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GİRİŞ 

Yerel yönetim, yerel halkın seçtiği organlarca halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayan, 

kamu mal ve hizmetlerini tedarik eden kurumlardır. Mahalli idareler halkın kendi kendini 

yönetmesine olanak tanıyan kurumlar olmasına karşın, yerel yönetim organlarının seçimle başa 

gelmesi onlara demokratik bir nitelik kazandırmamaktadır. Demokratik özelliğin kazanılması 

için, halkın daha etkin ve verimli bir şekilde yönetime katılması sağlanmalıdır.  Halkın 

yönetime aktif katılımının, nitelikli organlarca sağlanacağı öngörülmüştür. 

Ülkemizde yürürlükte olan 5393 sayılı Belediye Kanunu, kent yönetimlerine katılım 

sağlanmasını, hesap verilebilmesini, hesap sorulabilmesini ve çok aktörlü yönetim anlayışını 

arttıracağı öngörülen kent konseylerinin kurulmasını sağlamıştır. Adından da anlaşılacağı 

üzere, kent konseyinde yerelde demokratik ilişkileri güçlendirme metodu olarak “ortaklık’’ 

modeli kurulmuştur. Bu sayede daha katılımcı ve daha demokratik bir yönetişim imkânına sahip 

olunacaktır. Sosyal yardımlaşma kuruluşlarını, halkı ve yönetimi bir araya getirip iletişime sevk 

eden ortak bir yönetim de bu modelin amaçlarındandır. Bunlarla beraber kent konseyi, daha 

yaşanılabilir çağdaş ve dayanışma içerisindeki ilişkilerin hâkim olduğu bir kentin inşası için 

görev ifa eder.  

Kent konseyi ile mevcut yerel yönetim sisteminde tespit edilen yetersizliklerin 

aşılabilmesi, organları vasıtasıyla halkın ihtiyaçlarının kısa yoldan tespit edilebilmesi, çağdaş 

belediyecilik anlayışı doğrultusunda çözümler sunulabilmesi ve belediye imkânsızlıklarının 

halkın aktif katılımıyla aşılması hedeflenmiştir. Kent konseyi, yönetişim kavramı 

doğrultusunda, yerinden yönetimin işlevlerini demokratikleştirmeyi vadeden bir yapıdır. 

Kavramsal Çerçeve: 

1. Kent Konseyi Kavramı ve Süreç İçerisindeki Değişimi: 

  Halen yürürlükte olan 1982 Anayasası’ndaki 127. madde, “belediye” kavramını 

açıklarken “halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla 

belirtilen ve karar organları, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan kamu tüzel kişisi” tanımını kullanmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki 3. 

maddede ise belediye “belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe 

sahip kamu tüzel kişisi” (Ergün, 2008) olarak tanımlanmıştır. 

 1580 sayılı Belediye Kanunu, “hemşeri hukuku” kavramına değinmiş ve bu başlıkta 

halkın, yerel yönetime daha aktif katılması ile belediyenin sunduğu hizmetlerden faydalanma 

hakları olduğunu vurgulamıştır. Buna rağmen uygulamada katılımcı bir yol ve usullerin 

kavranması ve insanların farkındalık kazanıp bu haklarını kullanması biraz geciktirilmiştir. 
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Demokratik yapılanmaların güvence altına alınması, belediye örgütlenmesinde kurumsal 

mekanizmaların normatif alana aktarılması ile sağlanmıştır. Daha sonrasında 2005 yılında 

kabul edilmiş olan 5393 sayılı Belediye Kanunu, biraz daha demokratik adımlar atılmasının 

işareti olmuştur. Bu bağlamda yönetişimin en etkili olduğu öngörülen kent konseyi 

mekanizması incelenmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile uygulamaya geçirilmiştir. 

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi ile kent konseyi detaylı bir şekilde 

tanımlanmıştır. Bu tanıma göre kent konseyi ile, halkın şehir hayatında, şehir vizyonu ile 

hemşerilik algısını geliştirmesinin hedeflendiği belirtilmektedir. Şehrin haklarının ve 

hukukunun muhafaza edilmesi, kalkınmaya yönelik işlerin sürdürülebilmesi, çevre bilincinin, 

sosyal dayanışmanın, yönetimde şeffaflık ve saydamlığın, hesap sorabilme ve hesap 

verebilmenin sağlanması yanında, yönetime katılma ve yerinden yönetim şartlarının 

canlandırılması amaçlanmaktadır. Bu kanun uyarınca belediyeler, kamu statüsündeki 

sendikalar, meslek kuruluşları, üniversiteler, noterler, sivil toplum örgütleri, siyasi parti, kamu 

kuruluşları ve mahalle muhtarlarının temsilcileri tarafından oluşturulan kent konseyinin 

görevlerinin daha doğru yapılabilmesi için destek sağlamak zorundadır. Kent konseyinde, 

katılımcılar tarafından ortaya konan görüşler, belediye meclisi ilk toplantısı sırasında gündem 

yapılır. Kent konseyinin hangi usul ve esaslar uyarınca çalışacağı ise, İçişleri Bakanlığı 

tarafından hazırlanacak olan yönetmelik usullerine göre belirlenir (5393 sayılı kanun). 

 Yukarıda da belirtildiği üzere İçişleri Bakanlığı, gerekli yönetmeliği hazırlamış ve bu 

yönetmelik 8 Ekim 2006 tarihli Resmî Gazetede yayımlanması sonrasında yürürlüğe girmiştir. 

Bu yönetmelikte 2009 yılında bazı değişiklikler yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın vücuda 

getirdiği bu mevzuattaki 6. maddenin birinci bendine göre, kent konseyinin yerine getirmesi 

gereken görevler şunlardır: 

“a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam 

bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini 

sağlamak, 

b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne 

yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, 

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde uygulama ve izleme 

süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak. 

Ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, 

d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve 

geliştirmek, 

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren çevreye duyarlı 

ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, 

g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, 



ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak 

ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, 

h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin 

uygulanmasına katkıda bulunmak, 

ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye 

gönderilmesini sağlamak.” (Kent Konseyi Yönetmeliği, 2006). 

Anlaşıldığı üzere kent konseyi, yurttaşların yerel yönetim içerisindeki katılımsal 

olanaklarını ifa etmek, yönetişimde demokratikleşme ve yerel yönetim ile halkın bütünselliğini 

sağlamak amacına yönelik olarak oluşturulmuştur. Bu bağlamda kent konseyi, yerel yönetimler 

içerisinde önemli bir mevki konumuna sahiptir. Halkın ihtiyaçları yanında hak ve hukuklarını 

da korumak için iş ve işlevlerini olanağa dökmek için uğraşmaktadırlar. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, halkın ve düzenin devamı ile hukuki bir yaşam statüsünü daim kılmak için 

belediyelerdeki kent konseyleri, yaşayan çok önemli bir fonksiyon hüviyetindedir.  

5393 sayılı Belediye kanunun 76. maddesinde de belirtildiği gibi kent konseyleri, belli 

bir zaman dilimi dahilinde sorunlara çözüm üretmek için toplanır ve görüşmeler yaparlar.  Kent 

konseylerinin önemli işlevleri arasında, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi sürdürmek, 

kentin yaşam kalitesinin arttırılması için kentin hak ve hukukunun korunması, şehir 

yerleşimcileri arasında hemşerilik bilincinin geliştirilmesi ile bu sayede hemşeriler arasında 

sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması yer almaktadır. Yapı ya da çalışma yöntemleri 

birbirinden farklı olsa da kent konseylerindeki en önemli görev, tüm tarafları aynı vizyon 

doğrultusunda birleştirmek ve ortak bir akıl oluşmasını sağlamaktır.  

Ülkemizde toplam 73 kenti içeren ve yerel açıdan demokratikleşme programı olarak 

hayata geçirilen Türkiye Yerel Gündem 21 süreci bağlamında kent konseyi, yerel halkın kentine 

bağlılığı, aktif katılımı ve çözümde ortaklığı ilkelerinin doğrultusunda, şehirlerin sürdürülebilir 

geleceğe taşınmasına yardımcı olan bir ortaklık modeli şeklinde tanımlanmaktadır. Yerel 

Gündem 21, amacı doğrultusunda yerel düzeyde karşılıklı olarak daha demokratik bir yönetişim 

oluşturulmasını ve daha fazla aktör ile ortağa sahip yönetim tarzına erişilmesini sağlamaktadır. 

Kent konseyinde gündeme getirilen görüşler, belediye meclisi tarafından gerçekleştirilecek 

olan ilk toplantıda değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, kent konseyinde katılımcı olan 

üyelerin, belediye yönetimlerindeki karar verme aşamalarında oy kullanma hakkı 

bulunmamaktadır. Sadece katılımcı olma hakkına sahip olunması yanında belediye meclisi 

tarafından alınan kararlara ilişkin bir bağlayıcılıklarının olmamasının, uygulamadaki en ciddi 

eksik olduğu değerlendirilmektedir. 

  



2. Yerel Halkın Katılımı ve Yönetişim: 

 Yönetişim, 1990’lı yıllar itibarıyla yoğunlukla tartışılmaya başlanan bir kavramdır. 

Yönetişim ile siyaset ve siyasetçinin meşruiyeti sağlanmaya çalışılmaktadır. Temsili 

demokrasilerde en önemli sorunlardan biri olan meşruiyet sorununun gündemden 

uzaklaştırılması ile kötü yönetimlerin iyileştirilmesi yönetişim kavramı ile hedeflenmiştir. 

Bunun yanında, geleneksel yönetim yapısındaki hiyerarşik yapı ve müdahaleci niteliklerinin 

neden olduğu problemlere karşı, halkın yönetime daha aktif bir şekilde katılması 

öngörülmüştür. Kent konseyi kavramı kullanılmadan önce konseyin işlevleri, kent kurultayı, 

kent meclisi ya da kent parlamentosu isimlerindeki kuruluşlar tarafından yerine getirilmekteydi.  

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Rio’da düzenlenen Yeryüzü Zirvesi isimli toplantı 

sonrasında Gündem 21 adı verilen ortak eylem planı kabul edilmiştir. Bu planın 28. maddesi 

gereğince 1996 Birleşmiş Milletler İstanbul “Habitat 2” konferansı yapılmıştır. Bu toplantı 

esnasında demokrasiye vurgu yapılmış, şeffaf katılımcılık önemsenmiş ve insan haklarına 

saygılı olunması yanında halka hesap verecek yönetimler vurgulanmıştır. Bu konferans 

sonrasında 1997 yılının sonlarında toplanan Bakanlar Kurulu, kent konseyleri kuruluşunun 

kanuni altyapısını sağlamıştır. Yine 2005 yılında kabul edilen 5395 sayılı Belediye Kanunu 

marifetiyle, kent konseyleri kurulmuştur. Kent konseylerinin kent yönetimlerine daha fazla 

katılımı, hesap sormayı, hesap verebilir olmayı, kararlarda çoğulculuğu ve tüm işlemlerde daha 

çok aktör ile sonuca gidilmeyi sağlayacağı öngörülmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi 

katılımcı demokrasiyi temel alan kent konseyi vasıtasıyla, hali hazırdaki yerinden yönetim 

mekanizmasında görülen problemlerin, halkın aktif katılımıyla giderilebilmesi sağlanmaya 

çalışılmaktadır. 

Kent Konseyi Yönetmeliği, 8 Ekim 2006 günü Resmî Gazete’de yayımlanmasını 

müteakiben yürürlüğe girmiştir. Yürürlükteki bazı maddelerin değiştirilmesi için gelen 

taleplere binaen, 9 Haziran 2006 tarihinde yeni bir yönetmelik çıkarılmıştır. Buna göre, kent 

konseyi oluşumunun içerisinde milletvekillerinin yer alması ve belediye meclis üyelerinin 

kendi üyeleri arasından temsilcileri seçmesi hükümleri ile konseyde il genel meclisi üyelerinin 

yer alması hükümleri de kaldırılmıştır. Ayrıca, kent konseylerinin demokratik mekanizması 

vurgulanarak, ortak katılım anlayışı olması gerektiği ve tüm paydaşları bir araya getirmesi 

gerektiği belirtilmiştir. Bu değişiklikte kent konseyi başkanı, konseyden ayrı bir teşkilat 

şeklinde tanımlanmıştır.  Bunlarla beraber kent konseylerinin kurumsallaşması amaçlanmış ve 

buralarda genel sekreterlik şeklinde bir yapı kurulması sağlanmıştır. Kent konseyi bütçesinin 

nasıl temin edileceğine yönelik yapılan değişiklikler de diğer önemli hususlar arasındadır.  

Bu noktada katılımcılık kavramının tanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Katılımcılık, ülke 

halkının, siyasi karar organları ile yönetim süreçlerine farklı yollarla katılmaları demektir. Bu 

yollar temsil veya doğrudan katılım ile sağlanmaktadır. Bu kavram, günümüz şartlarında 

vatandaşların sahip olduğu haklar, demokratik yönetişim, yolsuzluğun ve yoksulluğun 

önlenmesi kavramları ile birlikte kullanılmaktadır. Pozitif ya da negatif amaçlarla 

kullanılabilmekle birlikte pozitif katılım oy kullanmak, negatif katılım ise grev gibi faaliyetleri 

içermektedir (Kösekâhya, 2003). 



Yurttaşın aktif rol alışı ile birlikte yönetim süreçlerinin daha demokratik ve etkili 

kılınma potansiyeli yaygınlaşmaya başlamıştır. Katılımcılığın gerçekleşebilmesi için devlet 

şeffaf ve açık bir mekanizma ile, bilgi akışının sürekli ve tutarlı olmasını sağlamalıdır. Katılımcı 

bir yerel demokrasi anlayışı sayesinde, örgütlenmiş sosyal grupların temsiline olanak 

sağlanacaktır. Ayrıca yerel yaşamın güçlenmesi sağlanacak ve toplumun başkalaşımı 

sonuçlanacaktır. Yönetişimci yaklaşım, yerel siyasetin zenginleşmesi ve daha verimli bir role 

bürünmesi açısından da bazı fırsatlar sunmaktadır. 

Yönetişim ve buna bağlı olarak da katılımın yerel düzeyde gerçekleştirilebilmesi, 

demokratik uygulamaların da yerel düzeyde sağlanmasıyla eşgüdüm göstermektedir. 

Dolayısıyla global dünyada yönetişim, demokrasi ve katılım kavramları birbirlerini 

tamamlamaktadırlar. Zira katılım olgusu, halkın sadece yönetime ve karar alma sürecine 

katılımı demek değildir. Halkın, demokratik mekanizmaların geliştirilmesi için, denetim 

işlevinde de rol oynaması gerekmektedir. Kısaca kent konseyleri, yerel yönetime katılım türleri 

olması bakımından Yerel Gündem 21 organizasyonunun amaçlarını gerçekleştirmek için 

kullanılan bir araçtır. 

3. Kent Hakkının Korunması: 

 Zaman içerisinde kent için kullanılan kavramlar değişmiş olsa da kent sözcüğü, kentsel 

yaşam biçimleriyle, ekonomik ve sosyal yapı farklılıklarını belirtmek için kullanılmaktadır. 

Diğer açıdan kent, nüfusun genel yapısı, insanlar arasındaki akrabalık bağları, etnik yönden, 

din, kültür, örf, anane ve eğitim seviyeleri açısından farklı bireylerin aynı potada eritildikleri 

bir alandır. Bir ikamet alanının kent adıyla tanımlanabilmesi, ilgili yerdeki insan topluluğunun 

ciddi bir oranının sanayi ve ticaret ile hizmet ve yönetim işleri yapması; tarım için 

kullanılmayan alanların daha fazla olması ile mümkündür. Kentler, sadece insanların birlikte 

yaşadıkları, zaman harcadıkları fiziksel bir alan değildir. Kent olunabilmesi için bunların yanı 

sıra birlikte yaşama kültürüne, davranış ve fikirsel yapılara, siyasi alternatiflere, sosyallik 

anlayışlarına; bunlar yanında kenti yansıtan belli başlı mimari ve estetik farklılıklara sahip 

olunması gerekmektedir. 

 Kent hakkı kavramı ise kenti değiştirdiğimiz ölçüde, bu değişim ve gelişime paralel 

olarak kendimizi de değiştirme hakkı olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle bireysellikten daha 

çok, ortak bir haktır ve kentleşme sürecini yeniden biçimlendirmek için ortaklaşa bir kuvvete 

dayanmaktadır. Bu bağlamda kent hakkı sayesinde halkın yaşam alanları üzerinde hak ve söz 

sahibi olabilmeleri mümkün olacaktır. Kentlerde ikamet eden kentliler; barınma, su kullanma, 

sağlıklı bir çevrede hayat sürme, kentteki karar verme aşamalarında söz sahibi olma, eğitim ve 

sağlık yönünden yeterli hizmet alma, çalışarak para kazanma, izin verilen ölçüde örgütlenme 

gibi kent haklarına sahiptirler.  Bu nedenle de kentliler, örgütsel olarak toplumun ortak farklı 

taleplerini dile getirmek ve ulaşmak gayesiyle, ortak talepleri değerlendirmek üzere bir araya 

gelmelidirler. Görüldüğü üzere kent hakkı, iyileştirilmiş temsili demokrasiye dayalı olarak 

insanların insani bir yaşam hakkı elde etmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

 “Kentin hak ve hukukunun korunması” ibaresi ise 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

76. maddesinde gündeme getirilmektedir. Bu madde bağlamında kentin hak ve hukukunun 

korunması kavramı, kent konseylerinin fonksiyonları fıkrasında tanımlanmıştır. Bu kanun 



maddesine göre hazırlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nde bu kavram “kent kimliğine yönelik 

olarak kültürel, tarihi ve doğal kıymetlere sahip çıkmak ve bunları geliştirmek” şeklinde 

tanımlanmıştır. 

  4.       Hemşerilik Bilincinin Geliştirilmesi: 

 Sürekli atıfta bulunduğumuz 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesine göre kent 

konseyi tarafından yerine getirilen en önemli fonksiyonlardan biri de, kentliler arasındaki 

hemşerilik anlayışının geliştirilmesidir. Bu hususa benzer bir yaklaşıma Kent Konseyi 

Yönetmeliği’nde de değinilmiş ve hemşerilik hukuku ile ortak bir şekilde yaşama düşüncesinin 

geliştirilmesi gereğine yer verilmiştir.  

Yerel yönetim geleneğimiz içerisinde hemşerilik bilincinin gelişiminden bahsetmek güç 

olduğu gibi hemşerilik kavramı ve bilincinin nasıl yorumlandığı da netlik kazanamamış bir 

husustur. Bir kültür potası olması gereken kentler; eski ile yeninin, yoksul ile zenginin, farklı 

din, ırk ve dillere mensup insanların görünmez duvarlar aracılığıyla birbirlerine karşı sınırlarını 

belirlediği mekânlar haline gelmiştir. Yürürlükteki 5393 sayılı kanun kapsamında olması 

gereken temel ölçüt; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma niteliğidir. Bu kanuna göre, aynı 

belde içerisinde oturan herkes, bu kentin bir hemşerisidir. Bu sayede belediye hizmetlerine ve 

alınacak kararlara katılma, belediyede gerçekleşecek tüm faaliyetleri öğrenme, belediye 

olanakları ile sosyal yardımlarından hakkı ölçüsünde faydalanma haklarına sahiptirler.  

 Hemşerilik ilişkisi, o ile karşı hissedilen aidiyet duygusu üzerine gelişmiştir. Bireyler, 

aynı kültürel geçmişe sahip olmanın verdiği güven sayesinde birlikte yaşadıkları kentte de ortak 

çıkar ve amaçlar çevresinde bir araya gelmeyi hedeflerler. Hemşerilik kavramı, kentlerin zaman 

içerisinde doğal nüfus artışı beraberinde diğer il, ilçe ve köylerden göç alınması sonrasında 

heterojenleşme sorunuyla karşılaşmıştır. Öyle ki, göç edenler yetersiz çalışma şartları, kentsel 

organların kullanımındaki problemler neticesinde o şehirde hayatını idame ettirebilme ve kent 

felsefesine uyum sağlayabilme açısından bir tampon mekanizması fonksiyonunu yerine 

getirmektedir.  

Hemşerilik kavramının kökeninde mezhep, dil ve ırk niteliklerin ötesinde kazanılmış 

yeni bir kimlik vardır. Bu kapsamda hemşerilik bilinci, halkın kentine sahip çıkması ve kentin 

yönetimine aktif olarak katılım göstermesinin en etkin yoludur. Bu sayede aidiyet ve kentlilik 

bilinci sağlam temellere dayandırılabilir ve geliştirilebilir. Kentli, ilk adım olarak kent 

yaşamına, daha sonra kent yönetimine etkin bir şekilde katılarak uzlaşma kültürünün yerel 

ölçekte gelişmesini kent konseyi ve yerel yönetim mekanizmaları aracılığıyla sağlayacaktır.   

  



SONUÇ 

Yerel Gündem 21 organizasyonu ile birlikte gündeme gelen kent konseyleri yönetişim, 

katılım ve dolayısıyla demokrasinin yerel ölçeklerde uygulanmasını hedefleyen platformlardır. 

2005 yılından önce, farklı isimlerde olsa da kent konseyi ile benzer içeriklere sahip bazı 

organlar geliştirilmiştir. Bu organların amaç ve görevleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile kent 

konseyleri çatısı altında toplanmış ve resmi bir kimliğe bürünmüştür. Kimlik kazanan kent 

konseyi kavramı için gerekli olan mevzuatlar, 2006 yılında İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanmış 

ve yürürlüğe alınmış olan Kent Konseyi Yönetmeliği ile tamamlanmıştır.  

Kent konseyi paydaşları tarafından ortaya atılan tüm fikirler, ilgili belediye meclisinin 

il toplantısı esnasında gündeme gelmekte ve yetkililer tarafından değerlendirilmektedir. Daha 

önce kent konseyi tarafından alınmış ve belediye meclisinin il toplantısında görüşülen 

kararların, belediye meclisi tarafından kabul edilip edilmemesi hususunda demokratik usuller 

geçerlidir. Bununla beraber kent konseyi tarafından alınan kararların, kanun önünde hiçbir 

bağlayıcı niteliği olmaması, kent konseyinin etkinliğini azaltan en önemli faktörlerdendir. Bu 

nedenle de kent konseyi tarafından başta kent hakkı olmak üzere sunulan görüş ve talepler, 

belediye meclisi tarafından ciddiye alınmadığı takdirde, kamuoyu baskısı oluşturmak önemli 

bir seçenek olarak görülmektedir. 

 Aynı kentte yaşayan insanların ve gelecek nesillerin hiçbir ayrım ve ayrımcılığa maruz 

kalmadan, aynı kimliğini ve kültür hafızasını muhafaza eden, yaşam standartları sürdürülebilir 

olan kentlerde yaşamasını amaçlayan ortak paydaya kent hakkı denilmektedir. Kent konseyi ve 

katılımcılık bilincinin geliştiği, yönetime katılımın yüksek olduğu şehirler, kent hakkının 

korunması noktasında daha olumlu sonuçlar sağlamaktadır. Bu bilincin oluşabilmesinin 

sonuçları da olumlu olacağından dolayı, kitleler kent konseyi tarafından bilgilendirilmeli ve bu 

noktada bir farkındalık hayata geçirilmelidir. Yapılabilecek bilinçlendirme faaliyetleri arasında 

kent hakkı, hemşerilik ve kent kimliği hususlarında düzenli olarak semineler, toplantılar, panel 

ve eğitimler düzenlenmesi akla ilk gelenlerden olmaktadır. Bu faaliyetler sonrasında 

bilinçlenen halk, aktif bir katılımcı olarak, kentin hak ve hukukunun korunması için görev 

alabilecek, sorgulama ve denetleme sorumluluğu yüklenebilecektir.  

Kent konseyi kavramıyla birlikte, paydaşlar arasında kent vizyonunun oluşturulması 

başta olmak üzere halkın hemşerilik düşüncesinin yerleşmesi, bu duyguların beslenmesi, kent 

hakkının korunması, kalkınmanın sürdürülebilir olması, herkesin çevreye duyarlı davranış 

sergilemesinin sağlanması, sosyal yardımlaşma ile dayanışma mekanizmalarına ulaşmada 

şeffaflık bulunması, paydaşların hesap sormasının, hesap vermesinin, kararlara katılmasının ve 

yerinden yönetim sağlanmasının önü açılmıştır.   

Bu bağlamda “Kent Konseyi” tarafından bu sürecin nasıl oluşturulduğu, nasıl devam 

ettirildiği, beklentilerin ne denli yakınında olunduğu, belediyelerin bu süreçteki etkinliklerinin 

nasıl olduğu ve yerel yönetişimde etkin bir model olup olmadığı gibi hususlar 

sorgulanmaktadır. Kent konseyi yapısının ülkemizin sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel 

ikliminde ne oranda yeterli görülebileceği, gerçekçi olup olmadığı hususları sürekli 

yorumlanmaktadır. Yapılan değerlendirmelere göre, kent konseylerinin gerekli ancak yasal 

statüsü ile ayrılan bütçenin yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Halkın bu yönetişimde daha bilinçli 



ve etkin bir şekilde rol alması gerektiği, bu temsilde kentin tamamının kapsanmasının önemli 

olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca ortak paydaşlardan olan merkezi, yerel ve akademik 

unsurların katılımlarında eksik kalındığı ve bunlardan yeterli destek alınamadığı görülmüş, işte 

bu nedenlerdendir ki kurumsallaşma olmasının zamana ihtiyaç arz ettiği anlaşılmıştır.  
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2019 YEREL SEÇİMLERİNE DOĞRU GİDERKEN EYÜPSULTAN BELEDİYESİ VE 

YEREL YÖNETİMLERE DAİR BİR DEĞERLENDİRME 

Cebrail KORKUSUZ2 

GİRİŞ 

Halka en yakın hizmet birimi olan yerel yönetimlerin işlevlerini yerindelik bakımından 

daha etkili biçimde yerine getirebilmesi adına, yerel yöneticilerin de halka en yakın kişiler 

arasından seçilmesi öngörülür. Yerel seçimler bu bakımdan hemşerilerin her zaman önem 

verdikleri bir husus olmuştur. Vatandaşların yerel seçimlere olan ilgisi yerel siyasetin en önemli 

kısmını oluşturur. Şüphe yok ki yerel siyasetin içerdiği birçok farklı paydaş bulunmaktadır ve 

bunlar arasında en önemli olanı seçmenlerdir. Yerel hizmetlerin sunulma biçimleri ve yerel 

hizmetleri karşılarken izlenen politikalar seçmen davranışlarını etkileyen en büyük bileşendir. 

Bu bakımdan oy kullanımı ve hizmet arasındaki ilişkinin boyutu çok güçlüdür. Genel seçimler 

ile yerel seçimler arasında partilerin aldıkları oy oranlarının farklılık arz etmesi de ancak yerel 

yönetimlerin hizmet boyutu ile açıklanabilir. Genel seçimlerde hizmetten ziyade ideolojik 

eğilimler ön plana çıkmaktadır fakat yerel seçimlerde belediyelerin hizmet kalitesi ideolojiye 

baskın gelebilmektedir. Bazı seçim bölgelerinde siyasi partilerin almış olduğu oy oranlarında 

genel seçimler ve yerel seçimlerde belirgin bir farklılığın gözlenmesi de ideoloji ile kaliteli 

hizmet arasında seçmen davranışlarının yerel seçimler ile genel seçimler arasında nasıl 

değiştiğini göstermektedir. 

Hal böyle iken, birçok belediye başkan adayı seçim kampanyalarında yerel 

söylemlerden ziyade partisinin ulusal bazda yapmış olduğu ideolojik söylemleri kullanarak oy 

devşirmeye çalışmaktadır. Bunun seçmen üzerindeki etkisi yadsınamaz. Ne var ki bir seçim 

bölgesinde bir başkan adayının kendi partisi çoğunlukta ise bu strateji işe yaramaktadır fakat 

durumun aksi olduğu parti için ideolojik söylemi ön plana çıkarmak çoğunlukta olan partinin 

hesabına çalışmak olacaktır. Bu durumda yapılması gereken parti bazlı söylemleri tamamıyla 

terk etmek de değildir, fakat yerel konjonktürü kullanarak ve yerel hizmet esasını ön plana 

çıkararak farklı partilere mensup seçmenlerin adaya bir şans tanımasını sağlamak olmalıdır.  

Yerel siyaseti mümkün kılan en önemli unsur yerel siyasete katılımdır. Yerel katılımın 

önemli parametrelerinden biri olan yerel seçimlerde sandığa gitme oranı, tek başına yerel 

katılımı yansıtmakta yetersizdir. Bunun yanında günümüzde literatürde ve uygulamada daha 

çok karşılaştığımız yönetişim olgusunun da incelenmesi gerekmektedir.  

Söz konusu belediyeler uluslararası şirketlerin uzantılarının bulunduğu ve finans 

merkezlerinin yoğunlukta olduğu kozmopolit ilçeler olduğunda yönetişim kavramı daha çok 

özel sektörde yoğunlaşmış çıkar grupları ile kamu yararının gözetilmesini hedefleyen yerel 

hizmet mekanizmaları arasındaki mücadele ile ön plana çıkmaktadır. Buna karşın Eyüpsultan 

ilçesi kâdim yerleşik halkı ile bütünlük oluşturmuş ve kendisine has kimliği ve kültürel birliği 

ile önümüzde durmaktadır. Bu özelliği bünyesinde ihtiva eden Eyüpsultan ilçesi ve diğer 
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kozmopolit ilçelerin yönetişim mekanizmasını uygulamaya sokması elzem olması ile beraber 

yerleşik halkın benzer kültürel kodları taşıdığı ilçelerde bu mekanizmayı devreye sokmak 

nispeten daha kolaydır.  

 

OSMANLI ŞEHİRLERİNDE TARİH BOYUNCA YEREL HİZMET VE 

EYÜPSULTAN 

Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Kostantinopolis’in sur dışı ticari ilişkiler 

geliştirmeye başladığı dönem 6. ve 7. yüzyıllara denk gelmektedir. Bu ilişkilerin önemli bir 

boyutunu da Haliç’in kuzeyindeki Sycae (Galata) ticaret kolonisi oluşturmaktadır. 6. Yüzyılda, 

Ayvansaray surlarının hemen dışındaki kilise yapılmıştır. Aynı dönemde Eyüp'te Aziz Kosmos 

ve Damianos adlarına adanmış bir manastır mevcuttur. Kydaro (bugünkü Alibey) ve Barbyzes 

( bugünkü Kağıthane ) derelerinin Haliç'e döküldükleri yerin batısında bugünkü Eyüp'ün 

kurulduğu arazinin dik bir yamaç halinde suya indiği yerde II. Theodosios zamanında manastır 

inşa edilmiştir. Çevrenin görünümünden dolayı buraya Kosmidion (Yeşil) denilmiştir. Yerleşim 

bu ziyarethane çevresinde oluşmuştur. Kuruluşu M.S. 5. yüzyıl ortalarına uzanan yerleşme, 

çevredeki dini yapılar nedeniyle, kutsal bir şifa merkezi olarak tanınmıştır. Bu dönemde 

Eyüp'ün bulunduğu alan, Haliç'in diğer sahilleri gibi, zengin ve yoğun bir bitki örtüsüyle kaplı 

olduğundan ve civardaki ormanlarda av hayvanları yaşadığından dolayı imparatorlar tarafından 

av sahası ve sayfiye yeri olarak da kullanılmıştır (www.istanbul.pol.tr, 01.07.2018). 

Eyüp ilçesinin tarihini kendisine adını veren Ebu Eyyüb el-Ensari’den bağımsız bir 

şekilde ele almak olanaksızdır. İstanbul’un en gözde ilçelerinden olan Eyüp Sultan, manevi 

kıymetini İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in ashabından olan Ebu Eyyüb el-Ensari’nin 

İstanbul kuşatması esnasında vefat edip İslam ordularının varmış olduğu en uç noktaya, surlara 

en yakın bölgeye gömülmesinden alır. Bu tarihten itibaren Müslümanlar için her daim önemini 

korumuş ve sürekli ziyaret alan bir yer haline gelmiştir. Bu ziyaretlerin artması doğal olarak 

türbenin bakım-onarım ihtiyacını doğurmuştur.  

İslam Tarihinde Eyüp Sultan’ın rolü İstanbul’un fethi sırasında Hz. Muhammed'in 

sahabelerinden Ebu Eyyub'a ait olduğuna inanılan mezarın bulunmasıyla başlar. Bu mezar 

üzerine Fatih tarafından yaptırılan türbenin, yanında İstanbul'un ilk sultan camii ve külliyesi 

(medrese, kütüphane, imaret, çifte hamam) inşa edilmiştir. Bu külliye bugünkü Eyüp 

yerleşmesinin çekirdeğini oluşturmuş, çevresinde Bursa'dan gelen göçmenlerin ve Yörüklerin 

iskânı ile yerleşme gelişmiş ve İstanbul'un kalabalık nüfusunun besin ihtiyacının 

karşılanmasında burada yer alan tarım alanları ve meralardan yararlanılmıştır. 

Osmanlı Döneminde Yerel Hizmetlerin Karşılanması 

Klasik Osmanlı şehir yönetiminden modern yerel yönetim kurumlarının doğuşuna 

bakıldığı zaman Osmanlı şehir yönetiminde en belirgin ve önemli kurumun kadılık olduğu 

görülür. Osmanlı kadısı, adaleti tesis etme görevinin yanı sıra askeri ve mülki yönetimi üstlenen 

devlet memurlarıyla şehrin güvenliğini sağlar, şehirde bulunan vakıfları denetler ve belediye 

hizmetlerinin görülmesinden de sorumlu olurdu. Osmanlı devleti, askeri ve mülki hizmetleri 

http://www.istanbul.pol.tr/


yerel hizmetlerden ayrı tutmamıştır. Kadının beledî görevleri, şehrin temizliğinin sağlanması, 

sağlıklı bir şekilde ticaretin yürümesi, esnafın nizama uygunluğunun kontrolü, çarşı-pazar 

düzeninin denetimi, mal fiyatlarının belirlenmesi, bununla beraber imar faaliyetlerinin 

gözetilmesi gibi işlevleri haizdi. Kadı bu görevleri yürütürken kendisine subaşı, böcekçibaşı, 

çöplük subaşısı, mimarbaşı gibi Yeniçeri Ocağına bağlı kolluk kuvvetleri yardımcı olmaktaydı 

(Seyitdanlıoğlu, 2010, 2). Buna ek olarak, muhtesip, vali, vakıf ve loncalar da yerel hizmetlerin 

karşılanması noktasında önem arz eden diğer kurumlardı. Her kadı, belirli bir kaza veya sancak 

bölgesine tayin edilirdi ve bu bölge dâhilindeki şehir, kasaba, nahiye ve köylerin hizmetlerinin 

karşılanmasından sorumlu tutulurdu (Ünal, 2011; Akt. Çiçek, 2014). 1836 yılında Evkaf 

Nazırlığı kuruldu ve daha sonra kadılık tamamen yargı organı haline getirildi. Kadılık kurumu 

ile beraber şehir hizmetlerinden sorumlu vakıflar da bulunmaktaydı.  Okul, kütüphane, hastane, 

sebil, aşevi, misafirhane gibi hizmetlerin yerine getirilmesi vakıflar aracılığı ile 

gerçekleşmekteydi.  Aynı zamanda belediye hizmetleri de tümüyle vakıf esasına 

dayanmaktaydı (Eryılmaz, 1997; Akt. Ünal, 2011). 

