanabilme yetkinliği
ekseninde tanımlanmıştır. O halde
yönetim, yetkinlik ve özgürlük arasında son derece zorunlu bir illiyet
rabıtası vardır.

Yönetim ve Yetkinlik
Yönetim işi insanlığın sosyolojik
bir yapı oluşturduğu günden bu

Yönetim işi insanlığın
sosyolojik bir yapı
oluşturduğu günden
bu yana var olan bir
kurumdur. Bir başka
ifade ile insanlıkla
birlikte vardır.
Yönetimi meydana getiren akıl, beden ve tin’i kategorik olarak ayrıştıran bu teorinin bugün bir karşılığı var mı bilinmez ama bilinen şu
ki yönetimin bağlı olması gereken
en önemli paradigma referans değerler ya da ilkelerdir.

Yönetim “Bireyin”,
Yerel Olanın İmkânı
mıdır?
Varlık, insan ve bilgi üzerinden yönetim mekanizmasına ya da kamu
Sokrates
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yana var olan bir kurumdur. Bir
başka ifade ile insanlıkla birlikte
vardır. İhtiyaçların karşılanması,
güvenliğin sağlanması ve adaletin
tesis edilmesi her zaman insanlığın
temel arayışı olmuştur. Toplum tarihi bize göstermiştir ki insan hem
sosyolojik olarak hem de anatomik olarak hep kusursuzun peşinde koşmuştur. Hep bir “cennet mekan” arayışımız var olmuştur.
Neyi arıyoruz? Arılar ve karıncaların sahip oldukları gibi bir sistemi,
kusursuz bir yapıyı arıyoruz.
İnsanın sahip olduğu zekanın aynı
zamanda bir yetkinlik de içerdiğini gösteren en önemli pratiklerden
birisi de insanın yabani hayvanları
ehlileştirme becerisine sahip olmasıdır ki siyasetin “seyis” ile olan akrabalığı da bu çerçevede kurulmaktadır. Hatta insanların geliştirdiği
yabani hayvanların yakalanması
için geliştirilen tuzakların bunu
en çok gösteren pratiklerden birisi olduğu da söylenebilir. Zekanın
kudreti kendisini insanın yönetim
deneyiminde gösterir. Yönetim bir
zeka ve deneyim işidir.
Yerel olandan başlayarak genele

doğru giden bir süreç söz konusudur ve bizim için tabi ki kusursuz bir dönemin yakalanması gerçekçi değildir. Ama yine de onu
arayacağız.
İster doğal olarak var olsun ister
tarihsel ve toplumsal koşullara
bağlı olarak var olsun her halükarda yönetimin en vazgeçilmez parametresi adalettir. Ki bu konuda
buyrulmuş olan “mülk küfürle idare edilebilir ama adalet olmadan
idare edilemez” Hadis-i Şerifinin
son derece derin bir anlam içerdiğini görülmektedir. Yönetimin ortak paydası adalettir. Yönetimin
adil olmasına giden yol ise onun
yerel dinamiklere son derece açık
olmasından geçer. Aynı zamanda
da varoluşsal hiyerarşiyi yansıtması gerekir. Bir başka ifade ile doğal
işleyişi zorlayan bir mecraya yönelmemiş olması gerekir.

Sonuç ve
Değerlendirme
İnsanlık tarihine kabaca bir göz attığımızda en çok üzerinde durulan
konulardan birisinin yönetim olduğu görülür. Çünkü insanın verili

olan duygularının yansıdığı en temel alandır. Vicdan, adalet ve ahlâk gibi temel insani değerlerin
doğrudan ilişkili olduğu kurum siyasettir, yönetimdir.

İnsanın verili
olan duygularının
yansıdığı en temel
alan yönetimdir.
Vicdan, adalet ve
ahlâk gibi temel insani
değerlerin doğrudan
ilişkili olduğu kurum
siyasettir, yönetimdir.
Yönetim mekanizması ister tarihsel koşullara bağlı var olsun, isterse de doğal bir içgüdünün yansıması olarak işlevsellik kazansın hiç
fark etmez, her halükârda insanın
kendisi ile ilgili sahip olduğu düşüncenin yansımasıdır. “Layık olduğunuz idareye kavuşursunuz”
ifadesinin içindeki ikaz, kendimize
dönük bir sorgulamada bulunmaktır aynı zamanda. Zira yönetimin

fiziki varlığı aktörlerle kaimdir.
İnsanlığın hayatında yönetimi kritik bir alan haline getiren esasında onun varlığının dayanağı ya da
işleyişi değil dayandığı değerlerin
kolayca tecessüm edebilmesidir.
Son kertede Leviathan, tecessüm
etmiş bir yönetimdir. Nasıl doğduğu ya da nerden geldiğinden çok
göreceği işlev ve üreteceği çok daha
önem arz ettiği bir dünyaya doğru
gidiyoruz.
Zira yönetim, ontolojinin bir yansımasıdır. Ontoloji ile nasıl bir bağ
kurarsanız yönetim de ona göre
şekillenir.
Eğer bireyi bizzat varlığından kaynaklanan bir “malik” olma durumuna sahip bir aktör olarak kabul
edersek o zaman her bir kişinin
kendi isteğine bağlı olarak bir değer üretme mekanizmasına da kapı aralamış oluruz ki asıl kaosu doğuran da budur. O halde özgürlük,
malik olma ve seçim yapabilme ile
ilgili sahip olunan potansiyeli sistematik hale getiren değerlerle ilgili bir konudur aynı zamanda.
Dile

getirdiği

konuların

baş
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köşesine erdemi yerleştirdiği için
peygamber olabileceği bile iddia
edilen Sokrates’in de yönetim için
asıl vurguladığı şey erdemdir. Bunun günlük dildeki basit karşılığı
yönetimin ahlâkiliği ilkesidir.

Yönetim mekanizması
ister tarihsel koşullara
bağlı var olsun, isterse
de doğal bir içgüdünün
yansıması olarak
işlevsellik kazansın
hiç fark etmez, her
halükârda insanın
kendisi ile ilgili sahip
olduğu düşüncenin
yansımasıdır.
Bu anlamda yönetim açısından
baktığımızda yapı denen olguya
ilişkin zihnimizde aksiyomatik bir
direncin ya da bir karşılığın olup
olmadığı son derece önemlidir.
Çünkü yapı bizi değer bağımsız bir
dünyaya da götürebilir. Her geçen
gün zaman bize göstermektedir
ki yönetim, değerlerle buluştuğu
oranda insani özellikler kazanmaktadır.
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Leviathan
Thomas Hobbes
tarafından
1651’de yazılmış
kitap.

Şehri Yönetmek mi,
Şehre Liderlik Etmek mi?

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı
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Liderlik tartışmalarını siyasetin olduğu her yerde ve her çağda,
tarihin her döneminde görmekteyiz.

iderlik tartışmalarını siyasetin olduğu her yerde ve her
çağda, tarihin her
döneminde
görmekteyiz. Mesela, Plato’nun ‘filozof kral’ yaklaşımı hem bir liderlik tartışması hem
de liderlik vasıfları tartışmalarının
en önemli ve en eski yaklaşımlarından biridir. Daha da eski olarak,
Xenefon diyaloglarından anladığımıza göre, hocası Sokrates de liderlik tartışmaları yapmış, hatta
iyi bir eğitimle bir iş adamının iyi
bir askeri lider olabileceğini ispatlamaya çalışmıştır. (Adair: 52, 59;
2009). Doğu dünyasında liderlik
tartışmalarını Sun Tzu’nun Savaş
Sanatı isimli, bilinen ilk strateji kitabında görmekteyiz (Sun Tzu: 61;
1992). Liderlik meselesi günümüzde aynı zamanda bir akademik konu olmuş, üniversitelerin ders kitaplarında yer almış, hatta başlı
başına ders kitabı olmuştur.

L

Liderlik çok karmaşık bir çalışma
konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu karmaşıklık belli esaslara göre tasniflere tabi tutulmuş

ve daha anlaşılır hale getirilmiştir. Mesela Golandaz liderlikle ilgili çalışmaları davranışsal, psikolojik, bilişsel, normatif ve sonuç
yaklaşımı olarak beş başlık altında
toplayabileceğimizi göstermiştir
(Safty-Güven: 306; 2003). Hatta,
daha da yoğunlaşarak, lider kimdir, liderler ne bilirler ve liderler ne
yaparlar gibi ifadelerle bu konuyu
üç meseleye indirgeyebileceğimizi
düşünür (Safty-Güven: 306).
Liderliği nasıl tanımlayabiliriz?
Aslında zor bir meseledir liderliği tanımlamak. Bennis’ten aktaran Owen, liderliği güzelliğe benzetir ve “onu tanımlamak zordur
ama karşılaştığımızda onu hemen tanırız” der (Owen ve diğerleri: 18). Yine, Blanchard’dan aktararak “liderlik nereye gittiğini
bilmektir” derken, liderliğin aslında “bir meydan okuma ve dönüştürme işi” olduğunu kaydeder
(Owen ve diğerleri: 67). En önemli tanımlamalardan birini Mustafa Özel yapmıştır. Ona göre “lider
bir dönüşüm mimarıdır.” (Özel: 15;
1998). Özel’in Batılı uzmanlardan
aktardıkları, liderliğin ne olduğunu

anlamamızı
kolaylaştırmaktadır. Profesör Kenneth Clark’a göre “liderlik, gönüllü biçimde ortak
amaçlara ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere beraber çalışmaya
yönelen bir kişi ile takipçilerinin
içinde yer aldığı grup, örgüt ya da
kurumda meydana gelen ve başkalarının gözleyebildiği bir faaliyet
ya da faaliyet kümesidir…” Burns’a
göre liderlik “belirli motif ve değerlere sahip kişilerin, bir rekabet ve
çatışma bağlamında, lider ve takipçileri tarafından, tek tek veya ortaklaşa benimsenen amaçları
gerçekleştirmek üzere çeşitli ekonomik, siyasi ve diğer kaynakları
karşılıklı olarak seferber etme sürecidir.” (Özel: 57). Obama’nın seçim kampanyasını yerinde izleyen
siyasal iletişimci ve yazar Necati Özkan, Obama’dan esinlenerek
“Liderin bilgisi, sağduyusu, inancı

ve azmi her şeyi etkiler. Onun düşünceleri insanları harekete geçirir. Onun yolu ve yöntemi kalpleri çarptırır. Onun çalışma disiplini
ekibini ateşler. O inanmazsa kimse
inanmaz.” demektedir (Özkan: 43;
2009).
Liderlik meselesinde en büyük tartışma konularından biri lider doğmak ya da lider olmak hususudur.
Liderler liderlik özelliklerini doğuştan mı getirirler, yoksa bu özellikler sonradan edinilemez mi gibi
tartışmalar çokça yapılmıştır. Günümüzde yaygın kanaat liderliğin
sonradan kazanılabilen bir özellik olmadığı yönündedir. Ancak
bunun tersini iddia eden çalışmalar da söz konusudur. Davranış bilimcilerden R. Blake ve J. Mouton
İkinci Dünya Savaşı sonrasında
yaptığı çalışmalar ile liderliğin öğretilebilir bir şey olduğunu iddia
etmiştir (Owen ve diğerleri:19). R.
Stogdil tarafından 1948 yılında yapılan 124 çalışmada da lider doğmak gerekmediğini ve eğitim sayesinde lider olunabileceğini ifade
etmektedir (Adair: 50). Buradan
liderliğin durumsal bir olgu olduğunu çıkarmak mümkün değildir.
Zira herkesi eğitimle lider yapabilmenin zor olduğunu söylemek
mümkündür. Hal böyle olunca lider olabilmek için kalıtsal özelliklerin taşınması gerektiği aşikârdır.
Liderlik meselesinde bir diğer
önemli konu da lider tipleridir.
Her lideri aynı kategoriye koymak
mümkün değildir. Zira her lider
aynı değildir. Farklı liderlik tipleri vardır. Sanırım en meşhur lider tasnifi Weber’in yaptığı, otoriter lider, rasyonel-bürokratik lider
ve karizmatik lider tasnifidir. (Demir ve diğerleri: 12; 2007). Karizma, Weberci liderlik yaklaşımında çok önemli bir yer işgal eder ve
neredeyse karizmadan bahsetmeyen bir liderlik yazısı yazılmamaktadır. Ancak karizmanın tek tip
bir fenomen olmadığını da belirtmek gerekir. Hem bir uygulamacı
hem de bir akademisyen olan Kissinger, liderleri bürokratik-pragmatik liderler, ideolojik liderler ve

karizmatik-devrimci liderler olarak
üçe ayırır. Bu ayrımda Weber etkisi çok açık bir şekilde görülmektedir. Renouvin ve Durosselle’in ikili
liderlik kategorizasyonu da dikkat
çekici tasniflerden biridir. Ona göre liderler “doktriner ya da oportünist, mücadeleci ya da uzlaşmacı, idealist ya da şüpheci, katı ya da
imgelemci, risk alan ya da temkinli kişiliklere sahiptirler.” (Demir ve
diğerleri: 13). Pek çok uzman liderlik tasniflerini liderler üzerinden
yaparken İngiliz yazar John Adair
doğru tasnifin derecelemeyle elde
edileceğini savunur. Yani liderleri
dikey bir konumlamaya tabi tutar.
Ona göre liderleri hiyerarşik olarak stratejik liderler, eylem liderleri
ve takım liderleri olarak görebiliriz
(Adair: 63). Bu durumda herkesin
bir kademede, bir seviyede liderlik
yapabileceği sonucuna varılmaktadır. Yani, ona göre herkesin liderlik
yapabileceği bir yer, bir konum, bir
makam vardır.
Peki, hangi özellikler bir insanı lider yapar? Adair’e göre liderlik
özellikleri “coşku, dürüstlük, güçlü ama baskın kişilikli olmama, kişisel etki, iyi görünüm ve ağırbaşlılık, şartlara göre genleşme payına
sahip bulunma, baskı ve gerilim
ortamında çalışabilme becerisi, esneklik ve uyum sağlama becerisi,
enerji ve hareketlilik, özgüven ve
girginlik, güvenilirlik, sebatkarlık
ve soğukkanlılık, yoğun ilgi ve merak”tan ibarettir (Adair: 123). Ona
göre başarılı bir lider “net görüşte,
yön ve rolleri aktarır, diğerlerini
stratejik yönden etkiler ve meşgul
eder, ilişkiler tesis eder, düşünmeyi
körükler, esneklik ve yenilikçiliğe
özendirir, geliştirir, harekete geçirir ve diğerlerini şevke getirir, sonuca gitmeye ve daha da iyi olmaya
sürükler, politik zeka kullanır, kendi değerlerinin farkında olduğunu
hissettirir, işi de kazancı da tutkuyla sahiplenir, yönetmedeki ustalığını ortaya koyar. (Adair: 124).
Bir başka önemli çalışma Cronin
tarafından yapılmıştır. Ona göre “özbilgi ve özgüven, vizyon, zeka, bilgi, muhakeme, öğrenme/

yenilenme, evrensel kafalı olma/
tarih duygusu/genişlik, ittifak
kurma/toplum mimarisi, maneviyat kurma/harekete geçirme, tahammül, enerji, metanet, cesaret,
coşku, karakter, dürüstlük/fikir
namusu, risk alma/girişimcilik, iletişim kurma, ikna etme yeteneği/
dinleme, güç ve otoritenin mahiyetini kavrama, hedeflere ulaşma
yolunda konsantre olma, mizah
duygusu, perspektif, esneklik” gibi
özellikler insanı lider yapan özelliklerdir (Özel: 62).
Liderlerin özelliklerini, kimlerin lider olabileceğini, ne tür liderler var
olduğunu gördükten sonra, şimdi
bütüncül belediyecilikte kime ve
neye liderlik edilmesi gerektiğine
geçebiliriz.

Kime ve Neye
Liderlik?
1. Kendine Liderlik
Her şey insanın kendinde başlar.
Öyleyse, liderlik de aynı şekilde kişinin kendinde başlaması gereken
bir olgudur. Kendine liderlik edemeyenin başkasına liderlik edebileceğini düşünmek muhaldir.
Kendine liderlik edemeyenin, kendisine liderlik edecek başka bir lidere ihtiyacı var demektir. Bu sebeple, yerel yöneticilerin yani kent
liderlerinin liderlik görevlerinin
başında kendilerine liderlik edebilme becerileri gelmelidir. Kendine
liderlik edebilmenin birinci şartı
“kendini bilmek” olmalıdır. Ancak
kendini bilen kişi kendine liderlik edebilir. Bu, karizmanın insanlar ve kurumlar üzerinde baskı ve
korku oluşturmasını değil, saygı
ve sevgiyle sadakat oluşturmasını
sağlayacaktır.

2. Şehre Liderlik
Günümüzde kentler, küresel ilişkiler ağı içerisinde toplumların,
devletlerin ve çokuluslu şirketlerin ilişkilerinin mekanı halindedir.
İlişkiler küresel seviyeye yükseldikçe, kentler de küresel kentler haline gelmektedir. Bu seviyeye gelmiş kentlerin klasik kentler gibi
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yönetici vasıflı kişiler eliyle yönetilmeye devam edilmesi halinde, liderlik ufkundan mahrum kalacakları ve yarışı kaybedecekleri açıktır.
Doğrusu, günümüz kentlerinin yöneticilik vasıflarına değil, liderlik
vasıflarına sahip kişilerin önderliğine ihtiyaçları vardır. Bu sebeple,
kentlerin yönetilmesinin ötesinde, kentlere liderlik edilmesi gerekmektedir. Bunun bir başka şekilde,
kente yerel yönetici veya belediye
başkanı değil lider lazımdır diyerek ifade edebiliriz. Kente liderlik
etmek demek kenti yönetmekten
daha öte bir iştir. Bu ise ancak kent
liderinin yapabileceği bir iştir.

3. Şehirliye Liderlik
Bir şehre liderlik etmek o şehrin
sakinini yani şehirliyi de aynı liderlik evrenine dahil etmek demektir.
Şehirlerin sadece bir kısım binaların, faaliyetlerin ve hizmetlerin
mekanı değil, aynı zamanda ve onlardan da önce insanların mekanı
olduğundan hareket edersek, her
şeyden evvel şehirli insanın, liderliğin birincil muhatabı olması gerektiği sonucuna ulaşabiliriz. Hatırlanacağı üzere, liderlerin önemli
özelliklerinden birisi de coşkudur.
Mesela, liderin bu coşkuyu kentliye katması başlı başına bir motivasyon aracı olacaktır. Kent sakinine coşku veren, ona heyecan ve
motivasyon sağlayan bir kent lideri
kente ve kentliye en büyük katkılarından birini yapmış demektir. Yine liderlerin bir başka özelliği stratejik düzeyde akıl sahibi olmaktır.

Özellikle stratejik liderler böyledir. Bir kent liderinin kendi stratejik akıl örneğini kentliye aktarması
halinde bir bütün olarak kentlinin
ufkunu bir stratejik ufuk haline
getirecektir.

4. Takımına Liderlik
Belediye başkanları yani kent liderleri, takım çalışmasının bilincine sahip liderler olmalıdırlar. Burada, tek kişilik ordu gibi çalışan
başkanların varlığını, bunun yanlış olduğunu, buna mukabil takım
çalışmasının faydalarını ve gerekliliği anlatmak gerekmez. O konu
oldukça iyi bilinen bir konudur.
Bu bağlamda asıl anlatmak istediğimiz şey, takıma başkanlık veya
yöneticilik etmek değil, liderlik etmek gerektiği ve liderden mahrum
takım çalışmasının gerçek bir takım çalışması olamayacağı, istenen
sonuçları veremeyeceğidir. Takım
çalışması, bir galaksinin dönüşü
gibidir. Takıma liderlik etmek demek bu dönüşe liderlik etmek demektir. Takıma liderlik, galaksinin
kendi yörüngesinde seyretmesi olduğu kadar, onu oluşturan ve aynı
zamanda bütünleyen tüm parçaların da kendi yörüngelerinde akmaları demektir. Bu dönüş, bu seyir
kentin hem lideriyle, hem o liderin
takımıyla bütünleşmesini de sağlayacaktır. Gerçek şehir yönetimin
ortaya çıkışı böyle olur.

5. Kurumuna Liderlik
Bütüncül belediyecilikte liderlik
konusu, nihai olarak kent liderinin
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kendine, kentine, kentlisine ve takımına liderlik etmesiyle iç içe olmak üzere kurumuna da liderlik etmeyi gerekli kılar. Bu durum
şu husustan kaynaklanmaktadır:
Kentler artık klasik kentler olmaktan çıktığı gibi, kentlerin yönetsel
yükünü taşıyan belediyeler de artık
klasik belediye olmaktan çıkmışlardır. Yani, nasıl ki kentler küresel
ilişkilerin mekanıdırlar, belediyeler
de bu küresel ilişkilerin yönetsel
mekanı olmak durumundadırlar.
Dolayısıyla, kent liderleri sadece o
şehre hizmet üreten bir kurumun
değil, küresel ilişkileri yöneten bir
kurumun başındadırlar. Bu düzeydeki bir kurum ancak ve ancak liderlik düzeyinde bir formasyonla
işlevini yerine getirebilir. Böylesi
bir olgu sadece yönetici ve başkan
formasyonuyla olacak iş değildir.
Bu sebeple, kent liderleri belediyelerine yani kurumlarına liderlik
etmelidirler.
Sonuç olarak liderlik, dönüşümün
mimarlığını yapmak, rutine meydan okumak, gelişimi yönetmek,
yön tayin etmek ve ileriye bakmak
gibi stratejik kararları alabilmenin
yanında, politik zekâ, bütüncül bakış, azim ve kararlılık sahibi olmak
gibi özelliklerle tanımlanabilir.
Bir belediye başkanının yönetici
olarak davranması kendisini rutine hapseder. Liderlik yapması durumunda ise şehri yukarıdaki parametreler ışığında ileriye taşır ve
farklılaştırır.
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Dr. Hassân Ali Hallâk tarafından hazırlanan, Halit Özkan tarafından tercüme edilen ve Klasik Yayınları tarafından Beyrut
Şehremininin Hatıraları (1908-1918) başlığıyla yayımlanan
Selim Ali Selam’ın hatıraları, 1908 tarihindeki II. Meşrutiyetin ilanından Birinci Dünya Savaşı’nın bittiği 1918 yılına kadar geçen süreyi içermektedir.

eyrut’un ileri gelen
tüccarlarından Ali
Abdülcelil Selam’ın
oğlu olan Selim Ali
Selam, 27 Temmuz
1868’de Beyrut’ta
dünyaya gelir. Kendisi İslamî kültür ve meselelerle yakından ilgili olmakla birlikte çok yakın siyasî faaliyet içinde değildir. Babasını erken
kaybetmekten dolayı henüz on yedi yaşındayken okulunu terk edip
babasının bıraktığı yerden ticarî faaliyetleri devam ettirir. Ticarî işlerindeki başarısı şehirde kendisine
ayrı bir statü kazandırır. Yaş ve tecrübe açısından büyük tüccarlar dahi kendisine ticarî meselelerde başvurmak zorunda kalırlar.

B

Beyrut’un ileri gelen ailelerinden
Berbîrlere mensup Ömer el-Berbîr’in kızı Gülsüm ile evlenir, bu
evlilikten on bir çocuğu olur. Ticarî faaliyetlerinin yanında yerel
ve Osmanlı genelinde siyasetle de
yakından ilgilenir. Bu ilgisi kabiliyetleri vesilesiyle de sürekli önemli

görevler teklif edilmesi şeklinde
akis bulur. Bazen gönüllü bazen de
halkın ve üst makamların ısrarlı talepleri dolayısıyla çok çeşitli görevlerde bulunur.
Dr. Hassân Ali Hallâk tarafından
hazırlanan, Halit Özkan tarafından
tercüme edilen ve Klasik Yayınları tarafından Beyrut Şehremininin
Hatıraları (1908-1918) başlığıyla
yayımlanan Selim Ali Selam’ın hatıraları, 1908 tarihindeki II. Meşrutiyetin ilanından Birinci Dünya
Savaşı’nın bittiği 1918 yılına kadar
geçen süreyi içermektedir. Hatıralar, dönemin siyasî, ticarî ve sosyal olaylarına ışık tutmaktadır ancak konumuz gereği sadece Selim
Ali Selam’ın idarecilik yönlerini ele
alacağız. Gerek siyasî çalkantılara
gerekse günümüze kadar uzanan
olayların başlangıç halkalarına şahitlik etmesi açısından eser, ayrıca
çok büyük bir öneme sahiptir. Bunların başında özellikle İngilizlerin
Yahudileri Filistin’e yerleştirme
çabaları gelmektedir. Bunun gibi

birçok hadiseye Selim Ali Selam’ın
bizzat şahit olması ve o dönemin
küresel ittifaklarına, Arap toplumunun ve eşrafın ekseriyetinin seyirci kalmasına ya da güçlünün yanında olmasına rağmen tek başına

dahi mücadele vermesi eseri ayrıca
değerli kılmaktadır. Mücadelesini
silahlı Siyonist Yahudi terör örgütlerine karşı dahi sürdürmekten geri durmamıştır.

Selim Ali Selam’ın
ortak akıl ile yürüttüğü
işlerin başında değişim
ve dönüşümün ana
dinamiği olan ıslahat
fikri gelir. Yenilikçidir,
ıslahatlara açıktır; ancak
bunu yaparken de yine
halkın bilgilendirilmesi
ve ıslahatlara
katılımlarının
sağlanması gerektiğini
düşünmektedir.
Dönemin siyasî olaylarını sıralamak ve irdelemekten uzak kalmak
suretiyle Selim Ali Selam’ın yöneticilik hususiyetlerine başlayacak
olursak bunların en başında ciddiyet gelir diyebiliriz. Ciddiyeti sayesinde kendisine tevdi edilen görevleri tam manasıyla ihata etmiş ve
görevli olduğu müesseseleri baştan sona kadar kontrol altına almış ve her şeyiyle ilgilenmiştir.
Bunların başında 1908’de üye olduğu Cem‘iyyetü’l-makâsıdi’l-hayriyyeti’l-İslâmiyye gelir. Ertesi yıl

başkanlığına getirildiği cemiyetin
en önemli çalışma ayağı olan eğitim kurumlarında gerek eğitim
teknikleri gerekse eğitim kadrosu
açısından çok geri kalınmıştı. Çok
büyük maddî sorunlar yaşamasına rağmen bu eğitim kurumlarını
üç yıl içinde teknik ve kadro olarak
çok yüksek bir noktaya getirmiştir.
Bu çalışmalarında yabancı da olsa
uzman kişilerden tereddütsüz bir
şekilde yardım almış hatta kadrosuna katmıştır.
Bir yönetici olarak Selim Ali Selam’ın ciddiyetinin yanında azim,
gayret ve kararlılık gibi vasıflarını da eklemek gerekir. Zira giriştiği bütün işlerde karşılaştığı birçok
çöküntü ve zayıflığa karşı büyük
bir aşk ve şevkle mücadele etmiştir. Birçok görevinde aynı azmi görmek mümkündür.
Beyrut halkının ortak görüşü ile
Beyrut İdare Meclisi üyesi seçilir.
Ardından Beyrut Belediye Başkanı
olur. Başkan olduğu zaman, şehrin
medeniyet, iktisat, sağlık ve şehircilik açısından topyekûn gelişmesi
için büyük gayretler gösterir. Belediyeyi devraldığı zaman idarî bir
zayıflık vardır. Hazinesinde para
kalmamış ve borçları birikmiştir.
Altyapı olarak çok kötüdür. Bunlardan dolayı da belediyenin maddî
manevî itibarı ciddî şekilde zedelenmiştir. Bu haliyle aldığı belediyede ilk iş olarak birikmiş alacakları

tahsil eder, yolların onarımıyla uğraşır. Ardından mebus seçimleri ve
heyetlerin belirlenmesi için çalışmalar yapar. Mebus seçimlerinin
hemen akabinde belediye meclisi
üyelerinin seçimiyle ilgilenir.
Selim Ali Selam’ın Ticaret Odası,
Ziraat Bankası Başkanlığı, Cem‘iyyetü’l-makâsıd ve belediye başkanlığı dönemlerindeki ciddiyet, azim
ve kararlılıkla yaptığı çalışmalar ve
elde ettiği başarılar sayesinde Lübnan ve Osmanlı’da önemli şahsiyetlerden biri olur; ayrıca Osmanlı
ve Avrupa siyasî ortamlarında anılmaya başlar.
Selim Ali Selam’ın önemli taraflarından biri de ortak akıl ile hareket
etmesidir. Yaptığı bütün işlerde
her kesimin görüşüne önem verir
ve onlarla birlikte hareket etme çabasında olur. Hatta bu özelliklerinden dolayı Beyrutlu Hristiyanlarca
sevilen ve saygı gösterilen biri haline gelmiştir. Bazı Batılı diplomatların raporlarında da bu özelliği
vurgulanmıştır. (Her ne kadar bu
özelliği bazı Beyrutlu Hristiyanlarca suiistimal edilmiş ve Fransızlarla gizli işbirliğine gidilmiş ise de bu
mevzumuzun dışında ve Selim Ali
Selam’ın bu özelliğini yanlışlayacak
bir durum değildir.)
Vasıfları arasında güvenilirlik de
sayılmalıdır. Şimdi zikredeceğimiz
ilginç bir hadise bu vasfını ziyadesiyle desteklemektedir. Selim Ali
Selam, Hristiyan çevrelerce de sözü
dinlenen nadir Müslüman şahsiyetlerden biridir. Anlatılanlara göre bir defasında yurt dışına çıkması
gereken Rum Ortadoks Başpiskoposu Meserra, kendi piskoposluk
bölgesine bağlı mensuplarına şunu demiştir: “Ben yokken bir hususta başınız sıkışırsa Abu Ali’ye gidin.
Kendisi benim yerime bakacaktır.”
Selim Ali Selam’ın ortak akıl ile yürüttüğü işlerin başında değişim ve
dönüşümün ana dinamiği olan ıslahat fikri gelir. Yenilikçidir, ıslahatlara açıktır; ancak bunu yaparken de yine halkın bilgilendirilmesi
ve ıslahatlara katılımlarının sağlanması gerektiğini düşünmektedir.

Beyrut mebusu Selim Ali Selam Bey’e
ait meclis hüviyet kartı
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Beyrut

Hatta halkın ıslahatları benimsemesi için teşvik etmeye ihtimam
göstermiştir.

En çok üzerinde durduğu
yönetim anlayışı
‘adem-i merkeziyetçi
bir yönetimdir. Osmanlı
İmparatorluğu’nun
müdâhil olması gereken
genel işleyiş dışında
vilayete özel her şey
yerinden yönetilmelidir.
En çok üzerinde durduğu yönetim anlayışı ‘adem-i merkeziyetçi
bir yönetimdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun müdâhil olması gereken genel işleyiş dışında vilayete
özel her şey yerinden yönetilmelidir. Islahat için bir Cemiyet-i Islahat oluşturulur. Bu kurula şahsî
gayretleriyle Hristiyan üyeleri de
dâhil eder. Hatta bu ıslahat kurulu
din ve mezhep gözetmeden eşit katılım sağlayan ilk kurul olma özelliğine sahiptir. Selim Ali Selam’a göre kağıt üzerinde kalarak bir adım

öteye gitmeyen merkezî ıslahatlar
yerine ‘adem-i merkeziyet yöntemince ıslahata muhatap olan insanların kendi kendilerine ıslahat
aşamalarını belirlemeleri gerekir.
Bu sayede ıslahat fikirlerinin hayata geçirilmesi daha kolay ve sağlam
olacaktır.
Selim Ali Selam’ın vasıflarından
biri de cesareti ve gözü karalığıdır.
Bütün faaliyetlerinde her an canını ve makamını terk etmeye hazır
bir tavrı vardır. Merkezî hükümete karşı ıslahat hareketlerini her
zaman hazırlayanlardan ve destekleyenlerden olmuştur. Merkezî
hükümet zaman zaman kabul etmiş zaman zaman ise oyalamıştır.
Burada şunu da belirtmek gerekir
ki yıllar sonra olayların neticesinde görüyoruz ki merkezî hükümetin kaygıları son derece yerindedir.
Fransız ve İngilizlerin desteğiyle
Beyrutluların ıslahat, Arap birliği
ve bağımsızlık gibi kulağa hoş gelen bütün sözler ve vaatler sadece işgal planlarının bir parçası olmuştur. Elbette Selim Ali Selam’ın
zerre kadar Osmanlı Devleti’nden
ayrılmak gibi bir düşüncesi olmamıştır. Her ne kadar çevresinde

Fransız ve İngiliz âşıkları varsa da
o bunlara katiyen karşı çıkmış, hiçbir zaman onlarla aynı görüşü savunmamıştır. Hatta bu görüşünü Osmanlı Devleti’ne bağlı Arap
topraklarındaki ıslahat kararlarını
görüşmek için Fransa’ya gittiğinde yetkililerle de paylaşır: “Bizler
‘adem-i merkeziyetçiliği ve elimizden alınmış olan haklarımızı talep
ediyor olsak da yüce Efendimiz Emirü’l-mü’minîn Hazretlerinin saltanatına sıkı sıkıya bağlıyızdır. Onun
hâkimiyetinden ayrılmak ve sizin
korumanızı talep ederek ülkemize
gelmenizi istemek aklımızın ucundan bile geçmez.”
Selim Ali Selam, Fransız yetkililere söylediği bu sözler ve aldığı net
tavır sonrasında gizli yazışmalarda sakıncalı, güvensiz adam olarak damgalanır. Onun için “Mefiez-vous de lui” yani “Ona karşı
dikkatli olun ve kendisine güvenmeyin!” demeye başlarlar. Çünkü
kendi emellerinin aksine fikirler
ileri sürmektedir. Bunun yanında Paris Kongresi’ne katılmasından dolayı da Osmanlı merkezî
hükümeti tarafınca kendisinden
şüphe edilir. Bu sebeple merkezî

ahlakınızın yüceliğini bizzat keşfetme imkânı buldum. Allah sizden razı olsun. Vatanseverlik nedir bilmeyen ve ahlakın manasından bihaber
olan binlerce kişiye elimi uzatmaktansa sizin gibi biriyle el sıkışmak
benim için yeğdir.”

Beyrut

hükümet kendileriyle görüşmek
üzere bir heyeti İstanbul’a çağırır. Kongre Başkanı Abdülhamid
ez-Zehravî Selim Ali Selam, Muhtar Beyhüm, Şeyh Ahmed Tabbâre ve Halil Zeyniyye’yi seçer. Ancak
Halil Zeyniyye, kendisi hakkındaki
şüphelerden dolayı tutuklanmaktan korktuğu için gitmekten vaz
geçer ki Fransızlarla işbirliği sonradan kanıtlanmış bir haindir.
Osmanlı merkezî hükümetin davetine üç kişi olarak icabet ederler. Bu noktada Selim Ali Selam’ın
vatanseverlik anlayışına ve vasfına şahit olduğumuzu belirtmek
yerinde olacaktır. Tutuklanma,
geri gönderilmeme gibi ihtimallere rağmen İstanbul’a varır ve Talat Paşa ile görüşürler. Talat Paşa,

Beyrut

görüşme sonrası çok memnun kalır ve kendilerine teşekkür eder.
Selim Ali Selam heyet adına şunları söyler: “… Biz memleketimizden ayrıldığımızda, hükümetin aziz
vatanımıza dönmemizi yasaklaması yüzünden bir daha dönmeyeceğimizden emindik. Bugün payitahta
geldik ve büyük bir tehlike içerisinde olduğumuzdan şüphe duymuyoruz. Ancak vatanseverlik her tehlikenin üstündedir. Devlet büyükleri,
ne şekilde olursa olsun bizim ülkemizi yüceltme yolunda çalışmaktan
vaz geçmeyeceğimizi anlamalıdırlar. …” Bu konuşma sonrası Talat Paşa hoşnutluğunu dile getirir
ve şöyle cevap verir: “Daha gelmeden önce hakkınızda bir şeyler duymuştum. Buraya gelişiniz sayesinde

Selim Ali Selam: “Ey
Efendimiz! Araplar
en vatansever,
devlete en çok sahip
çıkan insanlardır.
Onlar durumlarının
düzeltilmesini,
vaziyetlerinin doğru
yola çıkmasını,
gidişatlarının
düzeltilmesini istemekte
ve ülkelerinin Sancak-ı
Şerif’in gölgesi
altında muhafazası
için çalışmaktadırlar.”
Bu olaylar bize Selim Ali Selam’ın
sadakatini de göstermektedir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun en
önemli temel yapı taşlarından
olan sadakat anlayışı Beyrut Belediye Başkanı’nda da tam manasıyla karşılığını bulmuştur. Talat
Paşa’dan sonra huzuruna çıktığı
Sultan V. Mehmed Reşad’a taleplerini arz eder ve şu düşüncelerini hassaten belirtir: “Ey Efendimiz!
Araplar en vatansever, devlete en
çok sahip çıkan insanlardır. Onlar
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Beyrut’da
II. Abdülhamid
tarafindan
yaptırılan
hükümet
konağı ve
görevli Osmanlı
memurları

durumlarının düzeltilmesini, vaziyetlerinin doğru yola çıkmasını, gidişatlarının düzeltilmesini istemekte ve ülkelerinin Sancak-ı Şerif ’in
gölgesi altında muhafazası için çalışmaktadırlar.” Sultan, bu görüşmeden sonra yönetici ile yönetilenler arasındaki ilişkilerin
pekiştirilmesi gerektiğine işaret
eder ve bir irade-i seniyye çıkararak
Paris Arap Kongresi’nin maddelerini onaylar.

1914’te Meclis-i Mebusan’da Arap
mebusların kendilerine bir grup reisi olarak Selim Ali Selam’ı seçmeye
çalışmalarının gerekçesi olarak dönemin el-Ehrâm Gazetesi şunları
söyler: “Kendisi vatan için gayreti,
ıslahatlar için duyduğu sevgi, üstün
aklı ve geniş idraki gibi özelliklerle
tanınıyordu.”
Sonuç itibariyle Selim Ali Selam’ın
bir yönetici olarak şahsiyetini özetleyecek olursak onun her şeyden

önce işini severek yapan; ciddiyet,
gayret, kararlılık, cesaret sahibi;
vatansever, topraklarına ve devletine karşı sadık; insanlara karşı güven duyan ve kendisine güvenilen;
inandığı değerler uğruna makam
ve mansıpları tereddüt etmeden
elinin tersiyle iten; son takatine,
son nefesine kadar davası uğruna
çaba harcayan; kuşatıcı, kucaklayıcı, birleştirici, uzlaştırıcı bir lider
olduğunu söyleyebiliriz.

MEKÂN

Filibe yeni FİLİBE

İhsan AKTAŞ
Genar Başkanı / Doktora Öğrencisi
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Filibe klasik bir Osmanlı şehri özelliği taşımaktadır. Bilindiği
üzere Osmanlı şehir oluşumunun ana unsurları cami, bedesten
ve imaret mahallelerden oluşmaktadır.

ugün Bulgaristan
sınırları içerisinde
Plovdiv adıyla yer
alan şehir, bir zamanlar İstanbul ve
Edirne’den sonra
Osmanlı coğrafyasının en büyük
şehriydi. Osmanlı, Filibe diye kayıt düşerken, yerel ağız onu Hülübe diye telaffuz ediyordu.

B

Adını İskender’in babası İkinci Filip’ten alan bu yaşlı kent en eski
devirlerden beri önemli ticari yollar üzerinde bulunmasından dolayı, siyasi-iktisadi bakımdan ciddi
bir mevkiye sahip olmuş; özellikle
eski Roma ticari yolunun buradan
geçmesi nedeniyle Osmanlı öncesi
dönemlerde birçok saldırı ve yağmalamaya da maruz kalmıştır. Şehir Osmanlı hakimiyetine girmeden önce “VII. yüzyılda eski Bulgar
İmparatorluğu ile Bizans arasında
hiçbir zaman bitmeyen bir mücadeleye sahne olmuştur.”
Filibe bir süre merkez olur. Rumeli
Beylerbeyi bir süre burada ikamet

eder. Osmanlının Rumeli orduları
buradan sevk ve idare edilir. Daha
sonraları, Sofya, Üsküp ve Niş’in
fetihleri gerçekleştiğinde, Rumeli
Beylerbeyi Sofya’ya taşınmıştır.
Ancak, Osmanlıların Filibe ve civarını kesin fethinden sonra bu
bölge şenlenecek ve rahat yüzü
görecektir.

Filibe, önceleri üç tepenin üzerinde kurulmuş iken özellikle de Osmanlıların fethinden itibaren Canlı Tepe, Boz Tepe, Cambaz Tepesi,
Saray Tepesi, Nöbet Tepesi, Saat
Tepesi, Pınarcık Tepesi, Gözcü Tepesi, Valeli Tepesi adlarıyla anılan
dokuz adet tepe ve dereler arasında; bahçeli, bağlı geniş bir ovanın
üzerinde yayılmıştır.

İmareti. (Genellikle bayram, kandil
gibi günlerde açıktır.)

Hanlar
Osmanlı döneminde Filibe, imparatorluğun Balkanlardaki en büyük
şehriydi. Rusya konsolosluğunun
yanı sıra Avrupa konsoloslarının
da ikâmet ettiği şehir olarak daha
da önem kazanmıştır.
Filibe kolay kolay yiyecek sıkıntısı çekmezdi. Bunda en büyük etken hanlardı. Bunların da içinde en
önemlisi Kurşun Han’dı.

Kurşunlu Han

Filibe klasik bir Osmanlı şehri
özelliği taşımaktadır. Bilindiği üzere Osmanlı şehir oluşumunun ana
unsurları cami, bedesten ve imaret
mahallelerden oluşmaktadır. Şehrin diğer yerleşim alanları ile bağlantısı yollarla sağlandığı için her
tarafta ekonomik etkinliklerin gerçekleşmesine yönelik çarşı ve pazar
yerleri kurulmuştur.

Osmanlı, göçmenleri
yerleştirirken hiçbir
gayrimüslimi yerinden
yurdundan etmediği
gibi, gayrimüslim
teb’aya ait taşınmazlara
da ilişmemişlerdi.
Vakıf medeniyeti
Osmanlı devletinde fethedilen yerleşim bölgesine Türkler yerleştiğinde, kültürel değerlerine uygun
olarak mimari eserlerin yapımına
girişmişlerdi.
Osmanlı, göçmenleri yerleştirirken
hiçbir gayrimüslimi yerinden yurdundan etmediği gibi, gayrimüslim teb’aya ait taşınmazlara da ilişmemişti. Kentin uygun bölgelerine

cami, medrese, imaret, bedesten,
çeşme, külliyeler yapılır; Osmanlı mahallesinin oluşumu beklenirdi. Mahalleye ait mezarlık teşekkül
ettiğinde o şehre Osmanlı şehri
denebilirdi. Bu süreci yaklaşık kırk
yıl olarak ifade ederler. Şehirlerdeki mimari yapıları ve kurumları yaşatmak için vakıflar kurulmuş
onların işlevini yapabilmesi için
kaynaklar sağlanmıştır. Filibe’ye
yapılan vakıf eserleriyle Filibe bir
vakıf şehir haline gelmiştir

İmaretler
İmaretler, Osmanlı geleneğine
mahsus olup özellikle fakir-fukaraya, kimsesizlere, yolculara, medrese öğrencilerine parasız yemek
veren bir müessese olarak bilinir.
İslam dininde yoksullara yardım
etmek büyük sevap olduğundan
imaret inşası her dönem yapılmıştır. Balkanlara bu gelenek ilk olarak Osmanlılar tarafından getirilmiştir. Özellikle Evliya Çelebi’nin
eserinde altı adet handan bahsedilmiştir. Evliya Çelebi, çarşı içinde bulunan hanların hepsinin kurşun örtülü olduğunu belirtmiştir.
Tespit edilebilen Filibe imaretleri
şunlardır: Koca Mustafa İmareti,
Şehabeddin Paşa İmareti (Bütün
gelip geçene ve fukaraya gece-gündüz yemek verilirdi.) Ulu Cami

Üç yol ağzında köşe başında yükselen bu han Cuma Camii’nin yanında 2.500 m2 alan üzerine inşa
edilmiştir. Üç katlı dörtgen şeklinde bir binada yer almaktadır. Çok
ilginç olan avlu kapısı 20 m2 10 cm
olup üzerinde yaklaşık 500 adet
demir başlı vida bulunmaktadır.
Burada tüccarlar İstanbul, Dedeağaç, Kavala ve Selanik’ten şeker,
yağ, zeytin, kahve, limon, portakal, incir, hurma, kuru üzüm, pestil, fıstık, kuru incir gibi gıdalar
getirerek yerleştirmişlerdir. At, katır veya develerle büyük kervanlar
oluşturarak çeşitli dağ yollarından

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ

geçen bu kervanların dinlendikleri ve yüklerini boşalttıkları yer
Kurşunlu Han olmuştur. Kurşunlu Han’da bulunan geniş ambarlar tüccarlar için ideal ve rahat bir
mekân olarak bilinmektedir. Hanın ilk katında hayvanlarını ve
yüklerini yerleştiren tüccarlar,
ikinci ve üçüncü katlarda geceleyebiliyorlardı. Kurşunlu Han’ın
içinde odaların yanı sıra Filibe esnafının yazıhaneleri de bulunmaktadır. Yüzlerce dükkanın ve ambarın bulunduğu Kurşunlu Han’da
daha sonra ödünç para veren ve
banka vazifesi gören bir mekân da
yer almıştır. İçinde kunduracı dükkanı, saatçi, pamuk kumaş dükkanı ve yüzlerce başka dükkan vardı.
Kurşunlu Han’ın çatısının kar, yağmur ve rüzgardan korunması için
yaklaşık kırk kubbenin üzerine kalın tabaka kurşun dökülmüştür.
Diğer hanların isimleri şöyledir:
Zal Mahmud Paşa Hanı, Dede Hanı, Şehabeddin Paşa Hanı, Ortapazar Hanı, Tahtelkal’a Hanı, Varoş
Hanı, Hacı Hafız İsmail bin Abdullah Ağa Hanı, Kethüda Mehmed
Paşa Hanı, Kürkçü Han, Küçük
Han, Astara Hanı, Gavaz Han, Karavul Han, Panayır Han…

Hamamlar
Evliya Çelebi’nin de dahil olduğu
bazı kaynaklara göre Filibe’de şu
hamamlar mevcuttu:
Hünkâr Hamamı; kurşunludur. Binası gayet aydınlık, suyu ve havası
latiftir.
Şehabeddin Paşa Hamamı; Meriç
Nehri kenarında bulunur ve suyu
hoştur.
Tahtelkal’a Hamamı; çok meşhur bir hamam olup her zaman
kalabalıktır.
Kethüda Mehmed Paşa Hamamı;
Köprülü Fazıl Ahmed Paşa Kethüdası olan zatın vakfıdır.
Varoş Hamamı; Köprünün diğer
tarafında, Tataran’dadır ve çiftedir.
Köprü Hamamı, Yeni Hamam,
Kadıasker Hamamı, Çelebi Kadı

Hamamı, Hacı Hasan Bey Hamamı, Kazasker Hamamı.
Osmanlı döneminden sonra, bu
uygulamalar terk edilmiş ve Bulgaristan içine kapanmıştır. Hamamın asli görevi temizlik olmasına
rağmen sırf Osmanlı alışkanlığı diye unutulmaya itilmiştir. Aslında
unutulan hamam değil vücut temizliği olmuştur. Yakın tarihlere
kadar eski bir Türk hamamı halkın
gayretiyle Filibe’de çalışıyordu.

Filibe kasvetli bir
şehir değil. İnsani
ilişkilerin sıcak olduğu
bir yer. Mutlaka Türkçe
konuşan bir kişiye
rastlayabilirsiniz.
Bu kişi illa ki Türk
olmayabilir. Genellikle
bir roman veya genç
bir Rum olabildiği gibi
Türkiye’den göç eden bir
Ermeni teyze de olabilir.
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davranılmıştır. Bu yapıların arasında köprüler de yer almıştır. Osmanlılar, Bulgaristan’ın akarsuları üstünde çevrenin gelişmesine
yardımcı olan birçok güzel köprü
bırakmıştır. Bunlardan bir tanesi
doğuda Filibe’ye yaklaşırken yeni
köprünün üstünden bakıldığında
solda görülebilir. Osmanlı yapısı
diye yıkılma kararı alındığında bazı
Bulgar yetkililer engellemiştir.

Çeşmeler
1858 yılında yapılan yazışmalardan Filibe’de su sıkıntısı olduğu
ve şehirde bulunan 45 çeşmenin
tamirinin gerektiği anlaşılmaktadır. Şehirde başka su bulunmadığından, ahali su ihtiyacını ancak
Meriç nehrinden gidermekteydi.
Fakat sıcak yaz ve soğuk kış günlerinde sucular at üzerinde bulunan
fıçılarla, fakir halk ise testilerle büyük zorluklarla Meriç nehrinden
su temin etmekteydi.
Bu çeşmelerin çoğu Osmanlı sultanları tarafından Filibelilere hediye olarak inşa ettirilmiştir.

Çarşılar
Köprüler
Bulgaristan’da anlamsız bir şekilde halka yararlı yapılara hoyratça

Ekonomik yönden bu kadar geniş
imkanlara sahip Filibe’nin çarşı pazarları da çok hareketlidir. Bu çarşıların silüeti ve çalışma sistemi,

İstanbul’daki çarşılarla aynıdır.
Filibe’de büyük bir çarşı bulunmaktadır. Evliya Çelebi 880 dükkandan oluşan çarşının Meriç Köprüsü’nün başından Ulu Cami’ye
kadar uzun ve geniş bir caddede
bulunduğunu ve baştanbaşa büyük
taşlarla döşendiğini belirtmiştir.
Marcantonio tarafından 1568 yılında kaleme alınan seyahatnamede de anlatılmaktadır. Evliya Çelebi ayrıca şehirde Tahtakale Çarşısı,
Balıkpazarı, Bezzaz pazarı, Gazazlar pazarı ve Artarlar pazarı bulunduğunu kaydetmiştir.
Filibe kasvetli bir şehir değil. İnsani ilişkilerin sıcak olduğu bir yer.
Mutlaka Türkçe konuşan bir kişiye rastlayabilirsiniz. Bu kişi illa ki
Türk olmayabilir. Genellikle bir Roman veya genç bir Rum olabildiği
gibi Türkiye’den göç eden bir Ermeni teyze de olabilir.
Filibe’de yaşayan Müslümanların
bir kısmı Türk ama önemli bir kısmı da Roman’dır.
Anadolu’da bilinen Romanlar gibi
değiller. Örf ve adetleri farklıdır.

Tekke ve zaviyeler
Bulgaristan’ın diğer şehirlerinde
olduğu gibi Filibe’de de tarikatlar
faaliyet göstermiştir. Çalışma şekilleri ve zikir faaliyetleri İstanbul’daki tekkeler gibidir.

Balkanlarda her türlü tarikat faaliyet gösteriyordu. Evliya Çelebi, Filibe’de 11 adet “gönlü yaralı” dervişler tekkesi bulunduğunu
ve hepsinin de Halveti tarikatından olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Kadiri ve Gülşenî tekkelerinin
de bulunduğunu, ancak Filibe’de
mevlevihanenin olmadığını ifade
etmiştir.

MUTFAK
Filibe’nin birçok yerinde bugün İstanbul’daki, Anadolu’daki yemeklerin çoğu varlığını sürdürmektedir.
Etli bamyadan musakkaya, karışık
dolmaya kadar tüm saray mutfağının afiyetle yendiği Filibe’de sofraya gelen tüm yemekler tanıdıktır.

MİMARİ
Bursa’nın fethiyle başlayan inşaat ve yenilikler sırasıyla Edirne,
Filibe, Eski Zağra, Hasköy ve Üsküp’ün fethinden sonra, Balkanlar’da da başlamış, XIII. yüzyılın sonu ile XIV. yüzyılda başlamış olan
“Bursa” tipi inşası burada da devam etmiştir.
Bu şehirlerde ustalar inşaat işçileri ve dekoratörler bir araya gelip
çeşitli dini, sosyal ve ticari binalar
yapmışlardır.
Filibe, Balkanları İstanbul’a bağlayan yol güzergahındadır. Seçkin
konut örnekleriyle pek çoğu yıkılsa

da kalan ve ibadete açık camileriyle
hâlâ eski günlerden hatıralar taşıyan bir yerdir.
Filibe, Osmanlı sivil mimari örneğinin görülebildiği kentlerden biridir. Kentte birçok Osmanlı izi silinmiş olmasına rağmen bazı sokaklar
tipik Osmanlı sokağı görünümündedir. Balaban, Bayatova ve Bakalov evleri cumbasıyla, ahşap oymacılığıyla sizi geçmişteki İstanbul’a
götürür.
Bu evlerin bir başka özelliği de
Türk dostu ünlü Fransız yazarı
Alphonso De Lamartine Filibe’ye
uğradığı zaman buralarda misafir
olarak kalmasıdır.
Hemen her Balkan şehrinin bir
asır önceki silueti ile bugünkü silueti arasında önemli farklar var;
Selanik’teki camileri göremezsiniz, Doğu blokunda kalanlar ise
devasa toprak renkli taş yapılarla
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hattıyla yazılmış, şimdiye kadar bütünüyle yayımlanmayan
dört beyitlik bir tamir kitabesi
bulunmaktadır.

donatılmıştır. Filibe’de onlardan
biri; Osmanlı’nın güçsüzleşmesiyle birlikte çehresi de değişmeye
başlamış.

Camiler
Evliya Çelebi’nin “bir şehr-i azim”
dediği ve 53 camii olduğunu söylediği şehirde 1826 Rus işgalinde bir
gecede 20 cami yakılmıştır. Bugüne tipik Osmanlı evlerinin yanısıra üç cami, bir hamam ve bir türbe kalmış. Nelerin yok olduğu ise
ancak uzun bir listede anlatılabilir.
İmaret Camii ve Muradiye Camii
halihazırda ibadet edilebilen fakat
oldukça bakımsız hale düşmüş tarihi camiler.

Hüdavendigar Camii
Bulgaristan’da Filibe’de XIV. yüzyılda I. Murad Hudâvendigâr tarafından yaptırılan camiidir.
Halk arasında Cuma Camii, Camii
Kebir, Ulu Cami veya Muradiye
adıyla da anılmaktadır. Filibe’nin
en büyük camiidir.
Filibe’den 1062’de (1652) geçen
Evliya Çelebi bu camiyi anlatırken
“Çarşı içinde cemâat-i kesîreye mâlik ulucami, Edirne fâtihi Gazi Hudâvendigâr Sultan Mu-râd hân-ı
evvelindir” der. Filibe’den bir elçilik heyetiyle 1553’te geçen Alman
Hans Dernschwam, şehrin ortasında büyük ve muhteşem bir cami
gördüğünü belirtir.
İnşa kitabesinin yerinde ta’lik

Rumeli’de kalan pek çok Türk eseri için uydurulan söylentilerden
birine göre cami Sveti Petka Kilisesi’nin yerinde inşa edilmiştir;
ancak bu iddiayı doğrulayacak bir
dayanak yoktur. Sadece yakın yıllarda, cami önündeki meydanın
taş döşenerek düzenlenmesi sırasında kıble duvarı ile güney cephesi köşesinin uzağında Roma
dönemine ait mermer bir yapının
kalıntıları bulunmuştur. Bunların
arasına girlandlar işlenmiş öküz
başları olan (bukra-nion) bir friz,
bu yapının bir kilise değil İlkçağ’a
ait bir pagan binası olduğunu açık
şekilde belli etmektedir..
Burada da Osmanlı sonrası Bulgaristan’ında görülen kompleks kendini göstermektedir.
Hüdâvendigâr Camii, erken Osmanlı dönemi Türk mimarisinin
Balkanlar’daki en büyük ve en değerli eserlerinden biri olmasına
rağmen orada yayımlanan turist
rehberlerinde adı bile geçmiyordu.
Fakat Batı’da basılmış daha yeni
benzeri bir kitapta sanat değeri
vurgulanarak yer almıştır.
Son olarak belirtmek gerekirse
Bursa’daki Şehadet Camii ile Edirne’deki Eskicami arasında yer alır.
1928’de Bulgaristan’da meydana
gelen ve bir depremde duvarları
çatlayarak öylece günümüze ulaşan ve halen bazı vakitlerde ibadete açık olan cami, Filibe Müftülüğü’nün 1998 Haziranında açtığı bir
kampanya ile onarıma alınmıştır.

Şehabeddin Paşa
(İmaret) Camii
Bazı kaynaklarda Yeşiloğlu Camii
olarak geçer. En önemli yapılardan biridir. 1445 yılında inşa edilen Şehabeddin Paşa Camii çok iyi
korunmuş olduğundan çok sayıda
epigrafik malzeme içermektedir.
Camide mermer levhalar üzerine
itina ile oyulmuş Arapça kitabeler
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ve güzel yazı bulunmaktadır. Kitabedeki yazılar çeşitli imar ve inşaat faaliyetlerinde bulunmuş İkinci Mahmud dönemine aittir. Dini
anlam taşıyan ve “abartılı övgüler” denilen yazıtların Bulgaristan’daki Osmanlı kitabelerine özgü çeşidi İmaret Camii’nde de
görülmektedir.
Şehabeddin Paşa Cami 1.250 m2
üzerinde inşa edilmiştir ve 6 kubbesi vardır.
Caminin çok değişik biçimde zikzak yivli bir minaresi vardır ki, benzeri yalnız Tire’de Yeşil İmaret Camii’nde görülür.
Caminin yanında 12 odalı bir
medrese, aşhane, çamaşırhane, kubbeli bir imaret ve iki türbe
bulunmaktadır.
Bu yapı tipinin ikinci eseri ise Sofya’nın doğusunda İhtiman’da Gazi
Mihaloğulları İmareti idi.

Osmanlı-Rus Savaşı
Sonrası Filibe
Camilerinin isimleri
ve durumları
Bey Mecid Mahallesi Camii: İçi harabe halinde.
Hamam Umun Mahallesi Camii: İç
kısmı harabe.
Medrese Camii: Harap bir halde,
kısmen yıkılmış olan medresesine
kadın ve çocuklar sığınmıştır.
Tabakhane Mahallesi Camii: Cami
ve medresesi harabe halindedir.
İmaret Mahallesi Camii: Cami ve
medresesi harabe halindedir.
Mecid Mahallesi Camii: Küçük cami ve medrese harabe halinde.
Bollu Buna Mahallesi Camii ve
medrese harap edilmiştir.
Kum Sokak Mahallesi Camii ve
medrese harap edilmiştir.
Ala Mescid (Hacı İsmail Mahallesi): Küçük yeni cami temizlenmiş,
pencereler yenilenmiş, halılar ve

kandiller yerlerine yerleştirilmiş.
Cami mollası caminin bitişiğindeki küçük medresede çocuklara ders
vermektedir.

ve küçük
yıkılmıştır.

Kilerbaşı Mahallesi Camii: Harabe
halinde olup kapatılmış ve ders yapılan odalar boşaltılmıştır.

Derviş Mescidi: Yakmak suretiyle
binanın içi tamamen tahrip edilmiş, pencereler kırılmış, bina harap durumdadır.

Saraçhane Mahallesi Camii: Kapatılmıştır. Mezar taşları kırılmıştır.
Medrese harabe halindedir.

medrese

tamamen

Hafız Paşa Mescidi: Yerle bir
olmuştur.

Çifte (Mescit): Mahalle Harap
durumdadır.

Büyük Çapan Mahallesi Camii: Büyük ölçüde harabe halindedir.

