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I. KENT HAKKI
“Bir kent, yalnızca, sokakları insanlara ait olduğu zaman
gerçekten bir kent olarak adlandırılabilir.”
John Friedman, 1993

1. Kent ve Kent Hakkında Düşünmek
“Hak” kavramından ne anlaşıldığı konusuna İnsan Hakları ve Yerel Yönetim Üstüne kitabımda kısaca değinmiştim. Burada öncelikle, kent ve kent hakkında düşünmek üzerine kısaca bazı değinmelerde bulunarak asıl konumuz olan kent hakkına bir giriş yapmaya
çalışacağım.
Kentin karmaşıklığı, enginliği, çeşitliliği, herhangi bir tanımlama
çabasına direnen yapısı ve kendini zor ele veren hali malum. Kentin
ne olduğu konusunda oldukça paradoksal bir durum söz konusu ve
uzun asırlardan bu yana, iki birbirine zıt görüş ya da bakış açısı varlıklarını sürdürmekte.
Bunlardan birincisi, “kent karşıtı” diye adlandırabileceğimiz gelenektir. Bu yaklaşıma göre kent bir “cehennem”dir; kötülükler, bozulmalar, hüzün, özlem ve yalnızlıklar diyarıdır. Bu görüşe birçok dinsel metinde, Marksizm içindeki kent karşıtı eğilimlerde, belirli liberal
kuramlarda ve Chicago Okulu’nun belirli okumalarında rastlamak
mümkündür.
İkinci görüş ise “kent dostu” diye tanımlanabilecek olan; kente bir
“cennet” havasında bakan ve onu tüm inceliklerin, güzelliklerin, uygarlığın, bireysel ve toplumsal gelişmenin, umudun, farklılıkların birlikte yaşayabilmesinin, kişinin etik ve adalet duygusu oluşturmasının
odağı olarak gören yaklaşımdır. Eski Yunan ve Roma kökenli olan bu
bakışın birçok modern versiyonuyla da karşılaşıyoruz.
Günümüz kentini anlama çabaları, kuşkusuz, yukarıdaki görüşlerin belirli öğelerini hala bağrında taşımaktadır.
Kent hakkında düşünmek konusuna gelince; burada sözü üstat
Henri Lefebvre’in şu şiirsel ve derinlikli yaklaşımına bırakmakta büyük yarar var sanırım:
Kent hakkında düşünmek, onun çatışan boyutlarını ele almak ve
sürekli göz önünde bulundurmaktır: sınırlamalar ve olanaklar, barış
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hali ve şiddet, toplanmalar ve yalnızlıklar, bir araya gelmeler ve ayrılıklar, abes olanlar ve şairane olanlar, kaba fonksiyonalizm (görevselcilik) ve hayret uyandırıcı doğaçlama. Kenti düşünmek; dünyayı, bütünsellik olarak küreselliği, evreni, zaman-mekânı, enerjileri ve bilgiyi
düşünmeye doğru -fakat birini diğerinden daha değerli kılmadanyol almaktır. İşlerin iyiye gideceği pekâlâ umut edilebilir; ancak kentsel olan, barbarlığın, hakimiyetin, bağımlılığın ve sömürünün merkezine de dönüşebilir. Bu perspektifler üzerinde düşünürken, gelin bir
de olaylara, yeni girişimlere ve kararlara bir yer ayıralım. Bütün kozlar
henüz ortaya konmadı. Tarih duygusu, hiçbir tarihsel determinizm
(belirlenimcilik), hiçbir kader varsaymaz (Lefebvre, “Qu’est-ce…” 110).

2. HenrI Lefebvre ve Kent Hakkı
Kent hakkı kavramını, 20. yüzyılın en önemli düşünür ve eylem insanlarından biri olan ve bu çalkantılı yüzyılı neredeyse tümüyle ve
bireysel, toplumsal, düşünsel, siyasal,
kültürel vb. birçok boyutuyla yaşayan
Fransız Henri Lefebvre (1901-1991) üretmiştir.
1960’lı yılların ikinci yarısında ortaya
koyduğu bu kavramı Lefebvre’in eserinin bütünlüğü içinde ortaya koyabilmek
için, bu eserin tümüne -özellikle kente,
mekâna ve bu bağlamdaki siyasal düşünce ve duruşuna- ciddi bir biçimde
eğilmek gerekliliği yeterince açık olsa
gerek. Bu devasa ve zorlu çabaya giriş-

John Rawls

mek ise hem çok iddialı hem benim ve
hem de elinizdeki bu mütevazi çalışmanın sınırlarını hayli aşan bir
uğraş.
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2.1. Lefebvre’in Hayatı Üstüne
20. yüzyılı birinci elden tanıyan; bu ağır, sancılı ve ilginç yüzyılın
tüm büyük değişikliklerine, güçlükler ve acı dolu olaylarına, umutlarına, yükseliş ve düşüşlerine (I. ve II. Dünya Savaşları, Rus, Çin, Küba
vb. devrimleri, anti-emperyalist kurtuluş savaşları, Faşizm ve Nazizm’e
direniş mücadeleleri, 68 Mayıs’ı, öncü
düşünsel ve sanatsal akımlar, yeni siyasal
girişimler vb.) tanıklık eden ve bazılarının
içinde aktif olarak yer alan Lefebvre’i tanıyanlar, onun şöyle bir görünüm, kişilik
ve duruş sahibi olduğunu söyler: İnsanı ilk bakışta hemen etkileyen çekici bir
görünüş; sıcak, telaşsız, sakin ve melodik
bir ses, geç yaşlarında bile genç delikanlı
tutkuları, erkeksiliği ve yakışıklılığı ile pek
eskimeyen biri. Filozof duruşlu ve hassas,
yumuşak bir yapıyı, dirençli bir güç ve
gururla birlikte taşıyan bir kişilik. İnsanları etkileme derdi olmadan onları etkileyen,
yüksek sesle düşünen, son hükmü vermeyen, sürekli arayışını sürdüren bir düşünür.
Yalnız yazdıkları ile değil, yaşadıklarıyla, düşünce ile ütopya ve eylemi birleştirmesiyle
hayranlık uyandıran bir öncü. Her zaman
bonne vivante (sahib-i şevk-i hayat, kalender), şövalye ruhlu ve duruşlu bir açık hava
filozofu ve yılmaz bir direnişçi ve yenilikçi.
Lefebvre 1901 yılında Fransız Pireneleri’nde (Hagetman, Landes) doğar. Bask köLefebvre’in Paris’te, Rambuteau
Sokağı’nda yaşadığı bina.

kenli, fanatik düzeyde dindar (Katolik) bir
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Tristan Tzara

Paul Eluard

Lefebvre gençlik yılarında Jean-Paul Sartre
ve Simone de Beauvoir ile.

annenin ve tam aksi karaktere sahip özgür ruhlu bir babanın oğludur.
15 yaşındayken Spinoza ve Nietzsche’yi okumaya başlar. Bu yaşlarda
kendini mühendislik mesleği için hazırlar. Ancak Aix-en-Provence’da
Hukuk ve Felsefe okurken bulur kendisini. Burada Katolik felsefesi ve
özellikle Aziz Augustin üstüne oldukça fazla bilgi edinir.
20 yaşında Paris’e varır. Çok sevdiği, yoğun yaşadığı bu kentte P.
Morhange, N. Guterman, G. Politzer gibi genç aydınlarla tanışır. Onlarla birlikte bir genç filozoflar grubu oluşturur. Philosophies dergisini yayımlamaya başlarlar.
Dünyanın en çekici kentlerinden biri olan dönemin Paris’inde birçok farklı entelektüel ve sanatsal çevre ile -dadaizm, sürrealizm, sosyalizm, Marksizm vb.- karşılaşır; taksi şoförlüğü de yaptığı bu kenti,
sıradan günlük hayatı, bohemyası ile çok iyi öğrenip tanır. Paris’te, A.
Breton’un öncülük ettiği sürrealistlerle yakınlık kurar. Bunlar arasında en çok Tristan Tzara ve Paul Eluard ile dostluk geliştirir. (Bu dostluklar ilerde de sürecek ve özellikle Direniş Hareketi sırasında daha
da derinleşecektir.)
Lefebvre, bu dönemde yoğun Schopenhauer ve Schelling okumaları yapar ve ardından önce Hegel’i ve biraz sonra da K. Marx’ı keşfeder. (Genellikle bu keşfin politik mücadele içinde değil, teori üzerinden gerçekleştiği söylenir.)
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Marksist düşünceye bu entelektüel yoldan ulaşması, onu 1928
yılında -dönemin birçok genç entelektüeli gibi- Fransız Komünist
Partisi’ne katılmaya yönlendirir.
Bilindiği gibi, bu dönemin sosyalist/komünist/Marksist yaklaşımları henüz katı bir kurumsallaşma içinde bulunmayan, farklı -hatta
çelişkili- görüşleri bağırlarında taşıyabilen sosyopolitik hareketlerdi.
Lefebvre’in resmi parti ideolojisi ile uzun süre yaşadığı ve dondurulma ile neticelenen yüksek tansiyonlu ilişkisi bu yıllarda başlar.
Bu sıralarda genç filozoflar grubu değişik diyarlara dağılır. Lefebvre ise Privas’ta lise felsefe öğretmenliğine başlar ve tabanda bir aktivist olarak faaliyet gösterir. Onun için 1930’ların ikinci yarısı, diğer
uğraşları yanı sıra, N. Guterman ile birlikte
yürüttüğü, Hegel ve Marx (özellikle gençlik
döneminin) eserlerinin Fransızcaya çevirileri ile geçen bir dönemdir.
Gerçekte savaş karşıtı olan ve Fransa’nın
emperyalist genişleme savaşlarına (Fas’ı
işgali, Cezayir savaşı) açıkça karşı çıkan Lefebvre, II. Dünya Savaşı sırasında kendisine
yakışanı yapar ve Nazizm ve faşizme karşı
yürütülen Fransız Direniş Hareketi içinde
etkin bir rol üstlenir. Önce Marsilya çevresinde, Aix-en-Provence’ta (birçok aydının,
sıradan insanların ve demiryolu çalışanlarının katıldığı) eylemler, daha sonra Pireneler’e yayılır. Bu bölgede
saklandığı dönemde kırsal sosyolojiye ilgi duyar ve bu alanda incelemelere başlar.
Savaş sonrası, daha önce başlattığı yayınları giderek artarak gün
yüzüne çıkar (Bu çalışmalar ekte kronolojik biçimde verilmiştir). 19451949 yılları arasında Toulouse’da radyo yöneticiliği ve programcılığı
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yapan Lefebvre 1948 yılında
ünlü CNRS’de (Centre National de Recherche Scientifique: Bilimsel Araştırmalar
Ulusal

Merkezi)

çalışmaya

başlar.
1950’li yılların başlangıcında iyice ortaya çıkan, Parti içindeki egemen görüş haline gelen Stalinizm’e karşı ideolojik, teorik ve politik muhalefet hareketinin önünde
yer alan Lefebvre’in Parti ile ilişkisi 1958’de askıya alınır, kesilir. Ama o,
Parti’den ve soldan radikal, eleştirel tavrı nedeniyle ayrılanlardandır.
Aynı dönemde, G. Debord’un öncülük ettiği Sitüasyonist hareketin
teorik temelinin oluşturulmasına katkıda bulunur.
Savaş sonrası ilk bölümünü yayımladığı Günlük Hayatın Eleştirisi
eserine tekrar yoğunlaşır. 1920’li yıllardan beri ürettiği birçok değerli
esere rağmen, üniversite öğretim üyeliğine ancak 1961’de, Strasbourg Üniversitesi’ne profesör olarak görevlendirilmesiyle başlayabilir. Bu öğretim üyeliği
görevine Nanterre’de devam eder. Öğretmenlik yaptığı değişik liselerde olduğu gibi üniversite hocalığı süresinde
de konuşmaları, diyalog, söyleşi ve konferansları öğrencilerini ve dinleyicilerini
çok etkiler ve onlarla kolayca ilişki içine
girmesi sonucunu doğurur.
1960’lı yılların ortalarında onu bir yan-

Guy Debord

dan Métaphilosophie ve Paris Komünü
üzerinde yoğunlaşırken, diğer yandan dönemin moda akımı strüktüralizm (yapısalcılık) eleştirisi üzerine eğilirken görürüz. Bu bağlam-
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da C. Levi-Strauss ve L. Althusser’in düşüncelerini keskin bir eleştirel
mercek altına alır. Derken; sıcak, tutkulu, şenlikli, ütopik-romantik,
dirençli 68 Mayıs Paris Başkaldırısı yaklaşır.
Bu hareketin düşünsel oluşumu ve hazırlık aşamasında -öncülerinin birçoğu kendi öğrencisi olan- Lefebvre’in rolü herkesçe kabul
edilir. Ona “68 Mayısı’nın gurusu” unvanı verilir.
1960’lı yılların sonlarına doğru Lefebvre’in kent, mekân, kent hakkı
gibi alanlarda yoğunlaşmaya başladığını görürüz. Bu yoğunlaşma,
bu alanlarda çığır açıcı eserlerle süslenir. (Bunların listesi ekte verilmektedir.)
İzleyen yıllarda (1970 ortaları ve 1980’ler) Lefebvre üniversite öğretim üyeliğinden emekli olur, felsefeye tekrar derinlikli bir biçimde
geri döner ve dünyayı dolaşmaya başlar. Sabahlarını yazmaya, geri
kalan zamanlarını düşünmeye ve bol bol okumaya ayırır. Neredeyse bir asırlık hayatı (ki kolaylıkla bir eser olarak nitelenebilecek olan)
1991’de sonlanır.
2.2. Lefebvre’in Düşüncesinin Temel Nitelikleri Üstüne
Lefebvre’in düşüncesini, düşünceye, felsefi düşünmeye yaklaşımının temel niteliklerini -kuşkusuz hiçbir zaman tatmin edici olamayacak bir genelleme yaparak- belki şöyle özetleyebiliriz:
l

Soyuttan somuta, teoriden pratiğe, kavramsaldan deneysele,

yaşanmakta olana hareket edebilme özelliği. Daha basitleştirici bir
deyişle; felsefi düşünme, akıl yürütme ile gerçek hayat arasına hiçbir
zaman bir Çin Seddi koymaması.
l

Bu düşüncenin akılcılığı, dinamikliği, ilham vericiliği, sezgiselliği,

yenilikçiliği, icat ediciliği ve “olasının tüm alanını kavrayabilmek için
olanaksızı düşünmek” gereği üzerine odaklanması.
l

Açık uçlu olmayan, katı sistemleştirici, düşünceyi dondurucu ve

kapatıcı yaklaşımlara bütünüyle karşıtlığı.
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l

Analizlerinin derinlik, zenginlik ve tarihsel ile güncel arasında

kurduğu sağlam bağ.
l

Yaratıcı sanat, edebiyat ve kültür dünyasının pratikleriyle ve

avant-garde girişimlerle yakın ilişkisi.
l

Bütünü, bütünselliği kavramaya yönelikliği, fragmantasyona ve

disiplinler arası katı ayrımlara karşıtlığı.
l

Kavramlaştırmalarının dinamizmi, hareketliliği, karmaşıklığını,

çatışma ve çelişkileri vurgulayıcı yapısı ve özelliği.
l

Geçmişten gelen kavramların bir köşeye atılmadan yeniden ele

alınıp yaratıcı bir biçimde düşünülebilmesine açık oluşu.
l

Teleolojik (ereksel) ve determinist (belirlenimci), dogmatik, ho-

mojenleştirici düşüncelere ve tavırlara karşı duruşu; her dönem ve
konjonktürde kendini yenileyen, yeni keşifler, kavramlar, çözümler
ve sesler arayan ve derin duyarlılığa dayalı, hareket halinde bir düşünce yaklaşımı.
l

Düşün dünyasının şu çok renkliliği ve çok boyutluluğu göster-

mesi: felsefe, tarih, sosyoloji, edebiyat-sanat, eleştiri, sosyalizm, Marksizm, radikalizm, devrim stratejisi, kent, mekân, kent hakkı, kentleşme-sanayileşme, kentsel devrim, günlük hayat, devlet enformatik,
müzik, ritim analizi, zaman-mekân ilişkisi, ekoloji.
l

Bu düşüncenin sürekli “eleştirellik” ve “özgürleştirici tasarı” pe-

şinde olması.
l

Praksise, hayat ve düşüncenin bütünlüğüne, bütünsel insana,

ütopik düşünceye vurgusu.
l

Teorik düşüncenin otobiyografik boyutuna vurgu yapması.

l

Kendini yazıda ifade etme yaklaşımı olarak [onda bir tür modus

operandi (hareket tarzı) denilebilecek olan] eksiltili (eliptik), anti-sistemik ya da sistem-kırıcı sarsıntılarla, sanki son ürününü veriyormuşçasına hızla, tutkuyla, telaşla yazılan yer yer kapalı, çok kez lirik ve
romantik bir dili tercih etmesi.
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J. P. Sartre, Diyalektik Aklın Eleştirisi (Critique de la Raison
Dialectique) adlı eserinde onun için, “Toplumbilim ve tarihi, diyalektik materyalizm çerçevesinde birleştiren ve eksiksiz bir yöntem sunan kişi bence H. Lefebvre oldu.” der. Fredric Jameson’a göre o, “son
büyük klasik filozof”tur.
2.3. Kent Hakkı
Lefebvre, bildiğimiz kadarıyla kent hakkı (le droit a la ville) kavramını ilk kez 1967 yılında kullanmıştır: Yazımını Marx’ın Kapital’inin
100. yayın yılına denk getirdiği, 1968’de yayımlanan Le Droit a la Ville
kitabında ve L’Homme et la Societe dergisinin 6. sayısında basılan Le
Droit a la Ville makalesinde.
İlk güçlü belirtilerini 1871 Paris Komünü üzerine yazdığı La
Proclamation de la Commune (Komünün İlanı) eserinde gördüğümüz bu kavram, giderek düşünürün daha sonra ürettiği kent, kentsel devrim, mekân, mekânın üretimi, mekân ve politika konularındaki
eserlerinde ve bu alanlardaki değişik söyleşilerinde de geliştirilerek
kullanılmıştır.

Bu eserler arasında, kronolojik bir sıralamayla, şunları sayabiliriz
(Daha ayrıntılı bir kaynakça kitabın sonundaki Kaynakça bölümünde
verilmiştir.):
l

“Le droit a la ville” (Kent Hakkı), L’Homme et la Societe Dergisi,

6, 1967
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l

Le droit a la ville (Kent Hakkı), 1968

l

La Revolution urbaine (Kentsel Devrim), 1970

l

Du rural a l’urbain (Kırsaldan Kentsele), 1970

l

Le Manifeste differentialiste, 1970

l

La Pensee marxiste et la ville (Marksist Düşünce ve Kent), 1972

l

Espace et politique (Mekân ve Politika), 1973

l

La Production de l’espace (Mekânın Üretimi), 1974

l

Qu’est-ce que penser? (Düşünmek Nedir?), 1985

l

Conversation avec Henri Lefebvre (Henri Lefebvre ile Söyleşi), 1991

l “Manieres de voir” (Görme Biçimleri), Le Monde Diplomatique, 1991.