Modern anlamda yerel yönetim birimlerinin oluşması Tanzimat fermanı ile 

gerçekleşmiştir. Osmanlı devletinde adem-i merkeziyetçiliğin ön planda olduğunu söylemek 

mümkündür. Fakat batının askeri anlamda üstünlüğünün kabul edilmesi ve toplumsal bir 

dönüşüme kalkışılması, azınlıklara siyasal hakların tanınması, Kırım Savaşı sonrasında batılı 

müttefiklerin iç politikada artan etkinlikleri ve İstanbul’da yoğunlaşan nüfus daha merkeziyetçi 

politikaların izlenmesini gerekli kılmıştır. Ticari faaliyetlerin yoğunlaşması ve Osmanlı Devleti 

içerisindeki gayrimüslim ve zengin nüfusun batı ile artan münasebetleri büyük Osmanlı 

şehirlerindeki altyapı yetersizliğini ortaya çıkarmıştır.  

Tanzimatçı elit, bu yetersizliği ve artan altyapı ihtiyacını fark etmiş ve öncelikle şehir içi 

ulaşım olmak suretiyle modern anlamda belediye hizmetlerinin verilebilmesi için yeni bir idari 

yapılanmaya gidilmesi gerektiğini düşünmüşlerdir. İlk yerel yönetim örgütünün kurulması 

ancak 1854 yılında gerçekleşmiştir. Başkent İstanbul’da Kırım Savaşı nedeni ile ilk yerel 

yönetim örgütü kurulmuştur. Çünkü Rusya ile girişilen bu savaşta Osmanlı İmparatorluğunun 

müttefikleri olan Fransız, İngiliz ve İtalyan askerlerinin şehre gelmesi nüfusu aniden olağandışı 

bir biçimde arttırmış ve temizlik, sağlık, ulaşım sorunları içinden çıkılmaz bir hal almıştır. 

İhtisab Nezareti’nin ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması belediye 

hizmetlerini görece yeni bir kurum arayışına sebep olmuştur. 13 Haziran 1854 yılında 

Şehremanetinin kuruluş mazbatası hazırlandı. Şehremanetinin başlıca görevleri şunlardı 

(Seyitdanlıoğlu, 2010):  

1. Zorunlu ihtiyaç maddelerinin teminini kolaylaştırmak ve gözetmek, 

2. Fiyatların belirlenmesi ve bunun kontrolü, 

3. Şehir temizliğinin sağlanması, 

4. Çarşı-pazar denetimi, fiyat, kalite,  ölçü ve tartı kontrolü, 

5. Vergi toplanması ve bu vergilerin hazineye aktarımı. 



Şehremaneti kurumunun başkanlığına merkezi politikalar neticesinde yine merkez 

tarafından atanan “Şehremini” getirilirdi. Fakat Şehremaneti sisteminin modern anlamda 

belediyecilik adına başarılı bir başlangıç olmadığı söylenebilir. Bunun nedenleri arasında mali 

yetersizlik ve personel eksikliği sıralanabilir. Yeni bir sistem arayışı içinde başarısız denemeler 

devam ederken Osmanlı devleti Galata ve Beyoğlu bölgesinde özellikle gayrimüslimlerin 

yaşadığı bölgeleri temel alarak ve Paris örneğini göz önüne alarak Altıncı Daire-i Belediye’yi 

kurdu (Ünal, 2011; Akt. Çiçek, 2014). 

Eyüp Sultan ilçesi de Osmanlı Devleti’nin klasik dönem yerel hizmet anlayışından nasibini 

almakla beraber vakıf anlayışının oldukça güçlü olduğu bir semttir. Devlet adamları, Ebu’s-

Suud Efendi gibi ulemanın okul, sebil gibi hayır eserleri şehrin yerel hizmetlerinin 

karşılanmasına katkıda bulunmuşlardır (Ortaylı, 2011). 

EYÜPSULTAN İLÇESİ’NDE YEREL SİYASETE KATILIM 

Yerel yönetimler, toplumun siyasal eğitiminin edimsel bir kısmı olarak bir demokrasi 

eğitimi, yurttaşları ortak işlerin yönetimine alıştıran, böylece ulusal düzeyde politika 

yapabilecek kişileri yetiştiren siyasal eğitmen olarak düşünülebilir. Böylece yerel yönetimler 

devletin kararlı ve uyumlu bir toplumsal zeminde varlığını güvence altına almasını sağlar 

(Güler, 2011). Bu sebeple toplumun yerel düzeydeki siyasi katılımı bizlere ülke yönetişimi 

hakkında da bilgi vermektedir. Bu açıdan bakıldığında Eyüp Sultan ilçesi sakinlerinin yerel 

düzeydeki katılımının üst seviyelerde olduğunu görmekteyiz. Aşağıdaki tablo 1984 yerel 

seçimlerinden itibaren Eyüp Sultan ilçesindeki yerel seçimlere katılım sayılarını ve oranlarını 

göstermektedir (www.ysk.gov.tr, Seçim Arşivi, 06.07.2018): 

 

 

SEÇİM YILI 

 

SEÇMEN SAYISI 

OY KULLANAN 

SAYISI 

 

ORAN (%) 

1984 169.535 144.663 85,3 

1989 216.742 162.384 74,9 

1994 134.040 123.709 92,2 

1999 152.475 132.826 87,1 

2004 164.547 124.556 75,6 

2009 221.604 185.987 83,9 

2014 258.838 233.954 86,5 

 



Bu sayılara bakıldığı zaman yerel seçimlere en yüksek katılımın 1994 seçimlerinde 

olduğunu bundan sonraki seçimlerde 2004 seçimlerinde 1989 seçimlerinden sonraki en düşük 

seviyeye gerilediğini ve ardından aşamalı bir yükselme gerçekleştiğini görülmektedir. 

Bu olumlu tablo 2019 yerel seçimlerinde de seçmenin ilgisinin yoğun olacağını 

göstermektedir. Fakat seçmenlerin oy vermesi yerel siyasete katılımın sadece bir boyutunu 

oluşturmaktadır. Belediyenin yerel hizmetleri karşılarken karar alma süreçlerine seçmenin ilgisi 

de yerel katılımın önemli bir parametresidir. Bu bağlamda belediyenin vatandaşla, özel sektör 

temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları ile olan karşılıklı münasebetinin incelenmesi gereklidir. 

Bu münasebet noktasında Kent Konseyi anlamlı bir örnek teşkil etmektedir. Belediye sınırları 

içerisinde var olan çıkar grupları, paydaşlar ve başlıca kamu kurumu temsilcilerinin bir araya 

gelerek kentin sorunlarını tartıştıkları ve çözüm üretmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Fakat ne 

var ki Kent Konseyleri Yönetmeliği konseyin üyelerini belirlerken sivil toplum kuruluşlarının 

pozisyonunu netleştirmemiş ve özel sektörü kapsaması bakımından yalnızca kamu kurumu 

niteliğindeki meslek odalarına yer vermiştir. Burada bir eksikliğin göze çarptığını 

düşünmekteyiz. Alternatif olarak Eyüp ilçe sınırları içinde bulunan 435 dernek ve birçok vakıf 

ile temas içerisinde yürütülebilecek bir istişare ve yönetişim mekanizması kurulabilir. Bunun 

sonucunda belediye sınırları içerisinde bulunan hemşeri dernekleri üzerinden yerel siyasete 

katılım ve yerel hizmetlerin karşılanmasında “yerindelik” adına daha sağlıklı sonuçlar 

alınabilir.  

Bu iddiayı öne sürmemizdeki temel faktör, aidiyet duygusunun hemşeri dernekleri 

arasında daha yoğun biçimde yaşanmasıdır. Kendisini Eyüp Sultan’lı olmaktan ziyade göç ile 

terk etmiş olduğu şehrin kimliği ile tanımlayan vatandaşların, hemşeri dernekleri üzerinden 

yerel siyasete dahil edilmesi, bireylerin Eyüp Sultan’a olan aidiyet duygusunu arttıracaktır. 

Bununla beraber Eyüp Sultan sakinlerinin aidiyeti ile ön plana çıkmakta olduğunu da göz önüne 

almak gerekir. Birçok kimse birkaç nesil önceden Eyüp Sultan’lı olmayı bir ayrıcalık olarak 

ifade eder.  

Aidiyet duygusunun tesis edilmesi, huzurlu bir kentsel yaşam için fazlasıyla önem arz 

etmektedir. Çünkü aidiyet, gönüllülük esasının da temelini oluşturur. Kendisini kentin bir 

parçası olarak gören aidiyeti yüksek bireyler, yerel yaşamın tekâmülünde gönüllü bir şekilde 

rol alırlar. Bu gönüllülük faaliyeti sonucu tesis edilen refah, bireyin kentsel yaşama olan katkısı, 

şehir yaşamında bireylerin kendisinden parçalar görmesini sağlar. Bu da şehir ile duygusal bir 

bağ oluşturur. 

Seçmen Davranışlarının Biçimlenmesi 

Seçmen davranışlarının biçimlenmesine etki eden ve literatürde ifade edilen birçok etmen 

mevcuttur. Bunları dışsal ve içsel faktörler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Dışsal faktörler 

oy kullanan bireyin çevresinde gelişen olayları ve vatandaşın hayatına etki eden faktörleri ifade 

etmektedir. Ekonomi, siyasi partiler, politik söylemler, propagandalar, seçmenin yaşamını 

sürdürdüğü çevre, dışsal faktörler olarak değerlendirilebilir. Fakat seçmen davranışlarının 

önemli ve büyük bir bölümünü içsel faktörler oluşturmaktadır. Bireylerin taşımış oldukları 

sosyolojik ve kültürel kodlar oy verenin yönelimlerini ve eğilimlerini belirlemede en önemli 

etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır: 



 Din: Vatandaşların mensubu olduğu dinin oy verme davranışındaki etkisi 

kaçınılmazdır. Şüphesiz ki dinlerin büyük bir çoğunluğu sabit içsel ve bireysel bir alanı 

işgal etmekle kalmaz, aynı zamanda mensuplarına belirli davranış biçimlerini 

sergilemeyi öğütler. Seçmenlerin de oy verirken mensubu oldukları dinin toplumsal 

davranış biçimlerini tasdik eden ve destekleyen partiye oy vermeleri söz konusudur.  

 Tecrübeler/Yaşanmışlık: Oy verme yaşına kadar belirli bir ömür geçiren seçmenler, 

daha önce maruz kaldıkları olaylardan ve yaşanmışlıklardan veya şahit oldukları 

durumlardan etkilenerek davranış kalıpları oluştururlar. Bu davranış biçimleri de 

seçmen tercihlerini önemli manada etkilemektedir.  

 Eğitim Düzeyi: Parti propagandalarının ve politikalarının farklı eğitim düzeyine 

mensup bireyler üzerinde seçim tercihi bakımından oluşturacağı etki farklılık arz 

edebilmektedir.  

 İdeoloji: Şüphesiz ki ideoloji, seçmen davranışını şekillendiren en önemli etkendir. 

Genel seçimlerde ideoloji temel bir fonksiyona sahiptir. Fakat yerel seçimlerde parti 

veya adayların vaatleri ve hizmet kaliteleri büyük ölçüde belirleyici olmaktadır. Yerel 

seçimlerde seçmenlerin çıkar odaklı yaklaşımlarının ağırlıkta olduğu görülebilmektedir.  

 Bireysel Çıkarlar/Grup Çıkarları: İdeolojik yaklaşım oldukça önemli olmakla 

beraber şahsi ve grup menfaatinin ideolojiden önce geldiği durumlar da söz konusu 

olabilmektedir ve seçmenlerin eğilimi bu yönde değişebilmektedir. 

Seçmen Davranışlarının Biçimlenmesinde Sosyolojik Yaklaşım Teorisi 

Yukarıda açıkladıklarımızın yanında sosyolojik yaklaşım bireysel seçimin üzerine 

odaklanmak yerine bireyin aidiyet hissetmiş olduğu grup üzerinden yola çıkarak seçim 

davranışlarını açıklar. Bu yaklaşım, seçmenlerin bireysel eğilimlerini önemli bir faktör olarak 

kabul etmez. Sosyal bölünmüşlük oy tercihlerinin belirlenmesinde öneli rol oynamaktadır. 

Grubun en temel karakteristik özelliği belirli normlara sahip olması ve bunların grup üyelerinin 

davranışlarını etkiliyor olmasıdır. Grup üyeleri, bu normlara karşı gelinmesi veya aykırı hareket 

edilmesi durumunda grup tarafından yaptırım uygulanacağını bilirler ve bunu kabul ederler. Bu 

sebepten grubun genel eğilimine göre politik davranış sergilerler (Damlapınar ve Balcı, 2014; 

Akt. Önder, Karabulut, 2017).  Bu temel argümanlar sosyolojik yaklaşımın seçmenlerin karar 

verme aşamasında etkilendiği durumları ifade etmektedir.  

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ VE SOSYAL MEDYA 

Sosyal medya artan etkinliği ile zamanımızın ve zihnimizin büyük bir çoğunluğunu işgal 

etmektedir. Bu bakımdan aslında sosyal medya özel veya kamu sektörü ya da sivil toplum 

kuruluşları fark etmeksizin büyük bir önem taşımaktadır. Nitekim müşteri odaklılık tartışmaları 

kapsamında yerel yönetimlerin sosyal medyadaki konumu pek de iç açıcı değildir. Özel 

sektörde faaliyet gösteren kurumların sosyal medya faaliyetleri göz önüne alındığı zaman 

kurumların sosyal medya hesaplarının takipçileri, herhangi bir sorun ile karşılaştıkları zaman 

sorunlarının çözülmesi için bu hesaplar üzerinden yardım alabilmektedir.  



Belediyeler için sosyal medya mecraları kentli ile yakından ve bireysel iletişim kurmaya 

elverişliliği bakımından önemlidir. Fakat internet üzerinden karşılıklı paylaşım ve hızlı geri 

dönüş almaya uygun sosyal mecraların bürokratik süreçlerin sanal biçimi şeklinde dizayn edilip 

kullanılması amaca hizmet etmemektedir. Türkiye’de bazı belediyelerin halen iletişimi 

geleneksel kanallar yolu ile sürdürdüğünü ve bilişim teknolojilerinin gerisinde kaldığına şahit 

olmaktayız. Oysaki bugün Türkiye’de mobil iletişim ve internet kanallarının kullanımı çok 

ciddi düzeye ulaşmıştır. 2017’de Hootsuite tarafından yapılan istatistiğe göre Türkiye’de 48 

milyon ( nüfusun yüzde 60’ına tekabül etmektedir ) aktif sosyal medya kullanıcısı 

bulunmaktadır (www.dijitalajanslar.net, 02.08.2018). Bu ciddi orana rağmen Türkiye’de bazı 

belediyelerin halen sosyal medya hesabı bulunmamaktadır.  

Belediyeleri merkezi yönetimden farklı kılan en önemli özelliğin halka yakınlık olduğu 

bilinmektedir. Yerel hizmetlerin karşılanması sürecinde hemşeriler aldıkları hizmetten dolayı 

bu yakınlığı hissetmektedir. Fakat karşılaştıkları problemlerin çözümü için kurulan iletişim 

mekanizmaların hiçbiri sosyal medya kadar etkili olamayacaktır. Ne var ki bu konuda 

belediyelerin kurumsal hesaplarından vatandaşların taleplerine dönüşler yapılmaktadır. Fakat 

belediye başkanlarının benzer şekilde dönüşler yaptığı görülmemektedir.  

Eyüp Sultan özelinde çerçeveyi daralttığımız zaman Belediyenin resmi Twitter 

hesabının 18 bin 100 takipçisi, Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın da 15 bin 300 takipçisi 

olduğunu görüyoruz. (06.07.2018 tarihinde var olan takipçi sayılarıdır). Atılan tweetlerin altına 

yapılan şikâyetlerin bir bölümüne Belediyenin resmi hesabından dönüşler yapıldığı 

görülmesine rağmen Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın hesabından herhangi bir dönüş 

yapıldığı görülmemektedir. 

Kullanıcılar tarafından Belediye hesabına veya Başkanın hesabına atılan tweetlerin bir 

bölümünü siyasi ve argo içerikler oluşturmaktadır. Kurumsal ve misyonu yerel hizmet olan bir 

organizasyonun bu şekilde yapılan eleştiri ve söylemlere karşılık vermesi düşünülemez. Fakat 

belediye başkanı şahsi hesabından kendi düşüncelerini yansıtan veya herhangi bir soruna çözüm 

üretici dönüşler yapması iki önemli sonucu ortaya çıkarır: 

1. Belediye Başkanının popülerliğinin artması, 

2. Halkın siyasal katılımına olumlu manada etki ederek hemşerilerin belediyeye ve 

belediye başkanına olan yakınlık hissinin artması.  

Bu sonuçlardan en önemlisi kanımızca 2. olanıdır. Kendisini çözümün bir parçası olarak 

hisseden ve karşısında kendisine dönüt veren bir belediye gören seçmenin sempatisini olumlu 

manada etkileyecektir.  

Sosyal medyayı önemli kılan bir diğer unsur da sosyal medyanın özellikle genç seçmenler 

tarafından yoğun bir şekilde kullanılmasıdır. Belediye ve Belediye Başkanının sosyal medya 

üzerinden genç seçmenlere yönelik dönüşleri, siyaset ve politika ile hemhâl olmak noktasında 

nispeten soğuk davranan genç seçmenlerin dikkatini çekecektir. Çünkü genç insanların 

kendisini önemli hissetmek gibi bir arzuları her daim var bulunur. Belediye Başkanından aldığı 

dönüşler genç insanların bu arzusunu tatmin ederek olumlu bir hava oluşturabilir. Birçok gencin 

http://www.dijitalajanslar.net/


siyasete olan olumsuz yaklaşımının altında da bu sebep yatmaktadır. Kendilerinin görmezden 

gelindiğini düşünmektedirler.  

BAŞKANLIK SİSTEMİ VE BELEDİYE MECLİS YAPISI 

Türk Belediyecilik sisteminde uygulanan yönetim modeli günümüze kadar pek çok 

farklı şekiller alarak gelişim seyretmiştir. Osmanlı döneminde uygulamaya giren modern yerel 

yönetim kurumları merkezin bir uzantısı gibi oluşturulmuş ve hiyerarşik bir görünüm 

sergilemiştir. Daha sonrasında Cumhuriyet Döneminde uygulamaya koyulan 1580 sayılı kanun 

ile birlikte Türk Belediyeciliği parlamenter yönetim modeli şekline evirilmiştir (Eryiğit, 

Özaslan, 2017). 

16 Nisan 2017 referandumu sonrasında Türk idari yapısı parlamenter sistemden 

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerek değişime uğradı. Yürütme erki ile yasama erki arasındaki 

ayrılık keskinleştirildi. Yürütmeden sorumlu Cumhurbaşkanı ile yasama organı birbirlerine 

karşı denge ve denetleme rolü üstlendi. 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra bu sistemin 

yapısal işleyişi hayata geçirildi.  

Karar alma mekanizmaları tanzim edilirken oluşturulan organların birbirlerine karşı 

dengelenmesi oldukça önem arz etmektedir. Belediye Meclisleri ve Başkanın rolü 

karşılaştırıldığında başkanın meclis başkanlığı pozisyonunda yer alması meclisin denetim ve 

kontrol işlevini sekteye uğratabilir. Yerel yönetimler yapıları itibarı ile yönetişim 

mekanizmalarını icra etmek bakımından fonksiyoneldir. Bu fonksiyonun en iyi işlemesi 

öngörülen yer belediye meclisidir.  

Yerel yönetimlerde hem belediye başkanı, hem de belediye meclisi halk tarafından 

seçilmektedir ve bundan kaynaklı olarak yürütme ve yasama arasında eşit meşruiyet söz 

konusudur. Burada eşit bir meşruiyet var olmasına rağmen belediye başkanının meclise 

başkanlık ederek mensubu olduğu siyasi grup üzerinden etkinliğini arttırarak meclisin yürütme 

üzerindeki denetleme fonksiyonuna gölge düşürdüğü söylenebilir. Bu bağlamda, halk 

tarafından seçilen başkanın meclisteki pozisyonunun yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 

Başkanın meclise başkanlık edişi ve üyeliği kaldırılarak yürütme ile meclis arasındaki keskinlik 

arttırılmalı ve katılımcı yönetimin tüm paydaşlar üzerinde orantılı bir şekilde dağıtımının önü 

açılmalıdır.  

Türk idari yapısında Anayasa değişikliği sonucu başkanlık sistemine geçilmesinin 

ardından gündemde olan bir diğer tartışma da belediyelerin yönetim yapısında değişikliğe 

gidilmesidir. Bu açıdan bakıldığında başkanın tıpkı devlet başkanı gibi seçildiğinde kendi 

kadrosu ile işbaşına gelip ayrılacağı zaman kadrosu ile beraber ayrılması öngörülmektedir. 

Yapısal reformun bundan daha geniş şekilde kurgulanması ve yukarıda önerilmiş olan 

yapılanmanın göz önüne alınmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.  

  



SONUÇ 

Modern belediyeciliğin en iyi uygulanma biçimine tanıklık ettiğimiz İstanbul’daki 

gözde ilçelerinden olan Eyüp Sultan ilçesinin belediyecilik anlamında modern ve güncel 

gelişmelerden geri kalması düşünülemez. 2019 yerel seçimlerine doğru gittiğimiz şu süreçte 

Eyüp Sultan belediyesinin kadim hizmet anlayışını güncel gelişmelerin ışığında yeniden 

tasarlayarak ama bunu yaparken geleneksel yaklaşımını da muhafaza ederek geleceğe yol 

alması gerekmektedir.  

Sosyal medya ve günümüz seçmen davranışlarının biçimlenmesine etki eden 

bileşenlerin üzerinde durularak yerel siyasete katılımın arttırılması oldukça önemlidir. 

Yönetişim mekanizmalarının oluşturulması ve devreye sokulması bu anlamda en birincil öneme 

haizdir. Aynı zamanda belediyede seçimle iş başına gelen grubun veya partinin oy birliği ile 

seçilmediği göz önüne alınarak belediyedeki karar alma ve yürütme mekanizmalarının 

başkanlık sistemi esas alınarak meclis ve başkanın birbirlerine karşı denge ve denetleme sistemi 

oluşturması sağlanmalıdır.  
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TÜRKİYE’DE MERKEZİ-YEREL YÖNETİM ARASI SOSYAL HİZMET 

BÖLÜŞÜMÜ İKİLEMİ 

Muhammed Enes Danalıoğlu3 

 

ÖZET 

Yerel yönetimlerin varlık sebebi, üstlendikleri görev ve sorumluluklar, var olagelen 

merkez-yerel ilişkisi perspektifinde her zaman sorun oluşturmaya devam etmiştir. Yerel 

yönetimler dünyanın hiçbir ülkesinde tam anlamıyla özerk olmayıp her zaman merkezi 

yönetimin vesayeti altında olmuştur. Bu vesayet, yerindelik denetimi ve hukuki denetim olarak 

gerçekleşmektedir. Genel olarak ulusal güvenlik ve hizmetleri ilgilendiren görev ve 

sorumlulukları merkezi yönetim üstlenirken, daha bölgesel olan yerel nitelikli hizmetler yerel 

yönetimlere bırakılmıştır. Makalede ise merkez-yerel arasında meydana gelen hizmet bölüşümü 

sorunsalı, Sosyal Hizmet Faktörü açısından incelenmeye alınmış ve sorunlara çözüm için çeşitli 

modeller geliştirilmiştir. Yerel yönetimlerin genel tanımı yapılarak önemi üzerinde durulmuş, 

daha sonra ise merkezi yönetimin yerel yönetimlerin hizmetleri üzerindeki vesayeti mercek 

altına alınarak merkez-yerel ikileminde ortaya çıkan sosyal hizmet sorununa çözüm aranmıştır.  

 

GİRİŞ 

Yerel yönetim kavramının doğuşu yerinden yönetim kavramı ile başlar. Yerinden 

yönetim, “Tek ve çokluk arasındaki diyalektiği orjinal şekilde düzenlemeyi amaçlayan 

çabalardır.”4. Tarihsel süreç içerisinde ise yerel yönetimlerin oluşumu Antik Yunan Siteleri ile 

oluşmaya başlamış, daha sonra meydana gelen Komün ve Municipe yönetimi ile 

varlığını/gelişimini günümüze kadar sürdürmüş ve devam ettirmiştir. Bu üç gelişim aşamasında 

-yerel yönetimlerin oluşumunda- gerek burjuvazi sınıfının gerek merkezi yönetimin etkilerinin 

oldukça fazla olduğu görülmektedir. Sürecin tarihsel derinliğine inildiğinde, yerel yönetimleri 

meydana getiren “hizmet” anlayışı görülmekte ve bu sunulan hizmetin halka en yakın birim 

tarafından sunulmasının ne derece önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Yerel yönetimleri oluşturan 

aktörlerden en önemlisi ise halkın yerel yönetimlere, yerel nitelikli hizmetlerin giderilmesi için 

yetki vermesidir. Burada altı çizilmesi gereken husus, yine aynı halkın merkezi yönetime, 

kendisini uluslararası arenada temsil görevini vermeyi tercih etmesidir. Dolayısıyla merkez, 

ülkenin tüm sathının temsil görevini, çıkarlarını savunmak, güvenliğini sağlamak ve benzeri 

görev ve sorumluluklarını yerine getirerek varlığını devam ettirmektedir. Sıkça üzerinde 

durulan hizmetin halka en yakın birim tarafından sunulmasının yine birçok gerekli/olumlu 

sebepleri vardır. Merkezi yönetim halktan aldığı temsil, adalet ve güvenlik vazifesini yerine 

getirirken halktan uzak kalabilmekte ve halkın refahını meydana getiren çeşitli hizmetleri 

gereği gibi yerine getirememektedir.  
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4 Ramazan Şengül (2016), “Yerel Yönetimler”, s.5  
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Günümüzdeki “merkezi yönetim” anlayışı, Birinci Dünya Savaşı sonrası ulus-devlet 

mantalitesi ışığında meydana gelmiştir. Yeni kurulan ulus-devletlerin ana hedefi ise modernizm 

ışığında yeni politikalarını ülke genelinde hakim kılmaktır. Tek tipçi modernizmin getirdiği 

anlayış çerçevesinde merkez, bölgesel farklılıkları, ihtiyaç farklılıklarını gözetmeksizin hizmet 

ve uygulamalarını sürdürmeye başlamıştır. Dolayısıyla halkın sesini oluşturan yerel yönetimler, 

mevcut farklılıklarla birlikte halka etkin şekilde hizmetini sunmaya çalışmaktadır. Bu 

farklılıkların en doğru ve etkili bir şekilde yek bir vücut olmasının nedenini anlamak karmaşık 

bir durum değildir. Zaten halkın kendisi “yerelliği” meydana getirmektedir.  

Bu öneme rağmen, hizmetin varlık sebebini oluşturan halka sunulacak hizmetler, 

genellikle halkla iç içe olan, yerel halkın aynası niteliğindeki yerel yönetimler yerine merkezi 

yönetim tarafından sunulmakta ya da merkezin katı bir vesayeti altında yerine getirilmektedir. 

Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler “menfaat-i amme” üzerinde 

kurgulanmaktadır. Hizmetlerin merkezinde hizmetten yararlanan halk bulunmakta ve 

sonuçlarından olumlu/olumsuz etkilenmektedir. Bundan dolayı sunulan hizmetleri yalnız 

etkililik açısından değerlendirmek, sunulan hizmette verimsizliğe neden olacağı için hizmette 

etkinliğe önem verilmeli ve bu doğrultuda politikalar geliştirilmelidir. Hizmetin yalnızca halka 

ulaşması önemli değil, aynı zamanda hizmet sunulurken girdi/çıktı süreci içerisinde kullanılan 

kaynakların ve çıktının olumlu yönde paralel olması adına etkinlik önemlidir. Etkin hizmet 

politikaları için merkezi yönetim ve yerel yönetimler ise her şeyden önce üstlendikleri görev ve 

sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmelidir. Ancak bu görev ve sorumlulukların yerine 

getirilmesinden önce doğru bir şekilde çözümlenmesi gereken en önemli sorun ise hizmet 

bölüşümüdür. Hizmette etkinliğin yakalanabilmesi için hizmet bölüşümü doğru şekilde 

yapılmalıdır. Genel olarak bakıldığı zaman ulusal düzeyde halka sunulacak hizmetleri (örneğin; 

ülkenin ulusal güvenliği) merkezi yönetim üstlenmekte, daha bölgesel ve yerel nitelikteki 

hizmetler ise yerel yönetimlere bırakılmaktadır. Hizmet bölüşümünde doğan sorunlar sadece 

yerele hangi hizmetlerin bırakılacağı değil, aynı zamanda merkezi yönetimin yerel yönetimlerin 

hizmetleri üzerindeki yerindelik ve hukukilik denetimidir. Dünyanın hiçbir ülkesinde yerel 

yönetimler tam anlamıyla özerk değildir. Burada önemli olan husus merkezi yönetimin yerel 

yönetimlere tanıdığı özerkliğin derecesidir. Kamu yönetiminin temelini oluşturan kamu 

hizmetinin, “hangilerinin, hangi kurum tarafından sunulacağı” sorunu, bahsedilen olumsuz 

sonuçların giderek artmasından dolayı çözüme kavuşturulmalıdır.  

1) Türk Yerel Yönetim Sisteminin Doğuşu 

Türkiye’de beledi hizmetleri sunan kurumların tarihi oldukça sağlam köklerden meydana 

gelmektedir. Belediyecilik anlayışı Selçuklu ve Osmanlı Devleti döneminden itibaren oluşmaya 

başlamıştır. Selçuklu ve Osmanlı yerel hizmetlerin sunumu bakımından adem-i merkeziyetçi 

anlayışı benimsemiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nde vilayetler, bir anlamda yerinden 

yönetimin esasına göre teşkilatlandırılmış ve bu vilayetler tamamen özerk olarak 

yönetilmişlerdir.5 Osmanlı döneminde beledi hizmetler, merkezi yönetimin doğrudan eli ile 

görülmek yerine Kadı Müesseseleri, Vakıflar, Lonca Teşkilatları aracılığıyla yerine 

getirilmekteydi. Sıkça üzerinde durulan yerel nitelikte hizmetlerin halka en yakın birim 
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tarafından sunulması gerektiği faktörü de göz önüne alındığında bu kurumların tarihsel 

köklerinin sağlam olması merkezi yönetimin müdahalesinin oldukça az olmasından 

kaynaklanmaktadır. Kadılar, İslam Medeniyeti çerçevesi içinde çıkan uyuşmazlıkları çözüme 

kavuşturmak, kural ve kanunları uygulamakla görevlendirilmiştir. Ayrıca devlet politikalarının 

ışığında fethedilen yerlerde birtakım hizmetlerin yürütülmesi ve merkezin temsilcisi olmak gibi 

görevlerini de ifa etmektelerdi. Ancak geniş bir yelpazede toplanan tüm bu görev ve 

sorumlulukları, Kadı tek başına yerine getirmemekteydi. Kadının; Subaşı, Naib, İmam, 

Mimarbaşı, Muhtesip gibi ve ek olarak Çöplük Subaşısı ve Böcekbaşı gibi yardımcıları 

bulunmaktaydı. Hizmetleri, mevcut idari kadro ile yerine getirmekteydi. Örneğin; şehirde 

mimari ölçülere aykırı mimari bir yapı Mimarbaşı tarafından tespit edilir ve Kadının emriyle 

yapının yıkılmasına karar verilirdi. Bununla birlikte kadıların tartı ve ölçü aletlerini kontrol 

etme, mahallin dirlik ve düzenini sağlama, çevre temizliğini sağlama gibi görevleri de 

mevcuttu.  

Yerel hizmetlerin sunumunda bir diğer yetkili kurum ise Vakıflar olmuştur. Vakıflar 

birçok kamu hizmetini yerine getirirken İslam anlayışı içerisinde yer alan “Sadaka-i Cariye” 

çerçevesinde kurgulanmış ve bu doğrultuda hizmetlerini sürdürmüştür. Sokakların 

aydınlatılması, temiz su ihtiyacının karşılanması yine Vakıflar eli ile görülmüştür. Lonca 

Teşkilatları ise üretim ve tüketim kavramlarını elinde tutan kurumdur. Kısaca hiyerarşik bir 

biçimde örgütlenmiş esnaf topluluklarıydı. Loncaların bakım ve onarım gibi yerel nitelikteki 

hizmetleri, Lonca’nın kendisine ait Avarız Sandığı’nda toplanarak yerine getirilirdi. Ayrıca 

üretimde kuralları belirlemek, adalet anlayışı çerçevesinde hammadde dağıtımını 

gerçekleştirmek gibi önemli vazifeleri vardı. Yerel nitelikteki en küçük kurum ise Mahalleydi. 

Mahallelerin başında Kadı’ya bağlı İmamlar bulunurdu. İmamlar mahallenin dirliği ve 

bütünlüğünden görevli olmakla birlikte mahalledeki mevcut sorunları, yoksul kimse ve yardıma 

muhtaçları tespit ederek merkezi yönetime bildirmekle yükümlüydü. 6 

İlerleyen süreçlerde küresel anlamda birçok değişmeler meydana gelmiş ve Osmanlı’nın 

jeopolitik konumunun önemi ve gerekliliği doğrultusunda, İstanbul önemli bir liman şehri 

olarak varlığını sürdürmüştür. Liman şehri olma özelliğini taşımasıyla birlikte liman ticareti 

gelişmiş ve yabancı burjuvazi ve halk ile ilişki ağı artmaya başlamıştır. Bu ağların çoğalmasıyla 

birlikte İstanbul birçok devletin uğrak yeri olmuş ve bu devletler farklı değişimleri de 

beraberinde getirmiştir. Bu değişimlerin yanı sıra yaşanılan savaşların neticesinde İstanbul’a 

göçler giderek artmaya başlamıştır. Gerek yabancı devletlerle gelişen ilişkilerin getirdiği 

değişimler gerekse artan nüfusla birlikte Osmanlı’nın beledi hizmet kurumları, hizmetleri 

karşılayamaz duruma gelmiştir. Kurumların görevleri yerine getirmede yetersiz kalmasının 
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çıkartmak gerekmektedir. Merkezi yönetim ise yine paralel olarak varlık sebebini oluşturan ülke çıkarını ve güvenliğini 

gözetmeli, uluslararası arenada temsil görevini yerine getirmelidir. 



nedenleri sadece yaşanan yoğun göçün getirdiği zorluklar olmamıştır. Liman şehri özelliği ile 

gelişen denizaşırı ticareti birçok yabancı burjuvaziyi İstanbul’a çekmiştir. Avrupa’da hızla 

gelişen yerel yönetimleri ve hizmetlerin karşılığını İstanbul’da bulamayan burjuvazi sınıfı 

beledi hizmetlerin ve kurumların yetersizliğini dile getirmeye başlamıştır. Bu yetersizliklerin 

iyiden iyiye hissedilmesi ile birlikte Osmanlı batılı anlamda ilk beledi kurumu oluşturmada 

önemli bir adım atarak İstanbul Şehremaneti’ni oluşturmuştur. Ayrıca yeni bir belediyecilik 

modelinin denenmesinin amaçlanması üzerine Beyoğlu Altıncı Daire-i Belediye’yi kurmuştur.7 

Pilot belediye dairesi Altıncı Dairenin temel görevleri ise, yol ve sokakların bakımı, ulaşım 

imkanlarının kolaylaştırılmasına yönelik işlemlerin yapımı gibi temel kentsel hizmetlerdir. 