Kârhâne Camii: Sadece duvarlar
kalmıştır.

Rontancı Mahallesi Camii: İçi tam
bir harabe, pencereler kırılmış, eşyalar ve halılar kaldırılmıştır. Binanın kubbesi yıkılmıştır.

Yahudi Mahallesi Camii: Cami
Ruslar tarafından samanlık olarak
kullanılmakta.

Tibah Camii: Yerle bir olmuştur.
Sadece minaresi kalmış, fakat o da
büyük ölçüde tahrip edilmiştir.
Hacı Ömer Ağa Camii: Bu caminin sadece duvarları ayakta
kalabilmiştir.
Taş Köprü Mahallesi: Yıkılmıştır.
Hacı Mehmet Mahallesi: Mescit

Orta
Mezarlık
Mahallesi Camii: Ruslar camiyi depoya
çevirmişlerdir.
Hacı Hasan Mahallesi Camii: Ruslarca cami depoya çevrildi.
Yedi Yolası Mahallesi Camii: Ruslar
tarafından depo olarak kullanılıyor.
İmaret Mahallesi Camii: Ruslar tarafından depo olarak kullanılmış

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ

ve medresesinin 10 odası harabe
halinde.

Çukur Mahallesi Camii: Rusların
depo binası olarak kullanılmıştır.

Yeşiloğlu Mahallesi Büyük Camii: Ruslar tarafından depo olarak
kullanılmıştır.

Arap Mahallesi Camii: Bulgarlarca boşaltılmış, içerideki ahşap eşya
alınmış ve dükkanlara taşınmıştır.

Russun Camii: Medrese harabe
halindedir, Ruslar camiyi depoya
çevirmişlerdir.

Şehbenderzâde
Filibeli Ahmed Hilmi

Cuma Mahallesi Büyük Camii: Ruslarca depo olarak kullanılmıştır.

Şehbenderzâde
Filibeli Ahmed Hilmi

1865-1914 yılları arasında yaşamış; Osmanlının Bulgaristan’daki son dönemlerine şahid olan bir
ilim adamını tanıtmak istiyoruz
sizlere.
Türk mutasavvıf ve düşünürü. O
zamanın moda akımı materyalizme bilimle karşı çıkan, maddeci
düşünürleri yoğun biçimde tenkit
eden bir zirve…Filibe doğumludur ilk eğitimini Filibe’nin müftüsünden alan Ahmet Hilmi daha
sonra ailesiyle birlikte İzmir’e taşınmıştır. Eğitimini Galatasaray
Lisesi’nde tamamladıktan sonra
Duyun-ı Umumiyye’de çalışmaya
başlar ve daha sonra Beyrut’a taşınır. Siyasi bir mesele nedeniyle
Beyrut tan Mısıra kaçar. 1901’de
tekrar İstanbul’a döner sonra Fizan’a sürülür. Meşrutiyetin ilanından sonra 1908’de İstanbul’a döner
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İstanbul’da ittihadı İslam adında
haftalık bir gazete çıkarmaya başlar. Gazetenin ömrü pek uzun sürmez. 1910’da Hikmet isimli bir
gazete çıkarır. Filibeli Ahmet Hilmi’nin Amak-ı Hayal adlı eseri günümüzde etkisini muhafaza etmektedir.

İŞGAL YILLARINDA
İSTANBUL’UN YÖNETİMİ

Salih ÇİL
Tarihçi
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İstanbul’da işgal, tüm işgallerde olduğu gibi bin türlü bela ile
gelmiş ve İstanbul’u ifsad etmiştir. Aileler sefalet içerisinde,
hastalıklar, salgınlar, suç, fuhuş, işsizlik, her türlü ahlaksızlık
kol gezer olmuştur. Başta eğitim-öğretim olmak üzere adalet
kurumları, kamu hizmetleri, belediyecilik hizmetleri gibi temel
kurumlar da yıkık bir hal almıştır.

ir daha asla gölgesini dahi görmek istemediğimiz, adını
anarken bile içimizi acıtan yıllarımız,
maalesef kara günlerimiz, yani İstanbul’un işgali, 13
Kasım 1918’de başlamış ve 6 Ekim
1923 yılında kesin bir kurtuluş ile
sona ermiştir. Hemen hemen beş
koca yıl; başta İngiliz, Fransız, İtalyan ve yer yer Yunan kuvvetlerinin,
kendi aralarında iş bölümü yaparak
oluşturdukları “işgal yönetimi” altında geçen acılarla dolu yıllar. Son
İslam imparatorluğunun payitahtı,
ümmetin gözbebeği İstanbul, tam
465 yıl sonra, işgal kuvvetlerinin
küstah tavır ve tutumlarına maruz
kalıyordu. Savaşlar, buhran, büyük
sosyo- ekonomik kayıplar bir yandan halkı perişan ederken, üstüne
tüm bu acıları köpürten bir de işgal kuvvetleri gelmiş ve Müslüman
şehrin üzerine adeta bir karabasan
gibi çökmüştü.

B

Dergimizin bu sayısı şehrin yönetimini konu alınca, işgal yıllarında İstanbul’un yönetimi konusuna
kısaca bir bakalım istedik. İstanbul’da işgal, tüm işgallerde olduğu
gibi bin türlü bela ile gelmiş ve İstanbul’u ifsad etmiştir. Aileler sefalet içerisinde, hastalıklar, salgınlar,

suç, fuhuş, işsizlik, her türlü ahlaksızlık kol gezer olmuştur. Başta
eğitim-öğretim olmak üzere adalet kurumları, kamu hizmetleri,
belediyecilik hizmetleri gibi temel
kurumlar da yıkık bir hal almıştır. Özellikle belediye hizmetlerinin durumu diğer tüm konularda

olduğu gibi, maddi ve manevi imkansızlıklar nedeniyle içler acısıydı.
Çöken bir imparatorluğun başkenti, adeta tüm kurumlarıyla birlikte
çöküyordu. İşgal altındaki İstanbul, Bolşeviklerden kaçan ve sayıları neredeyse 200.000 olan Rus göçmenlere de ev sahipliği yapmaya
başlıyordu. Bu Rus aristokrat göçmenler sayesinde İstanbullunun
hayatına, barlar, kumarhaneler,
batakhaneler, plaj ve denize gitmeler, yeni moda giyim kuşam, tiyatrolar giriyor ve İşgal yönetiminin
de desteğiyle tüm kenti kuşatıyordu. Özellikle fuhuş, oldukça yaygın
bir hale gelmiş, resmi olan kayıtların bile fazlaca bir yekun tuttuğu kaynaklardan anlaşılmaktadır.
Mazhar Osman işgal yıllarında sadece içki değil, uyuşturucu illetinin
de yaygın hale geldiğini ve milletin
aklını aldığını anlatır.
Burada konumuzla ilgili bir kitaptan bahsetmek ve yine o kitaptan
bazı bölümleri paylaşmak istiyoruz. Elimizdeki kitap, Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından basılmış; İstanbul 1920. Bu kitap
Robert College sosyoloji profesörü

Clarence Richard Johnson tarafından başkanlık edilen 15 kişilik
bir ekip tarafından hazırlanmış ve
1922’de New York’ta basılmış. Kitapta işgal yönetimi ve çalışma
alanları da ayrıca bahsedilen konular arasında. Buna göre müttefik denetimi, İngiltere, Fransa ve
İtalya yüksek komiserlerinin elinde bulunmakta ve bu denetimler:
1- Polis Komisyonu, 2- Sağlık Komisyonu, 3- Gıda Komisyonu, 4Cezaevi Komisyonu, 5- Sansür
Bürosu ve Telgrafların Denetimi,
6- Levazım Komisyonu, 7- Pasaport Bürosu, 8- Donanma ve Ordu Komisyonu, 9- Liman Denetimi
şeklinde teşekkül ettirilmiştir.
1-Polis Komisyonu: Polis kuvvetlerinin denetimleriyle ilgileniliyor, Albay Ballard yönetiminde
haftada bir toplantılar yapılıyor
ve gerekli talimatlar veriliyordu.
Ayrıca bir İngiliz talim çavuşu denetiminde 80 öğrencisi bulunan
bir de polis okulunun varlığını
öğreniyoruz.
İkiye ayrılan mahkemeler de bu
komisyonun altında yer alıyordu. Yerli mahkemelerin işleyişine

karışılmamakla beraber, müttefik
yani işgal polis kuvvetlerine bağlı mahkemeler de genel olarak, belediyeye veya sağlık mevzuatına
aykırı davranışlar, trafik cezaları,
silah taşıma gibi küçük davalara
bakılan sulh mahkemeleriydi. Ayrıca serserilik ve dilencilikle mücadele de bu komisyonun görevleri
arasındadır.

Mazhar Osman işgal
yıllarında sadece içki
değil, uyuşturucu
illetinin de yaygın hale
geldiğini ve milletin
aklını aldığını anlatır.
2-Sağlık komisyonu: Her bir işgal kuvvetinden bir temsilcinin olduğu ve ayrıca bir Rum temsilcinin
yer aldığı bir komisyon olup, başlıca görevlerinin; sokakların temizliği, kanalizasyon, fuhuş (denetimi)
olduğu kaydediliyor. Sokak temizliği konusunda sadece belediyeye
baskı yapıp, araç tahsis ettiklerini ve bu işlerin başına da bir Türk
doktor ile bir de İngiliz hanım doktorun eşlik etmekte olduğunu öğreniyoruz. Kanalizasyon sisteminin de salgın hastalıklar açısından
önemi itibariyle bu komisyonun ilgi alanında olduğunu öğreniyoruz.
Fuhuş konusu da bu komisyonun

İşgal altındaki İstanbul
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denetiminde bir konu olup, bu gibi
yerlerin denetimi, cezalar verilmesi, sağlık açısından denetlenmesi, çalışma saatleri vb. konular ele
alınıyordu.
3-Gıda Komisyonu: Yerli ve yabancılardan oluşan bir ortak yönetim idi. Bu komisyonun başkanı Albay Woods’dur. Yakıt
denetimi de bu komisyonun görevleri arasındadır.
4-Cezaevi komisyonu: Bu komisyon sadece ve sözde cezaevi koşullarını denetlerdi.
5-Sansür Bürosu ve Telgrafların Denetimi: Basın üzerindeki
sansür üç yüksek komiserin denetimi altında olup, İstanbul’da basılan bütün gazeteler bu büroya verilmek zorundaydı.
6-Levazım: Bu komisyon İşgal
kuvvetlerinin her türlü bina, makine, tesis vb. tüm ihtiyaçlarını
karşılayan ve yine her bir müttefik kuvvetinin birer temsilcisi bulunan bir komisyondur.
7-Pasaport Bürosu: Her bir işgal
birliğinin bölgelere ayırıp denetlediği ve neredeyse mahalleden mahalleye geçişte bile pasaport isteyen komisyondur.
8-Donanma ve Ordu Komisyonu: Bunlar, Deniz Binbaşı Birkett yönetiminde, Bahriye Nezaretini denetleyen donanma
komisyonu ile Gallieni Kışlası’ndan General Shuttleworth yönetiminde, Harp Dairesi’ni denetleyen
komisyondur.
9-Liman Denetimi Komisyonu: Gelen giden her geminin
kontrolünü yapan, karantina ve
pasaport işlemlerini yürüten bir
komisyondur.
Görünen o ki, tabii olarak işgal kuvvetleri hemen hemen her
alanda İstanbul’un yönetiminde söz sahibi olmuşlar ve kendi otoriteleri doğrultusunda yöneticileri tercih etmeye gayret
etmişlerdir. O dönemlerde en etkin
kurum ve derneklerin başında gelen İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin

birçok mensubunun şehrin yönetiminde, işgal birliklerinin işlerini kolaylaştıracak kişiler olduğunu
söyleyebiliriz.
Şehrin yöneticilerinin neye ve kime hizmet ettikleri bir yana zaten gerek belediye hizmetlerini
yapacak, gerekse sağlık, hıfzıssıhha, eğitim, asayiş vb. konularda
sorunları çözecek yeterli para maalesef yoktu. Belediyenin en basitinden sokakları temizleyecek,
çöpleri toplayacak kudreti bile kalmamıştı, çünkü bütçe darlığından
ne iş gücü bulabiliyor, ne de yeteri kadar makine ekipmanı tedarik
edebiliyordu.

Belediyenin en
basitinden sokakları
temizleyecek, çöpleri
toplayacak kudreti bile
kalmamıştı, çünkü bütçe
darlığından ne iş gücü
bulabiliyor, ne de yeteri
kadar makine ekipmanı
tedarik edebiliyordu.
Kısaca şuna da değinmek gerekir;
şehrin yönetiminde binbir türlü
karmaşık bileşken varken, bir de işgal devletlerinin kendi aralarındaki

“yönetimsel” çekişmeleri de ayrı
bir başlık altında incelenmeyi gerektiriyor. Zira hiçbir işgal birliği
diğerinin komutası altına girmek
istemiyor ve bu konular zaman zaman yüksek sesle dile getiriliyordu.
Aslında bu tür idari çekişmeler zaman zaman gariban İstanbullunun
da işine geliyor, diğerine inat denetimi azaltan İtalyanlar sayesinde,
Türklerin Anadolu’ya muhtelif silahları kaçırmaları kolaylaşıyordu.
Başta da söylediğimiz gibi, inşallah bu millet bir daha düşman bayrağı gölgesi altında kalmasın, ama
tarih, milletlerin gelecek planlarında en çok faydalanmaları gereken
ilimlerin başında gelir. Şu kısacık
makaleyi yazabilmek için başvurduğumuz kaynakların hemen her
sayfasından ayrı bir üzüntü, ayrı bir hüzün çıkıyordu. Neredeyse
beş yıl işgal altında yaşamaya mahkum edilmiş bir şehrin uğradığı yıkım, bizlerin bağımsız olmaya duyduğumuz inancın daha da keskin
ve kuvvetli olması gerektiği konusunda birleştirmelidir.

Fransız General
D’Esprey,
İstanbul’a
gelir gelmez
Şişhane’den
Beyoğlu’na
çıkan yollarda
zafer yürüyüşü
yaptı.
(8 Şubat 1919)

“BELEDİYE BAŞKANI”NDAN
“ŞEHRİN EMİNİ”NE

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Aksaray Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
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İlk belediye teşkilatı, 1855 yılında İstanbul’da kuruldu. Bunda
Batının etkisi apaçıktı. Daha sonraki gelişmelerle birlikte
ele alındığında, belediye teşkilatlanmasında Fransa’nın
(özellikle de Paris’in belediye teşkilatlanmasının) etkisi, açıkça
görülüyordu.

Giriş
şler yolundayken
değişim bir ihtiyaç
olarak görülmez.
Bu, devlet için de
böyledir. Bir devleti ayakta tutan kurumlar, ancak devletin gücünde bir
sarsılma olduğunda sorgulama konusu yapılır. Aynı durum, Osmanlı
Devleti için de geçerliydi. Özellikle yükselme dönemi, Osmanlı Devleti açısından bir sorgulama içine
girmeyi gerektiren bir dönem değildi. Belki, duraklama dönemi için
de aynı şey söylenebilir. Ancak, Osmanlı Devleti, gerileme dönemine
girince, tabiatıyla “Ne oluyor?” diye sorma ihtiyacı duyulmaya başlandı. Bu soru, devlet sisteminde
köklü reformların yapılması gereğini ortaya çıkardı. 19. Yüzyıl, bu
açıdan, devlet çarkının yeniden
kurgulandığı bir dönem olarak görülebilir. Bu esnada gündeme gelen
şeylerden biri de belediye teşkilâtının kurulmasıydı.

İ

İlk belediye teşkilatı, 1855 yılında

İstanbul’da kuruldu. Bunda Batının etkisi apaçıktı. Daha sonraki
gelişmelerle birlikte ele alındığında, belediye teşkilatlanmasında
Fransa’nın (özellikle de Paris’in belediye teşkilatlanmasının) etkisi,
açıkça görülüyordu. Ama Batı etkisi bir ilham şeklinde de olmuyordu: Aksayan bir kurumu, bir usûlü,
bir düzenlemeyi değiştirmek isteğimizde başvurduğumuz yol, genellikle aynı oluyordu; Batıdan (genellikle de Fransa’dan) bir kurumu,
bir usûlü, bir düzenlemeyi olduğu
gibi aktarmak. (Bu alışkanlığın, AB
uyum süreci çerçevesinde bugün
bile sürdüğü söylenebilir.)
Ama bizim burada asıl dikkat çekmek istediğimiz konu, ilk kurulan
belediye teşkilâtının ismiyle ilgilidir. Bu teşkilatın adı, İstanbul Şehremaneti’ydi. Bu adlandırma üzerinde biraz duralım.

Çocuklara Ad Verme
Çocuklarımızın adlarını başkaları belirlesin istemeyiz. Bu işe, en

fazla, birinci derece akrabalarımız
karışsın isteriz. Başkalarının telkinlerini dikkate alırız belki, ama
kimsenin bu konuda belirleyici olmasını arzu etmeyiz.
Peki, çocuklara ad verme işi masum bir iş midir? Bir başka ifadeyle, adlandırma ameliyesi sonucunda ortaya çıkan adlar bize bir şey
söyler mi? Evet, söyler. Meselâ
Deniz, Devrim, Emek gibi isimler,
dindar bir ailenin; Zeynep, Büşra,
Muhammet de sosyalist bir ailenin
vereceği isimler olmaz. En azından, genel durum böyledir. Özetle,
adlandırma “masum” bir şey değildir. Bir “zihniyet”i yansıtır.
Çocuklara ad verme niçin bu kadar
önemlidir? Buna iki şekilde cevap
verilebilir: Birincisi, çocuklar bize
Allah’ın bir emanetidir. Bu yüzden,
onlara sıradan isimler veremeyiz.
Çocukların ahlâkıyla adları arasında bir bağlantı da kurarız. Meselâ,
adı Muhammet olan bir çocuğun
ahlâkının da Peygamberimiz (SAV)
gibi olacağına inanırız.

bıraktı. Burada da tutunamadık,
bugünlerde kent yönetiminden söz
ediyoruz.
Benzer bir değişim, büyükşehirlerle ilgili de yaşanmaktadır: İlgili düzenlemelerde hep “büyükşehir” ifadesi tercih edilmiştir. Ancak
gündelik konuşmalarda başka kavramsallaştırmaları daha fazla kullanır olduk; örneğin, büyükşehir
belediyesi yerine anakent belediyesi veya metropol belediyesi gibi.

İkincisi, çocuk, ebeveyn için bir hâkimiyet alanı olarak da görülmektedir. Nasıl ki bir devlet, kendi hükümranlık alanı içinde son sözü
söyleme yetkisine sahipse, bir anne/baba da, sahibi olduğu çocukları üzerinde son sözü söyleme yetkisine sahiptir. Dikkat edilirse, çocuk
“sahibi olmak” diye bir şeyden söz
ederiz. Sahiplik, mülkiyetle ilişkili bir kavramdır ve mülk sahibi olmak, mülkü üzerinde tasarrufta
bulunmayı da ima eder.

Şehirlerimize Allah’ın
bize bir “emanet”i
olarak baktığımızda;
tabiatıyla, her şey
bambaşka görülür.
Şehir, “bir”lik içinde
çokluğu görebildiğimiz
bir mekâna
dönüşür meselâ.
Çocuklarımızı ister emanet isterse mülk olarak görelim; kesin olan bir şey var ki, çocuğa
konulan adlar, ailenin zihin dünyası hakkında size net bir fikir

verir. Özetle, adlandırma önemlidir, masum bir insanî faaliyet olarak görülmemelidir.

Şehremaneti
Bu girizgâhı şunun için yaptık: Belediye teşkilâtını Batı’dan ilk aldığımızda, tercih ettiğimiz kavram,
Şehremaneti’ydi. Burada, şehirler
üzerinde bir hâkimiyet kurmadan
değil de şehirleri bir “emanet” olarak gören bir zihin dünyasının izlerini görmek mümkündür. Bir
başka ifadeyle, “şehremaneti” adlandırması şunları da ima eder: Bu
dünya bir imtihandır. Başka her
şey gibi, şehirler de bize emanettir.
Bu emanete lâyıkıyla muamelede
bulunduğumuzda imtihanı başarıyla geçmiş oluruz. Emanetin ehline verilmesi de mecburiyettendir.
Kısaca, şehri idare edenlerin, hem
bu işe ehil olmaları hem de şehri
bir emanet gibi görmeleri gerekmektedir. Bu adlandırma, zımnen,
bütün bunları da vurgulamaktadır.
Ama gelin görün ki, zaman içerisinde bu adlandırma yerini başka kavramsallaştırmalara bırakmış durumdadır. Cumhuriyetin
ilk yıllarında şehir idaresinden söz
edilirdi. İlerleyen dönemde şehir
idaresi yerini, şehir yönetimine

Şehirlerin idaresine ilişkin bu değişim, şehre bakışımızdaki değişimin bir yansıması olarak görülebilir. Hemen belirtelim ki,
şehre artık bir “emanet” olarak
baktığımıza dair imalar, hâlihazırdaki düzenlemelerde tamamen
kaybolmuş durumdadır. Belediye
Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi
Kanunu ibarelerinde bu çağrışımı
bulmak mümkün değildir. Belediye, belediye başkanı, belediye encümeni, belediye meclisi gibi ibareler için de aynı değerlendirmeyi
yapmak mümkündür. Bu ibareler,
oldukça soğuk adlandırmalardır.
Özetle, şu an, hem Belediye Kanunu hem de Büyükşehir Belediyesi Kanunu, bize şehirlerimizin bir
“emanet” olduğuna dair bir imada
bulunmamaktadır.

“Emanet” Metafizik
Bir Kavramdır
Şehirlerimize Allah’ın bize bir
“emanet”i olarak baktığımızda; tabiatıyla, her şey bambaşka görülür. Şehir, “bir”lik içinde çokluğu
görebildiğimiz bir mekâna dönüşür meselâ. Şehrin idarecileri de,
mecburen, “ehil” olmak durumundadır. Ehil idareciler, kendisini sürekli murakabe altında hissederler.
Bu da bizi, emanet, “Bir”, “murakabe altında olma” gibi kavramların
metafizik kavramlar değil mi sorusuna götürür. Zira aydınlanma
sonrası metafizik ya yok sayılmış
ya da inceleme alanı dışına itilmek
istenmiştir. Ama unuttuğumuz şey
şudur: Aydınlanma sonrası gündeme gelen hemen her şey, bir biçimde, metafizikle ilişkilidir. Konuyu,
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burada ele aldığımız çerçevede, biraz açalım:

gününün sahibi” olduğunu hiç aklından çıkarmaz/çıkarmamalıdır.

Kamu işlerinde klâsik bir soru vardır: Kamu adına iş yapanlar yanlış
yaparsa ne olacaktır? Cevap, yanlış yapanları denetleyen bir kurum
oluşturmak gerekir. Peki, bu bir
çözüm müdür? Hayır. Zira bu defa ikinci soru akla gelir: Yanlış yapanları denetleyen kurumdakiler
yanlış yaparsa ne olacaktır? Cevap,
yanlış yapanları denetleyenleri denetleyen başka bir kurum oluşturmak gerekir. Bunun sonsuza kadar
gitmesi, devasa bir kamu idaresi
oluşturmak anlamına gelir. Bunu
aşmak için, bir yerden sonra, yanlış
yapamayacağı/yapmaması gerektiği düşünülen biri olsun istenir.
Devlet başkanlarının, örneğin, bu
şekilde oldukları düşünülür (isterseniz “inanılır” da diyebilirsiniz).
Onun yanlış yapmayacağı varsayılır. Eğer onu denetleyen bir kurum
oluşturulursa, bu defa, onu denetleyen kurum son sözü söyleyen konumuna gelecektir; bu da, “devlet
başkanı” tanımıyla bağdaşmayan
bir durum ortaya çıkaracaktır. Kısaca, modern hukuk sistemi, bir
yerden sonra kamu işlerini “metafizik”e havale etmektedir. Bir insan olarak devlet başkanının “hata” yapmayacağına “inanılır”. Zira
onu da “hata yapan bir insan” gibi
düşünürsek, içinden çıkılması zor
bir yola girilmektedir. Meselâ, “Taç
giyen baş uslanır” deyişi, bununla ilişkilidir. Taç giyen birinin artık
uslanması da beklenir.

Dahası, şehrin bir emanet olması, şehir idarecisini de “şehremini” olarak görmeyi beraberinde
getirmektedir. Belediye idarecisi,
şehirdeki insanların “emin” olanıdır; başkalarının elinden, dilinden
emin olduğu kimsedir.

Modern olanın metafizikle bağlantısının koparıldığı iddiası bir yalandan ibarettir. Şu halde, metafizikle bağ kurmaktan korkmamak
gerekir.

Şehremini
Şehremaneti ifadesi, metafizikle
barışık bir ifadedir. Buna göre şehirler bize birer emanettir: Emaneti teslim alan biri, emanete ihanet etmemek için kendini sürekli
bir murakabe altında hisseder/
hissetmelidir. Allah’ın “her şeyi bilen”, “her şeyden haberdar”, “hesap

Şehremaneti ifadesi,
metafizikle barışık bir
ifadedir. Buna göre
şehirler bize birer
emanettir: Emaneti
teslim alan biri, emanete
ihanet etmemek için
kendini sürekli bir
murakabe altında
hisseder/hissetmelidir.
Şehrin emin kişisi, kamu işlerini çekip çevirirken bazen nefsiyle baş başa kalmaktadır. Şeytanın
bütün çabalarına rağmen, “murakabe altında” olduğunu hiç aklından çıkarmamaktadır. Böyle olmak
zorundadır. Zira Allah’ın “şah damarından daha yakın” olduğuna
inanmaktadır.
Cahiliye dönemi kadar zifiri karanlık içinde yaşayan insanların yaşadıkları bir yeri yöneten biri bile
olsa, “Hacer-ül Esved’i kim yerine yerleştirecek?” sorusuna cevap
ararken bir anlaşmazlık çıktığında; şehir emini, bir anda çıkagelir
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ve herkes, “Tamam, bu adama soralım” der. İşte, şehrin idarecisi böyle biri olmalıdır. Bunun için
de adı, belediye başkanı değil de
–meselâ- şehrin emini şeklinde
değiştirilmelidir.

El-emin Sıfatı
Adlandırma deyip geçmeyelim.
Yaptığımız düzenlemelerin bir bakış açısını yansıttığını unutmayalım. Hiçbir şey masum değil; buna
şehir idaresiyle ilgili olanlar da dâhil. Şehremini tercihi de belediye
başkanı tercihi de, bir bakış açısını yansıtır. Tercih ettiğimiz adlandırmalar; şehre, şehrin idaresine,
şehrin idarecisine nasıl baktığımızı gösterir.
Bugün şehir idareleri en “netameli”
işlerin görüldüğü yerlerdir. Netameli işlerin bu kadar yoğun olduğu
yerlerde “emin” insanlara duyduğumuz ihtiyacın bir kat daha artacağı çok açıktır. Bu yüzden, önümüzdeki sorunlar listesine, “şehre
ve şehir idaresine ilişkin düzenlemelerin dili”ni de eklemekte yarar
var.
Bu konu üzerinde kafa yormaya
başladığımızda, meselâ, “Şu aday
daha fazla parası olduğu için/daha
yakışıklı olduğu için/ daha güzel
olduğu için/daha fazla tahsil gördüğü için/daha geniş bir aşirete sahip olduğu için/parti liderine daha
yakın olduğu için belediye başkanı
olsun” diyemeyiz. Artık ortada bir
tek ölçü vardır: “El-Emin olmak.”
6. Daire-i
Belediye

Roma İmparatorluğu’nda

Su Yönetimi ve İstanbul

Yücel AŞIKOĞLU
İstanbul Üniversitesi Doktora Öğrencisi
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İnsanlığın temel su ihtiyacı şehirlerde bambaşka ve karmaşık
bir hal alır. Kır topluluklarında yakınına yerleşilen bir su
kaynağı ihtiyacı görürken çok sayıda insanın farklılaşmış iş
bölümleri halinde çok dar alanlarda bir arada yaşadığı şehirde
suyun bol bulunduğu yerlerden kamu alanlarına ve meskenleri
taşınması tarihin ilk devirlerinden beri şehir yönetimleri için
öncelikli meselelerden biri olmuştur.

aşkentten uzakta
denizi bir hilal gibi kuşatan körfezin kıyısına yerleşmiş bir dizi şehri
besleyen su şebekesinden sorumlu mühendis aniden ortadan kaybolur. İmparatorluk donanmasının merkezi bu
şehirlerden birindedir ve amiralleri büyük bir ansiklopedi yazmakla meşgul şişko ve yaşlı bir gazidir.
Başkentten gönderilen melankolik
yeni su mühendisi yazın en kurak
günlerini yaşayan bölgenin suyunun tükenmemesi için mücadele etmektedir ve şebekeye karışan
sülfürün sebebini araştırmaktadır. Eski köle sonradan görme bir
iş adamı su şebekesi üzerinden
haksız kazanç sağlamanın yollarını aramaktadır ve bunun için cinayet işletmekten çekinmez. Eski köle sonradan görme zenginin narin
kızı babasının entrikalarını ortaya
çıkarmak ve su mühendisiyle kaçıp
mesut bir hayat kurmak istemektedir. Su şebekesi tamir edilir ve

B

halk suyuna kavuşur. Fakat yakınlardaki yanardağ faaliyete geçerek
çevresini kül yığınlarıyla kaplar.
İngiliz yazar Robert Harris’in
2003 yılında yayınladığı romanı

Pompeii’de geçen hikâye aşağı yukarı bu şekildedir. Su mühendisi
Marcus Attilius Primus emrindeki adamlarla birlikte Napoli Körfezindeki sekiz şehre ve çevredeki

Segovia
Su Kemeri,
İspanya

villalara su sağlayan şebeke üzerindeki kanalları ve sarnıçları kontrol
ederek şebekedeki su seviyesinin
olağanüstü azalışının üstesinden
gelmeye çalışmaktadır. Bunu yaparken bir taraftan da siyasi iktidarı sorunun çözümü için ikna etmeye çalışarak, suyu karlı bir yatırıma
dönüştürmeye çalışan emlak yatırımcısı Numerius Popidius Ampliatus’un çevirdiği entrikadan da
paçasını kurtarmak zorundadır.
Ayrıca halkın su ihtiyacını giderdiği çeşmelerin suyunun tükenmesi
bir halk ayaklanmasının kıvılcımlarını atmaktadır.

Suyolu inşası
Romalılarla özdeşleşmiş
olsa da çok önceden
Yunanistan, Mısır ve
Hindistan’da suyolları
inşa edilmişti. MÖ
VII. yüzyılda Asurlular
Roma suyollarına
benzeyen bir sistemi
başkentleri Ninova’ya
taşımak için kurdular.

İnsanlığın temel su ihtiyacı şehirlerde bambaşka ve karmaşık bir
hal alır. Kır topluluklarında yakınına yerleşilen bir su kaynağı ihtiyacı
görürken çok sayıda insanın farklılaşmış iş bölümleri halinde çok dar
alanlarda bir arada yaşadığı şehirde suyun bol bulunduğu yerlerden
kamu alanlarına ve meskenlere taşınması tarihin ilk devirlerinden
beri şehir yönetimleri için öncelikli meselelerden biri olmuştur. Bu
meseleyi çözmeye yönelik ilk tedbir şehir içerisinde uygun yerlere
kuyular açmak ve yağmur suyunu
toplamak için uygun havuzlar inşa etmekti. Günümüzde bile İstanbul’un eski evlerinin bahçelerinde,
cami ve tekke avlularında açılmış
kuyulara rastlanmaktadır. Fakat
şehir kalabalıklaştıkça bu çözümler
yetersiz kalmaktadır. Teknoloji tarihine bakıldığında su sorununa en
kalıcı ve görkemli çözümün Romalılar tarafından sunulduğu görülür.
Kuzey Afrika’dan Anadolu’ya kadar
Akdeniz çevresinde şehirlerin su
ihtiyaçlarını karşılamak için anıtsal
yapıların inşası ilk önce Romalılar
tarafından gerçekleştirilmiştir. MS
95 yılında Su İşleri Müdürü (curator aquarum) olarak atanan ve Roma Şehrinin Su Yönetimine Dair

isimli bir kitap yazan Sextus Julius
Frontinus (MÖ 40 – MS 103) bu
kitabında Roma suyollarının işe yaramaz fakat meşhur piramitlerden
ve Yunan anıtlarından daha üstün
olduğunu iddia eder. (s. 19) Ancak
suyolu inşası Romalılarla özdeşleşmiş olsa da çok önceden Yunanistan, Mısır ve Hindistan’da suyolları inşa edilmişti. MÖ VII. yüzyılda
Asurlular Roma suyollarına benzeyen bir sistemi başkentleri Ninova’ya taşımak için kurdular. Persler yaklaşık aynı dönemde İran’da
“kanat” ismiyle meşhur olan yer
altı su kanalları açtılar. Bu sistem
İslam fetihleriyle geniş bir coğrafyaya taşındı. Muganni denilen uzmanların eseri olan kanatlar bir
yer altı su kaynağın bir dizi kuyuyu
takip eden bir yer altı su kanalıyla uzaktaki bölgelere taşınmasını
sağlıyordu. Muganniler yer üstündeki şekilleri ve bitkileri gözlemleyerek yer altı sularını keşfediyorlar
ve bu suyu çok dikkatli bir şekilde
taşımak üzere hafif bir eğimle açılmış kanallar inşa ediyorlardı. Bu
kanalların doğrultusunun çok dikkatlice hesaplanması gerekiyordu
çünkü açılan kanal su kaynağına
denk gelmeyebilirdi, eğim istenildiği şekilde olmayabilirdi veya su
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kaynağına ulaşıldığında ani bir su
baskınına maruz kalınabilirdi. Kanatlarda suyun taşınması yer çekimiyle sağlanıyordu ve su toprağın
derinlerinde taşındığı için kurak
bölgelerde buharlaşma ile kayıplar
yaşanmıyordu.
Romalılar şehirlere getirecekleri
suyu öncelikli olarak pınarlardan
sağlıyorlardı. Şehri besleyen kanalın, suyu – ne çok yavaş ne de çok
şiddetli – arzu edilir bir hızla aktarması gerekiyordu. Bunun için eğimin çok dikkatli hazırlanması gerekliydi, bu yüzden zaman zaman
kanalın rotası yön değiştiriyor ve
eğer su çok hızlı ise önüne engeller
konabiliyordu. Su kanalı eğiminde 1/1000 eğimini kullanıyorlardı. Roma suyollarının en meşhur
kısımları kemerler olsa da aslında
kanalların büyük bir kısmı toprak
altında bulunuyordu. Kemerler yapımı zahmetli ve masraflı olduğundan ancak kaçınılmaz olduklarında
inşa ediliyorlardı. Ayrıca bir şehir
düşman tarafından kuşatıldığında
şehrin teslim olması için ilk olarak
bu kemerler yıkılıyordu. Bunun yanında yeryüzündeki kanallar kirlenmeye ve sabotaja açıktı. Bu gibi
sebepler yüzünden yer altına inşa edilen kanallarda suyun geçtiği
kaya zemini geçirgense yüzey sıvanıyordu. Suyun geçtiği galeriler

genellikle taş ile örülüp üstleri tonoz veya çatı şeklinde kapatılıyordu. Horasan benzeri bir sıvayla iç
yüzey kaplanıyordu. Hava dolaşımı veya bakım-tamir faaliyetleri
için bacalar açılabiliyordu. Bu bacaların arası 10-70 metre arasındaydı ve üstleri genellikle yekpare taş
ile kapatılıyordu. Bazı suyollarında
suyu filtre etmek için çökeltme depoları bulunuyordu. Hatta bazı kanalların yanına olağanüstü durumlar için ilave bir kanal daha inşa
edilebiliyordu.
Su kanalları yüksek maliyetli ve
inşası bol miktarda iş gücü ve zaman isteyen yapılardı. Su şehre
ulaştığında belli bir hızla sarnıçlara dolmalıydı. Su buradan borularla şehrin yönetici seçkinlerinin ve
zenginlerinin evlerine ve kamuya hizmet eden çeşmelere gidiyordu. Fakir halk evinde kullandığı suyu buradan bidonlarla taşıyordu.
Bu su ayrıca şehirdeki umumi hamamlara, havuzlara ve sanayi bölgelerine de ulaşıyordu.
Büyük çaplı altyapı inşaatları ordu tarafından gerçekleştiriliyordu. Ordu içinde “immun” (muaf)
denilen bir grup bu hizmetleri yürütüyordu. Bunlar doktorluk, mühendislik, keşif ve rahiplik gibi
muhtelif alanlarda uzman kişilerdi
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ve askerliğin bilinen tehlikeli ve yorucu görevlerinden muaftılar.

Su kanalları yüksek
maliyetli ve inşası bol
miktarda iş gücü ve
zaman isteyen yapılardı.
Su şehre ulaştığında
belli bir hızla sarnıçlara
dolmalıydı. Su buradan
borularla şehrin
yönetici seçkinlerinin ve
zenginlerinin evlerine
ve kamuya hizmet eden
çeşmelere gidiyordu.
Suyun insan hayatında tuttuğu
büyük önem yüzünden şehre gelen suyun kullanımının belirli kurallara tabii olması gerekiyordu.
Dağıtımdan önce su sarnıçlarda
toplanıyor ve buralardan tüketim
noktalarına ulaştırılıyordu. Sarnıçlardan çıkan borulardan biri kamuya ait kullanım noktaları olan
umumi çeşmeler ile hamam ve havuzlara gidiyordu. Diğer boru ise
şehrin seçkinlerinin evlerine giden
suyu taşıyordu ve suyun bu şekilde şahsi kullanımı ücrete tabiiydi. Debi ölçümü için kesit alanını

Romalılar
tarafından inşa
edilen
Pont du Gard
Su Kemeri

Süleymaniye
su yolu
haritası

esas alan bir sistem geliştirmişlerdi. Süreyi dikkate almadıklarından
hesaplamaları gerçekçi olmuyordu
ve bu da adaletsizliklere yol açıyordu. Şahıslara ayrılan boru altta yer
alıyordu böylelikle suyun azalması
halinde önce meskenlerde su kesiliyor ve kamunun ihtiyaçları giderilmeye devam ediyordu. Ayrıca
şehrin çevresinde ve içinde dağılmış durumdaki bağ ve bahçelere
de bu sudan veriliyordu. Romalılar suyun temizliğinin genel sağlıkla irtibatının farkındaydılar bu
yüzden suyun bir kısmı kanalizasyon atıklarının taşınması için
de kullanılıyordu. Büyük şehirlere
genellikle birden fazla suyolu geliyordu, bu durumda içilebilir suların doğrudan çeşmelere verilmesi
ve daha az kaliteli sulardan ayrılması gerekiyordu. Ayrıca suyolu
boyunca suyun toplanıp dinlendirildiği, böylelikle taşıdığı katı malzemeden arındırıldığı su tankları
mevcuttu. Suyollarının bakımı, işletilmesi, kullanım haklarına dair
kurallar belirlenmişti. Su işlerinden
sorumlu idareciler yeterli sayıda
işçi ve memurun çalıştırılmasından ve ücretlerinin ödenmesinden

sorumluydu. Suyolundan faydalanacak özel şahısların hangi yetkililere başvuracağı da belirlenmişti ve
kullandıkları su miktarı denetime
tabiiydi. Frontinus, Roma Şehrinin Su Yönetimine Dair isimli kitabında bu düzenlemelere ilgili resmi belgelere atıflar yaparak açıklık
getirmektedir. Şahsi su hattı için
nasıl başvuru yapılacağı ve yetkililerin bu konudaki sorumluluklarıyla döşenecek boruların boyutları tarafların hakkı yenmemesi için
standartlara bağlanmıştır. Aşağıda
kamuya ait su hattından özel şahıslara su verilmesi ile ilgili bir senato görüşmesine dair resmi yazı
yer almaktadır:

Romalılar suyun
temizliğinin genel
sağlıkla irtibatının
farkındaydılar bu
yüzden suyun bir
kısmı kanalizasyon
atıklarının taşınması
için de kullanılıyordu.

Konsüller Q. Aeilus Tubero ve Paulus Fabius Maximus bazı özel kişilerin doğrudan kamuya ait boru
hattından su aldıklarını belirtmişler ve senatoya bu konudaki fikrini
sormuşlardır. Senatonun kararı şu
şekildedir: “Hiçbir özel şahsa kamu
hattından su alma izni verilmez,
su alma hakkı verilenler ise bu suyu dağıtım tanklarından almalıdır.
Su işleri müdürü şehrin içinde ve
dışında özel şahısların hep birlikte su alması için dağıtım tanklarını nerelerde inşa edebileceklerini
bildirir; hiçbir şahsa kamu hattından doğrudan su alma hakkı tanınmaz, dağıtım tankından da elli adım mesafe için su alındığında
beş parmaktan kalın boru kullanılmaz.” Bu oylamada senatonun
özel şahıslara sadece dağıtım tankından su alma hakkı verdiği böylelikle kamuya ait hattın sık sık
delinmesine engel olduğuna dikkat edilmelidir. (Frontinus, Roma
Şehrinin Su Yönetimine Dair s. 77)
Ayrıca su kullanım hakkı varislere
ve mülkü daha sonra satın alanlara veya herhangi bir şekilde mülke sahip olanlara geçmemektedir.
Hamam için su kullanım hakkı ise
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devredilebilmektedir. Bir dağıtım
tankından alınan suyun başka bölgelere taşınması da yasaklanmıştır.
Suyun bu derece önemli olması bazı hileli girişimleri beraberinde getiriyordu. Su kanalı boyunca kaçak
borular döşemeye kalkışanlar olduğu gibi kullandığı suyun parasını
vermemek için yetkilileri ayartanlar olabiliyordu. Harris’in romanındaki şu kısım hadiseyi çok iyi
göstermektedir:
Suyolları her zaman yolsuzluğa
açıktı. Çiftçiler topraklarından geçen kanallara delik açar. Vatandaşlar fazladan bir veya iki boru
bağlarlar ve su müfettişine kafasını başka tarafa çevirmesi için rüşvet verirler. Kamu işleri şahsi
müteşebbislere verilir ve yerine getirilmeyen işler için ödeme yapılır.
Malzeme kaybolur. Attilius çürümenin en tepeye kadar çıktığından
endişe ediyordu – hatta Su İşleri
Müdürü (Curator Aquarum) Acilius Aviola’nın bizzat kendisi bile

alacağı payı kolluyordu. Mühendisin bu konuda yapabileceği bir şey
yoktu. Roma’da dürüst bir adam
nadir bulunurdu ve dürüstlük aptallıktan başka bir şey değildi.

İmparatorluk genelinde
su gündelik eğlencelerin
de vazgeçilmez bir
unsuruydu. Hamamlar
şehir hayatında
kişisel temizlik
kadar eğlencenin
ve sosyalleşmenin
de mekânlarıydı.
İmparatorluk genelinde su gündelik eğlencelerin de vazgeçilmez bir
unsuruydu. Hamamlar şehir hayatında kişisel temizlik kadar eğlencenin ve sosyalleşmenin de mekânlarıydı. Hamamlarda yıkanmak
uzun bir süre alıyordu; jimnastik
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salonlarında egzersiz yapılıp terlendikten sonra yağlanma, yıkanma masaj gibi faaliyetler yapılıyor
eğer tesiste mevcutsa kütüphanelerde ve okuma odalarında vakit
geçirilip yiyecek dükkânlarından
atıştırmalık alınabiliyordu. Siyasetçiler ve zenginler konuklarını buralarda ağırlayıp yemek veriyor ve
kafalarındaki fikirleri muhataplarına buralarda benimsetmeye çalışıyordu. Roma vatandaşları sağlığın
banyo, masaj beslenme ve egzersiz ile kazanılacağına inanıyordu
ve hamamlar bunların hepsini sağlayan yerlerdi. Bu yüzden haftada
birkaç gez hamama gidenler oluyordu. Bir yabancı misafir Roma
imparatoruna neden her gün bir
kez yıkandığını sorduğunda cevabı
“çünkü günde iki kere yıkanmaya
vaktim yok” olmuştu. Hamamların
bu öneminden dolayı şehirde kamuoyu oluşturmak isteyen seçkinler bedava hamam günleri tertip
ederlerdi. Dolayısıyla şehirlerin en
karlı yatırımları arasında hamam

Bozdoğan
Su Kemeri

işletmeciliğinin ön sıralarda gelmesi doğaldır. Harris’in Romanında da sonradan görme zengin
Ampliatus da Pompeii’deki hamam
yatırımlarından büyük karlar elde
etmek için su mühendisine rüşvet
teklif etmekte ve mühendisliğin
dürüstlüğüne ikna olduktan sonra onu öldürtmeye kalkışmaktadır.

Fetihten sonra
Osmanlılar eski suyolu
sistemini tamir edip
yeni kanallar açarak
su şebekesini hem
nitelik, hem kapasite
hem de estetik
açısından geliştirdiler.
Roma imparatorluğu tarihi içerisinde İstanbul’da da şehrin kazandığı önemle orantılı bir biçimde su kanalları inşaatları yapıldı.
Bu inşa faaliyeti sonucunda imparatorluğun en uzun su sistemi

oluşturuldu. Istırancalardan gelen
ana galerinin uzunluğu 242 kilometreydi. Karşılaştıracak olursak
Aqua Marcia (Roma) 91 kilometre, Anio Novus (Roma) 87 kilometre, Kartaca tüm kollarıyla beraber 132 kilometre ve Eifel (Köln)
95 kilometredir. İstanbul suyolu
şebekesi imparatorluğun zayıflaması ve çeşitli kavimlerin kuşatmaları nedeniyle tahrip olmuş ve
tamir edilememişti. Fetihten sonra Osmanlılar eski suyolu sistemini tamir edip yeni kanallar açarak su şebekesini hem nitelik, hem
kapasite hem de estetik açısından
geliştirdiler.
Tarihi yarımadada bulunan eski Bizantium köyünde su ihtiyacı esas
olarak kuyu ve sarnıçlarla gideriliyordu. Şehrin büyük su kaynakları Likos (Bayrampaşa) ile Haliç’e
dökülen Kidaros (Alibeyköy deresi) ve Barbisos (Kâğıthane deresi)
idi. Likos surların içinden geçen
tek akarsuydu. Bu dere Topkapı
ile Edirnekapı arasından sur içine
giriyordu, bu bölgede suyun güvenli bir şekilde surlardan geçişini

sağlamak için bir kule bulunuyordu ve günümüzdeki Sulukule ismi
buradan gelmektedir. Dere Suriçinde ilerleyerek Langa semtinde
Marmara Denizine dökülüyordu.
Bu kaynaklar yeterli gelmeyince Hadrianus (MS 76 - 138) ilk su
hattını yaptırdı. Büyük Konstantinus (272 – 337) başkentini buraya taşıdıktan sonra şehrin ikinci su
hattının inşaatını başlattı. Bu hattın suyu Istırancalardan geliyordu.
Sonraki imparatorlar bu hattın inşaatını devam ettirdiler. Üçüncü
hat Valens (328 – 378) tarafından
yaptırıldı. Theodosius (347 – 395)
döneminde suyunu Belgrad ormanlarından alan yeni bir su hattı inşa edildi. Halkalı ve Istıranca
bölgelerinden gelen hatlar şehrin
yüksek yerlerine su verirken Belgrad ormanlarından gelen hattın
yükseltisi az olduğundan şehrin
34 metreden daha az yükseklikteki yerlerine su veriyordu. Şehre getirilen su yer altı ve yer üstü
sarnıçlarında depolanıyordu. Yerebatan Sarayı ismiyle meşhur olan
Basilika Justinianus (482 – 565)
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döneminde inşa edildi. Bu dönemlerde şehrin sürekli artan nüfusuna yeterli su sağlanabilirken VII.
yüzyıldan itibaren şehri kuşatan
kavimlerin surların dışında kalan
isale hatlarını yıktılar. İstanbul’un
nüfusu Konstantinus zamanında
yüz bin iken V. yüzyılda çeyrek milyona ve VI. yüzyılda yarım milyona ulaşmıştı. Bu yüzyıldan sonra
kuşatmalar yüzünden nüfus hızla azaldı. Bu kuşatmalarda yıkılan
bu hatların daha sonra az bir kısmı onarılabiliyor ve bakımsızlıktan bunlar da zaman içinde harabeye dönüyordu. Ancak X. yüzyılda
şehre gelen Harun bin Yahya’nın
hatıralarından bu dönemde Istırancalardan şehre su getirildiği anlaşılmaktadır. 1204 yılındaki Latin
işgalinde şehrin içerisindeki hat da
tahrip edildi.
Osmanlılar şehri aldıklarında su
sistemi çökmüş haldeydi, su sıkıntısı yaşanıyordu ve halk ihtiyacının
büyük kısmını kuyulardan ve yağmur suyunu toplayan sarnıçlardan
sağlıyordu. Fethedildiği sırada şehrin nüfusu kırk bin civarındaydı.

Fatih Sultan Mehmet Halkalı ve
Belgrat ormanlarından gelen suyolunun yapımını başlattı. Belgrad ormanlarından gelen hat üzerindeki Cebeci kolundan Bozdoğan
Kemerine kadar olan kısım yeniden inşa edilir tarzdan tamir edildi. Kemerin altına bir sıra çeşme
konularak halkın su ihtiyacını gidermesi sağlandı. Halk bu çeşmelere çokluktan kinaye Kırkçeşme
adını taktı ve bu isim daha sonra
bütün tesisin adı oldu. İstanbul’da
suyollarının en büyük inşa faaliyeti ise Mimar Sinan tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu su sistemi Mimar Sinan’ın üstlendiği en büyük
bütçeli ve hacimli eserdir. Romalıların düz yükselen kemerleri rüzgara ve depremlere fazla dayanıklı olmadığından Mimar Sinan inşa
ettiği kemerlerde zemini geniş ve
yükseldikçe kademeli şekilde daralan kemerler inşa ederek hem mukavemeti arttırmış hem de estetik
bir görüntü sağlamıştır. Bu durum
en iyi onun inşa ettiği Mağlova Kemerinde görülür.
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Osmanlılar şehri
aldıklarında su sistemi
çökmüş haldeydi, su
sıkıntısı yaşanıyordu ve
halk ihtiyacının büyük
kısmını kuyulardan
ve yağmur suyunu
toplayan sarnıçlardan
sağlıyordu. Fethedildiği
sırada şehrin nüfusu
kırk bin civarındaydı.
Fatih Sultan Mehmet
Halkalı ve Belgrat
ormanlarından
gelen suyolunun
yapımını başlattı.
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“Şehirler ve beldeler fetholunur. İnsanlar birbirlerine köye
geliniz diyerek teşvikte bulunurlar. Oysa bilmelidirler ki şehir
onlar için daha hayırlıdır. Sıkıntı ve zorluğuna rağmen şehirde
yaşamaya sabredenlere, kıyamet gününde şahit ve şefaatçi
olacağım.”
(İbn Hanbel, II, 338, 349)

Ş

ehir yönetimi deyince aklımıza her
şeyin yaratıcısı ve
yöneticisi olan yüce
Allah’ın bildiğimiz
ve bilgimizin ötesinde bilemediğimiz, her şeyi yerli
yerince bir ahenk ve düzen içerisinde var ettiğini ve yönettiğini1 hatırlamak gerekir. Zira bizi yoktan var
eden rabbimiz bize, kâinatı imar,
idare ve ıslah etme görevini vermiştir2. Öyle ki, peygamberler zincirinin son halkası kâinatın efendisi olan Hz. Muhammed (sav) bize
yönetimin önemini bizatihi “Üç
kişi birlikte yolculuğa çıktığınızda
aranızdan birisini emir (sorumlu)
yapsın.”3 tavsiyesiyle göstermiştir.
Bizler de bu peygamberin ümmeti olarak, bir şehir/ülke /belde vs.
yi yöneticisiz olarak tahayyül bile
edemeyiz.
Kur’an-ı Kerim’de şehir hayatını
doğrudan teşvik eden ayetler yoksa da şehir yaşantısını konu edinen pek çok ayet vardır. Tevbe

Suresinin 97. ayeti ve devamında “Bedeviler, küfür ve nifak bakımından daha şiddetlidirler. Allah’ın Resulüne indirdiği sınırları
bilmemeye de onlar daha yatkındırlar…” ifadeleri çöle ve bedeviliğe
karşı şehir ve medeniliği ön plana
çıkarmıştır şeklinde yorumlanmıştır.4 Bununla birlikte şehirleşmeyi

tavsiye eden pek çok Hadis-i Şerif
mevcuttur:
“Mescitlerinizi sade yapınız, şehirlerinizi ise tefriş ediniz” (Beyhakî,
Sünen, s.439, Ebu Davud, Sünen,
s.152).
“Badiye (çöl) hayatı insanı kabalaştırır.” (Tirmizî, Fiten, 69)

“Şehirler ve beldeler fetholunur.
İnsanlar birbirlerine köye geliniz
diyerek teşvikte bulunurlar. Oysa
bilmelidirler ki şehir onlar için daha hayırlıdır. Sıkıntı ve zorluğuna
rağmen şehirde yaşamaya sabredenlere, kıyamet gününde şahit ve
şefaatçi olacağım.” (İbn Hanbel, II,
338, 349)
İslam’ın şehirleşme tasavvuru hususunda Ünal Kılıç Hoca’nın şu
tespitine katılmamak mümkün
değildir: “Kanaatimize göre şehirleşmenin bu denli önemsenmesinde, İslam’ı tebliğin, iletişim imkânlarının kısıtlı olması sebebiyle,
çöldekine nazaran şehir ve kasabalarda, kısacası yerleşik hayatın
mevcut olduğu alanlarda daha kolay bir şekilde insanlara ulaştırmasına uygunluğunun etkili olduğu
söylenilebilir.”5
Konumuz olan şehir yönetimine
örnek teşkil edecek, peygamberimizin bir uygulamasını da burada zikretmeden geçmemiz doğru
olmaz. Hz. Peygamber şehir yönetimine o kadar önem vermiştir
ki, Medine’den kısa süre dahi olsa ayrılacağı zaman yerine bir vekil bırakırdı. Böyle bir kültürün
devamı olan İslam medeniyetindeki şehir yönetimini izah edecek
olursak herhalde hiçbir zaman şehirleri ve yerleşim bölgelerini yöneticiden hali olarak düşünmemiz
tasavvur edilemez. Zira Allah Teâlâ

her topluma bir resul/elçi göndermiştir6. Resuller aynı zamanda bulundukları şehrin ve toplumun
yöneticileri olmuştur-olmak durumundaydılar. Böylece şehir /devlet
yönetiminin İslam medeniyetindeki önemini vurgulayarak konuya açıklık getirmeyi uygun bulduk.

Hz. Peygamber şehir
yönetimine o kadar
önem vermiştir ki,
Medine’den kısa süre
dahi olsa, ayrılacağı
zaman yerine bir
vekil bırakırdı.
Farabi’de şehir kavramının Medinetü’l- Fazıla adlı kitabında şu şekilde tanımlandığını görmekteyiz.
Fazıl (erdemli) şehir; tam sıhhatli bir vücuda benzer. Bu vücudun
uzuvları nasıl çeşitli iseler, yaratılış ve kuvvetleri bakımından nasıl
birbirlerinden üstün iseler ve hepsinin başında başrolü oynayan kalp
adında bir uzuv varsa, bu hâkim
uzva mertebece yakın olan uzuvlar
ve bunların birbirleriyle sıkı münasebetleri bulunan diğer uzuvlar
varsa, bu tabi uzuvlara bağlı başka uzuvlar ve nihayet işleri güçleri yalnız başkalarına hizmet olan
daha aşağı uzuvlar varsa, şehir de
böyledir.7

Yukarıdaki tanımdan, erdemli bir
şehir ya da devleti yönetecek kimsenin, sağlıklı bir yönetici ve ona
bu yönetimini sağlama hususunda
destek verecek bir takım memurların/yardımcıların olması gerektiği,
bu memurların da öneminin farklılık arz ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim İbn Kesir el-Bidaye ve’n-nihaye adlı eserinde hadis olduğunu
büyük oranda doğrulamış olduğu
“İnsanlar sultanlarının/yöneticilerinin dini üzeredir.”8 sözü ile bu
durumun izah edildiğini görmekteyiz. Zira sağlıklı bir toplum, kendilerini sağlıklı olarak yönetecek
bir idareci seçen kimselerden oluşur, keza iyi bir idareci de toplumunu sağlıklı bir şeklide yöneten
kimsedir.
Bilindiği gibi devlet kurmak, sosyal hayatın bir gereği ve insanlar
için bir zarurettir.9 Çünkü sosyal
hayatta, fertler arası münasebetlerin uyum ve disiplin içerisinde düzenli olarak yürüyebilmesi için, bu
hususlarda esas ve prensipler getirecek, kanunlar koyacak bir sistem
gereklidir. Bu sisteme devlet, devletin yürütme organına da hükümet diyoruz. Bu kuruluşların zarurî olduğunu artık bugün inkâr
eden yoktur diyebiliriz.10
Muhammed Hamidullah’ın da dediği gibi Rasûlullah Hicret’le devletleşmeye hız vermiştir. Çünkü
hicretin akabinde Medine’de gerek peygamberimizin gerekse ona
bağlı olanların karşılıklı hak ve sorumluluklarının belirlenmesi gerekiyordu. Medine’de yaşayan Arap
veya Yahudi olsun tüm topluluklarla bir uyum içine girmek önem
arz etmekteydi.
Bu noktadan hareketle şehir yönetimi konusunda İslam Hukukunun
nasıl teşekkül ettiğini ve hangi süreçlerden geçtiğini hatırlatmanın
faydalı olacağı kanaatindeyiz.11
Hz. Peygamber, Medine’ye gelmeden önce II. Akabe Biatı ile İslam’ı
seçen kişilerle birlikte Musab b.
Umeyr’i de göndermişti. Hamidullah’ın tespitine göre, Resulullah,
-henüz cemaatle namaz kılmanın
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pek kolay olmadığı Mekke döneminde- Medine’ye muallim olarak
gönderdiği Musab b. Umeyr’e namazların cemaatle nasıl kılınacağını hatta Cuma namazı nasıl kılınacağını tarif etmiştir. Ayrıca o
toplum içerisinde nelere dikkat
edileceği ve diğerleri ile nasıl birlikte yaşanacağı, o toplumun İslam’ı
yaşayabilmesi için alt yapı çalışması yapılarak kendilerinin de teşrifi
halinde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmaması için yönetim hususunda da bilgiler verdiği kuvvetle
muhtemeldir. Nitekim Medine’ye
geldiklerinde oradaki sosyal yapıyı
analiz ederek daha sonra “Medine
Vesikası” olarak bilinen bir bildirge yayınlamışlardır. O güne kadar
farklı din ve inanışta olanların bir
arada yaşayabilmesini düzenleyen
bir çalışmanın yazılı olarak ortaya konmadığı binmektedir. O yüzden bu vesika/anayasa tarihte bu
alandaki ilk ve en önemli bir vesika olarak yerini almıştır. Buradan
da İslam hukukunun yönetime /
idareye ne kadar önem verdiğini
görmekteyiz.

İslam dini tam
anlamıyla âlemşümul bir
din olarak, daha sonra
Hz. Peygamber’e izafe
edilecek olan Medine’de
tesis edilmiştir.
İslam şehir yönetimi
adına ilk uygulama
burada olmuştur.
Nitekim İslam dini tam anlamıyla âlemşümul bir din olarak, daha
sonra Hz. Peygamber’e izafe edilecek olan Medine’de tesis edilmiştir.
İslam şehir yönetimi adına ilk uygulama burada olmuştur. Peygamberimizin Medine’ye teşriflerinde
orası, Evs ve Hazreç kabilelerinin
yanı sıra daha çok Yahudilerden
müteşekkil kabilelerin yerleşim yeri idi.
Hz.