2.4. Lefebvre’in Kent Hakkı Kitabı Üstüne
Lefebvre’in, konumuzun merkezini oluşturan Kent Hakkı kitabı nasıl
bir eser? Kent, kentsel ve kent hakkı konusunda ne söylüyor, ne tür tanımlamalar ya da tanımlama öğeleri getiriyor?
“Okuyucunun Dikkatine” (Bu başlık, İngilizce ve diğer birçok dile
“Önsöz” şeklinde, yanlış olarak çevrilmiştir.) girişiyle başlayan kitap on
beş bölüm ve toplam 166 sayfadan oluşuyor. Kitaptaki kritik ve programatik denemelerin bazıları daha önce kısmen yayımlanmış, diğerleri
ise daha sonraları yazdığı, bu konulara ilişkin eserlerinin ilk versiyonları
niteliğindedir.
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Kitabın dili, genel olarak, kışkırtıcı bir metin vasfı taşıyor: yer yer
çarpıcı, konuşma diline oldukça yakın; yer yer aşırı yoğun, oldukça teorik, akıcılığı ve açıklığı sınırlı bir yazım tarzına sahip. Kitabın yayımlanmasından kısa bir süre sonra eser üzerine yazılan bir değerlendirmede şöyle deniyor: “Söylemek zorundayız ki, bu deneme, okunması
oldukça güç bir çalışma. Burada düşünce gidiyor, geri geliyor ve yeniden yola koyuluyor. Eksiltili (eliptik) bir nitelik taşıyor ve gerçekten
donanımlı bir okuru varsayıyor. Formu zaman zaman kapalı, fakat
aynı zamanda, çok kez insanın karşısında direnemeyeceği bir canlılık, ustalık sergiliyor (Seyler).”
Lefebvre, Okuyucunun Dikkatine adlı bölüme F. Nietzsche’den
yaptığı şu alıntıyla başlar: “Büyük şeyler susturulmalıdır ya da onlar
hakkında ihtişamla (büyüklükle) konuşulmalıdır, yani alaycılıkla (kinizm) ve masumiyetle.” Kitabın niteliği, temel yaklaşımı ve amacı konularında aşağıdaki düşüncelere yer verir:
“Bu çalışma (belki de bazılarının gücendirici bile bulabileceği) saldırgan bir biçime sahip olacaktır. Neden? Çünkü, muhtemelen her
okur aklında şimdiden sistematize edilmiş ya da sistematize edilme
süreci içinde bulunan bir düşünceler setine sahip olacaktır. Muhtemelen, her okur bir sistem arayışı içindedir ya da kendi sistemini bulmuştur. Sistem (anlayışı) oldukça moda, düşüncede olduğu kadar
terminolojilerde ve dilde de öyle.
Şimdi tüm sistemler düşünceyi kapamak, ufku tıkamak eğilimi
içindedir. Bu eser sistemleri kırmak istiyor, diğer bir sistemi yerlerine
geçirmek amacıyla değil, fakat düşünce ve eylemi, olanaklı olanlara
(possibilites) açmak için...
Kentçilik, hemen hemen sistem kadar moda bugün. Kentçilik, eşzamanlı olarak, bir ideoloji ve pratik oluşturuyor. Böyle olmakla birlikte, kente ve kentsel gerçeğe ilişkin sorunlar bütünüyle bilinmiyor
ve tanınmıyor, bu sorunlar düşüncede (ideolojide) ve pratikte sahip
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oldukları önem ve anlamı politik olarak henüz edinmiş durumda değiller. Bu küçük kitap, yalnızca, kentçiliğe ilişkin düşüncelerin ve faaliyetlerin eleştirel analiz edilmesini önermiyor. Onun amacı, bu sorunların bilince ve politik programların içine girmesini sağlamaktır
(Lefebvre, Le droit a la ville VIII).”
Lefebvre kitabın Sanayileşme ve Kentleşme başlıklı birinci bölümünde, kentsel destanı genel çizgileriyle gözden geçirir ve sanayileşme-kentleşme çifti üzerinde ısrarla durur.
Felsefe ve Kent başlıklı ikinci bölümde, felsefe ve kent ilişkileri üzerine eğilir ve felsefenin “kentin kızı” olduğunu hatırlatır. Ve kent üzerine var olan bilgilerin bayağılığını, vasatlığını eleştirir.
Bu arada, dolaysız, pratik-algılanabilir, mimari veri ve var olan
gerçeklik olan kent (la ville) ile düşünce tarafından tasarlanan, inşa
edilen ya da yeniden inşa edilen ilişkilerden kompoze olan (birçok
parçadan oluşan) sosyal gerçeklik niteliğindeki diğer kentsel parça
(part urbain) arasında bir ayrım ortaya koyar.
Üçüncü bölümde, parsellenmiş bilimler ve kentsel gerçeklik üzerinde durur. Dördüncü bölüm kent felsefesi ve kentçiliğe ilişkin ideoloji, beşinci bölüm de kentin özgüllüğü üzerine eğilir.
Süreklilikler ve Kesintiler başlıklı altıncı bölümde kentsel formların farklılıklarına değinir ve kenti “toplumun toprak/yer üzerindeki
yansıması” (projection de la societe sur le terrain) olarak tanımlar.
Yedinci bölüm, gerçeklik düzeyleri ve analiz üzerinedir. Sekizinci bölüm, kent ve kır sorununa odaklanır.
Kritik Nokta Çevresinde başlıklı dokuzuncu bölümde, “Kentsel
nedir?” sorusuna şu cevabı verir: “Kentsel, ne bir maddi yapıbilime/
morfolojiye bağlı bir biçimde (toprak üzerinde, pratik-algılanabilir)
tanımlanabilir ne de ondan kendini koparabilecek biçimde. O, zamana bağlı olmayan bir öz de, diğer sistemler arasındaki bir sistem
ya da diğer sistemler üstündeki bir sistem de değildir. O, zihinsel ve
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sosyal bir formdur, eşzamanlılığın, bir araya toplanmanın, birlikte
aynı yöne yönelmenin, karşılaşmanın (daha doğrusu, karşılaşmaların) formudur. O, niceliklerden (mekanlar, nesneler, ürünler) doğan
bir niteliktir. O, bir farktır ya da daha çok bir farkların bütünüdür... O,
özellikle, zamanın (ya da zamanların, çevrimsel ritimlerin ve çizgisel/
doğrusal sürelerin) mekân ile (ya da mekanlarla: izotopi-heterotopiler) ilişkisini içeren, bir ilişkiler alanıdır (93-94).”
Onuncu bölüm, Kentsel Form Üstüne başlığını taşır ve kendilerini zihinsel ve sosyal gibi, çift bir varoluş içinde ortaya koyan birçok
forma değinir: mantıksal, matematiksel, dilsel, değişimsel ve kentsel
form gibi.
On birinci bölüm Tayf Analizi başlığına sahiptir ve burada küresellik, ayrım, praksis, entegrasyon, katılım ve öz-yönetim gibi kavramlara değinir.
Kitabın on ikinci bölümü Kent Hakkı başlığını taşır. Yirmi sayfa dolaylarındaki bölüm başlangıçta sosyal ihtiyaçlar üzerine eğilir, kent
bilimi ve sorunlarına kısaca değindikten sonra, kent konusunda ne
(geleneksel kente) bir geri gidişin söz konusu olduğunu, ne de öne,
kocaman, şekilsiz bir yığına doğru kaçışın olanaklı olduğunu söyler.
Burada geçmiş, bugün ve gelecekte mümkün olanın birbirinden ayrılamayacağına vurgu yaptıktan sonra, yeni bir hümanizm için çaba
göstermemiz gerektiğine işaret eder. Ve bugün ulaştığımız noktada,
entelektüel yaklaşımların ve araçların ivedi değişim ihtiyacı içinde
bulunduğunu söyler. Bu bağlamda, transduction ve experimental
utopia kavramları üzerine eğilir. Ayrıca, yenilenen kentin bir esere
(oeuvre) dönüşmesinin devrimci inisiyatif yeteneği bulunan sosyal
ve siyasal güçlerce gerçekleştirilebileceğini söyler. Burada yapılacak
ilk iş olarak da bugün egemen olan stratejiler ve ideolojilerin yenilmesi gereği ortaya konur. Daha sonra iki dizi öneri seti üzerinde durur: bir kentsel reform politik programı ve olgun planlama projele-
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ri. Bu bölümün 2-3 sayfası, doğrudan haklar ve özellikle kent hakkı
konusunda kısa ve özlü tanımlamalar (Bu tanımlamalar biraz sonra
doğrudan çevirileriyle verilecektir.) sunar.
On üçüncü bölüm Perspektif ya da Prospektif (Geleceğe Değin)
başlığı taşır. Bu bölümde tekrar sanayileşme ve kentleşme konusuna
döner ve bu ikilinin artık ayrı olarak düşünülmemelerinin önemine
vurgu yapar. Ayrıca, “kullanım değeri” ve “değişim değeri” kavramları üzerine eğilir. Kapitalist kentin niteliklerine de kısaca değindikten
sonra, kent hakkı konusunda yeni bir tanım daha sunar.
On dördüncü bölüm felsefenin gerçekleşmesi üzerinedir. Burada,
yalnızca felsefi alanın bütün/bütünlük duygusuna sahip olduğuna
işaret eder ve kısmi ve parçalı bilginin henüz sadece parçalar sunmaktan başka bir başarı gösteremediğini söyler.
Kitabın on beşinci ve son bölümünü kent, kentsel ve kentçilik üstüne tezler oluşturur. On iki tezi içeren bu bölümde Lefebvre’in birçok önemli düşüncesi özetlenir. Ayrıca, haklar ve kent hakkına yeni
boyutlar getirilir.
2.5. Lefebvre’in Metinlerinde Kent Hakkı
Burada, öncelikle, Lefebvre’in kent hakkı üstüne söylediklerini
(okur ile düşünür arasındaki mesafeyi kısaltmak amacıyla) doğrudan kendi dilinden yapmaya çalıştığım çevirilerle, kendi sesinden
-mümkün olduğu ölçüde kronolojik bir yaklaşımla ve düşünceleri
bağlamlarından koparmadan- vermeye gayret edeceğim.
Daha sonra, bu alanda düşünce geliştirenlerin görüşlerini özetleyip bu kavramdan bugün için ne anlaşılabileceğinin üzerinde duracağım.
“Kent hakkı kendini bir çağrı, bir talep olarak ortaya koyar… Kent
hakkı basit bir ziyaret hakkı ya da geleneksel kentlere/mekanlara dönüş olarak düşünülemez. O, yalnızca, dönüştürülmüş ve yenilenmiş
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kentsel hayat hakkı olarak kendini formüle edebilir.” (Le droit a la
ville s’annonce comme appel, comme exigence… Le droit a la ville
nepeut se concevoir comme un simple droit de visite ou de retour
vers les villes traditionnelles. Il ne peut seformuler comme droit a la
vie urbaine, transformee, renouvelee.) (132).
“Kent hakkı, kendini üstün bir hak biçimi olarak ortaya koyar: özgürlük hakkı, toplumsallaşma içinde bireyselleşme (hakkı), yerleşme
ve yerleşim (hakkı). Eser hakkı (katılımcı faaliyete) ve edinim/erişim
hakkı (mülkiyet hakkından çok farklı olan) kent hakkı içinde yer alır.”1
[Le droit a la ville se manifeste comme forme superieure des droits:
droit a la liberte, a l’individualisation dans la socialisation, a l’habitat
et a l’habiter. Le droit a l’ceuvre (a l’activite participante) et le droit
a l’app- ropriation (bien distinct du droit a lapropriete) s’impliquent
dans le droit a la ville.] (155).
“İyice tanınmayan bu haklar, resmi yasalar içinde yer almadan
önce, yavaş yavaş örf ve âdet niteliği kazanırlar. Sosyal pratiğe girmeleri durumunda gerçeği değiştireceklerdir: çalışma hakkı, öğretim,
eğitim, sağlık, konut, dinlenme, yaşama hakkı. Kent hakkı (eski kente değil fakat kentsel hayata, yenilenmiş merkezde olmaya/merkeziliğe, karşılaşmalar ve değişimlerin yerlerine, hayat ritimlerine, bu
anların ve yerlerin dolu ve tam kullanımına olanak sağlayıcı zaman
değerlendirmelerine yönelik bir hak olarak) bu haklar içinde yer
alır.”2 [Parmi ces droits en formation figure le droit a la ville (non pas
a la ville ancienne mais a la vie urbaine, a la centralite renovee, aux
Lefebvre’in kent hakkı kavramı üstüne düşünce ortaya koyan hemen hemen herkesin temel aldığı, gönderme yaptığı bu kısa tanımın Fransızca orijinali dışındaki çevirilerde bir sorun yaşanmaktadır. Büyük ölçüde İngilizce çevirisinden kaynaklandığını sandığım (ve birçok insan İngilizce versiyonu kullandığı için sürekli
tekrarlanan) bu sorun, Latince “appellare”den (çağırmak, başvurmak) gelen Fransızcadaki “appel” (çağrı,
başvuru) sözcüğünün İngilizcede doğru karşılığı olan “call” ya da “appeal” değil de “cry” (çığlık, haykırış)
olarak karşılanmış olmasından doğmuştur. Türkçeye yapılan çevirilerde de (görebildiğim kadarıyla) aynı
yaklaşım tekrarlanmış ve “appel” haykırış ya da çığlık olarak aktarılmıştır.
2
Fâuvre (eser): Lefebvre bu kavramı kentin gerçek, tahayyül edilebilen, somut ve sembolik tüm boyutlarını
içerme anlamında kullanır.
Appropriation (Sahip çıkma/yararlı duruma getirme/edinim/erişim): Lefebvre’de bu kavram, kullanma değerini temel alan ve klasik mülkiyet hakkından radikal biçimde farklı bir anlamda kullanılmaktadır. Türkçede
üzerinde anlaşılmış bir karşılığı henüz yoktur.
1
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lieux de rencontres et d’echanges, aux rythmes de vie et emplois du
temps permettant l’usage plein et entier de ces moments et lieux,
etc.)] (161).
“Bu hakkın (kent hakkı) merkezden kenar mahallelere doğru
uzaklaştırılmış, kentten yoksun bırakılmış, böylece onun faaliyetinin
en iyi sonuçlarından mahrum edilmiş olan emekçi sınıflar için özel
bir ağırlığı ve bir önemi vardır. Bu hak onlar için, eş zamanlı olarak
hem bir aracı hem de bir amacı, bir yolu ve bir ufku temsil eder.”
(Pour la classe ouvriere, rejetee des centres vers les peripheries, depossedee de la ville, expropriee ainsi des meilleurs resultats de son
activite, ce droit a une portee et une signification particuliere. Il represente pour elle â la fois un moyen et un but, un chemin et un horizon...) (162).
“Kentsel reform devrimci bir ağırlığa sahiptir, devrimci bir reformdur. Bugün egemen olan sınıf stratejisine karşı olan bir stratejinin
ortaya çıkmasını doğurur. Kentsel toplumun gerçekleştirilmesinde,
yalnızca emekçi sınıflar kendi sosyal ve politik faaliyetini bütün gücüyle ortaya koyabilir. Aynı biçimde, yalnızca onlar, tüketim ideolojisini yok ederek üretici ve yaratıcı faaliyetin anlamını yenileyebilir. Bu
nedenle onlar, gününü bitirmekte olan eski liberal hümanizmden
farklı, yeni bir hümanizm üretme kapasitesine sahiptir: onun için
ve onun tarafından kent ve kentin içindeki kendi günlük hayatının
esere, edinime ve kullanım değerine (ve değişim değerine değil) dönüştüğü kentsel insanın yeni hümanizmi...” [un nouvel humanisme,
different du vieil humanisme liberal qui acheve sa course: celui de
l’homme urbainpour qui et par qui la ville et sapropre vie quotidienne dans la ville deviennent euvre, appropriation, valeur d’usage (et
non valeur d’echange)…] (162-163).
“Bunu (kentsel reform/devrim) gerçekleştirmek ekonomik devrim
(sosyal ihtiyaçlara yönelik planlama) ve politik devrimin [devlet ay-
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gıtının demokratik kontrolü, genelleştirilmiş öz-yönetim (autogestion)] yanı sıra sürekli bir kültürel devrimi de gerektirir.” [Ceci appelle
â cote de la revolution economique (planification orientee vers les
besoins sociaux) et de la revolution politique (controle democratique de l’appareil d’Etat, autogestion generalisee) une revolution
culturelle permanente.] (164).
“Bu kitapta (Le droit a la ville) kent şunları kapsar: nesne
(mekânsal), aracılık (yakın ve uzak düzen arasında), eser (bir grup
tarafından yapılan sanat eserine benzer biçimde). Form, bu üç boyutu şimdiden birleştirmiştir. Burada kent hakkı merkeziliğe hakka
dönüşür...” [Dans ce livre, la ville se comprend comme: objet (spatial), mediation (entre l’ordreproche et l’ordre lointain), ouvre (analogue a l’oeuvre d’art, façonnee par un group). Deja la forme unifie
ces trois aspects. Ici le “droit a la ville” devient le droit a la centralite.]
(La revolution urbaine 179).
“Aynı derecede, o (bu hak), toplanma ve bir araya gelme hakkını şart koşar. Kent hakkı, bu nedenle, parçalanma yerine bir araya
gelmenin mekânsal-zamansal bir inşasını ya da yeniden inşasını vurgular. Çatışmaları ve mücadeleleri ortadan kaldırmaz. Bugün, bütünüyle bakıldığında, ütopik olarak görünür. Bununla birlikte o, planların, projelerin ve programların uyulması gereken zorunlu kuralları
içine dahil edilmemeli midir? (Espace et politique)”
“Kent hakkı -farklılık hakkı3 ve bilgi hakkı ile tamamlanmış
olarak- kent sakinin ve birçok hizmetin kullanıcısı olarak yurttaşın
haklarını değişikliğe uğratmalı, somutlaştırmalı ve daha pratik hale
getirmelidir.”
“Bu hak, bir yandan, kullanıcıların kentsel alandaki faaliyetlerin
3
Lefebvre’in düşüncesinde farklılık hakkı, kent hakkı gibi çok önemsenen bir kavramdır. Bu iki hak, uygun
bir biçimde birbirini tamamlayan ve birlik oluşturan bir niteliğe sahiptir. Lefebvre, Le manifeste differentialiste eserinde, farklılık hakkına şöyle yaklaşır: “Farklılık hakkının resmi ya da hukuki bir varlık edinme güçlüğü vardır. Gerçekte, birçokları arasında başka bir soyut hakkı ortaya koymaktan çok, bu (farklılık hakkı)
onların kaynağı işlevini üstlenir (Lefebvre 156).”
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zamanı ve mekânı konusundaki düşüncelerinin ortaya konulması/
bilinmesi hakkını; diğer yandan, her tarafa dağıtılmak ve ‘ghetto’lara
(işçiler göçmenler, marjinal ve hatta ayrıcalıklı için) istiflenmek yerine, merkezi, ayrıcalıklı mekânı kullanma hakkını içerir (Manieres de
voir 14-17).”

3. DavId Harvey ve Kent Hakkı
İngiltere doğumlu David Harvey (1935), Cambridge Üniversitesi’nde Coğrafya alanında doktorasını tamamladıktan sonra 1969’da
ABD-Baltimore John Hopkins Üniversitesinde öğretim üyeliğine
başlar. 1989’da ülkesine geri döner ve
Oxford Üniversitesi’nde ders vermeye
başlar. 2001 yılından itibaren, New York
City Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine
devam eder. İnsani Bilimler alanında
hala dünyada en çok atıfta bulunulan
düşünür ve yazarlardan biridir.
Coğrafya,

mekân,

kent/kentleşme,

sosyal adalet, kapitalizm, neoliberalizm,
postmodernizm konularında toplumcu
düşünce ve pratiğe önemli katkılar sunan Harvey, dünyada olduğu gibi, Tür-

David Harvey

kiye’de de yoğun ilgi görmüş ve birçok
eseri Türkçeye kazandırılmıştır.
Harvey, temel alanı olan coğrafyaya ilk ilgisini şöyle dillendirir:
“Coğrafya merakım çocukluğumda başlar. Çocukken yoğun bir evden kaçma isteği içindeydim. Ama bunu her denediğimde, şartları
zor bulup geri dönerdim. Bu nedenle hayal dünyamın içinde kaçmaya karar verdim. En azından, o dünya hayli özgür bir alandı.” (Harvey,
“Reinventing Geography”).

24

Babası bir tersanede ustabaşı olan Harvey, çocukluk ve erken
gençliğinde açık denizler ve imparatorluk hikayelerine düşkündür.
1960’lı yılların sonlarına dek, bir tür “Fabian” ilerlemeciliği diye
adlandırdığı, planlama, verimlilik ve rasyonellik ilkelerine dayalı bir
politik görüşün etkisi altında bulunan Harvey, 1970’lerde ABD üniversitelerindeki radikal düşünce ve eylemlerin etkisi ve Kent ve Sosyal Adalet eserini yazarken bu siyasal
görüşün eksikliğinin farkına varması
sonucu, o döneme kadar pek bilgi sahibi olmadığını belirttiği Marksist formülasyonlara başvurmaya karar verdiğini
söyler (Reinventing Geography).
1969’da yayımlanan Explanation in
Geography kitabından sonraki ikinci
kitabı olan -1973’te yayımlanan ve artık
bir klasiğe dönüşen- Social Justice and
the City (Sosyal Adalet ve Kent) eserini
yazdıktan sonra, büyük önem verdiği
H. Lefebvre’in bu alandaki düşünceleriyle karşılaştığını söyleyen Harvey,
1976-1977 yılları arasında Paris’te çalışmalarını yürütür ve Parisli entelektüelleri hayli “kibirli” bulur. (Sanırım pek
haksız sayılmaz!)
Oxford’da bulunduğu yılları da şöyle
değerlendirir: “Oxford hızlı değişim gösteren bir yer değil. Sosyal ortam -üniversite yaşamı- berbattı (Reinventing Geography).”
Birçok araştırma, makale, söyleşi ve konferansın yanı sıra, Harvey’nin aşağıda (kronolojik bir dizi içinde verilen) yayımlanmış kitapları da vardır:
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l

Explanation in Geography (Coğrafyada Açıklama), 1969

l

Social Justice and the City (Sosyal Adalet ve Kent), 1973

l

The Limits to Capital (Sermayenin Sınırları), 1982

l

Consciousness and Urban Experience (Bilinçlilik ve Kentsel De-

neyim), 1985
l

The Urbanization of Capital (Sermayenin Kentleşmesi), 1985

l

The Condition of Postmodernity (Postmodernliğin Durumu),

1989
l

Justice, Nature and Geography of Difference (Adalet, Doğa ve

Farklılığın Coğrafyası), 1996
l

Spaces of Hope (Umut Mekanları), 2000

l

Spaces of Capital: Towards a Critical Ge-

ography (Sermayenin Mekanları: Bir Eleştirel
Coğrafyaya Doğru), 2001
l The New Imperialism (Yeni Emperyalizm),

2003
l

Paris: Capital of Modernity (Paris: Moder-

nitenin Başkenti), 2003
l

A Brief History of Neoliberalism (Neolibe-

ralizmin Kısa Bir Tarihi), 2005
l

Spaces of Global Capitalism (Küresel Ka-

pitalizmin Mekanları), 2006
l

The Enigma of Capital (Sermayenin Mu-

amması), 2010
l

A Companion to Marx’s Capital (Marx’ın Kapitali için Kılavuz), 2011

l Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution

(Asi Kentler: Kent Hakkından Kentsel Devrime), 2012.
Lefebvre’in “kent hakkı” kavramından yola çıkan Harvey, 1970’li
yılların başlarından itibaren bu konuda -özellikle kent, kentleşme,
toplumsal adalet, kapitalizm, neoliberalizm ve kent ilişkilerine vurgu
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yaparak- günümüze dek önemli düşünsel katkılarda bulunmuştur.
Harvey’nin, doğrudan kent hakkı üstüne yazdıkları (makale, konferans, kitap, vb.) şu başlıkları taşımaktadır:
l

“A Right to the City”, International Journal of Urban and Regio-

nal Research, 274, s. 939-941, 2003.
l

“The Right to the City”, The Emancipatory City (ed: L. Lees), 2004.

l

“The Right to the City”, New Left Review, 53, s. 23-40, 2008.

l

“The Right to the Just City”, Searching for the Just City, (ed: P.

Marcuse ve diğerleri) içinde, s. 40-51, 2009.
l

“The Right to the City”, The World Social Forum, Belem, Brezilya,

Ocak 2009, Açılış Konuşma Metni.
l

“The Right to the City”, D. Harvey, Rebel Cities: From the Right

to the City to the Urban Revolution içinde, 2012. (Bu bölüm 2008’de
New Left Review dergisinde yayımlanan makalenin hafif değiştirilmiş halidir.)
Harvey hak kavramı ve hak mücadelesine çok önem veren bir
düşünürdür. Haklar söyleminin tümüyle dolu bir söylem olduğunu
söyler: “İnsanların siyasal bir projenin çevresinde bir araya gelmelerine olanak sağlayacak muhtemel haklara ilişkin dinamik bir duyguya
gereksinim vardır. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, toplumsal mücadelelerin hemen hemen hepsinde, haklara yönelik temel
bir yaklaşıma yer verilmektedir.” Ve şu can alıcı soruyu sorar: “Birleşmiş Milletlerin 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine şöyle bir
dönüp baktığımda, emek haklarına ilişkin maddelerini görmek beni
çok etkilemişti. O zaman insan sormadan edemiyor: Bu bildirgede
düzenlenen maddeler, dünyadaki tüm kapitalist ülkeler tarafından
sürekli bir biçimde acımasızca ihlal edilmek yerine ciddiye alınıp yürürlüğe konsaydı, acaba bugün nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk?
(a.g. söyleşi)
Harvey, Rebel Cities (Asi Kentler) kitabının “Henri Lefebvre’in Viz-
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yonu” başlıklı önsözünde kent hakkına ilişkin yaklaşımına şöyle başlar: “Lefebvre, kent hakkı üzerine ufuk açıcı denemesini 1967’de yazmıştı, bu hakkın hem bir çığlık hem de bir talep (cry and demand)
olduğunu öne sürüyordu. Çağrı, kentteki günlük hayatın içine girdiği
krizinin neden olduğu varoluşsal acıya karşı verilen bir tepkiydi. Talep
ise, gerçekten, bu krize cesaretle yak-laşmak ve daha az yabancılaşmış, daha anlamlı ve şenlikli alternatif bir kentsel hayat yaratmak için
bir istekti. Kent hakkı düşüncesi, aslında, değişik entelektüel büyülenmeler ve meraklardan (bunlardan çevrede bol miktarda olsa bile)
doğmamaktadır. O, temelde, sokaklardan, mahallelerden -ümitsiz
zamanlarda, baskı altına alınmış insanların yardım ve yaşatma desteği için çığlıkları olarak- yükselir.”
Harvey, aynı eserde, insan hakları ideallerinin hem politik olarak
hem de etik olarak öne çıktığı bir devirde yaşadığımıza değindikten
sonra farklı türden bir kolektif hak olarak nitelediği kent hakkı üzerine eğilir. Bu bağlamda, Lefebvre’in bu konudaki düşüncelerinin yeniden canlılık kazandığı bir ortamı ve günümüzde de bu hakkı dünya ölçeğinde talep eden birçok sosyal hareketin varlığını hatırlatır.
“Kent hakkını nasıl tanımlayabiliriz?” sorusuna Harvey şöyle karşılık verir: “Kent hakkı kentte var olan kaynaklara bireyin ya da grubun erişim hakkından çok daha fazla bir şeydir: kenti kalplerimizin
arzusuna göre değiştirmek ve yeniden icat etmek hakkıdır. Dahası,
kenti yeniden icat etmek, kaçınılmaz bir biçimde, kentleşme süreçleri üzerinde kolektif bir gücün uygulanmasını gerektirdiğinden, bu
hak bireysel değil kolektif bir haktır. Kendimizi ve kentlerimizi yaratmak ve yeniden-yaratmak özgürlüğü, insan haklarımız arasında
en değerli, bununla birlikte, en çok ihmal edilmiş haklardan biridir
(Rebel Cities).”
Ona göre, kent hakkını talep etmek, “kentleşme süreçleri ve kentlerimizin yaratılması ve yeniden-yaratılması yolları üzerinde bir tür
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belirleyici güç sahibi olmayı radikal bir biçimde” talep etmektir.
Harvey, devredilemez bir hak olarak nitelediği kent hakkının,
bah-şedilmiş bir hediye olmadığını, siyasal hareketle ve mücadelelerle ele geçirilmesi gerektiğine vurgu yapar. Bu bağlamda da, kentte açık alanların, özgür kamu alanlarının yaratılmasının taşıdığı öneme işaret eder (Harvey, “The Right…” 40-51).
Yüzyılımız içinde çok çeşitli kentsel mücadeleler ve kentsel sosyal
hareketlerin varlığını belirten Harvey, bu mücadeleleri birleştirebilecek adımlardan birinin, yoksun bırakılmışların, mülksüzleştirilenlerin
kent hakkını -dünyayı değiştirme, hayatı değiştirme hakkı ve kenti
kendi kalplerinin arzularına göre yeniden icat etme hakkını- kararlılıkla ileri sürmeleri olduğuna vurgu yapar.
“Bu kolektif hak (kent hakkı) hem slogan hem de politik bir ideal
olarak, kentleşme ile artı değerin üretimi ve kullanımı arasındaki iç
bağ üstünde kimin yetkili/ söz sahibi olduğu konusundaki eski soruya geri döndürüyor bizi.” der.
Harvey, Dünya Sosyal Forumu’nun 2009 yılında Belem’deki (Brezilya) toplantısında, 2008 yılında tekrar kendini şiddetli bir biçimde
gösteren dünya ekonomik krizi konusunu ve bu krizin kent hakkı ile
ilişkisini şöyle değerlendirir: “(Bu konuda) benim savım şudur: eğer
bu kriz temel olarak bir kentleşme krizi ise, çözümü de farklı tür bir
kentleşmeyi gerektirir ve işte burada kent hakkı için mücadele büyük önem kazanmaktadır. Çünkü bize farklı bir şey yapma olanağı
sunar. Bizler, gerçekte, tüm bu gidişatı ters yüz etmek için kent hakkını kullanmaya başlamak ihtiyacındayız.”
Sonunda, tekrar Lefebvre’e geri dönerek, “Belki de Lefebvre, bundan kırk yıldan fazla bir süre önce, zamanımızdaki devrimin kentsel
olmak zorunda bulunduğunu, yoksa hiçbir şey olamayacağı üzerinde ısrar ederken haklıydı.” değerlendirmesini yapar (Rebel Cities).
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4. Kent Hakkı Üstüne Düşünen Diğer
Düşünürler
4.1. Peter Marcuse
Ünlü filozof Herbert Marcuse’nın oğlu, Columbia Üniversitesi
onursal profesörü ve hukukçu olan Peter Marcuse; UCLA-Kaliforniya
Üniversitesi ve ABD-Berkeley’de kent planlaması doktorası yapmış,
aynı üniversitede öğretim üyeliğinde bulunmuş, Los Angeles Planlama Komitesi başkanlığı yapmış ve New York’ta da benzer görevler
üstlenmiş, teori ile pratiği iç içe yaşamış biridir.
Batı ve Doğu Almanya’da, Kanada, Avusturya, G. Afrika ve Brezilya’da da öğretim üyeliği görevini yürütmüş olan Marcuse; kent planlama, kent
hukuku, kamu alanı kullanımı, kent hakkı, kentte sosyal adalet, küreselleşme,
kent tarihi ve eleştirel kentsel kuram
alanlarında önemli katkılarda bulunan
bir bilim insanıdır.
Birçok makale, proje ve araştırmada
adı bulunan Marcuse’nın yayımlanmış
kitapları arasında kısaca şunları anabiliriz:
l