Ancak kendi kaynağını oluşturamadığı ve devlet yardımlarına dayanarak mali sıkıntılar çektiği 

için başarısızlıkla sonuçlanmıştır.8 

Batılı belediyecilik anlayışının benimsenmesi ve hızlı bir şekilde geliştirilmesi ile 

günümüzdeki belediyecilik anlayışı oluşmaya başlamıştır. Ancak sözünü ettiğimiz üzere oluşan 

ulus-devlet anlayışına dayalı dünya düzeni ile beledi hizmetlerden sorumlu yerel yönetimler 

daha fazla merkezin kontrolü altına girmiş bulunmaktadır.  

Türkiye’de 1960 sonrası gelişen sanayileşme, hızla etkisini hissettirmiştir. Özellikle 

oluşturduğu geniş istihdam alanlarıyla şehirler tam bir cazibe merkezi haline gelmiştir. 

Makineleşmenin artması ve merkezi yönetimin izlediği “yol yapma” politikası ile şehirlere 

ulaşım kolaylaşmış ve artan cazibenin de etkisiyle şehirlere yoğun bir göç başlamıştır.  

2) Liberal Belediyeciliğin Gelişimi  

Devlet politikaları doğrultusunda gerçekleşen göçler ve şehirlerde artan yoğun nüfus ile 

birlikte yerel yönetimlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yoğun göçlere temel oluşturan 

hızlı sanayileşme ile birlikte şehirler sadece nüfus olarak değil sınırlar açısından da oldukça 

büyük bir genişleme kaydetmiş ve bunun neticesi olarak ise metropol şehirler meydana gelmeye 

başlamıştır. Üretim merkezlerinin, şehir sınırlarının genişlemesi ile birlikte şehir 

merkezlerinden uzaklaşması ve merkezlerde yönetim merkezlerinin yer alması ile birlikte farklı 

ihtiyaçlar meydana gelmiştir. Yoğunlaşan nüfusa ek olarak farklılaşan ihtiyaçlarla birlikte çok 

açık bir şekilde yeni bir yönetim modeli ve anlayışının ihtiyacı hissedilmeye başlanmıştır. 

Hükümet politikaları da bu doğrultuda gelişmiş ve ortaya çıkan “büyükşehir” anlayışına uygun 

olarak 1982 Anayasası’nda yer alan 127. maddede “Büyük yerleşim merkezleri için özel 

yönetim biçimleri getirilebilir.” ibaresine yer verilerek büyükşehir belediyesi anlayışı 

uygulamaya konmuştur. Böylelikle daha önceden özel yönetimlerin oluşturulmasına yönelik 

anayasadaki engeller de ortadan kalkmıştır. Özel yönetim hüviyetine kavuşan belediyelerin 

biraz daha özerk bir yerel yönetim anlayışı ile hizmet sınırlarının genişlemesine paralel olarak, 

görev ve sorumlulukları da artmıştır.  
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Dünyanın yoğun bir buhran içinde bulunduğu ve iki kutba ayrıldığı soğuk savaş dönemi 

bitmiş ve savaşın kazananı “hür dünya” yani batı bloğu olmuştu. 1960’larda batıda gelişip tüm 

dünyayı etkisi altına almaya başlayan kapitalizm ve kapitalizm ışığındaki liberal politikalar, bu 

savaşın kazanan tarafı olarak tarihte yerini almıştı. Türkiye ise gerek Sovyet tehdidi gerekse 

farklı nedenlerden ötürü batı bloğunda -hür dünyada- yer almak adına batılı devletlere paralel 

olarak politikalarını oluşturmuş ve geliştirmiştir. Bu politikalar ile birlikte refah devlet anlayışı 

benimsenmiş ve liberal politikalar hızla hayata geçirilmeye başlanmıştır. Türkiye’deki yerel 

yönetim anlayışı da bu politikalardan etkilenerek hizmetlerini oluşturmaya ve sunmaya devam 

etmiştir. Refah devlet anlayışı, devlet tarafından vatandaşlarının tüm sosyal, güvenlik, sağlık 

masraflarının karşılanması ile bir tüketim mekanizması oluşturmayı amaçlayan bir sistemi 

meydana getirmektedir. Merkezi hükümetin halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasını 

üstlenmesi ile birlikte geriye kalan “sosyal hizmetlerin” sunumu için yerel yönetimlere geniş 

bir alan kalmıştır. Yerel yönetimler, özellikle oluşturulan yeni büyükşehirler daha kurumsal ve 

güçlü yapısı ile hizmetlerde standardın artmasında büyük rol oynayarak Türkiye’nin 

liberalleşme dönemindeki en önemli ve başarılı faktörlerinden biri olmuştur. 

3) Sosyal Hizmet ve Sosyal Hizmet Uygulamaları 

Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların 

güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik 

disiplindir.9  Disiplini meydana getiren anlayışta, devleti oluşturan ve toplumu meydana getiren 

insana karşı sorumluluk ve görevler yer almaktadır. Devlet her vatandaşına eşit muamelede 

yaklaşmalı ve ayrım gözetmeksizin hem kendi istikballeri hem de ülke geleceği adına 

vatandaşlarının kalkınmasını, gelişmesini amaçlamalı ve bu doğrultuda politikalar 

geliştirmelidir. 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir 

hukuk devleti olduğu ifadesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sosyal hizmet anlayışına uygun 

yasaları ve kanunları olduğu, bu kanunlarla birlikte çeşitli sosyal hizmet politikaları geliştirdiği 

görülmektedir.10 

1982 Anayasası’nda yer almasına karşın sosyal hizmetlerin önemi ve anlayışı çok daha 

önceleri kendini hissettirmeye başlamıştır. Yaşanan göçlerle birlikte şehirlerde hizmet ihtiyacı 

oldukça artmış, özellikle sosyo-ekonomik sorunların gün geçtikçe büyümesi devletin hizmet 

anlayışında bazı öncelikleri meydana getirmeye başlamıştır. Bilhassa sosyal sorunlarla birlikte 

çeşitli altyapı sorunları da politikaların merkezinde yer almaya başlamıştır. Gereken özerklik 

ve imkanları elinde bulundurduğu dönemlerde hızlı ve etkin çözümler ile hizmet sunumunu 

gerçekleştiren yerel yönetimler, genişleyen hizmet yelpazelerinin getirdiği sorumluluklarla 

birlikte, meydana gelen gerek sosyo-ekonomik sorunlar için gerekse altyapı sorunları için bir 

kez daha önemini göstermiştir. Liberalizmin Türkiye’yi etkisi altına aldığı dönemlerde, yerel 

yönetimler de gerekli zamanda gerektirdiği görevini en iyi şekilde yerine getirerek farklı çözüm 

modelleri oluşturmaya devam etmiştir. Sözünü ettiğimiz üzere merkezi yönetim, Refah Devleti 

anlayışı ile birlikte biraz daha asli görevlerine dönmüş ve yerel yönetimlerin de asli görevlerine 

dönmeleri üzere onlara geniş bir hizmet sahası bırakmaya başlamıştır. Burada önemli bir husus 
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olarak neden yerel yönetimlerin sosyal hizmet anlayışının ana faktörü olduğu sorusu bir kez 

daha karşımıza çıkmaktadır.  

Güçlü bir devleti meydana getiren nasıl ki güçlü bir bürokrasi ve güçlü yapılar ise ülke 

sathında güçlü bir hizmet anlayışı yerelden tüm ülke sathına yayılmak ile oluşmaktadır. 

Yereldeki hizmetin tek sorumlusu yerel yönetimler iken bunun en güçlü denetleyicisi ise 

hizmeti meydana getiren halk olmaktadır. Ancak modernist ulus-devlet anlayışının getirdiği 

bazı ilkeler ile merkez tek bir model ile ülkenin farklı yerlerinde, geri dönüşlere imkân 

vermeden varlığını ve otoritesini hissettirmeye devam etmektedir. Modernist ulus-devlet 

anlayışı, kendini meydana getiren halkı ikinci planda bırakırcasına halkın devlet için var 

olduğunu öne sürerek hizmeti sunduğu kesimi kendi ihtiyaç ve isteklerini tespit etmekten 

mahrum ederek, farklı sorunlara tek tip bir reçete sunarcasına hizmet anlayışını geliştirmiştir. 

Bu anlayışı meydana getiren çeşitli nedenleri ise sürekli dile getirmekte ve en önemli neden 

olarak da Türkiye’nin bulunduğu jeopolitik konum ve konumun getirdiği siyasi/bölgesel 

sorunları işaret ederek, gereken hizmet farklılığını sunacak özerkliği yerel yönetimlere ve halka 

vermemektedir.11 

Güçlü bir hizmet anlayışından öte güçlü bir yapı, sistem oluşturulmak amacıyla harekete 

geçilmek için deneyimler ön plana çıkmaya başlamaktadır. Bir devletin, toplumun 

deneyimlerini ise gelenekleri ve kültürleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla yerel yönetimler, doğru 

ve temeli sağlam bir geleneksel hizmet anlayışını, günümüz koşullarına uygun şekilde meydana 

getirmesi ile istenen sosyal hizmet politikalarını da meydana getirebilir. Ancak modernist 

devlet anlayışının gelenekselliği tamamen reddetmesi üzerine tüm hizmet politikaları 

tıkanmakta ve gelecek adına sağlam hizmetler oluşturulmak adına sürekli reaktif olmaktadır. 

Etkin sosyal hizmetler ise başarılı bir yerel yönetim tarihine sahip olan Türk belediyecilik 

sisteminin bir an önce gelenekçi anlayışı günümüz koşulları ile etkileşimli hale getirip pro-aktif 

anlayış çerçevesinde kendisini geliştirmelidir.  

4) Merkezi Yönetim – Yerel Yönetim Arası Sosyal Hizmet Politikası 

İki yönetim arası meydana gelen ikilemin temeli, sosyal hizmetlerin sunumunda hangi 

yönetimin daha çok söz sahibi olması gerektiği üzerine kurgulanmıştır. Türkiye’nin mevcut 

devlet yapısında yer alan merkezi yönetim anlayışı, bürokraside kontrolü sıkı bir şekilde elinde 

bulunduran ve gerek idari, gerek ekonomik, gerek sosyal alanda da her zaman tek bir model ile 

kontrolü sağlamak üzere işlemektedir. Oysa demokrasinin güçlendirilmesi ve 

yaygınlaştırılması bağlamında yerel özerklikler sürekli gündemde tutulmakta ve yerel 

yönetimler sadece bir hizmet kuruluşu olarak değil aynı zamanda demokratik siyasi kurumlar 

                                                           
11Burada çok önemli bir nokta dikkati çekmektedir. Türkiye’nin bölgesel anlamda en çok tehlikede olduğu ve ülke olarak 
kurtuluş mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı döneminde çıkarılan 1921 Anayasası’nda yerel yönetimlere Türk Anayasa 
tarihindeki en geniş özerkliklerin verildiği ve başarılı sonuçların alındığı görülmüştür. En küçük halk kitlesinden en genişine 
kadar sevgi temelli bir anlayış ile başta devlet yönetimi olmak üzere, ekonomik, sosyal ve yerel yönetimler alanında da 
başarılı sonuçlar alınabilir. Bahsedilen noktada halkın kendisinin, halka en yakın birim olan yerel yönetimlerin gerekli 
analizleri en doğru şekilde gerçekleştirip hizmet sunumuyla birlikte birlik ve beraberliği sağlayabilecek kapasitelere sahip 
olduğu görülmektedir. Aslında merkezi hükümetin korumakla görevli olduğu vatandaşların güvenliğinin temeli, bölgesel 
olarak bireylerin birbiri ile farklılıklarını gidermesi ve bu farklılıkları gidermede farklılıkların etkili bir biçimde birleştirilip 
meydana getirilmesinde rol oynayan yerel yönetimler ile meydana gelebilir. 



olarak yeni işlevler üstlenmektedirler.12 İkilemi oluşturan sorulardan biri ise, aktif bir şekilde 

her alanda kendini hissettiren merkezi yönetimin, sosyal hizmet alanında ne derece etkin, etkili 

olduğu ve meydana gelen olumsuzlukları nasıl çözebileceği hususundadır. Sosyal hizmetlerin 

tanımında da yer aldığı üzere, hizmetin disiplini insanı geliştirmeyi ve kalkındırmayı 

hedeflemekte ve insan onuruna yakışır bir yaşamın merkezi/yerel yönetimler tarafından 

sunulmasının gerekliliği anayasa ve kanunlar tarafından da vurgulanmaktadır. Güçlü bir insani, 

sosyal kalkınma için sosyal hizmetlerin doğru analizler sonucu sunulması ve hizmetin 

muhatabına en doğru şekilde uygulanması gerekmektedir. Aksi takdirde sosyal bir kalkınmadan 

ziyade toplum kutuplaşmaya doğru gidecek ve ülkenin sosyal güvenliği de tehlike altına 

girecektir. Analizin doğru yapılması ve hizmetin etkin sunulması sosyal hizmet politikasının 

anahtarını oluşturmaktadır. Sosyolojik bir perspektiften bakacak olursak sosyolojiyi, toplumu, 

kuralları, gelenek ve görenekleri, kültür ve alt kültürleri meydana getiren “insan” realitesi her 

şeyden önce dikkate alınması gereken noktalardandır. Bir bütünü meydana getiren bireylerden 

kopuk bir anlayış ve geri dönüş imkânı dışında hizmet politikası ile izlenecek çeşitli çözüm 

yolları, daima temelsiz kalacak ve olumsuz sonuçlar vermeye mahkum olacaktır. Burada iki 

yönetim anlayışını oluşturan etmenleri daha detaylı inceleyerek hangi yönetim anlayışının 

sosyal hizmetlerin sunumu bakımından etkin olacağı görülebilir. Yönetim anlayışlarını 

meydana getiren mantalite farklı perspektiflerden çözüm olanağı sunacaktır.  

Merkezi yönetim (özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası oluşan modern ulus-devlet 

anlayışı çerçevesinde), ülkenin yegâne temsilcisi ve vatandaşlarının uluslararası arenada tek 

temsilcisidir. Dolayısıyla merkezi yönetim bünyesinde geliştirilen politikalar, ülke sathının 

tamamını bir temsil görevi görmekte ve bu temsil görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek 

için tek bir ses meydana getirmektedir. Aynı şekilde vatandaş haklarının korunması ve 

güvenliğin sağlanması noktalarında yine ayrım gözetmeksizin doğru, eşit ve tek politikalar 

ışığında haksızlıkların ortaya çıkmasını engellemekte ve tek bir ulusun sesi olabilmektedir. 

Ancak mikro yaklaşım ile vatandaşın yerel/bölgesel sorunlarına inildiğine merkezi yönetimin 

izlediği tek tip politikalar olumlu sonuçlar vermemektedir. Ayrıca günümüzün en önemli 

sorunları arasında yer alan “sürdürülebilirliğin” tek bir elden sağlanması oldukça zor 

görünmektedir. Sürdürülebilirlik açısından 1996 yılında İstanbul’da Birleşmiş Milletler İnsan 

Yerleşimleri Konferansı-Habitat II kabul edilmiştir. Habitat Gündeminde, hemşerilere en yakın 

yönetim düzeyinde bulunan kent yönetimlerinin (yerel yönetimlerin), insani yerleşmelerini 

hakça, yaşanabilir ve sürdürülebilir duruma getirmekte önemli bir işlevi olduğu 

vurgulanmaktadır.13 Uluslararası arenada tek bir bütün halinde ülkenin temsili, ülke içinde bazı 

farklılıklar ile karşılaşılabilmekte ve bu farklılıkların bir araya getirilerek topluma en iyi şekilde 

geriye yansıtılması önem kazanmaktadır. Merkezi yönetimin üstlendiği çıkarların en iyi ve en 

doğru şekilde korunması, küresel anlamda etkili olabilmekteyken -amaç ortak bir ses 

oluşturmaktır-  yerel anlamdaki farklılıkları göz ardı edebilmektedir.  Ulus-devlet anlayışının 

ana prensipleri, politikalarını ülke genelinde etkili kılabilmek ve bu politikaların 

işlenebilirliğini denetlemektir. Yerel yönetimlere ise uygulanan politikalardan doğacak 

olumlu/olumsuz sonuçları değerlendirmek ve olumsuzlukları gidermek görevi verilmektedir. 

                                                           
12Burak Hamza Eryiğit (2016), “Yerel Kalkınma Bağlamında Yerel Yönetim Birliklerinin Kuruluş Sürecinde Uygulanan Vesayet 
Denetimi ve Bir Model Önerisi”, s.288 
13Geray Cevat (1996), “Yerel Yönetimler ve HABİTAT II”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 5, Sayı 3, Mayıs 1996, s. 3-17 



Yerel yönetimlerin tarihsel süreç içerisinde oluşumunu incelediğimizde ise toplumdaki 

farklılıkların, farklı etnik ve sosyal kimliklerin istek ve ihtiyaçlarına etkin ve hızlı şekilde cevap 

vermek  meydan getirmektedir. Halk ile merkezi yönetim arası ilişkinin analizine bakıldığı 

zaman aslında yerel yönetimlerin ana aktörünün ve denetleyicisinin nasıl hizmetin sahibi, 

halkın kendisi olduğu görülecektir. Türk sosyolojisinde devlet-halk ilişkisine bakıldığı zaman 

bir “devlet baba” olgusu karşımıza çıkmakta ve devletin sorgulanmasının zor olduğu, her 

politikasının halk tarafından koşulsuz kabul edildiği görülmektedir. Kendisi üzerinde olumsuz 

sonuçlar doğuran politika ve hizmetlerin hesap verilebilirliği mümkün değildir. Çünkü devlet 

baba mantalitesi imkân vermemektedir. Ancak yerel yönetimler halka en yakın birim olarak 

yerel halkın kendi sesi olmakla birlikte, hizmet ve görevlerin yegâne sorumlusu halkın kendisi 

olmaktadır. Modernist devlet anlayışında halkın var olması için devlet gereklidir. Yerel 

yönetimlerin varlığını sürdürebilmesi için ise halkın varlığı, denetimi ve onayı gerekmektedir. 

Bu denetim gerek belediye meclisi toplantılarına aktif olarak katılmakla, gerek kendi 

temsilcisini seçip belediye meclisine göndermekle ve en önemlisi de halkın hür iradesinin sesi 

olan sandıklarda, mahalli idare seçimlerinde gerçekleşmektedir.  

Uluslararası arenada merkezi yönetimin temsil görevini yerine getirmesi, varlık sebebini 

oluşturması ve küresel arenadaki bu görevi için gerekli donanıma sahip olması gerekmektedir. 

Yerel hizmetler açısından da bu donanıma sahip olsa bile bölgesel sorunları analiz açısından 

fazla uzak kalabilmekte ve yerel yönetimlere ihtiyaç duymaktadır. 

Günümüz merkezi-yerel yönetim arasındaki sosyal hizmetlerin paylaşımı hususunda 

çeşitli sorunlar varlığını sürdürmeye devam etmektedir.  

 Sorunlar 

a) Merkezi Yönetim’in Hizmet Analizleri 

Sosyal hizmetleri meydana getiren, insanın kalkınmasını ve gelişmesini amaçlayan 

disiplin anlayışının en iyi şekilde yerine getirilmesi için sorunların doğru tespit edilmesi ve 

çözümlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Merkezi yönetimin illerdeki temsilcisi Valilik ve İl 

Özel İdareleri’dir. Yerinden yönetim kuruluşu olan İl Özel İdareleri, merkezi hükümetin yerel 

politikalarının uygulayıcısıdır ve çeşitli müdürlüklerden oluşur. Merkezi hükümetin illerdeki 

temsilcileri ile hizmetler sunması, farklılıklara etkin ve hızlı cevap vermesine çözüm 

olamamaktadır. Nasıl ki merkezin amacı kendi politikalarını etkin kılmaksa, İl Özel İdareleri 

de bu politikaların uygulanması için bir araç olarak görünmektedir. Müdürlüklerde görev alan 

kişilerin öncelikli vazifeleri devlet politikalarını sorunsuz bir şekilde uygulamak ve bu 

doğrultuda merkezi yönetimin çıkarlarını gözetmektir. Dolayısıyla yerelde oluşan sorunlar için 

önceliğini kaybetmekte ve etkisiz kalabilmektedir.  

b) Hesap Verilebilirlik 

Yerel yönetimler oluşurken en önemli noktalardan biri, oldukça şeffaf ve hizmetin 

sahibi halkın hesap sorabilme olanağının olmasıdır. En etkili denetim aracı demokrasinin 

vazgeçilmezi seçimlerdir ve halk belli bir periyot içinde sunulan hizmetin kararını sandık 

başında verebilmekte ve kendi içinden, yöresinden çıkardığı bir temsilciyi bulunduğu bölgenin 



başına getirebilmektedir. Ancak aynı halk, merkezi yönetimi belirlerken de sandık başına 

gitmekte ve yerel seçimlerden farklı olarak merkezi mekanizmayı denetlemekten ziyade 

kendisini en iyi şekilde küresel alanda temsil edecek yönetim adına tercihini belirler ve tüm 

seçmenler tek bir ses oluşturmak amacıyla oylarını kullanır. Yaptıkları seçim sonrası izlenilen 

farklı politikalar için ise merkezi yönetimin hesap verilebilirlik gibi bir sorumluluğu 

bulunmamakta bu ise yerel hizmetlerin sunumunda önceliği ertelemekte ve etkinliğin 

azalmasına sebep olmaktadır.  

c) Çıkar Gözetimleri/Öncelikleri 

Sosyolojik açıdan incelendiğinde, insanın tarihsel gelişimi ve süreci boyunca her zaman 

kendini bulduğu, kendi değerlerini, kültürünü, kendi benliğini yansıtan her şeye daha sıkı bir 

şekilde bağlandığı görülmektedir. Dolayısıyla halkın sesi olan ve halkın kendisini yansıtan 

yerel yönetimlere bağlılık, güvenirlilik oldukça yüksek olacaktır. Yerel yönetimler ve yönetim 

kadrosunda yer alanlar bulundukları yörenin sesi ve tek temsilcisi konumundadır. Ayrıca 

yerelin oluşumunda ana aktörü olarak halkın kendisinin yer alması ise halkı sosyal hizmetler 

açısından da daha bilinçli kılacaktır.  

 Çözüm Önerileri 

 Mahalle Temsilciliklerinin Oluşturulması 

Sosyal hizmetlerin insanı kalkındırması ve doğru şekilde geliştirmesi için sorunların 

tespitinin doğru yapılması gerekmektedir. Yerel yönetimlerin bir bütünün parçasını oluşturduğu 

gibi, yereli de meydana getiren parçalar söz konusudur ve merkez/yerel ikileminde yerel 

farklılıkların sesini ve farklı sosyal hizmetleri etkili bir şekilde yerine getirebiliyorsa kendi 

içerisindeki parçalardaki farklılıkları da en iyi şekilde analiz etmelidir. İlçeleri oluşturan 

mahallelerde temsilcilikler oluşturulmalı ve bu temsilciliklerden bir üye, mahallesini belediye 

meclislerinde temsil edebilmelidir. Mahalle temsilcilikleri, bulundukları mahallin yerlileri ve 

mahalle ilk oluşmaya başladığı andan itibaren yaşamını orada idame ettiren kişilerden bir ekip 

oluşturup sosyal hizmetlerin muhataplarını doğru belirlemeli ve belediye meclisine bunları 

taşımalıdır.  

 Yerel Yönetimler ve Vakıfların İşbirliği 

Türk yerel yönetim sisteminin geçmişine bakıldığı zaman oldukça başarılı uygulamalar 

görülmekte ve bu uygulamaları hayata geçiren başarılı kurumlar arasında Vakıflar 

görülmektedir. Doğru bir hizmet anlayışının temelini oluşturan sevgi temelli bir model anlayışı 

ile meydana gelen ve varlığını sürdüren Vakıflar, halka en yakın birim olan yerel yönetimler ile 

ortaklık kurmalı, vakıfların karşılıksız hizmet anlayışının sevgi temelli model ile etkileşimli 

hale getirilip yerel yönetimlerin güçlü kurumsal kadroları ile sosyal hizmetlerin sunumunun 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

  



 Sosyal Hizmetlerin Sunumu İçin Merkezin Rolü 

Dünyanın hiçbir noktasında yerel yönetimler tam anlamı ile özerk olmamış ve bazen 

yerinden bazen hukuki bazen de iki denetim şekliyle birlikte merkezi yönetimlerin kontrolü 

altında bulunmuştur. Çözüm önerisi olarak sunulan modellerin olumlu sonuçlar verebilmesi 

için merkezi yönetime de oldukça önemli görevler düşmektedir. Sözü geçen modellerin hiçbiri 

tam anlamıyla bir özerkliği ön görmemekte merkezin de rol oynaması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Merkezi yönetim bu aşamada işbirliklerinin sağlanması, mahalle birimlerinin 

oluşturulması, yerel yönetimlere sosyal hizmetlerin sunumu açısından gerekli özerkliğin 

verilmesi ve yerel halkın temsilcilik görevini sağlamlaştırması için gereken hukuki 

düzenlemeleri gerçekleştirmelidir. 

5) SONUÇ 

Sosyal hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi, geri dönüşlerin yapılabilmesi ve bu geri 

dönüşlerin doğru bir şekilde istenilen hizmetlere dönüştürülebilmesi için merkezi ve yerel 

yönetimlere sosyolojik bir bakış gerekmektedir. Bu çerçeve doğrultusunda merkezi yönetim, 

kendi varlık sebebine bağlı kalarak bölgesel ayrım gözetmeksizin herkesin küresel alanda 

temsil görevini en iyi şekilde yerine getirmesi, haklarını en doğru şekilde ve ayrım 

gözetmeksizin savunması ve güvenliğin en etkin şekilde sağlanması için çalışmalıdır. Bu 

vazifelerini yerine getirirken uyguladığı tek tip politikaları eşit bir şekilde tüm vatandaşları 

adına idame ettirmelidir.  

Ülke sınırları içerisinde, bölgesel anlamda meydana gelen farklılıkları göz önüne alarak halka 

en yakın birim olan yerel yönetimlere hizmetlerin sunumu için gerekli özerkliği vermeli ve 

çeşitli çözüm modellerinin hayata geçirilebilmesi ve meydana gelecek sorunlara farklı 

çözümler üretebilmesi için gerekli yasal zorunluluklarda değişiklikler yapmalıdır. Sosyal 

hizmetlerin, doğru ve yerinde analizler sonucu etkili bir şekilde sunulabilmesi için, kendisine 

en yakın olan yönetim birimi ile ilişkisini devam ettirecek ve güçlendirecek politikalar izlemeli, 

yerel yönetimlere sorunların tespiti sırasında gerekli desteği, özerkliğini kısıtlamadan 

sağlamalıdır. 
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TÜRK YÖNETİM SİSTEMİNDE METROPOL TANIMI KRİTERLERİ VE 

METROPOLİTEN YÖNETİMLERİN DAYANDIĞI TEMEL İLKELER 

İBRAHİM MECEK14 

FEYZA ARPACI15 

GİRİŞ 

Öncelikle 1800’lü yıllardan itibaren Londra’da ve ardından da ABD’nin büyük 

kentlerinde yerel yönetim kurumlarının isimlerinin önüne “metropoliten” sıfatı kullanılmıştır. 

Metropoliten alanlar, genellikle bir merkez anakent ile onu çevreleyen ve onunla ekonomik 

olarak bütünleşmiş yörekentler ve ilçe yerel yönetimlerinden oluşmaktadır (Frey ve Zimmer, 

2001). Görmez (1993: 19) ise metropoliten alanı; nüfusun yoğun olduğu ve ekonomik, sosyal 

ve kültürel açıdan bölgenin merkezi olarak kabul görebilecek kent ya da kentlerin tamamının 

oluşturduğu bütün olarak tanımlamaktadır (Gül&Batman, 2013). 

Türkiye’de metropoliten alan yönetimi 1980’lerden itibaren ele alınan bir konu olsa da, 

aslında Osmanlı Devleti’nin modernleşme sürecinde 1850’lerden itibaren uygulamaya koyulan 

yerel yönetim reformları ile birlikte İstanbul’da iki kademeli ve dikey yapılı bir metropoliten 

yönetim yapısının uygulamaya çalışıldığı söylenebilir (Eryiğit, 2018). 

Metropol olgusu, Türkiye gündemine 1960'lı yılardan sonra girmiştir. 1960'larda ülke 

gündemine giren metropoliten kentleşme olgusu, sağlıklı kentleşme politikalarının hayata 

aktarılamayışından kaynaklanan bir süreçte gerçekleşmiştir. 1950'lerden sonra yaşanan hızlı 

kentleşme sürecinde, genel anlamda bu politikaların yaşama geçirilememesi nedeniyle orta ve 

küçük ölçekli kentlerin gelişmeleri tam olarak sağlanamamış, büyüyen kentler daha da 

büyüyerek sorunların giderilemez boyutta olduğu yerleşmeler haline gelmişlerdir 

(Altan&Karaca, 2016). Türkiye’de büyükşehir belediye sistemi, 3030 sayılı Kanun ile 1984 

yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Takip eden dönemlerde yeni büyükşehirlerin ilave 

edilmesi yanında yarıçapa dayalı genişletme ve bütünleştirme gibi yeni modellerden 

faydalanarak gelişme göstermiştir (Tekin, 2018). 

Türkiye’deki metropoliten yönetim uygulamasının köklerinin geçmişinden, yani 

Osmanlı döneminden günümüze dayandığı söylenebilir. Osmanlı geleneğinden bir miras olarak 

alınan belediyecilik, Tanzimat dönemine kadar kurumsal bir yapıya sahip olmaksızın 

yürütülmüştür. Yine bu dönemde ilan edilen reformlar vesilesiyle, ilk belediyecilik deneyimi 

İstanbul Şehremaneti ile gerçekleştirilmiştir (Altan, 2009). 
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1984 yılına kadar metropoliten alanlarda yaşanan sorunların çözümünde merkezi 

yönetim etkili olmuştur. 1965-1984 yıllan arasında metropoliten yönetimlerin kurulması 

yönünde çok çeşitli çalışmalar yapılmış ancak bunlar yasallaşamamıştır. 1965- 1984 yılları 

arasında metropoliten yönetimlerin kurulması çalışmalarında merkezi yönetimin metropoliten 

alan yönetiminde yetki ve sorumluluk alanları geniş tutulmaya çalışılmıştır. 1984 yılından sonra 

metropoliten alan yönetiminde merkezi yönetim görev, yetki ve sorumluluklarının büyük 

bölümünü yerel yönetimlere devretmiştir. Tarihsel süreçte metropoliten yönetim sistemi genel 

kamu yönetim sisteminde ki değişimlere paralel olarak değişmiştir. Türkiye’deki metropol 

kentler, göç talebinin en fazla olduğu alanlar ve en fazla katma değer yaratan merkezlerdir. Bu 

anlamda anakentler, hem nüfus hareketleri açısından hem de sosyal yapıları ve ekonomik 

yönleriyle yerel yönetim sistemi içinde büyük bir önem arz etmektedir (Altan&Karaca, 2016). 

Gerek imar planlamaları bağlamında gerekse de gayrisıhhi müesseselerin16 

olumsuz/refah azaltıcı dışsallıklarını17 giderme konusunda elde edilen sonuçlar da bu önemi 

arttırır özelliktedir. Ölçek ekonomilerinden fayda sağlanması, birimler ve ilçeler arası 

koordinasyonun sağlanması, alt yönetimlerce sağlanan hizmetlerin uygunluğunun 

denetlenmesi, çevrenin verimli yönetilmesi ve yerel ekonomik kalkınma gibi avantaj sağlayan 

özellikler, büyükşehir belediye yönetimlerini vazgeçilmez kılan çalışmalardır. Türkiye’deki 

metropoliten yönetim uygulamalarının köklerinin kendi geleneklerine dayandığını belirtmiştik, 

Bu bağlamda Batılı anlamda ilk belediye örgütünün ise Altıncı Daire-i Belediye adıyla 28 

Aralık 1857’de Beyoğlu ve Galata’da kurulduğu belirtilmektedir. Taşrada belediye örgütleri 

kurulmaya başlanması ise 1864 Vilayet Nizamnamesiyle birlikte hayata geçirilmiştir. (Altan, 

2009). 

1.1 METROPOL TANIMI VE KRİTERLERİ 

“Metro” (ana, asıl) ve “Polis” (kent) sözcüklerinden meydana gelen “Metropolis” 

kavramı ve benzer anlamdaki “Metropol” ile “Metropoliten” kavramları büyük ölçekli kentleri 

diğerlerinden ayırt etmek için, sanayi devriminden sonra ortaya çıkan Londra, Paris, Tokyo ve 

New York gibi büyük ölçekli yerleşim Yerleri için kullanılmaya başlamış ve genel kabul 

görmüştür (Eke, 1985, s. 42; Keene, 2004, s.459-462). Günümüzde büyük ölçekli yerleşim 

yerleri “metropol” ya da “metropoliten kent” olarak adlandırılmaktadır. Bu yerleşimlerin 

yayılmış olduğu alan “metropoliten alan” ya da bulunduğu ülkedeki idari bölümlerin ölçeği 

paralelinde “metropoliten bölge” olarak da tanımlanmaktadır (Oktay, 2016). 

Türkiye’nin yönetim ve hukuk sistemlerinde, metropol/anakent tanımı ve ölçütleri 

zaman içinde değişime uğramıştır. Bu değişimlerde siyasal süreçlerin daha etkin olduğu 

görülmektedir. 1984 yılına kadar metropoller, ülke yönetim sistemindeki diğer kentlerden farklı 

şekilde değerlendirilmemiştir. Büyükşehir tanımının ise ilk olarak 1924 yılında hazırlanan Köy 

Yasa Tasarısı'nda yer aldığı belirtilmektedir. Bu Yasa Tasarısında köy, kasaba, kent ve 

büyükşehir tanımları nüfus miktarına bağlı olarak düzenlenmiştir. Nüfusu 3.000'den fazla olan 

yerleşimler ise büyükşehir olarak tanımlanmıştır (Göymen, 1983; 18). Ancak 3 Nisan 1930 
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tarihinde çıkarılan 1580 sayılı Belediye Yasası ile bu ilke değiştirilmiş, nüfusu 2.000'in 

üzerinde olan bütün yerleşimlerde belediye kurulması olanağı sağlanmıştır. 1984 yılında ise, 

3030 sayılı yasa ile metropoller(anakentler) Büyükşehir adı ile tanımlanmış ve Türkiye yönetim 

sisteminde, diğer kentlerden farklı olarak değerlendirmeye alınmıştır. Aynı dönemde, bir kentin 

büyükşehir olarak adlandırılabilmesi ve bu bölgelerde ilgili Büyükşehir yönetimlerinin 

kurulabilmesi adına tek bir ölçüt aranmaktadır. Bu ölçüt ise, belediye sınırları içerisinde birden 

fazla ilçe bulunması koşuludur. Bu ölçütler göz önüne alındığında: Ankara, İstanbul ve İzmir’in 

1984 yılında; Adana ilinin 1986 yılında; Bursa, Gaziantep ve Konya illerinin ise 1987 yılında 

Büyükşehir belediyesi statüsüne kavuştuğu sonucuna ulaşılır. (Tekel, 2000;44 ).  