Peygamber

burada

farklı

inançlarla bir arada yaşamayı, (47
maddelik Medine Vesikası ile), insanlık tarihi adına ilk anayasa diye
nitelendirebileceğimiz metini oluşturarak, bir ilki gerçekleştirmiştir.
Bu metin tarafların, anlaşmanın
çerçevesini, savaş ve barış durumundaki halleri ile kimin kimi ne
zaman ve ne amaçla destekleyeceği
konusunu vb. hususları detaylı olarak zikretmektedir. Örnek olması
için ilk on bir maddesini zikretmeyi uygun görmekteyiz.
“Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Bu kitap (yazı), Rasûlullah (AS)
Muhammed tarafından Kureyşli ve
Yesribli müminler ve Müslümanlar ve bunlara tabi olanlar ve onlarla birlikte cihat edenler için (olmak
üzere) düzenlenmiştir.
2. Bunlar, diğer insanlardan ayrı ve tek bir ümmet (cemaat)
oluştururlar.
3. Kureyş’den hicret edenler, kendi
aralarında adet olduğu üzere kan bedelini kendi aralarında paylaşarak
ödeyecekler ve savaş tutsaklarının
kurtulmalık bedelini müminler arasında bilinen en iyi ve makul esaslar
doğrultusunda ödeyeceklerdir.
4. Benû Avflar da, kendi aralarında adet olduğu üzere eskiden olduğu
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gibi kan bedelini kendi aralarında
paylaşarak ödeyecekler ve her taife
savaş tutsaklarının kurtulmalık bedelini müminler arasında bilinen en
iyi ve makul esaslar doğrultusunda
ödeyeceklerdir.
5. Aynı şekilde Benû Hârisler de
kendi aralarında adet olduğu üzere
kan bedelini kendi aralarında paylaşarak ödeyecekler ve her taife savaş tutsaklarının kurtulmalık bedelini müminler arasında bilinen en
iyi ve makul esaslar doğrultusunda
ödeyeceklerdir.
6. Yine Benû Sâideler de kendi aralarında adet olduğu üzere kan bedelini kendi aralarında paylaşarak ödeyecekler ve her taife savaş
tutsaklarının kurtulmalık bedelini müminler arasında bilinen en
iyi ve makul esaslar doğrultusunda
ödeyeceklerdir.
7. Benû Cuşemler de, kendi aralarında adet olduğu üzere kan bedelini kendi aralarında paylaşarak ödeyecekler ve her taife savaş
tutsaklarının kurtulmalık bedelini müminler arasında bilinen en
iyi ve makul esaslar doğrultusunda
ödeyeceklerdir.
8. Benû’n-Neccârlar da kendi aralarında adet olduğu üzere kan bedelini kendi aralarında paylaşarak

ödeyecekler ve her taife savaş tutsaklarının kurtulmalık bedelini
müminler arasında bilinen en iyi
ve makul esaslar doğrultusunda
ödeyeceklerdir.
9. Aynı şekilde Benû Amr ibn Avflar da kendi aralarında adet olduğu
üzere kan bedelini kendi aralarında
paylaşarak ödeyecekler ve her taife
savaş tutsaklarının kurtulmalık bedelini müminler arasında bilinen en
iyi ve makul esaslar doğrultusunda
ödeyeceklerdir.
10. Benû’n-Nebîtler de kendi aralarında adet olduğu üzere kan bedelini kendi aralarında paylaşarak ödeyecekler ve her taife savaş
tutsaklarının kurtulmalık bedelini müminler arasında bilinen en
iyi ve makul esaslar doğrultusunda
ödeyeceklerdir.
11. Benû’l-Evsler de kendi aralarında adet olduğu üzere kan bedelini kendi aralarında paylaşarak ödeyecekler ve her taife savaş
tutsaklarının kurtulmalık bedelini müminler arasında bilinen en
iyi ve makul esaslar doğrultusunda
ödeyeceklerdir.12
Muhammed Hamidullah’ın İslam
Peygamberi adlı eseri bu konuda
daha detaylı bilgiler vermektedir.

İslam hukukunda şehir yönetimi konusunda Hz. Peygamber ve
Raşid Halifeler dönemi kaynaklık
teşkil etmektedir. Bu dönem uygulamaları İslam Hukuk âlimleri
tarafından meseleci bir yöntemle
tetkik edilerek İslam hukukunun
şehir yönetimi ortaya çıkarılmıştır.
Bu tür çalışmalar mufassal fıkıh
kitaplarında anlatılmakla birlikte
ayrıca müstakil olarak es-Siyasetü’ş-Şeriyye, Ahkâm-ı Sultaniye gibi kitaplarda yer almaktadır.

İslam hukukunda şehir
yönetimi konusunda
Hz. Peygamber
ve Raşid Halifeler
dönemi kaynaklık
teşkil etmektedir. Bu
dönem uygulamaları
İslam Hukuk âlimleri
tarafından meseleci bir
yöntemle tetkik edilerek
İslam hukukunun
şehir yönetimi
ortaya çıkarılmıştır.
Daha sonraları “Şurta ve Hisbe” teşkilatı olarak bildiğimiz bir

uygulama ortaya çıkmıştır. Bu her
iki kurumda bir şehirde asayişin
temini hususunda valiye yardımcı olan bir kurumdurlar. Hisbe gönümüz şehir yönetimindeki birçok
kurumun yaptığı şeyleri bir çatı altında yapmış ve menşe olarak İslam medeniyetine ait bir uygulama
biçimidir. Hz. Peygamber döneminden itibaren13 uygulamalarda
mevcut olduğu anlaşılan şurta, Hz.
Ömer döneminde gelişimini sürdürdü ve nihayet Hz. Osman döneminde şurta makamı müstakil bir
kurum haline geldi.14 Kısaca şurtanın görevlerini sayacak olursak; 1.
Asayişin Korunması 2. Cezaların
İnfazı 3. Yargılamada Kadıya yardım 4. Suçluların Yakalanması.15
Şehir yöneticisi olarak Vali, şurta
ile birlikte (polis), geceleyin bizzat
şehrin surlarıyla çeşitli mahallelerini teftiş eder, kanun kaçakları ve
haydutların dolaşmadıklarından
emin olurdu.16 Diğer taraftan çarşının düzeni, esnafın faaliyetleri
ve fiyatların denetimi “muhtesip”
denilen memur ve onun adamları
tarafından gerçekleştirilirdi.17 Genel olarak iyiliği emretmek kötülüğü nehy etmekle görevli olan İhtisap müessesesini18 kurumsal hale
getiren kişinin Hz. Ömer olduğu
bilinir; bununla birlikte henüz kurumsal yapıya kavuşmamış olsa
bile, şehirlerde çarşı pazarı denetleyen, Müslüman ahlak ve değerlerine göre davranmasını teşvik eden
kişileri ilk önce Hz. Peygamber tarafından görevlendirildiğine dair
rivayetlere rastlanmaktadır.19
İslam’ın ilk döneminde şehir/devlet yönetim biçimi olarak, o güne
kadar gelmiş cahiliye Araplarının
kendi kültürleri ve çevre kültürlerden edindikleri tecrübelerin, ilk
İslam toplumuna kaynaklık ettiğini de varsaymakla birlikte, asıl İslam yönetim biçiminin yukarıda
zikrettiğimiz Medine Vesikasıyla
başlayan ve İslam hukukunun teşekkül dönemini oluşturan, Hz.
Peygamber ve Raşit Halifeler döneminde büyük oranda şekillendiğini görmekteyiz. Bu duruma bariz
bir örnek olarak Peygamberimiz,
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Ankara’nın
18. yüzyıldan
kalma bir resmi

Medine’den kısa ya da uzun süreli
çıkışlarında bile, mutlaka şehri yöneticisiz bırakmamıştır. Mutlaka
yerine vekâlet edecek bir temsilci
bırakarak Medine’den ayrılmıştır.
Bu da şehir yönetimi hususunda
İslam dininin ne kadar önem verdiğini göstermektedir.
Bu süreçle birlikte asıl kurumsallaşmanın Halife Ömer döneminde
daha bariz bir şekilde ortaya çıktığını bunun sebebi ise, yeni fetihlerle İslam devletinin sınırları genişleyerek çevre kültürlerle temasa
geçmesiyle, o şehirlerde olan güzel
ve faydalı şeyler örnek alınmasıdır.
Buna örnek olması bakımından şu
hadiseyi zikretmemiz yerinde olacaktır. el-Velid b. Hişam b. Muğire
Halife Ömer’e, “ey emir el-müminin ben Şam’dan geliyorum. Onların divanlar oluşturduklarını,
cündler kurduklarını gördüm.” dedi. Hz. Ömer de onun bu söylediklerini benimsedi.20 Bu olay gösteriyor ki Hz. Ömer, ülke yönetimi
için faydalı gördüğü bir takım uygulamaları, menşeine ve uygulayıcılarına aldırmadan benimsemiştir
denilebilir.
Aslında İslam dini için şehirden yayılmış bir din diyebiliriz. Şehir ortamında doğan ve yetişen İslam

dinin, şehirleri kendi prensipleri doğrultusunda düzenlemeye
ve yenilerini inşa etmeye çalıştığı görülür. Ancak bu da ihtiyaçlar
doğrultusunda oluşmuştur. Yeni şehirlerin inşa edilmesi Halife Ömer (ra) döneminde kurulan;
Basra (14/635), Kufe (17/638),
Vâsıt ve Fustat (19/640) şehirleri
örnek gösterilebilir.21 Müslümanların hızlı bir şekilde şehirler kurup yerleşik hayata geçmelerinin
siyasî, askerî, ekonomik ve kültürel pek çok sebebi vardır. Fethedilen beldeyi elde tutmak, oraya hükmetmek, savunma amaçlı noktalar
temin etmek, vergi ve ganimetleri
toplamak için fethedilen topraklar
üzerinde şehirler kurmak gerekti.22
Bu fethedilen şehirlerin yönetilmesi/idare edilmesi hususu İslam
hukukunun oluşum sürecinde bizatihi peygamberimizin uygulamasında görülmektedir. Örnek
verecek olursak, Medine başkent
olarak çevresindeki bölgelerin yönetimi hususunda söz sahibi idi.
Müstakil vilayetler olan Mekke,
Taif vb. şehirlere müstakil valiler
tayin edilirken, söz konusu bağlı bölgelere ayrıca vali tayin edilmiyor, yönetimle ilgili konularda
gerekli müdahaleler Medine’den
gerçekleştiriliyordu.23

Aslında İslam dini için
şehirden yayılmış bir
din diyebiliriz. Şehir
ortamında doğan
ve yetişen İslam
dininin, şehirleri
kendi prensipleri
doğrultusunda
düzenlemeye ve
yenilerini inşa etmeye
çalıştığı görülür.
Yemen’in idaresinde ise peygamberimiz daha önce İran adına valilik yapan ve daha sonra Müslüman
olan24 Bâzân’ı tek ve tam yetkili vali tayin ettiği bilinmektedir (628630). Bâzân’ın hayatında Yemen’de
barış ve istikrar hâkim olmuştur.
O’nun vefatından sonra kısa süre tek vilayet olma özelliğini korumakla birlikte, bu sırada valilik yapan Bâzân’ın oğlu Şehr b. Bâzân
Yemen’i idarede babası gibi başarı gösteremeyince peygamberimiz
şehrin idari başarısı için merkezden gönderilen yardımcıların da
yeterli olmadığına karar vererek
başka idareciler de gönderdi.25 Bu
uygulamadan da anlaşıldığı gibi

peygamberimiz başarılı olan valilere/idarecilere müdahale etmemiştir. Ancak bu valilerin denetimi,
idari işlerde içerisinden çıkamadıkları konularda yardımcı olması
ve dinî prensiplerin talimi ve uygulanması için Yemen’e Muaz b. Cebel’i muallim/kâdı olarak gönderdi.

İslam renk, ırk, soy-sop
ayrımı gözetmeksizin
adalet, liyakat ve
başarıyı esas alan
bir yönetim biçimini
benimsemektedir.
Böylesi bir yönetici
toplumunun huzur,
refah ve güvenliğini en
üst seviyeye çıkarmak
için azami gayretle
çalışmaya devam eder.
İslam yönetiminin şeklinde dikkat çeken bir uygulama olarak; fethedilecek bölgelere gönderilen komutanlar/emirler, fetihten sonra

o bölgenin emir/valisi olarak tayin
edilmişlerdir. Zira hem o fethe iştirak eden askerler hem de orada
yaşayan halkın bu emir/valiye alışmaları daha kolay olmaktaydı.
Henüz fetihlerin sınırlı olduğu İslam’ın ilk dönemlerinde devlet/şehir merkezden yönetiliyordu. Zira
meydana gelen bütün olaylar direkt olarak peygamberimize intikal ediyor, hüküm konusunda son
noktada o olduğu için sorunlar
kısa yoldan sonuçlandırılıyordu.
Böylelikle ne bir kadıya ne de bir
hâkime ihtiyaç duyuluyordu. Ulaşım imkânlarının günümüze oranla çok daha kısıtlı olduğundan, fetihlerin hızlanması ve genişlemeye
başlamasıyla merkezden idare imkânı azalmıştır. Bu sebeple peygamberimiz döneminden itibaren
artık merkezden uzaktaki şehir ve
vilayetlere emir/vali dışında insanlara dinî prensipleri talim ettirecek ve namaz kıldıracak görevliler
de gönderilmeye başlanmıştır. Daha önce ifade edildiği gibi Muaz b.
Cebel’in Yemen’e gönderilmesi bu
bağlamda olmuştur.

Sonuç olarak İslam şehir yönetiminde Hz Peygamberin esas aldığı
temel faktör adalet, liyakat ve sağlıklı yönetim olarak özetlenebilir.
Zira yukarıda verdiğimiz Yemen’in
valisi Bâzân örneği ve bunun gibi
diğer uygulamalar bu durumu bariz bir şekilde ortaya koymaktadır.
İslam renk, ırk, soy-sop ayrımı gözetmeksizin adalet, liyakat ve başarıyı esas alan bir yönetim biçimini benimsemektedir. Böylesi bir
yönetici toplumunun huzur, refah
ve güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için azami gayretle çalışmaya devam eder.
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Günümüzün ifadesi ile “Belediye Başkanı” diyebileceğimiz
bu görevlinin ortaya çıkış tarihi, Hz. Peygamber dönemine
kadar gitmektedir. Günümüz belediye başkanlarından daha
geniş yetkilere sahip olan bu görevlinin vazifesine de “Hisbe”
denilmekte idi.

smanlı şehir hayatında, toplumun
ekonomik,
sosyal ve kültürel hayatının
düzenli
bir şekilde devam
etmesini sağlayan görevliler bulunmakta idi. Bunlar, günlük hayatın
akışı içinde toplumun, yürürlükteki kanunlara uygun davranmasını
sağlıyorlardı. Bu görevlilerin başında da o dönemlerde “Muhtesib”,
İhtisâb Ağası”, “İhtisâb Emini” veya “İhtisâb Nâzırı” denilen bir görevli bulunmakta idi. Günümüzün
ifadesi ile “Belediye Başkanı” diyebileceğimiz bu görevlinin ortaya çıkış tarihi, Hz. Peygamber dönemine kadar gitmektedir. Günümüz
belediye başkanlarından daha geniş yetkilere sahip olan bu görevlinin vazifesine de “Hisbe” denilmekte idi. Arap dil gramerine göre
farklı kullanışlarla farklı anlamlar
kazanan “Hisbe” veya daha yaygın bir ifade olan “İhtisâb” kelimesi, “Hasebe” maddesinden gelen bir
isimdir. Toplum hayatının bütün

O

yönlerini kapsayan hisbe işi, devlet teşkilâtı içinde önemli bir yere
sahipti.
İslâm dünyasında, Hz. Peygamber
devrinden itibaren varlığı bilinen
hisbe, Hz. Ömer’in hilafeti döneminde tam teşkilâtlı bir müessese
haline geldi. İyiliklerin yapılmasını

emretmek ve kötülüklerden vazgeçirmek gayesiyle kurulan bu müessesenin başında bulunan muhtesib, dinin hoş karşılamayıp çirkin
gördüğü her türlü kötülüğü (münker) ortadan kaldırmaya çalışırdı.
İslâm’ın ilk devirlerinden itibaren
geniş yetkilerle mücehhez kılınan

muhtesibin, bu yetki ve vazifelerinin tamamını, bugün için yalnız bir tek müessesede toplamak
mümkün değildir. Bu müessesenin
prensiplerinden bir kısmı fıkhî, bir
kısmı da toplumun tamamına yönelik olarak yönetimin idarî hususlarıdır. Bunun için muhtesib,
toplum huzurunun sağlanmasında önemli derecede rol oynayan bir
görevlidir. 1
Osmanlı toplumuna, Müslüman
Arap dünyasının bir mirası olarak
intikal eden İhtisâb Teşkilâtı, bu
devlette her zaman önemini koruyan ve toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirmesini sağlayan önemli müesseselerden biri
olmuştur. Osmanlı şehir merkezindeki günlük hayatın tanziminde önemli ölçüde rolü bulunan İhtisâb Teşkilâtı, zaman içinde farklı
isimler alarak varlığını sürdürmüştür. Arşiv belgeleri, kanunnâmeler,
seyahatnâmeler vs. gibi temel kaynaklara dayanılarak ortaya koyacağımız ve belediyecilik tarihimiz
açısından büyük bir önem taşıyan
müessese, çeşitli araştırmalara da
konu olmuştur.2
Hisbe Teşkilâtı, başlangıçta İslâm
toplumunda iyiliklerin yapılmasını
emretmek ve kötülüklerden (münker), vazgeçirmek3 suretiyle sosyal
huzuru sağlayan dinî bir müessese
olarak ortaya çıkmıştı. İslâm’ın ilk
devirlerinden itibaren geniş yetkilerle mücehhez kılınan muhtesibin, yerine getirmekle yükümlü

olduğu görevlerinin tamamını, günümüzde sadece bir tek kurumda
toplamak mümkün değildir.

ile ilgili daha geniş bilgiler bulunmaktadır. Hatta bu kanunnâmelerden biri olan “İstanbul İhtisâb Kanunnâmesi”nde “Fi’l-cümle bu zikr
olunandan gayrı her ne kim Allah
Teala yaratmıştır mecmuını muhtesib görüp gözetse gerektir”4 denilmek suretiyle muhtesibin ne kadar geniş bir yetkiye sahip olduğu
ve sorumluluk alanının ne kadar
geniş olduğu belirtilmek istenir.
Bu kanunnâmelerden ve 14 Aralık
1479 tarihli Edirne şehrine İhtisâb
Ağası tayini ile ilgili bir hükümden5 anlaşıldığına göre muhtesibin
görevlerini genel olarak üç grupta
toplamak mümkündür. Bunlar:
a. Ekonomik ve sosyal hayatla ilgili olanlar.
b. Dinî hayatla ilgili olanlar.

Hisbe Teşkilâtı,
başlangıçta İslâm
toplumunda iyiliklerin
yapılmasını emretmek
ve kötülüklerden
(münker), vazgeçirmek
suretiyle sosyal
huzuru sağlayan dinî
bir müessese olarak
ortaya çıkmıştı.
İhtisâb Teşkilâtı, kuruluşundan itibaren farklı ve çok yönlü vazifeler
yüklenmişti. Ağırlık, ölçü, atölye ve
pazarların denetlenmesi; mamul
madde ile gıda maddelerinin kalite kontrolü; şarap isti’mali ve talih
oyunlarının yasaklanması; umumi yolların düzen ve serbestisinin
sağlanması; umumi hayatın akış
ve düzenini bozmaması gereken
inşaatların kontrolüne olduğu kadar; ahlâk ve âdâbın denetlenmesi
gibi konular, ihtisaba ve dolayısıyla müessesenin başında bulunan
muhtesibe aitti.
Osmanlılarda, kadı (hakim, yargıç)
nın yardımcısı olarak görev yapan
muhtesibin, yukarıda işaret edilen
bazı yetkilerine ilaveten XV ve XVI.
asır “İhtisâb Kanunnâmeleri”nde,
muhtesibin yetki ve görev alanları

c. Adlî hayatla ilgili olanlar.6
Şehirde, kadı (hakim, yargıç) nın
yardımcısı olarak görev yapan
muhtesibin, esnaf teşkilâtları üzerinde büyük bir tesir ve nüfuzunun olduğunu, muhtelif zamanlarda konu ile ilgili ısdar olunan
hükümlerden anlamak mümkündür. Şehirlerin güvenliğini sağlamak ve gıda ile ilgili problemlerini çözmek gibi önemli vazifeleri
de bulunan muhtesib, bu konulara dikkat etmek zorunda idi. Zira
Osmanlı dönemindeki ekonomik,
ulaşım ve sosyal şartlar, şehirlerin,
bu arada özellikle pâyıtaht (başkent) olan İstanbul’un, nüfus bakımından fazla büyümesine pek
müsait değildi. Buraya dışarıdan
gelecek büyük bir nüfus akını, güvenliğin yanında, toplumsal düzenin bozulmasına da sebep olabilirdi. Çünkü o asırların dünyasında
büyük tüketim merkezlerinde iaşe
sıkıntısını meydana getiren sebeplerin başında “nüfus tehacümü”
(yığılması) gelmekte idi.7 Hem âsâyişin sağlanması, hem de şehirde
zarurî gıda maddelerinde sıkıntıya
sebep olmamak için şehir nüfuslarının fazla büyümemesine özen
gösterilirdi.8 Zira o asırların dünyasında köyünde üretici olan birisi, şehre geldiği zaman tüketici durumuna düştüğü gibi, günümüzde
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gecekondulaşma dediğimiz bir olguya da sebep oluyordu. Böyle bir
nüfus yığılması, o günün ulaşım
şartlarında şehirdeki gıda maddelerinin halkın ihtiyacına cevap verememesi anlamına geliyordu.
Osmanlı toplum hayatında şehir
yaşantısını sağlam temeller üzerine bina etmek ve toplum düzenini koruyabilmek gibi problemlerin
yanında, zarurî ihtiyaç maddelerinin halkın eline uygun şekilde
geçmesini sağlamak ve bu konuda esnaf ile diğer ticaret erbabını
denetim altında bulundurmanın
ehemmiyet kazandığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple Osmanlı devlet
adamları esnaf ve tüccarı sıkı kontrol altında bulundurmak zorunda
kalmışlardır.

Osmanlı toplum
hayatında şehir
yaşantısını sağlam
temeller üzerine bina
etmek ve toplum
düzenini koruyabilmek
gibi problemlerin
yanında, zarurî ihtiyaç
maddelerinin halkın
eline uygun şekilde
geçmesini sağlamak
ve bu konuda esnaf ile
diğer ticaret erbabını
denetim altında
bulundurmanın
ehemmiyet kazandığı
anlaşılmaktadır.
Esnaf ve ticaret erbabı ile ilgili
çok geniş yetkilere sahip bulunan
muhtesib, esnafın nizam ve kanunlara uygun çalışmasını, hem
kendisi, hem de yönetimindeki memurları vasıtasıyla kontrol
ederdi. Bu görevi sebebiyle o, esnafın en büyük âmirlerinden biri durumuna gelmişti. Bununla beraber
onun yegane âmir olduğu da söylenemez. Nitekim ferman ve nizamnâmelerle belirtilen düzenin

dışına çıkan esnaf, bir yandan bağlı
bulunduğu birliklerin ( ahi, lonca)
görevlileri, bir yandan da muhtesib ve adamları ile karşı karşıya geliyorlardı. Böyle durumlarda, muhtesib tarafından para cezası ve
dayağa mahkum edilen esnafa karşı, ahi birliklerinin uyguladığı ceza,
“Yolsuz Cezası”dır. Bu ceza, nizamlara uymayanların, bazen geçici bir
süre için, bazen de sürekli olarak
birlik üyeliğinden çıkarılması demektir. Biraz önce yukarıda işaret
edilen kanunnâme hükmüne göre
çok geniş yetkilere sahip ve her şeye müdahale etme yetkisi bulunan
muhtesib, şayet bu görevini gereği gibi yerine getirmez ve esnafın
kanunlara aykırı iş ve satış yapmasına göz yumarsa kendisi de kadı
tarafından sorgulanıp cezalandırılırdı. Nitekim Kanunnâmede “Ve
eğer muhtesib, ehl-i Pazar ile biriküp eksik satanı gözlemezse kadı
muhkem hakkından gelip ve eksik
satanı te’dip eyleye”9
Muhtesibin, esnaf birliklerine
mensup olan kimseler üzerindeki
etkinliğini sağlayan çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerden
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sadece bir kısmının isimlerini vermek bile bize bu konuda yeterli bilgiyi verecektir. Kola çıkma, fiyat
tesbit ve kontrolü (narh), devlet
adına vergi toplama, iş yeri açma
ruhsatı verme, mürur tezkirelerinin kontrolü, ihtisâb gelirlerini
sarf edebilme yetkisi ile diğer görevlerini burada sayabiliriz.10
Muhtesibin, Osmanlı şehir hayatındaki önemli görevlerinden biri
de devlet adına vergi toplamasıdır.
Tarihî bir vakıa olan vergi, Osmanlı iktisadî hayatında önemli bir yer
tutuyordu. İslâm vergi sisteminde
olduğu11 gibi Osmanlılarda da vergiler, birden bire ve topyekûn vaz’
edilip uygulama alanına konmamışlardı. Denebilir ki Osmanlı vergi sistemi, devletin büyüyüp gelişmesine paralel olarak uzun asırlar
sonunda müesseseleşerek uygulanmıştır. Bu devlette cins ve miktarları kanunnâmelerle tesbit ve
tayin edilmiş bulunan vergilerden
bir kısmı da “İhtisâb Rüsumu” denilen vergilerdir. Bu vergiler, hicrî
1242 (1826) senesine kadar değişik şekillerde toplanıyordu. Şehir
ekonomisini yakından ilgilendiren

ve ihtisâb tarafından toplanan bu
vergiler, muhtesibin şehirdeki güç
ve önemini artırıyordu.12

Özellikle Fatih Sultan
Mehmed zamanından
itibaren vazife ve buna
bağlı olarak yetkileri
de artan muhtesibin,
bilhassa XVI. asırda
idarî fonksiyonunu
yerine getirmede, daha
büyük bir rol oynadığı
anlaşılmaktadır.
Muhtesib, iktisadî görevinin en
önemli kısmını teşkil eden vergi
toplama işini, emrindeki memurları ( kol oğlanı ) vasıtasıyla yerine getiriyordu. Kanunlarla tesbit
edilmiş bulunan bu vergilerden bir
kısmı, sanatkâr ve tüccarın şahsı
üzerine, bir kısmı da mallar üzerine salınmakta idi ki, bunlar, sadece
içeride istihlâk edilene (tüketilen)
değil, aynı zamanda ihrac edilene
de uygulanıyordu. Biz, muhtesibin
görevi gereği toplamak ve yerinde
sarf etmek zorunda olduğu bu vergilerin sadece isimlerini vermekle
yetinmek istiyoruz. Bunlar: Yevmiye-i Dekâkin, Damga Resmi, Bâc-ı
bazar, Gemi İhtisâbiyesi, Resm-i
Bitirme ve Diğer Vergiler olmak

üzere kısımlara ayrılmaktadırlar.13
Daha önce de temas edildiği gibi
muhtesibin görevlerinden biri de
dinî hayatla ilgili idi. Gerçekten, İslâm dünyasında çok geniş yetkileri olduğunu bildiğimiz muhtesib,
ekonomik ve sosyal vazifeleri yanında dini ve ahlakî vazifelerle de
görevlendirilmişti. Onun, böyle bir
görevi hakkıyla yerine getirebilmesi bu konuda bilgi sahibi olmasına
bağlıydı. Bu yüzden Osmanlı dönemi muhtesibinden bahsederken
Bernard Lewis, onun “İlmiye Sınıfı”na mensub bir kimse olduğunu
söyler.14 Osmanlılarda vazifesi, büyük ölçüde iktisadî hayatla ilgili bulunmasına rağmen muhtesib, dini
görevleri de olan bir yetkili idi. Bu
yönü ile o, meşrû olmayan, dinin
haram, kötü ve çirkin kabul ettiği
her türlü davranışa karşı harekete geçip failleri, durumlarına göre
cezalandırmak zorunda idi. Nitekim ilk İhtisâb Kanunnâmelerinde
muhtesibin bu vazife ve yetkilerine
açıklık getirilerek: “Ramazan ayında oruç dutmayanun gerektir ki,
hakkından gelüp teşhir edeler. Ve
namaz kılmayana kıl deye. Namaz
kılmayanı mahalle imamından teftiş edüp hakkından geline”15 denilmektedir. Görüldüğü gibi muhtesib alenen oruç yiyen veya namaz
kılmayan kimseleri araştırmakla
da görevlendirilmiştir. Böylece dinî
anlayış ve ahlâkın bozulmamasını
sağlamak, umumi yerlerde din ve

geleneklere uygun olmayan davranışlara meydan vermemek gibi vazifelerle mükellef tutulmuştu.16
Muhtesibin, Osmanlı Devleti’nin
şehir hayatındaki önemli görevlerinden biri de adlî hayatla ilgili olanı idi. O, adalet mekanizmasının çalışmasında, kadı ( hakim,
yargıç) nın yetkisi dahilinde iş gören bir görevli idi. O, ihtisâb kanunlarının kendisine verdiği kendisine verdiği yetkiler yanında,
geleneklere de dayanarak gerektiğinde bilhassa çarşı ve pazar kontrolü esnasında suçu sabit olan esnafı, yanında bulunan ve kendisine
bağlı bulunan görevliler vasıtasıyla
falakaya yatırarak herkesin gözü
önünde dövdürürdü. Bu şekildeki
cezanın hem anında uygulanmış
olması, hem de bütün insanların
gözü önünde cereyan etmesi, bir
caydırıcılık meydana getirdiği gibi,
muhtesibin adlî iktidarını da artırıyordu. 1242 tarihli “İhtisâb Ağalığı
Nizamnâmesi”ne göre muhtesibin
adlî görevleri üç kategoride mütalaa edilmektedir.Bunlar:
a. Falaka ve değnek ile ta’zir ve
tekdir
b. Değnek ve falakadan ziyade
te’dibe müstahak olanları İhtisâb
Ağası hapishanesine göndermek.
c. Sürgün ve kalelerde hapsi gerekenleri de Bâb-ı Âli’ye
bildirmektir.17
Görüldüğü gibi Osmanlı toplum
hayatında önemli bir yeri bulunan
ve şehirlerdeki düzenin kanunlara
uygun bir şekilde devam etmesini
sağlayan muhtesiblik önemli bir
memuriyet idi. Özellikle Fatih Sultan Mehmed zamanından itibaren
vazife ve buna bağlı olarak yetkileri de artan muhtesibin, bilhassa
XVI. asırda idarî fonksiyonunu yerine getirmede, daha büyük bir rol
oynadığı anlaşılmaktadır. Göreve
gelmesi, hükümdar fermanı ile gerçekleşen muhtesibin görev süresi,
diğer birçok memuriyette olduğu
gibi bir sene ile kayıtlı idi.
Muhtesib, toplum hayatının tanziminde geniş yetkileri bulunan
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bir görevli idi. Yetkili bulunduğu sahalarda ve bu yetkinin alanına giren konularda devamlı olarak Müslümanları kontrol altında
bulundurmak zorunda idi. Böyle ağır bir vazifeyi yüklendiğinden
dolayı kendisinde farklı bazı nitelik ve özelliklerin bulunması gerekiyordu. Bunlar, eskiden beri pek
çok müellifin dikkatini çektiği için,
eserlerine konu teşkil edegelmişlerdir. Biz, ufak tefek bazı farklılıklar hariç tutulacak olursa hemen
hemen bütün müelliflerin üzerinde birleştikleri bu sıfatları isimleri
sadece isim olarak vermekle yetinmek istiyoruz. Bunlar : a) Müslümanlık, b) Mükellefiyet, c) Erkek

olmak, d) Adalet, e) İzin, f) Güç
ve kudret, g) İlim, h) İlmiyle Âmil
Olmak, i) Allah Rızası, k) Vera’ ve
Takva, l) İyi Ahlak Sahibi Olmak.18
Osmanlı Devlet teşkilâtının geniş
kadrosu içinde yer alan ve Müslüman devletlerde “Muhtesib” diye
isimlendirilen görevliyi Osmanlılar
da genellikle aynı şekilde isimlendirdiler. Ancak 1242 (1826) tarihinde “İhtisâb Nezareti” kurulunca
“İhtisâb Nâzırı”, 1271 (1855)’deki
resmî yayınlanan resmî tebliğ ile
“Şehremini” adını aldı. Artık “Şehremâneti” denilen günümüzün ifadesi ile beledî hizmetleri gören teşkilât, Osmanlı Devleti’nin sonuna
kadar devam etti.19
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Muhtesib, toplum
hayatının tanziminde
geniş yetkileri bulunan
bir görevli idi. Yetkili
bulunduğu sahalarda
ve bu yetkinin alanına
giren konularda
devamlı olarak
Müslümanları kontrol
altında bulundurmak
zorunda idi.
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İnsanın yaratılışında üç temel yön dikkat çekmektedir. Bunlar
kalbî yön, aklî yön ve bedenî yöndür. Bu üç temel yön, iyi veya
kötü, güzel veya çirkin, doğru veya yanlış olsun, her insanda
bulunmaktadır.

lmak, hem sürece işarettir hem de
sürecin küllüne. Fidan iken, süreç içerisinde ağaç olunur;
fidan iken, belli bir müddet sonra dalların bütünü/küllü olarak ağaç ortaya çıkar.
Dünyaya bir insan geldiği zaman
“insan doğdu” denir, “insan oldu”
denmez; sonrasında ise doğmuş
olan bu insanın, bizzat süreçle insan olması mümkün olur veya olmaz. Bu bakımdan olmak, parçalı
bir zemini değil de bütüncül bir zemini/süreci gerektirir.

O

Bu bağlamda, kentte yönetimin başında bulunan her kişi, yönetici olmuş olmaz; zira yönetici olmak için
üç yön ve bu üç yönün belli bir süreç içerisinde gelişimi ve birleşimi/
küllü gereklidir. Dolayısıyla “yönetici olmayı” ortaya koymak, evvela
insanın yaratılışında var olan yönlerini izah etmeyi gerektirir.
İnsanın yaratılışında üç temel yön
dikkat çekmektedir. Bunlar kalbî

yön, aklî yön ve bedenî yöndür. Bu
üç temel yön, iyi veya kötü, güzel
veya çirkin, doğru veya yanlış olsun, her insanda bulunmaktadır.
Gökyüzünden yağan yağmur birdir; ama yılanın ağzına düşünce
zehir olur, denizin dibinde istiridye balığının ağzında inci olur. Güneş birdir; ama pisliğe vurunca pislik kokusu artar, bala vurunca bal
kokusu saçılır!
İşte her insanda var olan kalbî yön,

ahlâkla bağlantılıdır. Ahlâksa güzel
veya kötüdür. Güzel ahlâk, kalbin
selîm olması demektir; kötü ahlâk, kalbin çürük olması demektir. Yani kalbî yönün tezahürü olan
ahlâk, iyi veya kötü bir hüviyete
sahip olma potansiyelini barındırmaktadır. Bunun içindir ki “iyi ve
güzel ahlâklı” olmak da mümkün
olabilmektedir, “kötü ahlâklı” olmak da. Bir kısım insanın kalbinde merhamet, şefkat gibi pozitif
haller vardır; bir kısmının kalbinde

kin, nefret, kıskançlık gibi negatif
haller vardır. Pozitif hallerle yüklü olanlar güzel ahlâklı iken, negatif haller ile yüklü olanlar kötü
ahlâklıdırlar.
İnsanın aklî yönü, ilim/bilgiyle, yani zihniyetle bağlantılıdır. İlimse faydalı veya faydasızdır. Faydasız ilim, ilim sahibine ve çevresine
müspet katkısı olmayan ilim demektir. Faydasız ilim, bir ilimdir,
ama adı üstünde “faydasız”dır. Bu
sebeple faydasız ilim, elektrikle irtibatı olmadığından dolayı ortalığı
aydınlatamayan ampule benzetilebilir. Ampulün görünüşü ne kadar
güzel olursa olsun (mesela altın
kaplamalı olsun), yanmadığı müddetçe faydasızdır. Faydalı ilimse,
berrak ve saftır; yani selîmdir, sahibi de akl-ı selîmdir. Faydalı ilim,
“oldurucu”, “ihya edici” iken; faydasız ilim “öldürücü”, “ifsat edici”dir.
İnsanın diğer yönü olan bedenî yönü de faaliyet alanı/yaşantısı ile
bağlantılıdır. Yaşantı ise ya iyidir ya
da çirkindir. İyi yaşantı, sonuca göre değil de iyi niyete ve doğru usullere göre oluşturulmak istenen/
oluşturulmuş yaşantıdır. Çirkin
yaşantı ise, kötü niyet ve eylem sahibi olunan yaşantıdır. Bedenî yönün pozitif kısmında bulunmak,
ancak güzel ahlâklı ve faydalı ilimle
donanmış olmanın bir ürünüdür/
eylemidir, ki buna “salih amel” denilebilir. Bedenî yönün negatif kısmında bulunmak, ancak kötü ahlâklı ve faydasız ilim sahibi kişinin
bir ürünüdür/eylemidir, ki buna da
“fuhşiyyat/sapkınlık” denilebilir.
İnsanın bu üç temel yönü içerisinde
ahlâkî yönü, hem bilgi (yani zihin)
dünyasını hem de faaliyet dünyasını (yani yaşantısını) şekillendirmektedir. Tohum, ağacın gövdesini ve dallarını, gövde ve dallar da
meyvelerini ortaya çıkarır. Tohum,
insanın ahlâkî yönüdür; gövde ve
dallar ise zihnî yönüdür ve meyveler de bedenî yönü yani yaşantısıdır. Bu sebeple, bir insanın ahlâk
dünyası, o insanın zihin dünyasını
anlamak bakımından pek mühimdir. Yani insanın ahlâkî yönü tam

manasıyla bilinmeden, onun zihniyetini hakkıyla idrak etmek pek de
olanaklı olmamaktadır.
O halde “yönetici olmada ahlâkî yönün kaynağı nedir?” şeklinde bir
soru sorulmalı ki “yönetici olmanın
zihnî yönü nasıldır?” şeklindeki diğer soru da anlamlı olsun.
Ahlâkî yönün, yani güzel ahlâkın,
yani güzel yönetici olmanın kaynağında “dua” saklıdır. Bu anlamda
güzel yönetici olmak, özsel anlamda, hayır dua alıp, hayırlı iş yapan
ve kendisine hayırlı dualar yapılan
kişi olmayı gerektirmektedir. Sürekli su ile yani dua ile beslenen fidanın kuruması mümkün müdür?
Sürekli su ile beslenen, aşılanan ve
budanan fidanın ehil meyve (yabanî değil) vermesi kadar doğal ne
olabilir ki? Yani dua, güzel yönetici
olmak için besleyici, aşılayıcı ve budayıp filizlendirici ve meyve verdirici bir gerekliliktir.

Kentte yönetimin
başında bulunan her
kişi, yönetici olmuş
olmaz; zira yönetici
olmak için üç yön ve
bu üç yönün belli bir
süreç içerisinde gelişimi
ve birleşimi/küllü
gereklidir. Dolayısıyla
“yönetici olmayı”
ortaya koymak, evvela
insanın yaratılışında
var olan yönlerini
izah etmeyi gerektirir.
Güzel yönetici olmada ikinci husus, almış olunan duaların, karşılık beklenmeden samimî ve ihlâslı bir şekilde insanlığın faydasına
vesile olacak işlerde kullanmasıdır.
Çünkü karşılık beklemek, alış-veriş yapmak gibidir. Parayı vermek,
bunun karşılığında mal almak gibi. Esasında bu durum meşru yollardan olduğu müddetçe ahlâk-dışı değildir. Ama ahlâkın zirvesi,

sürekli vermeyi gerektirmektedir;
yani kâmil bir ahlâkta, almak yoktur. Pınar, dağa da pınardır taşa da
pınardır; kurda da pınardır, kuzuya da pınardır; dosta da pınardır,
düşmana da pınardır. Pınar sürekli
akar durur, sürekli verir; hiç almaz.
İşte güzel yönetici olmadaki ahlâk
yapısı, sürekli vermek üzere kurulu
bir yapıdır. Veren el’in üstünlüğünü tatmış bir yapıdır.
Bu anlamda güzel yönetici olmak,
asla yük veren olmamaktır. Güzel
yöneticinin ahlâkında yük vermek
değil, yük almak vardır. Makamın
vermiş olduğu imkânları/gücü,
şahsî çıkarları için kullanmak şöyle dursun; bunu kalbinden bile geçirmemektir, güzel yönetici olmak.
Bir yandan sürekli vermek bir yandan da yükleri almak gibi bir ahlâkî
yönü olmasına rağmen, güzel yöneticide gurur ve kibirden herhangi bir eser görülmez. Tam tersine,
onda tevazünün güzel örneklerini
bulmak mümkündür. Reklamsız
ve gizlice halkın arasında karışabilmek, bunun bir örneği olur. Herhangi bir mecliste kendisinin malumu olan bir meselede dahi “ben
biliyorum” hâlinden çok uzakta
bulunmak da diğer bir örnek olsa
gerek.
Bu anlamda güzel yönetici, en kötü
insana dahi burun kıvırmaz. Çünkü o, burun kıvrılıp “üffffff” diye
tiksinilen pisliğin, fidanlara gübre olup nimete dönüşebildiğinin
idrakindedir.
İşte bu ahlâkî yapıdan dolayı, güzel
yönetici olmak, kalb-i selîm sahibi
olmak demektir. Yani kalbinde kötüye ait bir niyet ve istek olmayan,
iyiye yönelik güzel arzuların ve işlerin olduğu bir kalbe sahip olmak
demektir, güzel yönetici olmak.
Öte yandan kalb-i selîm olmadan
akl-i selîm olunamamaktadır. Akl-i
selîm olunamayınca da zihin dünyası bulanık hâl arz etmektedir.
Bu sebepledir ki akl-i selîm olmak,
kalb-i selîm olmaktan geçmektedir. Sadece rasyonel anlamda meseleye bakıp “akılcı olmak”, ancak
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insanı ve özellikle bir yöneticiyi “pragmatik”, “çıkarcı”, “çatışmacı” ve “statik” bir zihin dünyasına
iter. Pragmatik, çıkarcı, çatışmacı ve statik zihin dünyasına sahip
olan bir yöneticinin istikamet sahibi, yani gerçek manada bir yönetici
olması mümkün değildir.
Bu çerçevede, güzel yönetici (kalb-i
selîm sahibi) faydalı yöneticidir
(akl-i selîm sahibi) aynı zamanda.
Çünkü kişi veya kurumlarla pragmatik, çıkarcı, çatışmacı ve statik
bir zihin algısı içinde ilişki kurmak
yerine, “faydalı olanı aktarmanın
mesuliyeti” gereğince hareket eder
o. Hâl böyle olunca da faydalı yöneticinin zihin dünyasında “öteki”
diye bir ayrıştırmayı aramak beyhude bir çabadır.

ısıtıcı yönünü ortaya çıkarandır.
Poliannacılık, çöpü (zararlı görünenleri) dışarı dökmektir ve böylece başkalarına da zarar vermektir. Hâlbuki faydalı yönetici, çöpü
dahi israf etmeden, bünyesinde (iç
âleminde) kalb-i selîm olmasından
dolayı çöp arıtma tesisi kurabilendir ve bu tesisten nice iyi işler yapabilendir. İşte salih amel de böyle
bir şeydir.

Kentin selameti için
kenti yönetenlerin
ahlâklı, makul
ve aksiyoner
olmaları şarttır.

Fakat faydalı yöneticinin zihin dünyasında “öteki” yoktur demek, “gelenek” yoktur demek anlamına gelmemektedir. Faydalı yönetici, bir
gelenek sahibidir. Kök saldığı toprağı olmayan bir ağacın var olması
imkânsızdır. Ancak gelenek sahibi
olmak, “gelenekli” olmak demektir, yoksa “gelenekçilik” demek değildir. Akl-i selîm bir zihin, temelsiz binanın olamayacağını bilen bir
zihindir. Bu anlamda geleneğine
sahip çıkmaktadır. Böyle bir zihin
dünyasına sahip olanlar, geleneğin şekil ve formlarını putlaştırmadıkları için gelenekçi değil, geleneğin “aslını” içselleştirip zamanın
ihtiyaçlarına uygun kalıplar/formlar üretebilmeleri bakımından geleneklidirler. İşte faydalı yönetici,
tam bir geleneklidir, gelenekçi değildir. Yani zamanın gereklerini bilen
ve bu gerekleri gelenekle bütünleştirebilen biridir faydalı yönetici; bu
nedenle de bir bakıma bir dereceye
kadar âriftir.

Faydalı yöneticinin zihin dünyasının diğer bir özelliği, zihninin insanlığa “vakıf olması”dır. Faydalı
yönetici, insanlığa vakfolmuştur.
İnsanlığa vakfolmuş olmasının iki
manası bulunmaktadır. Birincisi,
insanlığa “vakıf olmuş”tur; yani insanlığın geçmişten içinde bulunduğu zamana kadarki süreçteki hallerine, yaşayışlarına, sıkıntılarına,
sorunları ve çıkış yollarına vakıf olmuştur, yani “anlamış”tır. Bundan
dolayı, faydalı yönetici bir yönüyle
aynı zamanda âlimdir de. Vakfolmanın ikinci manası ise; bu anlamanın getirmiş olduğu bir sonuç
ve bir zorunluluk olarak, faydalı
yöneticinin insanlığa vakfolmasıdır; yani kendisini insanlığa “adamış” olmasıdır; her şeyiyle. İşte bu
sebeplerle, faydalı yönetici, insanlığın lehinde ve aleyhinde olanları
anlamış, anlamanın getirmiş olduğu yükümlülükle de insanlığa kendisini adamış bir zihin dünyasına
sahiptir.

Bu âriflik, faydalı yöneticiyi kaçmaktan alıkoyar. Kendi faydası için
adım atan, başkasının zorlukları karşısında bir müddet yöneticilik yapsa bile, belli bir zaman sonra
kaçar. Bu kaçısın adı, poliannacılıktır. Poliannacılık, ateşin yakıcılığından kaçıştır. Hâlbuki faydalı yönetici, ateşten kaçan değil, ateşin

Faydalı yönetici, diğer taraftan,
bedenini “kendisi için” zaman ve
mekân ayırarak meşgul eden biri
değil, aksine zaman ve mekânını
da insanlığa vakfetmiştir. O, kendisine ait zamanı olmayanlardandır.
Zamanı da vakıftır onun. Onun
kullanmış olduğu zamanlar, kendisi dışındakilerin “rahat zaman”
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geçirebilmeleri için vakfolmuş zamanlardır. Muhatap olduğu kişi,
onun için en önemli kişi; ilgilendiği iş, onun için en önemli iştir.
Çünkü faydalı yönetici, “Şu işimi bitirince rahatlarım” demeyendir. Ancak ve ancak herhangi birine yardımcı olduğunda rahatlık
bulacağını bilendir. Bu sebepledir
ki, rahatlık peşinde koşmayandır.
Rahatlatma derdindedir ki, böylece rahatlık verilsin ona. O halde
faydalı yönetici, “Falancanın işine
yardımcı oldum. Ne güzel!” der ve
sevinir. İşte bu sevinç, ona huzur
verir.
Bütün bunlardan çıkan sonuç şudur: Kent yönetiminde “sistem”
yani yönetim şekli değil, “yönetici”
yani “insan” figürü önemlidir. Kent
yöneticisi; ahlâklı, makul ve aksiyoner ise sorun yoktur; aksi halde
sorun çoktur!
Zira kenti yöneten ahlâklı değilse,
kentte yönetilen de ahlâklı olamaz;
çünkü ahlâk “yayılan” bir şeydir
ve bu yayılma aşağıdan yukarıya,
yukarıdan aşağıya ve yatay olarak gerçekleşebilir. Kenti yöneten
akıllı/makul değilse, kentte yönetilen de akıllı sayılmamalıdır; zira
akıllı olmayanın aklına tabi olmaktadır ya da razı gelmektedir. Kenti yöneten aksiyoner değilse, kentte yönetilen de aksiyoner değil de
donuktur. Kalbin ve aklın devre
dışı kaldığı beden, bitkisel hayatta
demektir!
Bu nedenle, kentin selameti için
kenti yönetenlerin ahlâklı, makul
ve aksiyoner olmaları şarttır. Aksi
halde, “ahlâksıza ilim öğretmeyin,
insanları ifsat eder” ilahi ikazı mucibince, ahlâksız (kötü ahlâklı) bir
kent yöneticisinin kent yönetimi
ile ilgili bilgilerinin çokluğu, ortaya
çıkan işin/eylemin kenti ifsat edici
olması sonucunu doğuracaktır.

DOSYA
TOPLANTISI

Şehir Yönetimi Üzerine Düşünceler

Prof. Dr. Ömer DİNÇER
İstanbul Milletvekili

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet ÖZHASEKİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI
Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

Dr. Hasan TAŞÇI
Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ

Dr. Hasan TAŞÇI: Öncelikle toplantımıza katıldığınız için teşekkür
ediyorum. Şehir Düşünce Dergisinin 5. sayısı dosya toplantısı için
bir aradayız. Birinci sayımızın konusu “Şehir Felsefesi”, ikincisinin
“Şehir Hukuku”, üçüncüsünün “Şehir Ekonomisi”, dördüncüsünün
“Şehir Sosyolojisi” idi. Beşinci sayı olan bu sayımızın dosya konusu ise “Şehir Yönetimi”dir. Şimdi
sizinle “Şehir Yönetimini” konuşacağız. Müsaade ederseniz şöyle başlamak istiyorum. Şehir denilince aklımıza ilk önce belediyeler
geliyor. Oysa şehri yöneten başka
aktörler de var. Bakanlıkların taşra teşkilatları, sivil toplum örgütleri falan var. Ama aklımıza önce
onlar gelmiyor, doğrudan belediyeler geliyor. Hocam, şehir yönetimi
dediğimiz zaman temelde diğer aktörlerin ilk olarak akla gelmemesi
etkin olmamalarından mıdır? Yoksa bunun tabiatının böyle olmasından mı? Ya da sorumluluktan
kaçmalarından mı? Niye şehir yönetimi denildiğinde sadece belediyeler var?
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Toplumun kolektif ihtiyaçlarını karşılayacak kamusal nitelikli yönetim ve organizasyon söz konusu
olduğunda akla öncelikle şehir gelir. Şehirli toplum, geniş boyutlarda organize olmuştur. Meslekler
çeşitlenmiş, bilgi ve iletişim düzeyi yükselmiş, tarım dışındaki ekonomik sektörler gelişmiştir. Şehirler, çok yönlü ihtiyaç ve ilişkilerin
örgütlenmesiyle yönetilir. Bu nedenle şehir yönetimini açıklamaya
siyasetten başlamak gerekir. Toplumların kolektif ihtiyaçlarını üst
seviyede karşılanması siyasi bir iştir. Şehrin nasıl yönetileceğine ve
hizmetlerin hangi kamusal kuruluşlar tarafından, hangi yöntemlerle karşılanacağına yasa koyucu
karar verir. Eski Yunan’dan başlayarak Batı’da, Medine Site Devleti’nden başlayarak da bizim medeniyetimizde şehir ile siyaset
arasında sıkı ilişki vardır. Nitekim
Yunan’da polis, politika yapılan
yer demektir. Yani şehir, siyasetin

yapıldığı yerleşim birimidir. Eğer
siyaset kurumu şehrin nasıl yönetileceğine ilişkin kurallar koymazsa, şehir yönetilemez. Bu nedenle
şehir yönetimi üzerinde dururken,
önce üst seviyede siyaseti düşünmemiz gerekiyor. Sadece şehirlerde yaşayan yerleşik toplumlar devlet kurar ve siyaset yapabilir. Yani
şehir ile siyaset kavramı çoğu zaman birbiriyle örtüşür, beraber
açıklanır. Şehri siyasetsiz, siyaset
de şehirsiz düşünülemez. Kırsal
toplumlarda yaşayanlar, göçebeler ve köylüler siyaset yapamazlar.
Köy kökenli olanların siyaset yapmak için şehre inmesi, şehir kültürünü kavraması, şehirli ilişkileri
benimsemesi gerekir. Siyaset, şehir yönetimi hakkında genel kurallar koyan üst düzey kararları verir.
Yönetim ise değişik şekillerde bunun altında yer alır. Siyasetin belirlediği kurallara göre organize
olarak, toplumun ihtiyaç duyduğu
hizmetleri yine o şehrin tanımında yer alan organizasyon ve iş bölümüne uygun olarak karşılamaya
çalışır. Şehir yönetiminde en fazla bilinen şekliyle hizmetleri yerel idare ve merkezi idare birimleri
arasında bölüştürmek de siyasi kararla mümkün olmaktadır.
Dr. Hasan TAŞÇI: Siz daha üst
seviyeden şehir ve siyasetten
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başladınız. Bu durumda yönetimle
siyaset arasında şehir özelinde bir
bağ kurmuş oluyoruz sanıyorum.

Şehir, siyasetin
yapıldığı yerleşim
birimidir. Eğer siyaset
kurumu şehrin nasıl
yönetileceğine ilişkin
kurallar koymazsa,
şehir yönetilemez. Bu
nedenle şehir yönetimi
üzerinde dururken, önce
üst seviyede siyaseti
düşünmemiz gerekiyor.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: İlk soruya cevap vererek başlamak istiyorum. Gerçekten de şehirlerde, o
şehrin sakinlerinin ilk aklına gelen ve sorunlarının çözümü için ilk
müracaat ettiği yer belediyelerdir.
Bana göre, bunun iki sebebi var.
Birincisi halka en yakın idare belediyelerdir ve doğrudan iletişim kurabildiği ilk kamu görevlisi kendi
seçtiği belediye başkanıdır. Dolayısıyla belediye yönetiminin yüzü
halka dönüktür. İkincisi ise şehrin
yönetimindeki diğer aktörler (merkezi idarenin taşra teşkilatları, İl

Özel İdaresi vs.)’in gözü hiyerarşik olarak merkeze bakar. Başka bir
ifadeyle, belediyenin dışındaki yerel yönetimler “devlet odaklı” hareket eder.
Dr. Hasan TAŞÇI: Bu noktada şehir ve siyasetten devam edecek
olursak. Şehirle siyaset arasında
kurduğumuz bağı tanımlamak gerekir diye düşünüyorum.