Globalizing Cities: A New Spatial

Order (Küreselleşen Kentler: Yeni Bir

Peter Marcuse

Mekânsal Düzen), 1999
l

Of States and Cities: The Partioning of Urban Space (Devletlerden

ve Kentlerden: Kentsel Mekanın Paylaşılması), 2002
l

Searching for the Just City: Debates on Urban Theory and

Practice (Adil Kentin Peşinde: Kentsel Teori ve Pratik Üstüne Tartışmalar - eş-editör olarak), 2009
l

Cities for People, Not for Profit (Kâr İçin Değil, İnsanlar İçin

Kentler - eş-editör olarak), 2012.
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Marcuse Cities for People, Not for Profit kitabında yer alan “Hangi Kente Kimin Hakkı (Hakları)?” denemesinde (24-41) kent hakkını
“hem derhal anlaşılabilen ve sezgisel olarak güçlü bir slogan, hem de
teorik olarak karmaşık ve tahrik edici bir anlatılış” olarak değerlendirir. Ve bu slogana 1968’de halkın rağbetini kazandıran Lefebvre’in
bu konuda verdiği en iyi tanımın şu olduğunu söyler: “Kent hakkı bir
çığlık ve bir taleptir.” (“The right to the
city is like a cry and a demand.”)
Lefebvre’in konusunu ettiği bu hakkın ihtiyaçtan doğduğunu fakat bundan daha fazlasını talep ettiğini dile
getiren Marcuse, buradaki “çığlık” ve
“talep” öğelerinin iki ayrı şey olduğunu
ve bunları aşağıdaki gibi yeniden formülleştirmek istediğini söyler: “Temel
maddi olanaklardan ve yasal haklardan
yoksunların (mülksüzleştirilenlerin) acil
talebi ve çevrelerinde onu gördükleri
şekliyle ve kendi büyüme ve yaratıcılık potansiyellerini tehdit edici olarak
algıladıkları yaşadıkları hayattan hoşnutsuzlukların (memnuniyetsizliklerin)
gelecek özlemi.”
Ona göre talep, “doğrudan yoksunluk içinde bulunanlardan, baskı altında olanlardan ve en ivedi ihtiyaçları karşılanmamış olanlardan” gelir. Özlem (çığlık) ise, “mevcut düzene zoraki eklemlenen ve onun
maddi olanaklarından belirli ölçüde yararlanan fakat özgün/yaratıcı
faaliyette bulunabilme kapasiteleri sınırlandırılmış hayatlarına değin
beklentileri pek gerçekleşmemiş olanlardan” gelir.
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Marcuse, “Kimin hakları ile ilgileniyoruz?” sorusu konusunda şunları dile getirir: “Talep, dışlanmış olanlarındır. Özlem ise yabancılaşmışların. Hayatın maddi ihtiyaçları için istek, tatmin edici bir hayat
yaşayabilmek için maddi olanın ötesinde gerekli olan için bir özlem.
Her ikisi için de tatminsizlik kaynakları eşit biçimde organik ve temel insani ihtiyaçlarından doğmaktadır. Talep ve özlem, yoksunluk
ve hoşnutsuzluk. Burada ilgilendiğimiz herkesin kent hakkı değil.
Bazıları, zaten şimdiden kent hakkına sahip, onu güçlü bir biçimde
kullanıyor ve iyice elinde tutuyor. Bunlar, finansal güçler, gayrimenkul sahipleri ve spekülatörler, devlet gücünün ana politik hiyerarşisi,
medya patronları ve benzeridir. Bizi ilgilendirenler şu anda kent hakkına sahip olmayanlardır. Kent hakkı için etkin girişime, yoksunlar ve
hoşnutsuzların bir birleşimi öncülük yapacaktır.”
Marcuse, “Ne hakkı?” sorusu hakkında ise, buna verilecek cevabın
başta kolay göründüğünü söyler ve “yoksunların ve hoşnutsuzların
temiz su, temiz hava, konut, ulaşım, eğitim, kararlara demokratik katılım hakları gibi onurlu bir hayat sürmenin ihtiyaçlarının karşılanması” biçiminde tanımlanabileceğini, fakat bu cevabın tek başına
yeterli olmadığına vurgu yapar.
Ona göre, kent hakkı talebi, geniş ve kapsayıcı bir hak talebidir;
belirli kazanımlara yönelik, yalnızca yasal anlamda bir hak değil, var
olan yasal sistem içindeki bir hak ya da haklar dizisi talebi değil, fakat
politik anlamda bir haktır. Diğer bir deyişle, içinde bir kentsel hayatın
potansiyel getirilerinin tümüyle gerçekleşebileceği, daha iyi ve daha
insani bir sistem talep eden, daha yüksek bir ahlaki düzlemde bulunan bir haktır.
Haklardan bu anlamda bahsetmek, hak taleplerinin yasal anlamda ortaya konması, hemen uygulanabilir olmalarıyla çelişmez kuşkusuz.
Marcuse, kent hakkını bir kente yönelik talepte bulunucu tek bir
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hak (a unitary right, a single right) olarak görür. O, “kent hakkıdır,
kentsel haklar değildir. Bireysel adaleti de içeren ama onu çok aşan,
bir sosyal adalet hakkıdır.”
Ayrıca, kent hakkının, temel adalet ilkelerine dayalı ahlaki bir talep
olduğunu, tek bir alana yönelik (kamu alanı ya da bilgi hakkı gibi) bir
hak değil, bütünlüğe yönelik bir hak olduğunu vurgular.
“Hangi Kent?” sorusuna gelince Marcuse burada, Lefebvre’e gönderme yaparak işe başlar: “Lefebvre bu konuda oldukça açıktır: talep
edilen hak mevcut kente yönelik değil, gelecekteki bir kente yönelik
kent hakkıdır.” “Böyle bir kentin, maddi ve özlemsel ihtiyaçların, yoksunların ve yabancılaşmışların (hoşnutsuzların) gereksinmelerinin
karşılandığı bir kentin neye benzeyeceğinin bir resmini çizebilir miyiz?” sorusunu da “Evet, ama bir noktaya kadar.” diye cevaplar.
Ona göre, böyle bir kentin kapsayabileceği temel ilkeler, genel
kavramlar içinde ortaya konabilir ancak. “Bu temel ilkeler, aşağıdaki gibi kavramları içerecektir: Adalet, hakkaniyet, demokrasi, güzellik, erişilebilirlik, kamu alanı, topluluk, çevresel kalite, insani potansiyellerin ve yeteneklerin bütünüyle gelişmesi için destek, herkese
ihtiyaçlarına göre, herkesten olanaklarına göre, insani farklılıkların
tanınması, sürdürülebilirlik, çeşitlilik.” Fakat bu ilkelerin bugünden
ayrıntılı bir biçimde ortaya konma çabasından elde edilebilecek yararın sınırlı olduğunu söyleyen Marcuse, “Lefebvre’in sıkça söylediği
gibi, böyle bir kentin ileride alabileceği biçim, şimdiden ayrıntılı bir
biçimde ortaya konamaz.” vurgusunda bulunur ve “Kâr için değil, insanlar için kent” çağrısını yapar.
4.2. Mark Purcell
Mark Purcell, ABD-Washington Üniversitesi’nde Kentsel Dizayn
ve Planlama konularında öğretim üyeliği görevinde bulunmaktadır.
Neoliberalizmin kentsel mekâna ve demokrasiye etkileri, alternatif
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radikal bir demokrasi anlayışının hem teorik hem de pratik bağlamlarında geliştirilmesi, kent hakkı ve alternatif bir kentsel geleceğin
üretilmesi, metropolitan siyasal düzenlemeler gibi alanlarda yoğun
çaba gösteren bir bilim insanıdır Purcell. Bu alanlarda verdiği eserler
arasında özetle şunları sıralayabiliriz:
l

Metropolitan Political Reorganization’, Political Geography,

20-5, 2001
l

“Neighborhood Activism’, Professional Geography, 53/2, 2001

l

“Excavating Lefebvre: The Right to

the City”, Geojournal, 58 (2-3), 2002
l

“Citizenship and the Right to the

Global City”, International Journal of Urban and Regional Research, 27/3, 2003
l

Recapturing Democracy: Neolibe-

ralization and Struggle for Alternative
Urban Futures, 2008
l

“Le droit a la ville”, Rue Descartes 63,

2009 (Droit de cite özel sayısı).
Kent hakkı konusunda oldukça kapsamlı ve derinlikli çalışmaları bulunan
Purcell’in bu alandaki görüşlerini -özellikle Recapturing Democracy ve Le droit a la ville eserlerini temel alarak- özetlemeye çalışacağım.
Purcell, kent hakkı düşüncesinin, son
dönemlerde giderek popüler olduğunu
ve bu durumun hem akademik dünyada
hem de onun dışında gözlemlendiği tespitini yapar. Bu yeni ilgiyi heyecan verici
bulan Purcell, aynı zamanda bu ilginin
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Mark Purcell

getirdiği sonuçların henüz tümüyle tatmin edici olmadığına vurgu yapar. Ona göre bu alandaki çalışmalar, kent hakkının neyi içerdiğini sistematik bir biçimde geliştirmediği ve sunmadığı gibi, kent sakinlerinin
güçlendirilmeleri/yetkilendirilmeleri konusunda da bu düşüncenin yaratıcı sonuçlarını ayrıntılı bir biçimde değerlendirmemiştir.
Kent hakkı düşüncesinden ne anladığımızı yalnızca kapalı/gizil bir
anlayış içinde sunarsak, bu kavram giderek daha amorf (şekilsiz) ve
katkıda bulunamaz bir niteliğe bürünecek, ciddi eleştirel bir değerlendirmeden yoksun kalacak ve muhtemel kötü kullanımlara açık
hale gelecektir.
Purcell’in düşüncesine göre, kent hakkı projesinin temellendirilmesinde Lefebvre merkezi bir konuma sahiptir. Çünkü o, öncelikle,
bu kavramın orijinal üreticisi ve geliştiricisidir. İkinci olarak, onun
yaklaşımı bize demokratik teoride oldukça eksik olan, demokratik
politikanın mekânsal ve kentsel kavranılışını sunmaktadır. Lefebvre’in eseri, genel olarak, kentsel gelecekleri tahayyül etmede yaratıcı
ve iyimser bir yol gösterir bize.
Purcell, Lefebvre’in kent hakkını resmetmesini kompleks, akışkan
ve yoruma açık bulur: Lefebvre’in kent hakkı kapitalizmin sosyal ilişkilerini, kentin mekânsal yapısını ve liberal demokrasinin bilinen varsayımlarını radikal bir biçimde yeniden düşünen bir taleptir. Onun
kent hakkı anlayışı parça parça (azar azar) nitelikli bir reform önerisi
değildir (her ne kadar bu yaklaşımı taktik olarak dışlamasa da.) Bu
radikal duruşun anahtarı, Lefebvre’in kentsel mekâna yaptığı açık
odaklanmadadır. O, kenti yalnızca maddi, fiziksel bir mekân olarak
görmez; sosyal ilişki ve günlük hayat olarak, kentsel mekânın bizde
uyandırdığı bütünsel anlama vurgu yapar. Bu anlayışta mekân; günlük hayat, toplumsal ilişkiler ve politik mücadele ile iç içedir, onlara
sımsıkı bağlıdır. O, günlük hayat ve siyasal mücadelelerin içinde, sosyal olarak üretilmektedir.
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Purcell, Lefebvre’in kent hakkı kavramının iki temel öğeden oluştuğunu söyler: Birinci öğe, bir edinim hakkı (a right to appropriation)
olarak adlandırabileceğimiz şeydir. Edinim hakkı, şimdiden var olan
maddi mekanda fiziksel olarak mevcut olabilme, kentsel mekânda bedensel olarak bulunabilme hakkıdır öncelikle. Aynı zamanda
kamu alanını (hayatı sürdürebilmek için) kullanma hakkıdır. Edinim
hakkı, kesinlikle kentsel mekânda bulunma hakkını talep eder; fakat,
eş zamanlı olarak, onurlu ve anlamlı bir hayatın aktif olarak destekleyici olabilecek mekanların üretimini de gerektirir.
İkinci öğe katılım (participation) hakkı diye adlandırılabilir. Lefebvre’in katılımdan anladığı, kentin sunduğu birçok fırsata kent sakinlerinin bütünüyle katılabilme olanağıdır. Katılımın, kuşkusuz, bir
de siyasal boyutu vardır. O da, kentsel mekanı üretici tüm süreçlerdeki karar mekanizmalarına, kenttaşların aktif katılımı ve söz hakkı
sahibi olmaları demektir. Katılım hakkı, kent hakkının demokrasiyle
açıkça bağlantılanmasında büyük bir katkı işlevi görür.
Purcell “Haklar geleneksel olarak, yasalarda düzenlenmiş resmi
ayrıcalıklar olarak anlaşılır.” dedikten sonra, kendisinin bu alanda alternatif bir anlayış önerisi sahibi olduğunu dile getirir. Bu anlayışta
haklar, sosyal hareketlerin daha geniş toplum üzerinde yaptığı siyasal talepler olarak görülür. Bu iki anlayışın farklı olduklarına fakat birbirlerini karşılıklı olarak dışlamadıklarına da vurgu yapar.
Purcell’e göre yasal düzenleme yaklaşımı kent hakkına yönelik zorunlu bir adım değildir. Bu yaklaşımın en büyük tehlikesi, sosyal hareketlerin dinamizm ve enerjilerini düşürmesi ya da yok etmesi, artık
gerekli olmadıkları duygu ve düşüncesini yaratma olasılığıdır. Böyle
bir sonucun demokrasiye karşı çok ciddi bir tehdit oluşturacağı açıktır. Bu nedenle kent hakkı, öncelikle sosyal hareket içinde mobilize
olmuş grupların ileri sürdüğü politik bir talep olarak kalmalıdır.
Purcell bu görüşü ileri sürerken kent hakkının yasalaşmasına ve
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yasal bir varlık kazanmasına bu hak talebini ileri sürücü stratejik bir
araç olarak anlaşıldığı sürece karşı olmadığını da belirtir. Ayrıca, kent
hakkının özenle geliştirilen iş birliği ve paylaşmaya dayalı bir proje
olması gerektiğine, içeriğinin çoğulcu bir katılımla kolektif bir tartışmanın ürünü olması gerektiğine vurgu yapar.
Purcell, Lefebvre’in kent hakkı düşüncesinin taşıdığı büyük potansiyele rağmen, bu düşüncenin tartışıldığı her yerde göz önünde
tutulması gereken bazı önemli, dikkat gerektiren, aşağıda özetlenen
noktalara da dikkat çeker:
l

Kent hakkı esnek, kapsayıcı bir biçimde inşa edilebileceği gibi

indirgemeci bir biçimde de yorumlanabilir. Bu nedenle de yerleşme,
kent sakini olma düşüncesinin özel bir sosyal ya da politik kimliğe
uygun gelsin diye sıkıştırılması ve farklı grupları bir araya getirme,
koalisyonlar oluşturma potansiyelinin zayıflatılması riski yaratılabilir.
l

Diğer bir nokta bir tür “ölçek” ile ilgilidir. Kent hakkının, zorunlu

olarak bir çeşit kentsel mekâna bağlı olduğu gibi, sanki bu hakkın
en uygun ölçeğinin kent olduğu (daha büyük ölçeklere hitap etmediği) gibi bir anlayışın ortaya çıkma sakıncası vardır. Lefebvre’in
kendisi böyle bir pozisyonu açıkça almamakla birlikte, onun mekân
(l’espace) değil, kent (la ville) hakkı üzerine yazdığına dikkat etmek
gerek. Kent hakkı, bugünün dünyasında, değişik ölçeklerde, esnek
ve stratejik olarak siyasal girişimler yaratıcı hareketler gerektirir. Yalnızca mahalle ya da kent ölçeğine indirgenen kent hakkı, bu gerekli
esneklik ve potansiyelden yoksun kalır.
l

Bir başka sorun alanı, kentseli bir ölçek olarak (ulusal ve kürese-

le karşı kentsel) değil; bir yerleşme modeli (kentsel-kırsal karşıtlığı)
olarak almada yatar. Burada kente yerleşmeye vurgu yaparken, yanlışlıkla, yerleşmenin değil kentin esas nokta olduğunun altını çizmiş
olabiliriz. Gerçekte kent hakkının bize sunduğu alternatifin kalbinde
yerleşme yer almaktadır.
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l

Diğer bir nokta, Lefebvre’in kent hakkı kavramını 1960’lı yılların

sonlarına doğru geliştirmiş olması ve o dönemde neoliberalizmin
bugünkü gibi bir yükselişte bulunmadığı gerçeğidir. Purcell ayrıca
kentleri demokratikleştirmek, kent hakkı ve demokrasi konusuna
eğilerek şu değerlendirmeyi yapar: “Kent hakkı, demokratik davranışlara (yalnızca resmi politik alandakilere değil, sosyal hayata dair iş
yeri ve ev dahil tüm alanlardaki) en az iki yolla değer katar: Birincisi, demokratik hareketlerin izleyebileceği gündemin tahayyülü için
yeni bir derinlik, mekânsal ve özellikle kentsel bir yol sunar. Bu hareketler, mekâna yerleşme hakkını talep ederken, ‘kentin ne için var
olduğu’ (what the city is for) sorusu üzerinde –var olana alternatif
getirici- bir mücadelede de bulunurlar. İkinci olarak, demokratik ve
sosyal hareketlerin eşdeğerlilik ağlarının ileri gidebileceği ortak bir
vizyonu inşa etmek için önemli bir olanak sunar. Ortak bir vizyon geliştirme, bu ağların gerçekleştirmesi gereken en kritik şu proje için
hayati bir öneme sahiptir: ‘farklı kalırken birlikteliği sürdürme’ (hold
together while remaining distinct).
4.3. Margit Mayer
Berlin Özgür Üniversitesi’nde (Freie
Universitat) Siyaset Bilimi profesörü olan
M. Mayer, New York New School of Social
Research ve California, Santa Cruz’da da
öğretim üyeliği yapmaktadır. Çalışma ve
araştırma alanları arasında kentsel sosyal hareketler, kent hakkı, kentsel sosyal
politikalar ve topluluk gelişimi önemli yer
tutmaktadır. Birçok bilimsel dergide makaleleri yayınlanmış olan Mayer’in basılı
kitapları arasında şunları sayabiliriz:
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Margit Mayer

l

Nonprofit-Organisationen und die Transformation Lokaler

Beschafii- gungspolitik, 2004 (E. B. Grell ve J. Sambale ile)
l

Urban Movements in a Globalizing World (ed.), 2000

l

Neoliberalizing Cities and Contestation, 2011 (J. Künkel ile)

l

Cities for People, Not for Profit, 2012 (eş-editör).