Ancak aradan geçen zamanla birlikte; bazı il merkezlerinde (ilgili merkezin 

metropoliten özellik göstermemesine rağmen) yasa ile yeni ilçeler meydana getirilerek 

büyükşehir belediyesi kurulması yoluna gidilmiştir. Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, 

İzmit, Mersin, Kayseri ve Samsun illeri bu şekilde 1993 yılında büyükşehir olarak ilan 

edilmiştir. Öte yandan, 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı yasa ile büyükşehir tanımında da 

değişiklikler yapılmıştır. Bu tanımda büyükşehirler, 750 bin nüfus ve en az 3 ilçe veya ilk 

kademe belediyesine sahip yerleşme olarak adlandırılmıştır.  Ayrıca, bu yerleşimlerin fiziki 

yerleşim koşulları ve ekonomik gelişmişlik düzeylerinin de büyükşehir belediye teşkilatı 

kurulumu için uygun olması şartı getirilmiştir (Tekel, 2000). 

1.2 METROPOLİTEN YÖNETİM MODELLERİ 

Metropoliten yönetimler, milli politikaların etkisi altında, birbirinden farklı tercihler 

çerçevesinde biçimlenmektedir. Metropoliten yönetimler; toplumların finansal, siyasal, 

yönetimsel, toplumsal özelliklerine ve gelişmişlik kıstaslarına göre farklı zamanlarda ve farklı 

şekillerde ortaya çıkmışlardır. Genel manada yönetimin bütünlüğü içerisinde ve bazı esaslar 

çerçevesinde hizmet üreterek çalışmalarını sürdürmektedirler (Tekel, 2009). Prof. Dr. Ayşe 

Tekel, “Türkiye’de Metropoliten Alan Yönetiminden Metropoliten Yönetişime Geçiş: Ankara 

Örneğinde Bir Değerlendirme” başlıklı yazısında, Metropoliten alanlara dair yaklaşımını şu 

şekilde ifade eder;  

“Metropoliten alan yönetimi anlayışında, her ülkenin kendi siyasal koşulları 

içerisinde merkezi yönetime ya da yerinden yönetime önem verilebilmekte ve bu öneme 

göre de metropoliten yönetimlerin dayanacağı temel değerler şekillenmektedir. Ölçek 

ekonomileri ve metropoliten hizmetlerin tek merkezden yürütülmesi hizmetlerde 

etkinliği ön plana çıkarırken, metropoliten yönetimde alt kademe yönetim birimlerinin 

oluşturulması da demokrasi ilkesine verilen önemin bir göstergesidir. Metropoliten 

yönetimlerin nasıl olması gerektiğine ilişkin dönemin koşulları içerisinde geliştirilmiş 

iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki reform kuramı diğeri ise kamu 

tercihi kuramıdır.” 

Gül (2012: 68) ise Kübler ve Heinelt (2005)’in metropoliten alan biçimlerine ilişkin 

metropoliten reform geleneği, kamu tercihi okulu ve yeni bölgecilik akımı olmak üzere üç 

yaklaşımı vurguladığına işaret etmektedir (Çapar & Demir). Bu sınıflandırmaya göre, bu 

modeller iki temel gruba ayrılabilir:  



1. Geçici ve sınırlı görevli metropoliten yönetim birimleri (yönetimler arası hizmet 

sözleşmeleri, birlikler ve ASKİ, İSKİ gibi özel amaçlı metropoliten yönetimler) 

2. Birleşmeyle, federasyon ya da daha özerk yeni bir yapı kurarak oluşturulan, genel 

görevli ve sürekli yeni yönetim birimleri (Keleş, 1985: 71-72; Eke, 1985: 46).  

Kübler ve Heinelt (2005: 9-11) ise anakent alan biçimlerine ilişkin üç yaklaşımdan 

bahsetmektedir:  

1. Metropoliten reform geleneği 

2. Kamu tercihi okulu 

3. Yeni bölgecilik akımı 

Metropoliten alan yönetimi açısından baktığımızda, bölgecilik (eski ve yeni) ve çok 

merkezli yaklaşımlar olarak iki temel yaklaşımdan bahsedilebilir. Burada bölgecilik 

(regionalizm), belirli bir kentsel mekânda ya da metropoliten alanda yer alan farklı yerel 

toplulukların ya da birimlerin, yerel ya da bölgesel ortak çıkarlarını gerçekleştirmek için birlikte 

çalışabilme kapasitesi anlamındadır (Savitch ve Kantor, 2003: 1017).  

Eski bölgesel ya da metropoliten reform yaklaşımı; bu yaklaşımda bir kentsel alanda 

çok sayıda irili ufaklı yerel yönetim biriminin olması, etkin, adil ve koordineli hizmet sunumuna 

engel olarak görülür. Bu yaklaşımın temsilcilerine göre; Metropoliten sorunlarla uğraşmak, 

birbirinden bağımsız olan çok sayıda belediyenin her biri için oldukça güçtür (Gül&Batman, 

2013). 

Dünyada metropol kentlerdeki yönetim modellerinin çeşitliliğine paralel olarak bu 

konuda literatürde farklı tasnifler yapılmaktadır. Bunların bir kısmı konuyu daha genel bir bakış 

açısı ile ele alarak sınıflandırma yoluna giderken, bazıları daha ayrıntılı analize dayanmaktadır. 

Bu çalışmada sınıflandırma çabalarından ikisi ele alınacaktır. İlki metropoliten yönetimleri 4 

ana grupta toplayarak daha basit ama etkili ve kapsayıcı bir kategorik çerçeve çizmektedir. 

Buna göre metropoliten yönetim modelleri ister tek kademeli, ister iki kademeli, isteğe bağlı 

olarak (gönüllü) ve özel amaçlı kuruluşlar olmak üzere dört ana gruba ayrılmaktadır (France ve 

diğerleri, 1987, s. 16-27; Bird ve diğerleri, 2008, s. 195-213, Tuzcuoğlu, 2003, s.138-223; 

Slack, 2007, s. 14-24.). 

Yani, bir ülkenin metropoliten ya da yerel yönetim modelleri ve bu modellerdeki 

dönüşüm, o ülkenin genel yönetim yapısıyla ve bu yapıdaki dönüşümlerle birlikte ele 

alındığında daha iyi anlaşılabilecektir. Bu ilişkiyi DiGaetano ve Storm (2003: 375) aşağıdaki 

tablo ile açıklamışlardır (Gül&Baman; 2013): 



                  

 

Bir başka metropoliten alanların yönetimine dair geliştirilen modelleri altı ayrı 

kategoriye ayırarak incelememiz mümkündür (Eryiğit, 2018): 

 Üniter Tek Kademeli Metropoliten Yönetim Modeli  

 Dikey Olarak Koordine Edilmiş Metropoliten Yönetim Modeli 

 Yatay Olarak Koordine Edilmiş İki Kademeli Metropoliten Yönetim Modeli 

 Yatay Olarak Koordine Edilmiş Gönüllü İki Kademeli Metropoliten Yönetim Modeli 

 Aralarında Koordine Olmayan İki Kademeli Metropoliten Yönetim Modeli 

 Koordinasyona Dayalı Olmayan Bölünmüş Tek Kademeli Metropoliten Yönetim 

Modeli  

 

1.3  METROPOLİTEN YÖNETİMLERİN ANAYASAL DAYANAĞI 

1961 Anayasası incelendiğinde metropoliten yönetimlerin oluşturulmasına dair 

herhangi bir olanak tanıyan bir hükmün yer almadığı görülmektedir. İlgili Anayasanın 116. 

maddesinde ise yerel yönetim birimlerinin il, belediye ve köy olarak kategorize edildiği açıkça 

belirtilmiştir. Tüm bu birimlerin yanı sıra, yeni bir yerel yönetim biriminin oluşturulması ise 

mümkün değildir. Ancak Anayasa'nın 115. maddesinin son fıkrasında 'belli kamu hizmetlerinin 

görülmesi amacıyla birden çok ili içine alan çevrede, bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için 

yetki genişliğine sahip kuruluşlar meydana getirilmesine' olanak tanınmıştır (Tekel, 2000; 48).  

Anayasa'nın 16. maddesinin son fıkrasında da ise yerel yönetimlerin kendi aralarında 

birlikler oluşturmalarını sağlayacak imkân tanınmıştır. 1961 Anayasası'nın vermiş olduğu bu 

yetkiye göre; “1961-1982 yıllan arasında belediyeler, tek tek kimi işlevlerini yerine 

getirebilmek amacıyla kendi aralarında birlikler” kurmuşlardır (Tekel, 2000; 48). 1982 

Anayasası'nın 127. maddesi ile 'Büyük yerleşim yerleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir' 

hükmü metropoliten yönetim sisteminin uygulanabilmesi için bir dayanak oluşturmuştur. 

1983'te kurulan hükümet, 1982 Anayasası'nın 127. maddesinin verdiği yetkiyle; Büyükşehir 

yönetimlerini büyük kentler özelinde oluşturan, özel bir yasa (3030 numaralı yasa) çıkarılmıştır. 

Bu düzenlemeye kadar, Türkiye kamu yönetimi sisteminde bir 'temenni' den ileri gidemeyen 

'metropoliten/anakent alan yönetimi' kavramı; 1982 Anayasası'ndan güç bularak ilk kez 



gündem haline gelmiştir ve beraberinde yeni bir sistem / ilişkiler dizisinin de kurgulanması 

gereğini doğurmuştur (Tekel, 2017). 

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname 

(23.03.1984/195), Mahalli İdareler Seçimi Hakkındaki Yasa (18.11.1984/2972)  ve buna bağlı 

olarak çıkarılan 3030 numaralı yasa bu dönemde metropoliten yönetim sisteminin düzenleyici 

kurallarını beraberinde inşa etmiştir (Erdumlu, 1993; 50). 1983 yılında gerçekleştirilen Genel 

Seçimlerden sonra, yerel seçimlere ilişkin 18.01.1984 tarihinde 2972 sayılı ‘Mahalli İdareler 

ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki’ yasa hayata geçirilmiştir. Bu 

yasaya göre, il sınırları içinde birden fazla ilçe bulunan tüm belediyelerde; birer büyükşehir 

belediye meclisi, ilçelerde ise birer ilçe belediye meclisi kurulması kararı alınmıştır. 

1.4 TÜRKİYE’DE TARİHSEL SÜREÇTE METROPOLİTEN YÖNETİMLERİN 

OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

1965-2004 yıllan arasında metropoliten yönetimlerin oluşturulmasına dair çok çeşitli 

çalışmalar ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışmaların ve yasal düzenlemelerin tarihsel 

anlamda dizilimi aşağıda yer verilen Tablo 2'de şu şekilde özetlenmiştir; 

 
Tablo 2 : Metropoliten Yönetimlerin Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar ve Yasal 

Düzenlemeler  

(Tekel, 2017)18 
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*Ünal, T., (1985), 'Türkiye'de Fiziki Planlama Çalışmaları İçinde Metropoliten Planlama Çalışmalarının Yeri ve 
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1982 Anayasasının 127. maddesinde ‘Büyük yerleşim yerleri için özel yönetim biçimleri 

getirilebilir’ hükmü metropoliten yönetim sistemlerinin oluşturulabilmesi adına bir dayanak 

oluşturmuştur.  

Öte yandan yaşanan 1980 darbesi, sadece siyasi manada değil idari anlamda da birçok 

değişimi de beraberinde getirmiştir. 12 Eylül 1980’den itibaren küçük yerel yönetimlerin tüzel 

kişiliklerinin kaldırılması ve bu yerlerin yakınlarındaki büyük yerleşim yerleri ile birleştirilmesi 

yoluna gidilmiştir. Ayrıca 1981 yılında 2561 sayılı Birleştirme Kanunu çıkarılmış ve 

büyükşehir alanlarında yönetim yapısı yeniden düzenlenmiş, küçük birimler kapatılarak büyük 

birimlerle birleştirilmiş ve şube müdürlüklerine dönüştürülmüşlerdir (Keleş, 2012, s. 332-333). 

1982 Anayasası’nın 127. maddesinde “büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri 

getirilebilir”; hükmü gereğince anayasal anlamda metropoliten yönetim uygulamasına 

geçmenin önünde herhangi bir engel kalmamıştır. Sonrasında 1984 yılında ilk olarak 195 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile büyükşehir belediyesi uygulamasına geçilmiş ve aynı yıl 3030 

sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile büyükşehir belediye yönetimi uygulaması 

pekiştirilmiştir. 2004 yılına kadar, 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu yürürlükte kalmış 

ve 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun devreye girmesi ile yürürlükten 

kaldırılmıştır. Büyükşehir belediyelerinin hizmet verdiği alanları fazlası ile alakadar eden ve 

metropoliten yönetim modelinden metropoliten alan yönetimi modeline geçişi hedefleyen; 

2008 yılında uygulamaya giren 5747 Sayılı Kanun ve peşi sıra 2012 yılında kabul edilen 6360 

sayılı Kanun içerik bakımından kuramsal ve uygulama düzleminde birçok tartışmayı da 

beraberinde getirmiştir (Eryiğit, 2018). 

Metropoliten yönetimlerin oluşturulmasına dair yasal düzenlemelerin ilki 1965’de 

yapılmıştır. 30.06.1965 tarihinde MGK’nın 86 sayılı kararına dayanarak hazırlanan 

kararnamede; Ankara, İstanbul ve İzmir için hazırlanacak olan nazım planlarının, İmar ve İskan 

Bakanlığına bağlı olarak kurulacak birimler tarafından hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır 

(Tekel, 2017). 

1.5 METROPOLİTEN YÖNETİŞİM  

Yönetişim kavramı son dönemde siyasal, yönetsel, hukuki, iktisadi ve toplumsal alanda 

kendisinden fazlası ile bahsedilen önemli kavramlardan biri haline gelmiştir. Özünde 

müzakereci ve oydaşmacı demokratik yaklaşımın yönetsel kurguya bir yansıması şeklinde 

değerlendirilebilecek bu olgu; bir karardan etkilenecek olan tüm kesimlerin birlikte karar ya da 

kararları olgunlaştırma süreci olarak ifade edilebilir (Eryiğit, 2018). 

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında kentsel alanların düzensiz büyümesine paralel 

olarak, akademik düzlemde metropoliten alanların nasıl bir organizasyona sahip olması 

gerektiği konusundaki tartışmalar başlamıştır. Kent ekonomistleri, coğrafyacılar, sosyologlar, 
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kamu yönetimi uzmanları ve siyaset bilimciler metropoliten alanların yönetimi için “en iyi yol 

nedir?” sorusunun cevabına yoğunlaşmışlardır. Bu tartışmalar daha sonraki yıllarda 

“Metropoliten Reform Geleneği” ve “Kamu Tercihi Yaklaşımı” adıyla iki ana entelektüel 

yaklaşımın doğmasına yol açmıştır (Oktay, 2016). 

Bu süreç öyle işlemektedir ki, kentsel alanın daha geniş mekana yayılmasına yol açan 

kentsel nüfus yoğunlaşması, bu nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için yeni yerel yönetim 

birimleri kurulmasını da beraberinde getirmekte ve metropoliten alanlarda yönetsel 

bölünmüşlüğe de neden olmaktadır. Yeni yerel yönetimler hizmet yetersizliklerini gidermeyi 

amaçlasa da, metropoliten alan ölçeğinde hizmet aksamaları devam etmekte ve kentsel 

büyümenin yönetilmesi güçleşmektedir (Gül&Batman, 2013). 

Metropoliten yönetişime ilişkin yalnızca bir modelin bulunmadığının altı çizilmelidir. 

Bu bağlamda milli politikaların, yerel yönetişimin uygulanmasında belirleyici olduğu 

söylenebilir. Türkiye’de büyükşehir belediye yönetim sisteminin, sil baştan yapılandırılması 

sürecinde faallik, hesap verebilirlik, şeffaflık ve katılımcılık temel amaçlar olarak 

belirlenmiştir. İlgili kanunun temel amacı; ‘büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü 

düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini 

sağlamak’ olarak ifade edilmiştir (Tekel, 2009). 

Metropoliten yönetişimi meydana getiren unsurların içerisinde “desantralizasyon” 

konsepti önemli bir etken olarak açıklanmatadır (Suzuki, 1998: 285). Bu sebeple 

desantralizasyon konseptini yerel yönetimlerde saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak 

yeniliklerle birlikte düşünmek gereklidir. OECD’nin 2000 yılında yayınlanan raporlarında, 

Desantralizasyon sürecinde başarıyı engelleyen etmenler şu şekilde özetlenmiştir; 

• Yerel yönetimlerin sınırlı otoriteye sahip olmaları,  

• Yerel yönetimlerin politika ve eylemlerinden sınırlı bilgi sahibi olunması,  

• Yerel yönetimlerin kapasitesinin yetersizliği (The World Bank, 2001). Metropoliten alanda üç 

temel faktörün yönetişimin sağlanmasında sorun yaratacağı belirtilmektedir. Bunlar: 

•Metropoliten alanda çoğunlukla parçalı yönetim yapısının bulunması  

• Metropoliten yönetim sınırları ile hizmetlerin etkin olarak verilebilmesi için gerekli 

sınırlarının birbiriyle uyumlu olmaması  

• Yönetimde şeffaflık olmaması şeklinde özetlenmektedir19 

Metropoliten yönetişim kavramı içerisinde ele alınan önemli bir diğer ölçüt 

yapabilirlik kapasitesidir. Yapabilirlik kapasitesini değerlendirmede üç temel etmen 

tanımlanmaktadır. Bunlar:  

• Metropoliten düzeyde ele alınması gerekli işler  
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• İlgili bölgesel aktörlerin katılımı  

• Kurumsal altyapının uygunluğu/tutarlılığıdır. 

2. METROPOL ALANDA BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİ 

Ömer Bozkurt ve çalışma arkadaşlarının hazırlamış olduğu “Kamu Yönetimi Sözlüğü”20 

başlıklı çalışmada, Türkiye’de büyükşehir yönetimi ve yönetim modellerinin tanımı şu şekilde 

yapılmıştır; 

“Büyükşehir yönetimi büyük yerleşim yerlerinin nüfuslarının hızla artması ve yerleşme 

düzenlerinin dağınık, yayılmış ve plansız bir şekilde gelişmesi sonucunda, geleneksel 

yönetim modellerinin dışında, ihtiyaçlara daha uygun olan yönetim ve planlama 

usulleriyle yönetilmelerini sağlamak amacıyla, kanunlarla oluşturulan belediye türünü 

ifade eden özel bir yönetim modelidir” (akt: Tekin,2018) 

 

Büyükşehir Belediyesi en az üç ilçe (veya ilk kademe) belediyesini içerisine alan, bu 

belediyeler arasında eşgüdüm (koordinasyon) sağlayan, yasalarla kendisine sağlanan yetkileri 

kullanan, tüm görevleri ve sorumlulukları gereğince yerine getiren, idarî anlamda ve malî 

anlamda özerkliği bulunan, ayrıca karar organını da seçimle belirleyen kamu tüzel kişiliğidir 

(Tekin, 2018). 

Çalışmanın önceki bölümlerinde de bahsedildiği üzere, 1982 Anayasasının 127. 

maddesi, büyük yerleşim yerleri adına bir takım özel yönetim biçimleri geliştirilebileceğinden 

bahsetmektedir. Bu özel biçimler zamanın şartlarına göre revize edilmiştir. Öyle ki, 3 Mart 

2004 yılında yapılan değişikliklere göre; büyükşehir belediyesi olmak için önce 1.000.000 (bir 

milyon) nüfusa sahip olmak gerekli görülmüştür. Evvelinde 5272 sayılı kanun çıkarılmış olsa 

dahi, Belediye Kanununun yeniden görüşülmesi sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel 

kurulunda bu rakam 750.000 kişi olarak belirlenmiştir. Nüfus sayısındaki bu azaltma hamlesi 

aslında anlamlıdır. Çünkü, 3030 sayılı eski Büyükşehir Belediyesi Kanununun (gerekçe 

kısmında) yer alan 300.000 nüfus şartının bir anda 1 milyon nüfusa çıkmasıyla birlikte, iki 

rakam arasındaki fark fazla büyütülmüş olacaktı. Dolayısıyla bu durumda kentlerin dinamiğini 

işleyiş açısından fazla zora sokacaktı.  

Esasen, teorik olarak bir yerleşim yerinin şehir yapısı itibarıyla büyükşehir/anakent 

olarak görülebilmesi için öyle ya da  böyle, en az bir milyon nüfusu bulması gereklidir. Bu 

teorideki gereklilik fiili, ilgili durum için fazla göze batmasın diye 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanununda 750 bin nüfus ifadesi kullanılmıştır (Fidan, 2011). 

Öte yandan yerel hizmetlerin nasıl ve ne şekilde yerine getirileceği noktasında bir 

hizmet bölüşümü yapılması da gerekliydi. Bu bağlamda Büyükşehirde yerel kamu hizmetleri, 

düzenlemeler sonucunda ikiye ayrılmıştır. Bunlardan bir bölümünün Büyükşehir belediyeleri 

tarafından, bir bölümünün ise ilçe belediyeleri tarafından yerine getirilmesi uygun görülmüştür. 

Büyükşehir belediyelerinin görevleri, daha üst düzeyde yani yönetsel ve yönetimsel olarak ele 

alınması gereken işler olarak tanımlanmıştır. Büyükşehir belediyelerinin görevleri; “yerel 

hizmetler için finansman sağlamak, büyükşehirlerin imar planlarını hazırlamak, onaylamak ve 
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uygulamak, yolların yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirmek, çevreyi korumak, parklar ve 

dinlenme yerleri yapmak, kent içi taşımacılık, su, kanalizasyon, ısıtma, yangın söndürme 

hizmetlerini yerine getirmek, toptancı halleri kurmak ve işletmek” olarak tanımlanmıştır (Tekel, 

2009). 

 

1980’li yıllarda Türkiye’nin gündemine Anakent/Metropol/Büyükşehir/Büyük kent gibi 

benzer kavramlarla ifade edilen büyük yerleşim alanlarının yönetimi ifadesi; hukukî, idarî ve 

siyasî boyutlarına dair tartışmaları da beraberinde getirerek girmiştir (Çukurçayır, 2013a: 220). 

Türkiye siyasi ve anayasal tarihinde ilk defa 1982 Anayasası “Büyük yerleşim merkezleri için 

özel yönetim biçimleri getirilebilir.” hükmünü (127.madde) getirmiştir. Bu değişim ve 

güncellemeler, son 25 yıl içerisinde gerçekleşen; büyükşehirlere özgü bir yönetim modeli 

oluşturulması hususundaki ihtiyaca cevap mukabilindedir. Çünkü önceki dönemlerde 

gerçekleşen tartışmalarda; bu özel yönetimlerin oluşturulmasına dair girişimleri yahut önerileri, 

yürürlükteki anayasalar engellemektedir (Keleş, 1985: 77). Anayasa’da bu hükmün yer 

almasıyla birlikte gelişen sonraki süreçte, “büyük yerleşim merkezi” haline gelen kentlere, 

kanun veya kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) büyükşehir statüsü verilmiştir (Tekin ve 

Söylemez, 2016: 1436).  

Tablo 3’de sayısı 30’u bulan büyükşehirler, büyükşehir oldukları yıllar ve ilgili yasal 

düzenlemelerle birlikte gösterilmektedir; 

 
 

 

Esasen 4 farklı kanunun ortaya çıkması (1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı Kanun, 2004 

yılında 5216 sayılı Kanun, 2008 yılında 5747 sayılı Kanun ve 2012 yılında 6360 sayılı Kanun) 

ile birlikte değişime uğrayan; sınırları ilin mülki sınırlarını kapsayan büyükşehir belediyesi ve 

ilçede ise ilçenin mülki sınırlarını kaplayan büyükşehir ilçe belediyesinden oluşan “yeni 

büyükşehir belediyesi modeli” gelişmiştir. 6360 sayılı kanunun sonrasında, Türkiye’de sayısı 

toplamda 30’u bulan büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. 

 

  



2.1 İSTANBUL MODELİ 

1983 yılında yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte, 2972 Mahalli İdareler ile Mahalle 

Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu kanun, büyükşehir 

belediyesinin sınırları içinde kalan ilçelerin belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde her 

bir ilçenin bir seçim çevresi olduğunu (4. madde) hükme bağlamıştır. Bu kanun hem büyükşehir 

(anakent) için hem de ilçe belediyeleri için ayrı belediye başkanları seçilmesi kuralını 

getirmiştir. 1984 yılında bu nitelikleri taşıyan üç kent (İstanbul, İzmir, Ankara) bulunuyordu. 

2972 sayılı kanun (geçici 5. madde) büyükşehir yönetiminin esaslarını düzenleme yetkisini, 25 

Mart 1984 yerel seçimlerinden önce bir kanun hükmünde kararname ile hükümete vermiştir. 23 

Mart 1984 tarihinde yürürlüğe giren 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üç büyük 

kentte iki kademeli büyükşehir yönetim modeli uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonra, 27 

Haziran 1984 tarihinde, “3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” yürürlüğe girerek, önceki 

kararname değiştirilmiştir. 3030 sayılı kanunun oluşturduğu büyükşehir modeli, büyük 

değişikliklere maruz kalmadan, 2004 yılındaki kanunî düzenlemeye kadar uygulanmıştır (Çınar 

ve diğerleri: 2009: s. 49; Keleş, 2014: s. 335). 

Tarih boyunca pek çok devletin ve medeniyetin merkezi olma özelliğinin yanında, 

dünyada iki kıta üzerinde kurulu olan tek metropol olma özelliği gösteren İstanbul; Asya ve 

Avrupa ana karalarının birbirine bağlandığı noktada, adeta bir kesişim merkezi olarak yer 

almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 yılı verilerine göre nüfusu 15 milyon 29 bin 

231 (TÜİK 2018) olan şehrin büyüklüğü 5,343 km²’ dir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

Türkiye’de yerel yönetimler arasında önemli bir yere sahiptir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu’na göre, büyükşehir belediyesi; “Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki 

ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak 

kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı 

seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır 

(Büyükşehir Belediye Kanunu, 2004: Md. 3). 

 
Tablo 4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapısı 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 



Kentlerin üst düzey nüfus, sosyal ve ekonomik ilişkilerinin yoğunluğu neticesinde 

ortaya çıkan metropoliten yerleşim birimleri nitelikleri itibariyle kendine has yönetim biçimi 

ile karşımıza çıkmaktadırlar. Bu gerekliliği oluşturan farklı öneme sahip etkenler 

bulunmaktadır ve Türkiye’de bu sürecin yönetilmesi “köylüyü köyünde tutma” stratejisinden 

vazgeçilmesiyle beraber ülkenin batısına doğru göçün artmasıyla daha fazla öneme haiz 

olmuştur.  

Fakat ne yazık ki Türkiye’nin merkeziyetçi politikaları nedeniyle yerel yönetimler 

1960’lı yıllar ile beraber artan yoğun göçü kontrol altına alarak mahalli ihtiyaçların gereği gibi 

karşılanması ve planlı yerleşimi sağlama gibi konularda yeterli performansı 

gösterememişlerdir. Günümüzde gelinen noktada büyükşehir belediye yönetimleri geleneksel 

belediye yönetimi modelinden farklılık arz edecek şekilde ve ihtiyaca cevap verebilecek 

nitelikte yasal anlamda donatılmış durumdadır. Metropollerin birçok anlamda devralmış 

oldukları bakiyenin yönetimi güçleştiriyor olması da konunun ayrı bir boyutunu teşkil 

etmektedir.  

  



KAYNAKÇA 

ALTAN, Yakup, (2009) “Meclis-i Meb’usân Zabıt Cerideleri (1293-1877) Üzerinden Türk 

Beledi yeciliğini Anlamak”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, C. 14, S. 2, s. 294-305. 

ALTAN, Yakup; KARACA, Ferhan; (2016), “Türk Metropoliten Şehir Yönetim Sistemindeki 

Değişime 6360 Sayılı Kanun’un Etkileri: Samsun Büyükşehir Belediyesi Örneği”, 14;28, ss: 

553-584. 

ÇAPA, Selim, DEMİR, Recep; “Türkiye’de Büyükşehir Yapılanması ve 6360 Sayılı Kanuna 

Uygulayicilarin Bakışı”, Türk İdare Dergisi, sayı 484, ss. 39-90. 

ERYİĞİT, B. H. (2018). Metropoliten Alanların Yönetimine Dair Kuramlar Ekseninde 

Türkiye’de Büyükşehir Belediye Mevzuatının İrdelenmesi. Tesam Akademi Dergisi, Yerel 

Yönetimler Özel Sayısı, 51 - 76. 

FİDAN, Ahmet, Yerel Yönetimlerde Demografik Ölçek ve Sınır Belirleme Sorunları, Kent 

Kültürü ve Yönetimi Dergisi, 2011.  

GÜL, Hüseyin; BATMAN, Seda; (2013), “Dünya Ve Türkiye Örneklerinde Metropoliten Alan 

Yönetim Modelleri Ve 6360 Sayılı Yasa”, Yerel Politikalar, Haziran. 

OKTAY, Tarkan, (2016), Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri, 

Strategic Public Management Journal (SPMJ), Issue No: 4, November 2016, pp. 49-71. 

TEKEL, Ayşe, (2009), “Türkiye’de Metropoliten Alan Yönetiminden Metropoliten 

Yönetişime Geçiş: Ankara Örneğinde Bir Değerlendirme”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik 

Araştırmalar Dergisi, Cilt 9, sayı 18, 191-214. 

TEKEL, Ayşe, (2017). “Desantralizasyon ve Türkiye'de Metropoliten Alan Yönetimleri 

Üzerine Bir Değerlendirme”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), (5), 71-

88. 

TEKİN, Ö. Faruk, (2018), “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi Ve 6360 Sayılı Yasanın Getirdiği 

Değişim: Konya Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 55. Sayı. 

  



KIR – KENT PERSPEKTİFİNDE 6360 SAYILI KANUNA BAKIŞ 

Halil İbrahim Ünal21 

ÖZET 

Makalede 2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Büyükşehir Kanunu’nda 

yapılan köklü değişimler ile yeni Büyükşehir Kanunu’nun kırsal alanlarda ve kentsel alanlarda 

nasıl uygulandığı incelenmekte, bu inceleme doğrultusunda yapılan düzenlemelerin eksik 

yönleri ve artıları analiz edilmektedir. Yeni model ile birlikte köylere gelen yeni hizmet 

kollarının hangi birimler tarafından ve ne şekilde yürütüldüğü, köy halkının eski sistem ile yeni 

sistem arasında bulunan değişikliklerden nasıl etkilendiği, 6360 ile birlikte gelen yeni mali 

yükümlülükler, vergiler ve benzeri hane halkı giderlerine değinilmektedir. Yeni sistem ile 

gelişen bütünleşik büyükşehir belediyesi sisteminin Türkiye’de bulunan 30 büyükşehir 

belediyesi için ne denli uygun olduğu ve ne gibi alternatifler üretilerek yönetsel problemlerin 

giderilebileceği yapılan çalışmalar arasındadır. 

GİRİŞ 

6360 sayılı kanunun başlıca sorunlarından birisi olan kırsal alan ile kentsel alanın aynı 

kanunlar ile yönetilmesi sorunu, içerisinde kırsal yerleşim alanlarını çokça bulunduran illerde 

birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Her ne kadar yeni model öncelikli olarak pilot 

iller olan İstanbul ve Kocaeli’nde uygulanmış olsa dahi belirtilen her iki ilin de Marmara 

Bölgesi gibi sanayi kuruluşlarının ağırlıkta olduğu ve kırsal nüfusun kentsel nüfusa oranla daha 

seyrek bulunduğu lokasyonlar olması sebebiyle, kanunun kapsamış olduğu diğer illerin 

tamamında yaşanabilecek olan müşküllerin önceden görülebilmesine olanak tanımamıştır. 

Günümüzde 6360 sayılı kanuna tabii olan 30 ilin, her biri birbirinden farklı özellikler gösteren 

şehirler olmasına karşın aynı kanuna tabii tutulması, uygulamada bazı sorunları beraberinde 

getirmektedir. Her bir şehir, nüfus yoğunluğu, kır-kent nüfusu, ekonomik faaliyetlerin alanları, 

coğrafya ve daha birçok alanda birbirinden oldukça farklı özellikler barındırmaktadır. Bu 

doğrultudan bakıldığında tek bir büyükşehir belediyesi kanunu ile 30 ilin de aynı şekilde 

yönetilmesi, kanunun kapsadığı illerde yönetsel problemleri de beraberinde getirmektedir.  Bu 

makale, 6360 sayılı kanunun yayımlanmasının ardından geçen 6. yılda yazılması münasebetiyle 

diğerlerinin aksine gerçekleşebilecek ihtimaller üzerine değil, mevcutta olana göre yazılması 

sebebiyle önceki makalelerden farklılık göstermektedir. 

YENİ BÜYÜKŞEHİR MODELİ VE YENİ BÜYÜKŞEHİRLER 

6360 sayılı kanun ile bütünleşik büyükşehir sistemine geçilmiştir. Bu sistem ile 

büyükşehirlerin şehrin bütün mülki sınırlarını kapsayan tek ve iki kademeli sisteme geçilmiştir. 

6360 sayılı kanunun maddeler halinde neler getirdiğini incelemekte fayda olacaktır.  

“2012’deki değişiklik neler getirdi? Yapılan temel değişiklikler aşağıdaki şekilde 

maddeleştirilebilir: 
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• 13 ilde yeni büyükşehir belediyesi kuruldu. 

• Bütün büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırı oldu. 

• 29 ildeki il özel idareleri kaldırıldı. 

• Yeni ilçeler kuruldu (13’ü merkez ilçe, 11’i büyükşehirde, 2’si Zonguldak’ta olmak üzere 

toplam 26 ilçe). 

• Büyükşehirlerdeki bütün ilçe belediyelerinin sınırı ilçe mülki sınır oldu. 

• Bu illerdeki bütün belde belediyeleri kaldırıldı, bunlar bir belediyenin mahallesine dönüştü 

(1.000’in üzerinde). 

• Bu illerdeki bütün köy yönetimleri kaldırılarak, mahalleye dönüştürüldü (16.000 civarında). 

• BŞB dışındaki illerde nüfusu 2.000’den az olan belde belediyeleri köye dönüştürüldü. 