Merkezi idareyi
hesaba katmadan
kımıldayamıyorsunuz.
Hayat ise başka türlü
akıyor. Öngörülmeyen
sorunlar ve ihtiyaçlar
karşınıza çıkıyor.
İnsanlar ihtiyaçlarının
giderilmesini,
sorunlarının
çözülmesini hem
de bir an önce
sonuçlandırılmasını
birebir sizden bekliyor.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bu konuda meseleye teorik bir perspektiften bakmak mümkün. Bir de
Türkiye’nin yönetim yapısı ile irtibatlandırarak cevap vermek mümkün. Şehre nereden bakıyoruz? Pek
çok şehir arasında bir şehirden mi,
yani bir şehrin başka şehirlere göre konumundan hareketle mi şehir
yönetiminden bahsedeceğiz? Yoksa şehrin içinde sadece o şehrin
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ihtiyaçlarına cevap veren bir yönetimden mi bahsedeceğiz? Gerçekte bu iki farklı düzlem birbirinden
bütünüyle bağımsız değil ama şehir ve yönetimi konusunda farklı
içerikler taşıyabilir.
Eğer konu bir şehrin içinden bakarak, sadece o şehrin ihtiyaçlarını karşılayan bir açıdan ele alınırsa, çok tabii olarak akla belediyeler
gelir. Çünkü şehrin ilk ve temel ihtiyaçlarını karşılayan örgütlenme
belediyeler tarafından gerçekleştirilir. Ama şehre daha genel ve daha geniş bir açıdan; başka şehirlere
göre konumundan bakılırsa, şehir
belediyeden daha büyük bir yönetim alanını ifade eder. En azından
Türk kamu idare sistemi açısından
böyledir.
Türk kamu idaresinde, bir şehri diğerlerine göre konumlandırırken
yönetim yapısında ikilik söz konusudur. Yani şehir, yönetim açısından bir bütün kabul edilmez. İl
yönetimi söz konusudur ve şehir
üzerinde mahalli idareler söz sahibi olur: Merkezi idarenin taşra
teşkilatları, İl Özel İdaresi ve belediyeler... Bu durum şehre iki farklı bakışı getiriyor. Dolayısıyla şehrin veya ilin yönetiminde sorunlar
çıkmaya başlıyor. Her şeyden önce,
şehir için vizyon oluşturmak, ortak
bir yön duygusu vermek zorlaşıyor.
Halbuki bir şehri başka şehirlere
göre kendini konumlandırarak, onlarla rekabet edecek bir vizyon için
tekli yönetim önemlidir. İkili yönetim yapısı ile ortak bir vizyon oluşturmak zor. Şimdi fotoğrafı gözümüzün önüne koyalım. Bir şehirde
belediyeler var. Belediyeler şehrin
ihtiyaçlarını, beklentilerini ve hedeflerini yerinde görüyor, karşılayacak çabaları sarf ediyor. Bir de
merkezi bir idarenin kendisi için
tanımladığı karar alanları var. Merkezi idare, o şehirde var olduğunu
düşündüğü ihtiyaçları görmek üzere ayrıca örgütleniyor. Şehrin ihtiyaçlarını ve hedeflerini uzaktan
gören merkezi idarenin, o şehre ait
varsayımları gerçeklerle örtüşmezse, belediyenin planlarıyla farklılaşacak ve şehirde ortak yön duygusu

oluşmayacaktır. Bir taraftan ihtiyaçları en yakından görebilen, sorunları en yakın yerde çözmek gibi
bir üstünlüğe sahip belediye yönetimi varken, diğer taraftan şehrin
sorunlarını uzaktan okuyan ve ona
kendi amaç ve imkânlarıyla cevap
üreten bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Bu farklılaşma aslında Türkiye’deki şehirlerin yönetiminin etkinliğini de azaltan bir durumdur.
Dr. Hasan TAŞÇI: Hocam ben o
zaman başkanımıza şunu sorayım.
Şehrin sorununu uzaktan okuduğu için merkezi idarede yönetimin etkinliği azalıyor diyorsunuz.
Bu uzaktan okuma oradaki yerinden yönetimi nasıl etkiliyor? Halkın taleplerini uzaktan okuyup hizmet götürmeye çalışan bir merkezi
yönetim var. Siz de halkın talepleri ile birebir karşı karşıyasınız başkanım. Bu durumda siz arada mı
kalıyorsunuz? Durum tam olarak
nedir?
Mehmet ÖZHASEKİ: İlk başta sorduğunuz soruyu hatırlatarak söze başlamak istiyorum. Yerel yönetim veya şehir yönetimi
denildiği zaman niçin belediyeler
ön plana çıkıyor da diğer kurumlar
(Valilik, sanayi odası, ticaret odası
vb.) sözkonusu olmuyor? Şu hususu da ifade etmek istiyorum. Benden önce söz alan hocalarımın dile
getirdikleri yerel yönetimler ve şehir yönetimi ile ilgili teorik bilgilerin ve bakış açılarının hepsine katılıyorum. Ben de onların kitaplarını
okuyarak bu konularda fikir ve malumat sahibi olduğum için bu konularda hocalarımın söylediklerine katılmamam da mümkün değil
zaten. Türkiye’de merkezi idare bütün haşmetiyle halen devam ediyor. Merkezi idare elindeki yetkileri vermeme noktasında dirençli
ve ısrarcı. Yetki verdiği konularda
da hem cimri hem de güvensiz. İlgililer, merkezden, oturdukları yerde hala ana planlamadan bahsediyorlar. Yüz binlik planları Şehircilik
Bakanlığının uhdesine aldılar. Şehircilik Bakanlığındaki görevli yüz
binliğin Kayseri için önemini bilebilir mi? Bilmez, bilemez. İlçelerin
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durumunu bilmez. 81 vilayetin
planları önlerine yığılmıştır. İdari
olarak yeterince inceleme yapmadan onaylayıp onaylayıp gönderiyorlar. Yapabilecekleri başka bir
şey de yok. Altı ayda bir sıra geliyor ancak. Böylesine bir yığılmışlık
ve tıkanmışlık yaşanıyor ama yine
de yetkisini devretmiyor. Yanlışlık
ve aksaklık olacağından korkuyorsa eğer, olabilir de, bu durumda denetleme yetkisini elinde bulundursun, müdahil olsun, bu daha doğru
bir yaklaşım geliyor bana. Merkezi idare böyle inhisarcı davranınca siz bu idarenin her bir alanda,
her bir konuda varlığını ve gücünü hissediyorsunuz. Merkezi idareyi hesaba katmadan kımıldayamıyorsunuz. Hayat ise başka türlü
akıyor. Öngörülmeyen sorunlar ve
ihtiyaçlar karşınıza çıkıyor. İnsanlar ihtiyaçlarının giderilmesini, sorunlarının çözülmesini hem de bir
an önce sonuçlandırılmasını birebir sizden bekliyor. Çok dinamik
bir süreç var. Şehirlerde hayat çok
canlı, çok hareketli ve hızla akıyor.
Siz de belediye olarak buna uyum
göstermeye, ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Önünü almaya, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorsunuz. Bazen sorunları ve ihtiyaçları
hissedip önceden kararlar alıyorsunuz. Vatandaşla karşı karşıya gelerek, iç içe yaşayarak, yüz yüze gelerek sorunlarla boğuşuyorsunuz.
Yani bir tarafta hayatın dinamikliğini yaşayan yerel yöneticiler var,
diğer tarafta ise merkezde, oturduğu yerden, sorunları birebir yaşamadan karar verenler... Bizler yerel yönetimler olarak her şeyimizle
başta bütçe olarak, mali kaynaklar itibariyle göbekten Ankara’ya,
merkeze bağlıyız. Bir bakıma davul
yerel yönetimin boynuna asılmış,
tokmak ise merkezi bürokrasinin
elinde. Buradan kulağa hoş gelecek
melodi çıkar mı? Bu çelişki, bu çelişme hala devam ediyor. Tabi şehir
yönetiminde şartlar belediyeleri
öne çıkarıyor. Bir yanda günübirlik
ihtiyaçların karşılanması söz konusu. Belediyeler bu ihtiyaçları karşılarken diğer yandan belediyeler kanunen yüklenmediği halde şehrin

menfaatine olacak başka işleri de
yüklenmiş vaziyettedirler. Şehirlerin geleceği, şehirlerin kalkınması sözkonusu olduğunda belediyeler kendilerini bu sorumluluktan
uzak tutamıyor, tutmaması da gerekiyor. Bildiğimiz ve günübirlik
ihtiyaçlar dediğimiz, yol, su, kanal,
yeşil alan gibi bir takım ihtiyaçların dışında kalan şehir ihtiyaçları
ile ilgilenmek bugün belediyelerin
en asli görevi olmuş durumdadır.
Vatandaş ve şehir bu sorumluluğu
belediyeden ve başkanından bekliyor, her ne kadar kanunen böyle bir görev ve sorumluluk sözkonusu olmasa bile. Belediyeler eğer
hakikatten bu görevlerini, şehrin
ortak günübirlik ihtiyaçlarını hakkıyla yerine getirebiliyorsa kendilerine başka görevler de üstleniyorlar, üstlenmeliler de. Neleri,
neden üstleniyorlar? Günümüzde şehirler arası bir rekabet var.
Bu rekabet ortamında şehri kim
temsil edecek, kim yönlendirecek,
kim ufuk çizecek şehre? Şehri temsil ediyor gibi gözüken valiler mi?
İki, üç seneliğine veya altı aylığına
gelmiş valiler mi şehrin geleceğini
düşünüp bu büyük hesaplara girecek, işi koordine edecek, şehrin
derdini üstlenecekler yoksa oradaki belediye başkanları mı? Elbette
ki valiler üstlenmeyecekler. Bu durumda sorumluluk belediye başkanlarının omzuna otomatikman
yüklenmiş oluyor. İşin içinde biri
olarak ben şunu gördüm. Merkezi
idare kimi göndermişse, atamışsa
-validen başlayıp bölge müdürlerine kadar- hemen hepsi öncelikle
çevreyi tanıma ve alışma sürecini
yaşıyorlar. Sonra devleti-hükümeti temsili daha ön planda tutuyorlar. Yürüyen sistemin aksamamasına dikkat ediyor ve özellikle asayiş
konusunda yoğunlaşıyorlar. Sonra
şehirde bir problem var mı, yok mu
ona bakıyorlar. Önlerine gelen her
evraka bu bana bir risk getirir mi
getirmez mi, imza atarsam başım
belaya girer mi, girmez mi diye bakıyorlar? Durum böyle olunca siz,
merkezi idarenin göndermiş olduğu insanlardan, o şehri geleceğe
taşıyacak, değişimi yakalamasını
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sağlayacak ya da şehirlerin geleceğini inşa edecek bir proje bekleyemezsiniz. Bu durumda bizler ne
yapıyoruz? Siyasi kimliğimizi, kişisel ilişkilerimizi kullanarak, sorumluluk ve riskleri göze alarak
bir anlamda söke söke yetki ve sorumluluğu almaya ve projeleri yapmaya çalışıyoruz. Neden biz böyleyiz? Biz o şehrin çocuğuyuz. Bu
şehir sayesinde bir yerlere gelmişiz. Bu şehre karşı borçlanmışız. O
halde biz şehrimize olan borcumuzu ödemeliyiz. Bizi bu makama bu
şehrin ahalisi getirmiş, bize güvenmiş, bizden hizmet bekliyor. Bizim
bu güveni boşa çıkarmamamız gerekiyor. Hemşehrilerimize hesap
vermemiz gerekiyor. Bizi bu duygu ve düşünceler yönlendiriyor ve
motive ediyor.

Günümüzde şehirler
arası bir rekabet var.
Bu rekabet ortamında
şehri kim temsil edecek,
kim yönlendirecek, kim
ufuk çizecek şehre?
M. Tevfik GÖKSU: Bu konuda
ben de şunu söylemeliyim. Hizmeti talep edene en yakın birim
üretmeli ki hizmetin etkinliği artsın. Bu açıdan bakınca hizmet talebini belediyelerin, hatta daha da
ileri giderek sivil toplum örgütlerinin karşılaması hizmetteki verimi
arttıracaktır.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Hocam
şehir devletlerini biliyoruz. Bu durumda aklımıza şu soru gelmeli sanıyorum. Şehir devletleri ne yapıyordu o zaman?

Çünkü sivil toplum örgütleri belediyelerden, belediyeler ise merkezi
yönetimden daha yakındırlar hizmeti talep edenlere. Bu durumda
yetkilerin hizmete yakın birimlere
devredilmesi gerekir.
Dr. Hasan TAŞÇI: Başkanım bu
yetkilerin tamamen oradaki belediye idaresine veya yerel idareye
devredilmesi mümkün müdür? Teoride tamam da, fiiliyatta böyle bir
şey mümkün müdür?
Mehmet ÖZHASEKİ: Bir kaç istisna dışında, tabii mümkün. Örnekleyecek olursam, şehrinize
toplu konut yapılacak. Siz belediye olarak bu bölgenin toplu ulaşımını çözmek durumundasınız. Bu
bölgeye otobüs hattı bağlayacağım.
Otobüs hattını bağlamak için önce
valilikler kanalıyla mahalli idarelere yazı yazacağım. Mahalli İdarelerdeki yetkili ise bilmediği, görmediği şehir ve mahalle için lütfedip
“oraya otobüs hattı bağlayabilirsin”
diye yetki verecek. Ben de bu yetki
ile bu mahalleye otobüs bağlayacağım. Böyle bir şey olur mu? Ne kadar incitici, ne kadar inhisarcı bir
yaklaşım ve yönetim anlayışı. Bu
nerede var?
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bu konuyla ilgili önce geçmişten bir bilgi vereyim. Geldiğimiz noktayı görmek açısından önemlidir. Aslında
belediye kurulması ve belediyelerin

bir şehrin yönetiminde söz sahibi
olması sanayi toplumu ile birlikte
ortaya çıkan bir meseledir. Ülkemizde 1850’lerden sonra belediyeler kurulmaya başlar. Daha önceleri
bir şehrin sakinleri, genelleştirerek
ifade edecek olursak, kendi kendini yönetir. Merkezi idare ile halk
arasında; vergi toplamak, adalet
sağlamak, asayişi temin gibi bazı
geleneksel devlet fonksiyonları dışında normal vatandaşın ve şehrin
yaşamını tanzim eden herhangi
bir örgütlenme söz konusu değil.
Sanayileşme sonrası modern toplumlarda devlet merkezileşmiş ve
geniş bürokrasi ile sosyal hayatın
tüm alanlarına müdahale eder hale gelmiştir.

Biz yaklaşık 150
yılı aşan bir sürede
kendisini güçlendirmeye
çalışan bir idareden
bahsediyoruz. Sonra
2003 yılında Ak
Parti kamu yönetimi
reformu projesiyle ilk
defa merkezi idarenin
gücünü elinden
alacak ve yetkileri
yerele devredecek
bir proje hazırladı.

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Şüphesiz, şehir devletlerinden söz ederken kısmen farklı bir değerlendirme yapılabilir. Bu konuyu ayrıca
tartışabiliriz, dile getirdiğim husus
geleneksel devletlerin yapısıyla ilgili. Bu tür devlet yönetiminde birden çok şehrin ortak yönetimi söz
konusu olmaktadır. Dolayısıyla sanayi toplumundan sonra şehirlerin
yönetiminde değişiklikler olmaya
başladı. Özellikle mesela Osmanlı
Devleti’nde merkezi idarenin güçlenmesi meselesi 1790-1800’lü
yıllardan itibaren söz konusudur.
Ondan önce çok merkezi bir yapıdan bahsedilmez. 1793’te Nizam-ı
Cedit’in kurulması ile beraber Osmanlı Devleti’nde merkezi idarenin güçlendirilmesi meselesi ortaya çıktı. 1793’te Nizam-ı Cedit,
arkasından Sekban-ı Cedit sonrasında 1850’li yıllardan itibaren
belediyelerin kurulmaya başlaması ve nihayet 1836 Tanzimat daha
sonra I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet
ve Cumhuriyet bütünüyle merkezi
idarenin tahkim sürecidir. Merkezi
idare kurulmuştur, merkez bürokrasisi oluşturulmuştur. Merkezin
gücünü artıracak tedbirler alınmıştır. Cumhuriyetin devrim kanunlarıyla bir noktaya gelindiği varsayıldı. 1940’lı yıllardan sonra süreç
ikiye ayrıldı. Hala merkezi idarenin
gücünü koruyacak düzenlemeler
yapılmaya devam edildi. Ama aynı
zamanda 1960’lı,1970’li yıllardan
itibaren merkezi idarenin yetkilerini kullanan bürokrasinin etkin
ve verimli çalışması ile ilgili düzenlemeler yapmak için de çaba sarf
edildi. MEHTAP projesi, KAYA projesi gibi onlarca rapordan ve projeden bahsedebilirsiniz. Ama özetle söylenecek şey şu; Türkiye’de
1980 anayasası yapılana kadar bütünüyle merkezi idarenin güçlendirilmesi için çaba sarf edilmiştir.
1960’dan sonra buna ek olarak bürokrasinin etkin ve verimli olması
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için çaba sarf edilmiştir. Biz yaklaşık 150 yılı aşan bir sürede kendisini güçlendirmeye çalışan bir idareden bahsediyoruz. Sonra 2003
yılında Ak Parti kamu yönetimi reformu projesiyle ilk defa merkezi
idarenin gücünü elinden alacak ve
yetkileri yerele devredecek bir proje hazırladı.
Kamu Yönetimi Reformu Projesi
aslında buydu. Biz orada çok temel
bir şeyi yaptık. O zamana kadarki
bütün gelenekleri belki alt üst ederek; merkezi idare geleneksel fonksiyonlarına geri çekildi ve yapması
gereken işler ne ise onlar tadadi bir
şekilde sayıldı. Mahalli İdareler ise
mahalli ve müşterek hizmetlerde
genel yetkiye sahip olarak tanımlandı... Böylece bir şehrin bütün
sorunları orada çözülebilecekti.
Bu aslında çok ciddi anlamda zihni
bir devrimdi. Bu yaklaşım idari anlamda adem-i merkeziyet demekti.
Siyası bir adem-i merkeziyet değil.
Peki ne oldu? Önce kamu yönetimi reformunda bunlar düzenlendi,
ama Kamu Yönetimi Temel Kanunu iade edilince reform eksik kaldı. AK Parti tedbirlerinden vazgeçmedi. Yerel yönetim kanunları;
belediyeler, büyükşehir belediyeleri, il özel idaresi, belediye gelirleri
kanunu ve mahalli idare birlikleri
ile ilgili kanunlar hazırlandı. Orada belediyelere birçok yetki verildi. Ancak belediyelere geniş yetki
verilmesine rağmen, merkezi idarenin yetkileri sınırlandırılamadı. Böylece aynı konuda yetkili iki
ayrı yönetim kurumu ortaya çıktı:
Merkezi idare ve mahalli idareler.
Merkezi idare kendi yetkilerinin
mahalli idarelere kaydırıldığını görünce, otoriter bir refleksle kendini
korumaya aldı. Çünkü kurulduğu
andan itibaren hep gücü, merkezde elinde tutmaya alışmış bir bürokrasiden bahsediyoruz. Tabii bir
refleks olarak kendini korumaya
aldı. O günden sonra mahalli idarelerin kanunla verilen yetkilerini
kullanma fırsatı bulamadı. Merkezi bürokrasi birçok yetkisini elinde
tutmaya, hatta bazılarını da yönetmelik ve diğer tali düzenlemelerle

2014-5

DOSYA TOPLANTISI

‹ 68 69 ›

merkeze almaya başladı. Yani bizim mahalli idareler reformu ile ilgili yaptığımız düzenleme gerçekte
yerele adem-i merkezi bir yapı kuralım diye amaçlanmışken geldiğimiz nokta itibariyle merkezi bürokrasinin kendini korumaya alan
ve merkeziyetçiliği öne alan bir ivme kazandı.

Merkezi idare kendi
yetkilerinin mahalli
idarelere kaydırıldığını
görünce, otoriter
bir refleksle kendini
korumaya aldı. Çünkü
kurulduğu andan
itibaren hep gücü,
merkezde elinde
tutmaya alışmış
bir bürokrasiden
bahsediyoruz.
Mehmet ÖZHASEKİ: Aynı konuyu, aynı derdi dile getirmek için
ben de notlar almıştım. Sizi destekleyecek notlar. Aynı konu hakkında görevli ve yetkili şehirde iki
makam var. Hem vilayette, hem
belediyede. Neden böyle bir “parelel” durum ortaya çıktı. Şundan;
biz merkezi idareden yasalar yoluyla yetkileri alınca; kültür alanında, turizm alanında, spor alanında, çevre alanında ve buna benzer

Şükrü KARATEPE

Mehmet ÖZHASEKİ
birçok alanda kendimize has birimler kurduk. Şu anda sonu “MEK”le biten bir kursu olmayan belediye var mı bilmiyorum? Bizde adı
KAYMEK, İstanbul’da İSMEK, ötekinde başka bir adla varlar. Aslında
bu türden faaliyet alanlarının merkezi idare tarafından kurulmuş bakanlığı, ilgili bürokrasisi var şehirlerde. Şimdi bütün bu hizmetlerde
mesela spor alanında, bizim belediye bünyesinde Spor A.Ş.’miz var.
Stadı da işletiyor. Bunun yanında
birçok spor alt yapısı ile de ilgileniyor. Öte yanda Beden Terbiyesi diye bir kurum var, merkezi idareye
bağlı. Gençlik ve Spor Hizmetleri
diye bir hizmet birimi var bakanlığa bağlı. Onlar da var, biz de varız.
Şimdi adeta yarışıyor gibiyiz her
tarafta. Bizim de havuzumuz var,
onların da var. Bizim de spor salonumuz var, onların da var. Ama vatandaşın ilgisi ve rağbeti daha çok
bize oluyor. Neden bize oluyor?

Vatandaş bizimle muhatap, vatandaşın bizimle işleri var. Derdini isteğini doğrudan bize söylüyor ve
anında varsa bir eksiklik gideriliyor. Dönüşüm projesi yapıyorum.
Ben adamın evini de yıkacağım,
evini de vereceğim. Adam beni seçtiği için benimle muhatap. Benden
hesap sorabildiği gibi, benim tarafımdan sorunlarının giderileceğini
de biliyor. Yaşayarak, görerek, gözlemleyerek bu konularda kanaat
sahibi olmuş. Merkezi idarede muhatap bulamamaktan, bulsa bile
mevzuat hazretlerine takılmaktan,
geçse bile uzun zamana yayılan ve
bir türlü sonuçlamayan süreçler...
Vatandaş bunları bir daha yaşamak
istemiyor.
Dr. Hasan TAŞÇI: Siz daha ulaşılabilir olduğunuz içindir bu. Siz
şehrin yöneticisi olarak bir adım
ötedesin. Oysa “devlet kapısı” biraz
daha sıkı duruyor sanıyorum.
Mehmet ÖZHASEKİ: Öyle tabii. Kapılar da açık nihayetinde.
Hiç kimse şimdiye kadar gidip valinin evinin kapısını çalmamıştır.
Emniyet müdürünün kapısını çalmamıştır. Ama bizim evin kapısındakilere sorun her gün kaç kişi
geliyor, gidiyor.

M. Tevfik GÖKSU
Ömer DİNÇER

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Başlangıçta ifade etmiştim, Valilik, İl Özel
İdaresi ve merkezi idarenin taşra teşkilatlarının yüzü hiyerarşik
olarak merkeze dönük. Bu sebeple, vatandaşlar belediye başkanının
kapısını çaldığı rahatlıkta valinin
kapısını çalamaz.

Türkiye’de büyükşehir
yönetimleri artık
belediyeciliği aşan
işleri yapıyor. Devletin
eskiden beri yaptığı
büyük hizmet ve
yatırımları, mega
projeleri, artık
büyükşehir yönetimleri
gerçekleştiriyor.
M. Tevfik GÖKSU: Vatandaş bizden çok rahat hesap soruyor. Zaten belediye başkanları da bunun
için seçiliyorlar. Hizmet taleplerini karşılamak ve yaptıklarının hesabını vermek. Aslında şuan tam
bir şehir yönetiminden bahsetmek
mümkündür. Vatandaşımız artık
belediyenin yetki ve sorumluluğunun ne olduğuna bakmadan bütün sorunlarının belediye başkanı
veya yöneticileri tarafından görülmesini istiyor. Bizim de onlara “bu
benim görevim değil” veya “bu benim yetkimde değil” deme durumumuz yok. Dolayısıyla şehrin bütün problemleriyle ilgilenmemiz
gibi fiili bir durum zaten oluşmuş
durumda.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE:
Şehri tartışmaya, alışkanlık olduğu üzere, belediye ile başladık.
Bana göre artık belediye tek başına şehri, şehir yönetimini açıklamaya yetmiyor. Eğer şehir dediğimiz kalabalık nüfuslu, karmaşık
ilişkilerden oluşan yerleşimi tartışacaksak, bugünkü haliyle belediye, şehir yönetiminin sahibi
değil, ancak bir unsurdur. Dolayısıyla daha global bakarak, “şehirler rasyonel olarak nasıl daha iyi ve

Mazhar BAĞLI
verimli yönetilir” sorusundan hareket edelim. Belediyelerin, şehirlerimizin bu güne gelmesinde ne
kadar önemli hizmetler yürüttüğünü biliyorum. Fakat “belediye”
kavramının günümüzde artık şehir yönetimini karşılamada yetersiz kaldığını düşünüyorum. Sadece otuz büyük şehirde uygulanan
“bütün şehir” yönetimi açısından
baktığımızda bile “belediye” kavramının şehir yönetimini karşılamadığı söylenebilir. Belediye artık
eskide kalmış bir kavram. Tanımına bakarsak, mahalli müşterek
hizmetlerin karşılanmasından söz
ediliyor. Kimse Ankara, İstanbul,
Bursa ve diğer büyükşehir yönetimlerinin, mahalli müşterek hizmetleri karşıladığını söyleyemez.
Ankara, İstanbul, Bursa Büyükşehir Belediyeleri mahalli müşterek hizmetleri mi karşılıyor, yoksa
Türkiye’ye mi hizmet ediyor? Büyükşehir belediyelerine artık, biraz
daha şehir kavramını öne çıkaran,
“şehir yönetimi”, “kent yönetimi”
gibi başka isimler bulmak lazım.
Büyükşehir belediye başkanına da
doğrudan “şehir başkanı” veya “büyükşehir başkanı” demeliyiz. Belki
ilçe belediyelerini yerel yönetim,
olarak düşünüp, şehir yönetimini
daha büyük planda bir başka yönetim biçimi olarak tanımlamalıyız.
Şehir yönetimi bir bütün halinde
yeniden tanzim edilmeli ve şehir
yönetimi yeniden isimlendirilmelidir. Artık sadece ilçe yerel yönetimleri belediye olarak adlandırılmalıdır. Klasik anlamında belediyeciliği
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Edirne

ilçeler yapıyor; mahalli, müşterek
ve gündelik olan ihtiyaçları ilçe
belediyeleri karşılıyor. Türkiye’de
büyükşehir yönetimleri artık belediyeciliği aşan işleri yapıyor. Devletin eskiden beri yaptığı büyük
hizmet ve yatırımları, mega projeleri, artık büyükşehir yönetimleri
gerçekleştiriyor.
Dr. Hasan TAŞÇI: Hocam yerel
hizmetlerin geldiği noktada günümüzün çözümü belki de budur.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Evet
sanırım öyle. Başlangıçta belediyeler, günümüz büyük şehirlerinde
gerçekleştirilen büyük yatırımlar
düşünülerek kurulmadı. Belediye
gündelik olarak insanların ayağına takılan şeyleri yapacak. Bu açıdan baktığımızda ilçeler belediyedir. Vatandaş aklına düşen her
şeyde zaten ilçeye geliyor. Ömer
Hocam biraz önce belirtti. Kamu
Yönetimi Reformu Projesi hazırlanırken, merkezi idarenin yürüttüğü hizmetler tadat edilmiş, gerisi
hep mahalli idarelere bırakılmıştı.
Yürürlükteki belediye mevzuatında, hizmetlerin büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki
paylaşımında da yine aynı ilke geçerlidir. Kanunlar, büyükşehir belediyesinin yürüteceği hizmetleri
10 kalem halinde tadat etmiş, geriye kalan mahalli hizmetlerin hepsini ilçelere vermiştir.
Dr. Hasan TAŞÇI: Evet ama uygulamaya pek yansımadığından da
bahsediyoruz.

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Büyükşehir yasası da büyükşehir belediyesinin görev ve yetkilerini tadat ediyor, sayıyor. Örneğin şehir
içi toplu ulaşım, içme suyu ve kanalizasyon, çöplerin depolaması,
atık suyun arıtması, şehrin planlanması, yangın ve afet işleri gibi .
Gerisini, yani mahalli müşterek işleri, gündelik her an vatandaşın ihtiyaç duyduğu hizmetleri ilçelere
vermiş. Büyükşehir yönetimi saydığımız bu hizmetleri vilayetin her
noktasına ulaştırıyor. Artık bu belediye olmaktan çıktı bana göre.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bu yine de bana göre merkezi idarenin taşra teşkilatlarının il düzeyinde olmasına mani bir sonuç
doğurmuyor.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Merkezi idarenin, ilde yerel yönetimlere aktarılan bazı görev ve yetkileri,
Valinin kontrolünde oluşturulan
bazı yeni birimler eliyle yürüttüğü söyleniyor. Oysa özel idarenin
kalkmasıyla, yerel hizmetler bakımından bu ikilik ortadan kalkmalıydı. Büyükşehir belediyesine, yeni statüsüyle geleneksel anlamda
yerel yönetim gözüyle bakamayız.
Böyle baktığımızda, merkezi idarenin ilde Valiye bağlı olarak yaptığı
işleri, yerele aktarmak zorlaşır. Büyükşehir yönetimi, vilayet sınırları içinde ihtiyaç duyulan genel hizmetlerin hepsini yürütmeli. Vali de
devletin ve hükümetin ildeki temsilcisi olarak, öncelikli işi güvenlik

olmak üzere İçişleri Bakanlığı’na
bağlı hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olmalıdır.

İl düzeyinde yönetim
yetkisine sahip
Büyükşehir Belediye
kurulmuş olsa bile, pek
çok bakanlığın taşra
teşkilatı il düzeyinde
varlığını korumaktadır.
Belediye ile benzer
hizmetleri yapmaya
devam etmektedir. İkili
bir yapı devam ediyor.
Bunu görmek lazım.
Mehmet ÖZHASEKİ: Aynen öyle
hocam.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: İl
özel idaresi ile büyükşehir belediyesinin gücünün birleşmesiyle,
belediye kavramını aşan yeni bir
yönetim birimi oluştu. Ben buna
“büyükşehir yönetimi” veya sadece “şehir yönetimi” denilmesinin
daha uygun olacağı kanısındayım.
Mehmet ÖZHASEKİ: Şehir yönetimi oldu.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Burada şehir ve yönetimi nasıl olmalı sorusu ayrı. Bu sorunun cevabını ayrıca tartışacağız ama şimdi
mevcut durumu analiz ediyoruz.

Şehrin içinde bulunduğu konuma
dair bir analiz yapıyoruz. Bugün
tüm il sınırlarını kapsayan büyükşehir belediyesi uygulaması var. Bu
uygulama bütüncül bir şehir yönetimi için bir denemedir. Yani az
önce ifade ettiğimiz, bir yerel hizmetleri gören belediyecilik fikrinden ve onun dışında ayrıca ikili bir
yapı olan il özel idaresi fikrini bir
araya getirerek, il düzeyinde tek
bir yönetim yapısı oluşturma denemesidir. Bu noktada henüz çok
başlangıçtayız. Ama buna rağmen
ülkemizdeki merkeziyetçilik fikrinin henüz aşılmadığını ben ısrarla
söylüyorum. İl düzeyinde yönetim
yetkisine sahip Büyükşehir Belediye kurulmuş olsa bile, pek çok bakanlığın taşra teşkilatı il düzeyinde
varlığını korumaktadır. Belediye ile
benzer hizmetleri yapmaya devam
etmektedir. İkili bir yapı devam
ediyor. Bunu görmek lazım.
Dr. Hasan TAŞÇI: Hocam, o kurgulandığında öyle bir yapıya ihtiyaç olacak mıdır? Zaten otomatik olarak ortadan kalkacak mıdır?
Merkezi idarenin taşra teşkilatları eğer bir hizmet üretmeyecekse
tamamını yerel yönetim birimleri üstlenecekse taşra teşkilatlarına
ihtiyaç kalacak mıdır?
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Merkezi idareden o yetkileri almadığınız
müddetçe, merkezi idare yetkilerini yerel yönetimlerden daha fazla
kullanmaya devam eder.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Burada iki belediye başkanımız var;
biri ilçe, öteki büyükşehir başkanı.
Acaba merkezi idarenin taşra teşkilatındaki birimler bugün halkın
yerel ihtiyacını karşılayacak ne gibi
yatırımlar yapıyor? Mesela büyükşehir belediyesinin yaptıklarıyla
kıyasladığında nasıl bir durum ortaya çıkar? Birim olarak mesela büyükşehir belediyesi spor alanında
hangi hizmet ve yatırımları yapıyor? Merkezi idarenin ildeki spordan sorumlu birimi hangi hizmet
veya yatırımları yapıyor? Yapıyor
mu, yoksa yapıyor gibi mi görünüyor? Sayın başkanın, eğer hizmet

yapmıyorsa, niye yetkiyi orada
tutuyorlar?
Mehmet ÖZHASEKİ: Seçilmiş insanla, atanmış insan.
M. Tevfik GÖKSU: Hocam, burada iki temel fark yok mu? Bir tanesi liderlik ediyor. Bir tanesi sadece
yukarıdan gelenleri uyguluyor.

Acaba merkezi idarenin
taşra teşkilatındaki
birimler bugün
halkın yerel ihtiyacını
karşılayacak ne gibi
yatırımlar yapıyor?
Mesela büyükşehir
belediyesinin
yaptıklarıyla
kıyasladığında nasıl bir
durum ortaya çıkar?
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Ama
hizmet yapmıyor zaten. Sadece yapıyor görünüyor. Yasal olarak yetkisi varsa, bu yetkiyi kullanmasa
da varlığını sürdürür. Bu nedenle
yasa değiştirilerek, verilen yetkilerin hepsi kalkmalı. Bu gerçeği burada açıkça ifade etmeliyiz.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Tamam, buna hiçbir itiraz yok. Kalkmalı söylemine hiçbir itiraz yok,
ama şimdi varlığı üzerine konuştuğumuz için söylüyorum. Bunlar
hiçbir şey üretmeseler bile, yani
merkezi idarenin taşra teşkilatları il veya ilçe düzeyinde hiçbir şey
üretmese bile, onların varlığı mahalli idareler için bir vesayet oluşturmaktadır. Bunu görmek lazım.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın İl Müdürlüğü var ve görevlerine devam
ediyor. Aynı zamanda belediyelerin de sadece okul yapma yetkileri var. Belediye ilkokul yapabiliyor,
ortaokul binası da yapabiliyor, ama
lise yapmak için izin almak zorunda. Çünkü lise binası yapmak fonksiyon olarak MEB’in yetkisine verilmiş. Ayrıca eğitimde mahalli
bir bilgi öğretmek (şehrin tarihi,

kültürel özellikleri vs.) isterseniz
buna imkan yok. Çünkü müfredatı merkezden Talim Terbiye Kurulu
belirlemektedir. Belediye yerel bir
talepte bulunsa, merkezin taşradaki uzantısı karşı çıkacaktır. Yetki sahibi olmak veya olmamak diye
bir tasnifte bulunuyorum. Müracaat edildiğinde, “durun bir dakika bizim kendi ilkelerimiz ve politikalarımız” var diyeceklerdir. İşte
bu, merkezi idarenin yerel yönetim üzerinde vesayeti olduğunu
gösterir.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Hocam belediyelerin, belli miktarı
aşan yatırım ve hizmetleri de Devlet Planlamanın onayından geçiyor. Ülkenin dengeli kalkınması,
eğitimin ülke çapında planlanması bakımından tabii ki devletin
yetkisi olacak. Tartıştığımız o değil. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ildeki temsilcisi bunu takip eder. Duruma bakar, ihtiyaç vardır veya
yoktur der. Vali bunu orada yönlendirir. Öbür taraftan eğitim hizmetlerinin alt yapısının üretilmesi
başka, eğitimin yönetilmesi başka
bir konu. Belediyeler tabii ki eğitimin alt yapısıyla ilgilenecek. Biz
o anlamda söylüyoruz. Yoksa eğitimin nasıl yönetileceğine, müfredatta hangi konuların bulunacağına, zorunlu eğitimin kaç yıl
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olacağına Milli Eğitim Bakanlığı
karar verecek.
Dr. Hasan TAŞÇI: Burada bir farklılaşma söz konusu olamaz mı hocam? Şehirden şehre eğitimin farklı olması gibi.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Hocamla bir yere gelmeye başladık biz. Bir
kere şunu hep beraber kabul ettik
mi? Türkiye’de özellikle şehrin bütüncül bir yönetiminden bahsedemiyoruz. Benim sizi getirmeye çalıştığım yer orasıydı.
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Yönetimin temel doğasından kaynaklanan bir handikap değil mi?
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Hayır.
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Ben öyle olduğunu söyleyeyim. Yönetim
hiyerarşik bir şey. Yukarıdan aşağıya doğru. Eşyanın tabiatıyla uyumlu olan bir şey. Bu normal liberalizmin var saydığı temel tez bu. Tabii
bir varlık alanı, yönetim böyle bir
şey. Yukarıdan aşağıya doğru onun
felsefesini kurduğunda siz yerele
gittikçe hiyerarşiyle olan bağlantısı
zayıflıyor. Sürekli dağılıyor. Dolayısıyla belediye, kent yönetimi dağıtan bir şeydir. Yönetim soyut bir
şeydir. Siz bunu kente indirgeyen
somutlaştırdığınız zaman dağılan
bir şeye dönüşüyor. Bence sıkıntı
burada.

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Hocam burada şikayet ettiğimiz, yönetilen bir alanda, benzer görev ve
yetkilere sahip iki farklı hiyerarşinin bulunması.
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: İşte
orada problem çıkıyor.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Evet
sorun oradan çıkıyor. Yönetim birimleri, aynı hiyerarşi içinde yer almıyor, farklı hiyerarşileri var.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Siz yönetimin tek bir tarzdan ibaret olduğunu varsayıyorsunuz.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Tabii bir çok tarz var. Hiyerarşi olmadan yönetim olmaz. Ama aynı hiyerarşi içinde yer almıyor.
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Felsefesi farklı. Kent yönetimi, yönetimin
felsefesini dağıtan bir şey gibi geliyor. Buradan kaynaklanan sorunlar var galiba. Mesela şöyle bir şey,
genelde yönetim çok halk ifadesiyle söylediğimizde ortaklık kabul etmez. İktidar ortak kabul etmez. Bu
da doğal bir şeydir. Ama kent yönetimi bunu dağıtıyor. Bence burada
bir problem çıkıyor ortaya, ben öyle görüyorum.

Ülke olarak uzun
vadede, küresel düzeyde,
belirli bir konumda,
tanımlanmış bir
vizyona sahip olmak
isteniyorsa, şehirlerin
tamamının ülkenin
o vizyonuna katkı
sağlayacak bir şekilde
örgütlenmesi lazım.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Şimdi
izin verirseniz bir benzetme yapayım. Bir ülkede birçok şehir vardır,
eğer üniter yapı söz konusu ise bütün şehirler (iller) merkezi idarenin
bir parçası olarak yer alırlar. Öyle
de olmalıdır. Ama bu yapı içerisinde bile yetkilendirme konusunda
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farklı modeller uygulama şansı
vardır. Şehirler birbirleriyle ve bir
üst sistem olan devlet yönetimi ile
karşılıklı etkileşim içindedir. Üniter devlet yönetiminin kendine ait
bir istikameti olacaktır. Ülke olarak uzun vadede, küresel düzeyde,
belirli bir konumda, tanımlanmış
bir vizyona sahip olmak isteniyorsa, şehirlerin tamamının ülkenin o
vizyonuna katkı sağlayacak bir şekilde örgütlenmesi lazım. Şehirlerin stratejileri de ülkenin master
stratejileriyle uyum içinde olmalı.
Dr. Hasan TAŞÇI: O zaman merkezi bir müdahale gerekmiyor mu,
hocam?
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bu yapı
içinde doğru bir yönetim için hepsinin ayrı ayrı ama aynı istikamete yönelmesi kaçınılmazdır. Çünkü
merkezi idarenin istikameti doğrultusunda iller de kendi yönlerini
ayarlamazsa bir birinin önünü kesen yönetimler ortaya çıkar. Ortak
bir yön içinde her biri kendi stratejilerini belirlediklerini varsayalım, bu durumda merkez ile yerel
arasındaki yetki paylaşımları farklı düzeylerde gerçekleşebilir. Birincisi, doğrudan doğruya hiyerarşik
bir yapı içerisinde merkezi idareye
bağlı olarak kalır ve yapacağı her iş
ve işlem için talimat alır. Bu durum
kararların ve yetkilerin merkezde
toplandığı model. Merkezi idarenin taşra teşkilatları önemli oranda böyle çalışır. İkincisi, merkezi
idare kendi misyon ve vizyonlarını
oluşturduktan sonra ona uygun bir
şekilde temel ilke ve politikaları belirler. Mahalli idarelere bu ilkelere,
politikalara ve standartlara uygun
olmak şartıyla yetkiler devreder.
Üçüncüsü ise, daha liberaldir. Siz
bir kent olarak görsel düzeyde rekabet edebileceğiniz bir yapıyı, şu
şartlar içerisinde kendiniz kurun
diyebilir. Bu üçüncüsü “Bırakınız,
yapsınlar” türüdür. Üniter yapı içerisindeki bir devletin, ortak istikametlerini gerçekleştirmeye imkan
vermez. İlk yöntem ise çok merkezidir. Ama merkezi idareyi yerel
hizmet alanlarına hiç karıştırmaksızın, bir şehre bugün temel ilke ve

Shanghai

politikalar çerçevesinde yönetmek,
merkezi sadece planlama ve denetleme yetkisi ile sınırlandırmak
mümkündür.
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Hocam,
lokal alanlardan mı ulus devletin hedefine doğru gidiliyor? Yoksa ulus devletin hedefinden mi
gidiliyor?
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Benim
dediğim çok açık ama.

Bizim kültürümüzde
de eskiden beri şehir
önemli zaten. Asker
komutanına tekmil
verilirken, hangi şehirli
olduğu da söyler.
Ölen askerin mezar
taşına, Diyarbakırlı
Mehmet, Erzurumlu
Ahmet, Konyalı Yusuf
gibi hangi şehirden
olduğu yazılır.
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Ama
Roma’da şöyle bir şey yapıyorlar
biliyorsunuz. Justinyas birkaç tane kent kuruyor ve o yeni kentler

üzerinden kolektif bir bilinç oluşturmak isteniyor.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bizde
öyle değil. Bizde tersi bir durum
var.
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: İşte bizde de bu problem var.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Öyle de olsa, kentlere özgü kimlik oluşuyor. Bakın, Çin’de şehirlerin bir
kısmı farklı statülerde kuruluyor.
Çin ki, güvenlik konusunda dünyanın en hassas milleti. Bütün politikalarını, ulusal birlik ve güvenliğe öncelik vererek oluşturuyor.
Ekonomi, kültür, eğitim, şehir yönetim, bizde vesayet rejimleri döneminde vurgulanan, klasik milli
güvenlik politikalarına benzer anlayışla oluşturuluyor. Dünyanın
herhangi bir yerindeki küçük bir
kasabada Çin aleyhinde bir gösteri ya da konuşma olsa, Çinli diplomatlar oraya gidip, olayla yerinde
ilgileniyorlar. Doğu Türkistan’da
yürüttüğü politikalar nedeniyle,
Çin’le ilgili bir açıklama yapmıştım, Çin elçisi iki gün sonra Kayseri’ye geldi. Şimdi bu Çin’de bile
kentler farklı statülerle kuruluyor.
Yani Roma’da öyle de, bugün farklı değil. Devlet ya da merkezi idare kabul etmese de artık ülkeler

büyük ölçüde kentlerden yönetiliyor. Kentlere göre milli devletler
yeniden biçimleniyor. Devlet görmezlikten gelse de Diyarbakır diye bir realite var Güney Doğu’da.
Kayseri’yi görmezlikten gelsek de
Kayseri diye bir realite vardır Orta Anadolu’da. Çevresindeki küçük
vilayetler Kayseri’nin peyki, banliyösü durumuna geldi. Bu şehirler
gelişmiyor. Kayseri cazibe merkezi, çevresindeki zenginliği kendine
çekiyor. İstanbul, işte şu kadar nüfusuyla koskoca İstanbul, dünyada
Türkiye’den fazla tanınıyor. İzmir,
Adana gerilerken, Mersin oradan
tekrardan bir kişilik, bir kimlik, çeşitlilik olarak ortaya çıkıyor. Antalya turizmin kalbi olarak büyüyor
ve tamamen kendine özgü bir kimlikle varlık gösteriyor. Bizim kültürümüzde de eskiden beri şehir
önemli zaten. Asker komutanına
tekmil verilirken, hangi şehirli olduğu da söyler. Ölen askerin mezar
taşına, Diyarbakırlı Mehmet, Erzurumlu Ahmet, Konyalı Yusuf gibi,
hangi şehirden olduğu yazılır. Şehitliklerimizde bunu açıkça görüyoruz. Roma’da bile böyleydi. Mezar taşına İskenderiyeli, Kartacalı,
Antakyalı diye yazılırdı.
Dr. Hasan TAŞÇI: Hocam yerelliğin bir alt sınırı olmalı mı? Şehir

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ

yönetimini ilçe belediyelerine bölmüşler, büyükşehir var, ilçeler var.
Ülke vizyonu açısından şehirlerin
ortak hareket edebileceğini söylediniz. Öyle zannediyorum ki, ilçe
belediyelerinin bir şehrin, büyükşehrin vizyonu açısından toplu hareket etme problemi var.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Bakın, biz şimdi şehri konuşuyoruz.
Yirmi yıl önce burada oturup yerel
hizmetleri konuşsak, ağzımızdan
şehirle ilgili bir kelime bile çıkmayacaktı. Yirmi yıl önce biz Mehmet
Bey’le belediye başkanı seçildiğimizde, henüz şehir sorunlarından söz edilmiyordu. Ülke sorunları tartışılırken, şehirlerin önemi
bu kadar yoğun vurgulanmıyordu. Yaptığımız toplantılarda, belediyeyi konuşuyorduk. Ama bugün
şehir konuşuyoruz. O zaman belediyecilikle ilgili şeyler yapıyorduk.
Bu iş belediyeciliği aştı. Siz bir ilçe belediyesi olarak şehir dergisi çıkarıyorsunuz. Bunu görelim ve sorunlarımıza bu gelişmeleri dikkate
alarak bakalım.

Yirmi yıl önce biz
belediye başkanı
seçildiğimizde, henüz
şehir sorunlarından
söz edilmiyordu. Ülke
sorunları tartışılırken,
şehirlerin önemi
bu kadar yoğun
vurgulanmıyordu.
Yaptığımız
toplantılarda belediyeyi
konuşuyorduk.
Ama bugün şehir
konuşuyoruz.
M. Tevfik GÖKSU: İlk dönemlerin
belediyecilik anlayışı ve gündemi
farklıydı. Yol, asfalt, altyapı, ulaşım
v.s. Yeni belediye başkanları şehri
ellerine aldıklarında öncelikle bu
sorunlara el attılar. Şehir bu sorunlara teslim olduğu için ivedilikle

bu sorunların çözümü için seferber oldular. Bu konularda olağanüstü gayretler gösterildi, başarılar sağlandı. Fakat bir zaman sonra
kentlerin fiziki dokusunun ötesinde sosyal dokusunun da var olduğu
hatırlandı ve yeni yaklaşım modelleri arayışı başladı. Dolayısıyla, fiziki dokunun sorunları olduğu gibi sosyal dokuya ait sorunların da
olduğu anlaşıldı ve sosyal dokuda
varlık gösteren sorunların üzerine
gidilmeye başlandı. Takdir edersiniz ki, şehir tek bir dokudan müteşekkil bir olgu değil, bir dokular
bütünüdür. Buna bağlı olarak bugün belediyeciliği bütüncül bir yaklaşımla ele almaya çalışıyoruz.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Benim
bu konuda söyleyeceklerim var
ama tartışmalarımız farklı yönlere
kaydı. Bir kısmımız mevcut durumu analiz ederken, bir kısmımız olması gerekenler üzerinde duruyor.
Böylece tartışma farklı öncelikler
içermeye başladı. Ben öncelikle ve
daha çok mevcut durumu tahlil etmeye çalışıyorum. Çünkü mevcut
durum analiz edildikten sonra ne
olması gerektiği daha doğru konulabilir. Ama eğer “biz nasıl bir şehir
yönetimi?” diyorsak, analiz etmekten vazgeçeyim. Türkiye’nin bir şehir yönetimi ile ilgili ne yaptığını,
ne düşündüğünü, mekanizmanın
nasıl işlediğini konuşmayalım.
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Dr. Hasan TAŞÇI: Hocam biz önce mevcudu analiz edelim. Bunu
bitirelim.
Mehmet ÖZHASEKİ: Hocalarımın yanında bu konularda bana
söz söylemek düşmez ama ben bir
şehir yöneticisiyim, işe pratikten
bakıyorum. Burada mesele merkezin yok olması değil. Merkez yerinde duracak, merkezi idare olacak.
Şehir politikalarını kendileri belirleyecek. Bu bir devletin olmazsa olmazı. Bir de uluslararası ilişkileri
var. Adalet kurumu var. Güvenlik
bürokrasisi var. Her bir şehir kendi adına ve kendi başına uluslararası ilişkileri düzenleyemez zaten.
Adalet sistemini kuramaz. Güvenlik politikasını tespit edemez. Bu
ve benzeri ilişkiler yürütmek için
merkez yerinde duracak, genel politikalarını, ülke ve şehir politikalarını belirleyecek. Ancak merkez
bununla yetinmiyor. Şehirlere elini uzatıyor. Kentlerin kılcal damarlarına kadar müdahale ediyor,
her bir tarafı ben hareket ettireyim, ben yöneteyim, ben yönlendireyim istiyor. Yani bir şehirdeki otobüs bağlanacak semtten bile
benim haberim olacak. Ben izin
vereceğim derse. Ya da hava kirliliği var, siz anlamazsınız, ben bunu
önleyeceğim derse. Fırınlardaki ekmeğin gramajına kadar merkez karışıyor. Böyle olunca da çatışma çıkıyor. İlişkiler içinden çıkılmaz bir

gözlenmezken; teşviklerden faydalanmayan ama her şeye rağmen silkinen, sıçrayan, atak yapan, depara kalkan şehirler var. Bu kalkınan
şehirler çevrelerinde teşvik kapsamına alınan şehirlerin ket vurmalarına rağmen kalkınıyorlar. Teşvik alan şehirler de bu teşviklerin
bir karşılığı görülmüyor. O zaman
bu nasıl oluyor diye sormak durumunda oluyoruz.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Ama daha başarılısınız.

Orlando

hal alıyor. Sonuçta yönetilemez hale geliyor. Merkezi idare kocaman
bir şey, bir heyula haline geliyor.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Görevi
üstleniyorsunuz ama yetkiyi alamıyorsunuz. Sorumluluğu alıyorsunuz, hesap veriyorsunuz ama
yetki merkezde. İşte bu çok önemli bir sorun. Halbuki yönetimin bir
başka temel ilkesi “yetki ve sorumlulukların denkliği” ilkesidir.

Önemli olan
sürdürülebilir çözümlere
kavuşmak. Bunu
yapabilmek için ise
herşeyin netleşmesi
gerekiyor. Hala bizim
yaptığımız işlerle
merkezi idarenin işleri
arasındaki çekişmeler ve
çelişmeler devam ediyor.
Bizler yerel yöneticiler
olarak, kent idarecileri
olarak yetki istemeye,
sorumluluk üstlenmeye
devam ediyoruz.
Mehmet ÖZHASEKİ: Aynen öyle. Ben bir stat yaptırmışım. Yedi
senedir hesap veriyorum. Halbuki

merkezi idarenin işi. Bir kayak
merkezi yaptırıyorum. Bu benim
işim değil aslında. Merkezi idarenin işi bu iş. Baraj yapıyorum aynı
şekilde. Yapılan bütün işlerin hepsinde doğrudan bir görev verilmediği halde, ben bir şehir yöneticisi
olarak oturuyorum, hesap yapıyorum, risk alıyorum ve ben bunu
yapayım arkadaş diyorum. Neden?
Bakıyorum şimdi Anadolu’da, İstanbul, Ankara falan bunlar çok
örnek değil. Bu şehirleri hariç tutarak, geriye kalan 75 vilayetin hepsini bir tasniflemeye tabi tutacak
olursak; 10-15 civarında gelişen,
büyüyen şehir var. Bir bu kadar yerinde sayan şehir var. Geriye kalan
şehirlerimiz tamamıyla çökmek
üzere olan şehirlerimiz. Emekliler
şehrine dönmek üzere olan şehirler var. Buralarda üretim de yok,
hareket de yok, bereket de yok. Bazen stratejik nedenlerle bu yerleşkeler şehir konumunda ve statüsünde tutuluyor. Gelişen şehirlere
bakıyorsunuz. Bunlar nasıl gelişiyor diye soru soruyorsunuz? Merkezi idarenin oraya özel bir tutumu
mu var? Kayırma mı var, hemşehricilik mi sözkonusu? Hayır. Yok
öyle bir durum. Teşvikler çıkarılıyor şehirlerimiz kalkınsın diye,
ama teşvik alan şehirlerde bir değişim, bir dönüşüm, bir gelişim, bir
hareket, bir kalkınma, bir sıçrama

Mehmet ÖZHASEKİ: Evet. Demek ki kalkınmak için teşvikler
yeterli olmuyor. Burada daha başka dinamikler sözkonusu. Bu dinamiklerin farkına varılması, altının çizilmesi gerekiyor. Antep’e
bakalım, teşvikli değil ama etrafındaki bütün iller neredeyse teşvikli, Adıyaman falan vs. teşvikli.
Konya teşvikli değil. Bunlar devlet
desteği alan şehirler değil. Buralarda ne olmuş diye bakıyorum ben.
Kalkınan, kalkınma ivmesi yakalayan şehirlerde yöneticiler bir araya
gelmişler. Şehirleri için kafa yormuşlar. Aralarında vizyon birliğine
varmışlar. Şehrin ileri gelenleriyle,
sanayi ve ticaret odalarıyla, milletvekilleriyle kendi içinde bir uyum
sağlamışlar. Tabi bir noktada odaklanmak, aynı hedefe doğru birlikte
hareket edebilmek de zor. İşte bu
noktada Belediye başkanları devreye giriyor. Uyumun tutkalı oluyor. Birlikte yürümenin ekip başı
oluyor. Belediye başkanlarının omzunda ilerliyor bu işler. Çünkü şehri gerçek anlamda belediye başkanları temsil ediyor. Doğrudan hesap
sorulan o, doğrudan halka hesap
veren de o. Belediye başkanı şehrin
avantajlarını, dezavantajları tespit
etmiştir. Sonra iç dinamiklerini harekete geçirmiştir. İç dinamiklerin
harekete geçirilmesi çok önemli.
Devlet nerede kardeşim, gelsin de
bize yardım yapsın, yatırım yapsın;
güçlü ve etkili bir siyasi temsilcimiz
Ankara’da olsaydı, bakın o zaman
merkezi bütçeden nasıl pay alırdık,
nasıl şehrimize yatırımları yağdırırdık diyen ve bu mantıkla gelişen

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ

bir şehir göremezsiniz. Bu söylem
daha çok geri kalmış şehirlerin ritüeli ve söylemidir. Mazeretidir.
Es kazara böylesi düşüncelerin hakim olduğu bir kente merkezi idare
destek vermişse, siyasi desteği de
arkasına almışsa, bir takım düzenlemeler yapmışsa, şehir bu geçici,
palyatif çözüme kavuşmadan kaynaklanan bir sevinçle adeta uçuyor.
Burada siyasi desteği küçümsemek
istemiyorum, merkezi idarenin vereceği katkıyı inkar etmiyorum.
Bunları bulunca elbette reddetmeyiz, ama tüm bunlar dökme suyla değirmen döndürmek mesabesinde olup biten işlerdir. Önemli
olan sürdürülebilir çözümlere kavuşmak. Bunu yapabilmek için ise
herşeyin netleşmesi gerekiyor. Hala bizim yaptığımız işlerle merkezi idarenin işleri arasındaki çekişmeler ve çelişmeler devam ediyor.
Bizler yerel yöneticiler olarak, kent
idarecileri olarak yetki istemeye,
sorumluluk üstlenmeye devam
ediyoruz. Merkezi idare de yetkilerini devretmeme dirençlerini korumaya çalışıyor.
Dr. Hasan TAŞÇI: Hocamın başta söylediği bir şey vardı. Biz şehir
yönetimlerinin yetkilerini arttırdık ama merkezdekileri kısmadık.
Dolayısıyla bir çatışma, bir kesişim
alanı doğdu. Bu zaman içerisinde belki şehir yönetiminden yana
veya bugünkü anlamıyla belediye
yönetiminden, yerel yönetimden
yana gelişip, tabii mecrasına ulaşacaktır. Merkezi yönetim o alanlardan çekilecektir zaman içerisinde.
Belki hizmetlerin yapılabilirliğini

mi görmeye çalışıyor, bilemiyorum.
Mehmet ÖZHASEKİ: O gelişen şehirlerde, dikkat edin, belediye başkanları adeta şehrin lideri
gibidir.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Şükrü
Bey’in az önce izah ettiği fikre ben
de katılıyorum. Özellikle 1980’li
yıllardan sonra dünyada ülkelerin
rekabeti kadar şehirlerin rekabeti de söz konusu olmaya başladı.
O yüzden birçok yerde şehirler de
ülkeler kadar kendisini dünya kamuoyuna küresel düzeyde rekabete açan bir fonksiyon icra etmeye
başladılar. Şüphesiz böyle bir fonksiyon icra eden bir şehrin, uygun
bir yönetim modeline sahip olması
da tartışmaya açılır.

Özellikle 1980’li
yıllardan sonra dünyada
ülkelerin rekabeti kadar
şehirlerin rekabeti de
söz konusu olmaya
başladı. O yüzden birçok
yerde şehirler de ülkeler
kadar kendisini dünya
kamuoyuna küresel
düzeyde rekabete
açan bir fonksiyon
icra etmeye başladılar.
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Hocam
destek babında araya gireyim. Şehir lobiciliği ve şehir diplomasisi
diye bir alan açıldı.
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Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Dolayısıyla eğer dünyada ne olup bitiyor
ve şehirlerimiz nasıl olacak diye bakıyorsak meseleye, şehirleri öne çıkaran genel gidişatı görmek zorundayız. Yalnız bu şehirlerin küresel
düzeyde rekabete çıkarken dikkat
ettikleri çok önemli bir konu var.
Şehirler küresel düzeyde kendilerini nasıl konumlandıracak ve hangi misyonla hedefini gerçekleştirecek? Bahsedilen şehirler hemen
kendiliğinden ve büyüyerek ortaya
çıkıp da güçlü hale gelmiyorlar. Size birkaç tane örnek vereyim. Mesela Amerika’da Orlando diye bir
kent var. Orlando bütün dünyada
bilinen bir şehirdir. Eğlence merkezidir. Misyonu tüm aile fertlerinin bir arada eğlenebildiği bir şehir
olmaktır. Orada her şey eğlenceyi
merkeze alan bir şekilde yönetilir.
Eğlence çok pahalıdır. Oteller, lokantalar ve diğer hizmetler ucuzdur. Yollar, sokaklar hepsi eğlence
merkezine çıkacak şekilde tanzim
edilmiştir. Dünyada bekli de pek
çok ülkenin alamayacağı kadar turist oraya gelir. Ben şu anda kaç
milyon kişi gidiyor bilmiyorum.
Ama 90’lı yıllarda her yıl 20 milyondan fazla insan sadece Orlando’yu ziyaret ediyordu Amerika’da.
Mesela Fransa’da Montpellier diye bir şehir vardır. Montpellier ’in
nüfusu 2000’li yıllarda 250.000’di.
150.000 kişisi sağlık sektöründe
çalışıyordu. Geri kalanlar bu nüfusa hizmet üretenlerdi. Çünkü “Avrupa’nın tıp merkezi olmak” gibi
bir misyon seçmişti. Tüm dünyaya
sağlık hizmeti sunuyordu. Benzer

Cami
Mimarimizden
Bir Kuş Evi
Örneği

şekilde Tokyo, Bombay vb. birçok
şehir akla gelir. Bizim Karaman
bisküvi üretiyor ve dünyaya bisküvi satıyor. 250.000 nüfuslu küçük bir şehir Türkiye’nin ilk 15’inde yer alan bir ekonomiye sahiptir.
Orta Asya’nın, Afrika’nın ve Doğu
Avrupa’nın pek çok ülkesine bisküvi satıyor ve Karaman bisküvi
şehri olma iddiasında. Shanghai,
Hong Kong, Singapur, Taiwan vb.
pek çok şehir belirli bir misyon etrafında kendisini rekabete açmıştır. Az önce başkanımızın söylediği gibi, Türkiye’de 10-15 tane şehir
kendini bu anlamda geliştiriyor.
Çok somut misyonlar oluşturmamış olmasa bile dünya pazarında
rekabete çıkmış şehirler olarak var
olacaklar ilerde. Geri kalanları ise
belki fonksiyonlarını kaybedecekler. İşte o zaman bir şehrin yönetimi bizim az önce konuştuğumuz
belediyecilikten, yerel yönetim zihniyetinden, farklı bir paradigma
gerektirecek.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE:
Ömer Hocam şimdi biraz da yaptıklarımızdan söz edelim. Sizin kamu yönetimi reformu ve özellikle
de yerel yönetimlerin yeniden yapılanması konusundaki hizmetlerinizi burada zikretmek ihtiyacı
hissediyorum. Yapılan reformunu
görmezden gelemeyiz. Örneğin bütün şehirde özel idarelerin kalkması, optimum büyüklüğü olmayan

Taiwan

belediyelerin, belediyelik vasfının
kaldırılması oldukça önemli. Şehir yönetiminin sorunları sadece
merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiyle alakalı değil.
Büyük şehrin çevresinde eskiden
beldeler vardı. Bu beldeler planlama yapıyordu. Başkanımın Kayseri’de açıkça içinde yaşadığı örnekler var. Şehirlerin merkezindeki
ana bulvarları, banliyö konumundaki bu yeni semtlere doğru götürürken, eski belediyeler döneminde yapılan binaların çoğu yollara
sıfır kalıyor. Ya da binaların yanlış
konumlanması yüzünden bulvarlar devam edemiyor. Yeterli bilgisi
ve tecrübesi olmayan, teknik elemanı bulunmayan beldeler planlama yapıyordu. Şimdi bu ortadan
kalktı. Mesela köy hizmetlerinin
önce taşraya gönderilmesi. Sonra
da tamamen feshedilerek yetki ve
görevlerinin, elemanları ve bütçesiyle büyükşehre verilmesi, önemli bir yerelleşmedir. Köy hizmeti,
merkezi idarenin yapmaması gereken bir faaliyet alanıydı. Başkentte genel müdürlüğü vardı. Bugün,
merkezi idare ile mahalli idare arasındaki ilişkilerde sıkıntı olduğu gibi, büyükşehir belediyeleriyle ilçeler arasındaki ilişkiler bakımından
da sıkıntılar var. Çoğu ilçe belediye
başkanı bana gelip, “başkanım biz
sığıntı gibiyiz, konuşamıyor, sıkıntılarımızı dile getiremiyoruz” diye

yakınıyor. Neden konuşamıyorsunuz, diye sorduğumda ise; “gücümüz yok” diyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı kadar.
Ankara, Kayseri Büyükşehir Belediyesi başkanı kadar güçlü insanlar
değiller. Kamuoyunun önüne çıkıp
açıklama yapamıyorlar. Yasaların
hazırlanmasında, etkili olamıyor,
yasama organını yönlendiremiyorlar. Şehir yönetimi denince, bunların da görülmesi ve incelenmesi
gerekir.