Mayer, Cities for People, Not for Profit kitabındaki “Kentsel Toplumsal Hareketlerde Kent Hakkı” başlıklı makalesinde, günümüzde
kent hakkı mücadelesi sürdüren değişik toplumsal hareketlerin bu
hak kavramına farklı biçimlerde başvurduğunu söyler ve bu konuda
şöyle ikili bir ayrım yapar:
l

Edinim olarak “kent hakkı” (diğer kent) [The “right to the city”

(another city) as appropriation]
l

Resmi tanınma olarak kent hakkı/hakları (var olduğu haliyle

kent) [Right(s) to the city (as it exists) as formal recognition]
Edinim Olarak Kent Hakkı
Ona göre, Lefebvre’in kavramlaştırdığı biçimiyle kentleşme, “toplumun ve günlük hayatın sermaye tarafından dönüştürülmesi” anlamına gelir. Lefebvre, bu dönüşüme karşı sosyal ve politik eylemle
haklar yaratılmasının peşine düşmüştür. Sokak ve ona ilişkin talepler
bu tür hakları kurucu, oluşturucu niteliktedir. Bu anlamda kent hakkı, yasal bir hak olmaktan çok varlıklıların ve güçlülerin isteklerine
meydan okuyan muhalif bir taleptir. O bir yeniden bölüşüm hakkıdır,
fakat tüm insanlar için değil; bu haktan yoksun olanlar, ona ihtiyacı
olanlar içindir. Bu hak, yalnızca, insanlar onu ve bizzat kenti edindiklerinde varlığını gösteren bir haktır. Lefebvre’in Mayıs 1968 Paris’inde
bulmak istediği ve günümüzde bazı sosyal hareketlerin (2009 Hamburg Kampanyası, “Bizim Adımıza Değil!” manifestosu, Zagrep’teki
Çiçek Meydanı İnisiyatifi, ABD Kent Hakkı İttifakı Girişimi vb.) örnek
aldığı işte bu kenti devrimci edinim biçimidir.
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Margit Mayer ile David Harvey bir forumda

Resmi Tanınma Olarak Kent Hakkı/Hakları
Mayer bu başlık altında uluslararası hak örgütleri ve STK’ların kent
hakkına yönelik yürüttükleri, bu hakkın daha yasal ve kurumsal bir
nitelik kazanmasını ve hayata geçirilmesini amaçlayan (belge, bildirge, şart, gündem, statü vb.) girişimlerine yer verir. Bu bağlamda
Uluslararası Habitat Koalisyonu (HIC), Kentsel Reform için Brezilya
Ulusal Forumu (FNRU), Dünya Sosyal Forumu, BM’nin değişik kuruluşları (Habitat, UNESCO vb.), bölgesel (Avrupa), ulusal (Brezilya Kent
Statüsü) ve yerel (Montreal) örneklere gönderme yapar.
Mayer, kent hakkına yönelik bu tür girişim, belge, düzenlemelerin
bir yandan bunlara BM kuruluşları ve devletler önünde tanınma sağlamasıyla geçerlilik ve etkinliklerinin arttırıl-dığına; diğer yandan ise
bu süreçler esnasında tartışmalı bir kavram olan kent hakkının siyasal içeriğinin ve anlamının sınırlandırıcı bir tarzda şekillendirildiğine
dikkat çeker. Onun düşüncesine göre, adı geçen belgelerde yer alan,
belirli bir kent hakkı değildir. Bu belgeler, gerçekte, bir dizi hakkı sıralayıp “iyi kentsel yönetişim” ile ilgilenen yerel yönetimlere, belediyelere ve STK’lara önermektedir. Burada ilk bakışta oldukça olumlu
izlenim bırakan fakat aynı zamanda belirli sorun alanları oluşturan
noktalar vardır. Örneğin, listelenen bu haklar arasında adı geçmeyen
hakların belirli oranlarda dışlanmış olması gerçeği ve “kent sakinleri”
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gibi çok genel bir kategorinin kullanılmış olması gibi.
Mayer, Lefebvre’ci bir kent hakkı anlayışının tersine, burada ortaya
konan hak taleplerinin sonuçta var olduğu haliyle kente ait olmak,
ona dahil olmak manasına geleceğini söyler ve bu taleplerin var olan
kenti ve bu süreç içinde bizleri dönüştürmeyi amaçladığını iddia
eder. “Burada sıralanan hak talepleri, yalnızca neoliberal politikaların belirli cephelerine -örneğin yoksullukla mücadele gibi- yöneliktir;
fakat sistematik olarak yoksulluk ve dışlama üreten temelde yatan
ekonomik politikaları göz önüne almamaktadır. Bu belgeler, pratikte, belediyeler için plan tasarıları hizmeti görmek üzere ortaya konmuştur. Her ne kadar tüm bunlar belirli durumlarda yararlı bir yol
göstericilik işlevi görse de, aynı zamanda, kentin kökten bir biçimde
demokratikleşmesinin sürekli bir iktidar mücadelesi üzerinde yürütüldüğü olgusunu sistematik olarak maskelerler.”
4.4. Jordi Borja
Jordi Borja, Barselonalı bir kentsel coğrafya ustası, kentsel sosyal
hareketler ve kent hakkı, kentsel devrim ve dönüşüm alanlarında düşünür ve aktivist olarak görev yapmış birisidir. 1970’li yıllardaki İspanyol ve Katalan kentsel toplumsal hareketleri içinde
yer almış ve o dönemin- İspanya’nın ve
giderek Latin Amerika’nın- çok bilinen
dönüşümcü politika üretimi ve uygulamalarına M. Castells, P. Maragall, J. Clos
ve diğerleri gibi önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca, Barselona Belediyesi’nde
1983-1995 yılları arasında görev üstlenmiş, üni-versitelerde öğretim üyeliği yapmış ve bunlara paralel olarak uluslararası

41

Jordi Borja

yerel girişimlerle [IULA (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği), Uluslararası Habitat Koalisyonu (HIC) vb.] uzun süre iş birliği içinde olmuştur.
Birçok konferansı ve makalesinin yanı sıra, aşağıdaki bazı örnekleri verilen basılı kitapları vardır:
l

Local y global, la gestion de las ciudades en era de la informa-

tion (Yerel ve küresel, bilgi çağında kentlerin yönetimi), M. Castells
ile birlikte ortak eser, 1998
l

La ciudad conquistado (Ele geçirilen/Fethedilen kent), 2003

l

“Democracy in search of the future city”, Cities for All içinde, 2010

l

Revolution urbana y derechos ciudadanos (Kentsel devrim ve

yurttaş/kenttaş hakları), 2011.
Borja, Cities for All (Herkes için Kentler, 2010) içindeki makalesinde ve çok daha genişletilmiş olarak Revolution Urbana y Derechos
Ciudadanos (Kentsel Devrim ve Yurttaş Hakları) kitabında kent ve
kent hakkını kısaca şöyle değerlendirmektedir: “Bizim gibi, kent üzerine odaklananlar için en çekici gelen şey, kentin özgürlük ve potansiyel maceralar, plan-lanmayan karşılaşmalar ve rastlantısal olayların
mekânı olması niteliğidir. Kent her köşesinde bize sürprizler hazırlar
ve bizlerin de yaşamak istediği yer orasıdır. Kent, eşzamanlı olarak,
bir bireysel deneyim ve kolektif eylemdir. Bireysel ve toplumsal, lirik
ve epik gibi ikilikleri ile birlikte, demokrasi için bir metafordur.
Modern toplumumuzun yurttaş haklarını yeniden düşünmek
üretkenlik vaat edici derin düşünme alanlarından biridir. Bu alanlardan birisi de aşağıdaki hakları bütünleştiren kent hakkı olabilir: konut hakkı ve kamusal hizmetlere edinim, işlere ve hizmetlere erişim,
mobilite, kentsel bünyede görünürlük, mekâna aidiyet vb. hakları.
Bu haklar, önceki sanayi toplumunun demokratik devrimleri ve sosyal reformlarının geleneksel ve simgesel haklarından daha karmaşık
olmaları nedeniyle ayırt edilirler. Örneğin bir kentin, kent-bölgenin
sakinlerinin milliyetlerine, yurttaşlıklarına bakmaksızın siyasal hak-
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larının tanınması, sürekli eğitim alabilme, çalışma hakkının bir tamamlayıcısı olarak temel evrensel gelir ya da maaş hakları gibi.”
4.5. Don Mitchell
ABD Syracuse Üniversitesi Maxwell Okulu Coğrafya profesörü olan
Don Mitchell, San Diego Üni-versitesi ve
Pennsylvania Üniversitesi’ni bitirmiş ve
Neil Smith ile çalışarak Rutgers Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. Radikal ve etkin bir bilim insanı olarak tanınan Mitchell; kültür teorisi, insan hakları,
kent hakkı, sosyal adalet ve emekçi mücadeleleri üzerinde yoğun-laşmıştır.
Birçok deneme, araştırma, projenin
[People’s Geography Project (Halkın Coğrafya Projesi) gibi] yanı sıra aşağıdaki temel yayınlara da imza atmıştır:
l

Don Mitchell

Cultural Geography: A Critical Int-

roduction (Kültürel Coğrafya: Eleştirel bir Giriş)
l

The Right to the City: Social Justice and Fight for Public Space

(Kent Hakkı: Sosyal Adalet ve Kamu Alanı için Mücadele), 2003
l

Justice, Power and Political Landscape (Adalet, Güç ve Siyasal

Manzara, eş-editör), 2009.
Mitchell, doğrudan kent hakkı üzerine eğildiği The Right to the
City: Social Justice and Fight for Public Space eserinde kent hakkı ve kamusal alana özetle şöyle yaklaşmaktadır: “Eğer kent hakkı
bir çığlık ve bir talep ise, o ancak duyulabilen bir çığlık olabilir ve bu
çığlık ve talebin içinde görünür olduğu bir alanın/mekânın var olabilmesi ölçüsünde güce sahip olan bir talep olabilir. Kamu alanında
-sokak köşelerinde ya da parklarda, protesto ve gösteri yürüyüşleri
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sırasında sokaklarda- siyasal örgütler kendilerini daha geniş bir kitleye/kamuya tanıtabilirler ve bu tanıtım onların çığlık ve taleplerine
belirli bir güç katar. Kamuda alan/mekân talep etme yoluyla kamu
alanları yaratarak, sosyal grupların kendileri kamu olurlar (12).”
4.6. Engin F. Işın
Engin Işın, İngiltere-Londra Open University’de profesördür. Daha
önce Kanada-Toronto York Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Işın,
yurttaşlık alanında çok önemli
proje ve eserlere sahip ve kent,
kentin hakları, kentsel haklar ve
demokrasi konularında da ciddi
katkıları bulunan bir bilim insanıdır. Konumuza ilişkin eserlerinden bazı örnekler aşağıdadır:
l

Cities Without Citizens: Mo-

dernity of the City as a Corporation (Kenttaşlar Olmaksızın
Kentler: Bir İşletme Olarak Kentin Modernliği), 1993
Democracy,

l

Engin F. Işın

Citizenship

and the Global City (Demokrasi, Yurttaşlık ve Küresel Kent), 2000.
(Işın’ın bu kitap içinde “Democracy, Citizenship and the City” başlıklı
önemli bir giriş yazısı yer almaktadır.)
l

Being Political: Genealogies of Citizenship (Siyasal Olma: Va-

tandaşlığın Şecereleri), 2002
l

Recasting the Social in Citizenship (Yurttaşlıkta Sosyali Yeni-

den İfade Etme), 2008
l

La ville comme lieu du social (Sosyalin Alanı/Yeri Olarak Kent),

2009.
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Işın, Fransız Rue Descartes dergisinin Droit de Cite özel sayısında
(63. sayı) 2009’da yayınlanan “La ville comme lieu du social - Droits
de la ville, Droits a la ville” (Sosyalin Alanı/Yeri Olarak Kent - Kentin
Hakları, Kentsel Haklar) başlıklı makalesinde “Siyasal hayatın çekirdeği olan, yurttaş denen siyasal öznenin oluşumunu anlayabilmek
için kenti sosyal alan olarak düşünmek esastır” der.
Ona göre kent, “insanların onun sayesinde organize oldukları,
diğerleriyle ilişki, bağ kurdukları ve sosyal bir karakter kazandıkları
yerdir. Toplumsallaşmanın, kimlikleri ortaya koyabilmenin gerçekleştiği, bireylerin hem bireyselliklerini hem de toplumsallıklarını
geliştirdikleri alandır.” Burada kentin yalnız reel biçimine/formuna
(belirli bir mekânda oluşmuş yapıya-urbs) değil; virtüel formuna da
(ilişkilerden, sembollerden, tahayyüllerden, kent üstüne düşünce ve
ideallerden oluşan kategoriye -civitas) vurgu yapan bir anlayış söz
konusudur. Burada kent, içinde sosyal ilişkilerin gerçekleştiği bir kap
(konteynır) olarak değil; içinde üretimin, yeniden üretimin ve sosyal
ilişkilerin dönüştüğü bir alan olarak görülür
Işın, tarih boyunca (Antik Yunan ve Roma, Orta Çağ ve Modern dönem) yurttaşlığın çoğu zaman kente ait olma biçiminde tanımlandığını, sosyal ve politik hakların kentten kaynaklandığını belirttikten
sonra, kentin haklarının (droits de la ville) gerçek doğası ve anlamının uzun asırlar boyunca (yirminci yüzyıl dahil) önemli mücadelelere
konu olduğunu söyler.
Ona göre, kentin hakları (bağlılık, erdem, iyi yurttaşlık, disiplin ve
yerindenlik/subsidiarite) ile kentsel haklar (özerklik, edinim, farklılık,
güvenlik) arasındaki fark büyük bir öneme sahiptir. Kentin haklarının oluşturucu öğesi kent ile devlet arasındaki ilişkidir. Kentin özerk
ve kendi başına yeterli bir varlık olarak sahip olduğu haklar (kentin
hakları) olmadan, onun kendi sakinlerine kentsel haklar tanıması
söz konusu olamaz. Bu kentin hakları ilkesinin modern hukuk tarihi
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boyunca ortaya konması sürekli devam etmiş ve kentin tüzel kişilik
olarak tanınması sonucunu doğurmuştur. Yirminci yüzyıl boyunca
da bağlılık, erdem, iyi yurttaşlık, disiplin ve yerindenlik devletlerin
içindeki kentin haklarının temel ilkeleri olarak kendini göstermiştir.
Kentin hakları konusundaki çatışmalar nasıl bu alandaki evrimi
durdurmamış ve farklı türde mücadeleleri içermişse; kentsel haklar
da aynı tarihsel gelişme içinde -tarihteki birçok örneğin tanıklık ettiği gibi- var olagelmiştir. Ancak bu alan fazla araştırma konusu yapılmamıştır tespitini yaptıktan sonra Işın, kentsel hakları dört farklı,
fakat birbiriyle bağlantılı haklar olarak şöyle ortaya koyabileceğimizi
söyler: özerklik, edinim, farklılık ve güvenlik. Kentin hakları ve kentsel
haklar arasındaki farklılığın özü konusunda da aşağıdaki görüşe yer
verir: “Bu iki hak tipinin ortaya konma ve talep edilme biçimleri farklı
pratikleri içerir: Kentin hakları, temel olarak, yasal haklar ve yasaların
genel evrimi ile bağlantılıyken kentsel haklar sosyal hakları ve normların evrimini varsayar. Kent, sosyal olanın alanı olarak, bu iki farklı
fakat birbiriyle bağlantılı haklar topluluğunu bir araya getirir.”
4.7. Shelley Buckingham
Kanada, Toronto kökenli olan
Shelley Buckingham, Trent Üniversitesi Uluslararası Gelişme ve
Kadın Araştırmaları bölümünü
bitirmiş, Latin Amerika’da (Ekvator ve diğer ülkeler) gönüllü
olarak çalışmış, Toronto Topluluk
Konut Kurumunda (Community
Housing Corporation) yöneticilik
yapmıştır. Uluslararası Habitat
Koalisyonunun (HIC) Santiago,

Shelley Buckingham
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Şili’deki merkezinde Kadın Hakları bölümü sorumluluğunu yürüten
Buckingham’ın kent hakkı, kentsel haklar, kadın hakları, kentsel yerleşmeler/konut alanlarında yoğun teorik ve pratik çalışmaları vardır.
Buckingham, Cities for All (2010) kitabı içinde yer alan “Examining
the Right to the City from a Gender Perspective” (Kent Hakkının Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi) adlı katkısında, önce kent hakkından ne anladığını kısaca dile getirir. Ona göre kent hakkı, kente yerleşen tüm insanların, ona erişimi olan ve onu kullanan herkesin kolektif
bir hakkıdır. Bu hak, kentsel mekânda yalnızca şimdiden var olanları
kullanma, onlardan yararlanma hakkı değil; aynı zamanda, kentsel ortamlarda onurlu bir hayat sürdürülebilmesi için gerekli insani ihtiyaçları
karşılayabilecek yeni, yaratıcı ve geleceğe ilişkin bir haktır.
Buckingham, ayrı ayrı tüm insanların ihtiyaçlarının ne olduğunu
tanımlamada kıstas olarak kullanılabilecek “tek, homojen bir insan
tipi mevcut değildir” dedikten sonra; uygun bir hayat standardında
yaşayabilmek için, “belirli bir insan ihtiyacı” tanımlama süreci, belirli
bir çevrede yaşayan farklı ve kesişen kimliklerin (toplumsal cinsiyet,
ırk, etnisite, sınıf, din, cinsel tercih ve fiziksel olanak ve yetenekler gibi
kimliklerin bir bileşimi) çokluğunu göz önünde tutmak zorundadır
değerlendirmesinde bulunur. Ona göre, toplumsal cinsiyet, kimlikteki bu farklılığın yalnızca bir kategorisini temsil eder; fakat bu, gezegen üstündeki herkesi -değişik biçimlerde de olsa- derinden etkileyen bir kategoridir.
Kadınların kent haklarının ihlal edilmeleri, günlük hayat deneyimleri ve kentle temasları sırasında, günlük bir temelde meydana
gelmektedir. Bu günlük gerçekler, toplumsal cinsiyet sınıflandırmalarına ilişkin, sosyal olarak inşa edilmiş, fonksiyon ve rollerin ve patriyarkal güç ilişkilerinin sonucu olarak bu sosyal yapılar içinde yaşanan, deneylenen ay-rımların ve eşitsizliklerin ürünüdür. Mekân da
sosyal pratikler içinde yaratıldığı ya da üretildiği için, o da toplumsal
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ilişkilerin, güç/iktidar ilişkilerinin bir ürünüdür. Eğer insanların nötr
olmadıklarını ve sosyal olarak toplumsal cinsiyet kategorileri içinde
inşa edildiklerini kabul ediyorsak ve mekânın da sosyal olarak üretildiğini ve basitçe var olan bir şey olmadığı anlayışını ciddiye alıyorsak, bu durumda mekânın da nötr olmadığını kabul edebiliriz. Bu
durumda, günlük hayatın yaratılmasına katılan değişik aktörlerin ve
fonksiyonların birlikte göz önüne alınarak analiz edilme zorunluluğu
kendiliğinden ortaya çıkar.
Buckingham’ın düşüncesine göre bu yaklaşım, kadınların kent
hak-kının özel niteliklerini anlamada kilit bir rol oynar. Kadınların
kentteki günlük deneyimleri doğrudan toplumsal cinsiyet ve mekânın sosyal yapıları bağlamında gerçekleşir. Bu nedenle, insan hakları,
kent hakkı çevresinde yürütülen her tartışmada, var olan eşitsizlikleri tümüyle ortaya koyabilmek ve insan ihtiyaç ve haklarını belirleyip
tatmin edebilmek için, bir toplumsal cin-siyet analizini sürekli devrede tutmak hayati bir zorunluluktur.
Kent hakkı hareketine bir toplumsal cinsiyet perspektifi getirmek
için yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçeklerde birçok değişik
tartışma ve girişimlere tanık olduğumuzu belirten Buckingham, bu
alanda -birbirleriyle eşzamanlı olarak ilişki ve birliktelik içinde olanbeş temel nokta üzerine eğilir:
1. Kentsel Çevrelerde Güvenlik
Kadınların kent hakkının değerlendirilmesinde şiddet tehdidi ve
korkusu ve kamu alanının bütünsel kullanımı en önemli ortak sorunlar olarak çıkar karşımıza. Kadınların şiddet deneyimi, tüm dünya
toplumlarında -değişen oranlarda da olsa- hâlâ sürmektedir. Bu durum, büyük ölçüde, erkek egemen güç ilişkileri ile doğrudan bağlantılıdır. Kadına yönelik şiddetin önemli bir oranı “ev”de ya da “özel
alan”da gerçekleşiyor olsa da, kentsel mekanların birçok kadın için
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tehlike arz ettiği de açıkça ortadadır. Bu nedenle, kadının kentsel
dünyada ve özellikle kamu alanlarında güvenliğinin sağlanması ivedi bir gerekliliktir.
2. Kamusal Altyapı ve Ulaşım
Kadınların kentte şiddet riskini daha çok geceleri yaşamaları, sokakların, meydanların ve parkların iyi düzenlenmemesi ve aydınlatılmamasının yanı sıra; kentte gerekli ve yeterli kamusal ulaşım
olanaklarının bulunmamasına bağlıdır. Güvenli, yaygın ve ücreti karşılanabilir bir ulaşım sisteminin varlığı, kadınların hakkını kullanabilmelerinin temel araçlarından biridir.
3. Konut/Yerleşme, Kentsel Hizmet Edinimi ve Çalışma Mekânı
Arasındaki Yakınlık ya da Kolay Ulaşılabilirlik
4. Kamusal ve Özel Alanlardaki İkiye Bölünmenin Kırılması
Kadınların kent haklarının karşılanabilmesi ve onların özel ihtiyaçlarının bütünüyle anlaşılabilmesi için, kamu ve özel alanlar arasındaki mevcut ayrımın yeniden irdelenmesi gerekir. Bu ayrımı, üretici
ve yeniden üretici işlerin nerede ve nasıl gerçekleştirildiğine bakarak
daha iyi anlayabiliriz. Üretici iş (gelir üretici faaliyetler de dahil) dünyanın birçok toplumunda hala erkek işi olarak görülmekte (ve öyle
gerçekleştirilmekte), yeniden üretici iş ise -eve, çocuklara, aileye bakmak- geleneksel olarak kadının işi olarak görülmektedir.
Kentsel mekanlar; genellikle üretici işe çok değer veren, yeniden
üretici işe pek değer vermeyen, her iki alanda da işlev gören kadını
baskı altına alan bir biçimde dizayn edilmektedir. Ayrıca, kadınların,
ağırlıklı bir biçimde, yürüttükleri yeniden üretim işinin parasal karşılığı (büyük önemi ve değerine rağmen) pek yoktur.

49

4. Karar Mekanizmalarına, Planlamaya ve Yönetişime Katılma
Kadınların kentin oluşumuna, yaratılışına ve yeniden yaratılışına
doğrudan katılımı ve planlama, bütçeleme, temel yönetim kararlarında ses ve söz sahibi olması (hem özne hem meslek erbabı hem de
dişil duyarlılık ve sezgi sahibi bir kimlik sahibi olarak) günümüzün en
önemli gündem maddeleri arasında yer almaktadır.
Buckingham’ın yukarıda özetlemeye çalıştığım kadının kent hakkına ilişkin “beş noktasına”, diğerlerinin yanı sıra, ekonomik, politik,
kültürel, geleneksel ve dinsel nedenlere de bir bütünlük içinde yaklaşılarak daha fazla vurgu yapılması gereği açıktır.
4.8. Marcelo Lopez de Souza
Marcelo

Lopez

de

Souza,

Brezilya Rio de Janeiro Federal
Üniversitesi’nin Coğrafya bölümünde profesördür. Brezilya’da
coğrafya ve kent sosyolojisi tahsil etmiş, Almanya’da Tubingen
Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. Aynı üniversitede
ve University of London’ın Coğrafya bölümünde, Berlin Teknik
Üniversitesi, Meksika Otonom

Marcelo Lopez de Souza

Üniversitesi’nde ziyaretçi profesör olarak görev yapmıştır. Sosyal ilişkiler ve mekân, sosyal değişimin mekânsallığı, kentsel sosyal mücadeleler ve kent hakkı konularında autonomist, libertari (sol-libertarian) bir bakış açısıyla yeni
açılımlar getiren Souza’nın (yüze yakın araş-tırma, makalesinin vb.
yanı sıra) basılı eserlerinden bazıları şunlardır:
l

O Desafio Metropolitano (Metropolitan Meydan Okuma), 2000
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l

Mudar a Cidade (Kenti Değiştirmek), 2002

l

A Prisade a Agora (Hapishane ve Agora), 2006

l

Fobopole: O medo generalizado e a mailitarizaçao de questao

urbana (Fobopolis: Genelleşmiş Korku ve Kentsel Sorunun Militarizasyonu), 2008.
Souza, Which Right to Which City? (Hangi Kente Hangi Hak?) başlıklı denemesine şöyle başlar: “İlk kez 1960’lı yıllarda filozof Lefebvre tarafından dillendirilen kent hakkı ifadesi günümüzde oldukça revaçta.
Ancak bunun karşılığında ödenen bedel, çoğu kez, Lefebvre’in ürettiği kavramın içinin boşaltılması ya da yozlaştırılması biçiminde oluyor.”
Souza; “Harvey, Lefebvre gibi “Reformist olmayan bir kent hakkı
anlayışını sürdürüyor.” der, ancak bu sürdürmeyi (liberter/sol-libertarian açıdan bakıldığında) bugünün koşulları içinde yeterli ve gerçekçi bulmaz: “Harvey’nin söyledikleri, bugünün otonom niteliğe
sahip, radikal demokrasiye dayalı sosyal hareketleri ve bunların eylemde bulunduğu koşulları içeren yeni oluşumlara eski gözlüklerle
bakmaktan -o da kısmen- farksızdır. Burada eski gözlüklerden kasıt
devletçilik, merkeziyetçilik ve hiyerarşidir.”
Ona göre Lefebvre’in kent hakkına yaklaşımı, kapitalist kent sınırları içinde daha iyi konut, daha düşük kira talep eden haklara
indirgenemez. Aksine bu kent hakkı anlayışı farklı, hakça/özgür bir
toplum bağlamında çok başka bir hayatla ilgilidir. Yoksa Lefebvre’in
günümüz reformistlerinin kullandığı anlamda katılımcı demokrasi
kavramını değil, öz-yönetimi (autogestion) kullanması boşuna olmasa gerek.
Souza, yirminci yüzyılın ikinci yarısının en önemli liberter düşünürlerinden biri olarak gördüğü Murray Bookchin’in kent, demokrasi, öz-yönetim vb. üzerindeki düşüncelerine kısaca eğildikten sonra,
liberteryan yaklaşımın temel özelliklerini şöyle vurgular: “Liberterler
için özgür birliktelik, yataylık, imece, komünler, toplumsal ağlar, kon-

51

federasyonlar yalnızca sınıflı toplumun ve sınıf sömürüsünün değil;
ırkçılık ve erkek egemenliği dahil, tüm boyunduruk altına alıcı pratiklerin üstesinden gelmek için kullanılan strateji ve araçlardır ve bu
anlayış indirgemeci toplum, tarih ve mekân anlayışını, ekonomizmi
ve teleolojiyi reddeder.”
“Kent hakkı ve benzeri radikal kavram ve sloganların içlerinin boşaltılması ve sömürgeleştirilmelerinin önüne geçmek için, toplumsal
hareketlerin kendilerini, stratejilerini ve taktiklerini sürekli yeniden
yaratmaları gerektiği ortadadır.” Souza, bu bağlamda, birçok değişik
coğrafyada (ülke, bölge, kent, vb.) çok sayıda etkin sosyal hareketin
bu yaklaşımı hayata geçirmeye çalıştığını söylüyor ve bunlara örnek
olarak İngiltere’deki “Reclaim the streets”ten, Meksika’daki Zapatistalar ve Avrupa’daki toplum merkezleri girişiminden, Arjantin’deki
Piqueteros’a, Fabricas Recuperadas’a (Kurtarılmış fabrikalar), Brezilya’daki Semteto’dan (Çatısızlar) G. Afrika’daki Abahlali’ye ve tüm
dünyaya yayılan Alternatif Küreselleşme (Dünya Sosyal Forumu vb.)
hareketini veriyor.
4.9. İlhan Tekeli
İlhan Tekeli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık
Fakültesi emekli (prof.) öğretim
üyesidir. Türkiye Bilimler Akademisi ve YÖK Genel Kurul Üyeliği
yapmış; Tarih Vakfı, Dünya Yerel
Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) kurucu üyeliği ve
başkanlıklarında

bulunmuştur.