Bunların sayısı 559 idi, ancak 33 tanesi, yasa yürürlüğe girene kadar birleşme yoluyla 

nüfusunu artırmayı başardı (Milliyet, 12.12.2012). 526’sı ise köye dönüştürüldü. 

• Mülki idareye bağlı olarak 29 ilde, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı kuruldu. 

• Merkezi yönetim payları yeniden düzenlendi, Maliye payı ise %5’ten %6’ya çıktı. Ancak 

ayrıntılara girmeden, 5779 sayılı yasaya eklenen istisna dolayısıyla (madde 2/3), bu %1’lik 

artıştan Maliye’nin bir kaybının olmadığını da belirtmek gerekir.” (ARIKBOĞA, Doç. Dr. 

Erbay, 2013). 

6360 sonrasında, 6360 öncesi hali hazırda büyükşehir olan belediyelerin hizmet 

ölçekleri oldukça genişlemiştir; 6360 öncesinde ise büyükşehir olmayan illerde klasik sistem 

ile yönetilen iller oldukça farklı bir yapıya bürünmüştür. Yeni sistem ile il özel idareleri, 

tamamıyla büyükşehir sisteminde bulunan illerde kaldırılmıştır. Büyükşehir belediyeleri, 

bulundukları ilde il özel idaresinin kaldırılması ile birlikte daha önceden belediyelerin görevi 

olmayan 112 acil yardım santralini yönetmek gibi birtakım yeni hizmet alanları ile 

karşılaşmışlardır. Bu durum büyükşehir belediyeleri için yeni mali külfetleri de beraberinde 

getirmiştir.  

Yeni sistem ile büyükşehir belediyeleri şehir merkezlerinden kilometrelerce uzaktaki 

tüzel kişiliği kaldırılıp, mahalleye dönüştürülen köylere hizmet götürmeye başlamıştır. Bu 

durumun desantralizasyon ilkesiyle ne denli bağdaştığı da tartışma konusu haline gelmiştir. Bu 

durum ile birlikte büyükşehir belediyeleri şehir yönetiminin yanında kırsal alana hizmet etme 

niteliği de kazanmıştır. 6360 sayılı kanunun yeni, büyük, modern şehirler tesis etmek ve bu 

yapıyı güçlü hale büründürmek amacıyla yapıldığı bilinmektedir; ancak kırsal alanı, kentsel 

alanından fazla olan illerde 6360 sayılı kanunun ne denli başarılı olduğu tartışılmaktadır. Yeni 

büyükşehir kanununun, kırsal alan yönetimi olarak yeterince işlevsel olmadığı söylenebilir. 

6360 sayılı kanun ile gelen yeni büyükşehir modelini anlayabilmek adına, söz konusu 

yasanın çıkarılışında isimlendirme yapılırken hangi isimlerin düşünüldüğüne bakmakta fayda 

vardır. “Söz konusu 6360 sayılı yasa meclis komisyonunda tartışılırken bu bağlamda yeni yasa 



için yapılan en yaygın adlandırmalar şunlardır: ‘Bütünşehir yasası’, ‘eyalet yasası’, ‘bölgesel 

yönetim yasası’22” (ARIKBOĞA, Doç. Dr. Erbay, 2013). Söz konusu bu isimlendirmeleri 

incelediğimiz takdirde, yasa koyucunun da bu konu hakkında aklında soru işaretleri olduğu 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yasa koyucu çıkardığı yasa hakkında kafa karışıklığı yaşarken, 

yasadan etkilenen milyonların kafa karışıklığı yaşaması oldukça normal karşılanmalıdır. 

Yeni sistemde, yerelde bir tür merkezcilik olduğu söylenebilir. Daha önceki parçalı 

yerel yönetim anlayışında, her bir yerleşim yerinde, nüfusu 5000’in üzerinde ise belediye, 

5000’in altında ise köy yönetimi bulunmaktadır.23 Yeni sistemde ise yerleşimler ne kadar 

parçalı ve birbiriyle uzak olursa olsun eğer aynı ilçe mülki sınırları içerisinde bulunuyorsa, 

büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyesi olmak üzere iki belediye tarafından hizmet 

görmektedir. Desantralizasyon ilkesi gereği hizmetin halka en yakın yönetsel organlar 

tarafından verilmesi hususu göz ardı edilmektedir. Büyük ölçekli belediyelerde, küçük 

ölçeklilere göre hesap sorulabilirlik daha zordur ve yeni sistem yönetişim kavramının 

uygulanmasını güçleştirmektedir. 

“Önceden kırsal alanlardan şehre ait ya da şehrin içinden aynı şehirde herhangi bir 

kamusal hizmet ile ilgili talepte bulunmak için erişim çok zor iken; bugün ulaşım, bilişim ve 

iletişim teknolojilerindeki gelişme; çok kısa süreler içinde dünyanın diğer bir ucuna erişmeyi 

mümkün kılmıştır.” (ERYİĞİT, Dr. Öğr. Üyesi Burak Hamza, 2018). Bu açıdan 

değerlendirildiğinde 2018 yılında olmamız sebebiyle teknolojik gelişmelere bağlı olarak 

kamusal hizmetlerle ilgili talepte bulunmak oldukça kolaylaşmıştır. Günümüzde büyükşehir 

belediyelerinin tamamının internet üzerinden destek sağlayan, hizmet talebinde bulunmayı 

kolaylaştıran uygulamaları mevcuttur. Ancak şunu söylemek mümkündür ki bu sistemler 

büyükşehir belediyeleri veya büyükşehir ilçe belediyelerine münhasır değildir. Küçük ölçekli 

belediyeler de bu tip hizmetler yürütebilmektedir. 

Büyük ölçekli ve bütünleşik güçlü yerel yönetimler daha büyük yatırımlar 

yapabilmektedir. Yeni sistemin en büyük artılarından birisi ekonomik ölçekte daha güçlü olan 

belediye yapılarıdır. Daha önceleri bir ilçe sınırları içerisinde çok sayıda bulunan yerel 

yönetimler ki bunlara köyler de dahildir, yeni sistem ile tek bir yerel yönetim merkezine 

bağlanmıştır. Bu da yatırımlarda etkinlik ve fonksiyonellik kazandırmıştır. Ancak büyük ölçekli 

belediyelerin küçük ölçekli belediyelere göre daha hantal bir yapıda olduğunu söylemek 

mümkündür. Ayrıca büyük ölçekli belediyeler daha fazla bürokrasiye dolayısıyla da 

kırtasiyeciliğe sebebiyet verebilmektedir. “Türkiye’deki uygulamanın merkezi bir tarzda ve 

yerleşmelerin özel nitelikleri dikkate alınmadan yapıldığı ortadadır. Ayrıca ilçe 

büyüklüklerinin, optimal bir ölçek olup olmadığı hususu da değerlendirilmeye muhtaçtır.” 

(ARIKBOĞA, Doç. Dr. Erbay, 2013). 

6360 VE KÖY YÖNETİMLERİ 
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6360 sayılı kanun ile birlikte köy tüzel kişilikleri, büyükşehir statüsünde bulunan 

şehirlerde tamamıyla kaldırılmıştır. Tüzel kişilikleri kaldırılan köyler, mahallelere 

dönüştürülüp bulundukları ilçe mülki sınırlarını kapsayan ilçe belediyelerine bağlanmıştır. 

Tüzel kişilikleri kaldırılan köy tüzel kişiliklerinin, bütün sahip olduğu yetkilerin neredeyse 

tamamı kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilçe belediyesine ya da ilgili diğer kuruluşa 

aktarılmıştır; her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, ilk mahallî seçim 

itibariyle ilgisine göre büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine 

devredilmiştir. Ayrıca, kapatılan köylerin mal varlıkları, alacak hak ve borçları ile iştirakleri 

tasfiye edilmiştir (Mutlu, Prof. Dr. Ahmet, 2013). 

Bu değişim ile birlikte köy yönetimleri özerk yapılarını kaybetmiştir. 6360 sayılı 

kanunun 1. maddesi “(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları 

içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, 

belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine 

katılmıştır. (4) İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği 

kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır.” (6360 sayılı 

kanun, 2018) ibareleri ile kırsal yaşam özellikleri barındırmasına karşın şehir kanununa tabii 

olan köyler ve özellikle köy için önemli bir konuma sahip olan köy ihtiyar heyeti ve köy 

muhtarlığı yapıları kaldırılmıştır. Bu sistemsel değişim ile imece ve salma yoluyla kendi özerk 

yerel yönetim yapıları uhdesinde gerçekleştirebilecekleri birtakım hizmetleri kanunen göremez 

olmuşlardır. Bunun yerine bazı durumlarda ilçe belediyelerinden veya ağırlıklı olarak 

büyükşehir belediyelerinden gerekli hizmetleri almaktadırlar. 

Önceki sisteme göre köy içerisinde kendi imkanlarıyla çözümledikleri ya da il özel 

idaresinden aldıkları hizmetlerin, ilçe veya büyükşehir belediyeleri tarafından görülmesi köyler 

için bir avantaj olarak görülebilir ancak bu avantajla beraber bu hizmetin görülmesi için gerekli 

belediye mercileriyle mahallelinin ya da en azından mahalle muhtarının iyi bir şekilde koordine 

olması ve iletişim kanallarının açık olması gerekmektedir. Ayrıca yeni sistem ile mahalleli 

statüsünde olan köy halkı bu hizmetler karşılığında birtakım yeni mali sorumluluklarla 

karşılaşmaktadır. 

Yeni sistem ile bütün özelliklerini kaybeden köy muhtarlıkları, yeni deyişle mahalle 

muhtarlıkları yetkilerinin büyük bir kısmını kaybetmiştir. Muhtar, daha öncesinde köy muhtarı 

olarak nitelik ve nicelik olarak çok daha fazla yetkiye sahipken, mahalle muhtarı olarak bu 

yetkilerinin çok büyük bir kısmını yitirmiştir. “Bugün itibariyle mahalle muhtarlığı için geçerli 

üç kanun metni vardır: 1944 tarihli kanun (4541 sayılı kanun), 2005 tarihli Belediye Kanunu 

(5393) ve idari bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.” (BAL, Prof. Dr. Hüseyin; 

AYGÜL, Arş. Gör. H. Hüseyin; UYSAL, Arş. Gör. Meyrem Tuna; OĞUZ, Arş. Gör. Z. Nuran, 

2012). 442 sayılı Köy Kanununun 10. maddesinde “Muhtar, köyün başıdır. İşbu kanuna göre 

köy işlerinde söz söylemek, emir vermek ve emrini yaptırmak muhtarın hakkıdır.” ibaresi 

geçmektedir. Köy kanununda bulunan muhtarlık makamının yetkileriyle ilgili olan maddeleri 

şöyledir: 

Madde 34 – Köyün sınırı içinde köylüye ait işleri yapmak ve yaptırmak muhtarla onun başında 

bulunduğu ihtiyar meclisinin vazifesidir. 



Madde 35 – Muhtarın göreceği işler ikiye ayrılır: 

1 - Devlet işleri; 

2 - Köy işleri. 

Madde 36 – Muhtarın göreceği Devlet işleri şunlardır: 

1 - Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka 

anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilicek işleri görmek; 

2 - Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak); 

3 - Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükümete haber vermek; 

4 - Hekim olmayanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek ve Hükümete 

haber vermek; 

5 - Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktan kurtulmasına çalışmak; 

6 - Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar içinde şüpheli 

adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber vermek; 

7 - Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın 

onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek 

vukuatı yürüttürmek; 

8 - Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve tahsildarların 

yolsuzluğunu görürse Hükümete haber vermek. 

9 - Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükümete haber vermek; 

10 - Köy civarında eşkıya görürse Hükümete haber vermek ve elinden gelirse tutturmak; 

11 - Köylünün ırzına ve canına ve malına el uzatan ve Hükümet kanunlarını dinlemiyen 

kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak Hükümete göndermek; 

12 - Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe ve çevirmeğe 

çalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardıma mecburdurlar.); 

13 - Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri lazım gelenlere 

bildirerek istenilen işleri yapmak ve mahkeme mubaşirine ve jandarmaya vazifesinde kolaylık 

göstermek; 

14 - İhzar ve tevkif müzekkereleri (bazı adamların kanun namına tutulmasını emreden mahkeme 

kağıdı) gösterildikte aranılan kimseleri kağıdı getirenlere tutturmak; 

15 - Zarar görenlerin şikayeti ve bilip işidenlerin haber vermesi üzerine sorup araştırmak; 

16 - Bu kanunda ismi geçen davaları ihtiyar meclisine söyleyip hükmünü almak. 



Madde 37 – Muhtarın göreceği köy işleri şunlardır: 

1 - 13 üncü maddede sayılan işleri ihtiyar meclisi ile görüşerek yapmak ve yaptırmak; 

2 - 14 üncü maddede sayılan işlerin yapılabilmesi için köylülere öğüt vermek; 

3 - İhtiyar meclisi ile görüştükten sonra köylüyü işe çağırmak; 

4 - İhtiyar meclisi kararı ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak; 

5 - Köy işlerine harcanacak parayı topladıktan sonra harcamak için emir vermek; 

6 - Bir ay içinde nerelere ve ne kadar para harcamış ise gelecek ay başında hesabatını ihtiyar 

meclisine vermek; 

7 - Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak ve isterse mahkemeye 

diğer birini yerine (vekil) göndermektedir.24 (Köy Kanunu, 2018). 

Yukarıda görüldüğü gibi Köy Kanunu, köy muhtarlarına çok geniş yetkiler ve 

sorumluluklar yüklemiştir. Köyün dirliği, esenliği, asayişi ve benzeri birçok konuda köy 

muhtarı sorumludur. Bu durum yerel yönetimlerin yerelliği ve desantralizasyon ilkesi ile 

bağdaşmaktadır. Günümüzde 6360 sayılı kanun ile bu yetkilerin çok büyük bir kısmı 

muhtarlardan alınmıştır. Bu durumda klasik sisteme göre yetkili olan muhtarlık makamı, yeni 

büyükşehir sistemi ile sembolik bir hal almıştır.  

Sonuç olarak söyleyebiliriz ki, köy yönetimi ile şehir yönetimi birbirinden oldukça 

farklı şeylerdir ve şehir kanunu ile köy yönetmek doğru olmayacaktır, günümüze kadar yaşanan 

örneklere bakıldığında 6360 sayılı kanunun kırsal için geçerli not almadığını söyleyebiliriz. 

Ancak bu konuda kesin bir yargıya varmak kolay olmayacaktır. Doğru bir değerlendirme için 

yüz yüze anketler ile 6360 kapsamında tüzel kişilikleri kaldırılan köylerin halkına 

danışılmalıdır. 

6360 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ MALİ SORUMLULUKLAR 

6360 sayılı kanun yeni büyükşehir yaptığı şehirler ile, daha öncesinde büyükşehir olan 

şehirlerde ikamet eden vatandaşlara yeni birtakım mali sorumluluklar yüklemiştir. 6360 öncesi 

büyükşehir belediyesi olan yerleşimde metropol alanlarda oturan vatandaşların ödediği 

birtakım vergiler ve su ücreti gibi mali yükümlülükler, artık büyükşehir olan bütün halkın bir 

yükümlülüğü haline gelmiştir. 

Köy yönetimlerinin kaldırılmasıyla birlikte en yakın büyükşehir ilçe belediyesine 

bağlanan köy halkı, daha önce ödemekle yükümlü olmadığı birçok yeni vergiyle karşılaşmıştır. 

Bu konuda köy halkı aldığı yeni hizmetlerin karşılığını vergi olarak büyükşehir belediyesine 

ödemektedir. Önceleri il özel idaresinin ücretsiz ya da köy yönetiminin cüzi ücretler 

karşılığında verdiği hizmetleri artık büyükşehir belediyesi veya büyükşehir ilçe belediyesi 

görmektedir. Ancak bu hizmetler karşılıksız değildir, karşılığında emlak vergisi ve benzeri 
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birçok vergi ödenmektedir. “Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan vergi, harç ve katılım 

payları, köyler ve köylüler için de uygulanacaktır. Köylü, 5 yıl sonra Belediye Gelirleri 

Kanunu’nda yer alan vergi, harç ve katılım paylarını ödemeye başlayacaktır. Bunlardan önemli 

olanları şöyle sıralanabilir: 

 Çevre Temizlik Vergisi, 

 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, 

 Yangın Sigortası Vergisi, 

 İşgal Harcı, 

 Kaynak Suları Harcı, 

 Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı, 

 Bina İnşaat Harcı, 

 İmar Harçları (Parselasyon Harcı, İfraz ve Tevhit Harcı, Plan ve Proje Tasdik 

Harcı, Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı, Yapı Kullanma İzni Harcı), 

 İşyeri Açma İzni Harcı, 

 Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı, 

 Yol Harcamalarına Katılma Payı, 

 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı, 

 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı.” (Mutlu, Prof. Dr. Ahmet, 2013). 

Daha önceleri su için herhangi bir ücret ödemeyen birçok hane, su için ücret ödemeye 

başlamıştır. Büyükşehirlerde kurulan su ve kanalizasyon idareleri götürdüğü hizmetlerin 

karşılığında, yukarıda listelendiği gibi kanalizasyon, su tesisleri ve benzeri konularda katılma 

payları talep edebilmektedir. Bütün bunlar özellikle büyükşehir ile yeni tanışmış olan kırsal 

kesimde yaşayan nüfus için ciddi külfetler oluşturmaktadır. Ayrıca başka bir konu daha 

vergilendirmeyle ilgilidir. Önceleri basit usulde toplanan köyde bulunan ticari işletmelerin 

vergilendirmeleri gerçek beyan usulüyle yapılacaktır. “Yani köylülerin ödeyeceği vergi oranı 

artacak ve çeşitlenecektir. Her ay KDV, üç ayda bir gelir vergisi ve en az üç ayda bir gelir 

vergisi stopaj beyannamesi verecektir. Her beyanname için damga vergisi ödeyecek, yazar kasa 

alacak, defter tutacak, bunun yanında malî müşavirle çalışmak durumunda kalacak, esnaf 

odaları üye kayıt ücreti ve yıllık aidatlar yüzde 100 artacaktır. Yine köylerde gezici olarak her 

türlü sanat işleri ile uğraşanlar ve aynı işleri bir işyeri açmak suretiyle yapanlar için gelir vergisi 

muafiyeti kalkmaktadır. Köy muhtarları ile köylerin kâtip, korucu, imam, bekçi ve benzeri 

hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruyacak bekçilerin 

ücretleri ile ilgili gelir vergisi istisnası kalkmaktadır.” (Mutlu, Prof. Dr. Ahmet, 2013). 

SONUÇ 



6360 sayılı kanun yasa koyucular tarafından daha etkin ve güçlü yerel yönetimler 

oluşturmak adına çıkarılmış olup, metropol alan yönetimi için uygun bir bütün şehir modeli 

olsa da günümüzde 6360 sayılı kanunun uygulandığı şehirlerin kaç tanesinin metropol olarak 

nitelendirilebileceği muammadır. Bu sebeple 6360 sayılı kanun ile 30 adet büyükşehir olan 

şehri, aynı kanunla yönetmek oldukça zor bir süreç doğurmaktadır. Bu aksaklıkların 

giderilebilmesi adına klasik yerel yönetim sistemi ile yeni büyükşehir modelinin karması olan 

3. 4. hatta 5. farklı yerel yönetim yasaları çıkartılarak, uygun şehirde uygun modelin 

uygulanması sağlanmalıdır. 

Yeni sistemin getirmiş olduğu temel yeniliklerin başında, büyükşehir olan bütün illerde 

köylerin ve belde belediyelerinin kapatılması gelmektedir. Söz konusu bu durum yüzölçümü ve 

nüfus açısından karşılaştırıldığında İstanbul, İzmir gibi yoğun nüfuslu yerleşim alanlarında 

uygun karşılanabilecek bir durumken; büyükşehir kanununun uygulandığı Trabzon, Konya, 

Ordu, Erzurum ve benzeri diğer şehirlerde gerekli verimliliği sağlayamamaktadır. Çoğu 

büyükşehir kanunu ile tanışmış olan köylerde görülen tek hizmet alanı, çöp toplamayla sınırlı 

kalmıştır. Bunun yanında toplanan emlak vergisi, çöp vergisi ve benzeri birçok vergi köylünün 

sırtına yük olmuştur. 

Bu tür yönetsel problemleri ortadan kaldırmak için yapılması gereken en temel 

düzenleme, anayasanın 127. maddesinde değişikliğe gidilerek; il, belediye veya köy halkı 

üçlemesinden çıkarak daha geniş ve daha esnek bir madde koyularak farklı yönetim biçimleri 

geliştirebilmenin, anayasaya aykırılığı iddia edilemeyecek şekilde düzenlenmesidir. 

Günümüzde 127. maddede “Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri 

getirebilir.” (TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI, 2018) ifadesi bulunmaktadır ancak 

burada kıstas büyük yerleşim olduğu için yeni çıkarılacak olan alternatif şehir yönetimi 

kanunlarının anayasaya aykırılığı iddia edilebilecektir.  

Sonuç olarak 6360’ın en büyük sorunu birbirinden çok farklı özelliklerde olan 30 farklı 

ilin tek bir kanunla yönetiliyor olmasıdır. İstanbul gibi bir megapol ile Ordu gibi bir şehrin aynı 

kanunla yönetilmesi büyük sorundur. Her bir şehir şahsına münhasır özellikler sergiler ve bu 

yapı yetkilerin tek tek sayılması sebebiyle esneklikten uzaktır. Sert ve esnetilemeyen bir 

büyükşehir ile birbirinden bu denli farklı şehirler yönetilmesi oldukça zordur ve bir an evvel 

yasa yapıcı tarafından yeni düzenlemeler getirilerek, farklı özelliklere sahip farklı şehirler için 

yeni kanunlar getirilmelidir. 
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FARABİ VE İBN HALDUN’A GÖRE ŞEHİR 

Seyit Murat ERDOĞAN25  

 

ÖZET 

Çalışma Farabi ve İbn Haldun’un şehir tasviri ve şehir yönetimi ile ilgili görüşierini 

içermektedir. Farabi genel olarak fazıl ve cahil şehir üzerinden bir şehir tipolojisi sunarken, İbn 

Haldun umran, asabiyet, badava ve hadara kavramları üzerinden bizlere bir şehir resmi 

sunmaktadır. Farabi şehre idari açıdan yaklaşmış, İbn Haldun ise sosyal ve ekonomik bir bakış 

açısı ile yaklaşmıştır. İki filozofunda ortak şehir tasvirleri bulunmaktadır. 

ABSTRACT 

This study is about city despiction and urban administration of Alfaraby and Ibn 

Khaldun. Alfaraby’s ideas generally is shaped around virtuos and ignorant cities. Ibn Khaldun’s 

ideas mostly shaped prosperity, irritability, badavha and hadarha concepts. Alfaraby is 

approached to city in terms of management. On the other hand, Ibn Khaldun’s perspectives are 

socıal and economic. There are some common despiction of both of philosophers. 

GİRİŞ 

İnsanlık tarihine baktığımızda, insanlar ilk başlarda büyük bir topluluğa dahil olmadan 

ayrı ayrı küçük kabileler halinde yaşamışlar sonrasında ise yerleşik hayata geçmişlerdir. 

Yerleşik hayata geçince ise küçük kabileler bir araya gelmiş ve köy benzeri bir yerleşim yeri 

oluşturmuşlardır. Yerleşim yerlerinin kurulmasıyla güvenlik ve üretim gibi bazı kavramlar 

türemiş ve insanlar yaşadıkları yerleri çitler ve ilkel duvarlarla çevrelemiş diğer bir yandan ise 

tarıma geçmişlerdir. Zamanla hem güvenlik hem de barınma ihtiyacından dolayı insanlar 

inşacılık alanında uzmanlaşmış bununla kalmayıp kalkınma da sağlamak için tarımı 

geliştirmişler ve su kanalları, değirmenler gibi yeni yapılar ve tarımda düzeni sağlamak için 

çeşitli kurallar ve cezalar getirilmiştir. Zamanla üretilen tüketilen ilişkisi ve bunun yanında 

inşacılığın ve çeşitli mesleklerin edinilip gelişmesiyle insanlar ticarete geçmiş ve takas gibi ilkel 

yöntemlerle ilk ticaret başlamıştır. Bu durum böyle olunca küçük kabilelerin birleşmesiyle 

oluşan köyler birlikte yerleşim yerleri kurmuşlar ve ilk şehirler böylece ortaya çıkmıştır. 

Şehir; Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle uğraşan insanların 

oluşturduğu ve tarımsal faaliyetlerin az oluğu yerleşim alanlarıdır.  Şehirler nüfusun artması, 

ticaretin, mesleki uğraşların ve yönetimin gelişmesiyle zaman içinde büyümüş ve daha geniş 

yer kaplamışlardır. Şehirlerin ne tarz geliştiklerine, nasıl yerleşim yerlerine dönüştüklerine 

onları kuran insanların istekleri ve ihtiyaçları karar vermiştir. Yani coğrafi yapı, yaşam tarzı, 

iklim ve din gibi etkenleri şehirlerin inşasında etken olarak sayabiliriz. Örneğin; Güney 

Amerika’da kurulan bir şehir, yağmur, orman, sıcaklık etkenlerinden dolayı daha yayvan, 

yerden daha yüksek ve genellikle birbirinden uzak evlerden kurulmuştur. Fakat daha soğuk bir 
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bölgeyi ele alacak olursak, birbirine bitişik evlerin bulunduğu ve daha dayanıklı malzemelerden 

yapılan evlerin bulunduğu, daha merkezi şehirler vardır. 

Şehir kavramı birçok kez ele alınmış, hakkında birçok eser yazılmış ve yüzyıllardır 

meydana gelen değişimlerle günümüze kadar gelmiştir. Şehir hakkında –özellikle İslamiyet 

sonrası toplumlarda- birçok tasvir yapılmış, birçok âlim ve bilgin bu durum hakkında birçok 

resim ortaya koymuştur. Onlardan belki de en önemlileri Farabi ve İbn Haldun’dur. Bu makale 

İslamiyet sonrası şehir tipolojisini ve önemli Müslüman bilginler olan Farabi ve İbn Haldun’un 

tasvirleri hakkındadır. 

İSLAMİYET SONRASI ŞEHİR 

İnsanların yaşam tarzları, aileleri, hayatı nasıl sürdürdükleri, yerleşim yerleri, mahalle 

köy ve şehirlerinin nasıl şekilleneceği ve nasıl olacağını belirleyen en büyük etkenlerden birisi 

dindir. Çünkü din insan yaşamında her an onun ensesindedir. Her hareketini, her adımını, 

geleceğini ve çevresini şekillendirmesini insanın, din belirler. Bireydeki bu durum toplumlara 

da yansır. Çünkü her toplum bir araya gelmiş bireylerden oluşur. Toplumların beraber inşa ettiği 

şehirler de haliyle toplumların ve dinin etkisinde şekillenecektir. Özellikle dini görevler 

yerleşim birimlerini etkilemiştir. Bunlara en güzel örneklerden birisi ise, Cuma Namazının 

cemaatle kılınmasıdır. Bu konuyu açarsak, cemaat; insan topluluğu, bir din veya soydan 

gelenlerin topluluğu anlamına gelmektedir.  Bu şu anlama gelmektedir; insanların 

toplanabildiği yerler o yerleşim yerinin merkezidir. İslam’da bu olayın namaz vasıtasıyla yerine 

getirildiğini görmekteyiz ve bundan dolayı şehir merkezlerinde her zaman camiler yer 

almaktadır. Yani İslam’da şehirler camilerin etrafında kurulmuş ve gelişmişlerdir. 

İslamiyet sonrası ilk şehirleşmelere en büyük örnek Medine’dir ki bu şehir sonradan 

kurulacak şehirlere örnek ve model niteliğindedir. Medine’ye baktığımızda yapılanmanın 

tamamen dini amaçlarla kurulmuş olduğu aşikardır. Şehrin merkezinde camii, onun hemen 

yanında çarşılar, çarşıların etrafında ilim ve irfan yuvaları medreseler, şehrin yönetildiği merkez 

ve toplantı mekanları ve bunları çevreleyen yerleşim yerleri yer almaktadır. Bu yerleşim 

yapısının camiden başlayarak bir su dalgası biçiminde yayıldığını görüyoruz. Medine’deki bu 

İslami tarzdaki şehirleşme bütün İslam şehirleri için aynıdır ve geneldir. Fakat Medine daha 

doğrusu İslamiyet’in ilk yıllarında kurulan şehirlerde bugünkü şehir belediyeleri gibi bir idari 

yapı yoktur. Bunun yerine bir görevli bulunmuş ama genel olarak şehir, orada yaşayan kişilerin 

hem sorumluluklarına hem de inisiyatiflerine bırakılmıştır. Bu da bize şehirleri oluşturan 

toplumların ve bu toplumların hem yapıtaşları hem de taşıyıcıları olan bireylerin sorumluluk 

bilinçlerine, değerlerine, kendi ıslahlarına İslam tarafından ne kadar önem verildiğinin kanıtıdır. 

İnsanların sorumluluklarına bırakıldığı için şehirler İslamiyet’in ilk yıllarında insan 

ihtiyaçlarına ve isteklerine göre şekillenmiştir. Birçok çıkmaz sokağın, çarpık ve eğri yolların, 

bir labirenti andıran düzenin vukuu bulması bu düşünce tabanının kolon destekliğini 

üstlenmektedir. Bir başka açıdan bakacak olursak, bu tarz çıkmaz sokakların, çarpık düzenin 

ve insani isteklere göre kurulan şehir yapılarının bir aceleciliğin ürünü ve göstergesi olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu acelecilik ise fetihlerin bir sonucudur. Yani İslamiyet sonrası şehirleşme 

hızının üst düzey olmasının en büyük nedeni fetihlerin artmasıdır. İlk planlı ve teşkilatlı 

şehirleri gördüğümüz 800 ve 900’lü yıllar özellikle Abbasi şehirleri fetihlerin rölanti halini 



aldığı dönemlerde gerçekleşmiştir. Bu şekilde İslamiyet sonrası şehir yapılanmalarını tasnif 

edersek, bireysel olarak üç gruba ayırmayı uygun görmekteyim. İlki plansız çarpık ve halkın 

isteklerine göre kurulan, ikincisi fetihlerin rölantide olduğu dönemde yapılan planlı ve teşkilatlı 

şehirleşme, üçüncüsü ise fetihler devam ederken inşa edilen planlı şehirlerdir. Şehir 

yapılanmasını üçe ayırarak üçüncü grubu oluşturmamın nedeni şudur ki; fetihlerin olduğu 

dönemde insanlar üstünlüğü sağlamak, bölgeyi ellerinde tutmak, ikmal noktaları tesis etmek 

gibi nedenlerden dolayı hızlı bir şekilde şehir yapılanmasına gitmişler bu da aceleci ve plansız 

şehir kurulmasına neden olmuştur. İkinci dönemde ise fetihler daha az olduğundan dolayı şehir 

düzene girmiş ve planlı bir inşa gerçekleşmiştir. Fakat üçüncü gruba aldığımız şehir, önceki iki 

grubun ortak özelliklerini yansıtmaktadır. Yani bir birleşim söz konusudur. İslam devletler 

fethederken düzenli bir şekilde şehir inşa etmişlerdir. Hatta fethedilen yerler tamamen 

yıkılmamış İslam dinine ve toplumuna uygun olarak planlı bir yapılanma ve imar 

gerçekleşmiştir. Üçüncü gruba en güzel örnek ise İstanbul’dur.   

İslamiyet sonrası şehir yapısını özetleyecek olursak, merkezde camii, yanında çarşılar, 

çarşıların bitişiğinde medreseler, idari merkez ve toplantı merkezleri, bu yapıların etrafında 

yerleşim yerleri ve şehri çevreleyen surlar bulunmaktadır. Aynı zamanda İslami kültürü 

yansıtan çeşme, kümbet, sadaka taşı gibi yapılarda vardır.   

FARABİ KİMDİR? 

Asıl adı Muhammed oğlu Muhammed Ebu’l Nasır Farabi’dir. Birkaç kaynakta Farslı 

olduğu söylense de çoğu kaynakta Türk olarak geçmektedir. Hatta Türk olduğunu pekiştirmek 

için birde künyeye sahiptir; ‘’ Ebu’l Nasır Farabi ve Türki’’. Irak’ın Bağdat şehrinde doğup 

büyüyen Farabi’nin doğum yılı tam olarak bilinmemekle beraber9 ve 10. yüzyıllar arasında 

yaşadığı belirtilmektedir. Bağdat’ta 942’ye  kadar kalan bilgin bu şehirden Suriye’nin Halep 

beldesine gitmiştir. Halep’te bir süre bulunup burada yaşayan alim ve ileri gelenlere dersler 

vermiştir.  Halep’ten sonra Mısır’a  gitmiş ve buradan da Suriye’nin Şam beldesine dönmüştür. 

Kesin bir tarihi olmamakla beraber 950-951 yılları arasın Şam’da vefat etmiştir. 

Farabi’nin özelliklerine gelecek olursak, kendisi asaletli, metanetli, dindar ve ahlaki 

nezahete sahip bir mütefekkirdi. İslami kaynaklara göre uğraştığı ilimlerde ihtisas sahibi olacak 

derecede bir liyakata sahipti. Farabi’nin en büyük imtihanı ise yalnız olmasıydı.  Bu yalnızlık 

birinci anlamıyla bir yalnızlık değildi. İlminin yüksekliğinden ve diğerlerine göre zihni 

üstünlüğünden gelen ruhi bir yalnızlıktı. Bu durumu kendisinin bir sözüyle özetlersek; ‘’ 

Zamanın ters, yarenliğin faydasız, her reisin bezgin ve her başın hasta olduğunu görünce evime 

kapanıp şerefimi kayırmayı kar bildim.’’ Düşünce ve tasvir yönünden Farabi’yi biraz daha 

açarsak, o, yaradılıştan aleme, varlık, mevcudiyet ve yaşam gibi her konuyu İslami tevhit ve 

vahdet ışığı altında görmüş ve bütün olayları öyle okumuştur. Aristo’dan ve eski yunan 

felsefesinden etkilenmiş ve bu felsefeyle zamanın anlayışını birleştirmeye ve geliştirmeye 

çalışmıştır. İki yüzden fazla eseri olan alim, bu eserlerinde birçok alana hitap edecek şekilde 

üretmiştir. Örneğin, Ahlak Kitabı, Tevhit Kitabı, Musiki Kitabı, Medinet’ül Fazıla, 

Mevcudiyetin Başlangıcı, Eflatun ve Aristo’nun Felsefeleri ve birçok eser daha.  

Farabi ilim öğrenmeye, öğretmeye, doğruya doğru ilerlemeye, birey ve toplumun 

gelişmesine çok önem vermiştir. Maddeye ve maddi olana asla tamah etmemiştir. Bu yüzden 



halk ve ileri gelenler tarafından çok sevilmiş, vefat ettiği zaman cenazesine halk yoğun ilgi 

göstermiş ve cenazesini zamanın Suriye kralının oğlu kıldırmıştır. 

FARABİ VE ŞEHİR 

“ Erdemliğ ilimden doymadım, öldüm, İlime erdem için yerleşip kondum.’’ 