Shanghai, Hong Kong,
Singapur, Taiwan
vb. pek çok şehir
belirli bir misyon
etrafında kendisini
rekabete açmıştır.
Mehmet ÖZHASEKİ: Bu da doğal bir şey değil mi? Nihayetinde
şehri temsil eden makam büyükşehir belediye başkanı. Şehirde ana
planlamayı yapan makam büyükşehir belediye başkanlığı. Sizin de
biraz önce söylediğiniz gibi sanki ilçe belediyeleri belediye olarak
kaldılar. Onlar şehir yönetimi değil. Şehri yönetecek, kalkındıracak,
devasa projelere imza atacak durumları da yok. Konumları da yok,
zaten yasal olarak mümkün de değil. İmar ilişkilerinde, temizlik hizmetlerinde ilçe belediyeleri doğrudan vatandaşlarla temas halinde.
Cadde, sokak, mahalle sözkonusu
olduğunda ilçe belediyeleri ön plana çıkacak elbette. Daha global olarak şehre ve sorunlarına bakmak
gerektiğinde ise elbette Büyükşehir. Şimdi şehirde plan yapılırken,
plancılar geliyorlar. Önce diyorlar ki sizin şehir meclisinin dışında, şehirle ilgili söz söyleyecek kim
varsa bir toplayalım. Ticaret odası, sanayi odası, esnaf odaları, sivil
toplum örgütleri, mimarlar odası herkesi lütfen bir çağırın diyorlar. Orada şu soruyu soruyorlar. Siz
şehrinizi bize bir tanımlayın. Siz ne
şehrisiniz? Gelecekte şehrinizin ne
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olmasını istiyorsunuz? Eğer siz ticaret şehriyseniz, onu tespit etmişseniz ve ileride ticaret alanında gelişmek istiyorsanız, ona uygun bir
plan yapıyorlar. Turizm şehriyseniz ona uygun planlama yapmak
istiyorlar. Hayvancılık şehriyseniz
veya hayvancılık sizde ön plandaysa ona uygun planlama yapıyorlar.
Bu da büyükşehir bünyesinde yapılıyor haliyle.
Dr. Hasan TAŞÇI: Başkanım ama
şöyle bir şey var. Biz şehri konuşurken temel noktamız; yerel hizmetlerin veya yerel hedeflerin, şehri yönetenler tarafından -ki bugün
bunu çoğunlukla belediye başkanları yapıyor- daha iyi bilinebileceğidir. Dolayısıyla bir şehrin gelecek
hedeflerinin de bundan dolayı daha iyi konulabileceği, nihayetinde
hizmetlerin de daha iyi görülebileceğinden hareket ediyoruz.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE:
Mehmet Bey’in dediği gibi şehir,
ortak akıl kullanılarak yönetilmeli.
Plancı, belediye ile beraber sanayi
odasını, ticaret odasını, esnaf odasını ve diğer meslek teşekküllerini
de dinlediğinde daha doğru karar
veriyor.

Şehrin başarılarının
küresel düzeye
yükseltilmesi, şehir için
vizyoner bir liderliği
zorunlu kılar. Ayrıca
liderin kendi başına
karar vermesi yönetim
yapısı içinde yetersiz
kalır. Dolayısıyla
şehrin yönetiminde
demokrasi söz konusu
olmaya başlıyor.
Mehmet ÖZHASEKİ: Turizm
şehriyse bolca oteller koyuyor imar
planına. Hizmet sektörüne ait
planlamalar yapıyor. Şimdi belki
de su, yol, kanal, yeşil alan gibi vs.
hizmetleri artık belediyeler aştılar.

Büyükşehirler ise dünden aştılar.
Bunlar çözülüyorlar zaten. Ama
şehirler arasındaki rekabette geride kalmamak adına herkes şehrini
ileri taşımak istiyor. Sorun burada.
Günümüzdeki şehirler böyle şehirler. O zaman üstlerine bir sürü
görev yükleniyor. Sadece belediye
başkanı olmak ve mevzuat çerçevesinde kararlar almak bunları çözmüyor. Şehir yöneticisi, şehir lideri
olmakla çözülebiliyor bunlar.
Dr. Hasan TAŞÇI: Peki, burada
halka yakın olmak önemli bir unsur mudur? Bence öyledir. Büyükşehirlerde, büyükşehir belediye
başkanını, ben tabi ilçe belediyesinde çalıştığım için bunu söylemiyorum da büyükşehir belediye başkanından halka daha yakın olan
ilçe belediyesidir. Halkın isteklerini yerine getirebilme anlamında
söylüyorum.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Halkın yakınında olmakla, halka yakın olunmaz. Türkiye’nin bugünkü
cumhurbaşkanı, Ankara’da olduğu
halde, halka en yakın yöneticiydi.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Ben o
konuya bir yorum getirebilir miyim? Madem ki bir şehir yönetiminden bahsediyoruz, başka
unsurları da göz önünde bulundurmalıyız. Bunlardan biri, şehrin kararlarını verecek olan lider

kişi veya kurum, diğeri şehrin örgütlenme yapısı. Şehrin başarılarının küresel düzeye yükseltilmesi, şehir için vizyoner bir liderliği
zorunlu kılar. Ayrıca liderin kendi
başına karar vermesi yönetim yapısı içinde yetersiz kalır. Dolayısıyla
şehrin yönetiminde demokrasi söz
konusu olmaya başlıyor. Şehrin diğer aktörleri; sivil toplum örgütleri, üniversiteler, sendikalar vs. yönetime katılmak istiyor. Bu açıdan,
hem birçok yönetim aktörünün rol
aldığı bir şehirden, hem de doğrudan katılımı sağlayabilecek mekanizmaların üretildiği bir şehirden
bahsetmek gerekir.
Nitekim belediye kanununda başkanın seçiminin dışında, kent konseylerinin kurulması zorunluluğu, doğrudan katılımı sağlayacak
bir mekanizma olarak düşünülmüştü. Doğru işledi veya işlemedi, tartışılabilir ama kent konseylerinin kuruluş gerekçesi kentte
doğrudan katılımı sağlayacak bir
mekanizma kurmaktır. Onun dışında sivil toplum örgütleri, sendikalar, üniversiteler vb. birçok kurum şehrin yönetiminde söz sahibi
olacak. Ama bunların hepsini ortak bir istikamete yönlendirecek
bir liderliğe ihtiyaç vardır. Az önce başkanın ifade ettiği şey de buydu. Bunun dışında şehirler büyüdükçe, halkın tamamıyla doğrudan

Singapur

Konya

doğruya temas içinde olma imkanını ortadan kalkacağı için, halkın
kendi şehirlerinden beklentilerini
fark etmek önemli. Bu beklentilerin her seçilen başkanla değişmesinin önüne geçmek uzun vadeli bir
vizyonla mümkündür. Vizyonun
uzun vadeli olabilmesi de şehrin
geleceğinin o şehirde yaşayanlarla
birlikte tasarlanması durumunda
mümkündür.

görüyoruz. Tarihi dokulara yakın
olan binaları bile restore ederken
en azından dış cepheyi hiçbir biçimde yıkmıyor. Sadece iç cepheyi
yıkıyor. O dış cephe olduğu gibi duruyor. Ona eklemleyerek yeniden
bir tadilat yapıyorlar.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Ben
Türkiye’de sosyoloji dersine giriyorum. Bugün biraz Ziya Gökalp’ten
bahsettik. Ziya Gökalp’i nasıl biliriz? Hakikaten Durkheimci sosyolojinin en iyi yorumlayıcılarından
birisidir. Türkiye açısından, dünyadaki en iyi takipçilerinden ve yorumlayıcılarından birisidir. Bana
göre bir çok yerde Durkheim’i de
aşan şeyleri var. Fakat onun şöyle
bir paradoksu var. Evrensellikten
bahsederken, kafasında Batı var.
Yerellikten bahsederken, kafasında etnik Türklük var. Şimdi bunu
aşamıyor. Kendini sınırlıyor. Bizde
de yönetimle ilgili böyle bir handikap var gibi geliyor. Sizin bahsettiğiniz bir vizyon. Alev Alatlı bir ara
yazmıştı, kozmoloji ile mekânlama
arasında, batı toplumlarının kentini görünce bir planlama olduğunu, bir vizyon olduğunu bilirsiniz.
Ama bizde yok, çok dağınık, diyordu. Bunu zorlayarak, gökteki yıldızlara benzetmeye çalıştığı bir şeyi vardı. Ben doğrusu bu anlamda
en önemli ayaklarından birisinin
de burası olduğunu düşünüyorum.
Uzun vadeli yönetimle, kentle ilgili şeylerimiz yok galiba. Hocam
dediği gibi bundan yirmi yıl önce
bir araya gelseydik şehir, kentle ilgili, mimari planlama falan muhtemelen konuşmayacaktık. Ama
Amerika’da, Avrupa’da baktığınızda konuşmuşlar ve uygulamışlar.
Oralarda bu konuyla ilgili büyük
bir vizyonun ortaya konulduğunu

Bundan yirmi yıl önce
bir araya gelseydik
şehir, kentle ilgili,
mimari planlama
falan muhtemelen
konuşmayacaktık.
Ama Amerika’da,
Avrupa’da baktığınızda
konuşmuşlar ve
uygulamışlar. Oralarda
bu konuyla ilgili büyük
bir vizyonun ortaya
konulduğunu görüyoruz.

Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bir değer atfediyor ona ve koruyor.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI: Bizim
bu konuyla ilgili hakikatten nerede koptuğumuzu aslında ben cidden merak ediyorum. Özellikle
Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Camii’ni gördüğüm zaman, kıblesinde serçeler için yapılmış kuşluklar
var. Yani caminin küçük bir maketi şeklinde, taştan yapılmış, serçeler için yapılmış, kuş evleri var. Bizde de var. Urfa’da köy odaları falan
yaparken mutlaka babam şunu
söyler; güvercinler için yuva yapma imkanı olsun, bilmem kırlangıçlar için olsun, atmacalar olsun,
bunları aman sakın ihmal etmeyin
evladım diye çok titiz bir biçimde
talep eder. Şimdi biz nasıl oldu da
bu hale geldik? Biz bu kent yönetimini dejenere mi ettik? Dönüştürdük mü? Bundan nasıl koptuk
ki? Tamam, cumhuriyetle beraber

bir reddi mirasta bulunduk koptuk ama bu kadar kolay mı kopuldu bundan?
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bence
kolay kopulmadı. Aslında her kültür kendi değerleri içerisinde çevreyi önemsiyordu. Batılılarda da
öyleydi, doğulularda da öyleydi,
İslam’da da öyleydi, öteki dinlerde de öyleydi. Herkes kendi kültürü içerisinde çevreye değer veriyordu. Yaşam biçimini çevreyle
uyumlu ve bütüncül hale getirecek
tedbirleri alıyordu. 1700’ün sonlarında, 1800’den itibaren Osmanlı
batı medeniyetini esas kabul ederek, değişimleri bunun üzerinden
kurgulamaya başlayınca, bütün reform çalışmalarını batı medeniyetine doğru yönlendirince, kendi
medeniyetinden kopuşu başladı.
Batılılaşma fikri neredeyse o günlerden itibaren bu günlere kadar
devam etti. Şehirlerin yozlaşmasını belki bu çerçevede görmek gerekir. Biz şimdi temel dini ve ahlaki
değerler üzerinden yeniden bir şehircilik anlayışı, yeni bir şehir yönetimi veya değer atfedeceğimiz
yeni bir şeyi üretmeye çalışmalıyız.
Bu hiç çok kolay olmayacak.
M. Tevfik GÖKSU: Şehirlerin vizyoner liderliğe ihtiyacı var dediniz
hocam. Çok önemli bir hususa işaret ettiniz. Bugünün metropol şehirlerini modern zamanlara has,
yeni saiklerle beraber değerlendirmek gerekir. Yeni şehirler küresel
ilişkiler ağına bağlı olarak toplumların, devletlerin ve çokuluslu şirketlerin ilişkilerinin mekanı konumundadırlar. İlişkiler yerelden
küresele doğru yayılma gösterdikçe şehirler de bu küreselleşmenin
önemli bir unsuru haline gelmektedirler. Bu bağlamda büyüyen,
uluslararası ilişkileri derinleşen şehirlerin eski tarz usul ve bakış açısıyla yönetilmeleri vizyon problemlerini beraberinde getirecektir.
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Yani günümüz dünyası şehirlerinin klasik yöneticilik vasıflarından
ziyade liderlik vizyonuna sahip kişilerin önderliğine ihtiyaçları vardır. Şehirlerimizin yönetilmekten
öte liderlik edilmeye ihtiyaçları bulunmaktadır. Yani çok daha açık bir
ifadeyle kente yerel yönetici veya
belediye başkanı değil lider lazımdır. Şehrin bir liderlik vasfıyla sahiplenilmesi, şehri yönetmekten
daha öte bir icraattır.

1700’ün sonlarında,
1800’den itibaren
Osmanlı batı
medeniyetini esas
kabul ederek,
değişimleri bunun
üzerinden kurgulamaya
başlayınca, bütün
reform çalışmalarını
batı medeniyetine
doğru yönlendirince,
kendi medeniyetinden
kopuşu başladı.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Batı’da sanayi öncesinde şehir küçüktü ve aristokrasi şehrin sahibiydi.
Mesela Prusya bölgesindeki şehir
yerleşimlerinin çoğu bir Prusya
asilinin ismiyle anılıyor. Şehir lordun veya dükün kendi mülküydü.
Aristokratların kendi mühendisleri, plancıları ve mimarları vardı.
Düzgün şehirler kurma konusunda birbirleriyle rekabet ederlerdi.
Düzgün şehirler kurma konusunda yarışıyor, birbirlerinin mimarlarını çalıyorlardı. Bu sağlam temel
üzerine gelen burjuvazi, aristokraside olmayan hareketi, ticareti, parayı, zenginliği getiriyor. Ticaret
ve sanayi toplumunun ekonomik
zenginliği, aristokrasinin mirası
üzerine gelmiş. Bizde öyle değil ki.
Şehirlerimiz aristokratların mülkü
değildi. Hocamın dediği gibi, merkezileşmiş bir hizmet organizasyonumuz yoktu. Taşrada hizmetler
ağırlıklı olarak vakıflar ve imaretler

eliyle sağlanıyordu. Yerel hizmetleri eğitimi, sağlığı, yolu, köprüyü
devlet memurlarının kurdukları
vakıflar, imaretler yapıyordu. Merkezi idare de kadıyı, valiyi, subaşını
tayin ediyordu. Dönemine göre çok
başarılı olan bu sistem bozulunca,
Fransız merkeziyetçiliğini aldık. O
günden sonra taşraya memurlar
gönder meye başladık. 19. yüzyılın
başlarından, 20. yüzyılın sonlarına
kadar, merkezi veya yerel ayırımı
yapılmaksızın, hizmetler ağırlıklı
olarak merkezi idarenin memurları tarafından yürütüldü. Yaklaşık
çeyrek yüzyıldan beri Türkiye, yönetimde merkezi idare memurlarının tekelini kırmak için yeni düzenlemeler yapıyor.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Az önce Prusya’dan verdiğiniz örnekte
olduğu gibi şehrin sahibi sayılabilecek türden aristokratlar belki
yoktu. Ondan sonra oluşmuş burjuvazi yoktu, ama bizim o şehri
oluşturan ortak değerlerimiz vardı. Manevi bir değerden bahsetmiyorum. 1924 yılında Bursa’da belediye kurulduğunda şöyle bir hadise
cereyan eder. Bursa halkı toplanır,
valiliğin önüne gelir. “Şimdi siz belediye kuracaksınız. Bu belediyenin
bizim çöpümüzü toplayacağını, güvenliğimizi sağlayacağını söylüyorsunuz. Biz eskiden mahallemizin
çöpünü toplayacak adamı kendimiz tutuyor, parasını ödüyorduk.
İşini iyi yapmazsa kovuyorduk.

Şimdi sizin merkezden göndereceğiniz adam eğer çöpümüzü iyi toplamazsa ne olacak? Eskiden mahallemizin bekçisini biz kendimiz
tutuyorduk. Güvenle yaşıyorduk.
Adam işini ihmal ederse, kovuyorduk. Şimdi siz bir adamı gönderdiniz, biz o adamı tanımıyoruz.
Adam gelirse ve kendisi hırsızlık,
arsızlık yaparsa bunu nasıl çözeceğiz?” diyorlar. Kadınlar diyorlar ki;
“Bizim mahallemize bir ev yapılacaksa, o evin nasıl olacağını ve dış
cephesinin renginin ne olacağını
oturup, konuşuyor, kendi aramızda belirliyorduk. Şimdi belediye mi
karar verecek?” diyorlar. Ağlıyorlar,
“yapmayın bunu” diye. Hocam dediğiniz doğru, bizim de batıyla kıyaslanabilecek şehirlerimiz vardı.
Kayseri, Bursa, Edirne, İstanbul,
Konya vardı. Ama bu şehirler, şehrin sahibi olan bir aristokrat vb. tarafından değil, bir değerler sistemi
tarafından şekillendiriliyordu.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Yapıldığında değerleri sahiplenip koruyanlar vardı. Sonra o değeri koruyacak birileri kalmadı. Burjuvazi
Batı’da sahip çıktı. Çünkü burjuvazi milliyetçiydi. Güvenli ekonomik
faaliyet yapabilmek için düzenli ve
güvenli şehirler gerekiyordu. Burjuva sınıfı, önceleri ticaret ve sanayi odaları, daha sonra da bizzat
kendi kurduğu, şehir meclisleri ve
belediyeler aracılığı ile şehir yönetiminde aktif olarak rol aldı. Biz

iyi yönetilmeyişinin tek sebebi bu
değil. Bunun ötesinde bir sürü yönetim problemi var.

Mardin

ne yaptık? Önce valiyi gönderdik.
Arkasından belediye başkanını da
gönderdik. 1950’ye kadar vali gibi
belediye başkanı da devletin görevlendirdiği memurdu.
Mehmet ÖZHASEKİ: O yıllarda
merkezden yönetme mecburiyetti
adeta. Çünkü her bakımdan çökmüş bir Anadolu toplumu var.

Bizim de batıyla
kıyaslanabilecek
şehirlerimiz vardı.
Kayseri, Bursa, Edirne,
İstanbul, Konya vardı.
Ama bu şehirler,
şehrin sahibi olan bir
aristokrat vb. tarafından
değil, bir değerler
sistemi tarafından
şekillendiriliyordu.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Tabii, değer var hocam, ama bu değeri kim koruyacak? Uzun süren savaşlarda halk fakir düşmüş. Bunun
üzerine başlayan modernleşme de
eski değerlere karşı. Devrimin, eski değerlere karşı tavrı, şehirlerde
çözülmeyi kolaylaştırdı. Merkezi
idare ile yerel yönetimler arasındaki çelişkinin şehirlerimizin yönetimin probleminde önemli bir
unsur olduğunu kabul ediyorum.
Merkezi idarenin kontrolü şehirdeki yerel yöneticileri sıkıntıya sokuyor. Fakat bugün şehirlerimizin

Dr. Hasan TAŞÇI: Hocam, onlara değinelim biraz da. Ben şuradan başlayayım. Bugün şehri yönetenler, sayın başkanım burada
yaklaşık bir buçuk milyon insanın
yaşadığı bir yeri yönetiyor ve müthiş büyük bir ilişkiler ağını idare
etmek zorunda kalıyor. Ulaşım, yeme-içme, eğitimi ve benzeri ilişkiler. Haritasını çıkarmaya kalksak
mümkün değil, başaramayacağımız bir ilişkiler ağını yönetmek zorundasınız. Bütüncül bakma anlamında sormak istiyorum. Bütün
bu ağı yönetmede, sorunları çözmede nasıl bir bakış açısı gerekiyor? Nasıl altından kalkıyorsunuz?
Mehmet ÖZHASEKİ: “Sadece kanunların bana verdiği işi yaparım.
Bunun gayrısı da beni ilgilendirmiyor” diye bakarsanız, çok rahat
bir yöneticilik olur. Yani mahalli
idarelerle ilgili kanunlardaki tarif
bellidir. Mahalli idareler, müşterek
ihtiyaçları karşılayan kamu kuruluşu gibi bakarsanız, su, yol, yeşil
alan falan deyince zaten her iş bitiyor. Ama böyle değil de bu şehir
kadim bir şehir, son dönemde zaafa uğramış bu şehri geleceğe taşımak lazım, cazibe merkezi yapmak
lazım, büyütmek lazım gibi bir takım misyonları daha kendinize vazife edinirseniz, o zaman kocaman
bir yükün altına girmiş oluyorsunuz. Haliyle merkezi idarenin işine
de talip oluyorsunuz. Üstelik bu işler size verilmemiş. Adeta topu havaya atıp, kafanızın altında tutmak
gibi bir şeye talip oluyorsunuz. Bu
olmazsa siz günübirlik işleri yapan,
vaziyeti idare eden, zamanını dolduran ve geçinip giden bir adam
durumuna düşersiniz. Bu durumda şehrinize iyilik etmiş olmazsınız. Sadece kanunun verdiği işleri
yapan adam şehrine hizmet etmiş
olmaz. Vaziyeti idare etmiş olur.
Bunu söylemeye çalışıyorum. Tabi
zamanında merkezi idarenin güçlü
olması bir zorunluluktu bana göre.
Çünkü Anadolu çökmüş vaziyette, iktisadi hayat çökmüş, eğitim

çökmüş, insanlar perişan ve seferberlikten sonra sokaklarda iki tane
delikanlı yok. Okumuş adam yok.
Sonra biraz paralı olan, biraz akıllı olan gayrimüslimler var. 1915’te
tehcirle, 1924’te mübadele ile onları da gönderdik. Şehirlerde tamamıyla, sosyal hayatta, iktisadi
hayatta bitti. Tamamen çöktü. O
zaman şehirleri yönetecek birilerini Ankara’dan gönderip, her işe valinin ayar vermesi, yönetmesi çok
normaldi. İnsanlar bilmiyorlardı.
Bir de şöyle bir şey var. Belediye
başkanlıkları seçimle gelmeye başladığı zamanda başkanlığın ne olduğunu çok anlamadılar. Çünkü
başkanlığın bir okulu yok. Şimdi
bir kişiyi vali atıyorsunuz ama önce
bir eğitimden geçiriyorsunuz. Sonra yurt dışına gönderiyorsunuz. Bir
müddet orada kalıyor. Sonra kaymakamlıklarda görevlendiriyorsunuz. Yönetmeyi deniyor, anlıyor,
biliyor. Ya da bir kişi general oluyor ama temelden başlayan müthiş
bir eğitimle bir silsileyle yetişiyor
ve o makama geliyor. Orada o sıfatı ve makamı veriyor ve yönlendiriyorsunuz. Peki belediye başkanı
nasıl olunuyor? Belediye başkanları, zaten daha önce de bahsettiğimiz gibi basit işleri yapan adamlar, yöneticiler gibi gözüktüğü için.
Başkan adayı seçiminde mesleki
bir birikim aranmıyor. Tamamıyla
eğitimsiz, bilgisiz. Partiler belediye başkan adayı ararken kim daha
çok şöhretli, daha çok oy alır ve seçilebilir, bu özelliklere ağırlık veriyor. Seçilsin hele nasıl olsa iş başında işi öğrenir. Ne de olsa günlük ve
günübirlik işleri yapacak, diye düşünüyorlar. Kamu alanına ilk kez
başkan olduktan sonra adım atmış
başkanlar oluyorlar. O dönemde
merkezi idare temsilcileri gücünü
hem kanundan alarak hem de fiili bir durum oluşturup, tamamen
belediyeleri ve başkanlarını köşeye
itmiş durumdaydılar. Fakat köprünün altından çok su geçti. Dünya
artık tersine döndü. Artık belediye başkanları da eğitimli, meclise
gelen üyeler de eğitimliler. Dünyayı takip ediyorlar ve Türkiye’yi biliyorlar. Yasaların vermiş olduğu
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yetkilerle de yetinmek istemiyorlar. O zaman herkes alanını genişleterek devam ediyor. Bunda da
çok başarılı oluyorlar. Nasıl başarılı oluyorlar? Basit bir örnek vereyim ben size. Son çıkan yasa, bir yıl
kadar önce çıktı. Şehirler bütünleştirildi, 30 vilayet büyükşehir oldu.
Evet, bazı yeni büyükşehir olanlarda ufak tefek sıkıntılar var. Daha oturmadı ama çok doğru, yüzde
yüz doğru bir yasa ve bunun faydasını ileride herkes görecek. Köylerin yolunu yapma, suyunu getirme
başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını karşılama işleri vilayetin
uhdesindeydi. Merkezi idarenin eli
kolu olarak il özel idaresi bu köylere bir takım hizmetler götürmüş.
Götürmüş ama aslında götürmemiş. Yanlış planlama, denetimsiz
yatırım, kalitesiz işçilik. Alanda
bunlarla karşılaştım.

Bu şehir kadim bir
şehir, son dönemde
zaafa uğramış bu şehri
geleceğe taşımak lazım,
cazibe merkezi yapmak
lazım, büyütmek lazım
gibi bir takım misyonları
daha kendinize
vazife edinirseniz,
o zaman kocaman
bir yükün altına
girmiş oluyorsunuz.
Merkezi idarenin gençlik hizmetleri var. Bu hizmetleri yürütsün diye genel müdürlük oluşturulmuş.
Bakanlığın ana hizmet alanından
birisi bu. Gelin görün ki bu alanda
elle tutulur, gözle görülür bir hizmetin üretilmediği de bir acı gerçek.. Spor hizmetleri götürmekle
görevli kurum var. Gerek ilçelerde
gerek köylerde bu kurumun ortaya
koyduğu bir hizmet gösteremezsiniz. Çevre, turizm, kültür her ne
varsa, aklınıza ne geliyorsa. Hemen tüm alanlarda merkezi idarenin sorumluluk alanlarında bir

eser, bir katkı göremezsiniz. Bu kurumların adı var kendi yok. Kendilerinin olabilmesi için alanda,
arazide olmaları, varlıklarını hizmetleri ile göstermeleri gerekiyor.
Böyle bir şey yok. Yeni yasanın bize verdiği hem yetki hem de görev
gereği olarak köylerimize, şimdi
mahallelerimiz oldu, başta su hizmetleri olmak üzere, atık su kanalları, su arıtma tesisleri yapıyoruz.
Sonra gençlerin sorunlarını çözmek için kolları sıvıyoruz. Gençlik
merkezleri yapıyoruz. Tüm bunları biz masa başında planlamıyoruz.
Nereye hangi işi yapacağımızı o
mahallenin, o kesimin bizzat temsilcilerinden, bizzat kendilerinden
edindiğimiz bilgiler ışığında kararlar alıyor, uygulamalar yapıyoruz.
Kadınlar için merkezler açıyoruz.
Çok amaçlı salonlar yapalım dedik.
Tüm bunları ilgili tarafları dinleyerek programlıyoruz. Sadece köyler
mi? Yeni bağlanan ilçelerimizin de
köylerden farkı yok. Onların da kanal, su, arıtma sorunu var. Ya yok
ya çalışmıyor tesisler. İlçelerimiz
de yeşil alan istiyor, park istiyor,
gençlik merkezi istiyor, yol istiyor,
kaldırım istiyor, kapalı pazar yerleri istiyor, rahat ve ucuz ulaşım istiyor. Bunlar sizin görev alanınızda olan konulardı. Şimdiye kadar
neden yapmadınız, diye soracak
oluyoruz, bin ah işitiyoruz. Hem
maddi kaynak yok, kaynak olsa bile onu verimli halde kullanabilecek insan kaynağı yok. Bazen iyi ki
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böyle kalmışlar, diyorsunuz. Yanlış yapmaktansa yapmamak iyidir
diyorsunuz.
Gelinen noktada kentle köy ve kasabalar arasındaki uçurum daha
net olarak ortaya çıktı. Şimdi sıfırdan ve baştan yapmak daha kolay
ve daha ucuz, diye düşünüyorum.
Yasayla birlikte buralar bize bağlandı. Biz programlarımızı ve projelerimizi yaptık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde altyapı bakımından
kentle köy arasındaki uçurumu giderebileceğimize inanıyorum. Belediye meclisinizi iyi çalıştırırsanız.
Ufukluysanız, işi biliyorsanız, sorunlara hakim oluyorsunuz ve çözüyorsunuz. Bir belediye ve meclisi kendi şehrinin sorunlarını idrak
edemiyor, tespit edemiyor ve dahi
çözüm üretemiyorsa merkezi idarenin, 81 ilin şu kadar ilçe ve köyünün sorunlarını idrak etmesi, tespit etmesi, çözüm üretmesi nasıl
mümkün olacak? Merkezdeki yönetici ve bürokratların yüksek kapasite, yüksek IQ sahibi olduklarını varsayalım. Okumuş-yazmış,
vizyon sahibi insanlar olduklarını
kabul edelim -muhtemelen de çoğu böyledir- ama şehir yöneticileri,
meclis üyeleri de boş adamlar değil.
Bilgi, görgü ve dünya artık herkese
açık. Yine söylüyorum. Cumhuriyetin ilk yıllarında yetişmiş insan
sıkıntısı vardı. Merkezi idare ile yola devam etmek bir zorunluluktu.
İşlerin ve yatırımların Merkezden

yapılması da şarttı. Ulus devlet
fikrinin getirdiği bir sonuçtu aynı
zamanda. Ama günümüzde artık
belediyelerde de hakikatten iyi yetişmiş, işini bilen bir kadro var. İyi
ekipler var.

Bir belediye ve meclisi
kendi şehrinin
sorunlarını idrak
edemiyor, tespit
edemiyor ve dahi
çözüm üretemiyorsa
merkezi idarenin, 81
ilin şu kadar ilçe ve
köyünün sorunlarını
idrak etmesi, tespit
etmesi, çözüm üretmesi
nasıl mümkün olacak?
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Başkanım bütün bu saydığın hizmetler, kasabadaki, beldedeki, ilçedeki vatandaşın günü gününe ihtiyaç
duyduğu hizmetler. Vatandaşın insanca yaşayabilmesi için mutlaka
yapılması gereken hizmetler. Bu
hizmetlerin hepsi yerel yönetimler
tarafından yapıldığında, devletin
egemenliği, üniter yapısı ve milletin güvenliği bakımından bir risk
oluşur mu?
Mehmet ÖZHASEKİ: Hiçbir şekilde risk oluşturmaz. Aslında vatandaş mutlu olduğunda devlete
dua eder. Mutlu olmadığında ise
itiraz ve isyan kültürü gelişir.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Üstelik teorik yönetim bilimi açısından
devletin gücü daha da artar. Merkezi idare daha güçlü hale gelir. Bilindiği gibi, yönetimin beş temel

Montpellier

fonksiyonu var: Planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve
kontroldür. Çok klasik ve basit
bir bilgidir, bu. Bunu üçe ayıralım.
Planlama, yürütme ve denetleme
diyelim. Şimdi merkezi idare hizmetleri kendisi ürettiği ve yürütme
fonksiyonunu icra ettiği için doğru
dürüst planlama, politika üretme,
standart koyma, ilkeler belirleme;
bunlar doğrultusunda denetleme
fırsatını bulamıyor. Şu çok açık bir
yönetim kuralıdır: Planlama (hedef belirleme, ilke ve politikalar
üretme, projelendirme, standartlar koyma) yapamayan, denetleme de yapamaz. Çünkü kontrol ve
denetim planlamaya göre yapılır.
Devlet bütün gücüyle yürütmeyle
meşgul olduğu için, iyi bir planlama yapamıyor, dolayısıyla denetim
de yapamıyor. Bu yüzden bugün
mesela Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde eğer bir belediye başkanının yaptığı yanlışlıklardan endişe
ediyorsanız, bunun müsebbibi en
az o belediye başkanı kadar merkezi idarenin kendisidir. Çünkü aslında yapması gereken işleri ona yaptırmalı, kendisi de nasıl yapması
gerektiğini söylemeli, sonra da denetlemeliydi. Devletin üniter yapısını korumanın yolu güçlü bir denetimden geçer, güçlü bir merkezi
yürütmeden değil. Ülke daha bütüncül bir yönetime kavuşturmak
isteniyorsa, merkezi idareyi planlama ve denetleme fonksiyonlarıyla
güçlendirmek, yürütme işini şehre
ve yerele bırakmak çok daha doğru
bir tercih olur.
Dr. Hasan TAŞÇI: Hocam, şimdi biz belediye başkanından şehir
yöneticisine doğru bir gelişme yaşıyoruz. Yirmi yıl önce olsaydı belediyeyi konuşuyor olacaktık. Bir
taraftan da 6360 sayılı büyükşehir

belediye yasası var. İl sınırları, büyükşehir sınırları haline geldi. Şimdi şehir alanı olmayan çok fazla yeri
şehir yöneticileri yönetmek zorunda. Başkanım biliyor işte, Kayseri’nin bütün sınırlarından sorumlu
şu an. Bu belediye yönetiminden
şehir yöneticisine, belediye başkanından şehir yöneticisine geçişin
önünde bir engel değil midir bu
durum? Şehir yöneticisinin, kentsel olmayan alanları da yönetmek
zorunda olması bir tezat mıdır?
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Bence hiç tezat değil arkadaşlar. Bir örnek vereyim. Biz hizmetleri belli
yerde topladığımız için diğer taraflar taşralaşıyor. Halbuki gelişmiş
ülkeler mesela Almanya’da, en küçük birim, en büyük birimden daha
mamur. Bizdeki mezranın karşılığı
olarak, bir vadi içindeki on evden
ibaret bir Alman köyünün yolları
Berlin’dekinden daha düzgün, daha temiz ve bütün ihtiyaçları Berlin’dekinden daha iyi karşılanıyor.
Dr. Hasan TAŞÇI: Türkiye’de de
bu durum böyle bir sonuç doğuracak mıdır?
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Giderek küçük birimlerin iyileşeceğini düşünüyorum. Güvenlik ve
ulaşım sorunu olmadığı sürece taşra gelişir. Bu nedenle küçük yerleşimlerin önce yolları iyileştirilmeli, kolay ulaşım sağlanmalı. Şehir
yönetimine, vilayet sınırları içinde
insan hareketini sağlamak için gerekli alt yapıyı yapacak kadar mali
imkanlar verilirse, küçük birimler
kısa sürede yeniden canlanır.
Mehmet ÖZHASEKİ: Merkezi
idarenin uyguladığı şimdiye kadar
doğru idiyse ve geçerli idiyse o köyler niye kalkınmadı? O köyler niye
perişan?
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Dr. Hasan TAŞÇI: Başkanımıza
soralım. O köyleri Berlin’in bir yerleşim yeri haline getirme çalışması
var mı?
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Büyükşehir olduktan sonra köy ve
mezralardan boşalma durdu. Şehirde oturanlar kasaba ve köylerine yazlık yapmaya, eski evlerini
yazlık olarak kullanmaya başladılar. Büyükşehirde yaşayanlar, yazları gidip terk ettikleri kasaba ve
köylerinde yaşıyorlar.

Devletin üniter yapısını
korumanın yolu güçlü
bir denetimden geçer,
güçlü bir merkezi
yürütmeden değil.
Ülke daha bütüncül bir
yönetime kavuşturmak
isteniyorsa, merkezi
idareyi planlama
ve denetleme
fonksiyonlarıyla
güçlendirmek, yürütme
işini şehre ve yerele
bırakmak çok daha
doğru bir tercih olur.
Dr. Hasan TAŞÇI: Başkanım sizin
bu konuda bir çalışmanız var mı?
Mehmet ÖZHASEKİ: Bakın vatandaş bu yasanın ne getirip götüreceğinin farkında. Kanun çıktığında, seçimleri etkileyeceği için
çalışma arkadaşlarımla birlikte
tüm ilçe ve beldelere gittik. Buraların Esnaf odaları, ticaret odaları,
berberler odası falan hepsini topladık. Partilerin temsilcilerini ve başkanlarını da çağırdık. Köylerden

muhtarlar ve ileri gelenler de bu
toplantılarda bulundular. Onlara
şunları anlatmaya çalıştım. Yeni
bir yasa çıktı. Bu seçimden sonra
uygulamaya girecek. Yasa şunları getiriyor. Bu getirdiklerinin yanısıra size ufak tefek mali yükler
gelebilir. Söylediklerime itiraz etmediler. Niye etmediler. Bizde bir
söz vardır Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye. Bu yasa ile
kaz geliyor ama tavuk da götürmüyor. Tavuğun yumurtasından bir
kaç tanesini istiyor sadece. Vatandaş bunun böyle olacağını biliyor.
Nasıl biliyor? Şöyle. Bu yasadan
önce, beş altı yıl önce yine bir yasa çıkmıştı. Adına hinterlant yasası demiştik. Bu yasa ile yakın çevre
ilçeler Büyükşehir sınırlarına dahil
edilmişti. O dönemde kapanacak
belde belediye başkanlarının ve
büyükşehire katılacak ilçe belediye
başkanlarının başını çektiği bir itirazcılar grubu oluşmuştu. Bu yasa
beldenizi ve ilçenizi soyup soğana
çevirecek. Sizin arsalarınıza el koyacaklar. Suyunuz, emlak verginiz
artacak. Mahvoldunuz, yok oldunuz. Tarihe mal olmuş isminiz değişecek... Daha neler neler anlattılar. Bu anlatımdan etkilenenler
oldu. Ama vatandaş bu yeni durumun nasıl bir sonuç doğuracağını
da kıyıdan köşeden izledi. Sonuçta
felaket tellallarının dediği olmadı.
İlçe ve beldeler beş yılda aldıkları
hizmeti eski hali ile devam etselerdi elli yılda alamazlardı. Bu belde ve ilçelerde bir hareketlilik, bir
kalkınma, bir şehirleşme dönemi
başladı ve çok kısa bir sürede, bu ilçe ve beldeler Büyükşehir kalitesinde bir hizmetle buluşmuş oldu. Bu
durumu çevre ilçe ve köylerde yaşayanlar bizzat gözleri ile gördükleri için, biz de bunlar gibi büyükşehire bağlansak diye iç geçirmeye

2014-5

DOSYA TOPLANTISI

‹ 84 85 ›

başladılar. İlk hinterlant yasası verimsiz olsaydı, hükümetimiz bu
ikinci adımı atabilir miydi? Öncekinde başarılı olunduğunu gördüğü için bu adımı attı. Bence de çok
isabetli bir adım atmış oldu. Dolayısıyla bu yasa çıktığı günlerde muhalefetten bir Kayseri milletvekili “bu yasa Türkiye’nin bölünmesi
yasasıdır. Bu yasa çıkarsa iç savaş
çıkar” diye karşı çıkmasına rağmen
onun bu endişesine hak veren bir
Allah’ın kulu çıkmadı. Bu yasanın
bölmeye değil büyütmeye yönelik
teknik bir düzenleme olduğunu yaşayarak görmüştü vatandaş. Hatta
bu yasa ile ilgili değerlendirmelerini vatandaşlarımız “Allah bize zengin bir ortak gönderiyor” diye değerlendirdiler. Aynen böyle olacak.
Size bir zengin ortak geliyor, bu ortak bizim işimizi çözecek, sıkıntılarımızı giderecek hem mali, hem de
tecrübi birikim ve imkanlara sahip.
Bir hemşehrimiz bu durumu şöyle açıkladı: “Benim küçük bir bakkal dükkanım var. Yanıma da bir
market geldi. Bu market beni bitirecek güçte. Ben bunu biliyorum.
Market bir ağa nihayetinde, ucuz
satıyor, her çeşit ürün var. İnsanlar
oraya gidiyor. Benim bakkal sinek
avlıyor. Komşum bile, akrabam bile bana değil markete gidiyor. Durum bu haldeyken market sahibi
geliyor ve bana diyor ki, “arkadaş
ben sana kıyamadım. Gel şu aradaki duvarı yıkalım. Katıl buraya,
sana da marketten bir hisse vereyim. Mallarını bu market bünyesinde sat, nafakanı temin et. Böyle yaparsan daha iyiye gidersin
dese,” ben bir bakkal olarak bunu
kabul etmeyeyim mi? Ben deli miyim? Büyükşehir belediyesini biz
biliyoruz, diyor. Bütçesini, ekibini
biz biliyoruz. Bu yüzden arkadaş
siz gelin.”

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Büyükşehir standardı geliyor kasaba
ve köylere. Benim doğup büyüdüğüm Erkilet kasabasında, eskiden
belde belediyesi vardı. O zaman da
asfalt yapılıyordu, şimdi de yapılıyor. Vatandaş iki asfalt arasındaki
farkı görüyor. “Başkanım büyükşehrin standardı geldi” diyorlar.
Çünkü asfaltın, yolun, parkın kalitesi değişti.
Mehmet ÖZHASEKİ: Geçtiğimiz
günlerde ekip olarak bir değerlendirme yaptık. Yasa çıkalı yaklaşık
bir yıl oldu. Yasa çıktığı andan itibaren biz uygulamayı beklemeden
harekete geçtik. Her bir ilçemize
en az beş kez gitmişim. Seçim öncesinde, seçim sonrasında, program yaparken şimdi de temel
atmalara gidiyoruz. O konuştuklarımızı, vaadettiklerimizi bir bir
gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlar bize şunu söylüyorlar, sizden önceki
görevliler beldemize, ilçemize bir
kez bile gelmemişlerdi. Siz ise bu
kadar kısa bir zamanda bir kaç kez
hem de her gelişinizde heybeniz
dolu olarak geliyorsunuz. Aradaki
farka bakın. Biz orada haliyle halka
en yakın birimleriz. İnsanlardan
oy istiyoruz nihayetinde. Söz veriyoruz ve karşılığında oy istiyoruz.
İki gün sonra yine karşılarına varıp
hesap vereceğiz. Türkiye’de seçimler bitmiyor ki. Son bir sene içinde iki seçim vardı. Altı ay sonra yine var. Her bir seferinde insanların
önüne çıkıyoruz.
Dr. Hasan TAŞÇI: Başkanım, bu
durum size yeni fonksiyonlar yükledi. Mesela siz artık Kayseri’nin

Bursa

hayvancılığını, tarımını bir şekilde şehre entegre edecek programlar da yapmak zorundasınız. Ekonomik yapınızı düşünürken bütün
bunları da hesaba katmak zorundasınız. Bu sizin vizyonunuzu değiştirdi mi?

Büyükşehir standardı
geliyor kasaba ve
köylere. Benim doğup
büyüdüğüm Erkilet
kasabasında, eskiden
belde belediyesi vardı.
O zaman da asfalt
yapılıyordu, şimdi de
yapılıyor. Vatandaş iki
asfalt arasındaki farkı
görüyor. “Başkanım
büyükşehrin standardı
geldi” diyorlar.
Mehmet ÖZHASEKİ: Hayır. Değiştirmedi. Çünkü biz 2009 yılında Ufuktaki Kayseri konulu bir sunum yapmış, Kayseri’nin gelecek
vizyonunu bu sunumla hemşehrilerimizle paylaşmıştık. Bizim bu
sunumda ele aldığımız konular ve
varmak istediğimiz hedefler noktasında bu yeni yasa bizim elimizi oldukça güçlendirdi. Bize yeni
imkanlar sundu. Verdiğiniz örnek
üzerinden gidecek olursak. Kayseri’yi tarım ve hayvancılık alanında
bölgenin merkezi yapacağız. Bunun için şu çalışmaların yapılması gerekir, diye projelerden bahsetmiştik. Ancak bunları yapabilmek
için gerekli araziye de sahip değildik. Bu yasa işte bize bu konuda
müthiş imkan veriyor. Kayseri ve
hayvancılık ne münasebet diye soranlar olabilir. Hayvancılık dendiğinde daha çok doğu illerimiz akla geliyor. Kayseri hayvancılıkta da
iddialı olmak durumunda. Biliyorsunuz Kayseri pastırma ve sucuğu ile Türkiye ve hatta dünya çapında bir yer edinmiş. Bu konuda
asırlar gerisine giden bir tecrübesi
var. Pastırma ve sucuğun tek ham

maddesi var o da sığır eti. O halde
bize çokça sığır beslemek düşüyor.
Kayserinin iki büyük akarsuyu var.
Kızılırmak ve Zamantı. Yamula Barajı, Bahçecik barajı var bu ırmaklar üzerinde. Bu barajlarda, kaynak
yerlerinde alabalık yetiştiriciliği
yapıyoruz. ihraç ediyoruz. Kayseri tavukçuluk alanında da Türkiye’de önde olan bir şehir. Yumurta üretiminin önemli bir kısmını
Kayseri yapıyor. Yeşilhisar ovası
gibi, Çukurova’ya denk olabilecek
büyük bir ovamız var. Uzun yayla
atları meşhur. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Şimdi biz tüm bu
imkanlara yeni imkanlar, yeni tesisler katmak, hayvancılıkta çağı
yakalamak durumundayız. Bu konuda kim öncü olacak. Elbette biz.
Biz tüm bunları vizyonumuza koymuştuk ama yerimiz ve yetkimiz
dardı. Bu yasa hem yerimizi hem
de yetkimizi genişletti. Buyur yap
dedi bir bakıma. Biz de yapacağız
tabi ki merkezi bürokrasi burada
da o bildik kıskançlık durumlarına düşmezse. Hayvancılığa yönelik
organize sanayi bölgesi oluşturacağız. Kent merkezinde ve civarında kalarak bu adımları atmamız
mümkün değil. Kentli hayvan kokusu istemiyor. Bu tesislerin kendisinin kıyısında köşesinde yapılmasına karşı. Eskiden yapılmış, o
zamanlar şehir dışında olan kesimhaneler, pastırma ve sucuk atölye
ve tesisleri, ahırlar ve çiftlikler şehirleşmenin çevreye yayılması ile
birlikte artık şehrin göbeği sayılabilecek bir bölgede kalmış oluyorlar. Vatandaşlar bu durumdan rahatsız. Bunların yeni yerlerine
taşınmasını istiyorlar. Bu genişleme ile birlikte daha rahat planlama
yapma imkanı kazanmış olduk.
Çevre ilçeler ve köyler bu türden
tesisleri bizim ilçemize, bizim beldemize yapın diye gayret gösteriyorlar. Onlar ilçelerinde kalmak ve
geçimlerini buralarda temin etmek
istiyorlar. Bildikleri bir iş. Buradan
ekmek kazanmak istiyorlar. Bizim
şehrin göbeğinde kalmış bir şeker
fabrikamız var. Fabrika yer arıyor.
İlçeler bu fabrika bizim sınırlarımız
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kur. Kim gelecek, kim gidecek oralara. Biz buradan ayrılmayız. Eski
yapıyı ıslah edelim üzerine yeni yapıyı inşa edelim, demişler. Bu anlayış neye mal olmuş. Tarih kıyımına, miras yıkımına.

Ankara

Dr. Hasan TAŞÇI: Evet, hocam
biraz da şehrin geleceğini konuşalım. Şehri yönetmenin geleceğini
konuşalım.

içinde inşa edilsin diye bir yarış
içindeler. Şehir ise Şeker fabrikasını burnunun dibinde olmasından
rahatsız. Şehirli Ne hayvancılığı istiyor ne şeker fabrikasını istiyor.
Şehirli isli, kirli işleri istemiyor. Bu
bakış açısı bizim elimizi rahatlatıyor. Alan memnun satan memnun
durumu. Planlama açısından da
doğru bir şey bu. Şehri bütüncül
olarak anlayıp ve planlama konusunda bekli de çok verimli bir yasa
olarak önümüze geldi. Bu yasa Şehirleri ayağa kaldıracak, depar yaptıracak en önemli proje ve yasa.

Vatandaşlar bize şunu
söylüyorlar, sizden
önceki görevliler
beldemize, ilçemize bir
kez bile gelmemişlerdi.
Siz ise bu kadar kısa bir
zamanda bir kaç kez
hem de her gelişinizde
heybeniz dolu
olarak geliyorsunuz.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Şehirde pancar üretilmiyor, fakat
fabrika şehrin içinde kaldı. Nerede
üretiliyorsa fabrikayı oraya götürülür. Pastırma işlikleri şehrin içinde
kaldı. Hayvancılığın en yoğun olduğu bölgelere taşınabilir.
Dr. Hasan TAŞÇI: Özellikle büyükşehirler için düşünürsek.

İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler için şehir yönetimi, ulaşım ve
imara kilitlenmiş durumda bir yerde. Sorunların temel kaynağı bu.
Buraları yönetenler vizyon meselesini gündeme alamıyorlar. Acil
çözülmesi gereken problemler var.
Bu durum şehrin yönetimine bütüncül bakmada bir engel midir?
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Geçen Mimar Sinan Organize Sanayi
Bölgesi’ne gittim. Çevre yolu üzerinde, yola çok yakın binalar yapıldığını gördüm başkanım. Belde
belediyesi zamanında planlanmış
olmalı. Çevre yollarının üzerine
yüksek bina yapmamak lazım. Bu
bir planlama hatası. Hem sağlık bakımından iyi değil. Hem de o yolun
genişleme ihtimali var. Uluslar arası bir yol orası. Bugün üç şerit ama
yarın yetmeyebilir.
Mehmet ÖZHASEKİ: 1985’te yapılmış planlamalar onlar. Şu andaki uygulamalar onların açığa çıkmasıdır. Kayseri’ye ilk kez şehir
plancıları geldiğinde şehir meclisine şu tavsiyede bulunmuşlar; “Eski şehre dokunmayın. Biz size yeni
bir şehir planlayalım.” Bu tavsiyede
bulunanlar arasında Almanya’dan,
İstanbul’dan gelenler var. 1940’lı
yıllar. Buralar restore edilir. Tarihi dokuyu korursanız, turizme açılır falan filan demişler. Ama şehrin eşrafı bu fikre sıcak bakmamış,
karşı çıkmış. Demişler ki; Akıl var
mantık var. Şu şehrin göbeğini bırakıp, affedersiniz bizde bir tabir
var “ta itin öldüğü yere” yeni şehir

M. Tevfik GÖKSU: Şehir yönetimi
ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel tüm saikleri itibariyle çok yönlü, çok boyutlu bir olgudur. Şehir
yönetimi bugün geldiğimiz nokta
itibariyle mevzuatlar, kanun ve yönetmeliklerin ötesinde bir paradigmayı biz modern insanlara zorunlu
kılmaktadır. Şehirleri yönetenlerin
eğer bir şehir tasavvuru varsa, şehir
tahayyülleri varsa o vakit şehir ideal bir statüye doğru yürüme trendine giriyor. Çok temel bir felsefi
durumdur bu bahsettiğim. Şehirler üzerinde yaşanılan değil, içinde
yaşanılan mekânlardır. Eğer şehre
gönlünüzü vermezseniz şehir de
size esrarını açmıyor. Şehirle küskün kalıyorsunuz. Bunun için önce
şehre gönül vermeli ki şehir de esrarını açsın. Bu anlamda şehri kurgulayanların, şehri tasarlayanların
yani şehri yönetenlerin, yönetim
tarzlarını bazı temel hassasiyetler
çerçevesinde belirlemesi gerekiyor.
Büyük şehirleri inşa edecek yönetim anlayışının bu hassasiyetlerde saklı olduğu inancındayım. Şehir ve yönetim kavramlarına dair
konuşurken bir önceliği dile getirmeli. Korunması gereken ya da ihlal edilmemesi gereken ilk hakkın
şehrin coğrafi, topoğrafik ve ekolojik yapısı olduğu inancındayım.
Bu yapının dinamiklerinin göz ardı
edilmesi, tabiatının değiştirilmesi
veya tahrip edilmesi uzun vadede
hesabını şehirlinin ödemek zorunda kalacağı sorunları ortaya çıkaracaktır. Tabiatın, iklim şartlarının,
ekolojik çevredeki diğer canlıların
varlığını dikkate almak ve mekânı
bunlara göre oluşturmak şehrin en
temel hakkıdır ve insanın bu hakka saygı göstermesi zorunluluktur.
Şehir bunu bizden beklemektedir.

Şehrin mekânsal ve sosyal bir doku
olarak bizatihi kendisinin en temel
haklarından birisi de, hak ettiği şekilde, yani liyakatla yönetilmesidir. Bunun için ülkenin sorunlarına çözüm üretmekle yükümlü olan
biz siyasetçilere düşen ödev şehrin
hak ettiği yönetici adaylarını tespit etmek, şehirliye düşen ise hak
edenleri seçmesidir. Yapılacak yanlış bir seçimin yukarıda sıralamaya
çalıştığım kriterlerin hepsinin üzerinde tahribata yol açabileceğinin
ise asla unutulmaması gerekir.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Şehir yönetmenin geleceğinde park,
bahçe, su, kanal ve benzeri altyapı yapmak büyük belediyecilik sayılmayacak. Kültürel değerlerin ve
doğal çevrenin korunması gibi manevi değerler, daha önemli olacak.
Kentin imajı olan kültür ve çevre
değerleri korunacak. Van gölü öldükten sonra Van olur mu? Erciyes öldükten sonra Kayseri’den iz
kalır mı? Boğaz olmadan İstanbul
kalır mı?
Dr. Hasan TAŞÇI: Olmaz da hocam ama bir yerde insanlar zaruri
ihtiyaçlarını karşılamakta çok çok
sıkıntı içindeyse mesela bizim orada olduğu gibi. Ciddi imar problemleri varsa, yapı stoğunda ciddi
problemler varsa bunları çözmeden üzerine bu dediğiniz hayalleri
bina edemiyoruz. Bu nasıl olacak?

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Her
şehrin sorunu ve imkanı aynı değil. Ama en azından imkan olan
yerde, imkanları bu yönde kullanılmalı. Artık kent kültürü ve kimliği çok önemli. Doğal zenginliklerin
ve doğal çevresinin, bu kimliğin
oluşmasında etkili. Halkın beslenme geleneği, yemekler, giyinme
tabiatla ilişkilidir. Kültür değerlerinin içinde tarihi yapılar ve geleneksel mimari önemli olmakla beraber, son yıllarda her türlü kültür
değerleri kıymetli hale geldi. Kastamonu bölgesi geleneksel kültürüyle öne çıkıyor. Bu günlerde
Sinop hakkında bol haber var basında televizyonda. Sinop gidilmeyen bir yer olduğu için bakir bir yer
olduğu için kıymetli şimdi. Kastamonu’ya senede birkaç kez gidiyorum. Kastamonululara “siz çok
şanslı bir şehirsiniz, iyi ki gelişmemişsiniz” diyorum. Kastamonu bir
klasik Batı Karadeniz şehri olarak
varlığını korumuş. Kayseri’ye senede yüz fabrika yapılır. Ama 25
adet eski evimiz var. Başkan bu evleri restore ettirmek için 10 senedir uğraşıyor. Eski evleri restore etmek ve bir hizmete tahsis ederek
ayakta tutmak nerdeyse fabrika
yapmaktan daha zor.
Mehmet ÖZHASEKİ: Öyle tabi. Yani illaki de Türkiye’deki şehirlerin kalkınması için modern

binalarla donatılması, eskinin yok
edilmesi gerekmiyor ki. Bir kısım
şehirlerimizin, geleneksel dokusu
hala ayakta kalmış şehirlerimizin
bu değerleri açığa çıkararak kalkınması, cazibe merkezi olması mümkün. Kalkınmak için kadim olanın
tahrip edilmesi gibi yanlış bir anlayış sadece bizde var gibime geliyor.
Tarihi Kentler birliği çalışmaları
ile bu konuda bir zihniyet değişimi yapmaya çalıştı, belli oranda da
başarılı oldu. Ak Parti yerel yönetimler bildirgesinde bu konuların
altını kalın çizgilerle çizdi. Burada
bir zihniyet devrimi yaşıyoruz desek abartmış olmayız. Söz buraya
gelmişken bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum: Bizim gibi büyüme trendini yakalamış, alt
sorunlarını çözmüş, altyapısını
tamamlamış, üst yapıda diğer şehirleri kıskandıracak bir konuma
gelmiş şehirlerin ne yapması gerekiyor. Yaptıkları ile tatmin olup,
övünmesi mi gerekiyor yoksa bu
hıza yeni bir boyut, yeni bir derinlik katarak sınıf atlaması mı gerekiyor. Elbette ikincisi. Bu tespitten
hareketle şöyle bir çalışma yaptık.
Bize düşen bundan sonra şehrimizin Geleceğini inşa etmektir. Güzel
de, Bir belediye, tek başına şehrin
geleceğini nasıl inşa edecek? Bu oldukça iddialı ve altından kalkılması zor bir hedef değil mi? Şehirler
de insanlar gibi hayal ederler, rüya görürler geleceklerine dair. Biz
de yeni hayaller, yeni hedefler koyalım önümüze. Şehrimizi bu hedefler ve hayaller doğrultusunda
mobilize edelim. Bu hedefler şehrin adeta anayasası olsun. Herkes
bu hedeflere kilitlensin, istedik.
Uzun çalışmalar, geceler boyu müzakereler sonunda on başlık altında şehrimize yeni hedefler koyduk.
Eğitimde nasıl merkez oluruz, Kültür ve turizmde nasıl cazibe merkezi oluruz, Sağlıkta, tarım ve
hayvancılıkta, ticaret ve sanayide
nasıl merkezi bir konum elde ederiz, sporda nereye kadar gidebiliriz? Tüm bunları yapabilmek için
neler gerekiyor? Altını çizdiğimizde devasa bir tablo ile karşılaştık.
Yapılacak onca iş var ve hiçbiri de
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belediyelerin sorumluluk alanında değil. Kanunda kitapta yeri yok.
Turizm konusu mesela. Bu konuda Kayseri’yi cazip kılacak neyimiz
var dedik. Tarihi eserse, başka illerde de var. Tabiat güzelliği ise başka
yerlerde de var. Ama Erciyes dağı
gibi bir dağ her yerde yok. O zaman
biz turizm alanında Erciyes ile bir
fark oluşturabiliriz dedik. Kayak ve
Kış turizm merkezi yaparsak, Kayseri bu alanda bir numara olur. Nasıl Antalya deniz, sahil turizminde
bir numaraysa Kayseri de kış turizminde aynı başarıyı yakalayabilir. Üstelik Türkiye’de adı anılmaya
değer bir kayak merkezi de yok. Bu
konuda biz öncü olabiliriz dedik.
Ama kayak merkezi yapmak bizim
işimiz değil ki. Uzun uğraşlar verdikten sonra bürokrasi hazretlerini
tuş ettik. Erciyes Dağının belli bir
bölümünü belediye bünyesine kattık. Dünyaca tanınmış uzmanlar
getirerek, dünya standartlarında
bir kış merkezi planladık. Ve başladık bu plan ve projeyi uygulamaya. Şu ana kadar 150 milyon euro
harcadım bu projeye. 100 km’den
fazla kayak pisti açıldı. Müthiş bir
kayak merkezi oluştu. Avusturya’da eğer kış merkezlerinden bir
sezonda 44 milyar euroluk bir gelir elde ediliyorsa, 3.000 metreden
fazla 100 den fazla dağı olan Türkiye’nin bir an önce bu alana el atması ve kış sporlarını devlet politikası ve ekonomik bir sektör haline
getirmesi gerekmez mi? Turizmde ortaya koyduğumuz yaklaşımı
eğitimde de ortaya koyduk. Kayseri bir zamanlar makam-ı ulema
olmuş bir şehir. Bu kimliğine yeniden kavuşması için neler yapabiliriz? Bir devlet üniversitemiz
var. İki de vakıf üniversite kurmak
için harekete geçmiş. Biz de ikinci
bir devlet üniversitesi kurmak için
yola çıkmışız. Devletten beş kuruş
istemiyoruz. Bu üç üniversite de
hayırseverler tarafından finanse
edilecek. Her biri farklı özellikleri
ile temayüz edecek. Birbirine rakip
olmayacak, biri diğerinin eksiğini
tamamlayacak. İkinci devlet üniversitesi farklı bir misyon yüklenecek. Yabancı dilde eğitim yapmalı,

Amerika’daki Avrupa’daki üniversitelerle ilişki kurmalı. Yurtdışından
hoca da getirmeli öğrenci de kabul
etmeli. Güzel de belediye bu projenin neresinde? Belediye bunu nasıl
yapacak? Kolları sıvadık. İlk başvuru dilekçesini biz yazdık. Vakıf
üniversitelerinin önüne düştük, tıkandıkları yerlerde yol açıcı olduk.
Hayırseverleri buldum. Devletten bu şartlarda izin aldım zaten.
Dilekçede şu ifadelere yer verdik:
Arsamız hazır. Altyapısını belediye olarak biz yapacağız. Binaların
hepsini de hayırseverler yapacak.
Lütfen bize devlet üniversitesi kurma izni verin. Belediye başkanlığı
değil de şehir yöneticiliği yapıyorsanız bu işlere gireceksiniz. Omuz
vereceksiniz. Risk üstleneceksiniz.
Gelişme ve kalkınmanın bir bedeli varsa o bedeli ödemeyi göze alacaksınız. Gerekirse mahkemeleri
arşınlayacaksınız. Muhalefetin en
acımasız ve absürt eleştirilerine tahammül edeceksiniz.