Ayrıca, BM Habitat II ya da Kent
Zirvesi (İstanbul, 1996) Danışma

İlhan Tekeli
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Kurulu Başkanlığı yapan Tekeli, Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği
(IULA), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG),
Dünya Yerel Demokrasi Gözlemevi, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD), Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlara ve Türkiye’de yerel/beledi, bölgesel ve ulusal kurum ve kuruluşlara onursal
danışmanlık katkısı vermiştir. Birçok bilimsel ve hizmet ödülüne (TÜBİTAK, S. Simavi Sosyal Bilimler, M. Parlar Bilim Ödülleri gibi) layık
görülen Tekeli 100 dolaylarında kitap ve 700’ü aşkın yazı ve bildiri sahibidir.
Çok iyi ve paylaşmacı bir dost, alçak gönüllü, sürekli ufuk açıcı ve
dirençli bir entelektüel olan Tekeli; bilim, felsefe, kültür ve siyaset
dünyasına çok önemli katkılarda bulunan (mühendis, şehir ve bölge
planlamacısı, makro-coğrafyacı, sosyal bilimci, iktisat tarihçisi, bilim,
eğitim ve siyaset felsefecisi, demokrasi, sivil toplum, kent ve yerel yönetim teorisyeni olarak) adeta “tek başına bir okuldur”.
Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından yayınlanması sürdürülen (şu
ana kadar 25 cilt/kitabı aşan) eserleri arasında bizi burada doğrudan
ilgilendirenler kısaca şunlardır:
l

Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923-1990), 2009

l

Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi ve Yerellik Yazıları, 2009

l

Türkiye İçin Siyaset ve Demokrasi Yazıları, 2011

l

Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm, 2011.

Tekeli, -birçok diğer birçok konuda olduğu gibi- Türkiye’de ve
Türkçede kentli hakları üzerine eğilen ilk kişilerden biridir. Burada
onun, WALD Akademisinin 1994 yılında yayınladığı Kentsel Haklar
kitabındaki “Kentli Hakları” başlıklı katkısını temel alarak, görüşlerini özetlemeye çalışacağım.
Tekeli “Gerçekte kentli haklarının ne olduğu konusunda üzerinde uzlaşılmış uluslararası metin yoktur.” diyerek başlattığı görüşlerini, insan haklarının tarihsel evrimine, geçirdiği değişik aşamaları
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özetleyerek sürdürür. “Kentli hakları da henüz oluşma aşamasındadır,” tespitini yapan Tekeli “bu hakları dayanışma hakları denebilecek üçüncü aşama haklar (çevre hakları, insanlığın ortak varlığından yararlanma, uluslararası bir barış ortamında yaşama gibi)
arasında değerlendirmek doğru olur.” der.
Ona göre bu gruba giren hakları diğerlerinden ayıran özellik,
“gerçekleştirilmeleri için toplumda yaşayanların gayretlerini birleştirmeleri zorunluluğu”dur. Bu nedenle, bu dayanışma hakları
“toplumdaki bireylere olduğu kadar, topluluğun tümüne ilişkin
haktır.”
Kentli haklarının içeriği konusunda Avrupa Kentsel Şartı’nı
(1992) örnek alarak şu değerlendirmeyi yapar Tekeli: “Bu şart içinde kentli hakları için genel bir tanım verilmemektedir. Şart içinde yer alan haklara bakıldığında, bu haklar insan haklarının kent
bağlamında yeniden tanımlanması olarak tanımlanabilir.”
İnsan haklarına saygılı bir kentsel ortamda yaşama hakkı, güvenli bir kentte yaşama hakkı, ekolojik dengelere duyarlı bir kentsel çevrede yaşama hakkı, çoğulcu bir kentli kültür edinebilme
hakkı, konut hakkı, ulaşım hakkı, eğitim hakkı vb. on yedi kategori içinde kentli haklarını özetleyen Tekeli, insan hakları ile kentli
hakları arasındaki ilişki ve farklara odaklanarak şu görüşü ortaya
koyar: “İnsan hakları atomistik bireylerin oluşturduğu soyut bir
toplumu temel almaktadır. Oysa kentli hakları kent içindeki insanı temel aldığı için daha somuttur. İnsan haklarının uygulamaya
geçmesi, pratiğe yansıması, kentliler için, kent haklarıyla somutlaşmış olmaktadır.”
Tekeli, kentli haklarının somutlaştırılması, gerçekleştirilmesi
ya da hayata geçirilmesi konusunda üç ayrı yön üzerinde durur:
“Bunlardan birincisi kentte yaşayan bir kimsenin haklarını kullanırken, kentli haklarını gasp etmesinin ve onları tahrip etmesinin
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önlenmesidir. Bu, hakların savunma yoluyla yaşama geçirilmesidir. İkincisi, kentli haklarının her kentlinin davranışlarıyla oluşup
geliştiği kabul edildiğine göre, kişilerin geliştirilmesine açık olarak gerçekleştirilmesidir. Üçüncüsü ise, hak sahibinin bu hakların
gerçekleştirilmesini toplumsal düzeni korumaktan sorumlu devletten istemesi yoluyla gerçekleştirilmesidir.”
Tekeli, bu bağlamda ayrıca, daha önceki aşamalarda ortaya
konmuş insan haklarının yeniden yorumlanması ve onlara -kentli
haklarının gerçekleştirilmesine olanak tanıyıcı- yeni anlamlar kazandırılması gereği üzerinde durur. Kentli hakları kavramı ya da
yaklaşımı üstüne eğilmenin üstünlükleri konusunda da şu iki boyuta vurgu yapar: kentli haklarının soyut insan hakları kavramını
somutlaştırıp insanların yaşamına sokması ve bu hakların insanların gelişmesine ve yaratıcılığına açık olması.
Kentli hakları ve kent yöneticileri ilişkisi konusunda da aşağıdaki değerlendirmeyi ortaya koyar: “Sürekli gelişmeye açık bir kentli
hakları kavramının kent yöneticilerini devamlı yeni istekler karşısında bırakacağı, işlerini güçleştireceği düşünülebilir. Ancak eğer
kent yöneticileri, gerçekten kentliye hizmet için yönetime talip
oluyorsa, ancak bu durumdaki bir kent yönetimini heyecan verici
ve yaratıcı iddialar taşıyıcı bulacaklardır.”

5. Kentsel Haklar, Kentli Hakları ya da
Kentte İnsan Hakları
5.1. Kökenleri ve Tanımlama Çabaları
Kentsel haklar, kentli hakları ya da kentte insan hakları diye adlandırılan haklar kümesi, son yirmi yıl içinde geliştirilen ve çeşitli
başlıklar altında ve çeşitli düzeylerde -küresel, uluslararası, bölgesel, ulusal, kentsel- sunulan belgelerdir.
Bir ölçüde Lefebvre’in kent hakkı kavramından ve 60 ve 70’li
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yılların kentsel sosyal mücadelelerinden esinlenen, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi esas olmak üzere
BM’nin ve bağlı kuruluşlarının geliştirip yayınladığı insan hakları
bildirgeleri ve sözleşmelerine (ve BM Habitat Konferansları, 1976
Vancouver ve 1996 İstanbul kararlarına) dayalı olarak oluşturulan
bu belgeler, kuşkusuz, çok daha uzun geçmişli tarihsel temellere
sahiptir.
Bu tarihsel temeller arasında, kentsel/beledi ilk devrim olarak
nitelenen 1871 Paris Komünü, 1920’lerin ABD Yurttaş Girişimleri
hareketi, Avrupa’daki Toplumcu Belediyecilik girişimleri, 1930’ların Atina Sözleşmesi, 1940’ların Dünya Sağlık Örgütü temel yasası
(daha önce ILO’da olduğu gibi) ve benzeri girişimler sayılabilir.
Kentsel haklar, kentli hakları ya da kentte insan hakları belgelerinde ortaya konulan hakların tanımı konusunda üzerinde bütünüyle anlaşılmış ortak bir yaklaşım henüz ortaya konmamıştır. (Bu
konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: çok yazarlı ve değerli bir eser olan
Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları, 2013, İstanbul: İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları syf. 3, 29, 56, 81-83).
Kimilerine göre bu haklar “günümüz kentlerinde ortaya çıkan
hak ihlallerinin önüne geçebilmek için saygı duyulması, yerine
getirilmesi ve korunması gereken” haklardır. Diğerlerine göre bu
haklar “yerel hizmetlerin kalite ve etkinliğinin arttırılmasını, yerel
topluluklarda ekonomik, sosyal ve kültürel olanaklar yaratmayı,
yerel topluluğun topluluk duygusunun geliştirilmesini ve yerel
yönetimde etkin yurttaş katılımını” içermektedir. Başkaları da bu
hakları “kentsel olanaklara eşit biçimde ve herkesin yeterli ölçüde
sahip olma hakkı” olarak özetler.
Bir diğer yaklaşıma göre bu hakları düzenleyen belgeler insan
haklarının yerel düzeyde güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması
konusunda yerel yönetimlere düşen görev ve sorumlulukları ta-

56

nımlamakta ve kent sorunlarına insan hakları çerçevesinde bir
yaklaşım önermektedir. Bu yaklaşıma göre bu belgeler insan hakları ilkeleri ve normları olarak nitelendirebileceğimiz kişi haklarını
içerdikleri gibi yurttaşlık ve grup haklarını da barındırmaktadırlar.
Temelde kentteki ayrımcılık ve insan hakları ihlallerini önlemek
için oluşturulmuşlardır.
Üstat İlhan Tekeli, kentli hakları diye adlandırdığı bu hakların
henüz oluşma aşamasında olduğunu ve hem bireylere hem topluluğun tümüne ilişkin bulunduklarını vurguladıktan sonra, onları
“insan haklarının kent bağlamında yeniden tanımlanması” olarak
niteler.

Ayrıca, bu hakların soyut insan haklarını somutlaştırıcı

özelliklerine dikkat çeker. (Bkz.: Bölüm 4.9)
M. Mayer, bu hakların “var olduğu haliyle kente yönelik bulunduğunu, bu belgelerdeki hakların belirli bir kent hakkı olmadığını fakat
bir dizi hak sıralamasından oluştuğunu ve temelde iyi yönetişim için
araç sunma özelliğine sahip olduklarını” söyler. (Bkz.: Bölüm 4.3)
E. F. Işın’a göre, kentin hakları bağlamı içinde ve onlarla bağlantılı olarak ele alınması gereken kentsel haklar özerklik, edinim,
farklılık ve güvenlik temel ilkelerine dayalıdır. (Bkz.: Bölüm 4.6)
5.2. Kentsel Haklar, Kentli Haklan ya da Kentte İnsan Haklarına
İlişkin Belgeler
1990’lı yılların başlangıcından itibaren geliştirilmeye başlanan
bu belgeler değişik düzeylerde (küresel, uluslararası, bölgesel,
ulusal, yerel/kentsel) ve değişik adlar ya da başlıklar altında (bildirge, şart, gündem, statü vb.) düzenlenmiştir.
Dünya ya da Küresel Düzeydeki Belgeler:
l

Kent Hakkı Dünya Şartı (World Charter for the Right to the

City), 2001-2004-2005
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l

Kentte İnsan Hakları İçin Küresel Şart-Gündem (Global Char-

ter-Agenda for Human Rights in the City UCLG), Aralık 2011
l

BM-HABITAT Desantralizasyon ve Herkesin Temel Hizmetlere

Erişimi Üstüne Uluslararası Temel İlkeler (UN-HABITAT International Guidelines on Decentralization and Access to Basic Services
for All), 2007-2009
Uluslararası-Bölgesel Düzeydeki Belgeler:
l

Avrupa Kentsel Şartı: Avrupa Kent Hakları Bildirgesi (Europe-

an Urban Charter I: European Declaration of Urban Rights), 1992
l

Avrupa Kentte Kadınlar Şartı (European Charter for Women in

the City), 1994
l

Avrupa Kentte İnsan Haklarını Koruma Şartı (European Char-

ter for the Safeguarding Human Rights in the City), 2000
l

Avrupa Kentsel Şartı II: Yeni Bir Kentsellik için Manifesto (Euro-

pean Urban Charter II: Manifesto for a New Urbanity), 2008
Ulusal Düzeydeki Belgeler:
l

Brezilya Kent Statüsü/Yasası (O Estatuto da Cidade), 2001

l

ABD “Kent Hakkı İttifakı” Temel Haklar Bildirgesi (US “The Ri-

ght to the City Alliance”, The Statement of Principles), 2007
Yerel/Kentsel Düzeydeki Belgeler:
l

Montreal Haklar ve Sorumluluklar Şartı (Montreal Charter for

Rights and Responsibilities), 2006
l

Meksiko Kenti Kent Hakkı Şartı (Ciudad de Mexico, La Carta

por el Derecho a la Ciudad), 2010
l

Gwangju İnsan Hakları Şartı (Gwangju Human Rights Char-

ter), 2012
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5.3. (Kısa Örneklerle) Kentsel Haklar, Kentli Hakları ya da Kentte
İnsan Hakları Belgelerinde Hak Tanımlamaları/Yaklaşımları Kent
Hakkı Dünya Şartı’ndan:
l

“Herkesin, toplumsal cinsiyet, yaş, sağlık durumu, gelir, milliyet,

etnik köken, göçmenlik durumu veya siyasal, dinsel veya cinsel eğilimine bakmaksızın kent hakkı vardır.
l

Kent hakkı, sürdürülebilirlik, demokrasi, hakçalık ve sosyal adalet

ilkeleri uyarınca kentlerden adil yararlanma hakkı olarak tanımlanır.
Kent sakinlerinin, özellikle korumasız ve marjinal grupların sahip olduğu, kendi geleceklerini özgürce belirleme ve yeterli yaşam standardına
ulaşma hakkını tümüyle uygulayabilmeyi hedefleyen kolektif bir haktır.
l

Kent hakkı, tüm uluslararası düzeyde kabul görmüş ve bütünsel

olarak tasarlanmış insan haklarına karşılıklı bağımlıdır ve bu nedenle uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile önceden düzenlenmiş
bulunan tüm sivil/medeni, siyasal, ekonomik, kültürel hakları içerir.
l

Bu, şu hakların kapsanılmasını varsayar: hakça ve tatminkâr ko-

şullarda çalışma, sendikalar kurma ve onlara üye olma, sosyal güvenlik, kamu sağlığı, temiz içme suyu, enerji, kamu ulaşımı ve diğer sosyal hizmetler, gıda, giyim ve uygun barınım, kaliteli kamusal eğitim
ve kültür, bilgi, siyasal katılım, barış içinde birlikte yaşama ve adalete
erişim, örgütlenme, toplanma, gösteri ve ifade özgürlükleri. Ayrıca
azınlıklara ve göçmenlere saygıyı, etnik, ırksal, cinsel ve kültürel çoğulculuğu da içerir (Kent Hakkı Dünya Şartı, Madde 1’den. Ayrıntı için
bkz.: Temel Metinler Bölümü).”
Kentte İnsan Hakları için Küresel Şart-Gündem’den:
“Bu şart-gündem, aşağıdaki değerlere ve temel ilkelere dayanmaktadır:
l

En yüce değer olarak her insani varlığın onuru,

l

Özgürlük, eşitlik -özellikle erkeklerle kadınlar arasında-, ayrım

gözetmeme, farklılıkların tanınması, adalet ve sosyal kapsama,
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l

Kentlerin politikası olarak demokrasi ve yurttaş katılımı,

l

İnsan haklarının evrenselliği, bölünmezliği ve birbirine bağımlılığı,

l

Toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik,

l

Her kentin tüm sakinleri arasında ve aynı zamanda dünya ölçe-

ğindeki tüm kentler arasında iş birliği ve dayanışma,
l

Kentlerin ve onarın sakinlerinin, olanaklara ve eldeki araçlara

göre, ortaklaşa ve farklılaştırılmış sorumluluğu.
Tüm kent sakinlerinin, herkes için yeterli yaşam koşulları sağlayan
ve tüm sakinleri için hem kendi aralarında hem de kendileri ile yerel
yönetim arasında iyi bir ‘bir arada var olma’ olanağı sunan, yerel bir
siyasal topluluk olarak oluşturulmuş bir kente hakkı vardır.
Her erkek ve kadın işbu şart-gündemde belirtilen tüm haklardan
yararlanır ve (onlar) kent hayatında tam yetkili aktörlerdir.
Tüm kent sakinleri, esas bir mekân ve barışçı hayat ve birlikte var
olmanın temeli olarak, kentsel alanın biçimlenmesi ve eşgüdümüne
katılma hakkına sahiptirler.
Tüm kent sakinlerinin, kendilerinin aktif yurttaşlar/kenttaşlar olmalarını sağlayacak uygun mekanlar ve kaynaklara hakkı vardır. Çalışma alanları ve ortak alanlar herkesin değerlerine ve çoğulculuğun
değerine saygı göstermek durumundadır (Kentte İnsan Hakları için
Küresel Şart-Gündem’den. Ayrıntı için bkz.: Temel Metinler Bölümü).”
Avrupa Kentsel Haklar Bildirgesi’nden:
“Avrupa kentleri yurttaşlarının/kenttaşlarının şu hakları vardır:
l

Güvenlik

l

Kirletilmemiş, sağlıklı bir çevre

l

Çalışma/ iş bulma

l

Konut

l

Dolaşım

l

Sağlık

60

l

Spor ve boş zamanları değerlendirme

l

Kültür

l

Çok kültürlü bütünleşme

l

Nitelikli bir mimari ve maddi ortam

l

Değişik işlevlerin uyumlu birlikteliği

l

Katılım

l

Ekonomik gelişme

l

Sürdürülebilir gelişme

l

Mal ve hizmetler

l

Doğal kaynak ve zenginliklerden yararlanma

l

Kişisel gelişme

l

Yerel yönetimler arası iş birliği

l

Mali kaynak ve yapılar

l

Eşitlik

(Avrupa Kentsel Şartı I: Avrupa Kentsel Haklar Bildirgesi’nden. Ayrıntı için bkz.: Temel Metinler Bölümü)
Brezilya Kent Statüsü (2001)
Brezilya Kent Statüsü, Brezilya’da 1980’li yılların ortalarında gelişmeye başlayan, 1988 Anayasası’nın oluşumunu etkileyen ve 2001 yılında bu anayasaya bir ek hüküm olarak Kent Statüsü’nü kazandıran,
ulusal ölçekteki Kentsel Reform hareketinin bir ürünüdür. Kentsel
Reform Ulusal Forumu (FNRU) adlı bu hareket, aynı zamanda, birçok uluslararası girişime de
öncülük yapmıştır.
Kent

Statüsü,

Brezilya

Anayasası’nın kentsel politika bölümünü oluşturmaktadır. Federal hükümet, eyalet
hükümetleri ve yerel yöne-
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timlerin kentsel politika alanında uymaları gereken temel ilkeler
bu statüde hükme bağlanmaktadır. Temel amacı kentin ve kentsel mülkiyetin sosyal işlevlerini tümüyle geliştirmeyi, sürdürülebilir
kentlerde kent hakkını ve kentlerin demokratik yönetimini garantiye
almaktır.
Kent statüsü özel olarak şu alanlara yönelik düzenlemeler getirir:
l

Mülkiyetin sosyal işlevinin yerine getirilmesini sağlayıcı, kentsel

mülkiyete ‘progresif’ vergilendirme getirici ve kentsel reform amaçlarıyla kamulaştırmaya olanak sağlayıcı araçlar,
l

Genel yönetim planları geliştirme ve uygulama konularında be-

lediyelerin izleyeceği kriterler,
l

Düşük gelirliler tarafından işgal edilmiş olan kentsel toprakların

kullanımı ve erişimine ilişkin düzenleyici araçlar,
l

Demokratik kent yönetimine yönelik araçlar.

Mexico Kenti Kent Hakkı Şartı (2010)
Kent Hakkı Dünya Şartı’ndan esinlenen ve 2000 yılında Mexico
City’de gerçekleştirilen Dünya Kent Sakinleri Meclisi Toplantısının
sonuçları ve önerilerinden yararlanan Mexico Kenti Kent Hakkı Şartı,
kent hakkını “demokrasi, hakçalık, sosyal adalet ve sürdürülebilirlik
ilkeleri uyarınca, kentlerden adil yararlanma” hakkı
olarak tanımlar.
Alt başlığı “İstediğimiz
Kent” olan bu şart, aşağıdaki stratejik temeller üzerinde yapılandırılmıştır:
l

Kentte insan hakları-

nın tümüyle uygulanması,
l

Kentin, kentsel toprak-
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ların ve mülkiyetin sosyal işlevi,
l

Kentin demokratik yönetimi,

l

Kentin demokratik üretimi ve kent içinde demokratik üretim,

l

Kentin ve çevresinin doğal, tarihsel miras ve enerji kaynaklarının

sürdürülebilir ve sorumlu yönetimi,
l

Kentin demokratik ve hakça kullanıma tümüyle açıklığı.