Yenisey Yazıtları 

İnsanları yaradılışlarından itibaren birçok şeye ihtiyaç duyar fakat tek başına bunları 

gerçekleştiremezler. İnsanların ihtiyaçlarını giderebilmesi için bir araya gelmeleri ve bir arada 

yaşamaları gerekmektedir. İnsanlar birçok ihtiyaç için toplanırlar. Farabi’ye göre ise 

mükemmelleşme ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için bir aradadırlar ve aralarında yardımlaşarak 

birbirlerine dayanışma içinde ancak bir toplum olabilirler. Farabi’ye göre topluluklar ikiye 

ayrılır. Bunlar kâmiller ve eksiklerdir. Kamillerin aralarında bir sınıflandırma vardır ve kamiller 

üçe ayrılır. Bu ölçüt ise şöyledir; 

-Büyük ölçek; Bütün insanların içerisinde bulunduğu küresel bir toplum. 

-Orta ölçek; Yeryüzünün ayrı milletlerinin oluşturduğu bir toplum. 

-Küçük Ölçek; Bir milletin sahip olduğu ülkenin sınırları içerisinde buluna tebaa olan toplum. 

Eksik topluluklar ise; ev, mahalle, köy ve şehirlerdir. Ev hem mahallenin hem de köyün 

yapıtaşıdır ve onlara tabiidir. Mahalle ve köyde şehre tabiidir. Farabi’nin sınıflandırmasına göre 

eksik toplumlar küçük ölçekli toplumları, küçük ölçekli toplumlar orta ölçeklileri ve orta 

ölçeklilerde büyük ölçeklileri oluşturmaktadır. Başta söylediklerimizle toplulukların arasında 

bağlantı kuracak olursak, evler yardımlaşarak köy ve mahalleleri, köy ve mahalleler birbiriyle 

dayanışma içinde olarak şehirleri oluştururlar ve bu döngü kamil topluluğun en büyüğüne kadar 

bu şekilde gider. Fakat haklı olarak ölçeklerin büyüdükçe dayanışmanın zorlaşacağını 

düşünebiliriz. Şunu unutmayalım ki, alışverişte bir yardımlaşmadır. Böylelikle özetleyecek 

olursak, Farabi’ye göre topluluklar –bunu şehre göre düşünecek olursak – şehirlerin 

oluşturulmasında insanların amacı mükemmellik tatminidir. Bu mutluluğu ve saadeti getirir. 

Böylece fazıl bir şehir oluşur. Kendi deyimiyle, fazıl şehir bir vücuda benzer, bütün uzuvlar 

onu hayat devresinin sonuna kadar muhafaza etmek hususunda yardımlaşırlar. Bu benzetmeden 

yola çıkarsak, vücuttaki uzuvların benzersiz özellikler ve farklı farklı işlevleri vardır. Diğer 

uzuvlarla aynı vücudu oluştursalar da hepsinin görevi farklıdır. Ancak hâkim uzuv bu uzuvları 

yekûn tutmaktadır(aggragate). Yani şehirlerdeki yapılarda benzersiz özelliklere sahip ve farklı 

görevlerdedir. İşte bu benzersiz uzuvların bir araya gelmesi vücut gibi şehri de oluşturur. Bu da 

zanaat, sanat ve diğer uğraşlarla uğraşan kişi ve toplulukların yekûn olması demektir. Vücudun 

nasıl hâkim bir uzvu varsa şehirde de bir idari mercii olmakta ve bir hükümdar bulunmaktadır. 

Bu yönetici ise ya doğuştan ya da çoğunluğun seçimiyle riyasete uygun olur.   

Şehir yönetimi açısından baktığımızda ilk adım görüldüğü gibi riyasettir. Şehrin her 

yönden kendini kanıtlamış, birçok olumlu meziyeti olan bir reisi bulunmalıdır. Farabi’ye göre 

bu kişinin en önemli on iki özelliği vardır.  Bu özelliklerin sahibinin normal bir insan 

olamayacağını düşünürsek, ancak Allah tarafından gönderilen bir peygamber olacağı fark 



edilecektir. Farabi’ye göre şehrin ilk başkanı vahiy alan biri olmalıdır. Yani şehri bir peygamber 

kurmalıdır ve Allah’ın kurallarının olduğu bir şehir düzeni ve yönetiminin ilk adımları 

atılmalıdır. Peygamberden sonra bu özelliklerin hepsi bir insanda bulunamayacağından bir 

hükümdarda bulunması gereken altı özellik belirtmiştir. Bu özelliklerin hepsi de yönetimle 

ilgilidir. 

- Şehre hâkim olması, 

- Ondan önce şehirde yapılan işleri iyi bilmesi ve buna göre hareket etmesi, 

- İyi istihbaratları bulunması, 

- Ondan öncekilerin meşgul olamadıkları şeyler hakkında iyi hükümler vermesi, 

- Kanunları ve istekleri halka iyi aktarması, 

- Yorgunluk, üşengeçlik, bıkkınlık nedir bilmemesi.  

Eğer bu özelliklerin tamamının bulunmadığı bir durum vukuu bulunursa, bunlar 

içerisinden en fazla özelliği bir arada toplayan bir fert başkan olacaktır. Eğer hiçbiri yoksa da, 

bu altı özelliğin ayrı ayrı bulunduğu altı insan bir araya gelecek ve şehri yöneteceklerdir. 

Farabi’ye göre fazıl şehir bir hiyerarşiye sahiptir. Bu hiyerarşi toplumdan yönetimi her yere 

sirayet etmiştir. Bu durumun sebebi ise saadete kavuşmak için iradi bir paylaşım ve 

yardımlaşmanın olmasıdır. Şehrin yönetimi açısından çok önemli olan bu düzen, şehrin hem 

daha refah içerisinde yönetilmesini hem de kararların hızlı alınmasını ve kalkınma için çabuk 

ilerleme sağlar. Bu hiyerarşi ise sırasıyla şöyledir; filozoflar ve hâkim olanlar, din adamları ve 

mütercim olanlar, hesaplama ve ölçüm işiyle uğraşanlar  askerler, zenginlerdir.   

Farabi’ye göre ihtiyaçların tam olarak karşılandığı ve mutluluğunu adaletin hüküm 

sürdüğü fazıl şehrin yanında birde onla çelişkiye düşen cehaletin, fasıklığın, bedbahtlığın ve 

birçok kötü meziyetin bulunduğu şehirlerde vardır ve fazıl şehrin zıddıdır. Bu şehirler cahil 

şehir, fasık şehir, değişmiş şehir ve şaşkın şehirdir.  Cahil şehir halkı saadeti servet ve şehvet, 

itibar gibi dünyevi arzularda ararlar. Onlara göre dünyanın en kötü durumları yani 

bedbahtlıkları hastalık, fakirlik ve dünyevi lezzetlerden yoksunluk gibi zorluklardır ve ahiret 

inancının zayıf olduğu toplumlardır. Cahil şehir de kendi arasında birçok şehir oluşturmaktadır. 

Genel olarak cahil şehrin özelliklerinin ayrı ayrı ve tam zamanlı yaşanan şehirlerdir. Fasık şehre 

gelecek olursak, bu şehrin insanları aynı fazıl şehrin insanları gibi tevhidi, faal aklı ve diğer iyi 

özellikleri bilirler fakat cahil şehir gibi davranırlar ve bildikleri şeyleri uygulamaya geçmezler. 

Birde bildikleri iyi özellikleri eskiden uygulayan ve hayata geçiren şehirler vardır ki sonradan 

bu özellikleri yeni gelen jenerasyonları unutmuş ve cahilleşmiştir. Yani eskiden fazıl bir 

şehirken sonra cahil şehre dönüşmüşlerdir. Bu şehirlere de değişmiş şehir denir. Şaşkın şehirde 

ise ahiret inancı vardır fakat bu şehir hem faal akıldan hem de dini vecibelerden yoksundur 

çünkü büyük bir sapkınlık yaşamış ve yalan söylemek, aldatmak gibi kötü özellikler vukuu 

bulmuştur.   

Fazıl şehrin halkları, kendi şehirlerinin cahil şehirlerden olmaması için bilmeleri 

gereken ve kendi özelliklerini yaşatmalarını, sürdürülebilirliklerini korumalarını sağlayan bazı 



sorumlulukları vardır. Birincisi şehirlerin oluşmasında ilk sebep olan tevhidi ve Allah’ı, ve 

Allah’ın vasıflarını bilmeleri lazımdır. Faal aklı, adaleti, saadeti bilmeleri lazımdır. Doğadaki 

bütün varlıkların bir varlık tarafından yaratıldığını, tabi cisimleri ve bunların teşekküllerini 

bilmeleri lazımdır.  Aralarında kötü niyetli, düzenbaz, hırsız, sahtekâr, nefsani duygularının 

esiri olmuş insanları bulundurmamaları lazımdır. Cahil şehirde ise bunların tam tersi yani, 

adaletsizlik, kölelik, hırsızlık, dolandırma, aldatma gibi kötü huylar vardır. Fazıl bir şehirde her 

insan farklı farklı zanaatlar ile uğraşmalıdır ki, en sonunda bu zanaatlar birbirini tamamlayıp 

bütün olsun ve şehir sıkıntısız bir şekilde ihtiyacı olan her şeyi karşılayabilsin. Farabi’ye göre 

her insanın bir zanaatla uğraşmasının gerekliliği şunlardır ki, her insan her mesleği 

yapamayacağından dolayı kendi yetenek ve ehliyetine göre en isabetli mesleği seçmesi, bir işle 

uğraşan insanın o işi sürekli yaptığında kazanacağı ahenk ve o iş üzerinde ehliyeti ve 

mükemmeliyeti artırması, aynı anda iki, üç iş ile uğraşan bir insanın hiçbir işi yapamamasıdır. 

Özet olarak fazıl şehir, temel taşı tevhit ve hikmet olan, amacı mutluluk, dayanışma, 

paylaşım ve adalet olan, geleceği saadet olan şehirdir. 

İBN HALDUN KİMDİR? 

Son zamanlarda popülaritesi bir anda atan alim, fakih, her alanda engin bilgileriyle öne 

çıkan bir nevi virtüöz. İbn Haldun 1332 yılında Mayıs ayının 27. günü Tunus’ta dünyaya 

gelmiştir. Dedesi Haldun’un adıyla tanınan İbn Haldun birçok âlim ve fakihten hadis, fıkıh, 

akait, felsefe, mantık, matematik, tabiat ve fen ilimleri, tarih gibi birçok farklı alanda dersler 

almıştır. 1348 yılında bölgesel olarak yayılan bir veba salgınında ailesi ve hocalarını 

kaybetmiştir. Yaşı yirmi olduğunda Tunus iktidarında bulunan Beni Hafs hanedanlığı adına 

katip oldu. Aynı zamanda bilim medresesinde de çalışan alim siyasi sebeplerden dolayı hapse 

atıldı ve yaklaşık iki yıl hapiste kalmış ve yeni gelen yönetimle beraber hapis olunduğu yerden 

çıkan fakih yeni idarede sır katipliğine getirilmiştir. Burada ehliyeti dolayısıyla mezalim dairesi 

başkanlığına atanmıştır. 

1362 yılında çağrılması üzerine İspanya’nın Gırnata şehrine giderek burada Gırnata 

Emirinin hizmetinde çalışmıştır. Bir yıl sonra ise Castilla Kralı adına elçilik vazifesinde 

bulunmuştur. Sonra tekrar memleketine yani Tunus’a dönen İbn Haldun burada çok istediği baş 

vezirlik görevini icra etmiştir.  Sonraki süreçte ise izin alarak Afrika’da bir çok yeri dolaşmış 

ve bedeviliği incelemiştir. En sonunda İbn Seleme adındaki bir kaelye giderek orada kendini 

ilim faaliyetlerine vermiş ve en önemli eseri ve Kitabu’l İber’in ilk bölümü olan Mukaddime’yi 

bu kalede yazmıştır. Bundan sonra aynı kitabın diğer bölümlerini yazmak için kaynak toplayan 

İbn Haldun eski kaynaklarına bakmak için tekrar Tunus’un yolunu tutmuştur. Burada 

çalışmalar yapan alim aynı zamanda da insanlara dersler vermiştir. Yine doğası gereği 

siyasetten uzak duramamış ve Mısır’a gitmek zorunda kalmıştır. Mısır’da müderrislik yapan 

fakih birçok farklı konudan birçok dersler vermiştir. Medreselerde verdiği derslerle adını 

duyuran İbn Haldun zamanın devlet adamlarının dikkatini çekmiş ve kadılık görevine 

atanmıştır. Bu dönemde tam altı defa Maliki kadılığı yapmıştır.  Altı kere yapmasının nedeni 

sürekli olarak tarafsız, adaletli ve direnme gücünden dolayı haksız olanlara karşı çıkması ve 

bunlar yüzünden iftiralara ve suçlamalara maruz kalmasıdır. Bu süreçten sonra yerinde 

durmayarak Hicaz, Kudüs ve Suriye’ye gitmiştir. Suriye’ye gittiğinde orayı işgal eden 



Timurlenk ile görüşmüş, Timur onu alıkoymak istemiş fakat İbn Haldun ilim faaliyetlerine 

devam etmek için bu isteği reddetmiştir. Reddettikten sonra Kahire’ye dönen alim burada ilim 

çalışmalarına bir süre devam etmiştir ve 1406 yılında bu şehirde vefat etmiştir. 

İbn Haldun toplam dokuz kitap ve birçok çeşitli risale yazmıştır.  En önemli eseri tarih 

kitabı mahiyetinde olan Kitabu’l İber’dir. Bu kitap yedi ciltten oluşmaktadır. Bu ciltlerden 

ilkinde önsöz ve giriş bölümlerinin bulunduğu Mukaddime yer almaktadır. Mukaddime ise altı 

bölümden oluşmaktadır ve bu bölümlerin her biri insana etki eden farklı etkenlerden 

bahsetmektedir. Mukaddime’de ağırlıklı olarak işlenen konular ise tarih, sosyoloji, tarih 

sosyolojisi, hukuk sosyolojisi, tarih felsefesi ve sosyal antropolojidir. 

İBN HALDUN VE ŞEHİR 

İnsan birçok ihtiyacı olan ve bu ihtiyaçlarını tek başına görebilme yetisine sahip 

olmayan bir varlıktır. İbn Haldun’un toplum tasvirine göre insanlar toplum halinde yaşamalıdır 

ve bu zorunludur. İhtiyaçlar konusunda fakihin kendi örneğini verecek olursak; 

“Gıda malzemesinin en asgarisini, mesela birinin bir gün yaşaması için gereken buğdayı 

örnek alırsak buğdayı un haline, unu hamur haline, hamuru ekmek haline getirmek zarureti 

vardır. Bu üç işin her biri çanak, alet ve başka eşyaya muhtaçtır. Bunlar demirci, marangoz ve 

çömlekçi tarafından yapılır. İnsanın buğdayı, un ve ekmek haline getirmeksizin, taneler halinde 

yemesini farz edersek, buğdayın, taneler halinde elde edilmesi dahi bunlardan daha ağır olan 

çalışmalara, tohum halinde yere ekmeye, yetiştikten sonra hasada ve bu taneleri başaklarından 

çıkarmak üzere dövmeye ve bunların her birini ekmek haline getirmek için, gereken 

vasıtalardan daha çok birtakım aletlere ve birçok hünere muhtaçtır. Bunların hepsini veya 

bazısını vücuda getirmek tek bir adamın kudreti dâhilinde değildir.”  

İnsanın tek bir birey olarak hem işini göremeyeceği hem de kişisel gelişimini 

gerçekleştirse bile topluma bağlı olarak geliştirebileceği aşikardır. Yani insanlar toplum halinde 

bir arada yaşamalılardır. Bu durumun da tecellisi olarak hem göçebe toplumlar hem de onların 

sonraki safhası yerleşim yerleri ve şehirler meydana gelmektedir. 

İlk olarak şehir ve İbn Haldun’un toplum ve şehir tasvirlere ve fikirlere giriş olarak 

umran kavramını açmamız ve açıklamamız gerekmektedir. Umran kelime manası olarak 

‘’mamur, bayındır, inşa, içtimai insani ‘’ anlamlarına gelmektedir.  İnsanların toplum 

olabilmesi ve bir şehri inşa edebilmeleri için umrana uygun yani toplumların bir arada 

bulunabileceği bir inşa alanı, bayındır ve mamur yeri bulmaları gerekmektedir. Toplum olarak 

umrana giden yolda ilk adım bir araya gelmek ve bir arada sürekli olarak yaşamaya başlamaktır. 

Diğer bir deyişle, yerleşik hayata geçmeleri gerekmektedir. Buda ancak ilkel üretimden ileri 

safha üretime geçmekle olur. İbn Haldun’a göre üretim, toplumların hayat tarzlarını ve büyük 

yapılarını değiştirmede, gelişmede ve büyük değişiklikler yaşamada en önemli faktördür. 

Toplumlar yerleşik hayata geçmeden önce, göçebe bir hayat sürmüşler ve ilkel üretim 

yapmışlardır. İlkel üretim sadece kendi yaşamlarını sürdürebilecekleri hayvancılık ve ufak tefek 

ekimlerdir ve ileri safha üretime geçerek yerleşik bir yaşam elde etmiş ve şehirleşme yönünde 

atılan adımları hızlandırmışlardır. İbn Haldun bu düşünceye bağlı olarak, çok farklı tarzlar olan 



Bedevilik ve Şehirlilik yani Badara ve Hadara kavramları üzerinden toplum ve şehir tasvirini 

yapmaktadır. Bedevi çölde ve kırda yaşayan ve burada göçebe bir hayat sürdüren anlamına 

gelse de İbn Haldun’a göre bedevilik kültürel boyutlarıyla incelenmiştir. Yani yerleşik bir 

hayata geçse bile bir insan bedevi olabilmektedir. Bedevi toplumlar genel olarak kabile halinde 

yaşamakta ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Hüner ve zanaatlardan uzaktırlar. Zanaat ve 

hünerleri olmadığı için de alışveriş için gerekli para da yoktur. Ancak hayvancılıktan elde 

ettiklerini şehirlilere satarak para kazanmaktadırlar. İbn Haldun Afrika kıtasının birçok 

bölgesini gezmiş ve buralarda özellikle bedeviler üzerinde gözlemler ve bedevilik üzerine 

araştırmalar yapmıştır. İbn Haldun’a göre bedeviler cömert, sabırlı, cesur, fedakar ve ahlaki 

yönden daha üst seviyede insanlardır. Şehirli hayatı yani Hadara ise hadari kelimesinden gelir. 

Hadari şehir veya yerleşik alanda oturan anlamına gelir ve göçebe değillerdir. 

İbn Haldun’un hem Badara hem de Hadara tasvirleri birer umran oluşturmaktadır. 

Bedevi umran ve Hadari umran. Bedevi Umran bedevilerin yaşadıkları yerleri içine alır ve 

kültürel anlamda köylülükte buna dahildir. İbn Haldun’a göre şehir işte bunların bitiminde 

başlamaktadır. Hadari Umran ise şehirliliktir. Alime göre umran kavramında insanın üç büyük 

özelliği vardır. Birincisi, topluma tabiiyetlerinin olması, ikincisi belli bir düzene göre gelişmesi 

ve sonuncusu da zanaat ve hüner öğrenmesidir. 

Asabiyet 

Toplumların şehir oluşturmaları için bedevi yaşamdan hadari bir yaşama geçmeleri 

gerekmektedir. Bu da ancak asabiyet kavramıyla yerine getirilmektedir. Asabiyet bedevilerin 

şehirleşmesini sağlamaktadır. Kelime anlamı olarak ‘’asb” kelimesinden gelmektedir ve asb 

bağlamak demektir. Asbdan türeyen ‘’asebe’’ ise akraba anlamına gelmektedir.  Asabiyet, 

tutkunluk, bağlılık, toplumun akrabalarına aşırı düşkünlüğü ve birliktelik için büyük çaba 

anlamına gelmektedir. İbn Haldun’a göre asabiyet hem bedevilik hem de hadarilikte vardır. 

Bunlar nesep asabiyeti ve sebep asabiyetidir. Nesep asabiyeti bedevi toplumlarında söz konusu 

olandır ve anlamı kandaşı olma, aynı soyun devamı olma ve buna göre dayanışma demektir. 

Bedevi toplumlar bu yüzden kabile halindedirler ve bir kabile başka bir kabileye 

karışmamaktadır. Sebep asabiyeti ise herhangi bir akrabalık veya kan bağı olmaksızın amaç ve 

fikir ortaklığıyla kurulan asabiyettir. Bu da hadari toplumlarda vukuu bulmaktadır. 

Asabiyet toplulukları bir araya getiren ve yekün tutan en önemli kavramdır. Bu kavram 

içerisinde dayanışma, paylaşma ve yardımlaşmayı barındırmaktadır. Asabiyet şehirlerin 

kurulmasında kilit taşı rolündedir. Fakat şehirler büyüdüğünde asabiyetin akrabalık bağı ve 

dayanışma ruhu kalmayacak bunun yerine şehrin akıbetini ahlaki özelliklerin üst düzey olması 

-adalet, kardeşlik ve eşitlik- belirleyecektir. 

Şehir Tasviri 

İbn Haldun’a göre insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, güvenliklerini sağlamaları 

ve problemlerini çözmeleri için işbirliği yapmaları kaçınılmazdır. Buda yardımlaşmaya dayalı 

bir bağlılık getirmektedir. Tecelli olarak da şehirler oluşmaktadır. Özetle şehrin kuruluş amacı 

insanların huzur, güven ve istikrar olan bir hayat istekleridir. Şehir kurulması için İbn Haldun’a 

göre bazı hususlar vardır. Bunlar; 



- Gelecek olan dış saldırılara karşı güvenilir bir yapılanmanın olması. 

- Coğrafi açıdan ulaşılması zor olan bir mevkiye yapılması. 

- Kurulacak şehrin ortamının, ikliminin ve şartlarının insan sağlığına uygun olması. 

- Şehir ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakların yakında olması. 

- Şehrin üzerine kurulduğu toprakların verimli toprakları olmasıdır. 

Şehirler ilk kurulduklarında gelişmemiş yapılardır, gelişmelerindeki en önemli etken 

üretimdir. Üretim arttıkça üretim fazlası mal ortaya çıkacak ve bundan gelen kazanç ile şehir 

daha zengin olacaktır. Buda daha refah içinde bir hayat demektir. Şehirlerde üretimin olması 

içinde zanaat kollarının çeşitlenmesi ve artması gerekmektedir. Zanaat kollarından kısaca 

bahsedersek, demircilik, yazı işleri, binicilik, dokumacılık, terzilik, çiftçilik vb. İbn Haldun’a 

göre refah için halkın tüketime yönelmesi lazım gelmektedir. Halk tükettikçe doğal bir 

sirkülasyon oluşacak ve şehir gelişecektir. Aynı zamanda refah isteyen bir şehrin sanayisi üst 

seviyesinde olmalıdır. Sanat, mimari gibi alanlarda ileri düzey olması, şehrinde ileri düzeyde 

olmasını sağlayacaktır. 

Şehir yönetimi açısından baktığımızda İbn Haldun’na göre şehrin devamı için kesinlikle 

bir idari yapı şarttır. Yani şehri yöneten, idare eden bir hükümdar ve ona bağlı temsilciler 

olmalıdır. Hükümdar temsilcilerini iyi seçmelidir. Hükümdarın temsilcileri hükümdarı temsil 

ettiklerinden dolayı şehrin devamı da hem bunlara hükümdarın güvenine hem de halkın 

güvenine bağlıdır. Diğer bir yandan, adalet tahsisi için kanun koyan, çıkartan bir yapının da 

olması gerekmektedir. Genel olarak İbn Haldun şehre sosyal ve ekonomik açıdan yaklaşmıştır. 

Özetle şehir üretim koşullarına bağlı olarak ilerlemektedir.   

  



SONUÇ 

Çalışmada Farabi ve İbn Haldun’un şehir tasvirleri yer almaktadır. İki ilim adamı da 

farklı bakış açılarıyla bakmışlar ve özgün fikirler öne sürmüşlerdir. Farabi daha çok idari açıdan 

şehre bakmış ve genel olarak cami eksenli bir şehir yapılanması ve hükümdar eksenli bir 

yönetim benimsemiştir. İbn Haldun ise şehre sosyal ve ekonomik açıdan yaklaşmıştır. O süreçte 

daha ulus devletlerinde ortaya çıkmadığını, ve dünya üzerindeki çizgilerin belirlenmesinin 

dinsel olarak -yani Hristiyan, Yahudi ve Müslüman- olarak yapıldığını düşünürsek ve bu iki 

alimin şehir düşüncelerinden yola çıkarsak, genel olarak dinin o süreçte insan kararlarında ve 

gözlemlerinde -özellikle şehir yönetimi- çok büyük bir etkiye sahiptir. 

Sonuç olarak, hem Farabi’nin hem de İbn Haldun’un şehri planlama ve yönetme biçimi 

olarak İslam’ı önder olarak görmeleri ve buna göre planlamaları, aynı zamanda bu planlarda ne 

kadar ince düşünerek, mütevazi ve insan merkezli olmaları, ve esin kaynaklarının yine İslam 

olması, İslam dininin Bu çalışma, şuan şehir tasviri üzerinde çalışmakta olan öğrencilerin Farabi 

ve İbn Haldun’un Şehir tasvirlerini yansıtmaktadır. Bu tasvirler bize şehrin nasıl kurulacağını 

ve nasıl gelişeceğini yansıtmıştır. İki alimin de fikirleri birbiriyle örtüşmekte ve ortak bir şehir 

tasviri bulunmaktadır.   Medine. 
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YEREL GÜNDEM 21 ve KENT KONSEYLERİ 

Tansu GÖKSU26 

 Recep UZUNALİOĞLU27 

GİRİŞ 

21. yüzyıla girerken devletlerin içine düştüğü ekonomik ve siyasi bozukluklar 

neticesinde ülkeler yeni çözümler aramaya yönelmiştir. İmparatorlukların yıkılıp ulus devlet 

kavramının önem kazandığı bir ortamda merkezi yönetim kavramı ile birlikte yerel yönetimler 

söylemi meydana çıkmıştır. 1960’lı yılların sonlarına doğru ise artan çevresel kirlilik, yükselen 

kapitalizm ile meydana gelen yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliği dünyanın büyük 

problemleri haline gelmiştir. Diğer yandan 1970’li yıllarda çevresel sorunlar tüm dünyanın 

gündeminde daha çok yer almaya başlamıştır. Sorunlara çözüm arayan yöneticiler, çevre ile 

kalkınma arasındaki ilişkinin, sürdürülebilir kalkınma ve gelişme ile ilintili olduğunu fark 

etmişlerdir. Özellikle teknolojide yaşanan gelişmeler, insan gücünün yerini makinelerin alması 

ve insanların yönetim süreçlerine daha çok katılım göstermek istemeleri, yerel yönetim 

kavramının önemini daha da arttırmıştır. Birleşmiş Milletler’in organlarıyla birlikte dünya 

üzerindeki ülke yöneticileri yeni yollar aramaya koyulmuşlar ve bunun sonucunda düzenlenen 

konferanslar ve ortaya konan akımlar sonucu küreselleşme ile birlikte yerelleşme ve yerel 

yönetimler sahne almaya başlamıştır. 

1-) YEREL GÜNDEM 21  

Temeli 1972 yılında BM Çevre Konferansı ile atılan Yerel Gündem 21 kavramı, 1992 

Rio Konferansı ile daha sağlam temellere oturtulmuştur. Sürdürülebilir kalkınma konusunda 

yetersiz çalışmaların bulunması sonucu dünya yeni bir arayış içine girmiştir. 1992 yılında Rio 

Konferansı’nda sürdürülebilir kalkınma kavramı, tüm ülkeler tarafından ana temel olarak 

benimsenmiş ve bunun neticesinde Gündem 21 Eylem Planı, BM taraf olan ülkelerce 

onaylanmıştır (Emrealp, 2005: 13). 

Sürdürülebilir gelişme kavramı küresel uzlaşma ve politik anlaşmaların en üst 

düzeydeki ifadesi olarak literatürde yer almış bir tanımdır. 

Yerel Gündem kavramı, uluslararası ve ulusların kendi içerisindeki eşitsizliklere, 

gitgide artan açlık, yoksulluk, hastalık ve cehalete dikkat çekmek istemektedir. Ülkeler bu 

sıkıntılı sorunları iş birliği içerisinde halletmek adına daha düzgün işleyen bir sistem ve daha 

adil bir düzen için küresel işbirliği içerisinde olmayı hedeflemektedirler (Atvur, 2009: 232; 

Emrealp, 2005: 13).  

Sürdürülebilir kalkınma kavramını yerel düzeyde işler hale getiren Yerel Gündem 21 

kavramı, gösterdiği yerel yönetişim yönelimiyle dünyada ve ülkemizde önemli bir noktaya 

temas etmektedir. Yerel Gündem 21, çözmesi gereken sorunlar önceliğine, yerel sürdürülebilir 

kalkınma sorunlarını yerleştirmiştir. Bu sorunlara, kısa zaman içerisinde değil, zamana yayarak, 
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sorunların köklerine inerek bir çözüm modeli sunmayı amaçlamaktadır (Emrealp, 2005: 19). 

Yerel Gündem 21 kavramı, toplumdaki tüm paydaşların yaşadıkları kentler için kendi kent 

ajandalarını ve gündemleri oluşturmaları adına önem arz etmektedir. Ancak tüm bu temeller 

hazırlanırken Yerel Gündem 21 içerisinde, Gündem 21 konusunun kendisini kabul ettirmesi 

çok kolay olmamıştır. Rio Konferansı öncesinde düzenlenen toplantılarda, Birleşmiş Milletler 

tarafından düzenlenen hazırlık toplantılarında, önde gelen ulusların ve çok uluslu sivil toplum 

örgütü temsilcileri konferans içeriğine karşı çıkmış ve Yerel Gündem 21 konusunun toplantı 

dışı görüşülmesini talep etmiştir. Ancak Rio yakınlarında bulunan Curitiba kentinde toplanan 

yerel ve uluslararası toplumların temsilcilerinin yoğun eylemleri ve uygulamış oldukları presler 

sonunda Yerel Gündem 21 konusu, konferansta son düzenlemeler yapılırken içerikte kendisine 

yer bulmuştur. Bu noktada toplumsal ferasetin doğru yönde kullanıldığı zaman ne kadar etkin 

bir güce sahip olduğunu çok iyi bir şekilde gözlemliyoruz.  Tarihe Curitiba Bildirgesi olarak 

geçen metnin temel olarak hazırlanan 28. Bölümünde, halka en yakın yönetim merkezi olarak 

bahsedilen yerel yönetimler, kalkınma için bir mihenk taşıdır ve sürdürülebilir kalkınma 

konusunda güçlü bir hedef olarak ortaya çıkmaktadır.  Bu noktada ortaya konan ana hedef, yerel 

yönetimlerden beklenen, uygulanmış olduğu bölgede gerek yerel gerek genel olarak halkla 

birlikte katılımcı bir demokrasi uygulaması başlatmaları ve bu konuda birbirleriyle iletişim 

halinde bulunmalarıdır (Karakuzulu, 2009: 401-402). 

Curitiba Bildirgesi ile birlikte Rio Konferansı, çoğulcu yerel yönetim uygulamalarını 

Birleşmiş Milletler ve hükümetler ile birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarına tam olarak kabul 

ettiremese de sürdürülebilir kalkınma ve gelişme konusunda farkındalık yaratmıştır. Gündem 

21 konusu, konferansta zorla gündeme alınmasının ardından, konferansın en önemli eylem 

planı haline gelmiştir. Özellikle hedeflemiş olduğu sürdürülebilir kalkınma ve gelişme 

uygulamaları toplumlar açısından çok dikkat ve önemle incelenmektedir. Tüm dünyanın 

problemi olan insani gelişmişlik endeksinin yükseltilmesi, toplumsal refahın arttırılması, daha 

iyi bir çevrenin gelecek kuşaklara bırakılması Gündem 21’in en önem verdiği konular 

arasındadır (Atvur, 2009: 232). 

Yerel Gündem 21 konusu uluslarüstü bir konu olarak ele alındığından, uygulama alanı 

olarak tüm dünyada geniş yer bulmaktadır. Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin kendi aralarında 

düzenlemiş olduğu çeşitli çalıştay ve konferanslar ile uygulamanın nasıl daha iyi şekilde 

uygulanacağı noktasında evrensel konu başlıkları oluşturulmuştur. Bu başlıkları özetlersek 4 

ana maddede toparlayabiliriz. Bunlar: 

 Sosyal ve Ekonomik Boyutlar 

 

 Kalkınma İçin Kaynakların Korunması ve Yönetimi 

 

 Temel Grupların Rollerinin Geliştirilmesi 

 



 Uygulama Araçları’dır (Karakuzulu, 2015: 402). 

 

Kentlerin sürdürülebilir geleceğe katılabilmeleri ve tarihlerini belleklerinde canlı tutup 

kent yaşayanlarına aktarabilmeleri adına Yerel Gündem 21 süreci, özünde uzun vadeli bir 

çalışma özelliği taşımaktadır. Bu uzun vadeli süreçte yapılacakların kimler tarafından 

yapılacağı sorusu da önemli hale gelmektedir. Kentin geleceğine kimlerin karar vereceği, 

toplumsal mutabakatın nasıl sağlanacağı gibi sorularla uzun vadede yerelleşme olgusunun 

altyapısını kurmayı hedeflemektedir (http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa, 2018). 

Türkiye’nin yerel gündem ile tanışması 1996 yılında düzenlenen Habitat 2 İnsan 

Yerleşimleri Konferansı ile olmuştur. Daha sonrasında 1997 yılı içerisinde düzenlenen, 

“Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Teşviki ve Geliştirilmesi Projesi” Yerel Gündem 21’in 

tanınması adına önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu projenin uygulanmasının en 

önemli denetleyicisi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olmuştur. Uluslararası Yerel 

Yönetimler Birliği ve Birleşmiş Milletler’in desteği ile ilk olarak 9 kenti kapsayan bu projeye 

zamanla alınan olumlu geri dönüşlerin ardından, kent sayısı 23’e yükseltilmiştir (Batat, 2010: 

46; Atvur, 2009: 234). 

Projenin giderek daha fazla ilgi uyandırması ve başarıyla uygulanması üzerine, BMKP, 

ikinci aşamaya da destek vermiştir. Bakanlar Kurulu’nun da benimsemesinden sonra, ikinci 

aşama, 2000 yılı Ocak ayında başlamış ve proje dokümanı 22 Ocak 2001 tarih ve 24295 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yine, İçişleri Bakanlığı bünyesinde de bu projeye destek 

verilmiştir (Atvur, 2009: 234). 

 

2-) KENT KONSEYLERİ 

Kent konseyleri, sürdürülebilir kalkınmanın ortaya koymuş olduğu katılımcı yönetimin 

bir eseri olarak ortaya çıkmıştır. Yerel Gündem 21 uygulamalarının bir meyvesi olan Kent 

Konseyleri, yerel halkın yönetime katılım göstermesi açısından çok fazla önem arz etmektedir. 