Genel olarak
gördüğümüz şu ki, uzun
vadede şehirler daha
çok öne çıkacaklar. Öne
çıkan şehirler arasında
rekabet söz konusu
olacak. Bir şehir eğer
kendisine doğru bir
misyon seçememişse
ve bunun üzerinden
bir rekabet potansiyeli
geliştirememişse, o
şehrin yaşayabilir olması
ihtimali de zayıflıyor.
Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Bu
çok önemli. O şehir kendisine nasıl bir gelecek tasavvur ediyor? Bu
gelecek, afaki bir şekilde kuru bir
hayalle tanımlanamaz. O şehrin
sahip olduğu potansiyeli, imkanlarını, üretme gücü ve kapasitesini
görerek bir gelecek tasavvur etmek
lazım. Sadece bu değil. Aynı zamanda o şehrin insan kaynaklarını
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ve liderliğini yapan kişilerin girişim kabiliyetleri ve geleceğe dair
beklentilerini görerek hareket etmek lazım. Bir gelecek tasavvuru,
serbestçe ve şehrin kaynak ve kabiliyetlerinden bağımsız ortaya çıkamaz. Ama genel olarak gördüğümüz şu ki, uzun vadede şehirler
daha çok öne çıkacaklar. Öne çıkan
şehirler arasında rekabet söz konusu olacak. Bir şehir eğer kendisine
doğru bir misyon seçememişse ve
bunun üzerinden bir rekabet potansiyeli geliştirememişse, o şehrin yaşayabilir olması ihtimali de
zayıflıyor.
Dr. Hasan TAŞÇI: Yönetimin de
buna göre kendini konumlandırması lazım. Şehri yönetenler tasavvura göre yönetmeli.
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE: Şehirli kültürümüz geliştikçe, şehri
yönetmek, alt yapıyı, ulaşımı, günlük ihtiyaçları karşılamanın ötesinde bir kavrama dönüşüyor.
M. Tevfik GÖKSU: Hocam, 1994
öncesine kadar şehirlerimiz yönetilen şehirler değildi ki. Yani yönetilmiyordu şehirlerimiz. Halk bir
yere gidiyor ve kendi şehrini kuruyordu. Sonra da devlet yolu, alt yapıyı, sistemi v.s. götürüyordu. Yani
devlet halktan sonra giden bir mekanizmaydı. 1994’ten sonra mesela İstanbul’un yönetilebilir bir şehir
olduğunu görmeye başladık. Bu
dönüşüm 1994’ten sonra başladı.
Şehirleri artık devlet, belediye yönetmeye başladı. Şehrin büyümesi
ve şehrin gelişimi kontrol altında
bir sürece bağlandı böylelikle…
Dr. Hasan TAŞÇI: Çok önemli
şeylerin dile getirildiği bir toplantı icra ettik. Umuyorum ki okuyucularımız da aynı şekilde istifade
edeceklerdir. Anlıyorum ki bundan
sonra artık “belediye yönetimi”nden değil, “şehir yönetimi”nden
bahsetmek zorundayız.
Katılımınız için hepinize teşekkür
ediyorum.

Tanzimat Dönemi
Osmanlı İdari Yapılanmasında

ŞEHİR YÖNETİMİ

Dr. Mehmet GÜNEŞ
Osmanlı Arşivi Personeli
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Osmanlı yerel idaresinin asıl köklü değişikliğe maruz kaldığı
dönem Tanzimat Fermanı ile birlikte başladı. Ülkede mali,
askeri ve sosyal konulara dair radikal kararları beyan eden
bu fermanın ilanından sonra kent idaresiyle ilgili de köklü
düzenlemeler yapıldı.

Giriş
smanlı kenti, klasik
dönemde esas itibariyle eyaletin başındaki beylerbeyi,
sancağın başındaki
sancakbeyi ve kazanın başındaki kadı üçlüsü tarafından idare edilen bir mekân olarak
tarif edilebilir. Diğer iki idareciye
göre daha farklı bir konumda bulunan kadı, hem bir mahalli idareci hem yargıç hem de bir nevi belediye reisidir. Bir de bu üçlünün ve
genel hiyerarşinin dışında bulunan
mutasarrıf ve mütesellim ile yine
mahalli idarede son derece etkin
olan âyan denilen eşraf mevcuttur.

O

Klasik Osmanlı mahalli idaresinin değişime uğraması II. Mahmud’un son yıllarına denk gelse de
asıl olarak değişim, Tanzimat Fermanı’nın ilanını takip eden süreçte oldu. İlk başarısız deneyimlerin
ardından girişilen faaliyetler, günümüzün mülki idari hiyerarşisini
oluşturan yapılanmanın temelleri
haline geldi. Eyalet, sancak, kaza,
köy ve mahalle yapısı bu tarihten
sonra sistematik bir hal aldı ve ilerleyen yıllarda zaman zaman yapılan düzenlemelerle bu yapı daha da

yerine otururken, 1864’te yayımlanan nizamnamelerle birlikte artık
son şeklini almaya başladı. Bundan
sonra yapılacak olan işler ise bu nizamnamelerin uygulanması ve tadil edilmesi kabilinden çalışmalar
olacaktı.
Bu çalışmada Osmanlı’nın sosyal
ve beledi yapısından ziyade mülki idaresi ele alınmaktadır. Metin
içerisinde yeri geldiğinde belediye teşkilatına kısaca değinilse de
konunun asıl temelini mülki idare
ve bu konuda yaşanan gelişmeler
oluşturmaktadır.

Klasik Dönem
Osmanlı Şehir İdaresi
Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldaki
yenileşme hareketleri öncesindeki döneminde mahalli düzeyde en
üst idari birim eyaletlerdi. Bu eyaletlerin mülki, mali ve askeri idaresinden beylerbeyi unvanına sahip
kişiler sorumlu durumdalardı. Eyaletlerin bir alt birimi olan sancaklarda ise idareci olarak sancakbeyi
denilen zümreler mevcuttu. Sancakbeyi, mülki idareci olmanın yanı sıra idare bölgesindeki sipahiler

ile zaimlerin de komutanıydı. Bu
bağlamda görevleri, maiyetindeki
insanlarla birlikte seferlere katılmak ve halkın huzuru için düzen
ve asayişi sağlamaktı. Sancak biriminin dışında bulunan kaza ise üst

II. Mahmud

Yeniçeri
Tasviri

idari birimlere bağlı olmak yerine
doğrudan merkeze bağlıydı ve kadı
tarafından idare edilirdi. Aslen hukuki kimliği bulunan kadılar, yargılama görevlerinin yanı sıra idareye,
ekonomiye ve sosyal hayata dair
geniş yetkilere sahiplerdi.

Şehir idaresiyle ilgili
ilk düzenlemeler II.
Mahmud döneminde
görülmeye başlandı.
Bu noktada ilk önemli
düzenleme, 1826’da
yeniçeri ocağının
kaldırılmasını
müteakiben gerçekleşti.
Bu hiyerarşik sıralamanın ötesinde uygulamalar da sıkça görülürdü. Bu cümleden olarak devlet, 17.
yüzyıldan itibaren vezirlere valilik
veremediği zaman geçimlerini sağlamaları için onlara bir veya birkaç
sancağın yönetimini tahsis ederdi.
Mutasarrıf olarak adlandırılan bu
kişilerden bazıları, görev mahalline
gitmeyip yerlerine müsellim denilen vekiller tayin ederek ilgili yerleri idare ederlerdi. Yine mahalli idarede, 17. yüzyıldan itibaren idari
yetkilerle donatılmış olan muhassıllar bulunurdu. Bu kişiler, sancakların gelirlerini tahsil etmenin
yanı sıra idaresini de yürütürlerdi.
Buraya kadar açıklanan idareciler, bir şekilde devletin tayin ettiği memur statüsündeki kişilerdi.
Bir de bunların dışında farklı bir

kategoride ele alınması gereken ve
aslında bir memur hüviyeti de taşımayan; ancak klasik dönem itibariyle mahalli düzeyde devlet işlerinin icrasına yardımcı olan ve
devlet ile halk arasında ilişkiyi sağlayan yerel eşraf olarak nitelendirilebilecek âyanlar mevcuttu. Devletin birçok işinde görev alan, bu
şekilde zamanla çok fazla güç kazanan ve bu yönüyle devlet için
bir tehlike olarak görülen bu zümreyi kaldırmak için çalışmalar yürütülmeye başlandı. Özellikle II.
Mahmud, âyanları kaldırmak için
çalıştı; nihayetinde Tanzimat döneminde resmi âyanlık kurumu ilga edilebildi.

Klasik İdari Yapıdan
Kopuş ve Yeni
Düzenlemeler
Yukarıda anlatıldığı şekilde devam
eden ve ufak tefek bazı düzenlemeler dışında yapısı pek değişime uğramayan şehir idaresiyle ilgili ilk düzenlemeler II. Mahmud
döneminde görülmeye başlandı.
Bu noktada ilk önemli düzenleme,
1826’da yeniçeri ocağının kaldırılmasını müteakiben gerçekleşti. Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra
meydana gelen yeni sosyal ortamda düzeni ve asayişi sağlamak üzere bazı yenilikler yapılmasına ihtiyaç duyuldu. Bu yolda ilk adım,
1829 yılında İstanbul’da muhtarlık teşkilatının kurulmasıyla birlikte atıldı. Eskiden beri köy ve
mahallelerde hem dini bir görevli
hem de idareci durumunda bulunan imamların yanına muhtarlar
da verilerek işler, daha kontrollü
bir şekilde yürütülmeye çalışıldı.
Akabinde yeni usul, 1833-34 tarihinden itibaren ülke geneline de
yaygınlaştırıldı. Hem de muhtarlar
bir değil, evvel ve sâni olarak iki kişiydi. Gayrimüslim yerleşim birimlerinde ise muhtar atama işi, ileriki
bir zamana bırakıldı.
Osmanlı yerel idaresinin asıl köklü değişikliğe maruz kaldığı dönem
Tanzimat Fermanı ile birlikte başladı. Ülkede mali, askeri ve sosyal konulara dair radikal kararları

beyan eden bu fermanın ilanından
sonra kent idaresiyle ilgili de köklü düzenlemeler yapıldı. Yeni sistemin özellikle mali ayağını taşrada
icra etmek üzere muhassıl adlı devlet görevlileri tayin edildi ve bunlar
aracılığıyla verginin tahsili işlemleri yürütüldü. Muhassıllara işlerinde yardımcı olmak üzere, 1840
tarihli bir talimatnameyle birlikte
sancak merkezlerinde muhassıllık
meclisi (büyük meclis) ve daha küçük yerlerde küçük meclisler teşkil
edilmesine karar verildi ve akabinde üyeleri seçimle belirlenmek suretiyle söz konusu meclisler teşkil
edildi.
Ne var ki bu kısa süre içerisinde ilk
girişimden olumsuz netice alınınca muhassıllık usulü kaldırılarak
1842 yılında yeni bir şehir yapılanmasına gidildi. Bu bağlamda günümüzdeki idari yapının da temelini
teşkil eden hiyerarşik düzen tesis
edildi. Buna göre eyaletleri valiler,
sancakları kaymakamlar, kazaları
ise müdürler idare edeceklerdi.
Muhassıllık uygulaması ilga edilse
de onlarla aynı süreçte teşkil edilen
büyük meclisler, varlıklarını devam
ettirdiler. Ancak isimlerinde ve yapılarında ufak değişikliklere gidildi.
Öncellikle adları memleket meclisi
olarak değiştirildi, görev alanları
da yeni hiyerarşiye göre düzenlendi. Sancak merkezlerinde kaymakamların, eyalet merkezlerinde ise
valilerin başkanlık ettiği memleket
meclisleri; vergilerin toplanması,
gelir giderlerin takibi, güvenliğin
temini, idarecilerin denetlenmesi
ile sağlık, eğitim ve bayındırlık gibi
konularda kararlar alırlardı. Meclisler, yönetimin çeşitli kademelerindeki görevlilerle halk arasındaki anlaşmazlıkları da muhakeme
ederlerdi. Ayrıca idarecileri denetleme, vergi gelirlerinin toplanmasını sağlama; kaymakam, kaza müdürü ve defterdarların tuttukları
aylık ve yıllık gelir gider defterlerini inceleme yetkisine sahiplerdi.
Mamafih bu meclislerin kuruluş ve
işleyişinde görülen zaaflar, zamanla bu konuda yeni bir düzenleme
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Mithat Paşa

yapılmasını gerekli kıldı. Bu doğrultuda 1849/1265 tarihinde bir
talimatname yayımlandı. Bu talimatla eyalet, sancak, kaza ve köy
idaresi yeniden düzenlendi ve her
kademedeki yöneticilerin görevleri ayrıntısıyla ortaya konuldu. Bu
düzenleme doğrultusunda eyalette memleket meclislerine meclis-i
kebir (büyük meclis), sancaktaki
meclislere de küçük meclis denildi.
İzleyen süreçte meclisler ülke çapında teşkil edilmeye başlandı.
Mahalli idareyle ilgili düzenlemeler bundan sonra da devam etti.
28 Kasım 1852 tarihinde şehir idaresini tertip eden bir ferman daha
yayımlandı. Bu fermanla birlikte
artık valiler, idare meclisleriyle istişare etmeden bir iş yapamaz hale
geldiler. Valilerin bunun dışındaki
bazı yetkileri de askeri kumandanlar ve defterdarlar tarafından kısıtlanıyordu. Bu kadar kısıtlamaya
rağmen yine de valilere muhassıl,
mal müdürü, meclis üyeleri ile zabıtayı ve bunların reislerini azletme yetkisi verilmekteydi. Konuyu
farklı değerlendiren başka bir tarihçi ise bu fermanla birlikte memurlar ile alt birimler üzerinde valilerin yetki ve güçlerinin daha da
fazla arttırıldığını belirtmektedir.
İstenilen neticeler alınamıyor olacaktı ki mülki idarecilerin görev ve
sorumluluklarını belirtmek üzere yeni kanun ve talimatlar çıkarılıyordu. Bu bağlamda, 22 Eylül
1858/13 Safer 1275 tarihinde vali,

mutasarrıf, kaymakam ve müdürlerin görevlerini açıklayan bir talimat yayımlandı. Bu talimatta ülkenin eyalet, liva, kaza ve köylere
ayrıldığı; eyaletin valiye, sancağın
kaymakama ve kazanın müdüre
tahsis edildiği ifade edilmekteydi.
Bu açıklamaların yanı sıra sancak
idaresiyle ilgili hususi bir durum
da beyan edildi. Bu konuyla ilgili olarak, bir eyalete bağlı olmayan
sancakların mutasarrıflar tarafından idare edildiği ve bu idarecilerin
sancaktaki işlevlerinin eyalet valilerinki gibi olduğu, ayrıca sancaklara ait işleri valiler gibi doğrudan
İstanbul’a bildirecekleri belirtildi.
Öyle ki eyalet, sancak ve kaza hiyerarşisinin dışında bir de müstakil,
yani bu sıralamaya dâhil olmadan
doğrudan doğruya devlet merkezine bağlı bulunan ve adı sancak
olduğu halde bir nevi eyalet idari yapısına sahip olan ve mutasarrıf tarafından idare edilen birimler
vardı.

28 Kasım 1852
tarihinde şehir idaresini
tertip eden bir ferman
daha yayımlandı.
Bu fermanla birlikte
artık valiler, idare
meclisleriyle istişare
etmeden bir iş yapamaz
hale geldiler. Valilerin
bunun dışındaki bazı
yetkileri de askeri
kumandanlar ve
defterdarlar tarafından
kısıtlanıyordu.
Buraya kadar anlatılan düzenlemeler, mevcut yapıya fazla dokunmayan kısmi müdahaleler şeklindeydi. Mülki idare noktasında ülkenin
içinde bulunduğu sorunları çözmekten uzak olan bu gayretlerin
ötesinde kökten değişiklik yapma
ihtiyacı kendisini göstermekteydi. Bu nedenle Niş bölgesini ıslah
etmek üzere oraya atanmış olan
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Midhat Paşa, bölgeyi başarılı bir
şekilde idare ettiği için kendisinden daha fazla yararlanarak yeni
bir vilayet idaresi oluşturmak amacıyla Âli ve Fuad paşalar, Midhat
Paşa’yı İstanbul’a çağırdılar. Yapılan görüşmeler neticesinde bir süre sonra Silistre, Vidin ve Niş eyaletleri birleştirilerek Tuna adıyla
yeni bir vilayet teşkil edildi. Fuad
Paşa ile Midhat Paşa’nın dâhil oldukları bir komisyon, genel bir vilayet nizamnamesi hazırladı. Bunun yanı sıra ancak yeni nizamı
denemek üzere teşkil edilmiş olan
Tuna’da uygulanmak üzere bir de
hususi nizamname hazırlanmıştı.
Uzun bir adı olmakla birlikte kısaca Tuna Vilayeti Nizamnamesi
şeklinde bilinen nizamname 7 Kasım 1864/7 Cemaziyelâhir 1281
tarihinde yayımlandı. Seksen iki
madde ve bir ek-özel maddeden
oluşan nizamnamede her sancağın bir kaymakamlık idaresi olduğu, sancakların kazalara ayrıldığı
ve her kazanın bir müdürlük olduğu ifade edildi. Bu nizamnamenin
adından da anlaşılacağı üzere Osmanlı’da eyalet tabiri kaldırılarak
vilayet kelimesi onun yerine ikame
ediliyordu.
Yeni nizamnameyi icra etmek üzere görev yerine giden Midhat Paşa, Tuna vilayetinde söz konusu
nizamnameyi uygulamaya koydu.
Öncelikle vilayette yeni bir idari yapılanmaya gitti. Köy, nahiye
ve kazalar yeniden düzenlenmeye başlandı. Pek çok yer yakınlık
ve uzaklıkları göz önüne alınarak

Fuat Paşa

başka bir sancak veya kazaya bağlandı. Midhat Paşa köylerde ihtiyar
meclislerini, kazalarda ise idare ve
deavi meclislerini kurdu.
İlk vilayet nizamnamesi Tuna’da
başarılı bir şekilde uygulanınca
yeni nizamın ülke geneline yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. Haziran 1867/Safer 1284 tarihinde
bir talimat yayımlanarak vilayet
uygulamasının tüm ülkeye teşmil
edilmesi aşamasına geçildi. Bu talimata göre vilayetler livalardan,
livalar kazalardan, kazalar ise nahiye ve köylerden oluşmakta; vilayeti vali, livayı mutasarrıf, kazayı kaymakam, nahiyeyi müdür
ve köyü muhtar idare etmekteydi. Mülki ve mali meselelerde mutasarrıflar valiye bağlıyken, kaza
kaymakamları ile nahiye müdürleri de mutasarrıfa bağlıydı. Mutasarrıflar doğrudan valiyle, kaymakamlar mutasarrıfla ve müdürler
kaymakamlarla muhabere ederek
işleri yürüteceklerdi. Kazalarda
hukuki işleri görmek üzere bir deavi meclisi bulunacaktı. Memurlar
hakkındaki davalar vali, mutasarrıf
ve kaymakamlar tarafından tahkik
edilecek ve muhakeme yapılması
gerektiği zaman davalar temyiz-i
hukuk ve deavi meclislerinde görülecekti. Ticaret ve şirkete (ortaklık)
ait davalar ise ticaret mahkemelerinde yürütülecekti.
Bu kararı duyurmak üzere Takvim-i Vekâyi’de 25 Haziran
1867/22 Safer 1284 tarihinde bir

Takvim-i
Vekâyi

yazı yayımlandı. Genel mülki ıslahat kapsamında memurların itibarlarını yükseltmek üzere kaymakamların mutasarrıf, müdürlerin
kaymakam, nahiye zabıta memurlarının müdür, merkez vilayet muhasebecilerinin defterdar, sancak
mal müdürlerinin muhasebeci ve
kaza mal kâtiplerinin de mal müdürü unvanıyla anılması için padişahın emir verdiği ve bu emrin gereğinin icra edildiği açıklandı. Bu
yazıda, önceki yapıya göre alt kademede bulunan memurlar itibar
kazanmış gibi gösterilerek kaymakamların mutasarrıf ve müdürlerin kaymakam unvanını aldıkları
belirtilse de aslında durum pek de
öyle değildi. Nitekim farklı bir açıdan duruma bakıldığında görülecektir ki aslında müdürler kaymakamların yerini almamış, aksine
müdürler nahiye idareciliği derecesine, kaymakamlar da bir alt idari
kademe olan kaza idareciliği derecesine düşürülmüş; eskiden vali gibi yetkilere sahip olan mutasarrıflar ise kaymakamların seviyesine
indirilerek genel hiyerarşi içerisine
dâhil edilmişlerdi.

Osmanlı Devleti’nin
merkez dışındaki
bölgelerinde modern
belediye teşkilatının
kurulması da 1864’teki
nizamnamede izah
edildi. Ancak asıl
icraat Midhat Paşa’nın,
13 Kasım 1865’te
Babıâli’ye sunduğu
teklif üzerine belediye
meclisleri kurulmasıyla
meydana geldi.
Şehir idaresinin bir diğer boyutu
olan belediye teşkilatına gelince;
klasik Osmanlı döneminde kadı
maiyetindeki çeşitli görevliler tarafından yürütülen beledi işler, 19.
Yüzyılın ikinci yarısından itibaren
tedricen modern manada ayrı bir

teşkilat halini almaya başladı. Belediyelerin teşkiline devletin merkezi
durumundaki İstanbul’dan başlandı, ilk olarak 1854 yılında İstanbul
Şehremaneti kuruldu. Bu girişimden sonra yapılan görüşmeler neticesinde 1858’de daha dar bir alanı/
bölgeyi kapsayan ve modern manada bir belediye teşkil edildi. Bu
belediye, Fransa’daki belediye yapılanmasından esinlenilerek teşkil edilmişti; hatta ismi bile Türkçeye çevrilerek Osmanlı’ya iktibas
edilmişti. Altıncı Daire-yi Belediye
denilen bu müessese, Avrupalılar
ile gayrimüslim zenginlerin yoğun
olarak yaşadıkları Beyoğlu-Galata
çevresini içine almaktaydı.
Osmanlı Devleti’nin merkez dışındaki bölgelerinde modern belediye
teşkilatının kurulması da 1864’teki nizamnamede izah edildi. Ancak asıl icraat Midhat Paşa’nın, 13
Kasım 1865’te Babıâli’ye sunduğu
teklif üzerine belediye meclisleri
kurulmasıyla meydana geldi. Belediye meclislerinin ülke genelinde
teşkiline başlanması ise 25 Temmuz 1867/23 Rebiülevvel 1284 tarihinde çıkarılan kanunlarla birlikte oldu. Talimatlara göre meclisin
bir reisi, bir muavini ile altı azası,
müşavere azası olarak bir mühendis ile memleket tabibi, gerektiği
kadar teftiş memuru ve zabtiye askeri temsilcileri ile bir kâtip ve sandık emini görev yapacaktı. Reisliğe
mevcut memurlardan birisi getirilecek, azalar ise emlak ve arazi sahibi kişiler arasından seçilecek ve
ücretsiz hizmet edeceklerdi. Üyeler, kasaba ihtiyar meclisleri tarafından seçilip hükümet tarafından ayrıma tabi tutulduktan sonra
onaylanacaklardı. Meclis, kendine has bir mekâna sahip olacak ve
haftada iki defa toplanacaktı. Meclislerin görevleri sokak, lağım, kaldırım ve suyollarını düzenlemek;
geceleri kandil yakmak; terazi ve
kantar gibi ölçüleri, lokanta ve baloları kontrol etmek; sağlığa zararlı şeyleri yasaklamak, yangın tulumbalarını muhafaza etmek, aciz
ve fakirlerin ihtiyaçlarını temin etmek, sokaklarda sergi serip eşya
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satılmasını ve başıboş hayvan dolaşmasını engellemekti.
Bu talimatlar doğrultusunda taşrada belediyeler teşkil edilmeye başlandı. Belediye teşkilatının yürütme organı durumundaki meclis-i
daire-i belediye veya meclis-i belediye adlı birimlerin reisi genellikle kaymakam veya onun vekili idi.
Bununla birlikte bazı vilayetlere
bağlı kazalarda kaymakam dışında birileri de reis olarak görev yapmaktalardı. Bu meclislerin genel
olarak Müslüman ve gayrimüslim
azaları bulunmaktaydı.

Sonuç
Osmanlı mahalli idareleri, 19. Yüzyıla gelinene kadar ufak düzenlemeler dışında klasik yapısını sürdürmekteydi. Kent idaresinde
önemli gelişmeler II. Mahmud döneminde başlatılmakla birlikte asıl
olarak Tanzimat Fermanı’nı izleyen süreçte yaşandı. Bu bağlamda
idari ve hukuki birimler ile meclisler hem teşkil edildi hem de bunlar üzerinde düzenlemeler yapıldı.
Bu şekilde bir nevi deneme yanılma usulüyle yürütülen çalışmaların ardından 1864 yılında çıkarılan
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nizamnamelerle birlikte daha sistematik ve ustaca işler yapılmaya
başlandı. Bu arada modern manada belediyeler teşkil edilerek tedricen taşraya da yaygınlaştırıldı.
Osmanlı kent idaresine dair 1864
yılında hazırlanan nizamnamelerle
başlatılan ve ilk denemesi Tuna vilayetinde yapıldıktan sonra alınan
başarılı netice üzerine 1867’de ülke geneline teşmil edilen yeni idari
yapı ve kurumlar, bazı değişikliklere uğrasalar da genel yapılarını ve
hiyerarşilerini günümüz Türkiyesi’ne kadar muhafaza ettirdiler.
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“Yol kapasitesini artırarak trafik sorununu çözmeye çalışmak,
obez bir insanın kemerini gevşeterek kendisini tedavi edeceğini
düşünmesine benzer.”
Glen Heimstra

Giriş
er türlü canlı ve/
ya ham ve işlenmiş maddenin bir
yerden başka bir
yere
taşınmasına “ulaşım” (Türksoy, 2008); yayaların, hayvanların
ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine (2918 KTK)
ise “trafik” denir. Ulaşım, genel olarak hemen her şeyin farklı mekânlar/yerler arasında taşınmasına ya
da yer değiştirmesine, trafik ise
bu yer değiştirme sürecinde yaşanan durumlar olarak değerlendirilebilir (Türksoy, 2008). Bir yerden diğer bir yere değişik ulaşım
şekilleri kullanarak gidebilme yeteneği ve bilgisi hareketlilik iken;
bir bireyin, ekonomik ve/veya sosyal bir faaliyete erişebilme olanağı
ise erişilebilirlik olarak ifade edilir. Hareketlilik gerçek bir hareketi
işaret etmekle birlikte, erişilebilirlik hareket gerektirmeyebilir. Örneğin, modern telekomünikasyon
olanaklarının kullanılarak bir insanın evinden çıkmadan alışveriş

H

yapması gibi. Sıkışıklık ise bir ulaşım sistemi veya servisi için olan
ulaşım talebinin, bu sistemin/servisin kullanıcılarının kabul edilebilir sayacağı seviyelerin ötesinde,
sistem/servis kapasitelerini geçmesi olarak tanımlanabilir (Ergün
ve Günay, 2013). Mega şehirlerde
önemli bir problem trafik sıkışıklığı veya tıkanıklığıdır. Trafiğin beklenen hızlarda akmaması olayıdır.
Trafiğin bir yere ulaşmada beklenenden daha uzun süre alması olarak da tanımlanır (ECMT, 2007).
Trafik sıkışıklığı; yakıt sarfiyatının
artmasına, işgücü ve zaman kaybına, hava kirliliğine, ekonomik kayıplara, psikolojik yıpranmaya ve
sinirlilik oluşturma gibi durumlara
sebebiyet vererek hayatımızı olumsuz etkilemektedir (Alp, 2013).
Başta imar ve ulaşım olmak üzere her açıdan geleceğin kentlerinin
inşasında, “insan ölçeği”ni ön plana çıkaran ve bu olgudan hareket
ederek insan odaklı tasarım, yönetim ve denetimleri hayata geçiren
bir yaklaşım benimsenmelidir.
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sorununu meydana getirmektedir.
Temelde ülkemizdeki trafik sorunu, geçmişte şehir planlanırken
ulaşımın yeterince dikkate alınmamasından kaynaklanmaktadır.
Trafiğin yönetiminde birinci sorunumuz, planlama ve yönetimdir.
Bunu, uygulamadaki sıkıntılar ve
kullanımda takip etmektedir. Bu
aşamada sürücüler ve ulaşım ihtiyacı olanlar ortaya çıkmaktadır.
Sonuncu aşaması ise denetimdir.
Aslında denetimi de yine temelde
uygulamayla birlikte düşünebiliriz
(Gündoğan, 2013).

Medeniyet ve Kültür
Bağlamında İnsan,
Şehir ve Ulaşım
İnsan, zaman ve mekân ile mukayyet bir varlıktır. Biçim ortaya koyacağı için “ne ile” sorusunu sorar.
Nerede? Ne zaman? Ne ile? sorularından elde edilen çıktılar; şehirleri, evleri, otoparkları, kitapları vb.
gibi bütün biçimleri meydana getirir. Bütün bu biçimler de kültürü oluşturur. Kültür ise toplumsal aktörler tarafından, medeniyet
tasavvuru esaslarına göre üretilir.
Bir bakıma şehir bu tasavvurun bir
ürünüdür (Ökten, 2013).
Modern kentlerde evler tıpkı araçlar gibi, sağlı sollu park etmiş vaziyetteler (Dağlı, 2012). Her yer bina
ve insan ormanı. Göz, bir boşluk,
yeşil bir dal arıyor. Dar sokaklar,
otoparka dönüşmüş kaldırımlar,
yorucu bir trafik. Yaşamak için inşa edilmiş şehirlerde maalesef neredeyse yaşamak için yer yok (Tenekeci, 2014).
Örneğin Süleymaniye ve çevresi…
Yoğun trafik akışı, çevredeki sanayi ve ticaret faaliyetinin gürültüsü ve suni etkileri ile Süleymaniye
Külliyesinin insan hayatının dışına itildiği, civarda yapılacak küçük

bir gezintiyle görülebilecektir (İleri, 2009).

Bugün kentleri kalın
ve derin çizgilerle
kesen yollar,
köprüler ve tüneller
yapılmaktadır. Bunların
çevresine yeni kentler
planlanmaktadır. Kentin
imgeleri, göstergeleri bu
yapıların arasında birer
birer kaybolmaktadır
(Gerçek, 2014).
Kentleri rant merkezli
değil insan merkezli
tasarlamak bir haktır.
İnşaat, sağlık ve hukuk, sistem olarak eğer medeniyet göstergesi ise
buna bir de trafik düzeni ve işleyişini ilave etmek lazım gelir. Çünkü ülke insanının ulaştığı seviyeyi
göstermesi açısından trafik düzeni günümüz dünyasında gerçekten çok önemli bir ölçüdür (Demir,
2011).
Ulaşım
ihtiyacının
karşılanmasındaki
eksiklik,
trafik

Cumhuriyet Sonrası Şehir Tasavvuru: 1924 yılında, Le Corbusier, Balkanlardaki Osmanlı şehirlerini, Trakya’yı, İstanbul’u geziyor.
Buradan hareket ederek, müthiş
hayranlıklarla aldığı ölçüler ve yaptığı tespitlerle Le Corbusier’in mimarisinin temellerini oluşturur.
Aynı tarihlerde biz, o şehirleri harita mühendislerinin şehir planı1
üzerine cetvelle çizdikleri yolları
inşa etmek için yıkıyorduk (Karadağ, 2014).
Batılıların baskısı sonucu şehirleri
düzenleyen hukuki esasların ortadan kaldırılmasıyla birlikte başlayan bir hareket 1925’lerden sonra
insanlık tarihinde görülmemiş bir
tahribatı başlattı. Turgut Cansever
anlatıyor: 1943 yılında şehircilik
dersine girdiğimiz çok meşhur bir
Alman Hoca “Bana söyleyin Türkiye’de ne yapmalı” diye sınıfa sormuştu. Herkes bir şey/ler/ söyledi, “bilemediniz, ben söyleyeyim”
dedi. “Türkiye dua etmeli ama ne
için biliyor musunuz? Belediyelerin kasalarında mevcut bulunan
imar planlarını uygulayacak yöneticiler çıkmasın diye! Eğer çıkarsa
Türkiye birkaç asır belini doğrultamayacaktır” dedi. Böyle eline cetvel alıp, Osmanlı’nın insan ölçeğindeki sokaklarını kargacık burgacık
diye tarif eden kişiler, onların üzerine çizgi çizip, geniş yollar yapıp,
üzerinde araçların hızla gittikleri,
araçların altlarında çocukların ezildikleri, insanların araçların dumanından kanser oldukları, annelerin
çocuklarını sokağa çıkarmaktan
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korktukları bugünkü şehirleri imar
ettiler (Cansever, 1994).
Prost “Tarihi Yarımada Master Planı”nda, avlulu-bahçeli evlerin oluşturduğu yatay-yoğun şehir dokusunun yıkılarak Paris’in beş-altı
katlı yapı blokları ile donatılmasını öngörür. 1938-1950 yılları arasında Fransız şehir plancısı Henri
Prost, Tarihi Yarımada2 için tarihi
şehrin yaya kullanımına dönük yol
şebekesini, yirminci asır Batı Avrupa şehirlerinin kavşaklarda kesişen ve gösterişli akslardan oluşan
yol şebekesine dönüştürür (Çetin,
2013).
Ulaşımı Karayolundan İbaret
Saymak: Artan taşıt sayısının karayolları inşaatını ön plana çıkarmasıyla etkili hale gelen karayolları
mühendislerinin de baskısı sonucu
1957-1960 yılları arasında, İstanbul insanlık tarihinde az bulunur
bir tahribata maruz kaldı (Çetin,
2013).
Bir diğer örnekte “1957 yılında, Başbakan Adnan Menderes’in
Prost’un planlarından hareketle,
İstanbul’da Karayolları Teşkilâtı’nı
kullanarak başlattığı vahşi yol açma faaliyeti içerisinde, Edirnekapı’dan başlayıp Eyüp’e inmesi düşünülen ve Eyüp merkez alanında
Sokullu Mehmet Paşa Türbesi dahil pek çok abideyi (türbe, tekke,
mezarlık ve diğer tarihî eserleri)
yok edecek olan yol inşaatı neredeyse karayolları mühendislerine
karşı savaş açılarak, inşaatın yarısı
bittikten sonra ancak durdurulabilecekti...” (İleri, 2009).
Planlama ve Uygulama Arasındaki Ahengin Bozulması: Şayet bir trafik planı ortaya
çıkarmaya çalışırsanız bunun uygulanabilir olması gerekir. Örneğin parkları ve yolu planlamak istiyorsunuz. Bu amaçla bir şerit
park, bir şeritte yol yapılacaktır.
O bir şerit park, yola taşarsa veya
parksız bir yol yaparsanız ve orada yine de parklanma meydana gelirse sizin planlamanız deyim yerindeyse denkleminiz çökmüştür.
Çünkü ulaşımda birçok parametre

vardır. Bu parametrelerden bir tanesini hesaba katmamak diğer
parametreleri çok ciddi boyutta
etkileyebilmektedir.

İnsanların artan
otomobil aşkı ve
bağımlılığıyla oluşan
trafik sıkışıklığı büyük
toplumsal sıkıntılara
ve ekonomik kayıplara
neden olmaktadır.
Artan Otomobil Bağımlılığı:
İnsanların artan otomobil aşkı ve
bağımlılığıyla oluşan trafik sıkışıklığı büyük toplumsal sıkıntılara ve
ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Şimdiye kadar bu problemin
çözümü için yolların kapasitesinin
artırılması kısa-vadeli rahatlamaya
neden olmuştur (Kadıoğlu, 2013).
Bu tür önlemler, Glen Heimstra’nin ifadesi ile “obez bir insanın
kemerini gevşeterek kendisini tedavi edeceğini düşünmesine benzetilebilir”.3 Aslında güvenli, akıcı,
ucuz, çevre dostu, sosyoekonomik
hayatın sürdürülebilir olduğu bir
trafik akışının sağlanabilmesi için

uzun vadeli ve kapsamlı yönetim
ve denetim politikalarına ihtiyaç
var/dır/.
Bugünkü haliyle tüm yaşamsal aktivitelerimizin orta yerine derinlemesine yerleşmiş olan otomobil,
hem birbirimizle hem de çevremizle olan ilişkiyi farkettirmeden
sekteye uğratan önemli bir icattır.
Çoğu zaman kendimizden çok ilgi gösterdiğimiz bu vasıta, bizleri “ne onsuz ne de onunla” yapabildiğimiz bir bağımlılık noktasına
getirmiştir. Öyle ki bu bağımlılık,
gözümüzün önünde duran ve hatta varoluşumuzun bir parçası olan
yürümeyi bile, sadece maceraperestlerin veya yoksulların kullanabileceği bir erişim biçimi olarak algılamaya sevketmiştir.
Otomobil bağımlılığı bize, petrol bağımlılığı, hava kirliliği, iklim değişimi, asosyalizasyon, gürültü, stres,
boşluksuz/sıkışmış kentsel alanlar,
ekonomik çöküntü, hıza dayalı aktiviteler ve içi doldurulmamış bir
yalnızlık olarak geri dönmektedir.
Bu bağımlılığın sadece caddelerde
değil, aynı zamanda zihinlerimizde oluşturduğu trafik, bizleri akışkanlığını yitirmiş, ev ve iş arasında
gidip-gelen metal bir kapsülün eklentileri haline getirmiştir. Tüm bu

yoğun trafik, sokaklardaki izdiham
ve aktivite noktaları arasında artan
mesafeler, bizleri varolan toplu taşıma araçlarını kullanmaktan, yürümekten ve bisiklete binmekten
uzaklaştırmaktadır. Durum, “Kent
ve otomobil, her ikisi de ne kadar
mükemmel olursa olsun, beraber
her zaman mükemmel olmayabilirler” diyen Durning’i haklı çıkarır mahiyettedir. Çünkü bir kenti
kent yapan, ortasından geçen otobanlar, hızla akan trafik, susmayan
kornalar, gürültü ve egzoz emisyonları değildir. Bir kenti kent yapan, çeşitliliği bir arada tutabilmesi
ve buna rağmen huzur verebilmesidir. Oysa otomobil, başlangıçta zamanda ve mekanda özgürlük
sağlayacağı hayal edilen müthiş
icat, şimdilerde günlerimizi birer
kabusa dönüştürmekten öteye geçememektedir (Gurbetci, 2011).
Ulaşım ve çevre ile ilgili sorunların
kaynağında insana değil, otomobile ağırlık verilmesi yatmaktadır.
Kısa mesafeli yolculuklarda motorlu taşıt kullanımından ziyade
bisikletli ve yaya4 ulaşımının desteklenmesi ile gerek trafik gerekse
çevre kirliği problemleri çözümlenebilecektir. Bu şekilde hem kişilere spor-eğlence olanağı sağlanmış

olacak, hem de araç ile yapılacak
kısa mesafeli yolculuklar büyük ölçüde azalacağından trafik yoğunluğunda düşüş olacaktır (Komisyon,
2011).

Ulaşım ve çevre ile
ilgili sorunların
kaynağında insana
değil, otomobile ağırlık
verilmesi yatmaktadır.
Kısa mesafeli
yolculuklarda motorlu
taşıt kullanımından
ziyade bisikletli ve
yaya ulaşımının
desteklenmesi ile gerek
trafik gerekse çevre
kirliği problemleri
çözümlenebilecektir.
Trafik Tıkanıklığı ve Yönetilmesi: Aslında trafik sıkışıklığı5
canlı şehirlerin kaçınılmaz bir ürünüdür. Öyle ki İstanbul’un yolları
özellikle sabah ve akşam birer otomobil parkına dönüşmektedir.
Avrupa şehirleri kalabalık kent
merkeziyle, genellikle iyi bir toplu

taşıma sistemi olan, çok yol kapasitesi olmayan şehirlerdir. Amerikan
şehirlerindeyse yollar geniş alanlara yayılmıştır ama toplu taşıma neredeyse yok denecek kadar azdır
(Kadıoğlu, 2013). İstanbul ise gelişmekte olan bir kent olarak çok
sayıda ve çeşitli araç trafiğine sahip, gelişmiş karayolu toplu taşıma
sistemi, gelişme aşamasına doğru
yol alan raylı sistem altyapısı, etkin olmayan modlar arası ücret entegrasyonu ve dar yollarıyla birlikte karışık bir arazi kullanımıyla ne
Avrupa ne de Amerika şehirleri ile
benzerlik göstermektedir. Bu nedenle, dünyada trafik sıkışıklığını
çözmek için denenen birçok şey İstanbul’a uygulanamamaktadır.
Trafik tıkanıklık ölçütleri bakımından, Avrupa’nın trafiği en tıkalı kenti kuşkusuz İstanbul’dur.
Uluslararası yaşam kalitesi sıralamalarında da genellikle sonlara yakındır. Sürdürülebilir bir kent ve
ulaşım sistemi planlaması ve uygulaması yapılmazsa ne yazık ki her
geçen yıl durum daha da kötüleşecektir (Gerçek, 2013).
Ülkemiz kentlerinde otomobil sahipliğinin hızla artması, buna karşılık pek çok kent için bu taşıt artışını karşılayacak altyapının hazır
olmayışı, bu arada yapılaşmada
belli bir yoğunluğa erişmiş kent
merkezlerinde yeterli altyapının
oluşturulmasının çok zor olması gerçeği karşısında, bir yandan
toplu taşımacılık geliştirilirken,
diğer yandan kent merkezi uçlu yolculuklarda otomobil kullanımını azaltan, kişileri otomobillerini kullanmaktan caydırıcı
önlemlerin de gündeme getirilmesi gerekir. Bu doğrultuda olmak üzere, çok sayıda gelişmiş
ülke kentlerinde merkez bölgelere otomobil ile girişin yasaklanması ya da daha uygun
olan “kullanan öder” ve “kirleten öder” ilkelerine göre otomobil girişlerinin ücretlendirilmesi için planlamalar ve hazırlıklar
yapılmalıdır. Bu uygulama ile
sağlanan gelir, ulaştırma yatırımlarının finansmanında iyi
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yayımlamıştır. Direktifin temelleri, Avrupa Komisyonu’nun ulaştırma politikaları üzerine hazırlanan
Beyaz Kitap belgesine dayanmaktadır. Beyaz Kitap’ta daha güvenli,
daha verimli, daha temiz, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaşım için
bilgi ve iletişim teknolojilerinin, yeniliklerin önemli role sahip olacağı
vurgulanmakta ve bir anlamda bu
ifade ile akıllı ulaşım sistemlerine
atıfta bulunulmaktadır (Komisyon, 2013).

Türkiye’de Trafik
Yönetimi, İşletimi ve
Denetimi:
bir kaynak oluşturabilir. Bazı kentlerimiz için yakın gelecekte bu yönde uygulamalara gidilmesi kaçınılmaz görünmektedir (Komisyon,
2005).

Trafik Yönetim Ve
Denetiminde Modern
Araçlar
Şehirde yaşayan canlılar, üretilen
mal ve hizmetler sürekli bir yerden başka bir yere taşınır. İyi planlanmış bir kentte neyin nerede ve
ne kadar üretileceği, neyin nerede
ne kadar tüketileceği ve bunun doğuracağı ulaşım gereksinimi önceden belirlenerek buna uygun ulaşım kanalları oluşturulur (Türksoy,
2008).
Trafik yönetimi6 ve denetimi; trafik
sinyalizasyon sistemi, akıllı ulaşım
sistemleri (trafik kontrol merkezi,
trafik ölçüm sistemleri, trafik bilgilendirme sistemleri, trafik denetleme sistemleri gibi), trafik yönetim önlemleri (tersine çevrilebilir
şerit uygulaması, kamyon yasağı,
sıkışıklığın azaltılması vs.), otopark yönetimi, transfer merkezleri
ve park et-devam et uygulamaları,
trafik kazaları ve güvenlik (kaza sayısı, kaza veri kayıt sistemi, ulusal
trafik güvenlik programı, kara noktaların analizi ve iyileştirilmesi,
trafik eğitimi ve toplum bilincinin
arttırılmasına yönelik çalışmalar,

trafik eğitim parkları gibi), trafik
denetleme envanteri, bisikletli ve
yaya ulaşım sistemi, taksi durakları planlaması ve işletim sistemi gibi bölüm ve alt bileşenlerden oluşur (Komisyon, 2011).

Şehirde yaşayan
canlılar, üretilen mal
ve hizmetler sürekli bir
yerden başka bir yere
taşınır. İyi planlanmış
bir kentte neyin
nerede ve ne kadar
üretileceği, neyin nerede
ne kadar tüketileceği
ve bunun doğuracağı
ulaşım gereksinimi
önceden belirlenerek
buna uygun ulaşım
kanalları oluşturulur.
Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS):
Ulaştırmanın ekonomik büyüme
ve gelişim için en önemli sektörlerden biri olduğunun uzun yıllardır bilincinde olan Avrupa Birliği,
üyesi olan ülkeler için akıllı ulaşım
sistemlerinin sistematik bir şekilde uygulanarak yaygınlaştırılmasının sağlanması konusunda bir direktif hazırlamış ve 2010 yılında

Ülkemizde trafiğin yönetimi,
işletimi ve denetiminden sorumlu olan Karayolları Genel
Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve yerel idareler tarafından bu sistemler kurulmakta ve
işletilmektedir.
Trafiğin yönetimi ve işletimi
amacıyla trafik akışının sürekliliğinin sağlanması, yol ağı kapasitesinin etkin olarak kullanılması, trafiğin gerçek zamanlı
olarak izlenmesi, tek merkezden
kontrol edilmesi ve yönetilmesi amacıyla trafik kontrol merkezleri oluşturulmuştur. Bu
kapsamda kentin değişik noktalarına kurulumu yapılan sinyalizasyon sistemi, trafik ölçüm
sistemi, trafik izleme kamera
sistemi vb. akıllı ulaşım sistemlerinden trafik verileri elde edilmektedir. Elde edilen bu verilerden ileri yazılım algoritmaları
vasıtası ile trafik bilgisi oluşturularak, cep trafik, değişken mesaj sistemleri, web uygulamaları
gibi çeşitli platformlara aktarılmaktadır (Komisyon, 2013).
Trafik yönetimi, işletimi ve denetimi; trafikte verimliliği sağlamak,
hizmet kalitesini artırmak, trafik
sıkışıklığını azaltmak amacıyla kullanılan akıllı ulaşım sistemi uygulamalarıdır. Bu sistemlerle trafik ışıklarının etkin kullanımı, sürücülerin

tehlikeli durumlar karşısında, engelleyici önlemleri zamanında alabileceği şekilde uyarılması, dinamik trafik bilgi sistemlerinden
gelen veriler ile gidilen güzergah
hakkında bilgiler verilmesi ve trafik akışında süreklilik sağlanması
amaçlanmaktadır.

Örnek Uygulama:
Trafiğin denetimi kapsamında
İBB tarafından trafik akışının
kontrolü trafik kural ihlallerinin önüne geçilmesi, kazaların
engellenmesi, can ve mal emniyetinin sağlanması ve tüm şehir
içi trafikte optimizasyonun sağlanması için trafik düzenini bozan araçların tespiti amacıyla
geliştirilmiş Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) örnek gösterilebilir. EDS; kırmızı ışık, emniyet şeridi, hız koridoru, park,
tramvay yolu, yaya yolu, ters
yön, tercihli yol ihlal tespit sistemleri ve gabari tespit sistemi
gibi alt bileşenlerden oluşmaktadır. Dijital kameralarla ihlal
anını tespit eden elektronik denetim sistemleri aynı zamanda
gerçek zamanlı trafik verilerinin toplanmasına ve araç sayım
bilgilerinin elde edilmesine de
elverişli bir sistemdir (İsimsiz,
2013).
Bu sistemlerin veri toplanması, işlenmesi, depolanması ve dağıtımı
gibi temel işlevleri bulunmaktadır. Verilerin toplanmasında sensörler ve kameralar kullanılmaktadır. Elde edilen bu veriler trafiğin

izlendiği ve yönetildiği trafik yönetim merkezlerine iletilerek işlenmekte ve değişken mesaj sistemleri, bilgi radyosu gibi trafik
bilgisinin dağıtılmasına yarayan
araçlar vasıtasıyla sürücülere anlık
trafik bilgisi olarak aktarılmaktadır. Böylece sürücüler trafik kazaları, yoğunluk, hava ve yol durumu
gibi trafiği etkileyen olaylardan haberdar edilmekte, trafiğin alternatif güzergâhlara yönel/til/mesi ve
yol ağı kapasitesinin etkin olarak
kullanılması sağlanmaktadır. Ayrıca, bu yönetim merkezlerinin sorumlu olduğu alanlarda kaza ve acil
durumlar olması halinde müdahale edecek ilgili kurumlar haberdar
edilmektedir (Komisyon, 2013).
Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ortaya
çıkmasının başlıca amacının trafik
yönetimi olduğu söylenebilir. En
geniş anlamıyla akıllı ulaşım sistemlerinin ilk örneği trafik ışıklarıdır. Bugün kullanıldığı anlamıyla
trafik yönetimi, işletimi ve denetimine yönelik akıllı ulaşım sistemleri; manyetik loop dedektörü
(magnetic/inductive loop detector),
kırmızı ışık kameraları, değişken
mesaj sistemleri ve değişken hız
sınırı levhaları gibi başlıklarda sayılabilir. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde kameralar, tünel yönetim
sistemleri, yoğunluk saatlerinde
ücretlendirme gibi trafik yönetimi
ve denetimine yönelik çeşitli uygulamalarda mevcuttur. Kameraların, RFID vericilerin ve manyetik
loop dedektörlerinin de etkin kullanımını içeren bu sistemlerin başlıca uygulaması ise dinamik/adaptif trafik ışıklarıdır (Komisyon,
2013).

Özellikle büyükşehirlerde, trafiğin
akıcılığının sağlanması için, ana
arterlerde normal seyir hızında giden bir aracın bir defa yeşil ışıkta
geçtikten sonra her kavşakta yeşil
ışığa denk gelmesini sağlayan “green line”7 yani yeşil hatlar oluşturulması şarttır. Ancak bunu sağlamak
önceden belirlenmiş senaryolarla
her zaman mümkün ol/a/mamaktadır. Bu da sık kilitlenen kavşaklarda ve çevrelerinde trafik ışıklarının olağanüstü durumlara uyum
sağlayabilecek şekilde dinamik yönetimini gerekli kılmaktadır (Komisyon, 2013).
Sydney Koordineli Adaptif Trafik
Sistemleri (SCATS - Sydney Coordinated Adaptive Traffic System) gibi
gelişmiş trafik yönetim ve denetim
uygulamaları ile otobüs ve tramvay
gibi toplu taşıma araçlarına geçiş
önceliği sağlayacak şekilde trafik
ışıkları dinamik olarak yönetilebilmektedir. Örneğin Melbourne’de
500’ün üzerinde kavşakta sistem
tramvayın yaklaştığını fark edip
trafik ışığı zamanlamalarını düzenleyerek tramvayın beklemeden
geçmesini sağlamak üzere kullanılmaktadır (Komisyon, 2013).

TRAFİK YÖNETİMİ
VE DENETİMİNDE
PARADİGMA DEĞİŞİMİ
Kentsel dönüşüm sürecinin tasarlanmasında, her daim ön plana
çıktığı görülen “nasıl bir şehir?” algısından ziyade “şehirde nasıl bir
insan?” algısının oluşturulması gerekmektedir. Geleceğin kentlerinin inşası, “insan ölçeği”ni8 ön plana çıkaran ve bu olgudan hareket
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ederek insan odaklı tasarımları hayata geçiren bir boyutta gerçekleştirilmelidir. Şu çok net bilinmelidir
ki, bir şehrin “altın oranı insandır”,
dolayısıyla insanın temel ihtiyaçlarını birincil derecede göz önünde bulunduran ve bu temel ihtiyaçlara erişim noktasında sağlıklı
ve sürdürülebilir bağlar kurabilen
bir yapılandırmanın hayata geçirilmesi kaçınılmaz görülmektedir
(İsimsiz, 2012). Tam bu noktada
insan öncelikli çözümler geliştirilmelidir. Ulaşım ve trafik yönetimi
ile ilgili uygulama ve düzenlemelerin hemen hepsi taşıtların kent
içinde daha hızlı hareket edebilmesine yönelik girişimler olmalıdır. Oysa yaşamda her şey “insan”
içindir ama bu düzenlemelerde aslında “insan” faktörü oldukça ihmal edilmektedir. “İnsan öncelikli”
çözümlerde çıkış noktası kent içinde hareket halindeki insan/lar/ı en
güvenli, en konforlu, en etkin, en
ucuza ve en kısa sürede gitmek istediği noktaya ulaştırmaktır (Türksoy, 2008).

alanlarının dışında tutabilecektir.

Trafiği Oluşturmamak9: Bu konuda öncelenmesi gereken birkaç
husus vardır. Toplu taşıma, bisiklet
ve yaya ulaşım sistemlerini geliştirmek ve sürücü davranışlarının iyileştirilmesi için denetleme ve eğitime önem vermek. İstanbul Ulaşım
Ana Planı Hane Halkı Araştırma
raporunda; yolculukların %51’inin
motorlu araçlarla, %49’unun ise
yaya olarak yapıldığı sonucunu ortaya çıkarmıştır. Kent içi yolculuklarda önemli bir orana sahip olan
yaya yolculuklarının diğer ulaşım
türleri ile bir bütünlük içinde ele
alınması gerekmektedir.

Şehirdeki ulaşım planlaması bir
yandan motorlu araçların hareket serbestisine ve sosyoekonomik
faktörlere cevap vermeli, diğer yandan şehir içinde trafik yoğunluğu,

Çevresel sorunlar ve şehir merkezlerindeki sınırlı alanlar nedeniyle araçtan arındırılmış bölgelerin oluşturulması yönündeki
arayışlar gelecekte öncelikli olarak
iş trafiğini azaltmak için otoparkları şehir dışındaki tren istasyonu
ve aktarma merkezlerinin yakınına konumlandırarak toplu taşımaya ağırlık vermek olacaktır. Park
et devam et tesisleri gibi transfer
merkezleri otomobilleri yerleşim

Trafikte birbirlerini “ortak” değil
“rakip” gören sürücü davranışları
trafik sorununu daha da büyütür
ve dolayısıyla yönetimini de bir o
kadar güçleştirir.

Büyük kentlerimizde
ulaştırma sistemindeki
tıkanıklıkların
insanların
hareketliliklerini önemli
ölçüde kısıtladığı ve bu
nedenle bastırılmış,
potansiyel bir
hareketlilik talebinin
olduğu düşünüldüğünde,
yapılan/üretilen yeni
yol kapasitelerinin çok
daha kısa sürelerde
doldurulacağı
kolayca söylenebilir.
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trafik dağılımı ve yolların kullanımına ait kararları verme noktasında da esnekliğe sahip olmalıdır.
Şehirlerdeki özel otomobillerin 24
saatlik yaşamlarının, yaklaşık 2 saatinin “hareket halinde”, geri kalan
22 saatinin “park etme” eylemiyle geçtiğini göz önüne alındığında araçların evi olan düzenlenmiş
otoparkların önemi kaçınılmaz olmaktadır. Aksi takdirde şehir içi
ulaşım düzeyinde düşünüldüğünde, taşıt hareketlerine ayrılmış arazi şeritleri olan yollar, otopark haline gelerek/getirilerek; bağlantı,
erişim ve hareket fonksiyonlarını icra edemeyen bir ulaşım sistemi haline dönüşmektedir. Sonuçta da gerekli akışın sağlanamadığı
bir ulaşım ağında, önlenemez tıkanıklıklar ve darboğazlar meydana
gelmektedir.
Toplu taşıma “IN” - Otomobil
Kullanımını “OUT”: Toplu taşımayı iyileştirmek için yapılan yatırımlara karşılık, otomobil kullanımını kışkırtarak kentteki ulaşım ve
trafik sorunlarını daha da arttıracak yol, köprü ve tünel gibi karayolu projelerine yapılmakta olan plan
dışı yatırımlar yönetimin tutarlı ve
sürdürülebilir bir ulaşım politikasının olmadığının en açık kanıtıdır.

Artan motorlu araç trafiğinin daha
kesintisiz akabilmesini sağlamak
için yapılan yollar, köprüler, köprülü kavşaklar başlangıçta motorlu
araç trafiğinin hızını biraz arttırsa
da, kısa bir süre sonra durum eskisinden daha kötü hale gelir. Trafik
biraz rahatlayınca otomobil kullananlar artar ve insanlar daha uzun
mesafelere, daha fazla yolculuk yapar. Yeni yolların yakınında trafik
üreten ya da çeken yeni yerleşimler
ortaya çıkar. Üretilen/Oluşturulan
ek kapasiteler, trafikteki yeni artışlarla kısa sürede doldurulur ve bu
kısır döngü sürer (Gerçek, 2014).