Kent hakkına oldukça geniş bir anlam içinde yaklaşan Meksiko
Kenti Kent Hakkı Şartı, ayrıca, aşağıda kısaca özetlenen önlemlere
de yer vermektedir:
Gayrimenkul spekülasyonuna engel olunması ve kentleşme sürecinin getirdiği yük ve yararların adil bölüşümü için kentsel normların
kabulü, kooperatif ve sosyal girişimlerin desteklenmesi, sosyal dışlamayı önleyici tedbirlerin geliştirilmesi, erişilebilir ve yeterli kentsel
toprak üretimi için gerekli yönetimsel, mali ve destekleyici mekanizmaların ortaya konması, makro-projelerin çevresel, sosyal ve ekonomik ölçümlerini yapacak normların kabulü.

6. Kentin ya da Yerel Yönetimin Hakları
Kentin ya da yerel yönetimin, merkezi yönetim veya devlet önünde yürütmekte olduğu özerklik, yerindenlik gibi hak ve özgürlük mücadelelerinin tarihi oldukça eskidir. Özellikle demokrasi, yurttaşlık/
kenttaşlık ve insan hakları girişimlerinin büyük ölçüde kent kökenli
bulunması olgusu (Eski Yunan, Roma ve diğer belirli coğrafyalarda
gözlemlediğimiz üzere) kentin haklarının konumuz bakımından
önemini daha da arttırmaktadır.
Bir kent ya da yerel yönetim özerk, kendi başına yeterli, gerekli
yetki ve kaynaklarla donatılmış değilse, sakinlerinin kent hakkı ya da
kentsel haklar/kentli hakları talepleri karşısındaki konumunun pek
işlevsel olamayacağı açıktır. Bu nedenle, kent hakkı ya da kentsel
haklar üzerinde yapılan çalışma ve değerlendirmelerde kentin ya da
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yerel yönetimin hakları da göz önünde bulundurulmak zorundadır.
Kentin/yerel yönetimin haklarının oluşturucu öğesi, yerel ile merkez, kent ile devlet arasındaki ilişkide billurlaşır. Diğer bir deyişle,
yerel yönetim ve merkezi yönetim arasındaki ilişkilerin (yetki, görev,
sorumluluk, kaynak dağıtımı, eşgüdüm vb.) düzenlenmesinde. Bu
düzenleme ne denli demokratik, özgürlükçü ve etkin olursa yerel yönetimin kapasitesi de o ölçüde duyarlı bir yapı kazanacaktır.
Kentin/yerel yönetimin haklarına, genellikle, ulusal ya da bölgesel anayasalar veya yasalarda düzenleme getirilir. Bu alanda, ayrıca,
uluslararası ölçekte de düzenlemeler (bildirge, şart, vb.) söz konusudur. Bu uluslararası düzenlemelerden birkaç örnek aşağıda verilmektedir:
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (1985)
“İşbu şartı imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler,
l

Yerel yönetimlerin her türlü demokratik rejimin temellerinden

birisi olduğunu düşünerek,
l

Yurttaşların kamu işlerinin yönetimine katılma hakkının demok-

ratik ilkelerden biri olduğunu düşünerek,
l

Bu hakkın en doğrudan kullanım alanının yerel düzeyde oldu-

ğuna kani olarak,
l

Gerçek yetkilerle donatılmış yerel yönetimlerin varlığının hem

etkin hem de yurttaşlara yakın bir yönetimi sağlayacağına inanarak
(Başlangıç bölümünden);
l

Özerk yerel yönetimler ilkesi ulusal mevzuatla ve uygun olduğu

durumlarda anayasa ile tanınacaktır. (Madde 2)
l

Özerk yerel yönetim kavramı, yerel yönetimlerin yasalarla belir-

lenen sınırlar çerçevesinde kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel topluluğun çıkarları doğrultusunda
düzenleme ve yönetme hakkı ve olanağı anlamını taşır (Madde 3)
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l

Yerel yönetimler yetki alanlarının dışında bırakılmış olmayan

tüm konularda faaliyette bulunmak açısından tam takdir hakkına
sahiptir. (Madde 4/2)
l

Kamu sorumlulukları genellikle yurttaşa en yakın olan yönetim-

ler tarafından kullanılacaktır. (Madde 4/3)
l

Yerel yönetimlere verilen yetkiler tamdır ve yalnızca onlara aittir.

Bu yetkiler öteki merkezi veya bölgesel makamlar tarafından zayıflatılamaz veya sınırlandırılamaz. (Madde 4/4)
l

Yerel yönetimleri doğrudan ilgilendiren tüm konulara ilişkin

planlama ve karar alma süreçlerinde, kendilerine olanaklar ölçüsünde, zamanında ve uygun biçimde danışılacaktır. (Madde 4/6)
l

Yerel yönetimlerin sınırlarında ilgili yerel topluluklara önceden

danışılmadan değişiklik yapılamaz. (Madde 5)
l

Yerel yönetimlerin her türlü idari denetimi ancak yasa veya ana-

yasa ile belirlenmiş durumlarda ve yöntemlerle gerçekleştirilebilir.
(Madde 8)
l

Ulusal ekonomik durum çerçevesinde, yerel yönetimlere, ken-

di yetkileri içinde serbestçe kullanabilecekleri yeterli mali kaynaklar
sağlanacaktır. (Madde 9/1)
l

Yerel yönetimlerin mali kaynakları anayasa ve yasa ile belirlenen

sorumluluklarla orantılı olacaktır.” (Madde 9/2)
IULA- Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Yerel Yönetimler Evrensel Bildirgesi (1985-1993)
l

“Yerel yönetim ilkesi, anayasada veya ülkenin genel yönetim ya-

pısı ile ilgili temel yasalarda yer almalıdır. (Madde 1)
l

Yerel yönetim, yerel yönetim yetkililerinin kamu ile ilgili işleri

kendi sorumlulukları altında ve yerel halkın çıkarları doğrultusunda
düzenleme ve yönetme hakkını ve ödevini dile getirir. (Madde 2)
l

Kamusal sorumluluklar, yerel yönetimin yurttaşa en yakın temel
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birimlerince kullanılmalıdır... (Madde 3/1)
l

Yerel yönetim birimlerine verilen yetkiler, kural olarak, tam ve

yalnız onlara özgü olmalıdır. (Madde 3/4)
l

Yerel yönetim birimlerinin sınırlarında yapılacak değişiklikler an-

cak yasayla ve ilgili yerel topluluğa veya topluluklara danışıldıktan
sonra ve yasanın izin verdiği hallerde, referanduma da başvurularak
yapılmalıdır. (Madde 4/2)
l Yerel yönetim birimlerinin denetlenmesi kural olarak sadece hu-

kuka uygunluğu sağlamayı amaçlamalıdır. (Madde 7/2)
l

Yerel yönetimler kendilerine özgü yeterli mali kaynaklara sahip

ve yetkileri çerçevesinde bu gelir kaynaklarını özgürce kullanmaya
yetkili kılınmalıdır. (Madde 8/1)
l

Mali yönden daha zayıf yerel yönetim birimlerinin özerkliği, bir

mali eşitleme sistemi aracılığı ile güçlendirilmelidir. (Madde 8/5)
l

Yerel yönetimlere yardım sağlanması, yerel yönetim birimlerinin

yetki alanları içinde izledikleri politikalara yersiz müdahaleleri haklı
kılamaz. (Madde 8/7)
l

Yerel yönetimler ortak çıkarlarının savunulması ve geliştirilmesi

ve üyelerine belli hizmetler sağlamak için birlikler kurma yetkisine
sahip kılınmalıdır. (Madde 9/1)
l

Diğer yönetim kademeleri, yerel yönetimlerle ilgili yasal düzen-

lemeler yaparken, yerel yönetim birliklerine danışmalıdırlar. (Madde
9/2)
l

Yerel yönetim birimlerinin birlik kurma ve birliklere katılma hak-

kı, uluslararası bir yerel yönetimler birliğine katılma hakkını da kapsamalıdır. (Madde 10/1)
l

Yerel yönetimler, özerkliklerini korumak için yargı yollarına baş-

vurma hakkına sahip kılınmalıdır.” (Madde 11)
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BM-HABITAT Desantralizasyon ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Üstüne Uluslararası Temel İlkeler (2007)
l

“Yerel düzeye yönelik siyasal desantralizasyon, demokratikleş-

menin, iyi yönetişimin ve aktif yurttaş yaratmanın temel bir öğesidir.
(Madde 1)
l

Yerel yönetimler anayasa ya da ulusal mevzuat aracılığı ile karar

alma süreçlerinde halk katılımı ve aktif sivil girişimlerin uygun biçimlerini belirleyebilme konusunda yetkili kılınmalıdır. (Madde 4)
l

Yerindenlik (subsidiarity) ilkesi desantralizasyon sürecini temel-

lendiren rasyoneli oluşturur. Bu ilkeye göre kamusal sorumluluklar,
yurttaşlara en yakında bulunan seçilmiş yetkililer tarafından kullanılmalıdır. (Madde 15)
l

Yerel yönetimlerin bölgesel ve ulusal düzeylerdeki karar alma

süreçlerine katılımı geliştirilmelidir. (Madde 27)
l

Yerel yönetimler ulusal mevzuatta ve mümkünse anayasada,

yasal olarak özerk, ulusal planlama ve gelişmeye katkıda bulunucu
pozitif bir potansiyele sahip, ulus-altı kuruluşlar olarak tanınmalıdır.
(Madde 28)
l

Yerel yönetimler, yasalarca belirlenen sınırlar içinde kendi yetki-

lerini özgürce kullanabilmelidir. (Madde 33)
l

Diğer yönetim kademeleri, yerel yönetimleri etkileyebilecek mev-

zuatı hazırlarken ya da ilgili mevzuatta değişikliklere giderken, yerel yönetimlere ve onların oluşturdukları birliklere danışmalıdır. (Madde 34)
l

Yerel yönetimlerin denetimi, anayasa ya da yasada açıkça belir-

lenmiş usullere uygun biçimde yerine getirilmelidir. (Madde 37)
l

Bu denetim, yalnızca yerel yönetimin eylemlerinin hukuka uy-

gunluğuna yönelik olmalıdır ve yerel yönetimin özerkliğine saygı
göstermelidir. (Madde 38)
l

Etkin desantralizasyon ve yerel özerklik uygun mali özerkliği ge-

rektirir. (Madde 48)
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l

Yerel yönetimlerin mali kaynakları, onların görevleri ve sorumlu-

lukları ile uyum içinde olmalıdır ve mali sürdürülebilirliği ve kendine
dayanmayı sağlayıcı nitelikte bulunmalıdır. (Madde 49)
l

Yerel yönetimler, görevleri ve sorumluluklarını yerine getirebil-

mek için geniş bir mali kaynaklar çeşitliliğine erişebilme olanağına
sahip kılınmalıdır. (Madde 51)
l

Mali sürdürülebilirlik, hem dikey (devlet ve yerel yönetimler ara-

sında) ve hem yatay (yerel yönetimler arasında) olarak bir mali eşitleme sistemi aracılığı ile sağlanmalıdır. (Madde 55)

7. Türkiye’de Kent Hakkı ve Kentsel Haklar/
Kentli Haklarının Macerası
7.1. Kent Hakkının Türkiye Serüveni
Kent hakkı kavramının Türkiye ve Türkçedeki macerası çok yeni
ve oldukça sınırlı bir niteliğe sahip. Bu alanda var olan birikimin kent
hakkı kavramının yaratıcısı ve ilk özgün düşünürü olan Henri Lefebvre’e ilişkin boyutu ise daha da zayıf ve sorunlu. Bu birikim Lefebvre’in
eserleri ve düşüncesinin temel ayırıcı nitelikleriyle herhangi bir bağlantı içermediği gibi, konuyla doğrudan ilgili eserlerini de pek kapsamıyor. Ayrıca, Türkçeye aktarılması ya da çevrilmesi sürecinde de
ciddi yanlışlar mevcut (kent hakkını şehir hukuku olarak çevirmek
gibi).
Kent hakkı kavramı ve pratiği üzerine Lefebvre’den sonra -ve büyük ölçüde onun çizgisini esas alarak- eğilen düşünür, eylem insanları ve akımlara yönelik çalışmalar da çok sınırlı Türkiye’de. Ayrıca, bu
alandaki mevcut birikim (diğer birçok konuda gözlemlediğimiz gibi)
büyük ölçüde Batı Avrupa ve Kuzey Amerika kökenli düşünürlere
ve eylemlere odaklı durumda. Diğer bir deyişle, burada “kontrolsüz
bir Batı ve Kuzey entelektüel ithali” söz konusu. Kuşkusuz, herhangi
bir düşünce ya da eylemin sağlamlığı ve örnek oluşturacak niteliği
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bulunduğu sürece, coğrafi kökeninin önemi azalacaktır. Ancak bizim olayımızdaki durum farklı bir özellik arz etmektedir: Kent hakkı kavramı ve mücadelelerinin son 20-25 yıllık serüveni “alternatifsiz
bir dünya” yaratma çabasında olduğu gibi; çok büyük ölçüde, Latin
Amerika’da (başta Brezilya olmak üzere, Meksika, Şili, Venezüella vb.
ülkelerde) ve daha sınırlı bir ölçekte Güney Afrika’da gerçekleşmiştir
ve gerçekleşmeye devam etmektedir.
7.2. Kentsel Haklar/Kentli Hakları ya da Kentte İnsan Haklarının
Türkiye Serüveni
Kent hakkı deneyiminin aksine, kentsel haklar/kentli hakları alanında
Türkiye’nin düşünsel yakın geçmişi, dünyadaki gelişmelerle büyük ölçüde bir eş-zamanlılık, hatta bazı durumlarda daha önce girişimde bulunma özelliği gösteriyor. Buradaki özgün durumun yaratılması, ya da var
olabilmesinin müsebbipleri arasında belki de şunlar gösterilebilir:
l

Türkiye ölçeğinde yoğun ve etkin bir biçimde yaşanan 1973-1980

Yeni Demokratik ya da Toplumcu Belediyecilik Hareketinin birikimi
ve bu hareketin Dünya Yerel Yönetim/Belediyecilik Hareketi ile ve
dönemin kentsel sosyal hareketleriyle kurduğu yakın ilişkinin etkisi.
l

Dönemin başlıca yerel/kentsel/metropoliten yönetimlerinin

küresel kuruluşları olan Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA),
Dünya Kentler Birliği (FMCU/UTA) ve Dünya Büyük Kentler Teşkilatı
(METROPOLIS) ile üyelik, ortak düşünce ve proje geliştirme ve bu
kuruluşların yönetiminde etkin rol almanın getirdiği birikim.
l

Bu ulusal ve uluslararası hareketler içinde görev ve sorumluluk

üstlenmiş olan Türkiye kökenli bireylerin düşünsel ve pratik deneyimlerini bu alana belirli bir süreklilikle sunmuş olmaları.
l

1990’lı yılların başlarında IULA-EMME (Uluslararası Yerel Yöne-

timler Birliği Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı) ile Başbakanlık TOKİ’nin başlatıp yürüttüğü; kapsamı, düşünsel ve pragma-
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tik yapısı açısından Türkiye’de bir ilk olan “Türkiye’de Yerel Yönetim
Sisteminin Geliştirilmesi Programı” bağlamında üretilen bilimsel
araştırmalar, raporlar ve el kitaplarında yerel topluluk üyelerinin
haklarına ve kentli haklarına özel vurguda bulunulması. Bu programın ortaya koyduğu -güçlü/katılımcı demokrasi, insan haklarına
bağlılık, dayanışma, sosyal adalet ve etkinlik ilkelerine dayalı- temel
amaçlar, stratejiler ve aksiyon önerileri arasında “Anayasaya Yerel
Yönetim ile İlgili Madde”, “Belediye Yasası”, “Anakent Yönetimi Yasası”, “Yerel Seçilmiş Görevlilerin Hak ve Ödevleri Bildirgesi”, “Yerel
Yönetim Ahlak Şartı”, “Yerel Topluluk Üyelerinin Temel Hakları ve
Ödevleri Bildirgesi” gibi önerile yer verilmiş olması. (Bu bildirgede
şu haklar yer almaktadır: yerel yönetim hakkı, yerel katılım hakkı,
yerel güvenlik hakkı, kirlenmemiş bir çevre hakkı, çalışma hakkı,
konut hakkı, dolaşım hakkı, sağlık hakkı, spor ve boş zamanları değerlendirme hakkı, kültür hakkı, çok kültürlü bütünleşme hakkı, nitelikli bir mimari ve fiziksel ortam hakkı, değişik işlevlerin uyumlu
birlikteliğinin sağlanması hakkı, ekonomik gelişmeyi isteme hakkı,
sürdürülebilir bir gelişme hakkı, mal ve hizmetler seçeneğine sahip
olma hakkı, doğal kaynaklar ve zenginliklerden yararlanma hakkı,
kişisel gelişme hakkı, yerel yönetimler-arası iş birliği ve dayanışmayı talep hakkı, mali kaynakların geliştirilmesi hakkı ve eşitlik hakkı.)
(Bu programın kısa bir özetine Yeni Toplumcu Belediyecilik kitabında yer verilmiştir.)
l

1990’lı yılların başlarında kuruluşu tamamlanıp dünyaya sunu-

lan, bütünüyle yerli bir kuruluş olan (birkaç Türkiyeli yerel yönetim ve
demokrasi dostu ile bazı kuruluşların girişimi niteliğindeki) Dünya
Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisinin (WALD) ana ilke ve programlarında insan hakları, kentsel demokrasi ve kentli haklarını temel
alması ve bu alanlarda birçok proje, bilimsel çalışma, toplantı, yayın
vb. üretmiş bulunması.
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l

1992’de Rio’da toplanan BM Yeryüzü Zirvesi ve 1996 yılında İstan-

bul’da gerçekleştirilen BM HABITAT II’nin (ya da İstanbul Kent Zirvesi) çok önemli bilimsel, teknik ve pratik birikiminden -doğrudan
içlerinde yer alarak- yararlanılmış olunması.
l

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansı girişim-

leri (Avrupa Kentsel Şartı vb.) ve Avrupa Birliği’nin benzer çalışmalarının (Doğu Avrupa ülkeleri yerel yönetimlerine yönelik LOGON projesi gibi) yakından izlenmiş olması.
l

Aynı dönemde IULA’nın eski genel sekreteri, efsanevi Han van

Putten’in öncülük ettiği HIC Habitat Uluslararası Koalisyonunun
(HIC) çalışma ve girişimlerinin (Kent Hakkı Dünya Şartı gibi) belirli
ölçüde paylaşılmış olması.
l

2000’li yılların başında ilk toplantısı Porto Alegre’de (Brezilya)

gerçekleştirilmiş olan Dünya Sosyal Forumu’nun hem genel hem de
yerel yönetimlere ve kentlere yönelik çabalarının içinde yer alınması.
l

Türkiye’de uzun yıllardan bu yana kentsel/yerel sorunlar konu-

sunda yılmadan sürekli mücadele veren TMMOB ve bağlı odalarının
bu alandaki örnek girişimlerinin yakından izlenilmesi.
l

1996 yılında İstanbul Kent Zirvesi sırasında başlatılan dünyanın

başlıca üç uluslararası yerel yönetim kuruluşunun (IULA, UTO ve
METROPOLIS) Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı
(UCLG) çatısı altında 2004 yılında bir araya gelme çalışmaları ve bu
yeni kuruluşun ilk girişimlerinden biri olan Küresel Yerel Demokrasi
Gözlemevi (GOLD) faaliyetlerinde aktif bir biçimde yer alınması.
7.3. Kent Hakkı Üstüne Kısa Bir Değerlendirme Denemesi
Kent hakkı kavramının değerlendirilmesini, kimi (ya da kimleri) ve
onun (ya da onların) hangi düşüncesini ele alarak yapabiliriz? Kimi
sorusunu cevaplandırırken, kuşkusuz Henri Lefebvre “merkezi” (ki
bu sözcük onun çok sevip kullandığı bir sözcüktür) bir konumda ola-
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caktır burada. Çünkü o, öncelikle;
l

Kent hakkı kavramının yaratıcısıdır. Bu kavramı, kapsamlı bir bi-

çimde, ilk geliştiren düşünürdür,
l

Bu kavramı dar sistemik kalıplar içine sıkıştırmayan, ona eleşti-

rel, açık uçlu, hareket halinde bir düşünce olarak yaklaşan kişidir,
l

Bu düşünceyi tutarlı bir bütünsellik içinde, zamana, mekâna,

toplumsal, siyasal ve kültürel alana, praksise gerekli önemi vererek
ortaya koyandır,
l

Bu kavramı; egemen, baskıcı ve sömürgeci düzeni, onun ideolo-

jisini ve temel stratejisini alt edici, “yeni bir hümanizm” arayışı içinde
olan bir yaklaşım olarak görendir,
l

Bu kavramı, daha insani, adil, özgür ve dayanışmacı alternatif bir

-yerel, ulusal ve uluslararası- dünya yaratmak için zorunlu gördüğü
kentsel reformun/devrimin temel itici gücü olarak değerlendirendir,
l

Bu kavramın kentsel sorunlar konusunda önemli bir bireysel bi-

linçlenme gücü taşıdığına ve kentsel politik ve sosyal mücadelelerde
farklı kesimleri bir araya getirici potansiyeline vurgu yapandır;
l

Bu düşünceyi tahayyülle, ütopya ile yeni ufuklara açan insandır.