Ülkemizde Yerel Gündem 21 konusunun tanınmaya başlaması, daha öncesinde bahsedildiği 

gibi 1996 yılında düzenlenen Habitat Konferansı ile olmuştur. Dünyada gittikçe önem kazanan 

bu uygulamalar sonucunda ülkemiz ile BMKP arasında 1997 yılı başlangıçlı olarak arka arkaya 

3 kez sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme sonrası sağlanan yaklaşık 2 milyon dolarlık hibe, 60’a 

yakın yerel yönetim birimimizde, uygulamaların finansmanı adına kullanılmıştır. Bu proje 1999 

yılında tamamlanmıştır. Başarılı olan bu uygulamaya Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

ikinci kez destek vermek istemiştir. 2000 yılının Ocak ayı içerisinde T.C. Bakanlar Kurulu’nun 

da bunu benimsemesinin ardından projenin ikinci aşaması olan  “Türkiye'de Yerel Gündem 

21'lerin Uygulanması” süreci başlamıştır. Yerel Gündem uygulamalarının ülkemizde bu kadar 

başarıya ulaşmasının temel sebeplerinden biri, katılımcı demokrasinin ülkemizde geniş bir yer 

tutmasına bağlanmaktadır. Bu gelişmeler sonucunda Türkiye Yerel Gündem Uygulamaları 

2002 yılında Johannesburg’ta yapılan değerlendirme toplantısında, en iyi uygulama seçilmiştir.  



2005 yılı Mart ayı içerisinde düzenlenen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'na göre, 

yerel meclisler olarak adlandırabileceğimiz “kent konseyleri” artık genel sorunların yerel 

çerçevede tartışılıp kararlaştırılabileceği bir yer olarak bir şekilde Türkiye’de uygulanmaya 

başlandı. Kent konseyleri kavramı 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile yasal statüye kavuşmuş 

ve ülkemizde uygulanma alanı bulmuştur. Yapıları ve çalışma yöntemleri bir kentten diğerine 

farklılık göstermekle birlikte, kent konseylerinin genel (ve belki de en önemli) işlevi, kentteki 

tüm “paydaşları” bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan bir “ortak akıl” oluşturulmasını 

sağlamasıdır. Belediye, köy, il özel idareleri ortak problemlerini (çevre, doğa, altyapı, su, 

kanalizasyon ve benzeri kültürel faaliyetleri olabilir) daha verimli, daha ekonomik, daha hızlı 

giderebilme açısından, kendi aralarında birlik kurabilme hususu Bakanlar Kurulu’na tabidir 

(Atvur, 2009: 234;  Karakuzulu, 2015: 403). 

Kent konseylerinin ülkemizdeki tarihsel sürecine baktığımızda, ilk defa kent konseyleri 

arasında bilgi ve tecrübe aktarımı amacıyla Tükiye Kent Konseyleri Bilgi ve Deneyim 

Toplantısı 13 Şubat 2010 tarihinde Bursa’nın ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Toplantı 

katılımcısı 93 kent konseyi tarafından, ortak karar alarak bir iş birliği çalışma grubu kurulması 

ve bu grupları yönetmek adına Bursa, Yalova, Kocaeli, Gaziantep, Denizli, Batman, Ordu, 

Giresun, Edirne, Afyon, Çanakkale, Manisa ve Karabük illeri öncü seçilmiştir. Kent konseyleri 

iletişim ağı oluşturmak için Yalova Kent Konseyi’nin sorumluluğunda bir ağ üzerinden en kısa 

zamanda sistemin kurulması ve tüm kent konseylerine açılması kararlaştırılmıştır (Karakuzulu, 

2015:403). 

Yerel Gündem 21 Uygulamaları ülkemiz için uygulanmaya başladığında dikkat çeken 

nokta, her kent için geçerli bir modelden ziyade her bir şehrin farklılıkları ve özellikleri göz 

önünde bulundurularak oluşturulan birden fazla modelin olmasıdır. 

Aşağıdaki çizelgede Türkiye’de oluşturulan il ve ilçe bazında kent konseyleri listesi 

verilmiştir. Tabloya bakıldığında İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli’nin, sahip oldukları kent 

konseyleri sayısında ilk sıralarda bulunduğu görülmektedir. 

KATILIMCI KENT 

KONSEYLERİ 

KATILIMCI KENT 

KONSEYLERİ 

KATILIMCI KENT 

KONSEYLERİ 

Adıyaman Kent Konseyi Denizli Kent Konseyi Malatya Kent Konseyi 

Afyonkarahisar Kent 

Konseyi 

Düzce-Akçakoca Kent 

Konseyi 

Manisa Kent Konseyi 

Ankara Çankaya Kent 

Konseyi 

Edirne Kent Konseyi Mardin-Kızıltepe Kent 

Konseyi 

Aydın-Kuşadası Kent 

Konseyi 

Eskişehir Kent Konseyi Nevşehir- Kaymaklı Kent 

Konseyi 

Balıkesir Bandırma Kent 

Konseyi 

Gaziantep Kent Konseyi Nevşehir- Mustafapaşa 

Kent Konseyi 



Balıkesir- Gönen Kent 

Konseyi 

Giresun Kent Konseyi Ordu Kent Konseyi 

Balıkesir- Susurluk Kent 

Konseyi 

İstanbul-Bağcılar Kent 

Konseyi 

Rize Kent Konseyi 

Batman Kent Konseyi İstanbul-Silivri Kent 

Konseyi 

Sakarya Kent Konseyi 

Bilecik Kent Konseyi İstanbul-Zeytinburnu Kent 

Konseyi 

Sinop Kent Konseyi 

Bolu Kent Konseyi İzmir-Balçova Kent 

Konseyi 

Trabzon Kent Konseyi 

Çanakkale Kent Konseyi İzmir Bornova Kent 

Konseyi 

Van Kent Konseyi 

Çanakkale Biga Kent 

Konseyi 

İzmir-Ödemiş Kent 

Konseyi 

Yalova Kent Konseyi 

Çankırı Kent Konseyi İzmir-Seferihisar Kent 

Konseyi 

Zonguldak Kent Konseyi 

Çorum Kent Konseyi Karabük Kent Konseyi  

Batman Kent Konseyi Karaman Kent Konseyi  

Bilecik Kent Konseyi Kars Kent Konseyi  

Bolu Kent Konseyi Kastamonu Kent Konseyi  

Burdur Kent Konseyi Kocaeli Kent Konseyi  

Bursa Kent Konseyi Kocaeli-Gölcük Kent 

Konseyi 

 

Bursa Gemlik Kent 

Konseyi 

Kocaeli-Kartepe Kent 

Konseyi 

 

Bursa Gürsu Kent Konseyi Kütahya Kent Konseyi  

Çizelge 2.Türkiye’de Kent Konseyine Sahip Yerleşmeler (Karakuzulu, 2015:404) 

Kent yönetiminde demokratik anlamda çoğulcu bir yönetim esasının belirlenmesi kent 

konseylerinin nihai amacıdır. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesinde kent konseylerinin birtakım 

görevleri yerine getirmesi beklenmektedir.  

Bu görevler 2006 tarih ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği 6. maddede şu şekilde 

belirlenmiştir:  



Kent konseyinin görevleri; 

             a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve 

ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının 

benimsenmesini sağlamak, 

             b) Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın 

hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, 

             c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve 

izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak, 

             ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü 

geliştirmek, 

             d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve 

geliştirmek, 

             e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 

             f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye 

duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, 

             g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, 

             ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini 

arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, 

             h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin 

uygulanmasına katkıda bulunmak, 

             ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye 

gönderilmesini sağlamaktır. 

 

Yerel Gündem 21 sürecindeki kentlerin eylem planlamasının belkemiğini oluşturan 

katılımcı süreçler, her kentin kendine özgü koşullarının, değerlerinin ve önceliklerinin 

sergilendiği yapılar ve yöntemlerle yürütülmektedir. Bununla birlikte kentlerdeki 

uygulamalarda birçok ortak yön olduğu görülmektedir (İçişleri Bakanlığı, 2006). 

Kent konseyleri tek başına tek bir meclisten oluşmayıp, alt meclisleri olarak mahalle 

grupları, kadın ve gençlik meclisleri, engelli meclisleri ve daha birçok çeşitli platform ve 

topluluktan meydan gelmektedir (Atvur, 2009: 235). 

Kent konseyleri, yönetim mekanizmalarını bir arada buluşturan ortak akıl görevi 

görmektedir. Kentten kente farklılık gösteren konsey yapıları kendi anayasaları olan tüzüklerine 

uygun olarak hareket etmektedir. Kentin yaşadığı ve yaşayacağı muhtemel sorunların çözüme 



kavuşturulması adına çözüm önerilerinin sunulduğu yerel demokratik alanlardır (Karakuzulu 

2015: 405). 

SONUÇ 

1992 Rio de Janerio Konferansı ile oluşturulan Yerel Gündem 21, katılımcı ve çoğulcu 

demokrasiler adına önemli bir adım olmuştur. Sürdürülebilir kalkınma, yereli güçlendirmek, 

yerel yönetişimi daha etkin çalıştırabilmek adına Yerel Gündem 21 Uygulamaları dünyanın 

dört bir yanında uygulamaya konmaktadır. Özellikle Birleşmiş Milletler’in konuyla alakalı 

gerekli altyapıların hazırlanması konusunda yönlendirici bir mekanizma görevi üstlenmesi 

uygulamanın önemini daha da arttırmaktadır. Küreselleşmenin olumsuz etkileri ile birlikte 

önemi daha da artan yerelleşme olgusuyla başlayan bu süreç ülkemizde de geniş çalışma alanı 

bulmuştur. Yerel Gündem 21 süreci sonunda ortaya çıkan kent konseyleri, yerel yönetimlere 

yardımcı olmak görevini üstlenmektedir. Kent konseylerinin oluşturduğu çalışma grupları, 

kadın ve gençlik meclisleri, belediyecilik açısından da geniş önem arz etmektedir.  Aynı 

zamanda yerelde denetim mekanizması rolünü de üstlenen kent konseyleri, politikaların doğru 

uygulanması konusunda büyük önem teşkil etmektedir. 
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Resmî kayıtlarda 1 Ocak 1921 olarak yazmakla birlikte 12 Eylül 1920 tarihinde 

Antalya’da doğan Turgut Cansever, ilkokulu Ankara Keçiören ve sonra Bursa Muradiye Hisar 

İlkokulu’nda, liseyi Galatasaray Lisesi’nde, üniversiteyi ise Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 

Mimarlık Bölümü’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde 1949 yılında 

doktorasını tamamladı; 1960 yılında doçentlik tezini hazırladı. Özellikle Bursa’daki çocukluk 

yılları ve İstanbul’daki tecrübeleri, düşünce sisteminin ve mimari tavrının gelişiminde önemli 

rol oynadı.29 

Kendi tespitlerine göre ataları 300-350 yıl kadar önce Orta Asya’dan gelip Edirne 

civarına yerleşmişler. Dedesi Şeyh Ali Efendi, 1812’de vefat eden Mehmet Türâbî Efendi’nin 

İstanbul Kasımpaşa’da kurmuş olduğu Kâdirî Türâbî Baba Tekkesi’nin son şeyhidir ve aynı 

zamanda Bâbıâli’de yüksek memurdur. Babası Türk Ocağı’nın “gizli” kurucularından tıbbiyeli 

Hasan Ferit (Cansever) Bey’dir.30 Turgut Cansever’in deyişiyle gayet sert yapılı; fakat özel 

ilişkilerinde son derece yumuşak olan Hasan Ferit Bey, tıbbiyeyi bitirdikten sonra Sina 

Cephesi’nde Hilâl-i Ahmer Hastanesi başhekimliği yapmıştır. Liseyi bitirdikten sonra ressam 

olma kararını babasına açıklayan Turgut Cansever, babasının sert itirazıyla karşılaşmış ve bu 

itirazdan sonra mimarlık eğitimi almaya yönelmiştir. Babasının mizacı, sosyal ilişkileri, arkadaş 

meclisi ve kütüphanesinin Cansever’in zihniyet dünyasının şekillenmesinde önemli bir yeri 

olduğu aşikârdır. Mesela, Elmalılı M. Hamdi Yazır 1931’de ilk baskısı yapılan Kur’an tefsirini 

Hasan Ferit Bey’e hediye etmiştir. Bu vesile ile tefsirin birinci cildini henüz 16-17 yaşlarında 

okuma fırsatı bulan Cansever için, böyle bir kütüphanenin önemi büyüktür. Annesi ise Filibe’de 

müderris olan Mehmed Efendi’nin kızı ve kız öğretmen okulunun ilk mezunlarından Hatice 

Saime Hanım’dır. Annesi ile babasını Kudüs’te birbiriyle tanıştıran ise annesinin hocası Halide 

Edip Adıvar’dır.31 

Babası vasıtasıyla Elmalılı M. Hamdi Yazır, Neyzen Emin Dede, Ahmet Avni Konuk, 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Asaf Halet Çelebi ile tanışmış ve onların sohbet halkasında 

bulunmuştur. Ayrıca tarih, edebiyat ve resim alanlarındaki hocaları Cansever’in zihin 

dünyasının inşasında etkili olmuştur. Bunlar tarih hocası Cavit Baysun, divan edebiyatı zevkini 

aldığı Muvaffak Benderli, orta üçüncü sınıfta resim hocası olan Ali Karsal’dır. Galatasaray 

Lisesi’nde resim dersi aldığı Neyzen Halil Dikmen, Mazhar Şevket İpşiroğlu, Sedat Hakkı 

Eldem ve daha birçokları ile aynı meclislerde bulunması; mimarlığın yanı sıra resim, divan 

edebiyatı ve musiki sahalarında da derinleşmesini sağlamıştır. Yakın arkadaşları olan önemli 

Türk ressamları Cihat Burak ve Avni Abraş ise çevresindeki tartışma ve “meşk” dostlarıdır. 

Lise yıllarında resim yapmakta ve ney üflemektedir. Özellikle resme başlama aşamasında 

Halide Edip’in yeğeninin kocası olan Ressam Sami Boyer, Galatasaray Lisesi’nin resim hocası 

Halil Dikmen ve daha sonra Mazhar Şevket’le karşılaşmalarının rolü büyüktür. Mimarlığa dair 
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hayat hikâyesinden kısa kısa bahseden Cansever, mimari hassasiyetlerini oluştururken 

birbirinden farklı alanlarda çeşitli okumalar yaptığına, bunun yanı sıra Halil Dikmen ve Mazhar 

Şevket İpşiroğlu gibi isimlerden ders almanın etkisine de dikkat çekmiştir. 

Babasının ressam olma isteğine karşı çıkışı üzerine girdiği mimarlık sınavını kazanmış 

ve Sedat Hakkı Eldem’in yapı derslerini ve proje atölyesini ilgiyle takip etmiştir. Akademi’nin 

son senesinde Sedat Hakkı Eldem’in daveti üzerine, mimarlıkla ilgili bazı toplantılara onunla 

birlikte katılmış; mimar Muhiddin Güven’in bir projesinde desinatör olarak çalışmıştır. 

Mimarlar Derneği’ne uğramaya başlamış ve Türkiye mimarlarının örgütlenme çalışmalarına 

yakından tanıklık etmiş, daha sonra bu çalışmaların aktörlerinden biri olmuştur. 

1946’da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nin Yüksek Mimarlık Bölümü’nden mezun 

olduktan sonra Sedat Hakkı Eldem’in teklifiyle asistanı olmuş, onun Yapı, Türk Evi, Türk 

Bahçeleri kitaplarının hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. O sıralarda İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi dekanı olan Mazhar Şevket İpşiroğlu’nun yönlendirmesiyle meşhur sanat 

tarihçisi Ernst Diez’in derslerini takip eder. İlk dersini 1944’te dinlediği Ernst Diez’in, Alman 

Araştırma Enstitüsü’nde Ars Islamica dergisinde rastladığı üç makalesini32 üç ay boyunca 

mütalaa eder ve bunun üzerine Diez’le doktora yapmaya karar verir. Selçuk ve Osmanlı 

Mimarisinde Üslup Gelişmeleri: Türk Sütun Başlıkları konusunda İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde doktora yapar. Uğur Tanyeli’nin tespitiyle 

Türkiye’de sanat tarihi doktorası yapmış tek mimar odur. Bu tespiti bir adım ileriye taşıyan 

Faruk Deniz, bu tezin Türkiye’de yapılmış ilk sanat tarihi doktorası olduğunu söyler.33 1950-

1951 yıllarında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyeliği yapan Cansever, 1960 

yılında Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Walter Gropius, Alvar Aalto ve Mies van der Rohe 

gibi çağdaş mimarlığın beş önemli şahsiyetini incelediği Modern Mimarinin Temel Meseleleri 

adlı teziyle doçent olur.34 Öte yandan 1940’ların sonunda, bu ülkede bir daha on yıllar boyunca 

yinelenemeyecek bir şey yapar: Tanınmayacak kadar tahrip olmuş bir 18. yüzyıl konut yapısı 

olan Sadullah Paşa Yalısı’nı yoktan var edercesine restore eder.  

Daha sonraki yıllarda Turgut Cansever bir taraftan mimari projeler üretmekte, diğer 

tarafta hükümetlere ve belediyelere hizmet vermektedir. Bu yıllarda Marmara Bölgesi Planlama 

Teşkilatı Başkanlığı’nı ve İstanbul Belediyesi Planlama Müdürlüğü’nü yürütür ve ODTÜ 

Mimarlık Fakültesi’nde iki yarıyıl diploma projesi yöneticiliği yapar. 1974’te İmar ve İskân 

Bakanlığı danışmanlığı, 1974-75’te ise İstanbul Metropol Planlama Dairesi Başkanlığı 

görevlerinde bulunur. 1974-77 yıllarında Avrupa Konseyi Türk delegasyonu üyesidir. 1975-80 

yılları arasında İstanbul Belediyesi’nde danışmanlık görevi yapar. Özellikle 1972-79 yılları 

arasında, daha çok İstanbul için çalışır ve yeniden işlevlendirme, yayalaştırma ve düzenleme 
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çalışmalarına yoğunlaşır. 1983’te Mekke Üniversitesi’nde eğitim programı hazırlayan kurumun 

danışmanı olur. Cansever, her biri uzman ekipler tarafından yürütülen büyük çaplı 4 adet şehir 

ve bölge planlama çalışması içinde bulunmuştur. Marmara Bölge Planlama Çalışması’nda 

yönetici İstanbul Metropolitan Planlama Çalışmaları’nda başkan Ege Bölgesel Planlama 

Çalışması’nda ise yönetici olarak görev yapmış, 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce 

depreminden sonra yapılan Yenişehirler Projesi’ni üstlenmiştir. 

Turgut Cansever’in bir mimar olarak meşhur olması 1990’lı yıllarda başlamıştır. Mimari 

projeleri yoluyla dünyada tanınır olması ise 1980’li yıllardadır. Cansever, Bodrum’daki 

Ertegün Evi ve Ankara’daki Türk Tarih Kurumu Binası ile uluslararası Ağa Han Mimarlık 

Ödülleri’ni kazanmıştır. Dünyadaki ve Türkiye’deki zamansal ve niteliksel tanınırlık farkından 

hareketle onun mimari projeleri, düşünce dünyası ve algılanma biçimi üzerine yorumlar sağlıklı 

olabilir. Ancak her şeyden önce mimari yapıtları ve yazılı eserlerinin dökümü yapılmalıdır. 

Kısaca, Cansever’in “İnsanın dünyadaki esas vazifesi dünyayı güzelleştirmektir” hadisinden 

yola çıktığı söylenebilir. Mimarlık kariyerini kuşku ve inanç ekseninde, nihai amacın dünyayı 

güzelleştirmek olduğuna yönelik derin bir bağ ile ifade edilebilir… 

Ödülleri Uluslararası Ödüller  

Türk Tarih Kurumu Binası, Ankara 

Ahmet Ertegün Evi ve Demir Tatil Köyü, Bodrum  

Ulusal Ödüller Mimarlar Odası  Mimar Sinan Büyük Ödülü, 1992 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, 2005 

Kitapları  

Osmanlı ve Selçuklu Mimarisinde Sütun Başlıkları, Doktora Tezi,  1949  (Yayınlanmamıştır) 

Modern Mimarinin Sorunları,  Doçentlik Tezi,  1960 

Düşünceler ve Mimari,  T.T.K. Basımevi, 1981 

Şehir ve Mimari,  1992 

Ev ve Şehir,  1994 

Kubbeyi Yere Koymamak,   1997 

İstanbul'u Anlamak,  1998 

Mimar Sinan, Albaraka Türk Kültür Yayınları, 2005 



 

 

"Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmâl ederseniz; ihmâl ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz 

şehri tahrip eder..." 

Turgut Cansever 

 

“KUBBEYİ YERE KOYMAMAK”  

ESER ÖZETİ 



“Mimarın görevi dünyayı güzelleştirmektir. ” 

“Bugün inşaatların %80’ini mimar olmayanlar inşa ediyor, sonuç ortada…” 

Bilge Mimar Turgut Cansever 

 

Turgut Cansever’in “Kubbeyi Yere Koymamak” isimli eseri, dört bölüm ve yirmi sekiz 

farklı söyleşiden oluşan bir çalışmadır. Bu çalışmayı oluşturan söyleşilerin kimi, yayın hayatına 

hali hazırda devam eden dergi ve gazetelerde yayınlanmış oldukları için ulaşılabilir haldedir. 

Ancak kimi söyleşiler ise (yayından kaldırılmış) internet üzerinden erişimi mümkün olmayan 

nadide yazınlardır. Hazırlanmakta olan bu özet çalışmanın içeriği, eserdeki her bir makalenin 

özünden bahsedilerek oluşturulmaktadır.  

Eser, “Mimaride Aşkın Çözümleme” başlıklı ilk bölümün yanı sıra “Osmanlı 

Çözümlemesinden Postmodernizme”, “Ev’den Konuta”  ve “Habitat ve Şehir” olmak üzere 

4 farklı bölümden oluşmaktadır. Söyleşilerde insanlığın evrensel oluşum süreci ile mahalli 

çerçevenin nasıl uzlaştırılabileceğini tartışan Cansever; evrenselliğin, beraberinde arzu ettiği 

bazı normları, standartları ve davranış biçimlerini de getirdiğinden bahseder. Öyle ki, insan ve 

mekân arasındaki ilişkinin zaman perspektifinde nasıl anlam kazandığını, aslında mimaride 

zaman kavramının kendisini nasıl yeniden oluşturduğunu gözlenmektedir. Cansever bu 

noktadaki düşüncelerini şöyle ifade etmiştir; “Bir yapı 30 sene de yaşıyor, birkaç yüz sene de. 

Ama en kısa ömürlü yapıyı da, 30 sene yaşayacak yapıyı da dünyada bir yere koyduğunuz 

zaman, 5 sene sonra onun yanına ikinci bir yapı yerleştirdiğinizde, birinci yapı ikinci yapıyı 

belirliyor; mesafesiyle, duruşuyla, etkenliğiyle, özellikleriyle…” Yani yapıların (birkaç yüzyıl 

içerisinde yok olsalar dahi), yapıldıkları o ilk anın ruhunu kendisinden sonra inşa edilenlerde 

yaşattığı söylenmektedir. Öte yandan mimari eserlerde kimi standartların, benzer kültürlerde ve 

müşterek biçimlerde olduğu da gözlenmektedir.  

Dünya üzerindeki çeşitli şehirleşme biçimleri incelendiğinde, kimi bölgelerde (Pekin 

gibi) siyasi ve dini yaklaşımların şehirleşme üzerindeki etkisine dikkat çekilmektedir. Bunun 

yanı sıra Cansever, yakın dönem mimarisinde peyda olan “yap-sat” mantığındaki (Amerika 

gibi) katalog mimarlarının da kimi standartlarının olduğuna değinerek, inançlarla aktüel 

zaruretler arasında bilinçli bağların olmadığını belirtmiştir. Üretilen standartların da bir ruhu 

olması gerektiğini iddia eden, kültürel anlamda da bu ruhu koruyacak şekilde çalışmalar yapan 

bazı mimarların (Mies van der Rohe)  çalışmalarına da değinen Cansever, ruhu istismar eden 

yapıların varlığından bahsetmektedir. Örneğin, Chicago’nun iklim koşullarına uygun inşa 

edilen bir yapının, ertesi yıllarda Stockholm, İstanbul, Hindistan gibi bölgelerde taklit edilmesi; 

analizden uzak ve ruhlarından yoksun bir kentleşmenin ön hazırlığı gibidir. 

Türkiye’de bir meslek olarak icra edilen mimarlığın ve mimarlar arasındaki anlayış 

farklılıklarına da değinen Cansever, Osmanlı dönemi Anadolu’daki yapılar ve eski İstanbul 

siluetinin ana fikrini; “Konutlar için esas mesele, komşuluk münasebetlerini doğru düzenlemek, 

iyi bir mimari ifadeyi, yapının şehirle ilişkisinde şehre katkıda bulunacak bir mimari çözümü 

ortaya koymaktı” şeklinde ifade etmiştir. Çalışmada yer alan söyleşilerden birinde mimarlığa 



dair hayat hikâyesinden kısa kısa bahseden Cansever, mimari hassasiyetlerini oluştururken 

birbirinden farklı alanlarda çeşitli okumalar yaptığına, bunun yanı sıra Halil Dikmen ve Mazhar 

Şevket İpşiroğlu gibi isimlerden ders almanın etkisine de dikkat çekmiştir.  

Mimari düşüncesini temellendiren İslam felsefesinde geçen “Her şey zıddıyla kaimdir” 

tabiri üzerinden, geçmiş ile gelecek zıddını bir araya getirerek, sorunlara kalıcı bir bütünlük 

içerisinde çözüm bulunabileceğinin üzerinde durulmuştur. Cansever, kendi mimari 

yaklaşımından bahsederken, iki sorumluluğunun bir arada olduğunun altını çizerek; “Biri 

geçmiş tecrübeye saygı ve onun öğretilerine aktüel şartlar içerisinde nasıl çözümler 

getireceğime bakmak, buradan itibaren de gündeme getirilecek çözümün gelecek karşısında 

sorumluluk payı olduğunu unutmamaktır” şeklinde özetlemiştir. Türkiye’de ve dünyada önemli 

çalışmaları bulunan mimarlar, mimari eserler ve mimari yaklaşımlar üzerine duran Cansever, 

söyleşilerinde çoğunlukla sanat ve mimari arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. Son yıllarda 

özellikle artan tiyatro, sinema ve seyir sanatlarındaki artışın, elitler tarafından adeta bir kitlesel 

eğitim ve peşinden sürükleme amacı taşıdığına dikkat çeken Cansever, özellikle Amerikan 

sinema sektöründe yer alan filmlerdeki baskın Hristiyanlık motifleri üzerinden örnekler 

vermiştir. Bu örneklerle, seyir sanatları üzerinden dünya geneline yayılan benzeşme(kültürel 

özümleme) hareketinin, bilinçsiz toplumları telkin altında bıraktığı gerçeğini gözler önüne 

sermiştir. Bu bağlamda İslam Mimarisinin günümüzdeki durumunu açıklarken, öte yandan 

gelecekteki projelerde bu mimari kültürün resmedilmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir. 

“Esasında İslam inancında mekân ve zaman kategorileri -Allah haricinde- her şeyi 

taşıyan, birbirine bağlı iki temel kategoridir. Dolayısıyla hareket de çok önemli bir 

faktör. Hareket esnasında varlığın fark edilmesi esas. Varlığın Rönesans’ta olduğu gibi, 

bir noktadan bakıp o noktadan görülen yüzü ile tamamen anlaşılacağı hususundaki 

kanaate tam karşı bir kanaat. Var olan her şeyin hareket eden göz tarafından bütün 

veçheleriyle görülerek idrak edilebileceği inancı var.”  

Turgut Cansever bu sözleriyle Rönesans’ın sanatçı/birey perspektifiyle olan ilişkisinin; 

bireyi ve egoyu nasıl etkilediğini, İslam’ın ferdi manipüle edecek sanat anlayışına olan olumsuz 

bakışını, insanın iştirak etmediği bir gelişmenin aslında sanat olmadığı/olamayacağı gibi 

konuları özenle açıklamıştır. Bir mimardan çok, düşünce adamı olan Cansever’in 

fikirleri/önerileri sadece mimarları değil tüm dünya insanlarını ilgilendirmektedir. Rönesans 

insanlarının, gerçeği olduğu gibi yansıtmaktan uzak olan, hatta “anı dondurarak ve anın mutlak 

doğruyu gösterdiğine dayanarak” ürettikleri eserlerin ruhsuz yanılgılar olduğu ifade edilmiştir. 

Bir eserin idrak edilebilir olması için, her yönüyle incelenmesinin ve anlamaya çalışılmasının 

zaruri bir ihtiyaç olduğunun da altı çizilmiştir. 

İslam’ın evrensel değerler sistemine bütünüyle hâkim olan Osmanlı toplumunun mimari 

yapısından ise hassasiyetle bahsedilmiştir. Osmanlı Devleti’ne dair oluşum ve gelişim süreci 

incelendiğinde; Türk göçebe kültürü, Arap göçebe kültürü ve İslam hareketli kültürün 

birleşmesi/karşılaşması ile oluşan ancak çok daha yavaş ve çok daha planlı gelişen bir 

devletleşme sürecinden geçildiği söylenmiştir. Osmanlı’da dini sembollerin yapılaşmasını bile 

“Tamamen kalıcı olduğuna inandıkları ideolojinin sembolleri dahi o kadar kalıcı değil” 

diyerek özetleyen Cansever, Osmanlı mimarisindeki Türk kültürü öğeleri üzerinden oluşturulan 



“transandantal çözümleme” kavramı üzerinde de hassasiyetle durmuştur. Öyle ki, Mimariye 

yansıyan felsefi temellerin, dinin ön gördüğü sınırlar ve hassasiyetler özelinde geliştirildiğini 

ifade eden Cansever, bu genel felsefe sayesinde her köşesi önemli bir idrakin ve duyarlılığın 

yansıması olan bir şehir hayatının varlığından bahsetmektedir.  

Otağ kültüründen betonarme bloklarla örülü ucube kentlere geçişi ise, bireyin 

bilinçaltından gelen “kudret ve kibri” ön plana çıkarmak tavrı ile ilişkilendirmiştir. Mimar, 

toplumsal değerleri ve kültürü ön plana çıkaran yapıtlar ile şehir kültürü oluşturma gayesi 

yerine, kendisini öne çıkarmak düşüncesinin hâkim olduğu bir güdüleme ile yapılar inşa edince 

şehirlerin kargaşa alanlarına dönüştüğü tespiti yapılmaktadır. Zira daha gösterişli yapılar, daha 

şaşırtıcı biçimler, benzersiz yapılar oluşturma gayesi; insani değerlere önem veren bir kültür 

yerine daha satılabilir ve daha kâr getiren yapılar sayesinde bir kültürel kirlilik alanı 

oluşturmaktadır. Cansever, estetik açıdan zayıf olan bu tarz yapıların nasıl ortaya çıktığına dair 

yöneltilen soruya; “Öyle bir şey yapayım ki, yaptıktan sonra da benim başka bir iş almama 

imkân versin diye düşünen mimarlar” şeklinde verdiği cevapla, aslında işin mimari kısmının 

ikinci plana atıldığını, yapılan eserin bir vasıta haline geldiğini ifade etmektedir. Burada 

mimarın mimarlıktan beklentisini de tartışmaya açan Cansever;  Mimarın, mimarlığı iş olarak 

mı icra ettiği yoksa kendisini bir sanatı icra eden bir sanatçı olarak mı ifade etmesi gerekliliğini 

irdeler. 

"Cansever Hoca, kaynağını çok aradığı bir hadis-i şerife dayanarak sanatın asıl 

vazifesinin dünyayı güzelleştirmek olduğunu söyler, estetiğini ve mimarî felsefesini bu 

görüşe dayandırırdı. İçinde mutlu bir hayat sürebileceğimiz güzel dünyanın, avutucu 

eğlencelerle değil, şehirleri ve konutları insanın "eşref-i mahlûkat" olduğu göz önüne 

alınarak yeniden inşa etmek suretiyle kurulabileceğine inanmıştı. Meskenin insanları 

sadece yağmur ve soğuktan koruyan barınaklar olarak görüldüğü, insanın güzel bir 

dünyada yaşama ve çevresinin oluşmasına katılma hakkı ve sorumluluğu kabul 

edilmediği sürece, Cansever Hoca'ya göre, asıl manâsında beşerî ve güzel bir çevre 

meydana getirmek mümkün değildi."35   

Osmanlı Devrinde inşa edilen yapılarda tahta kullanılmasının faydalarından 

bahsedilirken, tahtanın betona göre mevcut malzemenin tekrar kullanılabilirliği, yapının 

değişiminin ve ekleme çıkarma işlemlerinde göstereceği kolaylıktan bahsedilerek tahta 

yapıların avantajlarından da bahsedilmiştir. Bununla birlikte, Osmanlı Mimarisinin yanı sıra 

dünyadan örnekler verilmiş, Japonya’daki evlerin %95’inin tek katlı ahşap olduğu bilgisi de bu 

minvalde dipnot olarak düşülmüştür. Söyleşi boyunca genel anlamda, evrensel-yerel çerçeve 

arasındaki uzlaşmayı, kültür temelli yapılaşmadan, Osmanlı Mimarisinde yer alan kültürel 

motiflerden, Tezyinat36  ve Tezyinîlik37  sorunundan, bunun yanı sıra her geçen gün 

değişen/gelişen salt kar odaklı mimariden bahsedilmiştir.  

                                                           
35 Beşir Ayvazoğlu, “Dünyayı Güzelleştirmek”, Timaş Yayınları,  2.Baskı,  İstanbul, 2016. 
36 Osmanlıca sözlük anlamında ise hem bezeme hem de süsleme kavramları karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bir 
objeyi ya da bir yapıyı güzel göstermek için yapılan şekiller olarak da değerlendirilmektedir. (Erişim: 1 Kasım 
2018) http://tezyinat.com.tr/tezyinat-nedir/  
37 Dekoratif, süslü ve süsleyicilik 

http://tezyinat.com.tr/tezyinat-nedir/


Tüm bu bilgiler ışığında İslam düşünürleri tarafından, (Âdem ve Havva hikâyesi 

üzerinden değinilen “beşerin insana dönüşmesi” ve eşref-i mahlûkat olarak tasvir edilen) 

yaratılanların en mükemmeli olan insanın çevresine nasıl böyle zarar verdiğini görmek kendi 

içinde ironi barındıran bir durumdur. Dünya kentlerindeki tüm şehir kargaşalarına rağmen, 

bilinçli insanların yavaş ve sabırlı hareket ederek güzel bir dünya inşa edebileceklerine ve 

Türkiye’nin bu konut sorunu karşısında örnek teşkil edebileceğine olan inancından bahseden 

Cansever, bunun yanı sıra kendisinin inşa ettiği yapılarda “bilinci biçimler dünyasına yansıtma 

gayesi” ile çabaladığının da altını çizmektedir. 