Trafik, araç ve sürücü
üçlüsü iyi yönetil/e/
mediğinde kazalar
kaçınılmaz olur. Sürücü
bazlı düşünüldüğünde
kazalara yol açan
en önemli faktörler;
“eğitimsizlik”,
“bilinçsizlik” ve
“sabırsızlık”tır.
Büyük kentlerimizde ulaştırma
sistemindeki tıkanıklıkların insanların hareketliliklerini önemli ölçüde kısıtladığı ve bu nedenle bastırılmış, potansiyel bir hareketlilik
talebinin olduğu düşünüldüğünde, yapılan/üretilen yeni yol kapasitelerinin çok daha kısa sürelerde
doldurulacağı kolayca söylenebilir. Örneğin, İstanbul’da yeni yol
ve kavşakların açılmasına karşın,
motorlu araçlarla ortalama yolculuk süresi, son on yılda, 41 dakikadan 50 dakikaya çıkmıştır. Yol
kapasitesini arttırmak, trafik tıkanıklığını çözmek ya da çözmemek
arasında bir seçim değildir. Çünkü
trafik tıkanıklığı her zaman olacaktır. Önemli olan bunu katlanılabilir düzeyde yönetebilmektir (Gerçek, 2014).

kazalar kaçınılmaz olur. Sürücü
bazlı düşünüldüğünde kazalara yol
açan en önemli faktörler; “eğitimsizlik”, “bilinçsizlik” ve “sabırsızlık”tır. Sürücü, yolcu ve yaya üçlüsünün sabır ve saygıyı öncelediği
trafik ortamlarının daha katlanılabilir olduğuna her gün şahit olmaktayız. Tabiî ki bu durumda bir
kişinin, toplumun ve şehrin medenilik göstergesi10 olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Arazi Kullanımı ve Ulaştırma Projeleri: Erişilebilirlik, insanların ve kurumların bölgenin
toplumsal, ekonomik ve kültürel
yaşam etkinliklerine katılımını kolaylaştırmak amacıyla, mekana,
ürünlere, hizmetlere ve bilgiye erişim kolaylığı olarak tanımlanabilir.
Ulaştırma projeleri, hizmet götürdükleri ya da içinden geçtikleri bölgelere erişebilirliği artırarak bu bölgelerdeki sosyo-ekonomik yapıyı
ve arazi kullanımını etkilerler. Bu
etkiler genellikle orta ve uzun dönemde ortaya çıkar. Bölgenin gelişme potansiyeli, imar mevzuatı ya
da yerel koşullardan kaynaklanan
kısıtlar, çevredeki diğer çekim merkezlerine yakınlık gibi etmenler bu
etkinin derecesini ve süresini belirler (Gerçek, 2014).
Erişilebilirliğin kolaylaşması bölgelerin çekiciliklerini artırarak yeni konut, ticaret ve sanayi alanlarının oluşumuna yola açar. Bu
durum, orta ve uzun dönemde yeni yapılan ulaştırma projeleri üzerinde ilave ulaşım taleplerinin ortaya çıkmasına yol açar; diğer bir
ifade ile bu projeler bir süre sonra

kendi trafiklerini oluştururlar (Şekil 1). Bu nedenle, kent makroformunun şekillenmesinde en önemli etkenlerden biri şüphesiz ulaşım
kararları olmuştur (Gerçek, 2014).
Ulaşım Projelerinde Katılım:
Bu bağlamda 1957’de, Karayolları Fevzipaşa-Antalya sahil yolunun
yapımında yaşanan olaylar ve tarihe Boston Vakası olarak geçen hadise kayda değerdir. Vakanın teorik
değerlendirmesi şöyle izah edilir. Merkezde bulunan kişi, tepeden
baktığı zaman mahallî, mikrokozmosa ait realiteleri göremez; ancak
genel şeyleri görebilir ve değerler
sistemini, karar mekanizmalarını
belirleyebilir. Onun için planlama,
mutlaka mahallî insanın strateji alternatifleri karşısındaki tepkisine
katılımına ihtiyaç duyar. Söz konusu olan sadece tepki değil katılımdır. Bilgiden hareket edilerek üretilen çözüm de ayrıntıdaki eksiklerin
tamamlanması, yanlışların düzeltilmesi ameliyesidir. Bu da o insanların katılımıyla gerçekleşir (Karadağ, 2014).
Yönetimden Yönetişime Geçilmesi: Yönetim, bir girişime ilişkin
işlerin belirli bir anlayış içinde yürütülmesi işlemidir denebilir. Ya
da belirli birtakım amaçlara ulaşmak için başta insan olmak üzere,
para kaynaklarını, araç-gereçleri,
hammaddeleri ve zaman faktörünü birbiriyle uyumlu ve etkin kullanmaya olanak verecek kararların
alınması ve bunların uygulatılması süreçlerinin toplamıdır. Bu bağlamda yönetim temelde alt-üst
ayrımını içinde bulunduran bir

Trafikte Sabır ve Saygının Öncelenmesi: Trafik, araç ve sürücü üçlüsü iyi yönetil/e/mediğinde
Şekil 1: Ulaştırma - Arazi Kullanımı
Etkileşimi (Gerçek, 2014)
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kavramdır. Katılımcılık, saydamlık,
hesap verebilirlik, etkililik ve tutarlılık ilkeleriyle yoğrulan yönetişim,
idarenin yanı sıra geleceğe yönelik tasarımları da gerçekleştiren ve
birtakım prensipleri de kapsayan
bir kavramdır (Demir, 2012). Yönetişim, toplumu yönlendirmekte
sorumluluk dengesinin devletten
topluma doğru kaymasıdır. Yönetişim ile bir yandan yönlendirme
gücüne sahip hükümet dışı aktörleri de içeren bir yapılaşma kastedilirken, demokratiklik, açıklık,
hesap verme, çoğulculuk, kararın
ilgililere en yakın yerde üretilmesi
yani “yerindenlik” gibi ilkelere de
işaret edilmiş olmaktadır” (Demir,
2012).
Yetki paylaşılmaz diyen, bütün yetkileri kendilerinde toplayan yöneticiler, hem yalnızlıklarını, hem de
kusurlarını büyütürler (Gürdoğan,
2014).

Yöneticiler,
teknisyenler, sivil
toplum kuruluşları ve
kentte yaşayanlardan
oluşan aktörler içinde en
önemli grup kuşkusuz
halkın kendisidir.
Kentte yaşayanların
yaşam alanlarını
ilgilendiren yanlış karar
ve uygulamalara karşı
çıkabilmeleri için doğru
bilgilendirilmeleri ve
eğitilmeleri gereklidir.
Sakınmak ve Kirletmemek:
“Kullanan öder” ve “kirleten öder”
ilkelerine göre otomobillerin oluşturduğu sıkışıklık ve yoğun şehir
merkezlerine girişlerin ücretlendirilmesi için planlamalar ve hazırlıklar yürütülmelidir. Bu uygulama
ile sağlanan gelir, ulaştırma yatırımlarının finansmanında potansiyel bir kaynaktır. Bazı kentlerimiz için yakın gelecekte bu yönde

uygulamalara gidilmesi kaçınılmaz
gibi görünmektedir (Komisyon,
2005). Ancak modern ve gelişmiş
trafik yönetimi araçlarından biri olarak kabul edilen “kullanan ve
kirleten öder” ilkesi köklü ve kadim medeniyet tasavvurumuz açısından bir miktar sorunludur. Bu
düşünce yerine; mümkün mertebe bireysel araç kullanımından kaçınarak daha az ya da hiç kirletmemek esas seçilmelidir. Parası
ya da imkanı daha fazla olan daha fazla kirletme hakkına sahip
olmamalıdır.
Sürdürülebilir Kentsel Gelişmenin Sağlanması: İstanbul
Çevre Düzeni Planı kent makroformunda, sürdürülebilir kentsel gelişme ilkesi doğrultusunda doğal
eşiklerin ihlal edilmemesi yönünde plan ilke ve kararlardan oluşturulmuştur. Bu makroformun Merkezi İş Alanı’ndan (MİA) sıçramalı
odaklarla doğu ve batı eksenlerinde doğrusal bir mekansal düzenlemeye ve büyümeye olanak verecek
nitelikte olması hedeflenmiştir.
Kent makroformunun belirlenmesindeki öncelikler, kuzeye eğilim
gösteren kent gelişimini sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde kontrol
altına almak, mevcut MİA üzerindeki baskıyı ve Boğaz geçişlerindeki trafik yükünü hafifletmek ve çok

merkezli bir yapının oluşmasını
sağlamak olmalıdır (Gerçek, 2013).
Kentlilik Bilincinin ve Farkındalığın Arttırılması: Gelişmiş
toplumlarda kentsel sorunlar, yalnızca politikacıların ya da plancıların çözmesi gereken teknik sorunlar olarak değil, demokratik olarak
karar verilmesi gereken politik bir
yaşam biçimi sorunu olarak görülür. ABD Berkeley’deki Koruma Enstitüsü’nün kurucusu yazar
Charles Siegel, “Planlamamak: Yaşanabilir Kentler ve Politik Seçimler” adlı kitabında şunları kaleme
almıştır: “Nasıl bir kentte yaşamak
istediğimiz konusunda temel politik kararlar almalıyız. Kentlerimizi
geri almak için yönetimlerin yanlış
kararlarına karşı çıkıp yasaları değiştirmek, modernleşme ve büyümenin yıkıcı etkilerine politik sınırlar koymak zorundayız. Böylece
kentlerin sorunlarını plancıların
çözebilecekleri ölçeklere indirmek
mümkün olabilecektir. Yaşanabilir
kentler kurmak, kentte yaşayanların demokratik biçimde verecekleri politik kararlara ihtiyaç gösterir.”
(Gerçek, 2014).
Yöneticiler, teknisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kentte yaşayanlardan oluşan aktörler içinde
en önemli grup kuşkusuz halkın

tramvay, füniküler vb), karayolu
sistemi (lastik tekerlekli toplu taşıma, metrobüs, özel otomobil ve
taksi vb ), denizyolu sistemi, bisikletli ve yaya ulaşım sistemleri
gibi farklı ulaşım türleri arasında entegrasyon sağlayan transfer
merkezi alanları planlanmaktadır
(Komisyon, 2011)

kendisidir. Kentte yaşayanların
yaşam alanlarını ilgilendiren yanlış karar ve uygulamalara karşı çıkabilmeleri için doğru bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri gereklidir.
Kentlilik bilincinin oluşması her
şeyden önce kente ilişkin konularda doğru bilgilerin halka aktarılmasını gerektirir (Gerçek, 2014).
Trafik Yönetiminde Enerji ve
Ağ Verimliliğinin Arttırılması: Temelde trafiğin yönetiminde enerji verimliliğinin arttırılması ve ağ verimliliğinin sağlanması
için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı akıllı trafik yönetimi uygulamaları ve akıllı ulaştırma
sistemlerinin yaygınlaştırılması
benimsenmelidir. Ayrıca kent içi ve
kentler arası karayolu ağında trafik
yönetiminin AUS ile etkin ve verimli hâle getirilmesi de önemlidir
(Komisyon, 2013).
Ulaşım Talebinin Yönetilmesi:
Klasik planlama yöntemlerinde ve
eski yaklaşımda ulaşım problemleri genellikle ulaşım arzı ile değerlendirilir: Yeni yolların ve yeni
otoparkların yapılması/üretilmesi,
yeni otobüslerin alınması, vb. gibi. Ancak, dünyanın birçok ülkesinde giderek mevcut kapasitenin
daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan ulaşım talep yönetimi

çözümleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu çözümlerin kullanılmasının;
maliyet etkinliği, esneklik, tüketici faydaları, eşitlik esası, ekonomik
ve çok boyutlu faydaları vardır (Ergün ve Günay, 2013).

Ulaşım projelerinin
geçirildiği bölgelerde
doğal yeşil alanlar,
yaşayan yerli ve
göçmen kuşlar ile
o bölge halkının
optimum düzeyde
konforlu yaşam hakları
muhafaza edilmelidir.
Transfer Merkezleri Uygulamalarının Yaygınlaştırılması: Metropoliten alan toplu taşıma sisteminde, yolcuların gideceği
yerlere daha hızlı ve kolay ulaşmaları ve aktarma yapacak yolcuların
bir sistemden diğerine kolay geçişlerini sağlamak için mevcut ulaşım
olanakları, arazi kullanım kararları, çekim merkezleri, makro mikro
ölçekte ulaşım yatırımları ve ulaşım sistemlerinin entegrasyonu
dikkate alınmaktadır. Bu nedenle raylı sistem (metro, hafif metro,

Ulaşım ve Trafik Projelerinde
Tüm Canlıların Düşünülmesi: Ulaşım projelerinin geçirildiği
bölgelerde doğal yeşil alanlar, yaşayan yerli ve göçmen kuşlar ile o
bölge halkının optimum düzeyde
konforlu yaşam hakları muhafaza
edilmelidir. Kuş göç yolları üzerine kurulan havaalanı projeleri sonucunda kuşların yaşam alanları
tahrip olurken, uçak kazalarının
da yaşanma riski artabilecektir
(Gerçek, 2014-b). Bu faktöre bir de
sınırlı yeşil alanın mümkün mertebe korunması eklenmelidir.
Karayolları, hayvanların doğal yaşam alanlarının ortasından geçmektedir. Birçok ölümün yaşandığı karayollarında yapılacak geçiş
koridorları hayvanların hayatını
da kurtarır. “Yılan, kertenkele, tilki, sansar, kirpi, kaplumbağa, kedi, köpek gibi hayvanlar; beslenme, su, üreme ve göç gibi doğal
ihtiyaçlarını karşılamak için belirli alanlarda sürekli hareket ederler. Bu hareketleri sırasında da doğal yaşam alanları içerisinde kalan
karayollarını kullanmaya mecburdurlar. Buna bağlı olarak karayollarında yaban hayvanlarının ölümleri de artmıştır. Bu ölüm oranını
düşürebilmek için önemli bölgelerde, karayollarının alt kısımlarına
belirli aralıklarla hayvan geçişine
olanak sağlayacak geçiş koridorları
mutlaka yapılmalıdır. Gelişmiş ülkelerde geçiş koridorları genellikle
karayollarının alt kısmına, su kanalları şeklinde inşa edilmektedir.
Yeni yapılacak karayollarında geçiş
koridorları, yapım aşamasında ele
alınmalıdır. Eski karayollarında ise
en fazla hayvan kazalarının meydana geldiği noktalar tespit edilerek geçiş koridorları yapılmalı ve
sürücüleri uyarıcı mahiyette trafik
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ikaz levhaları konulmalıdır (Olgun,
2013).
Şehri Büyütmek Yerine Korumak: Tarih karşısında sorumluluğu çok yüksek olan bir görev de, uygulamaların icra edildiği şehirlere
yüklenen anlamı bozmayacak uygulamalardır. Bunun yolu siluetin
korunmasından geçer. Önce kalın
çizgiler çekilir. Tarihi yarımada örneğinde olduğu gibi. Bozdoğan Kemeri yörelerinden Sarayburnu’na
kadar olan bölge kesin koruma altına alınır. İstanbul’u hala İstanbul yapan resim de budur. Topkapı Sarayı’nın minyatür kuleleri ve
kubbeleri ile uçtan başlayan bir çizgi, inip çıkarak, Ayasofya’nın, Sultanahmet Camii’nin minareleri ile
semada bir desen oluşturur (Çetin,
2013).
… “Artık büyük değil, küçük güzeldir. Küçük güzel olduğu zaman
üretim sürecine katılanların yaptığı katkıların güzelliğinden de yararlanmak imkanı doğar.” Artık
mesele İstanbul’u büyütmek değil,
korumak olmalıdır (Çetin, 2013).
Balkanlar, Kırım ve Doğu Türkistan; İstanbul’a uğramadan yapılacak haccı bile makbul görmezdi. İstanbul, Türkiye-İslam Dünyası için
zatından öte anlamlar taşır. İstanbul’a yapılacak her şey bu yüzden
hepimizi ilgilendirmektedir (Çetin,
2013).
Şehir her açıdan değişimin laboratuardır. Bu laboratuarın kimyagerleri olan şehir yöneticileri tarihi dinamikleri çok iyi bilerek ve
koruyarak mikro düzeyde kentsel,
makro düzeyde ülke genelinde düşünce üretmek ve ekonomi-politiği
çok iyi bilmek zorundadırlar.
Yıldız Kümesi Biçiminde Şehirleşme: Turgut Cansever ve
arkadaşları 1950’li yıllarda “Türkiye’de şehirleşme yıldız kümesi
şeklinde olmalıdır” tezini savunmuşlardı. 1984 ve 85’li yıllarda
Türkiye’de incelemede bulunan
bir grup araştırmacının önerdiği çözümlerden iki tanesinden biri yine yıldız kümesi biçimindeki

şehircilik idi. Yıldız kümesi şehir
biçiminin bu gün için gerçekleştirildiği tek yöre Orta Avrupa’dır
(Cansever, 1994).

Şehir her açıdan
değişimin laboratuardır.
Bu laboratuarın
kimyagerleri olan şehir
yöneticileri tarihi
dinamikleri çok iyi
bilerek ve koruyarak
mikro düzeyde kentsel,
makro düzeyde ülke
genelinde düşünce
üretmek ve ekonomipolitiği çok iyi bilmek
zorundadırlar.
Körfez Depremi’nin getirdiği felaketten daha büyük felaketleri önleyebilmek için en seçkin insanların
bir araya getirilmesi suretiyle “Konut mimarisine, ev inşaatına nasıl
sağlamlık ve yüksek bir kültür değeri kazandırırız?” diye tartışmalı ve yapılan yanlışlıkların sebebi
olarak düzensiz çevrelere doğru
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gelişen ve defalarca yoğunlaşan,
yağ lekesi gibi yayılarak büyüyen
şehirlerin yerine, her biri kendi
içinde düzenli olan Alman şehirlerinde olduğu gibi galaksi biçiminde, metropollerin unsurları olan
şehir/ler/ inşa etme yoluna gidilmelidir (Karadağ, 2014).
İlahi Öğretilerden Uzaklaşmamak: İlahi öğretiler, varlığın
bütünlüğünü, insan hayatının bütün veçhelerini kapsar. Bu bakımdan evler, mahalleler ve şehirler o
ilahi öğretilerin mimarlık kültürünün büyük abidelerinden ayrılamazlar. Ancak bugün büyük abideler de çevrelerinden koparılıp
yalnız ve fonksiyonsuz ölü yapılar
haline getirildi (İleri, 2009). Temel
öğreti insana her şeyin emanet bırakıldığında yatmaktadır. Bu ilke
yapılan her çalışmanın değişmez
temel ilkesi olarak ele alınmalıdır.

SONSÖZ
Otomobil ve şehir ikilisinde, “şehirleri otomobillere uydurmaya çalışmak” yerine sürdürülebilir ve
yaşanabilir bir kent için, “otomobillerin şehirlere uydurulması” gerekir. “Sürdürülebilir bir şehir içi ulaşım” politikası; otoparkları, toplu

taşıma sistemini, trafik yönetimini, yol altyapısını ve arazi kullanımındaki değişimleri gözetmek
zorundadır. Bu kapsamda trafik
yönetimi, şehir içi ulaşımın asli bir
öğesi ve değeridir.
Şehirdeki ulaşım planlaması bir
yandan motorlu araçların hareket serbestisine ve sosyoekonomik
faktörlere cevap vermeli, diğer yandan şehir içinde trafik yoğunluğu,
trafik dağılımı ve yolların kullanımına ait kararları verme noktasında da esnekliğe sahip olmalıdır.
Günümüz şartlarında, özellikle karayolu kapasitelerini artırmanın,
iyi ve sürdürülebilir bir çözüm olmadığı artık pek çok kesim tarafından anlaşılan bir gerçektir. Artık, çözümlerin odağını her türlü
ulaştırma altyapısının en uygun
şekilde yönetilmesi oluşturmaktadır. Bu noktada akıllı ulaştırma
sistemleri, çözüm sürecine önemli
katkılar sağlayacak bir potansiyele sahiptir. Bu sistemler; iletişim,
bilgisayar ve elektronik gibi gelişmiş teknolojiler üzerine kurulmuş, gerçek zamanlı ve güncel veri tabanlarını kullanan, ulaştırma

konusundaki etkinliği, güvenliği ve hizmet kalitesini geliştirmek
amacıyla daha çok işletme, denetim, yönetim ve ekolojik çıktıların
verimli yönetilmesine yönelik olarak hizmet veren sistemlerin ortak
adıdır. Trafik yönetimi ve denetiminde akılı ulaşım sistemlerinden
beklenen fayda ve verimi elde edebilmek için, sistemin tüm ülke genelinde ve kentler özelinde yaygınlaştırılmış bir ağ olarak tasarlanıp,
uygulanması önemli bir gerekliliktir (Gurbetci ve Ark., 2014).
Ulaşım, insanların sosyo-ekonomik faaliyetlere ulaşabilirliğini/
erişebilirliğini kolay, ucuz, konforlu ve güvenli bir biçimde sağlamak
olarak düşünülmeli ve anlaşılmalıdır. Bunu da sağlamanın en iyi ve
verimli yöntemi, başta raylı taşımacılık olmak üzere, kara ve varsa
denizyolu ulaşımından azami düzeyde faydalanmak ve modlar arası minimum ücret ve zaman kaybı
oluşturacak entegrasyon uygulamalarını hayata geçirmektir.
Yaşanabilir, nefes alınabilir, yürünebilir, bisiklete binilebilir, insana ayrılması gereken mekanları

otomobiller tarafından işgal edilmemiş, raylı, kara, deniz ve havayolları taşıma sistemi çağdaş
düzeyde hizmet veren, ormanlarında, parklarında gezip oynanabilir bir kent ya da makro düzeyde ülke için yapılması gerekenleri,
bunları yapabileceklerine güvendiğimiz insanlarla, yetkili mercilerle
ve/ya sivil toplum kuruluşları ile
birlikte yapmanın yollarını aramalı ve bulmalıyız. Aksi takdirde daha
konforlu yaşamak için inşa ettiğimiz şehirler bizleri sıkacak, bunaltacak ve kendisinden kaçılan bir
yaşam alanına dönüş/türül/ecektir. Oysa yaşamda her şey “insan”
içindir. “İnsan öncelikli/merkezli”
çözümlerde çıkış noktası kent içinde hareket halindeki insan/lar/ı en
güvenli, en konforlu, en etkin, en
ucuz, en sağlıklı (en az stres düzeyinde) ve en kısa sürede gitmek
istedikleri noktalara ulaştırmak
olmalıdır. Bu yaklaşım trafik yönetimini sürdürülebilir kılacak en temel esastır.
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Dipnot
1. Bütün dünyada şehir planlarına “şehir planı” denirken Türkiye’de “imar planı” deniyor olması idi. Sözüm ona sanki daha
evvel mamur değilmiş de! sonra mamur olacakmış gibi (Karadağ, 2014).
2. Tarihi Yarımada bugün turizm adı altında eğlence sektörünün kucağına zorunlu olarak itilmektedir. Karar vericilerin
tarih karşısında sorumlukları vardır. Turizmi sırf eğlence odaklı bir anlayış olarak görüp, her taşında bir tarih olan Tarihi
Yarımada’nın kültürel misyonunu görmemek kadim tarihi bakiyeye karşı gelmektir (Çetin, 2013). Marmaray projesi ile
birlikte diğer raylı sistem projelerinin tamamlanması tarihi yarımadaya erişimi kolaylaştırarak bu bölgenin çekiciliğini
önemli ölçüde arttırmaktadır. Erişim olanaklarının sağlayacağı artan çekicilik nedeniyle ortaya çıkacak mekansal gelişme
baskılarının iyi yönetilmesi, tarihi yarımadanın tarihsel ve kültürel kimliğinin korunması açısından yaşamsal önem
taşımaktadır (Gerçek, 2009; güncellenmiştir).
3. Bu ifade bazı kaynaklarda “trafik tıkanıklığını çözmek için yolları genişletmek, obeziteyi tedavi etmek için kemeri gevşetmek
gibidir” Başlangıçta biraz rahatlar fakat şişmanlamaya devam edersiniz (Gerçek, 2014).
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Beşinci Devrenin
Kapısı Önünde…

Bülent ŞAHİN
Yönetmen
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Yetiş dirilt insanımızı
Seni sevenin ismiyle yetiş bize
Yetiştir bize
Günahlarımızı kül edecek ateş harmanını
Verim yağmuru insin ülkemize
Mekke’ye Medine’ye Şam’a
Kudüs’e Bağdat’a İstanbul’a
Semerkand’a Taşkent’e Diyarbekir’e
Yetiş peygamber imdadı yetiş
Yetiş Allah’ın izniyle
Yetiştir erlerini
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Diriliş bayraklarını taşıyan
Şehit gömleklerini peşin giymiş
Ateşten, sudan geçer gibi geçen
Allah Önünde her varı yok gören
Dağların üstünde erip
Kentlere şafaklar gibi ağan
Küçük askerlerini
Gül diksinler diye yeni topraklarına
İnsanın ta gönlüne
Yetiştir erenlerini
Allah’ım
Amin
Sezai Karakoç, Gün Doğmadan, Dua
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Ağustos, beşinci devrenin kapısının açılışı münasebetiyle…

“Devlet ve milletinin
büyük çapa ermiş yedi asırlık hayatında
ilk iki buçuk asrını aşk, vecd, fetih ve
hakimiyetle süsleyici; üç asrını kaba
softa ve ham yobaz elinde kenetleyici; son bir asrını, Allah’ın Kur’an’ında
‘belhüm adal’ dediği hayvandan aşağı taklitçilere kaptırıcı; en son yarım
asrını da işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle, Türk’ü madde plânında kurtardıktan sonra ruh
plânında helâk edici tam dört devre bulunduğunu gören… Bu devirleri yükseltici aşk, çürütücü taklitçilik
ve öldürücü küfür diye yaftalayan ve
şimdi, evet şimdi… Beşinci devrenin
kapısı önünde dimdik bekleyen bir
gençlik…”

Fethi
Gemuhluoğlu

Fethi Gemuhluoğlu, 22 Kasım
1975 yılında dostluk üzerine irticalen yaptığı konuşmanın sonunda şöyle diyor: “Tekrar söyleyeyim, bu beldenin üstünde, bu
Belde-i Tayyibe’nin üzerinde küfür
ve nifâk hükümlerini icra etmişlerdir. Şimdi riyâ’, saltanatını sürüyor.
Onun da ömrü kısadır. Gelecek bir
mübarek vakte hazır olunuz. Şah-ı
Velâyet’in kelâm-ı mübârekelerini

tekrar söylüyorum. “Gözü olana
sabah ışımıştır.”Hâl-i yakazadayız.
O sabahın alacasındayız.” Aradan
geçen 40 yılla birlikte sabahın alacası gözlerimizi kamaştıracak kadar güneşle aydınlanmıştır artık.
Özlemiyle yanıp tutuştuğumuz
“Yüce Devlet” kapısı ardına kadar
açılmıştır. Uğursuzluk saçan her
topluluğu dağıtıp, Allah’ın ipine
sımsıkı sarılan topluluğu kurma

M.C. Escher
-RelativityGörecelik

yolu büyük İslam Devleti günün ilk
ışıklarını görmeye başlamıştır. Allah’ın izniyle artık zaman bunun
için işleyecektir. Bu büyük medeniyet davamızla kadim şehir davamız
aynıdır. Yücelik Devleti’nin ruhu
kadim şehirlerimizde yaşamaktadır. Başbakanımız Ahmet Davutoğlu işte bu ruhun idrakini bizlere
anlattığı kongre salonunda konuşmasının “Kültür ve Medeniyet Restorasyonu” kısmında “Şehirlerimizin kadîm karakterini muhafaza
edeceğiz. Kadim karakterin modernite ile yüzleştiği yerde yıkıcı olmayan, darbe vurmayan modern mimariyi kabul edeceğiz. Ama kadim
tarihi birikimimize bir tehlike teşkil
ettiğinde ona karşı duracağız. Dikey
mimari değil, yatay mimariyi kadim
şehirlerimizde egemen kılacağız ve
küreselleşme anlamında da bütün
şehirlerimizi, kadimi koruyan modernite birikimini kullanan küresel
şehirler haline getireceğiz.” diyerek
büyük bir zihinsel dönüşümün kronometresini çalıştırmış oldu. Başbakanımızın “şehir ve medeniyet
idraki” ne dair derin birikimi olduğunu biliyoruz. 2003 yılında Bilim
Sanat Vakfı’nda gerçekleştirilmiş
“1453’ten 2053’e İstanbul Şehir
ve Medeniyet Sempozyumu”nda

(Bkz. Tebliğler İstanbul: Şehir ve
Medeniyet Klâsik Yayınları http://
www.klasikyayinlari.com/ebooks/
default.aspx?kitapid=16) Turgut
Cansever Hocayla ortak yaptıkları
panelde “Fetih ve Medeniyet” adlı
sunumu bu derinliğin ve idrakin ispatı hükmündedir. Şehirlerimizin
ruhu nereden geliyor bu tebliğinde anlatıyor: “…Medine’den hareket
eden ruh, değişik serüvenler yaşayarak Şam’da, Kudüs’te, Kahire’de,
Kurtuba’da, Bağdat’ta, Buhara’da
varlık buldu ve daha sonra da İstanbul’a taşındı.” Sahip olduğu bu fikriyatı anlayıp taşıyabilecek ve bunun eylem adımlarını yapabilecek
kadrolar var mıdır, bilemiyoruz.
Doğrunun, iyinin ve güzelin peşinde olan kadrolar oluşturulmadan
bu büyük rüya nasıl gerçekleştirilebilir ki?
“Yücelik Devlet” inin kapıları ardına kadar açıldığı bu günlerde
şehrin kapılarını da kadim huzura açacak ve “restorasyonu”nu gerçekleştirecek yöneticilerimizin ne
türlü bir ruha sahip olmaları gerektiğini sevgili Başbakanımız yukarıda bahsi geçen sunumunda
“Eğer önümüzdeki dönemde bir medeniyet açılımı söz konusu olacaksa,

bu kesinlikle, kadimi kuşatan bir bilince sahip olan medeniyetler tarafından gerçekleştirilecektir. Böylesi
bir açılımın, “kadim” ve “derinlik”
kavramlarını içermeyen bir kültüre sahip Batı tarafından gerçekleştirilmesi çok zor. Bu tarz bir açılımın söz konusu olabilmesi için de,
fetihte sağlandığı gibi, bir ruhun bir
mekânla buluşması gerekiyor. O buluşmanın gerçekleşebileceği tek dünya bizim dünyamızdır. Bu tarihi derinliği tekrar keşfeder ve coğrafi
derinliği bu anlamda kendimize eklemlersek bizim eksenimizde yepyeni şehirler oluşur ve o şehirleri özne
haline getirebiliriz.” diyerek anlatıyor. Bizim için “kadim” ve “derinlik”, İslam’ı hem kendimiz hem de
toplumumuz için var oluş sebebi bilmektir. En gerekli, en hayati
olan budur. Şahsiyetten yoksun bırakan liberal ahlaktan uzak durmalı, hayatımıza griyi ve tonlarını sokan Batı’nın beyazımızı kirlettiğini
ve beyazın asla leke kabul etmeyeceğini anlamalıyız. “Siyah-beyaza
bu topraklarda helal-haram denirdi.” Grilere ise “Siyaha yakın griye
‘tahrimen mekruh’, beyaza yakın
griye ‘tenzihen mekruh’ denirdi.

Medine’den hareket
eden ruh, değişik
serüvenler yaşayarak
Şam’da, Kudüs’te,
Kahire’de, Kurtuba’da,
Bağdat’ta, Buhara’da
varlık buldu ve
daha sonra da
İstanbul’a taşındı.
Yönelişi olmayanın
yönetişi olmaz!
Şehirler kadim geleneğimizde ariflerin, abdalların dilinde “insanın
hakikat mekânı” olarak anlatılmıştır. Niyazi Mısri “Var ol hakikat
şehrine er anda hakikat sırrına” diyerek varılacak menzilin sınırının
bir şehir olduğunu anlatıyor. Yunus Emre de “Yusuf’u kaybettim
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Kenan ilinde, Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz.” diyerek şeriatı Yusuf, marifet ve hakikati Kenan şehri olarak anlatmıştır. Pek çok eski
risalede nefsin makamları (Nefsi Emmare, Nefsi Levvame, Nefsi Mülhime gibi) şehir metaforuyla anlatılmıştır. Kadim geleneğimiz
şehre kavuşmayı, orada yaşamayı hakikate ulaşmakla kutsallaştırırken modernizm ise şehirden
kaçmayı, şehri parçalamayı arzulaştırmıştır. Alaca Minare Tekkesi Şeyhi Muhammed Sadık Efendi
risalesinde (Büyüyen Ay Yayınları,
Risale-i Mahbüb: Nefsin Şehirleri)
Nefsi Mülhime şehrini anlatıyor:
“O şehrin ahalisi oldukça edepli, zarif, çelebi, yumuşak huylu, ikramı
seven, cömert, fakirleri ve zayıfları
kollayan, meclisleri güzel ve temiz,
sohbetleri tatlı, incelikli ve zarif,
aralarında şamata-tartışma görülmeyen, fitne-fesat, büyüklenme, öfke, düşmanlık, cimrilik, tamah, çekememezlik, hasislik, ayrılıkçılık
gibi huylardan arınmış kimselerdir.
Büyüğü-küçüğü birbirlerine saygı,
ululama ve ihtiram ile davranır, izzet ve ikram gösterirler…” İnsan
bir şehirdir, şehirler de insan!… Bu
şehirleri ruhlarını, nefislerini azgınlığın kurduğu çepeçevre tuzaklardan kurtarmış olanlar yönetmelidirler ki “yitik cennetimizi” inşa
edebilelim. Nefs yani zamanın en
küçük biriminde bizi tanımlayan
öz benlik. Yani anlayışımız, kabiliyetlerimiz varlığımız, restorasyona
muhtaç yanlarımız. Mümin sadece
kendi şehrinin imarından ve ihyasından sorumludur. Bozuk, harabe
bir insanın işleri de böyledir. Kendi varlığına, ilmine, anlayışına itimat etmeden, sadece Allah’a itimat
ederek sürekli imar faaliyeti işte bu
Yüce Devlet kadrolarının en temel
özelliğidir. Çünkü devlet, mümkün
olabilecek en az kötü toplumu gaye edinmiş ve daha büyük kötülüklerin önüne geçen en büyük organizasyonudur. Kötülüğü en aza
indirmek, yok etmek, kötülüklere
meydan vermemek ancak bir Müslüman hassasiyetidir. Sürekli gözü
Hakk’a dikmek gönlü Hakk’da kılmak kesintisiz bir yöneliş çabasıdır.

Bütün zorluğu da buradadır. Bu sebepledir ki o yüce Peygamber “ Ya
Rabbi göz açıp kapayıncaya kadar
dahi olsa beni nefsimle baş başa
bırakma” der.

İnsan bir şehirdir,
şehirler de insan!…
Bu şehirleri ruhlarını,
nefislerini azgınlığın
kurduğu çepeçevre
tuzaklardan kurtarmış
olanlar yönetmelidirler
ki “yitik cennetimizi”
inşa edebilelim.
“İnsanlar hayatlarında bir kere büluğ ıstırabı çekerler. Fakat dehânın
çocukları sık sık. Çünkü her defâsında gençleşirler.”
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Kadim geçmişimizde şehirlerimiz
nasıl yönetilmiş?
Tarihte geçmiş değil gelecek aranır. Çünkü “Suyun suya benzediği
kadar geçmiş geleceğe benzer.(İbn
Haldun)” Bu sebepledir ki meselemiz keşf-i kadimdir. Bir şehir ve bir
devlet nasıl yönetilir sorusuna cevap bulabilmek için keşf-i kadim.
Kitaplarda birer masal ülkeleri gibi zihnimizde yer etmiş Gaznelilerin ve Anadolu Selçuklularının
içerisinde yetişmiş Nizamülmülk’
e ait Siyasetname adlı kitapta toplumun nasıl yönetilmesi gerektiği keşf-i kadim olarak ne güzel
anlatılır:
“Padişahlık Allah tarafından bağışlanmış bir nimet ve vasıftır. Yüce
Allah’ın nimetinin değerini bilmek,
padişahın O’nun rızasını gözetmesidir. Yüce Allah’ın rızası ise, halka
yapılan ihsan, onlar arasında yayılan adalet ile elde edilir.”

Ersin Şahin İslam
Ağacı: Kökleri ve
gövdesi nurdan
olan bu ağacın
dallarında İhlas-ı
Şerif ayetlerinden
bir kuş yuvası
mevcuttur.
İnsanlığın kavgası
işte bu ağacın
etrafında, bu
ağacın hakikati
için olmaktadır.
Doğu ile Batının
savaşı… Yuvanın
ortasındaki
yumurtalar İhlas’ın
yücelteceği geleceği
temsil etmektedir.

Anadolu Selçuklularının başının
belası Batıniler (Haşhaşiler) büyük
devlet adamı Nizamülmülk’ün ve
Cihan Sultanı Melikşah’ın da katilleridir aynı zamanda… Aşağıdaki hadiseyi okuduğumuz zaman
Batınilerin Sultan Alp Arslan’a da
musallat olduklarını görüyoruz.
Anadolu kapılarını kıyamete kadar ümmete açmış olan Büyük Kumandan’ın yaşadığı bu hadise şimdilerde devletimizin kılcallarına
kadar nüfuz etmiş yapıyla verdiği
mücadeleyi anlamamız açısından
kıymet arz etmektedir.
“Sultan Alp Aslan bir gün vezirine
der ki:
- Sen bana niçin düşmanlık yapıyor
ve saltanatıma göz dikiyorsun?

Bu sözü işiten vezir yere kapanıp
der ki:
- Ey efendimiz, bu ne sözdür? Ben
bir bendeyim. Efendimize karşı ne
kusur işlemişim?
- Senin kâtibin Bâtıni değil mi?
- Efendim o kim oluyor? Ateş olsa
cirmi kadar yer yakar, zehir olsa,
veremez bir zarar?
- Gidin, o kâtibi getirin.
Hemen gidip kâtibi getirirler. Sultan sorar:
- Sen Bâtınisin, Bağdat halifesi hak
değildir diyorsun, öyle değil mi?
Kâtip der ki:
- Hayır ben Bâtıni değil, Rafiziyim.

- Sanki Rafizilik Bâtınilikten üstün
mü de bunu kalkan yapıyorsun?
Suç bu adamın değildir. Suç, bunu
işe alanındır.

Halkın tabiatını
yeşerten gökten yağan
yağmurlar gibi yukarı
tabakadaki yöneticilerin
işleri ve anlayışlarıdır.
“İnce ve soylu idrak”
yoksunluğundan
kendine bile yönedemeyenlerden yönetmeyi beklemek
topluma yazık etmektir.
Sultan, Rafiziyim diyen Bâtıniyi
gönderdikten sonra, at kılından yapılmış bir kilim çıkarır, bir parça kıl
çeker, Vezire der ki:
- Bunu kopar!
Vezir alıp koparır. 5 kıl verir, onu
da koparır. 20 kılı büküp der ki:
- Bunu kopar!
Vezir koparamaz.
Sultan der ki:
- İşte düşman da tıpkı bunun gibidir: Bir, iki, beş olursa başa çıkmak
kolay olur; fakat çoğalıp birbirlerine sırt verdikleri zaman, onlar
yerlerinden kaldırılamaz. Bunlar
böyle tek tek aramıza girip, memuriyetleri ellerine geçirdikleri zaman, kısa bir sürede Irak’a bir isyan
zuhur eder ve Deylemiler memlekete hücum ederler, bunlar da gizli-açık onlarla bir olurlar. Bizleri
helak etmeye çalışırlar. Onun için
hizmetçileriniz de yabancı olmamalıdır! Padişaha muhalif olanları
kendine yaklaşmaya yol verirsen,
bu iş, hem kendine, hem de padişaha karşı ihanet olur. Herhangi bir
sultanın muhalifleri ile dostluk kuran, padişahın düşmanlarının safına geçmiş sayılır.”
İmam Gazali de aynı dönemde tıpkı Nizamülmülk gibi Cihan
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Sultanı Melikşah’ a yönetim için
tavsiyelerde bulunmuş, mektuplar
yazmıştır:
“Ey Sultan! Şunu bil ve kesin olarak anla ki, Allah insanoğlundan iki
grubu seçkin yaratmıştır: peygamberler ve devlet adamları. Allah (c.c)
peygamberleri delil yani Kur’an ve
sünnet ile beraber göndererek, kendisine ibadet edilmesi emrinin tebliği ve ona ulaşan yolları göstermesi
için göndermiştir. Devlet başkanlarını ise; insanların birbirlerine olan
düşmanlıklarını önlemek ve kendinden bir hikmet ile onların maslahatlarını ve ihtiyaçlarını karşılamak
hususunda bir yardımcı olarak göndermiş, toplumun gemini onların
eline vermiştir.

Kamu işini hayır
murad ederek yapacak
olanlar ancak ve sadece
“Salahiyet Sahibi”
kimselerdir. Bu kişilerin
deneyim ve tecrübeleri
“insan olmak”la ilgilidir.
Devlet başkanının kadri ve kıymeti, vezirinin hayırlı, salih, kifâyetli ve adil birisi olmasıyla olur. Çünkü hiçbir devlet başkanının, veziri
olmadan vazifelerini tam yapması,
tedbirlerini tam manasıyla alması
mümkün değildir. Bu işi tek başına
yapmaya kalkışanın şüphesiz ayağı
kayacaktır.(İmam Gazali Yöneticilere Öğütler)”
Mesneviden bir hikâye:
“Pâdişahın tabiatı tebeaya tesir
eder. Nitekim yeşil felek, toprağı
yeşertir.
Tarihlerde yazar ki, Emevilerden
Velid bin Abdülmelik’in inşaata
merakı vardı. Onun asrında halk
da yapı yaptırmak hevesine düşmüştü. Süleyman bin Abdülmelik
obur denecek derecede pis boğazlıydı. Devr-i ehâlisi de türlü türlü yemek pişirmek ve fazla fazla
yemek yemekle meşgul olmuştu.

Ömer Bin Abdülaziz; âbid, zâhid,
âdil bir zât idi. Tebeası da -velev ki
riyâ tarikiyle olsun- namaz kılmak,
Kur’an okumak tesbih çekmek gibi
şeylerle iştigal ederdi. (Şerh-i Mesnevi Tahir-ül Mevlevi Cilt: 5)”
Halkın tabiatını yeşerten gökten
yağan yağmurlar gibi yukarı tabakadaki yöneticilerin işleri ve anlayışlarıdır. “İnce ve soylu idrak”
yoksunluğundan kendine bile
yön-edemeyenlerden yön-etmeyi
beklemek topluma yazık etmektir. Bu yönelişin asgari ölçüsünü
bir hela kapısı yazısında şöyle levhalaştırmışlar: “Midesine indirdiği
her lokmanın karşılığını o topluma
da geri iade etmeyen, vermeyen kişi o toplumda asalaktır.”
“Asaf ’ın Miktarını Bilmez Süleyman Olmayan
Bilmez İnsan Kadrini Alemde İnsan
Olmayan”
Kamu işini hayır murad ederek yapacak olanlar ancak ve sadece “Salahiyet Sahibi” kimselerdir. Bu kişilerin deneyim ve tecrübeleri “insan
olmak”la ilgilidir. Kamu yöneticileri Asaf’ı ifritlerden ayırt etmeyi
bilen, bunun derdinde olan insanlardır. Oxford, Harvard bitirmiş olması seçilme kriterlerinin en sonunda olması gereken şeylerdir.
Buralarda yüksek tahsil görmüş
olunması bilakis Batı’dan öldürücü zehri almış olma ihtimalini yükselttiğinden bu kişilerin karantinada teşhis edilmesi gerekir. Kadrolar
oluşturulurken “Yetkin”, “Etkin”
gibi içi boş, yoz ahlakın piyasa dili tariflerinden uzak durmalı şahsiyet, emniyet, sadakat, dürüstlük
gibi sıfatlar sorgulanmalıdır. Bu
“yetkin”ler neye yetmişlerdir? Söylendiği zaman sadece maddi planda çağrışımlar yapan dolayısıyla
daha çok hırs, heva-heves sınırlarının içerisinde kalan bu kelimelerin bizim kadim dilimizdeki karşılığı “Salahiyet Sahibi” dir. Bu kelime
ile biz salahiyet sahibi olan kişinin
idrak ve kavrayışı ve şahsiyetiyle
alakalı “salihlik”, “sulhiyet”, “salah”
manaları etrafında aklen ve kalben bilgi sahibi oluruz. Hepimizin
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bildiği deyimin güncel hali şudur:
“Oğlum ben sana Oxford okuyamazsın demedim ki, adam olamazsın dedim.”
Gelecek nesillere “yeraltı suyu”, “fikir sakası” olmuş rahmetli büyüğümüz Fethi Gemuhluoğlu’ nun
gençleri burs, iş ya da yetiştirmek
için seçerken onların gözlerine bakıp “hiç âşık oldun mu?” diye sorarak istidat yokladığını, muhatabının insan olabilme potansiyelini
ölçtüğünü okumuştuk. “İnce ve
soylu idrak sahibi” olmaları için
bir ömür uğraştığını biliyoruz. İrticalen anlattığı “dostluk üzerine”
sohbetinde; “Beyefendiler, günâhlarınız bile şevk içinde olsun, eğer
günâh işleyecekseniz. Şevki seçiniz. Aşkı seçiniz. Ben aşksız insanlar görüyorum: Huzur içinde
uyuyorlar, gidiyorlar, gülüyorlar,
vitrinlere bakıyorlar; hâlâ büyük
büyük pazarlıklar peşindeler, hâlâ
büyük büyük ihâlelere giriyorlar.
Türkiye’nin içinde bulunduğu felâketi idrak etmiyorlar, huzur içindeler. Onun için onlara küsüm, onun
için onlara kırgınım. Onun için,
kırgınlıkta bir feyz buluyorum.”
diyor.
Bizden gibi görünüp güya parlak
kariyerleriyle devletimizin kurum-

larının başına bela olmuş bir grubu
Peygamberimizin tarif edişine bakar mısınız:
“Ahir zamanda, dinle dünyayı taleb
eden insanlar zuhur edecek. Bunlar, insanlar(a iyi görünüp, onları

Majid Majidi
Yönetmen

kendisi ve varoluş mücadelemizdir. Dolayısıyla Rabbiyle barışık,
hikmeti elinde bir kılıç gibi tutarak
insanı insana karşı savunacak “soylu idrak” sahibi yönetmenlere ihtiyaç vardır.

‘Mutluluğa Boya Beni
(Le Tableau)’

Akira Kurosawa
Yönetmen

aldatmak) için öyle bir yumuşaklığa bürünürler ki koyun postu yanlarında kaba kalır. Dilleri de baldan
daha tatlıdır. Ancak kalbleri kurtlarınkinden vahşidir….(Kütübü Sitte
Hadis No 2005)”

“Şarkın Şiiri” ni
Yazmak
Şehrin sinemayla, sinemanın şehirle sınavı insanın varoluş sınavının aynısıdır. İran’a hiç gitmedim
fakat denir ki İran’da bir taksi şoförü size Hafız divanından ezbere
beyitler okuyabilir. Tahran’da pek
çok dükkânda kadim minyatürler
ve tasvirler bulunur. Kültür hiç değişmemiş, dil hiç değişmemiş, halk
özüne hiç yabancılaşmamış. Başından beri medeniyet olma fikrini hiç unutmamış olan İran’ın
binlerce yıllık köklü geleneğinin
sinemada bir irfan sofrası gibi şiirsel bir anlatımının olması hatta
“şarkın şiiri” olarak adlandırılması
boşuna değildir. Bizim imkansızlıklardan bahseden sinemacılarımız yıllardır ambargo altında inleyen İran sinemasının imkanlarını
düşünmeliler. Bizimkiler için imkânsız olan şey beyinlerinde ve yüreklerinde bu toprakların kaderine
olan dostlukları içindir. Modernizme direnip, kendi gibi kalabilmeyi başarabildikleri için sinemaları

sinemadır. “Dostum, pazara git
kendine bir dert satın al. Bulamazsan gel benden ödünç al Feridüddin Attar “Pend-Nâme” Kadim şehir İstanbul’ un derdini bilmeden,
O’nun halinden hatırından anlamadan sinema yapamayız. Aynı şeyleri örneğin Japon sineması için söyleyemiyoruz. İki atom
bombasıyla beraber Japonya’ya
düşen Amerikan kapitalizmi bir
milletin ruhunu yok etmiştir. En
bilinen yönetmenleri Akira Kurosawa “Japonya’daki aşk ilişkileri,
Fransa veya İtalya’dakiyle benzerlik taşımaz. Oysa genç sinemacılarımız Batı filmlerinde gördüklerini
aşağılık bir biçimde kopya ediyorlar. Seyirciler de bu filmlere gerçek
hayatlarında öykünüyorlar. Bu oldukça gülünç!” diyerek bu durumu
izah etmiştir. “Şahsiyetini kaybetmiş cemiyetlerde, benliğini kaybetmiş şehir tipleri, gözle görünür ve
elle tutulur birer misâl teşkil ediyor.
O zaman şehirler hiçbir tarafı kendisine ait olmayan yamalı bohçalar
halinde şunun bunun şahsiyet kırpıntılariyle dolduruluyor.” Sinemamızı yapanlarda işte bu şahsiyet
kırpıntılarıdır. Şehrin imkânları sinemayı etkiler. Sinemada anlatılan
şehirdeki hayatın akışı ve mücadelesidir. Dikkat edersek fikrin, felsefenin de temel konusu hayatın

Televizyonda tevafukla karşılaştığım, müthiş etkilendiğim bir animasyon filmi. Biliyorsunuz gişe
filmlerinin gürültüsünden insanı
sarsan pek çok film gölgede kalıyor.
Bu film de onlardan birisi… Film
bir animasyon olmasına rağmen
fikri derinliği, kullandığı metaforlar ile çocuklardan çok dert sahibi yetişkinler tarafından izlenmeli. Filmin Fransızca orijinal adı “Le
Tableau” fakat İstanbul Film Festivalinde “Mutluluğa Boya Beni” olarak çevrilip gösterime girmiş. Yani
orijinal ismiyle hiç alakası yok.

Filmin Künyesi
Orjinal adı: Le
Tableau
Yönetmen: Jean François Laguionie
Senaryo: Jean-François Laguionie,
Anik Leray
Tür: Animasyon
Yapım: 2011 - Fransa
Süre: 79 Dakika.

Filmde bir tablonun içerisinde
olup bitenler anlatılıyor. Fakat fikrin ince işçiliği o kadar güzel ki…
İzleyince aklıma ilk gelen şey Hüdhüd’ün önderliğinde kuşların Simurg’a ulaşmak için çıktıkları yolculuğu anlatan “Mantıku’t Tayr”
geldi. Eğer bu kitabı okumuşsanız
ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü bu film Batılı kafasıyla da olsa hakikati aramak fikrini
işliyor.
Değişmek, tastamam olmak için
yola çıkmak, gitmek fikri…
Tablomuz dünyayı temsil etmekte
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ve içerisinde üç kısım insan yaşamaktadır: Tamamlar, yarımlar ve
taslaklar… Ressam, filmde Tanrı’nın sembolik anlatımıdır. Tamamları özenerek çizmiş ve boyamıştır. Bunlar tamamlıklarından
dolayı kendilerini üstün görmekte
ve gücü, iktidarı ellerinde bulundurmaktadırlar. Yarımlar ve taslaklara düşmandırlar. Yarımlar küçük
eksikliklerinden dolayı yarımdırlar. Ressam onları tamamlamamış,
bu halleriyle de dışlanmışlardır. En
kötüsü ise taslaklar… Çiziktirilmiş,
öylece bırakılmış dışarıdan bakıldığında ne bir renk ne bir anlam
ifade etmeyen insanlar. Taslaklar
tabloda vebalı muamelesi görmekte ve tamamen dışlanmışlardır.
Tamamlar kibir ve gururlarından
dolayı taslak ve yarım görmekten
nefret ediyor. Taslak ve yarımlarsa ezilmişlikle kaderi, olanı biteni
sorguluyorlar. Neden kendilerini
tamamlamadığını bilmedikleri ressama kızıyorlar.
Ressamı bulmak ve tanımak kaderlerini değiştirmek istiyorlar. Aslında ressamın varlığı bilinmektedir
fakat gelip gelmeyeceği yarımların
olduğu gibi tamamların da önemli bir meselesidir. Ciddi bir kader
anıdır. Bütün şatafatlarına rağmen
gözyaşından, duadan, aşktan mahrum bırakılmış tamamlar günümüzün modern insanlarını temsil etmektedir. Tamamların seçilmişler
oldukları iddiası, yarımları ve taslakları birer köle olarak görmeleri, yaşanan bu zulüm bir kırılma

Kibir abidesi tamamlar

2014-5

SİNEMANIN ORTA YERİ ŞEHİR ‹ 116 117 ›

noktasına doğru gitmektedir. Tamamlar bir karar alırlar: artık diğerlerinin bu tabloda yeri yoktur.
Onları kovmak, sürgün etmek, yok
etmek isterler.
Ressam mutlaka bulunmalıysa bunu kim yapabilir? Bunca şikayete rağmen neden çileye talip olunmaz. Yunus’umuzun dediği gibi
“Zehirle pişmiş aşı yemeye kim
gelir?” Ancak aşk ıstırabı çeken,
mekânı ve zamanı zorlayanlar kadere etki edebilirler. Kibir ehli tamamlar arasında yaşayan Ramo
yarımlardan Claire’ye aşıktır. Tamamların karşı çıktığı eşit olmayan bir aşktır bu. Bu çile onları
böyle bir arayışa itecektir. Ramo,
Claire yanlarına aldıkları Lola ve
bir taslak olan Plume’la birlikte
ressamı aramaya koyulurlar. Kendi tablolarından çıkarlarken başka bir tablonun içerisine düşerler.
Bu tablo bir savaş tablosudur. Kırmızılar ve yeşiller sebebinden bile
mahrum sürekli savaşmaktadırlar.
Ressam her tablo için bir alınyazısı çizmiştir. Şehirlerin, ülkelerin
de olduğu gibi… Bu tablodakilerin alınyazısını Şam’ın, Kudüs’ün,
Gazze’nin, Afganistan’ın, Irak’ın
alınyazısına benzetebiliriz. Savaşın
orta yerinde Magenta adlı genç de
ekibe dahil olur, kaderini anlamak
için… Yolculuk başka bir tabloya
girmeleriyle devam eder, burası
Venedik’dir. İnsanların arsızca eğlendiği, sadece eğlendiği bir yer…
Aslında bu arayışta ortağızdır hepimiz. Küçük büyük hadiseler

karşısında kaderimizi sorgularken
bu arayışın içerisindeyizdir. Şehrin içerisinde bir beldeden bir beldeye giderken gördüklerimiz buradaki tablolar gibidir. O tablodan bu
tabloya kaçıp dururken, siz mi yollardan geçersiniz yollar mı sizin içinizden geçer bilemezsiniz. Kaçtığımız kendi boyamız, aradığımız ise
O’nun boyası, Sıbğatullah!
“Allah’ın boyası ile boyan. Allah’ın
boyasından daha güzel boyası olan
kimdir! Biz ancak O’na kulluk ederiz. (el-Bakara, 2/138 )” ayeti belki bu animasyonu izlerken muhteşem bir analiz imkanı sunacaktır.

Hasan Aycın
Zılal / İz Yayıncılık
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ŞİİR
şiir

Kent Yorumu
Müzik başlangıcı gibiydi ellerimizin
Ayasında evlerin giyinişi
İlk hocada okuduğumuz kitabın belleği
Hiç yorulmayan güneşi
Bozmadan
İndiğimiz
Yokuşta bıraktık
Çok yaşlı bir amcaydı ağacımızın
Altında gördüğüm konuk
İlk büyük
Ey evlere ekmek için gelen konuklar
Yanar sizinle albeni
Olasılık geçmiş vakitlere ait
Ay yıldızlara ekmek dağıtan anne
Sağda akan ırmağın
Adını biliyorlar
han’la bittiğine göre
adın Yavuz’dan kalmış olmayasın
Ceyhan ırmağı
Can sunar
Buğday dalına
Onlar özlem dağa çarpan
Kır ağıtı
Kabarır kent bir top gül
Sanırsın yüreğin uzadı
Halis işçi işi
Grev kardeş terler gülün tam ortasında
Çoğalırken
Kaleler
Durur yönü güneye biri
Ne biri bini obini
Gün özsu özümlemek için grevi
Gül ağacına ellerine ey kentli
Gül kentli yakup anıtı
Aşındırmak için o taşı
O yabancı taşı

Çalıştırır onları şahmerdan soluklular
Yitirdiğinden beri doğa özgürlüğünü
Konulduğundan beri o taş alana
Çok geçtim sokaklardan
ay anneden gelen ekmeği
cömert köylüler
Birbirlerine sunuyorlardı
Ey bir vaiz gibi bilge
Eskimeyen öğreti
Çevrili toprak
Kent mutlakı
Alırken yanına
Babamı bıraktığımızda
Yüzünde babamın
Son vuran gök sarısı
Yorumu yaşamın
Ölüm
Denir
Dö/nü/lür
Dönülmez bir ant
Şavkı dirimin
Doğar gün tam süvarinin
ata binerken
ayağına değen üzengiye
Kentin süvari/
siyim diye dişlerimde
yeraltı azığı
bengi çünkü
ırmakta yudum kelimelerimi
elim ve kelimelerim
grevlerim
gözcülerim ve öncülerim
piştik vav ocağında ey Yunus usta
Bu şiir kentin yorumu
İnce bir çöptür eşiğinde Şiirimizin Ustası
~ Nuri PAKDİL ~
Anneler ve Kudüsler / Mayıs 1973
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İstanbul’un Sahipleri
Pek Yaman

Zeynep Nur CORDANOĞLU
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi
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Yerel yönetimlerin halkımızda bu denli karşılık bulmasının ve
ilgi görmesinin elbette bir mazisi vardır. Kökü geçmişe uzanan
bu yerel yönetimler macerasında halkın diline pelesenk olmuş
şehremini, vali, kaymakam gibi zamanının belediye reisi yahut
kasaba idarecisi olan kimseler de azımsanamayacak kadar çok
şarkılara, türkülere, deyimlere konu olmuşlardır.

Ş

ehir yönetiminin
üstatları “aktif şehir yönetimi”, “şehir idaresi hukuku”, “modern şehir
yönetimi” gibi akademik camianın da hayli üzerine düştüğü meseleleri tartışa dursun, öte yandan binlerce çocuk da
internet üzerinden “şehir yönetimi oyunları”, “şehir kurma oyunları” adı altında şehir üzerine strateji oyunları oynamaktadırlar. Seçim
tansiyonunun da hayli yüksek olduğu (muhtarlık seçimleri de dâhil) güzel vatanımızı düşünürsek
yediden yetmişe yerel yönetimlerle bir şekilde alakalı bir toplum olduğumuzu söylemek yanlış olmaz.
Yerel yönetimlerin halkımızda bu
denli karşılık bulmasının ve ilgi
görmesinin elbette bir mazisi vardır. Kökü geçmişe uzanan bu yerel
yönetimler macerasında halkın diline pelesenk olmuş şehremini, vali, kaymakam gibi zamanının belediye reisi yahut kasaba idarecisi

olan kimseler de azımsanamayacak kadar çok şarkılara, türkülere,
deyimlere konu olmuşlardır.
Halkın oldukça itibar ettiği bu yerel yöneticilerin yanı sıra bir de “İstanbul’un sahipleri” var ki bu adı
tam olarak konmamış, gayr-i resmi sahiplerine bir Yeni Türkü şarkısı olan “Yedikule”de rastlamak
mümkün.
Nargilem duman duman
Bayıldım aman aman
İstanbul güzel ama
Sahipleri pek yaman
Türküdeki sahipler yöneticiler midir, yoksa semt kabadayıları mı
bilinmese de, ortama çekidüzen
veren birilerinden bahsedildiği kesindir. Yine bir Ege türküsü olan
Çökertme’de ise tütün kaçakçılığı
ile meşgul olan Halil Efe ve yakın
arkadaşı İbrahim’in hikâyesi vardır. Kaymakamın ihtarını dinlemeyen Halil Efe hem sevdiği Gülsüm’ü kaymakama kaptırır hem de
canından olur.