Lefebvre’den sonra kent hakkı kavramı ve pratiği üzerine eğilen (daha
önce ilgili bölümde değindiğimiz gibi) belirli sayıda düşünürün varlığı ve
onların bu kavramı tanıtmaya, açıklamaya ve geliştirmeye yönelik çabaları inkâr edilemez. Ancak bu çabalar, genel olarak, Lefebvre’in kent hakkı düşüncesine yeni ve özgün katkılar getirmekten çok bu düşünceyi
-yer yer basitleştirmelere giden ve onun yalnızca belirli ve sınırlı öğelerine odaklanan (çağrı/çığlık ve talep gibi)- açıklama girişimi niteliğini pek
aşmamaktadır. Ayrıca bu çabalar, Lefebvre’in genel olarak düşünceye,
bireysel, toplumsal ve siyasal, kültürel ve entelektüel hayata yaklaşımını ve onun düşüncesinin o içinde üretildiği dönemin özgün koşullarını
(1960’lı ve 70’li yıllar) yeterince devreye katmamaktadır.
Lefebvre sonrası kent hakkı üzerine yürütülen çalışmaların bir baş-

72

ka sorun alanı, bunların son dönemin (son 15-20 yılın) bu bağlamdaki
pratiklerine -gerekli düşünsel mesafeyi koymadan- fazla odaklanmış
bulunmasıdır. Üzerinde durulması gereken diğer bir sorun yaratıcı
konu da, Lefebvre okumalarının kendi orijinal dilinden çok, zaman
zaman problemli olabilen, çeviri metinlere dayalı olarak yapılmasıdır.
Ayrıca, bu çalışmalar, Lefebvre’in kiminle, hangi düşünsel akımlarla
(sürrealizm, eleştirel Marksizm/sosyalizm, sitüasyonizm, radikal demokrasi, komüncü/özyönetimci toplumculuk vb.) ilgili olduğu üzerine de pek eğilmemiştir.
Hangi düşünce sorusunu, diğer bir deyişle, kent hakkı kavramının
neyi içerdiği sorusunu cevaplandırırken de tekrar Lefebvre’i temel
alıp onun bu hakka yüklediği anlamı ortaya koymanın doğru olacağı
düşüncesindeyim. Bunu yaparken bir düşünceyi (her düşünsel çabada olması gerektiği gibi) dondurma, zaman ve mekân boyutlarını
görmezlikten gelme söz konusu olmamalıdır.
Burada söz konusu olan, bir düşüncenin, bir kavramın tarihsel olarak nasıl seyahat edebileceği, yeni koşullar ve durumlar karşısında
farklı zaman ve mekânlar bağlamında ve farklı dil ve kültürlerde nasıl
geçerlilik taşıyabileceği ya da ne ölçüde canlı kalabileceği sorunudur.
Gerçekte Lefebvre’i bu bağlamda değerlendirdiğimizde ve özellikle bu alana ilişkin yaptığı en son girişimlerin ve yayınladığı eserin
(Du Contrat de Citoyennete) yayın tarihinin 1990 olması göz önüne
alınınca, onu pekâlâ güncel bir düşünür olarak görebiliriz.
Lefebvre’e göre kent hakkı:
l

Üstün bir hak türüdür (özgürlük gibi).

l

Bir çağrıdır, bir taleptir.

l

Edinimi temel alır (Değişim değerini, klasik mülkiyet hakkını de-

ğil; kullanım değerini esas alır).
l

Esere yöneliktir (Kentin tüm boyutlarını -gerçek, somut, tahay-
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yül edilen, sembolik- içerir).
l

Dönüştürülmüş ve yenilenmiş kent üstünedir (Ne geleneksel

kentlere geri gidişe ne de şekilsiz, kocaman beton yığınlarına ileri
fırlayışa yöneliktir).
l

Kentsel insana dayalı yeni bir hümanizm yaratmaya hedeflidir.

l

Kentsel hayatın bütünlüğüne yöneliktir.

l

Kentsel merkeziliğe, ayrıcalıklı mekâna, yenilenmiş merkeze ait-

tir (Her tür ayrımcılığa, gettolaşmaya, merkezden sürgüne karşıdır).
l Kentte karşılaşma, değişim mekânlarına, hayat ritimlerine odaklıdır.
l

Hem bir araç, bir yol; hem de bir amaç, bir ufuktur.

l

Küreselleşmeye -kentlerin baskın küresel nitelikleri nedeniyle-

referanslıdır.
l Kentin ve onun içindeki günlük hayatın esere, edinime, kullanım

değerine dönüşümünü hedefler.
l

Bireylerin ve toplulukların -ayrımcılık, baskı, yoksunlaştırma ve

benzeri nedenlerle- kentsel gerçekten koparılmasına karşı direnmedir.
l

Kentsel olan hakkında kenttaşların ve oluşturdukları grupların

her tür düşünce ve duygularını ortaya koyabilme; tüm iletişim, bilgi ve değişim ağları ve devreleri üzerinde kendilerini gösterebilmeyi,
ortaya çıkabilmeyi içerir.
l

Farklılık hakkı ve bilgi hakkı onun bütünleştirici öğeleridir.

l

Toplanma, gösteri ve bir araya gelmenin zamansal ve mekânsal

olarak inşasını ve sürekli yeniden inşasını içerir.
l

Kenttaşın, yurttaşın haklarının somutlaştığı, pratiğe döküldüğü,

gerçekte etkinlik kazandığı yeni yurttaş haklarından biridir.
l

Doğal ya da sözleşmesel bir hak niteliğinde değildir.

l

Ütopik görüntüsüne rağmen, var olan strateji, plan ve program-

lar içinde yer alabileceği gibi, geleceğe yönelik her tür kentsel girişimler içinde kolaylıkla yer alabilir.
l

Bütünsel bir “kentsel reform” ya da “kentsel devrim”i hedefler:
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Böyle bir reform/devrimin gerçekleşebilmesi için öncelikle, egemen
düzenin stratejilerine (emekçi kesimlerin, yoksunların ve dışlanmış
ve yabancılaşmış sınıf, tabaka ve grupların potansiyelini esas alan)
sağlam bir karşı çıkışın sergilenmesi ve ekonomik devrim (sosyal ihtiyaçlara yönelik planlama), politik devrim (devlet aygıtının demokratikleştiril-mesi, genelleştirilmiş bir özyönetimin gerçekleştirilmesi)
ve sürekli bir kültürel devrime yönelik mücadelelerin eşzamanlı olarak ortaya konması gereklidir.
Yukarıda özetlemeye çalıştığım tüm öğeleri göz önüne alarak,
Le-febvre’in kent hakkı kavramını, kısaca şöyle özetleyebiliriz belki:
baskıcı, hiyerarşik, sömürgen, homojenleştirici, yoksunlaştırıcı, adaletsiz, yabancılaştırıcı ve sürdürülemez egemen kentsel düzene karşı güçlü bir direniş çağrısı ve politik, ekonomik, sosyal, kültürel, etik,
hukuki, ekolojik öğeleri içeren bütünsel, özgürlükçü, eşitlikçi, adil,
dayanışmacı, farklılığı ve çoğulculuğu esas alan, dönüşümcü, kolektif eyleme ve radikal bir paradigmaya odaklı, sürdürülebilir, alternatif
yeni bir kentsel düzen talebi.
Burada, ayrıca, Lefebvre sonrası bu kavrama yönelik çabalarda
kısmen dile getirilen bazı tartışma alanlarına da kısaca değinmenin
yararlı olacağı düşüncesindeyim. Bu tartışma alanlarından birincisi,
kent hakkı ve kentsel haklar/kentli hakları ayırımıdır (Buradaki sıralama, kesinlikle bir önem sıralaması anlamında değildir).
Burada, kent hakkının tek ve bütünsel, kapsayıcı bir hak olduğu,
daha radikal bir söylemi dillendirdiği, hem var olan kente hem de
geleceğin kentine yönelik bulunduğu, klasik hak tanımı ve talebini
aşan bir niteliğe sahip olduğu, bu hakka sahip olmayan kesimlere
dönük bulunduğu, sosyal mücadeleler sonucu elde edilebilecek bir
hak olduğu, yalnız yasal anlamda değil aynı zamanda politik anlamda bir hak talebi niteliği taşıdığı, hem bir sloganı hem de bir ideali
dile getirdiği, eş zamanlı olarak dünyayı ve hayatı değiştirip dönüş-
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türmeye hedefli olduğu gibi nitelemelere değinebiliriz.
Kentsel haklar/kentli haklarının ise, belirli bir hak olmaktan çok bir
haklar dizisi niteliği taşıdığı ve bu nedenle de tanım sorunu ile karşı
karşıya bulundukları, bu hakların öznelerinin kent sakinleri gibi çok
geniş ve amorf bir kitleyi içerdiği, belirli egemen çevrelerin kendi gündemlerine hizmet edici, siyasal içeriklerinin sınırlandırılması ya da boşaltılması gibi riskler taşıdıkları (Bu duruma, BM ve onun belirli bağlı
kuruluşlarının ve bazı devletlerin sıcak bakmaları temel neden olarak
gösterilmektedir.), geleceğin alternatif kentinden çok var olan kente
yönelik bulundukları, gerçek radikal bir demokratik ve toplumsal dönüşümü maskeleme riski taşıdıkları ve daha çok reformist bir çizginin
ürünü oldukları gibi nitelemelere ya da yaklaşımlara değinebiliriz.
Peki bu ayrımı nasıl değerlendirebiliriz? Bana göre, bu ayırımın
böyle bir temel üzerinde yapılmasının gerçek hayattaki karşılığı oldukça sınırlıdır. Öncelikle, kentsel haklar/kentli hakları konusundaki
görüşlerin, bu haklar üzerine uzun yıllardan bu yana değişik ölçülerde yürütülen mücadeleler ve bunların ana hedefleri alanında birinci
elden bilgi ve deneyimler üstüne yeteri kadar eğilmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca, kent hakkı ve kentsel haklar arasında ayırımdan çok; bütünlük, birbirini tamamlama, aynı hedefe -farklı strateji ve duruşlara
başvurarak- ulaşmak söz konusudur. Kaldı ki, günümüzün acımasız,
zalim egemenleri karşısında, hiçbir lüks arayışı içine girmeden, en küçük mevzilerde bile direnme, her tür yol açıcı girişimde bulunmak
zorunluluğu açıktır. Reformculuk, radikallik tartışmasının da bu bağlamda ve günümüz koşulları içinde çok önemli olmadığı kanısındayım. Ayrıca, “reformcu olmayan reformlar” hep mümkündür.
Bu tartışma alanlarının ikincisi, kent hakkının, kentsel hakların
bireysel mi kolektif mi olduğu tartışmasıdır. Bu tartışmanın da bize
büyük bir katkı getireceği düşüncesinde değilim. Çünkü bu haklar
hem bireysel hem de kolektif hak niteliğine sahiptir (“bireysel ada-
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leti içeren sosyal adalet hakkı” olarak) ve onları gerçekte güçlü kılan
temel öğelerden biri de bu mahiyetleridir.
Dördüncü tartışma alanı, kent hakkının klasik yasal bir hak mı, yoksa yasallaştırma peşinde olmayan muhalif bir politik talep mi olduğu
üzerinedir. Burada yasallaşmanın, sosyal hareketlerinin dinamizmini
ya da ivmesini düşüreceği ve bu durumun da genel olarak demokrasiye ciddi bir tehdit oluşturabileceği sakıncasına vurgu yapmaktadır.
Bence burada da biraz zorlama bir yaklaşım söz konusudur. Gerçekte kent hakkının, kentsel hakların yasal (ideali olan anayasal) bir nitelik kazanması, potansiyel sosyal mücadelelerin ivmesini kırmaktan
çok onlara daha güçlü ve geniş bir toplumsal taban sağlayıcı niteliktedir. Kuşkusuz burada yasalaşmaya bir kereye mahsus ve dondurucu bir bakış açısından değil, sürekli geliştirilen, esnek, kapsayıcı,
stratejik bir yöntem olarak bakmak gereği açıktır. Buradaki iki temel
boyut -yasalaştırma ve muhalif politik talep- birbirini tamamlayan ve
karşılıklılık içinde geliştirilebilecek özlere sahiptir.
Beşinci tartışma alan kent hakkının, kentin hakları ile bağlantısı sorunudur. Bu konu, bugüne dek üzerinde çok az durulmuş önemli bir
konudur. Kent hakkını, kentsel hakları, kendi hakları olmayan (devlet
ya da diğer kent-üstü yönetimler önünde) bir kent bağlamında düşünmek olanaklı mıdır? Burada, özerk, kendi başına yeterli (en azından
göreceli olarak), gerekli yetki ve kaynaklarla donatılmış, yerindenlik ilkesi içinde işlev gören, siyasal ve toplumsal statüsü yüksek bir kentsel
yapı ve yönetimin varlığının zorunlu olduğu ortadadır. Kuşkusuz kent
hakkı ve bu niteliklere sahip bir kent, sürekli karşılıklı etkileşim ve birbirini besleme ve geliştirme ortamı içinde bulunmak durumundadır.
Altıncı tartışma alanı, hangi kentlinin ya da kimin kent hakkının
söz konusu olduğudur. Burada konuyu fazla zorlayıp dağıtmadan,
açık bir yaklaşımla, bu hakkın, bu haktan yoksun olanların, dışlanmışların, var olan kentsel düzenden ve genel gidişattan memnun ol-
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mayanların, yabancılaşmışların ve kendilerini bunlarla duygudaşlık
içinde hissedenlerin hakkı olduğunu söyleyebiliriz.
Yedinci tartışma alanı, hangi kente -var olana mı, gelecektekine
mi- yönelik bir hak olduğu konusudur. Burada “Hangi kent?” sorusunu, dün, bugün ve yarın bağlamında değerlendirmenin, diğer bir anlatımla, geçmiş kentin korunması gerekli değerlerini, günümüzün
var olan kentinin sunabileceklerini ve geleceğin kenti yeni baştan
inşa edici potansiyelini bir arada devrede tutmanın doğru bir yaklaşım olduğu düşüncesindeyim. Bu alanda, tarihsel, toplumsal ve
mekânsal bir bütünlüğün gerekliliği ortada olsa gerek.
Sekizinci tartışma alanı, tüm insanların ihtiyaçlarının ne olduğunun tanımlanmasında esas alınabilecek tek, homojen, soyut bir insan tipinin ya da tek kimliğin var olup olmadığı konusundadır. Bu
konunun, günümüz kent hakkı tartışmalarında -diğer birçok alanda
olduğu gibi- önemli bir rolü vardır. Burada tek tip, homojen, tek kimliği esas alan bir yaklaşımın gerçekçi olmadığı, kent hakkının farklı
kesişen kimlikleri (toplumsal cinsiyet, ırk, sınıf, etnisite, cinsel tercih,
fiziksel olanak durumu vb.) göz önünde tutması zorunluluğu ortadadır. Bu bağlamda da özellikle toplumsal cinsiyetin önemini vurgulayıcı ve kadının kent hakkı/hakları önündeki engelleri (sosyal olarak
inşa edilenler, ataerkil yapıların, güç ilişkilerinin ve benzerlerinin getirdiği), ayrımcılıkları ve eşitsizlikleri ortadan kaldırıcı bir toplumsal
cinsiyet perspektifine ihtiyaç açıktır. Aynı yaklaşımın tüm diğer kimlikler alanında da temel alınması zorunlu olsa gerek.
Dokuzuncu tartışma alanı, kent hakkına eski gözlüklerle mi (devletçi, merkeziyetçi, hiyerarşik, determinist) yoksa yeni gözlüklerle mi
(otonom, radikal demokrat sosyal hareketler temelli) yaklaşılması
konusundadır. Burada, eski gözlüklerin miadını (kullanım süresini)
çoktan tamamladığı ortada. Yeni gözlüklere ise, eleştirel, açık uçlu ve
sürekli yenilikçi bir yaklaşımla bakmak gereği de açık.
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Onuncu tartışma alanı; kent hakkı mücadelesinin, verili bir kapitalist sistem içinde ve kentsel özerkliğin sınırlı bulunduğu bir ortamda gerçekçi bir uğraş olup olmadığına yöneliktir. Bana göre, burada
kötümser ya da negatif bir tavır almak yenilgiyi baştan kabul etmek
anlamına gelir. Bütün güçlüklerine rağmen, bu mücadelenin kent
hakkı alanında -diğer tüm alanlarda olduğu gibi- ısrarlı ve derinlikli bir biçimde yürütülmesi açık bir zorunluluktur. İnsan yapısı olan
mevcut adaletsiz düzenin yine insanlar tarafından değiştirilmesi, dönüştürülmesi ve gerçekten insani kılınması, uzun insanlık tarihinin
bize gösterdiği gibi, her zaman olanaklıdır. Yeter ki gerekli irade, güç
ve inanç sağlanabilsin.

Uluslararası Lahey Adalet Divanı
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II. TEMEL METİNLER

1. Avrupa Kentsel Şartı – 1
Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler
Konferansında Mart 1992’de kabul edilmiştir. Şart diğerlerinden farklı olarak hükümetlerin değil yerel yönetimlerin imzasına açılmıştır.

A. Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi
Aşağıda belirtilen hakların gerçekleşmesi fertlerin, dayanışma ve
sorumlu hemşehriliğe ilişkin eşit yükümlülükleri kabul etmesine bağlıdır. Avrupa yerleşimlerinde yaşayan kent sakinleri şu haklara sahiptir:
1. Güvenlik: Mümkün olduğunca suç, şiddet ve yasa dışı olaylardan arındırılmış emin ve güvenli bir kent.
2. Kirletilmemiş, sağlıklı bir çevre: Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre.
3. İstihdam: Yeterli istihdam olanaklarının yaratılarak, ekonomik
kalkınmadan pay alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması.
4. Konut: Mahremiyet ve dokunulmazlığının garanti edildiği,
sağ-ıklı, satın alınabilir, yeterli konut stokunun sağlanması.
5. Dolaşım: Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi
tüm yol kullanıcıları arasında, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması.
6. Sağlık: Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin
ve koşulların sağlanması.
7. Spor ve dinlence: Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun,
her birey için, spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği olanakların
sağlanması.
8. Kültürler arası kaynaşma: Geçmişten günümüze, farklı kültürel
ve etnik yapıları barındıran toplulukların barış içinde yaşamalarının
sağlanması.
9. Kaliteli bir mimari ve fiziksel çevre: Tarihi yapı mirasının duyarlı

81

bir biçimde restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, uyumlu ve güzel fiziksel mekanların yaratılması.
10. İşlevlerin uyumu: Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal
aktivitelerin olabildiğince birbiriyle ilintili olmasının sağlanması.
11. Katılım: Çoğulcu demokrasilerde ve kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde gereksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması.
12. Ekonomik kalkınma: Kararlı ve aydın yapıdaki tüm yerel yönetimlerin, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya katkı
konusunda sorumluluk sahibi olması.
13. Sürdürülebilir kalkınma: Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması ilkeleri arasında uzlaşmanın sağlanması.
14. Mal ve hizmetler: Erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hizmet
sunumunun yerel yönetimi, özel sektör ya da her ikisinin ortaklığıyla
sağlanması.
15. Doğal zenginlikler ve kaynaklar: Yerel doğal kaynak ve değerlerin; yerel yönetimlerce, akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde,
beldede yaşayanların yararı gözetilerek korunması ve idaresi.
16. Kişisel bütünlük: Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması.
17. Belediyeler arası iş birliği: Kişilerin yaşadıkları beldenin, beldeler arası ya da uluslararası ilişlerine doğrudan katılma konusunda
özgür olmaları ve özendirilmeleri.
18. Finansal yapı ve mekanizmalar: Bu deklarasyonda tanımlanan hakların sağlanması için gerekli mali kaynakları bulma konusunda yerel yönetimlerin yetkili kılınması.
19. Eşitlik: Yerel yönetimlerin; tüm bu hakları bütün bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden,
fiziksel veya zihinsel özürlerine bakılmadan eşit olarak sunulmasını
sağlamakta yükümlü olması.
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B. Avrupa Kentsel Şartı
Şartın Tarihçesi
Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Konseyinin kentsel politikalarından
yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bu politikalar 1980-1982 yılları arasında konseyce düzenlenen “Kentsel Rönesans için Avrupa Kampanyası” kapsamında geliştirilmiştir. Avrupa’yı kapsayan; halk ve yerel yönetimlere yönelik olan bu kampanya, yerleşimlerdeki yaşamın daha
da iyileştirilmesini amaçlamış ve dört temel konuya ağırlık vermiştir:
fiziki kentsel çevrenin iyileştirilmesi, mevcut konut stokunun iyileştirilmesi, yerleşmelerde sosyal ve kültürel olanakların yaratılması, toplumsal kalkınma ve halk katılımının özendirilmesi.
Avrupa Konsey’nin insan hakları konusundaki çağrılarına koşut olarak kampanya, “yerleşmelerde daha iyi yaşam” (a better life
in towns) sloganıyla kentsel gelişmenin nicelikselden çok niteliksel
yönleriyle ilgilendiğini ortaya koymuştur. Söz konusu kampanya kapsamında, uluslararası bir komisyon (ülkelerin konularla ilgili bakanlık
temsilcilerinden oluşmuş) tarafından 1982-1986 arasında yapılan bu
çalışmalar, daha sonra Avrupa Konseyinde kentsel politikalarla ilgili
ayrı bir program olarak devam etmiştir.
Bu program daha sonra 1986’da -birçok üye ülkede olduğu gibikentsel kararların yerel öncü kişilerce verilmesi ilkesi ya da diğer bazı
üye ülkelerdeki gibi merkezi yönetimin alt birimi sayılan yerel yönetimlerin kentsel konularda gitgide artan sorumluluk yüklenmesi demek olan “yerinden yönetim” mantığının desteklenmesinden hareketle, Avrupa Yerel ve Bölgesel İdareler Daimi Konferansına (AYBİK)
aktarılmıştır.
1986’dan günümüze birçok istişare konferans ve sempozyumlarla
tanıtılan, hazırlanan çeşitli rapor ve kararlarla destekli bir program
oluşturulmuştur. Bu raporlara dayanılarak hazırlanan ve kentsel
gelişmeyi çeşitli yönlerden ele alan çalışmalar (örneğin: kentlerde
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sağlık, sanayi kentlerinin yenilenmesi, kentsel güvenlik, suçların önlenmesi ve uyuşturucu kullanımıyla mücadeleye ilişkin politikaların
geliştirilmesi, mimari yapılanmanın geliştirilmesi ve tarihi kent dokularının korunması, toplumsal gelişme ve imece vb.) daha sonra
Avrupa belediyelerine gönderilmiştir. İlgili rapor ve görüşlere ilişkin
liste şartın ekindedir. Politikacılar, uzmanlar ve halk arasında görgü
ve bilgi alışverişini geliştiren tüm bu çabalar, konferansın yerel demokrasi, yerinden yönetim ve katılımcılık konusundaki diğer çalışmalarıyla birlikte şarta gerekli temel veriler de sağlamıştır.
Şartın Amacı, Felsefesi ve Yapısı
Yerel düzeyde iyi bir kent yönetimi için gerekli bir dizi ilkeyi tek
bir metinde bir araya getiren bu şartın amacı yerel yönetimler için
pratik bir kent yönetimi el kitabı, gelecekteki olası bir Kentli Hakları
Kongresi için temel ilkeleri, şartın ilkelerini yerine getiren kentler için
verilecek uluslararası ödüllere baz oluşturmak ve fiziksel çevre ve yasalarıyla ilgili yaptırımlar için Avrupa Konseyinin bu konulara ilişkin
katılımına bir vize oluşturmak, aynı zamanda Av-rupa Konseyinin ve
özellikle AYBİK’in kent sorunlarına ilişkin tüm çalışma sonuçlarının
bir çözümlemesini yapmaktadır.
Felsefesi açısından şart, bir dizi açık, belirli ve vurgulanmak istenen ipuçlarını içerir. Şartın, kentsel gelişmenin yönetiminden sorumlu, tanımlı yükümlülükleri olan, kesin bir yerel yönetim boyutu
vardır.
Avrupa Kentsel Şartı; Avrupa Konseyinin temel hak ve özgürlüklerin korunması çağrılarına paralel olarak, kentsel gelişmenin niteliksel
özellikleri ve yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Bu anlamda Avrupa
Konseyi ve AYBİK’in kentsel konulardaki çalışmaları, yine kentsel konulara programlarında önemle yer veren diğer uluslararası kuruluşlardan ayırt edilebilmektedir.
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Şart, Avrupa’da hemen her ülkeye uygulanabilecek bir dizi yol
gösterici evrensel ilke tanımlamaktadır. Zira, yerleşimlerin sorunları
ölçekte farklılıklar göstermekle birlikte, özde aynı yapıyı barındırır. Bu
evrensellik özellikle önemlidir, çünkü Avrupa Konseyi, Orta ve Doğu
Avrupa’daki demokratik reform sonrası bünyesine katılan üye ülkeleriyle sürekli büyüyen bir kuruluştur. Demokrasileri kesintiye uğrama geleneği olmayan ülke kentlerinin deneyimlerini aktaran bu
şart, bu anlamda Orta ve Doğu Avrupa kentleri için içerdiği ipuçları
açısından önemlidir.
Şartın önemle benimsediği temel iki ilke iş birliği ve dayanışmadır. Şart her bir üye ülkenin yerel yönetimleri arasında, Orta ve Doğu
Avrupa ülkelerinin katılımıyla artacak olan olanaklar, diğer kazançlar
ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak kentsel yerleşimlerdeki yaşam kalitesini yükseltebilmek için; merkezi ve yerel yönetimler
arasında, oluşturulacak politikalar ve para kaynaklarının aktarımı ile
karar verme mekanizmalarını merkezden çevre yerleşimlere yaymak için; yerel yönetimler ve kent sakinleri arasında, kentlerin çeşitli
sorunlarını yakından anlamak ve yerel halkı karar verme süreçlerine
katmak için; özellikle ülke sınırlarını aşacak şekilde tüm Avrupa’daki
kentler arasında iş birliği ve dayanışmayı gerekli görür.
Bu şart; şiddetten, her tür kirlilikten, bozuk ve çarpık kent çevrelerinden arınma, yaşadığı kent çevresini demokratik koşullarda kontrol edebilme, insanca konut edinme, sağlık, kültür hizmetlerinden
yararlanma, dolaşım özgürlüğü gibi temel kentli haklarının olduğu
inancını esas kabul eder. Ayrıca söz konusu hakların, yaş, cinsiyet, ırk,
inanç, milliyet, sosyoekonomik ve politik statü, ruhsal ve bedensel
özür gözetmeksizin tüm in-sanlara eşit koşullarda uygulanmasını
savunur. Bu nedenle, yerel ve bölgesel yönetimlerin önemli bir sorumluluğu da, doğru kalkınma stratejileriyle, söz konusu kentli haklarını korumaktır.
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Kurgu (yapı) olarak şart, kentsel gelişmenin farklı boyutlarına ilişkin, açıklamalı paragraflarla desteklenen, bir dizi kısa ve açık ilkelerden oluşur.