 İnançların mimari üzerindeki etkisini incelerken; Hristiyanlıkta yer alan “Adem ve 

Havva’nın günahı neticesinde bir ceza olarak dünyaya yollanılması ve bu yüzden dünya 

hayatının günah sayılması” algısının, mimaride taş ağırlıklı bir yapılaşma sürecini de 

beraberinde getirdiği görülmektedir. Maddi dünya ile inançlar arasındaki çatışmanın sembolik 

ve bir hayli ironik bir mimari tezahürü de beraberinde getirdiğini söylemek mümkündür. Öte 

yandan İslam düşüncesinde, bireyin dünyaya gönderiliş algısı daha farklı yorumlanmaktadır. 

Örneğin, “dünyada sunulan her nimetten insanın yararlanma hakkı vardır inancı ile Allah her 

ne yaptıysa/nasip ettiyse güzel olduğu içindir” yaklaşımları; İslam inancını da bu güzellikleri 

muhafaza ve fark etme noktasında bir görevli güç kılar.  

Bu bilgiler ışığında, şehirleşme kavramındaki algı farklılığımızın başlangıcını, Fransız 

mimarisinin taklidi olan dev binalar vücuda getirerek başlattığımızı söylemek mümkündür. Zira 

yeni binalar inşa ederek şehirlerimizi güzelleştireceğimiz zannına kapıldığımız da söylenebilir. 

Öyle ki Cansever hoca bu zannın bize getirdiği zararı şu şekilde ifade ediyor; “Bu yanlış zanla 

şehirlerimizin tarihi ve insani boyutunu ve ilahi emrin icabına uygun şehir içi yapılar arası 

hiyerarşiyi tahrip ederek şehirlerimizi yıkıp yeniden inşa etmeye başladık.” Yine 1991 yılında 

verdiği bir mülakatta “Dünyada çevresini Türkiye kadar kötü tahrip eden başka pek az ülke 

var” tespitinde bulunmuştur. Ayrıca bu noktadaki fikirlerini, çalışmada yer alan farklı 

söyleşilerde “bölümde büyük şehirlerde oluşan nüfus kalabalığının çözümünün yerleşimi 

merkezin dışına dağıtmak ve insanları Anadolu’ya yönlendirecek sanayinin sağlanması 

gerektiği” tezi ile savunmayı sürdürür. 

 Mimarinin mahalli olması noktasında da özgün bir yaklaşımı olduğundan bahseden 

Cansever, İlahi bir irade ışığında maddi yapılarla biyo-sosyal ihtiyaçlar arasında bir uyum 

mekanizmasının zorunluluğundan bahseder. Bir yapının, bulunduğu bölgelere göre, o yöreye 

has bir hammaddeden yapılması gerektiğinin altını çizer ve “sıcağın olduğu bölgede sıcaktan, 

soğuğun olduğu bölgede soğuktan koruyacak” nitelikte özgün mahalli çözümlemeler üretilmesi 

gerektiğini söyler.  



 
Şekil 1: Demir Evleri/Bodrum Muğla 

Örneğin, Bodrum’da inşa ettiği Demir Evleri üzerine yöneltilen sorulara karşın, inşa 

ettikleri bu yapıların bir bütün olarak tasarlandığını ifade eden Cansever, 

fonksiyonların/ihtiyaçların değişmesiyle birlikte eklemeler ve çıkarmalar yapmaya müsait, 

farklı amaçlarla değişik zamanlarda da kullanılabilir ve yaşanabilir bir mahalle dokusu 

oluşturmayı arzu ettiklerinin altını çizmiştir. Demir Evleri Projesini yaparken, Osmanlı 

dönemindeki konut sahibi olma ve mal sahipleri ile olan ilişkilerden şu şekilde bahsetmiştir; 

“Osmanlı’da mülk sahibi kalkıp, burada üç katlı ev istiyorum demiyordu, toplumca kabul 

edilmiş belli başlı standartlar vardı, günümüzde ise herkesin evini bir kişi çiziyor ve ‘sen şurada 

oturacaksın’ diyor.”  

Toplumsal manada estetik kavramının, inancımızdan ayrı bir olgu olarak 

benimsenemeyeceğinden bahseden Cansever, sanatın estetik alanının mı yoksa ahlak alanının 

mı konusu olduğunu tartışmaya açar.  Estetik kavramını inancın bütünlüğü ile bağdaştırır ve bu 

noktada ortaya çıkan fikir ayrılıklarını “Ya inancımız çok yanlıştır yahut inancımızla onun 

arasındaki bütünlüğü hissetmiyoruz demektir” sözleriyle reddeder. Mimari estetiğe sahip 

yapıların yanı sıra, kültürümüzde hassasiyetle yaklaşılan toplumsal değerlerin önemine de 

değinilmiştir. Öyle ki, İslamiyet ile müşerref olan bu tarz bir toplumun kurduğu bina kümeleri 

sisteminde; Komşuluk Hukuku, Sokaktan bakınca güzel görünme, Çocuğun oynadığı yeri ev 

halkının görmesi vs. bütün özelliklerin de yer alması gereklilik olarak görülmüştür. Çok katlı 

yapılanmaların bu ruha nasıl zarar verdiğinin altını çizen Cansever, “Hiçbir gecekondu, 

yaptığımız apartmanlar kadar şehrimizi çirkinleştirmiyor” diyerek, zihnindeki kent yapısını 

ortaya koymuştur. 



Günümüzde geliştirilen mimari tarzın, geçmişindeki kültür birikimini bile isteye yok 

ettiği ve bu yok oluşun ise aslında bir kimliğin ortadan kalkmasına benzediği belirtilmiştir. Bu 

kavramları gelecek nesillere karşı işlenmiş suçlar olarak gören Cansever, daha yüksek binalar 

yapmayı teknolojik yetenekleri geliştirmekle aslında adeta teknolojinin ilahlaştırılmasıyla 

ilişkilendirmiştir. Dünya tarihindeki bu güç savaşı örneklerini özetlerken, günümüzdeki yüksek 

katlı ve ihtişamlı bina inşa etme kaygısını ise “Firavun Zihniyeti” olarak adlandırmaktadır. 

Mimarların eline geçen her malzemeyi bütünlüğe aykırı, amaçtan kopuk ve güzellikten uzak 

yığınlar halinde kullandığını; böylece tarihin kendisinin ve tarih bilincinin oldukça zarar 

gördüğünü belirtmiştir. 

Ancak standartlar ruhunun Türkiye’de yeniden gündeme gelebileceğine dair daima 

umutlu olduğunu söyleyen Turgut Cansever; “Standartlar ruhu edebiyatımızda, şiirimizde, 

musikimizde, mimarimizde, adabımızda, zevkimizde vardı. Biz bunları farklı kültürlerin 

etkisinde kalarak kaybedince her şeyi kaybettik. Bu ruhun dayanakları halkımızın inançlarında 

yatmaktadır” diyerek dikkat çekmiştir. Lamartine Osmanlı dünyasını gezerken, yazılarında 

mimariye ve güzelliklere olan hayranlığını kaleme almıştır, ancak aradan geçen 50 yılın 

ardından Tanzimat döneminde Avrupa’ya gönderilen Ziya Paşa’nın ise tam tersi Avrupa 

mimarisine ve dokusuna övgüler dizdiği görülmüştür. Bu bağlamda aristokrasiden, sömürüden 

ve sömürü ürünleri olan şato mimarisinden uzak Osmanlı’nın mimari başarısını kendi 

toplumunun idrak edemediği görülmektedir. Yani günümüzdeki gelişmeleri de referans alacak 

olursak kültürüyle ve kendisiyle barışamamış bu toplumun, Tanzimat’tan beri süre gelen 

kültürel ve mimari tahribatının halen devam ettiğini söylemek mümkündür. 

İnsanın yaşadığı toplumun ve çevrenin şuurunda olarak, yegane gayesinin “dünyayı 

güzelleştirmek, bu güzel dünyanın tadını alarak yaşamak, güzelliklere katkı sağlayarak 

yaşamak” olması gerektiğinin üzerinde durulmuştur. 90’lı yıllarda yaptığı tespitlerde, son 30 

yıldır Türkiye’de bir kültürel kirlenme hadisesinin oluştuğunu söyleyen Cansever, gelecekteki 

30 yıl için ise endişelerinin olduğunu belirterek, en kısa vadede İslam kültür ve mimarisini 

yaşatan bir özüne dönme hareketinin başlaması gerektiğini belirmiştir. İnsanın ürettiği 

eserlerin, inanç ve düşünce kalıplarına göre şekillendiğini belirten Cansever, bu ikili arasındaki 

ilişkiyi “birbirinden katiyen ayrılamayan bir bağ/bir bütünlük” olarak nitelemiştir. 

Bütün bu kaos öngörüleri arasında, kendisine yöneltilen “Şehirleşmeye dair Çözüm 

Önerileri” ne ise, öncelikli olarak özeleştiri yapılmasıyla başlanacağını belirtmiştir. Geçmişte 

yapılan hatalı proje ve çalışmaların yeniden daha israfa sürükleyecek şekilde uygulanmaması 

adına, şehirleşme hakkında herkesin bilgilendirilmesi gerekliliğini savunmuştur. Mevcut 

şehirleri daha da büyütmeden, şehrin içindeki yapıların yeniden düzenlenmesi yöntemiyle hem 

birkaç metropolün vücuda getirilebileceğini hem de sosyal ve kültürel anlamda estetik şehirler 

kurulabileceğinden bahsetmiştir. Öte yandan dünya üzerindeki hemen hemen her milletin 

toprağı adeta bir “talan kültürü” ile çıkar aracı haline getirmesinden bahseden Cansever, gelen 

her neslin daha kirletilmiş bir dünya ile karşılaştığı çıkarımında bulunmuştur. Türkiye özelinde, 

bu durumdan olan rahatsızlığını ise; “Mimari bilincin oluşmadığı bir ortamda İslam 

medeniyetinden söz etmek ve her ferdin mimari bir bilince sahip olması, İslami bir mimari 

çevrenin oluşturulması imkansızdır” sözleriyle ifade eder. 



İslamiyet’te yer alan mütevazilik ve tasarruf hali ilişkisine değinen Cansever, mabetlerin 

yapımında dahi kullanılan ihtişamlı malzemelere eleştiriler yöneltmiştir. Kale mimarisinde 

kullanılan savaş ölçekli malzemelerin, cami inşaatlarında kullanılmasını “insan ölçekli 

mimariden uzaklaşma” şeklinde tanımlamıştır. Minarelerin dahi ille de yüksek -en yüksek ve 

hatta daha da yüksek- yapılmaya çalışılmasını / yapılma yarışını ise “yüksekliği put haline 

getirmek” şeklinde ifade eden Cansever, “Bu gizli bir putperestliktir” demiştir. 

Eserin son bölümünde ise, Kentin korunması ve toplumların daha yaşanabilir bir çevre 

oluşturması gerekliliğinden bahsederken, kırsal alanla kentsel alanda yaşam şartlarında dengeli 

bir dağılım olması gerektiği açıklanmıştır. Dünyayı güzelleştirmekle mükellef olan bireyin, 

kentin gelişmesi ve yaşanabilir olması noktasında nitel değişimler yapması gerektiği üzerine 

durulmuştur. Toplumun bu ülkede doğru şehirler kurabilmesi için, gerekli çalışmalara katılımı 

esas olmalıdır. Devletin bu noktada yöneticiden ziyade yönlendirici ve bilgilendirici bir 

mekanizma olması gerektiği belirtilmiştir. Dünya’da yapılan tüm çalışmalar, çok katlı yapılarda 

yaşayan insanların psikolojik olarak her geçen gün daha kötüye gittiğini açıklamaktadır. 

Dolayısıyla Cansever, bireyin tabiatına uygun olacak şekilde, ihtişamdan uzak ve insan ölçekli 

olabilmesi adına bir veya iki katlı konutlar inşa edilerek işe başlanabileceğini ve bu çalışmaların 

yapılması noktasında da gerekli bürokratik desteklerin verilmesi gerektiğini söyleyerek 

sözlerini sonlandırmıştır.  

  Özetle, Cansever eserin genelinde yapmış olduğu tüm yorumları ve önerileri, 

Türkiye’de yapılan çeşitli mimari eserlerle örneklemiştir. Edirne’den Bursa’ya, İstanbul’dan 

Muğla’ya kadar; bu şehirlerin tarihi dinamikleri üzerinden nasıl geliştiği ve ne süreçlerden 

geçtiğinden tutun da, günümüzde inşa edilen yapıların kentsel kimliğe uygunluğu tartışmalarına 

kadar ve hatta bu bölgelerde hangi iklime uygun nasıl bir şehirleşme olması gerekliliğine dahi 

değinmiştir.  

 

  



 

 

 

 

“Şimdiki çevreye bakınca insanın eşref-i mahlûkat olduğunu düşünmek bir hayli güçleşiyor.” 

Turgut Cansever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“KUBBEYİ YERE KOYMAMAK”  

ESER DEĞERLENDİRME YAZINI 



“Ne kadar yoksul olursa olsun, güzel bir dünyada yaşamak hakkına sahiptir insan.” 

Bilge Mimar Turgut Cansever 

Mimari alan; estetiği, güzelliği insana en kolay şekilde gösterebilecek yollardan 

birisidir. Bireyler yaşadıkları şehirde/mekânda bir güzellik görmek ümidindedir. Bireylerin 

mimarlardan beklentisi ise yapılan parkların, inşa edilen binaların  veya eğitim kurumlarının 

sıradan bir yapıdan daha fazlası olmasıdır… 

Turgut Cansever’in “Bilge mimar” lafzı ile anılması ise, mimari tarihimiz açısından 

önemli bir isim olduğunun adeta bir ispatıdır. Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinin en özgün ve 

muhalif duruşuna sahip mimarlarından biri olan Turgut Cansever yalnızca bir mimar değil; aynı 

zamanda önemli bir düşünce adamıdır. Çalışmada incelemiş olduğumuz “Kubbeyi Yere 

Koymamak” adlı eseri, Turgut Cansever’in farklı zamanlarda farklı yerlerde yayınlanmış 

mülakat ve söyleşilerinin derlenmesiyle oluşmuştur. Eserin derleyicisi Mustafa Armağan’ın 

tabiriyle Kubbeyi Yere Koymamak, Cansever’in diğer kitaplarında ele aldığı temel konulara 

giriş mahiyetindeki konuşmalarından teşekkül etmektedir. Cansever bu eserinde, düşüncelerini 

savunurken Osmanlı’yı birçok konuda örnek göstermektedir. Öte yandan ancak ve ancak, soru 

sormanın/doğru sorular sorabilmenin insanları ileriye taşıyabileceğine inandığını ifade eden 

Cansever, Ernest Diez’in Art İslamica isimli eserindeki yazılarını okuduktan sonra “İnsanın 

yaptığının tutarlı olması gerekiyorsa, neyi yapmak doğrudur ve bunun özünde ne olmalıdır?” 

sorularına yanıt arayarak, bir kariyer planı inşa etmiştir. Şehirleşme kavramından, komşuluk 

ilişkilerine; mukayeseli olarak gökdelenlerin şehir siluetine verdiği zararlardan gecekondulara 

kadar birçok konudaki fikirleri bu çalışmada görülmektedir. Bu değerlendirme yazısında, 

eserde geçen ifadeler üzerinden kimi kesitler alıntılayarak bazı noktalara değinmeyi arzu 

ediyoruz. 

İlk baskısı 1997’de yapılan “Kubbeyi Yere Koymamak” isimli eser, 2016 yılında 

yapılan 8. baskıyla okuyucularıyla buluşmuştur. Turgut Cansever’in 1970’lerden günümüze 

kadar kendisiyle yapılan röportajlardan oluşan bu eser, tamamı dört bölüme yayılan 28 farklı 

söyleşinin derlenmesiyle oluşturulmuş 400 sayfalık kitaptır. Eserinde Osmanlı mimarisinin 

örnek bir mimari olduğunu savunan Cansever, şehir hayatının değişen mimariyle de bozulduğu 

savını çeşitli örnekler üzerinden açıklamaya gayret etmiştir. Cansever, mimari anlamdaki bu 

bozuluşumuzu, “20. asır başında -bu temayül bizde çok acı bir şekilde Tanzimat’tan sonra 

gelişti- yeni binalar yaparak, Fransız taklidi dev binalar vücuda getirerek şehirlerimizi 

güzelleştireceğimiz zannına kapıldık. Bu yanlış zanla şehirlerimizin tarihi ve insani boyutunu 

ve ilahi emrin icabına uygun şehir içi yapılar arası hiyerarşiyi tahrip ederek şehirlerimizi yıkıp 

yeniden inşa etmeye başladık” diye aktarıyor. 

Sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan mimarinin insan tabiatından ne denli uzak 

olduğuna değinen Turgut Cansever, bu gelişmelerin adeta bir felaketi de beraberinde getirdiğini 

söylemiştir. Sanayi kentlerine başlayan göçlerle birlikte, yayılma ve daha da konut inşa etme 

gayesi dolayısıyla yeşil alanların yok edildiğinin altı çizilmiştir. Dönemin siyasi figürleri 

tarafından durumun ciddiyetinin geç anlaşılması ve uygun politikaların üretilmemesi sonucu, 

ülke genelinde topoğrafyaya aykırı bir yapılaşmanın oluştuğu çıkarımı yapılmaktadır. 

Konutların birbirinin mahremine zarar verecek kadar yakın olmasının doğurduğu sorunlara da 



vurgu yapan Cansever, “Bizim gecekondu oluşumumuz son derece etkili. Gecekonduları güzel 

yapan faktör de komşuyu rahatsız etmemektir” diyor. Bu noktada, kentsel dokuyu bozduğu 

iddia edilerek büyük eleştiriler toplayan gecekondu yapılaşmasını kısmen de olsa doğru bulan 

Cansever; Gecekondulaşma oluşumundaki kültürel öğeler ile Osmanlı evlerinin kalıp ve tarzı 

arasında ortak paydalar olduğunu öne sürmüştür. 

Öte yandan, kitaptaki birçok söyleşisinde, mahalle kültürü ve komşuluk ilişkilerinin 

bireyin iç dünyası için nasıl bir anlam taşıdığına değinen Cansever, bir ülkede mimarinin 

mahvedilmesinin başlangıcı olarak mahallelerin lağvedilmesini referans almaktadır. Örnek 

olarak ise Arnavutluk’tan bahseden Cansever, Osmanlı Mahalle Teşkilatlanmasının yok 

olmaması sayesinde, Arnavutluk mimarisinin korunduğunu belirtmiştir. Günümüz şehirleşme 

şekillerini bu örnek üzerinden değerlendirdiğimizde, özellikle –İstanbul’da sur dışı olarak 

isimlendirilen alanlarda- mahalle kültürünün sona erdiği/zayıfladığı alanların geleneksel 

mimariden uzak olan toplu konutlar ve site bölgelerinde olduğunu görmekteyiz. Aslında 

kitaptaki söyleşilerin tarihlerine bakıldığında, günümüzde yaşanan bu kentsel kıyım 

başlamadan önce ilgili uyarıların yapıldığını, işinin ehli olan bir ismin aslında ne kadar öngörülü 

olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz.  

Üzülerek belirtmek gerekiyor ki, kitabın ilk baskısını yaptığı yıl olan 1970’lerden 

bugüne, mevzu bahis alanda gözle görülür bir aşama kaydedebilmiş değiliz. Hatta halen estetik 

kaygının güdülmediği, çıkar odaklı şehirleşme projelerinin devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. 

Cansever, işin maddî boyutlarını düşünenlerin varlığından dolayı sanatsal yönünün ihmâl 

edildiğini belirtmişti, öyle ki bu tespite günümüzde insan hayatını dahi tehlikeye atacak nitelikte 

çıkar odaklı bir yöne gittiği yorumu da eklenebilir . 

Modernleşme kavramını heybetli yapılar / çok katlı betonarme yapılaşma olarak 

algılayan mimarların, aslında Avrupai bir taklitçilikle hareket ettiği yorumu da yapılabilir. Zira 

günümüz mimari kültüründe bu yapılaşma tarzını savunanların, Amerika’da yapılan çalışmaları 

göz ardı ettiğini söyleyebiliriz. Yapılan çalışmalarda, bireylerin çok katlı yapılarda kendilerini 

daha yalnız hissettiklerine dair veriler elde edilen veriler, yatay yapılaşmanın gerekliliğini 

ortaya koyar.  

“Dünyada çevresini Türkiye kadar kötü tahrip eden başka pek az ülke var” tespitinde 

bulunan sanatçı, tahribatın sebebini ise iki şeye bağlıyor; “Ya inancımız çok yanlıştır yahut 

inancımızla onun arasındaki bütünlüğü bilmiyoruz demektir.” Bu sözlerin üzerine, yazarın 

kitaptaki tespitlerinin yanı sıra, çeşitli anıları üzerinden de şehirciliğe karşı bakış açısını 

derinlemesine görmek fırsatına erişmekteyiz. 

Bir konuşmasında aktardığı üzere, 1943 yılında “Şehircilik” dersine girdiği çok 

meşhur bir Alman Hoca, Ord. Prof. Dr. Gustav OELSNER38, “Bana söyleyin, 

Türkiye’de ne yapmalı?” şeklinde sınıfa bir soru yöneltmiş, her öğrenciden 

gelen farklı yanıtlar karşısında “Bilemediniz, ben söyleyeyim” diyerek “Türkiye 

dua etmeli ama ne için biliyor musunuz? Belediyelerin kasalarında mevcut 
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bulunan imar planlarını uygulayacak yöneticiler çıkmasın diye. Eğer çıkarsa 

Türkiye birkaç asır belini doğrultamayacaktır.” şeklinde yanıtlamıştır.  

Tüm bu kavramlar etrafında, geçmişten günümüze şehirde gerçekleşen değişimler göz 

önüne alındığında; İmar planları ve yapımı öngörülen yapılarda, mimari estetik hususunun ne 

kadar önem atfettiği bahsi üzerine kesin bir yorum yapılamamaktadır. Öyle ki günümüz 

İstanbul’unda bazı beldelerdeki imar planları ve ortaya çıkan birimler incelendiğinde aslında 

bahsedilen mimari estetik kavramının hiçe sayıldığını söylemek mümkündür. Cansever’in bu 

anısı, aslında söyleşilerinde geçen tüm eleştirilere destek sayılabilecek niteliktedir. Türkiye’de 

Yerel Yönetimler alanında görev yapan üst düzey yöneticilerin meslekleri ve almış olduğu 

eğitimlere bakıldığında, kentin sosyolojisini, kültürel birikimini ya da estetiğini anlamak 

muhtevasından oldukça uzak bir çizgi görüyoruz.39 Zira yöneticilerin büyük ölçüde mekanik 

bölümlerde almış oldukları maddeyi odak noktasına koyan ve maneviyatı arka planda bırakan 

ekolün etkilerini günümüz kentleşmesinde oldukça net örneklerle görebilmekteyiz. Bireyin 

ruhuna huzur vermekten ziyade, büyüklüğü ve yığın mimarisi olarak adlandırılabilecek 

görüntüsüyle görüntü kirliliği oluşturan yapılara “Ataşehir – Palladium AVM” örneğini 

gösterebiliriz. Özellikle bu alışveriş merkezinin mimarisinin, çalışmanın genelinde bahsi geçen 

“mimarların kudret ve kibir ortaya koyan büyük ihtişam yarışına” bir örnek teşkil ettiğini 

görmekteyiz. Bulunduğu semt sınırları içerisinde her ne kadar modern mimari yapılar var olsa 

da –hatta kimi yapıların inşası devam etse de-, bu tarz bir yapının gerek çevre ilçelerin gerekse 

de İstanbul’un mimari siluetiyle pek bağdaştığı söylenemez. 

 
Resim:2  Palladium Alışveriş Merkezi ve İş Hanı / Ataşehir - İSTANBUL 
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Turgut Cansever'i her şeyden önce bir moralist40 olarak adlandırabiliriz. Mimariye karşı 

yaklaşımının duyarlılık temelli olduğundan yola çıkarak, "varlığa müdahale hakkı" gibi bir 

sorunsalda düğümlendiğini düşünmekteyim. O, “İnsan, kendisini çevreleyen ve nihayetinde bir 

parçası olduğu varlık alemine müdahalede bulunmayı ne zaman, nasıl ve hangi ölçülerde hak 

eder?” sorunsalı üzerinden değerlendirmelerle Mimari’nin varlığa müdahalesini irdeler. Turgut 

Cansever, "işler görülsün" algısıyla ve adeta kibirle yükselmiş kaprisli tasarımlarla varlığa 

müdahalede bulunmayı ahlaken büyük bir insafsızlık ve vicdansızlık olarak görüyor. İslam 

medeniyeti de dahil bir çok medeniyetin bir dönem ruhunu yansıttığı bu topraklarda, mekanın 

ruhuna aykırı mimariyi eleştiriyor.  

İnsan, varlığın ya da dünyanın sahibi değildir. Varlığın sahibi Allah'tır. 

Dolayısıyla varlığa müdahalede fanilik (geçicilik) duygusu ve bilinci, varlığı 

haris ve mülkiyetçi duygularla sahiplenmeyi men eder; müdahalenin 

ölçülendirilmesinin yolunu açar. İnsan, varlığa müdahaleyi bir "emanet alma" 

duygusu içinde kişiselleştirmekten çıkarmalıdır. 

"Eserde, eserin asli sahibine hürmet" fikri üzerinden mekanın tasarlanması, islam 

kültürünün ana odağını da bize sunmaktadır. Cansever’in sıklıkla başvurduğu kaynağın İbn-i 

Arabi'nin Füsus'ül Hikem'i olduğunu da düşününce; varlığa müdahale demek olan mekan inşası 

meselesini daha net idrak edebiliriz. Cansever, Allah-Kainat ve İnsan arasındaki bağları 

bütünleştirerek merkeze almış, bu bağlar arasındaki ilişkiyi de gözeten kritik bir perspektifte 

düşüncelerini ifade etmiştir. Mimari estetik fikrinin gelişimini; eşref-i mahlukatın, Allah'ın 

"Cemal-i Mutlak" lafzını idrak etmesiyle mümkün olabileceğine dayandıran Cansever, estetiğin 

bir bütün olarak her yönüyle ele alınması ve derinleştirilmesi gerektiğini anlatmıştır. İşte tüm 

tüm bu açıklamalar, dönüp dolaşıp “Dünyayı Güzelleştirmek” kavramının etrafında örülmüştür. 

Cansever’in Rönesans mimarisini ele aldığı yorumlarında, bu tarzın adeta bir tür 

"firavunlaşma" olduğunu ve bir nevi "şirk koşmaya" dönüştüğü tespitini günümüzdeki 

yapılarda da tüm çıplaklığıyla görebiliyoruz. Abartılı ölçeklerde ve hatta insan ölçeğinden uzak 

inşa edilen yapıların, ya da gösterişli süslemelerin güzellikten kopuşu temsil ettiği söylenebilir. 

Mekanın da bir şahsiyeti olduğunu ve bu şahsiyete uygun sadelikte bir mimariyi şiar edinen 

Osmanlı mimarisi üzerinden örneklerle günümüz şehirlerinin asıl dokusuna kavuşabileceğinin 

altını çizer. 

Öte yandan bu eser vesilesiyle Turgut Cansever’in hayata geçirdiği çalışmalar ve 

yapıları incelediğimiz zaman yalnızca 14 proje aldığını görüyoruz. Fikirlerini açıklamaktan 

çekinmeyen bilge mimarın, dönemin hem akademik hem de siyasi çevrelerince “Osmanlıcı”/ 

“İslamcı” yaftalarıyla dışlanması dolayısıyla çalışmaları bu şekilde sınırlı bir alanda kaldı. Her 

ne kadar kıymetli ödüllerle onurlandırılsa dahi, şiar edindiği şekilde bir değişimi hayata 

geçirememesi belki de en rahatsız edici olan gerçeklerden biridir. Bu kötü giden yapılaşmanın 

bir gün değişeceği ve gelişeceği yönündeki umudunu hiç yitirmeyen Cansever’in, tüm aykırı 

tutumlara karşı dahi inancını hep sağlam tutmuş olduğunu anlıyoruz. Bunun yanı sıra bu 

eserdeki düşüncelerini okudukça, günümüz mimarisiyle kıyasa gidiyor ve her geçen gün bu 
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“İslam Kültüründe ideal şehirleşme” olgusunun, bizim mimarimiz için bir ütopya olarak 

göründüğü yorumuna varıyoruz. 

Cansever’in söyleşiler boyunca bahsettiği tüm kentleri, ilgili şehrin tarihinde bilinen ilk 

yerleşim serüveninden itibaren günümüze kadar getirmesi sayesinde, kültürel argümanların 

şehirlerin oluşmasındaki önemini de kavramış oluyoruz. Aslında dünya üzerindeki her 

medeniyet ya da her milletin yerleşik hayata geçerken ve şehirler inşa ederken benzer 

motivasyonları olsa da farklı tarzları olduğunu gözlemliyoruz. Batılı devletlerdeki “şehir 

meydanlarıı/places” mimarisinin oluşum sürecinde sosyolojik ve teolojik sebepler olduğunu 

iddia edebilirken, bir yandan bu iddianın Doğu’daki denkliğinin ise “İslam mimarisinde şehir 

merkezlerinin ibadethaneler etrafında oluştuğu”  örneğiyle görmekteyiz. Ya da gerçekleşen 

savaşların, fetihlerin ve göç hareketlerinin bir şehrin kültürel kimliğinin oluşmasındaki rolünün 

nasıl etkin olduğunu özellikle İstanbul örneğinde izlemekteyiz. 

Fetih’ten önce çeşitli saldırılarla silueti zarar gören İstanbul için, Bizans’ın yıkılışının 

ardından Osmanlı devletinin etkisiyle adeta yeni bir şehir olarak düzenlendiği yorumunu 

yapmak mümkündür. Osmanlı Devletinin bu topraklarda yaptığı tüm yenileme çalışmalarının 

kendi kültür hazinelerini kullanarak düzenlediğini görmekteyiz. İbadethanelerin şehrin kalbi 

olma vasfına sahip olduğu bu dönemde, kimi kiliseler kendi kültür öğelerimize göre 

dönüştürülürken bir yandan da zarar gören kiliseler tadilattan geçirilerek toplumun tüm 

tebaasının takdiri toplanmıştır.  

Kubbeyi Yere Koymamak isimli bu eserin, mimarinin felsefesini derinlemesine aldığı 

bir söyleşiyle başladığını görüyoruz. Öyle ki söyleşi boyunca, mimari kavramlar ve yapı 

standartları hakkında alınan bilgilerle birlikte daha ilk metinden itibaren “Hem insan ölçekli 

hem dokusunu kaybetmeden, iyi ama nasıl?” sorularını sorduran bir çalışmayla karşı karşıya 

kalıyoruz. Öyle ki biz bu soruları sorarken, Cansever’in “Çok soru sormak değil, doğru olan 

soruyu sormak” vecizesiyle tanışıyoruz. İnsanın kendini arama, Allah’ı bulma ve daha beşeri 

kaygılarının içinde dönüp dolaştığı günümüzde, mesleki bilgisinin alt yapısını İslamiyet inancı 

ve kültürüyle bağdaştırarak bir ideal yaşam alanları nasıl oluşturulur sorunsalına yanıt bulan bir 

mimar ile karşılaşıyoruz. 

Şehir Kültürü üzerine konuştuğumuz alan derslerinde, üzerinde sıklıkla durmuş 

olduğumuz “zaman, mekan ve insan” kavramlarının aslında İslam anlayışının temel 

argümanları olması dolayısıyla bir bütün olarak ele alındığını görmüş oluyoruz. Avrupa 

kentlerindeki mimari gelişimi karşılaştırmalı olarak sunan yazarın, bu kentlerin mimari 

kültürünü hem kendi dinamikleri içerisinde geçmiş ve gelecek hem de Batı-Doğu (Hristiyanlık 

ve Müslümanlık) kentleri kıyası ile mukayese ettiğini görüyoruz. İslam şehirlerinin ve İslam 

Kültürünün Osmanlı şehirciliği üzerindeki etkilerini, bu etkilerin zamanla nasıl bireysel çıkarlar 

uğruna değiştiğini ve hatta ibadethanelerin dahi bu çıkarlar uğruna İslami Estetikten oldukça 

uzak bir yönde evirildiğini örneklerle gözlemliyoruz. 

Ayrıca, büyük bahçeleri olan, geniş odalara sahip tek katlı yapılarla başlayan mütevazi 

mimari evlerimizin; zaman içerisinde nasıl ruhsuz, çok katlı, bahçeden ve toprak kokusundan 

uzak, tamamen küçük mekanik toplu konutlara dönüştüğüne yeniden şahitlik etmiş oluyoruz. 

Yazarın günümüzde hayatta olduğu varsayımıyla yola çıksak, İstanbul’da hali hazırda yeni 



gelişmekte olan Başakşehir-Beylikdüzü gibi site alanları hakkında nasıl bir yorum yapacağını 

öngörmek zor değildir. Bundan yaklaşık 40-50 yıl önce yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye’yi 

30 yıl sonraki kentsel değişim süreci senaryolarına karşı uyaran ve şehirlerin bu siteler 

dolayısıyla “Maymunlar Cehennemi” ne döneceği benzetmesini yapan yazarın, günümüzde 

inşa edilen bu yapılar hakkındaki yorumunun “Maymunlar Cehennemi” benzetmesinden çok 

daha sert ve çok daha şiddetli olacağını öngörmek mümkündür. 

Bireyi bir eşref-i mahlukat olarak görmek fikrinin getirdiği yaklaşımla, bu kötüye giden mimari 

değişimlerin elbet bir gün doğru yönü bulacağına dair ümidini kaybetmeyen Cansever’in şehre 

dair önerileri başucu öğüdü niteliğindedir. Yazarın ümitsiz bir yaklaşımı reddederek, şehirlerin 

gelecekleri noktasında; toplumsal farkındalığı arttırarak ve devletin yönlendirmesi ile birlikte, 

geçmişimizdeki mimari kültürün yeni yapılara da aksettirilebileceğine dair inancı tamdır. 

Dolayısıyla tüm bu okumalar akabinde, gelen her neslin dünyayı biraz daha kirlettiği ve 

şehirleri biraz daha yaşanamaz hale getirdiği fikrinin şuurunda olarak çözüm çalışmaları 

üretilmelidir. Devletin yetkili makamlarınca, hem kamuda hem de akademide, bu çözüm 

çalışmalarını hayata geçirebilecek yetkinlikte alanında uzman isimlerle bir araya gelinerek bir 

ulusal eylem planı hazırlanmalıdır.  

Toplumların kültürlerini, belli bir zaman dilimi içerisinde belli bir mekanın üzerinde 

oluşturduğu gerçeğinden yola çıkarak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya 

oluşturabilmek adına, harekete geçilmelidir. Nüfusun giderek arttığı ve konut sayısının yetersiz 

kaldığı günümüz metropollerinde/megapollerinde, binaların kat sayısının artışına paralel olarak 

bireylerin kendilerini yalnız hissetme oranları da büyük ölçüde artış göstermiştir. Birey ve 

toplum arası ilişkilerin zarar görmemesi ve Toplumsal psikolojinin de zedelenmemesi adına, 

dikey mimarinin reddedildiği aksine yatay mimarinin öne çıktığı evler inşa edilmeye 

başlanmalıdır.  
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