Gidelim gidelim Halil’im
Çökertmeye varalım
Kolcular gelince Halil’im
Nerelere kaçalım
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Edmondo Amicis
- İstanbul

Teslim olmayalım Halil’im
Aman kurşun saçalım

Giresun beylerine anam düşman
olursun

Burasıda Asbat değil Halil’im
Aman Bitez yalısı
Yüreğime acı saldı
Dostlar kurşun yarası

İstanbul’un meşhur şehreminlerinden Cemil Topuzlu, yine eski İstanbul valilerinden Fahrettin
Kerim Gökay, Fahri Atabey gibi
isimler yalnızca bir döneme damgalarını vurmakla kalmamış, ahali arasında da hayli hikâyeye, deyime söz konusu olmuşlardır. Bir
dönemin ünlü simalarından olan
ve halk tarafından pek sevilen Fahrettin Kerim Gökay hakkında kısa
boylu olması dolayısıyla halk “Mini
mini valimiz, ne olacak ahvalimiz?”
diye bir tekerleme bile üretmiştir.

Güvertede gezer iken
Aman kunduram kaydı
Çakır da gözlü Gülsüm’ümü
Çerkez kaymakam aldı
Kaymakam baskısı a canım
Aman aldı yürüdü
Burası da Asbat değil Halil’im
Aman Bitez yalısı
Yüreğime acı saldı
Dostlar kurşun yarası
Ege’den çıkıp Karadeniz’e gittiğimiz de ise karşılacağımız manzara çok farklı olmamaktadır. Giresun Beyleri türküsünde Hakkı
tarafından vurulan Eşref Bey karşımıza çıkmaktadır. Eşref Bey halk
tarafından pek sevilen bir iş adamı olmakla beraber aynı zamanda hürmet edilen Gedikalizadeler’e
mensuptur. Eşref Bey’in hayatını
kaybetmesinin ardından yakılan
ağıtlardan biri olan Giresun Beyleri türküsünde de halk Hakkı’yı ihtar etmekte, Giresun Beyleri’nin
kendisine düşman olacaklarını
söylemektedir. Buradaki Giresun
beylerini ise daha önce bahsettiğimiz İstanbul’un Sahipleri’ne benzetmek mümkündür.
Giresun üstünde vapur bağırıyor
Eşref ’in yarasın anam doktor
bağlıyor
Eşref ’in anası yatmış ağlıyor
Atma hakkı atma pişman olursun

Kimlerin bir şehrin
asıl sahipleri oldukları
tartışıladursun Antik
Yunan’dan bugüne kadar
her kaynakta şehre
egemen olan bir zümre
görmek mümkündür.
Yine aynı şekilde
Peygamber Efendimiz
döneminde Mekke’de
de adı tam olarak
konmamış bir şehrin
sahipleri zümresi vardır.
Ünlü isimlerin yanı sıra şehirde
hayati fonksiyonu olan yapılar ve
kurumlar da sözlü mirasımız olan
şarkı ve türkülere sıkça konu olmuşlardır. İstanbul gibi tarihinin
her yüz senesinde bir büyük yangın yahut deprem felaketiyle karşı

karşıya gelen bir şehrin türkülerine de bu durum elbette yansımıştır. 1500’lerden itibaren kayda geçirilmiş bu yüzlerce yangından
yalnızca bazılarına “büyük” sıfatı verilmiş olsa da her birinin hasarı ötekinden beter. Öyle tarihler var ki İstanbul’un sekizde biri
kül olmuş, öyleleri de var ki yalnızca haneleri yutmakla kalmamış
bir seferde 1000 cami, 70 hamamı
yakmış kül etmiştir. 1782’deki bir
başka yangında ise Sultan Selim ile
Karagümrük ve Hazine-i Şerif arasında kalan 7000 bina kül olmuş.
Kısacası her 100 senede bir İstanbul’un bir semti mutlaka yanmıştır. Öyle ki bu durumu İstanbul’un
güzelliğine değen nazar olarak yorumlayanlar dahi olmuş.
Sultan Mahmud zamanında meydana gelen büyük bir deprem sonrasında dönemin şairlerinden
Keçecizade İzzet Molla şöyle deyivermiş: “Yâ Rabbi, Sen bize hareket-i arz felâketi verme, bize alıştığımız yangın felâketi kâfi!”
Velhasıl-ı kelam bu denli sık felaketlerin olduğu bir şehirde olmazsa olmazlardandır itfaiye teşkilatı.
O zamanki ismi ile “Tulumbacılar”. 1720 yılında Yeniçeri Ocağı’na
bağlı olarak kurulan Dergâh-ı Âli
Tulumbacı Ocağı, 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına bağlı
olarak lağvedilene kadar İstanbul
halkı için bir efsaneye dönüşmüştür. “Düz ovada keklik gibi seken,
yokuşlarda şahin gibi uçan” bu tulumbacılar yalnız İstanbul halkının nazarını celp etmekle kalmamış aynı zamanda İstanbul’a gelen
yabancı seyyahların da seyahatnamelerine konu olmuşlardır. 19.
Yüzyılda İstanbul’u ziyaret eden
İngiliz seyyah Miss Pardoe “İstanbul” isimli eserinde şöyle der:
“İstanbul’un dikkat çekici binalarından biri de Seraskerlik Meydanı’ndaki yangın kulesidir. Ortada
pencerelerin bulunduğu yer bekçi dairesidir. Buradaki bekçiler, gece ve gündüz, iki saatte bir nöbet
değiştirerek, askeri nöbetçiler gibi
görev yaparlar. Nöbette bulunan
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köşklü, güneş batıp ortalığı karanlık kapladıktan sonra, kendini uykunun etkisinden kurtarmak için,
ayaklarına çift tabanlı tahta kundura giyerdi. Bu kunduralar, iki tabanı arasında konulan bir yay vasıtasıyla, adımların yere çarpmasıyla
şiddetli bir gürültü çıkarır; gözcü
bir şekilde, uykuyu yenmeye karşı
gösterdiği gayrete büyük bir destek
alarak, nöbetini olaysız bitirirdi.
Görevi biten köşklü, kendini yerde
serili hasırın önüne attı mı, hemen
derin bir uykuya dalardı.”
Miss Pardoe’nin yanı sıra tulumbacılardan bahseden bir başka isim
de İtalyan yazar Edmondo Amicis’dir. Fakat Amicis oldukça yeren
bir ifade ile tulumbacıları elinden
geldiği kadar hazzedilmeyecek bir
biçimde tasvir etmeyi tercih eder
İstanbul’u anlattığı seyahatnamesinde. Tüm bunlara rağmen kuşkusuz tulumbacılar İstanbul halkı
tarafından hayli itibar görmekte,
herkes onlar gibi sokaklarda nara
atamamaktaydı.
Yangın olur biz yangına gideriz
Düz ovada keklik gibi sekeriz
Yokuşlarda şahin gibi uçarız
Sandık sandıklar içinde çok şanımız var
Hazreti Mevla’ya yalvarmamız var
Beyoğlu’ndan kalktık sandık
selamet
Galata’ya vardık koptu kıyamet
Hurşit Reis sandık sana emanet
Sandık sandıklar içinde çok şanımız var
Hazreti Mevla’ya yalvarmamız var
Şehrin sahipleri kanunları belirleyiverirken bir de şehri terk etmeyi seçenlere kulak verelim. Sivil İtaatsizlik Makalesi’nin yazarı Henry
David Thoreau 4 Temmuz 1845’te
şehri terk edip Walden Gölü kıyısındaki kulübesine yerleştiğinde
henüz yirmi sekiz yaşındaydı. Bu
tecrübesiyle ileriki yıllarda hem
Tolstoy ve Gandi’nin mülhimi olacaktı hem de Amerikan halkı üzerinde de hayli etki bırakacaktı.
Meksika Savaşı yüzünden, vergi ödemeyi reddedince, hapiste

geçirmek zorunda kaldığı bir gece Thoreau’yu Sivil İtaatsizlik Makalesi’ni yazmaya itmiş ve şehri terk etmesine yok açmıştır. Bir
şeyin maliyetini onu ödemek için
geçirdiğimiz ömür olarak tanımlayan Thoreau şehirli toplum için
statü belirlemede, şehrin –gayrimeşru- sahiplerini tayin etmede
giyim kuşamın da rolüne değinmektedir. “Giyim kuşam olmadan
insanların, kimin kimden üstün
olduğunu nasıl belirleyebilecekleri doğrusu ilginç bir soru.” Diyen
Thoreau tüm bu normları reddetmek adına ormana yerleşmiştir.
Bundan yaklaşık iki asır evvvel “İnsanlar, zaruri değil lüks ihtiyaçların yoksunluğundan acı çekiyorlar.” Diyen Thoreau toplumda bir
kesimin “zalim sahipler” bir kesimin ise “mazlum halk” olduğu durumun bir bakıma evrensel olduğunu bize göstermiş olmakta ve
bunun dünyanın hemen her şehrinde meydana gelebileceğini gözler önüne sermektedir. Bunun
çözümünü ise basit bir hayat yaşamakta bulan Thoreau, bu durumların bir kesimin yetersiz bir diğer
kesimin ise gereğinden fazla malı
olduğu toplumlarda görüldüğünü
söylemektedir.
Kimlerin bir şehrin asıl sahipleri oldukları tartışıladursun Antik
Yunan’dan bugüne kadar her kaynakta şehre egemen olan bir zümre görmek mümkündür. Yine aynı
şekilde Peygamber Efendimiz döneminde Mekke’de de adı tam olarak konmamış bir şehrin sahipleri
zümresi vardır. Tarih boyunca rastlanılan bu zümre kimi zaman adil
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olsa da tarih sayfalarına hep merhametsiz yönüyle yansımış ve asırlar boyu bu şöhret ile dilden dile
dolaşmıştır.
“Gurbet yavrum garba düşmektir
gurbet” diyen Cemal Süreya’yı hatırlayıp, son olarak 1918’de Harput’tan Amerika’ya göç eden Elazığlı Ahilleas Pulos’tan dinlemek
lazımdır bir şehrin, bir ülkenin
amansız sahiplerini, garba düşmeyi ve sitemi.
Neden geldim Amerika’ya
Tutuldum kaldım avare
Şimdi bin kere pişmanım
Fakat geçti ah ne çare
Ah gelmez olaydım
Ah görmez olaydım
Tek seni şirin Amerika
Görmez olaydım, gelmez olaydım.
Bandırma’nın kış denizi
Gemileri dizi dizi
Merhametsiz insafın yok mu
Niçin mahzun ettin sen bizi
Ah kaçmaz olaydım
Ah aşmaz olaydım
Tek seni cilveli Bandırma
Kaçmaz olaydım
Aşmaz olaydım
Bu türkü aynı zamanda New York’a
göçenler ile İstanbul’a göçenlerin
ortak paydasıdır da. Her iki göçmen toplum da şehrin amansız sahiplerinden, insafsızlığından mustariptirler fakat ne çare ki şehre de
tutulmuşlardır.

Eski İstanbul
Tulumbacıları
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Şehircilik bir meslektir. Bir şehrin idaresi etraflı düşünüldüğü
taktirde, fevkalade müziçtir. Bu itibarla şehir idare etmek
sanatı, alelade bir zeka işi değildir. Bir şehri idare edenin geniş
ve etraflı kabiliyet ve zeka sahibi olması lazımdır.

Ş

ehircilik bir meslektir. Bir şehrin idaresi etraflı düşünüldüğü taktirde,
fevkalade müziçtir. Bu itibarla şehir
idare etmek sanatı, alelade bir zeka
işi değildir. Bir şehri idare edenin
geniş ve etraflı kabiliyet ve zeka sahibi olması lazımdır.
Şehirlerin matluba muvafık bir şekilde idaresi memleketin medeni ve içtimai terakkisine çok yardım eder. Hele bizim gibi yeni ve
çok cezri inkılaplara sahne olan
bir memlekette, şehirciliğin medeni ve içtimai ehemmiyeti çok daha
büyüktür.
Şehirciliği, şehrin lağım işlerini hal
etmekten, şehirde geniş ve bakımsız yollar açmaktan ve göze batan
bir iki noktada yaldızlı iş görmekten ibaret ad edenler çok aldanırlar.
Bir şehir, bütünlük halinde düşünülmeye ve bakılmaya muhtaçtır.
Hatta demokrat olan milletlerin

şehirleri, fukara muhitlerinde, serseri ve canilerin oğrağı olan yerlerde daha ziyade itina görmelidir. Tenha karanlık ve dar sokaklar,
kuytu ve korkunç yerler, mülevves
ve loş meyhaneler fenalığı ve fezahat körükleyen amillerdir.
Şehirlerin bu gibi iptidai halleri
iyi ve faydalı olması ihtimali olan
gençlere bir nevi “içtimai mezar”
makamına geçer. Bir şehrin iptidai
manzarası ve iptidai hayatı şehir
sakinlerinin medeniyet imtihanında iyi numara almasında kat’i surette manidir.
Uzun müddet iptidai bir şehirde
yaşamak ve hayat kazanmak mecburiyetinde olan bir insan Avrupa’da yetişmiş olsa dahi, er geç şehrin hususiyetlerine intibak etmeye
mecbur kalır. Avrupa’da yaşadığı
müddetçe tahta kurusunun ve kaşıntının ne olduğunu unutan, her
gün muntazaman banyosunu alan,
toz ve pislikten nefret eden ve her
hususta muntazam çalışmayı itiyat etmiş olan bir kimse, iptidai bir

şehre dönünce ilk ayların müthiş
rahatsızlığını müteakip, tedricen
eski medeni hayat tarzını değiştirmek ve yeni iptidai hayata uymak
mecburiyetinde kalır.
Ben Avrupa sokaklarına tükürmeyi aklıma bile getirmem. Çünkü beni, yalnız insanların değil tükürdüğüm sokağın ve etrafındaki
ağaçların bile tayip ettiğine şahit
olurum. Halbuki burada sokak köşelerinde pislik meşherlerini görünce, tükürmek derhal fena bir
şey olmaktan çıkar.
Demek oluyor ki medeni olmayan
bir şehir halkı, kendiliğinden iptidai ve gayri medeni bir takım itiyatların esiri olur. Halbuki insanlara iyi itiyatlar kazandırmak bir
vazifedir. Bunu bir taraftan mektebeler temin etmeye çalışırken diğer
taraftan şehir kazandırmaya çalışmak mecburiyetindedir.
Avrupa’da bir konserde, bir sinema
ve tiyatroda etrafınızdakileri taciz
etmek imkansızdır. Taciz edersek,

muhakkak, halkın ve inzibat kuvvetlerinin hışmine uğrarız. Bu gibi yerlerde, umumun menfaati,
şahsi kaprislere hiçbir zaman feda
edilmez. Filvaki Avrupa şehirlerinde “Çimenlere basmak yasaktır!..
falan yerde sigara içilmesi polisçe memnudur! Falan saatten sonra çocukların şu ve bu gibi yerlerde
bulundurulması şiddetle memnudur!..” gibi kayıtlara rast geliyoruz.
Dün için tabii ve zaruri ad edilen
bu gibi memnuniyetlerin bu gün
ancak şekli kıymeti vardır. Zira
umumun menfaatine taalluk eden
bir şeyi hiç kimse, şahsi keyif ve hevesine alet etmeyi aklına getirmez.
Bir şehrin halkına “Umumun menfaati her şeyin üstündedir!” zihniyetini ve şuurunu aşılamak ve bunu bir itiyat haline kalp etmek,
şehir namına olduğu kadar, bilhassa memleket ve millet namına nihayetsiz derecede faydalıdır. Milli
refah ve saadet bir azda bu prensip
umumileşmesine bağlıdır. Umumun menfaatini gözetenler, aynı zaman irade ve seciyelerini de
kuvvetlendirir. Zira girdiğimiz Hayat ve oturduğumuz birçok yerleri
şahsi heveslerimizi, daima, muhitin menfaatleri ile karşılaştırmak
ve yapmayı arzu ettiğimiz bir şeyi,
umumi menfaate muhalif ve muzır olması dolayısı ile yapmamak,

iradenin menfi cihetini mütemadiyen mümarese ettirmek demektir.
İrademizi gerek müspet gerekse
menfi cihetten işletmek ve bunları
daima beşeri ve içtimai meseleler
mevzuu bahis olduğu zaman yapmak, hem iyi ve hem de metin ve
kuvvetli insan olmamızı intaç eder.

Bir şehrin halkına
“Umumun menfaati
her şeyin üstündedir!”
zihniyetini ve şuurunu
aşılamak ve bunu
bir itiyat haline kalp
etmek, şehir namına
olduğu kadar, bilhassa
memleket ve millet
namına nihayetsiz
derecede faydalıdır.
Binlerce kişinin bir çatı altında saatlerce bulunması anında sigara içmek şahsan şayanı arzı görünür.
Çoluk çocuk, ihtiyar, genç, kadın
ve erkek gibi yüzlerce kişinin sıhhatini düşünmeyip yalnız kendi
keyfimizi düşünmeye salahiyettar mıyız? Bunu düşününce, ister
istemez sigara içmekten vazgeçeriz. Hele duvarlarda “Sigara içmek

memnudur “ levhasına rast gelirsek
o zaman bu bize içtimai hayatın bir
talebi yerine geçer. Geçen kış Milovich Kumpanyası Ankara’da operet oyunları verdiği zamanda Gazi salonda sigara içmiyordu. Perde
kapanır kapanmaz hemen dışarı
çıkar, koridorda sigarasını içer ve
tekrar geri gelir, oyunu seyir ederdi. Halbuki biz ukalalar Ankara sinemalarda memnuniyet levhaları
ile alay eder gibi, durmadan dinlemeden salon havasını ifsat ediyoruz. Yanımızda bir ailenin çocuğu
dumandan boğulurcasına öksürürken biz kemali gururla kabahati aile yükletir ve çocukları sinemaya beraber getirmemelerini tavsiye
bile ederiz. Bu bir azda cesaret arz
ederken mert kıptı sirkatin söyler
sözüne uygun bir tavsiyedir.
Sonra bir şehrin umumi temizliğine dikkat etme ile hatta “Temizlik
sıhhattir. Sıhhat ise nüfus çoğaltmak ve rahat yaşamaktır.“ şuurunu
ve ihtiyatını canlandırır. Bu şuur ve
itiyat tedricen ailelere ve nihayet
bütün millete yayılır. Sonra çocukların sıhhat itina edilmesi ve çocukların eğlendirilmesi maksadı ile
şehrin muhtelif yerlerinde, münhasıran çocuklarına oynamasına
mahsus olarak kumlu meydanlar
teşkil edilmesi çocukluğun daha ziyade sevilmesine yardım eder. Halka mahsus parklar meydana getirmek ve halkın parklarda bol bol
istifadesini temin etmek maksadı
ile sıralar yaptırmak gibi meseleler,
bir şehir halkı için tabi ihtiyaçlardan sayılır.
Bir şehir halkı, şahsi menfaatlerinin ayrılığına rağmen, bütünlükte
mütesanit bir zümre teşkil ederler. Avrupa şehirleri, şehir halkında bu ruhu uyandırmaya muvaffak
olmuşlardır.
Bunun içindir ki şehirler genç yetişkin nesil için “Büyük mikyasta
bir mektep” makamındadır.
Biz maalesef, şehir idare etmesini
hiç bilmiyoruz. Gezdiğim büyük
ve küçük şehirlerimizin hiç birinde tam manası ile şehircilikte rast
gelmedim. Birkaç sene zarfında
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hususi ve resmi ellerden yüz milyon liramızı yiyen Ankara şehri,
asri bir şehir olmaktan ne kadar
uzaktır. Bu gün Ankara’nın henüz
tebellür etmiş kat’i bir karakteri bile yoktur. Hariçten tetkik edenlerin nazarına çarpan ilk şey, Ankara’nın medeni bir şehir olmaktan
ziyade bir sayfiye şehri olmasıdır.
Etlik sırtlarından ta Çankaya’ya
kadar uzanan 70 bin nüfusluk bir
şehrin, 700 bin kişiyi istiap edebilecek geniş bir sahaya dağılmıştır.
Aile yuvalarından ibaret olan böyle
bir şehirde neşeli ve medeni bir hayatın canlanması imkansız bir hale
gelmiştir. Bugün Ankara’nın hakiki
manası ile tek bir sineması, bir tiyatrosu ve tek bir kahvesi yoktur.
Mevcut olanlarda iptidai bir manzara arz ederler. Hele Ankara’mızın
yüz karası denmeye layık bir kulüp
sineması vardır ki medeni memleketlerin fillere mahsus ahırlarını
andırıyor. Sıraları pis ve murdardır,
intizamı azami derecede intizamsız olmaktır. Buraya dinlenmek
için gidenler, muhakkak yorgun
ve asabi olarak evlerine dönerler.
Bilet alırken mücadeleler, resmi
memnuniyetlere rağmen sigara içmeler, müthiş ıslık çalmalar, yuha
yuh diye bağırmalar, yerlere tükürmeler, çatır çutur ve şapır şupur bir
şeyler kırmalar ve yemeler, yüksek
sesle konuşmalar, kucakta taşınan
çocuklar tarafından öksürmeler ve
ağlamalar… Ankara sinemalarının
bariz hususiyetlerindendir. Hele
satıcıların, burnumuzun dibinde
bağırmaları insanı terbiye etmek
şöyle dursun, terbiyeli insanları bile baştan çıkarıyor.
Bu vaziyet dahilinde bir şehir eminin yapacağı yegane şey, terbiyesizlik, sıhhatsizlik ve bakımsızlık,
saygısızlık ve hodbinlik sahnesi olan bu gibi yerleri, halkın gözü
önünde yıktırmak ve yaktırmaktır.
Ankara’yı tenkit göz ile değil, alelade bir insan gözü ile tetkik ederseniz buna benzer çok daha hazin
bakımsızlıklara şahit olursunuz.
Mesela ağaç Ankara şehrinin en
sevimli nebatlarından birini teşkil eder. Yeni bahçeye girdiğiniz

zaman kapının iki tarafında dikili
duran ağaçlara bakınız. Sağınıza tesadüf eden on beş yirmi senelik güzel bir ağacın tamamen kurduğunu
ve sol tarafta, dalları kapı önündeki havuz içine sarkan büyük söğüt
ağacının da kurumak üzere olduğunu derhal görürsünüz. Bahçedeki ağaçları tetkik ederseniz bakımsızlık ve lakaydi yüzünden beş on
tanesinin kurduğuna teessürlerle
şahit olursunuz. Sonra Maarif Vekaleti önündeki caddede akasya
ağaçlarının ancak birkaç sene daha
yaşayabileceğini yine müteessirini
görürsünüz.

Bir şehir halkı, şahsi
menfaatlerinin
ayrılığına rağmen,
bütünlükte mütesanit
bir zümre teşkil ederler.
Avrupa şehirleri,
şehir halkında bu
ruhu uyandırmaya
muvaffak olmuşlardır.
Hele Hacı Bayrama doğru giderken Matbuat Umum müdürlüğü
karşısında, çeşme yanında, hiç olmazsa kırk senelik bir hayatı olan
ve belki de otuz metre yüksek olan
nefes kavak ağacına şöyle bir göz
gezdiriniz. Zavallı ağaç telgraf ve
telefon mütehassıslarının mütesanit ve azimkar hücum ve taarruzu
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karşısında sessizce mağlubiyetini
size sarahaten bildirir. Böyle enfes bir ağacın telgraf ve telefon direği vazifesini görmesi ve bin netice ölmesi, şehir idaresizliğinin şah
eser numunelerinden biridir. Ben
bu kavak ağacını ilk gördüğümde
gayri ihtiyari ağlamıştım. Evet, isterseniz gülünüz, bu kavak ağacı beni saatlerce düşündürmüş ve
ağlatmıştır. Zira bu ağaç bana Ankara’nın inkılapçı ve yaratıcı ruhu
yanında, bir de yıkıcı lakayt ve manasız bir ruh yaşattığına sarahaten
gösteriyor.
Şehirlerde bu ve buna benzer idaresizliklerin önüne geçmek için
ancak bir çare vardır ki oda şehreminlerini ve belediye reislerini intihap ederken fazla ihtiyatlı davranmak, memleketin zeki, faal ve
iyi adamlarını şehirlerin başına
geçirmektir. Bundan başka büyük
şehirlerimizden birkaçını muhakkak Avrupa şehir mütehassıslarının idaresi altına vermek icap eder.
Mütehassısların bir taraftan şehri
tanzim etmesi, diğer taraftan da
bize bir şehrin nasıl idare edilebileceğini öğretmesi itibarı ile fevkalade ehemmiyeti haizdir.
(Petersburg) şehrini Alman ve bir
Türk şehri olan Bakü’yü de rubu
asır kadar Belçika şehreminleri idare etmiştir. Binaenaleyh biz de hiç
durmadan birkaç mühim şehrin
idaresini mütehassıslara emniyet
etmekle medeni birkaç şehir yaratmaya çalışmalıyız.
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Abstract
The structure of the state and the services that it provides are getting more complex over time and, with new
technological advancements, traditional ways of seeking justice have become insufficient. The administration’s
involvement with various issues, the fact that the legislation has become more and more complex, and the lack of judiciary reform and other inspection tools in addition to changing expectations, conditions, and needs
of society have encouraged people to search for new ways of preserving and pursuing their rights. There is an
Ombuds Office designed to satisfy this need in addition to other justice-seeking instruments in countries that
have adopted this principle.
In this article we will compare the roles of administrative courts and public law ombudsmen in the Netherlands. This comparison will result in the conclusion that ombudsmen in the Netherlands are not merely a supplement to the legal protection offered by the administrative courts, but that they give a specific type of protection to the citizen and a specific contribution to the optimal functioning of government services.
Key Words: Ombudsman, The Netherlands, Interview

1 HISTORICAL
PERSPECTIVE
OF
OMBUDSMAN
SYSTEM
We know that the ombudsmanship was created as a result of
some administrative, judiciary human rights and social needs. In
this respect, the historical period
and purpose of the system are discussed in this part. Let’s begin to
look at the details starting with the
purpose of the system.

1.1 The Root of
Ombudsmanship
In 1697, when he was only 15
years old, Charles (Karl) XII became King of Sweden. For the next
17 years, however, Charles was
out of the country fighting wars,
mostly against Russia. During
this time, because he was away
from the country, Charles signed
a law creating an office called the
King’s Highest Ombudsman. The

job of the King’s Highest Ombudsman was to make sure that while
the king was away the government
workers, judges, and the military
were acting properly and following the rules the King had left for
them. When the wars were over
and the King returned to Sweden,
the office of the ombudsman disappeared for several decades, but it
was not forgotten [1].
Related with the roots of Ombudsman, in Toronto Ombudsman web
page it is stated that when the
Swedish King Charles XII was in
self-exile in Turkey after the Battle of Poltava in Russia, he learned
about the second Muslim Caliph,
Umar (634-644) and the concept
of Qazi’ul’Quzat (“judge of judges”)
developed in the Islamic law of the
Ottoman Turks [2].
As to be the indicators explaining
that Charles impressed from the
Ottoman, there are some studies
related with Military Judge Institution Akhism Organization, Justice Board (Dar’ul Adl) and Board

of Injustices (Divan-ı Mezalim) [3].
Divan-i Mezalim was the high judiciary and audit institution in muslim states before the Ottoman [4].
In the same parallel, Dar’ul Adl and
Divan-ı Mezalim were the institutions listening public complaints
and producing solutions to the
problems acrossed between the
public and state offices [5]. Taking
into account all these evaluations,
Gokçe express that Swedish King
were affected from the Akhism Organization more than Dar’ul Adl or
Divan-ı Mezalim institutions [3].
When King Charles returned to
Sweden in 1713, he created the Office of Supreme Ombudsman to
make government administrators
more accountable. There followed
fifty years of dispute between the
King and Parliament about who
the Chancellor of Justice would report to. The outcome was that in
1809, an ombudsman was established in the Swedish Constitution linked to Parliament, not the
executive. It was designed to be a

supervisory agency independent
of the executive branch of government, charged with the responsibility of protecting the rights of
the people [6].
As a result, today, everybody recognizes ombudsman as a Swedish
word and the concept “ombudsman” is in a royal decree signed by
King Karl (Charles) XII in the year
1713. This great warrior king spent
many years in Central and Eastern
Europe, moving from battlefield to
battle field. It was not easy to rule
the Kingdom of Sweden when the
king spent year after year abroad.
There were no mobile telephones,
Internet and video conferences at
this time. Consequently, the king
had to reorganize the Royal Chancellery in Stockholm in order to
make it more effective. The chancellery was divided in five departments -“expeditions”-one responsible for foreign affairs, one for
judicial matters and so on. This
was also an embryo of ministries
in a modern government [7].

1.2 Purpose of
Ombudsman System
Ann Abraham expresses that the
chief purpose of the Ombudsman
is to assist Parliament in holding the executive to account. The
means of doing that is by the investigation of citizens’ complaints.
That process entails a direct relationship with the complainant and
establishes reciprocal responsibilities and obligations. The investigation of individual complaints is the
primary activity of the Ombudsman and the means by which the
Ombudsman exercises its constitutional role [8].
In this explanation, two main targets of Ombudsman are found out:
1. To succeed accountability, Ombudsman has a responsibility towards Parliament,
2. To investigate public complaints
related with the state institutions
and offices.

Especially with the rise of welfare
and social awareness and incresing complexicity of the modern
administrative systems, Ombudsman is getting more and more important every day. In the same parallel, Ladi declares the situaion as
to be mentioned below:
“The rise of the welfare state has
led to a growth in national bureaucracies and as a consequence
the emergence of the necessity to
protect citizens from maladministration. Furthermore, from the
mid-1980s, ‘new’ democracies also started adopting similar institutions in order to prevent maladministration, corruption and
infringements of human rights [9].
Haydar Efe, takes this purpose of
Ombudsman in hand in a different aspect categorizing the genaral
audit system. According to him,
there are four main audit system
(Judiciary, Administrative, Political and Public Audit) in the administrative structıre of the countries
and the practices shows us that
all these controlling mechanisms
somehow can not meet the need
of the public and have lack in fullfilling the the complete rights in
public services. So that Ombudsman system emerged to eliminate
the weaknesses of the present audit mechanims and to serve to the
public in a low cost, simple, direct,
quick and non-buerocratic manner
[10].
To be an answer for the need of
an Ombudsman, Walter Gellhorn
states that administrative can not
provide good government itself.
They cannot themselves create
sound social policies. They have no
capacity to organize a competent
civil service. They are at their best
when calling attention to infrequent departures from norms already set by law or custom, at their
weakest when seeking to choose
among competing goals or to become general directors of governmental activity [11].
Under

the

light

of

these

explanations and other concerns,
we can say that Ombudsman
serves to protect human rights in
general against the administravie
bodies and offices regarding the
principals like:
1. Citizen right protection,
2. Cost effectiveness,
3. Quick reply to the remedy of the
public complaints,
4. Simplifying the beurocracy,
5. Accountability and transparency,
6. Public satisfaction,
7. Easy accessibility to the public
services,
8. Equality and neutrality,
9. Justice,
10. Public awareness,
11. Good governance and etc.
We can accept all these principals
as the frame concept of Ombudsmanship. In this study, these and
some other parameters are considered as the codes of the system and
will be discussed in details in another chapter of the book.

2 NEDERLAND’S
OMBUDSMAN
SYSTEM AS A MODEL
APPLICATION
2.1 Institutional
History
In 1801, a ‘National Syndicate’
was established and worked until 1805, which was charged to observe the activities of the government officies in the same way as
the National Ombudsman does.
But the present model of the National Ombudsman was structured
under the concept and principals
of the Danish Ombudsman Office
(established in 1955) and the British Parliamentary Commissionar
for Administration (established in
1967).
The idea of appointing a national
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ombudsman in the Nederlands
was first emerged in 1960s. In
1969, the government published
a policy doceument on the issue.
A draft legislation establishing an
office of 2Investigations Commissioner’ was submitted to the Parliament in 1976. The name ‘National
Ombudsman’ was introduced in an
amendment agreed in 1980.
The National Ombudsman Act
(Wet Nationale Ombudsman) entered into force on january 1982.
As the last main development, the
‘National Ombudsman has been
enshrined in the Dutch Constitution since 25 March 1999 [12].

2.2 Regulations on
the Ombudsman
Offices
In the Nederlands, the National
Ombudsman is organized at central level and serves to slove the
complaints against administrative
bodies of the government, provinces, municipalities, water bıards
and bodies.Besides this authority
of the National Ombudsman, it is
always possible to set up local ombudsman offices. But the availability of an local ombudsman is not an
obstacle for citizens to apply to the
National Ombudsman in any case.
There are mainly three law acts related with the National Ombudsman organizational structure,
tasks and processes (complaint
handling and problem solving)
as explained in the following sub
sections.

2.2.1 The Nederlands’
Constitution
In the constitution, Article 78a
mentions the status of the National Ombudsman. In the first part,
the investigation authortiy of the
Ombudsman is defined.The appointment, resignment or retirement procedures of the Ombudsman are declared in the second
part [13].
According to the Constitution, the
A Picture from The Interview with Mr.
Alexander Brenninkmeijer (National
Ombudsman of Nederland)

National Ombudsman and a Deputy Ombudsman are appointed
by the Lower House of the States
General for a certain time. Legal
status is desgined by the National
Ombudsman Act.

2.2.2 The National
Ombudsman Act
The Act is composed of 4 chapters
and 20 sections.
The First Chapter is on definitions
and scope; The Second Chapter
declares all the ascpets of the status of the National Ombudsman
benenning from the appointment
and also explains the working
resignment and retirement condisions of the Ombudsman. Investigation task of the Ombudsman is
determined and expressed in the
Fourth Chapter. In the last chapter, some provisional conditions
are taken in hand [14].
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asked to Mr. Alexander Brenninkmeijer about the institonal and organizational relations between local ombudsman offices and the
National Ombudsman, he mentined that there was not any direct tie between those offices. He
also expressed that, taking Rotterdam Ombudsman as an example, is selected by Rotterdam Municipal Board and the regaulations
prepared by the local ombudsman
office enter into force after the approval of the Municipal Board.
But, as Mr. Alexander declared, if
the municipality can not afford to
establish an ombudsman office,
they have a possibility to support
them in solving the problems between the public and local administratibe bodies.

2.3 An Interview
with Nederland’s
Ombudsman Alex
BRENNINKMEIJER
2.2.3 Regulations on
on Ombudsman
Local Ombudsman
Mechanism,
Offices
Functions and
At local level, the Ombudsman
offices are independantly estab- Benefits at National
lished without any relations with Level in Holland
the National Ombudsman. The deInterview Subjects
cision for establishing an ombudsman office and general mandates
are defined by the related Municipal Board. But even if it enter into power with the approval of the
Municipal Board, it works with a
fully independentaspect.
When we needed to know some
details on the local offices and

(With Nederland’s National Ombudsman Mr.Alex Brenninkmeijer)
1. Mr. Ceritli: What would you
say briefly about the history of the
establishment of Holland’s Ombudsman system?
Mr. Brenninkmeijer: The discussion on establishing a National

Ombudsman was started around
1969. Initially it was supposed to
be a “Commissioner of Investigations”. After long debates in Parliament, the name was changed in
favour of the term National Ombudsman. The model on which the
present Dutch system is based, is
that of the Danish Parliamentary Ombudsman (established in
1955). This model is followed almost throughout the world. In
most cases with a single person as
ombudsman.
2. Mr. Ceritli: What would you
tell about the regulations related
with Ombudsman system and itsauthority and responsibilities?
Mr. Brenninkmeijer: The National Ombudsman Act (Wet Nationale Ombudsman) became law
on 4 February 1981 and the institution came into operation in
1982. In the beginning part of the
Act, it is stated that:
“...that the need exists for special
provision for investigating the way
in which the government has acted in a particular matter towards
the individual citizen and that it is
desirable in this connection to proceed to the establishment of the
office of National Ombudsman...”
On 25 March 1999, the National Ombudsman was put into the
Dutch Constitution. Later a new
section 78a was added which
put the National Ombudsman in
Chapter 4 of the Dutch Constitution. The first paragraph of article
78a states that:
“The National Ombudsman shall
investigate, on request on or of his
own accord, actions taken by central government administrative
authorities designed by or pursuant to Act of Parliament.”
On the basis of this, the Ombudsman has the power to investigate
administrative bodies after receivingcitizens’ complaints or on his
own initiative.
3. Mr. I.Ceritli: How was the

shape of the system at the beginning and what is the organizational
structure at the present situation?

the actual work. As a result we are
able to show Parliament what budget is needed.

Mr. A. Brenninkmeijer: In the
beginning, the National Ombudsman Office had around 30 staff
and hadlimited powers compared
to the present situation. For instance in the past the municipalities fell outside the competence
of the Ombudsman. Now there
are 170 staff and I can investigate complaints about almost all
administrative authorities. In addition, the methods used for investigations have widened. Via an
informal procedure we seek quick
solutions and these days we even
try to finalise complaints immediately through telephone calls in
one day.

5. Mr. Ceritli: What is the role of
the Ombudsman in administrative
relations with other institutes?

The structure of the organisation
used to be adapted to the public
authorities we were dealing with.
So there were teams for ministries,
police, etc. These days the organisation is more structured around
themes, and tries to follow the
problems people actually meet in
their dealings with the public authorities. In short we changed
from focusing on the public administration to an organisation
focused on citizens and trying to
find quick custom made solution
to their problems.
4. Mr. Ceritli: If you dont mind,
would you give some information about the staff structure and
budget?
Mr. Brenninkmeijer: As I mentioned before, we have 170 staff.
Most of them are lawyers with a
university degree, but we also have
sociologist, psychologists, etc.
Our budget for 2013 is 12 million
Euro and is defined independently. The budget is approved by Parliament. The budget depends on
the number of cases received each
year. We have had our internal
procedure analysed by an independent institution that has based the
costs of these investigations on

Mr. Brenninkmeijer: The institution of National Ombudsman
was established in order to give individuals an opportunity to place
complaints about the practices of
government before an independent and expert body. In this respect, the National Ombudsman
can also contribute to the quality
of government by providing feedback as to how the authorities are
performing their tasks.
Section 9:18 of General Administrative Law Act states that ‘Any
person has the right to petition
the National Ombudsman in writing to investigate the way in which
and administrative authority has
acted towards him or another person in a particular matter’.
As a result, we can say that the
main role of the Ombudsman is
to get and solve the citizens’ complaints stemmed from the administrative bodies’ applications and
to provide good governance.
6. Mr. Ceritli: How is the relation
between Constitutional Board,
government, courts and administrative bodies in investigating and
resulting the complaints? Do you
think that the Ombudsman system has an importance in achieving corporate government in central and local level?
Mr. Brenninkmeijer: There
is not actually any intervention
between the responsibilities of
those judiciary or administrative
institutions.
Subsection 1 of Section 9:20 of the
General Administrative Law Act
tells that the petitioner must first
have submitted the complaints
to the relevant administrative authority, body or public servant.
If the complainantdid not get any
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response from his/her complaint
matter, or is not happy with the
outcome of the complaint handling by the administrative authority, he/she can apply to the Ombudsman. However if a citizen is
able to put his case before a judge,
the National Ombudsman will refer the complainant to the court
and not start any investigation.
In general according to the definition in section 1:1 of the General
Administrative Law Act, the legislature, the two Houses of Parliament, the judiciary, the Council of
State and the Court of Audit are
outside the jurisdiction of the National Ombudsman.
7. Mr. Ceritli: Are your judgement and decisions regarded as advisory or enforcement by the institutes in Nederland? Or what is the
situation?
Mr. Brenninkmeijer: A decision
on a complaint is advisory rather than enforceable. Although we
do have far reaching investigative
power our decision cannot be executed. Our power lies purely in being persuasive. Therefore our investigations need to be thorough
and the conclusion inevitable. In
this way you build up your authority. You convince people that what
you advice is the right way. The
media are very helpful in attaining this position of authority. And
moreover the ombudsman needs
to be independent and completely impartial. Only then will people believe his decisions are good.
So an Ombudsman should not be
afraid to sometimes have a confrontation with the public administration or the government. That
is his role. If something is wrong,
he should put his finger on it and
speak out. An independent and
impartial ombudsman will do so.
8. Mr. Ceritli: How is the effectiveness of the national and local
level ombudsman regarding the redress capacity to the public complaints?Would you give soma data
on the size of the complaints the

latest year in Nederland? What are
the complaint types and counts?
Mr. Brenninkmeijer: Approximately 15.000complaints were
submitted to the Ombudsman in
2012. In general, 67% of the complaints are about work and income.
For example the way have been
treated when receiving unemployment benefits or otherwise. When
we want to look at the distribution of complaints according to
the subjects, we see that 23% of
the complaints is on bureaucratic
difficulties, 21% on complexity of
legislations, 19% lack of empathy,
10% bother about allowances, 9%
on income cuts, 9% on poor communication, 6% on careless management of information and 3%
on digitalisation.
9. Mr. Ceritli: Have you ever
think that the Ombudsman system is unnecessary and unusual
in answering to the public complaints and solving the problems
effectively?
Mr. Brenninkmeijer: Well in an
ideal world there would not need
to be an ombudsman, but this is
not an ideal world. So I am convinced that the Ombudsman has
a very important role in solving
problems and in providing good
governance for citizens.
10. Mr. Ceritli: If we ask about
the basic systemic necessities for
an effectively functioning of an
ombudsman system, what would
you express as the main principals?
Mr. Brenninkmeijer: I can say
that there are many principals but
I would like to mention the priorities as independency, visibility,
transparency, accountability and
good relations with media to reach
the citizens easily.
11. Mr. Ceritli: Turkish Ombudsman (Public Audit Institute) was
established in 2012. That means
it is very new in Turkey. What
would you advice for Turkish Ombudsman to shape and to developa more effective and functional
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institute in the future of Turkey?
Mr. Brenninkmeijer: Being
close to citizens and listening to
them is very important. The most
significant principle I think is you
duty as an ombudsman to produce effective, fast and satisfactory
solutions for citizens. Making sure
that personal information is carefully dealt with by the Ombudsman Office and reliability in the
eye of the citizens are other crucial
aspects of a well-functioning Ombudsman system.

2.4 An Interview
with Rotterdam
Ombudsman Mrs. Anne
Mieke ZWANEVELD
on Ombudsman
Mechanism,
Functions and
Benefits at Local
Level in Holland
1. Mr. Ceritli: What would you
say about the history of the establishment of Holland’s Ombusdman system at local level in general? When was it started and How?
Mrs. Zwaneveld: The Rotterdam
Ombudsman was put into power in 1983 after the National Ombudsman was set up in 1982. Before that, there were some local
level bodies resembling ombudsman for to solve the problems lived
between municipality and public.
2. Mr. Ceritli: If you dont mind,
would you give some information
about the staff structure and budget of your office?
Mrs. Zwaneveld: We are serving with 13 staff personnel and
the budget is defined according to
work load and unit budget allocation by inhabitant numbers.
3. Mr. Ceritli: What are the duties and responsibilites? What
would you say about the autority and power of the Rotterdam
Ombusdman?
Mrs.

Zwaneveld:

Rotterdam

A Picture from
The Interview
with Mrs.
Anne Mieke
ZWANEVELD
(Rotterdam
Local
Ombudsman)

Ombudsman is responsible on
the issues related with the Rotterdam Municipality affairs or with
those which are the institutional bodies tied to the Municipality.
Or sometimes, if the complaint is
about some private sectors which
are paid for the services to the citizens, in that case the Ombudsman
has also power to investigate those
enterpreneurships.
The Rotterdam Ombudsman is selected among the aplliers by the
Municipality Board for six years.
4. Mr. Ceritli:
What is your role regarding the judiciary and administrative bodies in your region regarding complaint handling and sloving the
problems?
Mrs. Zwaneveld: The Ombudsman is always independant from
any administrative bodies at local
level. It’s decisions are not compalsory but advisory against the institutes. The complaints must be first
apllied to the related local administrations. If the complaintment
can not get any result from the administrative body, then he/she has
a possibility to submit the complaint matter to the Rotterdam
Ombudsman. Besides, the complaint has always chance to go to
the judiciary bodies.
5. Mr. Ceritli: What can you say
about the regulations related with
Rotterdam Ombudsman?
Mrs. Zwaneveld: We must behave
considering the Constitutional

mandates, the general principals
expressed in National Ombudsman Law and General Administrative Law. In addition, we have an
instruction approved by the Municipal Board. We realize our duties and responsibilities according
to the rules of the local regulatory
instruction.
6. Mr. Ceritli: Do you think that
the Ombudsman system has an
importance in achieving corporate
and accountable government in local level?
Mrs. Zwaneveld: The Ombudsman’s main mission is to solve the
problem in a mutual understanding between the sides. The most
beneficiary way of getting the result is the satisfaction of both
sides. In this regard, we try to play
an agent role and try to produce a
win-win situation. During the processes, off course we must collabotare with administrative bodies
so that it makes a contribution in
providing good governance practices at local level. The accountability is the direct rule for a well functionaing investigation procedure.
By this way, the local government
have to behave in an accountable
vision inevitably. We can say that,
accountability is somehow a direct outcome in an environment
in which ombudsman system is
available.
7. Mr. Ceritli: How is the effectiveness of the your office with respect to the redress capacity to the
public complaints?

Mrs. Zwaneveld: All the citizens have a chance to apply us
when they live any problem with
local administrative bodies. In
the same time, there are already
a few complaint handling methods functioning. Filling the complaint forms and sending them to
the Office center, applying by online forms and telephone calls are
the different application ways for
complaints. In addition, people also can directly come to the Office
center and make their submit.
8. Mr. Ceritli: If we ask about
the basic systemic necessities for
an effectively functioning of an local level ombudsman system, what
would you express as the main
principals?
Mrs. Zwaneveld: Independancy,
being near to the citizens, listening
the citizens, producing satisfied results, reaching all the documents,
opennes and transparency are the
significant princaipals for a good
working ombudsman system.
9. Mr. Ceritli: Turkish Ombudsman (Public Audit Institute) was
established in 2012. That means it
is very new in Turkey. What would
you advice for Turkish Ombudsman to shape and to develope a
more effective and functional institute in the future of Turkey in
general? Also what would you say
about the local level ombudsman
offices?
Mrs. Zwaneveld: As I mentioned
before, being close is crucial at local
level. People can have possibility
for easy acces to the ombudsman.
So, the new institute should be
better to provide good connection
between it’s own organizational
body and to set up concrete links
with the administrative bodies.
Independancy, good governance,
trasparency, accountability, solution-focused attitute, satisfaction
of the publics, secrecy of personel
information, confidence, effectiveness and efficiency, non-bureucratic way are the main principals coming to the front in first sight.
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Şehir Üzerine Düşünceler - I
Editörler: Dr. Hasan Taşçı, Dr. Nureddin Nebati
Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları

Şehre ve onun mekânlarına olabildiğince farklı gözle bakmayı hedefleyen bu çalışma aynı zamanda şehirle ruh dünyası arasında da
bir irtibatın olduğunu izah etmeyi hedeflemektedir. Zira şehrin bizatihi kendisinin veya ona ait bir mekânın, o mekânı ortaya çıkaran hayat biçimi ve inanç değerleri olmadan anlaşılıp algılanabilmesi mümkün değildir. Şehre bu anlayışla bakıldığında her biçimin
bir arka planı olduğu anlaşılacak ve onu yorumlayıp anlayabilmek
kolaylaşacaktır. Cemiyetlerin değerlerinin toplamının mekân organizasyonu olan şehri tam olarak algılayabilmek için onu var eden
değerlere ve tarihi sürece göz atmak gerekir.

Şehir Şiirleri Antolojisi
Editörler: Abdurrahim Ayar, Sevilay Acar
Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun; "Şehirler medeniyetlerin şiirleridir" diye bir söz vardır. Medeniyetler kendilerini
şiirin efsunlu diliyle şehirlerde ifade ederler. Şehri yönetenler ise;
yüzlerce hatta binlerce yılda yazılmış olan şiiri, yani onun mekâna
yansımış şekli olan şehri yeniden yorumlama ve asrın idrakiyle seslendirme sorumluluğunu taşımaktadırlar. Her mekânında farklı bir
mısraın dile geldiği şehri yönetenlere düşen o şiiri zamanın raksına
uyarlayacak şerhleri yapmaktır." Önsözüyle başlayan antoloji şehre
dair yazılan seçkin şiirleri ihtiva etmekte.

Kamusal Alan ve Toplum
Doç. Dr. Ebru ERDÖNMEZ
Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları

İnsan birey olmanın ötesinde çevresini oluşturan toplumsal ve fiziksel ögelerle birlikte sosyal bir varlıktır. Birey, sosyo-kültürel yaşantısını, kentsel fiziksel çevre kurgusu içerisinde dış mekânlar,
bu mekânlardaki yaşantı ve aktiviteler ile sürdürmektedir. Kent
mekânlarının şekillenmesinde, mekân kullanıcılarının (toplum ve
birey) fiziksel çevre ile ilişkileri, mekânı algılamaları, anlamlandırmaları ve bu fiziksel çevre içindeki davranışları, önemli rol oynamaktadır. Bu mekânlarda insanlar diğer insanlarla ve ait oldukları
toplumla doğrudan iletişim kurabilir; kendileri için bir şeyler görebilir, deneyimleyebilir ve toplum duygusunu hissedebilirler. Bu
doğrultuda, toplumun oluşum süreci, bireyler ve toplum arasındaki
ilişkinin fiziksel çevre tarafından desteklendiği yerler olan açık kamusal alanlarda başlamaktadır.
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Sürdürülebilir Bir Şehir İçin Kentsel Dönüşüm
Editörler: Doç. Dr. Ebru ERDÖNMEZ,
Yrd. Doç. Dr. Aynur CAN
Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları

Kentsel dönüşüm Türkiye'de ve dünyada akademisyenlerin, kent plancılarının, mimarların ve yerel yöneticilerin uzun süreden beri gündeminde yer
almaktadır.
Ancak kentsel dönüşüm tüm aktörleri ile birlikte akılcı politikalarla ve bütüncül bir yaklaşım içerisinde geliştirilmelidir. Bu bütüncül yaklaşımın içerisinde, sosyal yapının yerinden edilmeden, ekonomik ve fiziksel yapılanmanın iyileştirilmesi, dönüştürülmesi gerekliliği daha önceki yapılan
uygulamalardan öğrenilen derslerdendir.

Nehcü’s-Sülûk fî Siyaseti’l-Mülûk - Siyaset Stratejileri
Ebü’n-Necîb Şeyzerî
Hazırlayan: Ensar Köse
Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

Şair, tabib, hatip, muhtesib, tarihçi, cağrafyacı ve siyaset eserleri sahibi,
Ebü'n-Necîb Şeyzerî'nin kaleme aldığı Nehcü's-Süluk fî Siyaseti'l-Müluk, Selâhaddin Eyyubî'ye devlet idaresinde rehberlik etmek amacıyla yazılmış bir
eserdir.
Arap coğrafyasında oldukça meşhur olan bu eserin Anadolu topraklarına gelişi,
yazılışından yaklaşık 600 yıl sonra gerçekleşmiştir. Eserin Osmanlı diline kazandırılması Naima'nın dikkat çekişiyle gerçekleşmiştir. Selâhaddin'in başarılı olmasını bu esere bağlayan Naima, Eyyubî'nin bu esere uygun davranarak ve izlediği
siyasette bu eserdeki görüşlere uyarak başarılı olduğunu söyler. Nahîfî Mehmed
Emin Efendi tarafından Arapçadan çevrilen eser 1788'de I. Abdülhamid'e sunulmuştur. Türk-İslâm siyasetnâme tarzının bütün özelliklerini taşıyan ve klasik
siyasetnâme başyapıtlarından biri olan eser siyasetin temelinde bulunması gereken temel fikri hikmetle göstermesi bakılımdan bir çok idareciyi etkilemiş ve
kılavuz olmuştur.

Divanyolu
Yazar: Maurice Cerasi
Çevirmen: Ali Özdamar
Yayınevi: Kitap Yayınevi

Bu kitapta, imparatorluk kentinin kendine özgü bir parçasının tahliliyle, Osmanlı kentsel mekânı ile mimarisinin ideolojik ve estetik karakteri tanımlanıyor. Cenova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Profesör Maurice Cerasi'nin çalışmaları geç Osmanlı dönemindeki tarihi kentlerin mimari
tasarımları üzerine odaklanır. Maurice Cerasi 18. yüzyıldaki Osmanlı kent
ve mimarisi hakkında birçok makale yayınladı. Milano'da 1988'de yayınlanan başlıca monografik eseri La Cittá del Levante: Civilta urbana e arcittura sotto gli Ottomani nei secoli XVIII-XIX Türkçe'ye 1999'da Osmanlı Kenti:
Osmanlı İmparatorluğu'nda 18. ve 19. Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi
başlığıyla aktarıldı.

ŞehirKitaplığı
Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekân, Meydan
Hasan Taşçı
Kaknüs Yayınları

Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi Hasan Taşçı'nın kaleme
aldığı eser Kaknüs Yayınları'ndan çıktı.
Kitabın arka kapak yazısında şu ifadeler yer almakta:
"Medeniyetlerin kendi yaşam biçimleri ile uygarlık seviyelerini yansıtan en karmaşık ve kapsamlı yapı olan şehrin mekânlarını, sosyal, kültürel arka planlar olmadan anlayıp algılayabilmek mümkün
değildir. Mekânın doğasını anlama çabası olarak adlandırabilecek
çalışmalar sayesinde mekânla insan, mekânla toplum, mekânla
mekân ve mekânla kentin ruhu arasındaki ilişkiler bütünü kavranabilmiş olunacaktır. "Şehircilik sosyal bir faaliyettir." Bir nesne olduğu kadar, bir özne de olan kentin organik ve sembolik yapısı bir
cetvel ve bir pergelle anlaşılamaz.

Osmanlı Afrikası'nda Bir Sultanlık: Zengibar
Hatice Uğur
Küre Yayınları

Afrika'yı talan eden sömürgeci güçler en çok bu büyük kıtanın kimliğini tahrip ettiler. Bu güçler insanlık tarihinin en eski yurtlarından biri olan bu yaşlı kıtayı terk ederken geriye "İngiliz Afrikası",
"Fransız Afrikası" gibi kavramlar bıraktılar. Sömürgeciliği çağrıştıran bu tanımlamalar Afrika'nın kültürel ve tarihi birikiminin nasıl
tahrip edildiğinin birer işareti olarak literatüre geçti. Oysa Osmanlı
Afrikası siyasi olduğu kadar kültürel bir coğrafyayı da tanımlar ve
Osmanlının askeri gücünün ötesine taşan bir etki alanına gönderme yapar. Bu çalışma, sömürgecilikle ilişkilendirilemeyecek olan
Osmanlı Afrikası'nın kıyılarındaki bir sultanlığın, Zengibar'ın öyküsünü anlatıyor.

Risâle-i Mahbûb - Nefsin Şehirleri
Muhammed Sâdık
Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

Nefsin Şehirleri Kafkaslardan Balkanlara kadar uzanan çok menzilli bir yolculuktan sonra İstanbul'da hayatını tamamlayan bir feraset
erbabı, ruh kaşifi ve insan-ı kâmilin eseri.
Muhammed Sâdık Efendinin "sevgili öğrencileri" için kaleme aldığı
bir eser olan Risale-i Mahbub'da nefsin dört mertebesi -emmâre,
levvâme, mülhime ve mutmainne- sembolik bir lisanla, her biri bir
şehre benzetilerek ve kişileştirerek anlatılmaktadır. Nefsin Şehirleri
insanı sadece ya şuaraltına, ya davranışa, ya da zihni faaliyetlerinin
fonksiyonlarına indirgeyen ve böylece insanı parça parça, sadece
bir tarafıyla ele alarak insan bütününü gözden kaçıran çağdaş psikolojiye yeni bakış açıları sunacak, yeni ufuklar gösterecek bir eser.

Haber
Esenler Belediyesi Şehir
Düşünce Merkezi ve Yıldız
Teknik Üniversitesi (YTÜ)
tarafından “Geleceğin Şehri
Sempozyumu” düzenlendi.
Esenler Belediyesi ve Yıldız
Teknik Üniversitesi işbirliğiyle
düzenlenen ‘Geleceğin Şehri
Sempozyumu’nda, yaşanabilir
şehirler için yapılması
gerekenler ile değişim
ve dönüşümün şehirlere
yansıması konuları masaya
yatırıldı.

Geleceğin Şehri Esenler’de Konuşuldu
Başbakan Ahmet
Davutoğlu
Sempozyumun Gala
Yemeğine Katıldı
Başbakan Ahmet Davutoğlu,
Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi’nin düzenlediği “Geleceğin Şehri Sempozyumu”nun
gala yemeğine konuk oldu. Programda konuşan Başbakan Ahmet
Davutoğlu, “Benim hocalarımı sıralasam, hocaya sahip olmak illa
birbirini görerek aynı salonda ders
okumak anlamına gelmez, en büyük hocalarımın arasına İstanbul’u
yazardım” dedi.
Esenler Belediyesi Şehir Düşünce
Merkezi’nin Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenlediği “Geleceğin Şehri Sempozyumu”nun
gala yemeğine Başbakan Ahmet
Davutoğlu da katılarak bir konuşma yaptı. YTÜ Davutpaşa Kampüsü 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve Kültür Merkezi’nde
düzenlenen gala yemeğine Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra; AB Bakanı Volkan Bozkır, T.B.
M. M. Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Osman Aşkın
Bak ile Nureddin Nebati, İstanbul
Valisi Vasip Şahin, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Bilim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mazhar

Bağlı ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek başta olmak üzere çeşitli üniversite rektörleri ve öğretim üyeleri, Esenler Kaymakamı
Yüksel Ünal, Ak Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, Esenler Belediye Başkan Yardımcıları ile
gazeteciler katıldı.

var. Hem de tam da İstanbul’da ele
almakta fayda var. Bütün güzel şehirlere bakın büyüleyici güzellikleri, doğal mekân ile ümran içinde
oluşan şehir mekânı arasında kurduğu uyumlu ilişkide görülür.”

ce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve YTÜ
Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’in
selamlama konuşmalarıyla başlayan gecede Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da bir konuşma yaptı.

“Kadimden moderniteye, moderniteden küreselleşmeye geçişin
imtihan yeridir İstanbul” diyen
Davutoğlu, “Benim hocalarımı sıralasam, hocaya sahip olmak illa birbirini görerek aynı salonda
ders okumak anlamına gelmez, en
büyük hocalarımın arasına İstanbul’u yazardım. En çok ders aldığım, sokağında yürürken insanlığı
öğrendiğim, doğasını, mimarisini,
estetiğini, bütün güzel zevkleri öğrendiğim şehir İstanbul” şeklinde
konuştu.

En Büyük Hocam
Esenler Belediyesi Şehir Düşün- İstanbul

Gecede konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, bütün kadim kültürlerin, mekânla insanın buluştuğu yerde varoluşun idrak ve
tarihi yansıması anlamında şehirleri kurduklarını belirterek şunları
kaydetti:
“Zamanda özellikle şehirlerin tarihi akışı bakımından 3 evre olduğunu düşünüyorum. Kadim, modernite ve küreselleşme. Şehrin
geleceği dediğimizde aslında bu
üçü arasındaki sürekliliği nasıl anladığımızı, nasıl yorumlamaya çalıştığımızı ifade etmeye gayret ettiğimizi düşünüyorum. Ama önce
bu mekânla ilgili boyutu ve kadimle ilgili yaklaşımı ele almakta fayda

Başbakana Şehir
Düşünce Merkezi
Yayınları Takdim Edildi
Konuşmasının ardından Esenler
Belediye Başkanı M. Tevfik G
 öksu,
Başbakan Ahmet Davutoğlu’na
şehre dair yazılan seçkin şiirlerin
yer aldığı Şehir Şiirleri Antolojisi’ni
ve Şehir Düşünce Merkezi’nce yayımlanan kitapları hediye etti.
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