C. Avrupa’da Kent
Kent Kavramı ve Gelişimi
Yerleşim ve belediyeler daima sosyal ve toplumsal hayatın süregeldiği, Thomas Hobbes’un ifadesiyle onlarsız yaşamın “çaresiz, yalnız, vahşi, yetersiz ve tehlikeli” olduğu, ideal yaşama mekânlarıdır. İnsanlar kentlere ve yerleşimlere yaşamak, çalışmak, gezmek, görmek
ya da kültürel amaçlarla gelirler. Kentler öteden beri, temel kaynakların ve etki ağlarının merkezi olmuşlardır.
Etimolojik olarak kent, citta, cite ve ciudad (latince kökü civitas)
sözcüğü, iki temel kavramı içerir: yapısal, arkeolojik, topografik ve
kent planlama açısından insan topluluklarının buluştuğu bir mekân;
Treccani Italien Ansiklopedisi’ne göre ise, “toplum hayatının temel
çekirdeği ve karakterini oluşturan tarihi ve yasal bir oluşum”dur.
Yunanca polis kelimesi de idari olarak yapılar ve diğer alanların
bütününden oluşan bir Orta Çağ kenti, siyasi olarak ise belirli ortak
amaçlar için politik bilinçle bir araya gelmiş insan toplulukları olarak
iki anlamı içerir.
Günümüzde, kent ya da yerleşimler, artık belediye (municipality, commune, municipio, gemeinde, comune) olarak tanımlanmaktadır. Bu terim, “ortak çıkarları olan insan topluluklarının bir
araya geldiği, özerk idari birimler” ve “düzenli yapılaşmış, kamu
hizmetleri sunan ve kendi kendini yönetebilen yaşam merkezleri”
anlamını içerir.
Tüm bu tanımlara rağmen, kentler karmaşık yapılara sahiptirler.
Kentsel gelişme ve ölçek olarak farklılıklar gösterirler. Kimlikleri her
ne kadar geçmişe dayansa da, sürekli değişmektedir. Zamanla, bir-
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çok kent ve yerleşim farklı gereksinimler, idealler, yaşam biçimleri,
yaşam seviyeleri ve yeni yaşam kaliteleri doğrultusunda gelişmiş ve
yayılmışlardır.
Politikacı, yönetici ve halkın birlikte aydınlatıldığı ya da katılımın
sağlandığı kentlerde olumlu gelişmeler, sağlanamadığı koşullarda
ise olumsuz bir değişim gözlenmiştir.
Kentlerin yayılması ve kentleşmenin gelişmesiyle yeni sorunlar
ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıldan başlayarak endüstri devrimiyle birlikte, binlerce insan yoksulluğu geride bırakmış, yeni iş olanakları ve
refahın çekimine kapılarak kentlere akın etmiştir. Bu süreç birçok
Avrupa ülkesinde halen süregelmektedir. Diğerlerinde ise özellikle
son yıllarda, sadece hafta sonları için değil, kalıcı bir yaşam için, daha
sağlıklı ve temiz çevreler, yeni iş olanakları veya daha uyumlu çevre
arayışları nedeniyle, merkezden kaçarak yöre kentlere göçler başlamıştır.
Bunlara rağmen, sistemin iyi işlediği, yaşayanlarına iyi bir yaşam
kalitesi ve yaşam biçimi sunabilen, ekonomik gelişmeyle birlikte kaliteli bir yaşam çevresi sağlayabilen, yüksek düzeyde katılım ve sosyal
ilişkilerin geliştirildiği, ait olma duygusu ve insan onurunun var olduğu örnek kentler halen mevcuttur.
Ancak, diğer birçok kent ise halen toplumsal sıkıntıları ve gelişmenin beraberinde getirdiği acı reçeteleri yaşamaktadır. Bunlar nüfusun yoksullaşmasına yol açan kent merkezlerindeki çözülmeler, yok
olan tarihi doku, aşırı trafik yükü, ses, hava ve toprak kirliliği, kalitesizlik, satın alınabilir kaliteli konut sıkıntısı, sosyal sorunlar ve sağlık
problemleri, kuşak çatışmaları, etnik gruplar arası hoşgörüsüzlük,
özellikle gençler arasında yüksek işsizlik, yabancı çevreler ve özellikle
uyuşturucu kullanımına bağlı güvensiz, suç ve şiddet içeren ilişkilerdir. Bazı kentler yaşamın temel gereksinimlerini dahi karşılamaktan
yok-sundur.
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Kent ve Yakın Çevresi
Kentsel topluluklar kent sınırları ile bağlı değildir. Kent, kentsel gereksinimlerini karşılayacak işlevleri için yakın çevresindeki arazilere
ihtiyaç duyar. Örneğin havaalanları, çeşitli yerleşim alanları, dinlence
yerleri vb. gibi. Aynı zamanda, bu yakın çevrenin de kentin hizmetlerine (kültürel, sıhhi, ticari) ihtiyacı vardır. Kentin ve çevresinin kapalı
yönetimi şunlara neden olur:
l

Dengesizlikler; örneğin, yüksek maliyetli kentsel servisler, bitişik

küme-kent formlarında, yöre kentlerden daha fakir olan kent halkı
tarafından ödenir.
l

Yöre kentlerdeki düşük maliyetli gelişmeler, kentin mevcut po-

tansiyelinin de gelişmesini engeller.
l

Kentin tükettiği yakın çevre kaynakları (enerji ve su) kendisine

atık ve kirlilik olarak geri döner.
Bir kentin yakın çevresiyle birlikte dengeli büyümesi, bölge planlaması, kentler ve yerel yönetimler arasında aktif iş birliği ve ortak karar verme mekanizmasının işletilmesiyle gerçekleşir. Sonuç olarak,
gereksiz mal ve hizmet akımı engellenir, ortak çıkarlar için güçlerin
seferber edilmesi ve çevresel kaynakların daha akılcı kullanımı sağlanır.
Yerel Demokrasi
Genelde kamuoyu, taleplerini mevcut kurum ve örgütler aracılığıyla iletemediğinden, kentsel gelişmenin demokratik sürecinde
yeterince yer alamazdı. Bu eksiklik, demokrasi ve hakların savunulması açısından önemlidir. Zira, düzenin iyi işlemesi insan haklarının
bir güvencesi sayılırken işlememesi, insan haklarının tehdit altında
olduğunun göstergesidir. Kentsel gelişmenin temeli, özerk ve mali
bağımsızlığı olan yerel yönetimlerde halkın doğrudan katılımının
sağlanmasıdır.
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Kentsel Politikanın Oluşma Nedenleri
Kentsel koşulların olabildiğince çok insan için yaşanabilir düzeye
dönüştürülebilmesi, deneyimli uzmanlardan oluşmuş bir ekibin hazırlayacağı kent planlarının, kararlı bir “yerel politik irade” tarafından
uygulanması ile mümkündür. Bu politik ve profesyonel ikili yaklaşım,
kentsel politikayı oluşturur.
Kentsel hayatı, kapsamlı olarak göz önüne alınması gereken çok
çeşitli unsurlar -ekonomi, teknoloji, sosyokültürel etkenler, hukuksal
yapı- etkiler. Bu nedenle, kente yapılacak herhangi bir müdahale,
dikkatli bir analiz, çalışma, bilgi ve sorumluluk gerektirir.
Kentsel politikalar, “kaynak, ürün ve insan hareketlerinin birbiriyle olan ilişkisini irdeleyerek, sürdürülebilir kalkınma penceresinden,
belediye, kurum ve kişilerin gelişmesini amaçlayan, hedef ve hizmetleri belirler (Parenteau).”
Kentsel politika toplumu tümden, bireyleri ise özel yaşamları açısından etkiler. Bu politika, seçilmişler ve halk arasında durmadan yenilenen iş birliğinin ürünü olarak, yönlendirici ve müdahaleci bir yerel yaptırımdır. Bu yaklaşım, kent ve yerleşimlerde, geçmişten gelen
demokratik kurumsallaşmanın bir uzantısıdır.
Geleceğin Kenti
Geleceğin kentinin yaşanabilir, uyumlu, güzel ve sağlıklı olabilmesi için gerekli kararlar bugünden verilmelidir. Mevcut olumsuz koşullar bugünkü kent ve yerleşim kavramlarının gözden geçirilmesi için
uyarıcı bir nedendir.
Bu gözden geçirme, kent sakinleri, yöneticiler, politikacılar, resmi
görevliler dahil olmak üzere uzmanlar ve tüm halkın iş birliği ile -Atina Şartı’nın birçok ilkelerine aykırı olmakla birlikte- gerçekleştirilmelidir.
İdeal kent kentli haklarını koruyarak, en iyi yaşam koşullarını sağ-
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layarak, halkına iyi bir yaşam biçimi sunarak değerini orada yaşayan,
ziyaret eden, çalışan ve ticaret yapan, eğlence, kültür ve bilgiyi orada
arayan ve eğitim görenlerden alarak birçok sektör ve aktiviteyi (trafik, yaşam, çalışma, dinlence gereksinimleri) bir arada uyum içinde
barındıran yaşam yeridir.
Bir kent, aynı zamanda modern gelişmeyle tarihi mirasın korunması arasında dengeyi kurmalı, eskiyi tahrip etmeden yeniyle bütünleştirmeli ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini sağlayabilmelidir.
Geçmişi olmayan bir kent, hafızasını yitirmiş bir insana benzer. Kent
dokuları, yapılar, ağaçlar, kiliseler, kütüphaneler, insanların kentlerdeki yaşamışlıklarının, çalışmışlıklarının ve kişisel tarihlerinin izleridir.
Bunlar, geçmişin mirası olup, insanların fani yaşamda kalıcılık duygusuyla geleceğe hazırlanmalarını sağlar.
Kentler artık, kentsel problemleri yalnızca finansal mekanizma ve
sorunlara indirgeyerek ve sektörel kent planlamasının geleneksel
yöntemlerini kullanarak yönetilmemelidir. Belediyeler merkezi idarenin ve/veya özel sektörün tecrübelerinden kaynaklanan farklı yöntemleri de araştırmalı ve yararlanmalıdır.
Yönetimler Arası İş Birliği
Kentlerin, bölge, ülke, Avrupa ve dünya bütünündeki gelişmenin
temeli olduğu gerçeğinden hareketle kent yönetimleri; kardeşlik,
antlaşmalar, uluslararası ve hükümet dışı kuruluşlara üyelikler aracılığıyla çeşitli iş birliği ve alışveriş ilişkileri içine girmelidirler.
Yerleşimlerde Haklar
İnsan haklarına saygı, kurumsallaşması ve yayılması, kentlerdeki
her fert için -yaş, köken, ırk, inanç, sosyal, ekonomik ve politik statü,
ruh ve bedensel özür gözetilmeksizin- vazgeçilmezdir. Bu yaklaşım,
diğer hakların ötesinde ek olarak insanlara:
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l

Yaşanabilir, güzel, makul fiyatlı, çevre dostu koşullara sahip, ay-

rıca iyi konumlanmış, aydınlık ve yeterli büyüklükte konutların sağlanmasını,
l

Yeterli yeşil alan, gün ışığı, sessizlik, bitki örtüsü ve güzellikler

gibi koruyucu sağlık önlemlerinin alınmasını,
l

Kent hayatının çeşitli işlevleri arasında bağlantılar oluşturmasını,

l

Kültürel olanaklar, spor ve dinlence faaliyetleri, sosyal gelişim,

özgür dolaşım, tüm yol kullanıcıları arasında uyumlu bir denge (toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler) sağlanmasını,
l

Gerekli toplumsal faaliyetler, yoksulluğa karşı önlemler ve özel-

likle özürlülere, gerekli donanımın sağlanmasını,
l

Güvenlik, refah, iş, eğitim ve öğretim olanaklarının, kültür ve ta-

rih mirasına sahip olabilme haklarının sağlanmasını destekler.

D. Ana Başlıklar Özel Bölümler
1. Ulaşım ve Dolaşım
Çağlardan beri insanoğlu, faaliyetlerinin çapını genişletmek için
mücadele etmiş ve bu da ulaşım tekniklerinin sürekli gelişmesinde
önemli bir etken olmuştur. Ulaşımdaki her ilerlemeyle, insan yaşamı biraz daha değişmiş; bugünün kentlerinde yaya, at, raylı taşıma,
otomobil, otobüs, ticari araçlar gibi ulaşım sistemlerinin çok ötesine
erişilmiştir. Bu tür gelişime uğramış dolaşımın çeşitli faydaları vardır. Tercihler, kişinin yaşamak ve çalışmak istediği çevreye, ilişkide olmak istediği kişilere göre yapılabilir. Oysa, otomobil, ilk icat edildiği
1884’den beri ulaşım politikalarını yönlendirmiş, hatta etkisiyle toplu
taşıma sistemlerini dahi gözden düşürmüştür.
Kente karşı otomobil: çok basitleştirilmiş bir ifade olmakla birlikte durum buna çok yakındır. Yavaş ama kesin bir biçimde, otomobil
kentleri öldürmektedir. Öyle ki 2000’li yıllar, ikisi bir arada olamayacağından, otomobil ya da kentten birini seçmemizi zorunlu kılacaktır.
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Bugünden bir şey yapılmaz, yeni düzenlemeler getirilmezse araç
trafiği, özellikle de özel araçlar ve kamyonlar, sadece kentleri tahrip
etmekle kalmayacak, sera etkisiyle tüm çevrenin zarar görmesine de
hatırı sayılır bir etkisi bulunacaktır.
Araçlar; kentleri gürültü, rahatsızlık, ruhsal ve fiziksel tehlike, çevre estetiği ve sosyal alanların yok olması, hava kirliliği gibi sorunlarla
tehdit ederler. Üst sosyal sınıfların kentten yöre kentlere göçmesiyle
oluşan yeni koşulların ağır bedelleri vardır. Dahası, bu yöre kentlere toplu taşım hizmetini verimli ve ekonomik bir biçimde götürmek
genelde olanaksız olmaktadır. Hepsinin ötesinde, bu göçlerin kente
verdiği kültürel ve sosyal kayıp, kenti yaşama, ilişki kurma, kültür ve
tüm diğer faaliyetlerin sürdürüldüğü bir mekân olmaktan alıkoyar.
Burada sorun, kendini dev aynasında görme ve izole etme eğiliminde olan kentlilerin, yöre kentlerde ve benzeri yerleşimlerde yaşayanlara karşı olmaları değildir. Bu daha çok, dünyamızı, aşırı büyümenin kötü yan etkilerinden korumaya karşı oluşturulan ortak
çabaya bir katkı olarak değerlendirilmelidir.
İlkeler
l

Özellikle özel araçlarla, seyahat hacminin azaltılması gerekliliği

Son 40 yıldır uygulanan ve savunulan iki planlama prensibi, yaygın arazi kullanımı ve işlevlerin farklılaştırılması; (a) yerleşimlerin tıkanıp orta sınıfın kenti terk etmesi, (b) verimli ve ekonomik toplu taşım
hizmetlerinin götürülemediği yöre kentlerin oluşması gibi önemli
çıkmazlara yol açmıştır. Böylece, 19. ve 20. yy başlarındaki başarı aşırılıklara taşınarak ters etkilere yol açmış, kârdan çok zarar getirmiştir.
En gözle görülür, elle tutulur biçimde, insanlara bir yerde yaşayıp,
başka yerde çalışmak, gerekli mal ve hizmetleri başka yerde sunmak, çocuklarını okula getirip götürmek gibi kaçınılmaz ek ulaşım
yükü getirmiştir.
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Anahtar çözüm; “toplu” yerleşim kavramını benimseyerek gerek
kent içinde gerekse dışında yeni arazi kullanım kararlarıyla konut,
çalışma alanları ve diğer kullanımların bir araya getirilip bütünlüğün
sağlanmasıdır. İmalat sektöründe küçük ve orta ölçekli işletmeler ile
üçüncü ve dördüncü sektörlerin büyümesi, konut ve dinlence alanlarının bunların hemen yakın çevresinde yer almasıyla düşünülmeli,
evlerde yürütülen bilgisayara dayalı çalışma hayatının da asosyalleşme etkileri nedeniyle bir çözüm olmadığı bilinmelidir.
l

Dolaşım, yaşanabilir bir kent oluşturmaya yönelik bir biçimde

düzenlenmeli ve çeşitli ulaşım alternatiflerine izin vermeli
Ulaşımı yok farz etmek mümkün olmayacağı gibi tavsiye de edilmez. Aksine, belirli sektörel hedefleri izlemek yerine yaşamanın keyif
verdiği bir kent yaratmayı hedefleyen değişik ulaşım biçimleri sunmak daha yararlıdır. Bu toplu taşıma, bisiklet, yaya gibi ulaşımlarla
kişi ve hizmetlerin bireysel ulaşımına öncelik vermek ve ağır trafiği kısıtlamak; yol kullanımına zaman ve mekanın dönüşümlü kullanımı, yarı zamanlı yaya dolanımı, dönüşümlü saat, gün, hafta ve yıl
dilimi uygulamaları gibi yenilikçi kontrol kıstasları koymak; bisiklet
yolları ve titizlikle düzenlenmiş yaya yolları oluşturmak; kent dışı otopark yerleriyle birlikte merkeze ulaşımda düşük maliyetli, sık, güvenli
toplu taşım sistemleri yaratmak anlamına gelir.
l

Sokağın sosyal bir arena olarak algılanması

Sokağın yaşanabilir sosyal bir mekân olarak kaybı, kentte güvensizliğin artması ve kentsel bozulmayı da beraberinde getirir. Artan
güvenlik, asayiş ve sosyal uyum; geniş kaldırımlar, yaya bölgeleri ile
sokakların iyileştirilmesi, doğru sokak düzenlemesi ve planlaması
ile trafik akımlarının kontrolü ve tek yönlü yolların dikkatli kullanımı demektir. Bu aynı zamanda açık alanların yüksek kaliteli ve dayanaklı malzeme kullanılarak ve kaliteli kent mobilyası, yol levhaları,
ticari tabelalar, cephe düzenlemeleri, yeşillendirme, su, heykel, çeş-
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me ve anıtlarla donatılarak korunması ve iyileştirilmesi demektir. Bu,
yaya kaldırımlarında ve kafe önlerinde; çekici ve kaliteli, özel, ticari
ve kamu aktivitelerini özendirmektir. Rahatsızlık veren gürültülerin
olabildiğince yok edilmesi demektir.
l

Sürekli bir eğitim ve öğretim çabası gerekliliği

Belirli değişimler, bireysel davranış değişiklikleri olmadan gerçekleşemez. Bireylerin çevre konularına artan duyarlılıkları ise her zaman
kökleşmiş davranışlarını değiştirme isteği ile paralel gitmemektedir.
Yerel yönetimler, halkı bilinçlendirme konusunda insanlara sokakların kendilerine ait, ortak mülkiyetlerinde olduğunu anlatma, bu
nedenle sokakların herkes tarafından ortak, uyumlu ve korunarak
kullanılması gerektiği fikrini aşılama ve insanların olumsuz davranış
kalıplarını değiştirmeye yönelik bilinçlendirici kampanyalar düzenleme sorumluluğunu taşırlar.
2. Kentlerde Çevre ve Doğa
Genelde günümüz kentlerinin birçoğu, taş, beton, çelik, cam ve
asfalt yığını olup, bunların yanında ise yeterince kullanılamayan monoton yeşil kuşaklar veya alanlardan oluşur.
Sanayi tesisleri, enerji üretim alanları, trafik ve konutların ürettiği
her tür atık, havayı ve toprağı kirletmekte; doğal yaşam kentlerin ve
meskûn alanların dışına kaymaktadır.
Doğal koruma alanları oluşturmak, peyzaj düzenlemelerini açık
alanlar ve mevzi planlarda bir girdi olarak kullanmak, şimdiye dek
hiç bu kadar gereklilik kazanmamıştı. Zira bunlar varlıklarıyla, kente
kimlik ve karakter kazandıran, kent görüntüsüne özellik katan ve hatırı sayılır bir etkisi olan özel, zevkli donanımlardır.
Kentlerin, yapılaşmadan kaçan insanlara, doğayla baş başa kalabilecekleri ‘soluma’ alanları sunması gerekir. Yeşil alanlar ve hayvanlar, kişinin kendini geliştirmesine birer araçtır. Çocuklara kentsel
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mekanlarda dünyaya gelip aynı zamanda doğayla ilişkiye girebilme
fırsatı tanırlar.
Yerel yönetimler, doğal miraslarını dikkatle koruyan ev sahipleri olmalıdır. Ayrıca, kaynak kullanımını iyileştirmek, çevre kalitesini
yükseltmek, temiz ve sağlıklı yerel üretim, ulaşım ve tüketimi teşvik
ederek, doğal yapıları korumakla yükümlüdürler.
Hepsinin üzerinde, kent ve doğanın birbirini dışlayan kavramlar
olmadığı iyice bilinmelidir.
İlkeler
l

Yerel yönetimlerin, doğal ve enerji kaynaklarını, uygun ve

akılcı bir biçimde, yönetme ve idareli kullanma sorumluluğu
Sürdürülebilir kalkınma ilkesi kapsamında yerel ve bölgesel idareler, sınırlı kaynakları (enerji, su, hava, toprak, hammadde, besin)
idareli kullanmakta hassas davranmak ve aynı zamanda kendi sınırları içinde oluşan evsel ve tehlikeli atıkları başka alanlara taşıyarak
gelecek kuşaklara miras bırakmak yerine, gerekli önlemleri almakla
yükümlüdürler.
Birçok kent, gerekli kaynakları uzaklarda aramakta ve mevcut kaynağa zarar vermektedirler. Olabildiğince kaynağı yakında aramak ve
kenti kendi ekosistemi içerisinde bir bütün olarak değerlendirmek
gerekir. Teknik olanaklar ve yenilikçi metotlar, -örneğin ekilebilecek
küçük toprak hisseleri (bostan) oluşturmak, doğal gübre kullanımı,
yalnız kente ait küçük ölçekli ısı ve enerji üniteleri, güneş ve rüzgar
enerjisinin kullanımı gibi- sınırlı kaynakların idareli kullanımını getireceği gibi belediye bütçesine de katkı sağlayacaktır.
l

Yerel yönetimlerin kirliliğe karşı politikalar uygulaması

Yerleşimler, sanayinin, trafiğin, evsel atıkların ve ayrıca ısınmanın yarattığı kirlilikten rahatsızdırlar. Geçici, kısa dönemli önlemler,
örneğin katı ve sıvı atıkların göl ve nehirlere boşaltılması, atıkların
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yakılması veya geri dönüştürülmesi gibi yaklaşımlar yerini, temiz
teknoloji kullanımı, düzgün trafik kontrol sistemleri, alternatif yakıt
kullanımı ve benzeri önlemlerle atığın kaynağında azaltılması metotlarına bırakmalıdır.
Yerel yönetimler, atık maddeleri eleyecek, seçerek kullanabilecek,
paketleme malzemelerini geri dönüştürebilecek, alternatif enerji kaynakları üretecek yeni endüstrileri tercih ve talep etmelidirler.
Mevcut yapı sistemlerine karşı, yapılarda sağlıklı ve olumlu ortamlar
yaratacak yeni yerel yapı teknolojileri de yasal düzenlemelerle desteklenmelidir.
Ancak, bunun için yeni teknolojiler geliştirmek ve yeni yasal düzenlemeler yapmak yeterli değildir. Bu konularda, politik süreçlere
bilinçlendirilmiş halkın yapacağı baskıların yaptırım gücü nedeniyle,
bilgilendirme çok önem taşır. Bu da, yerel firmaları temiz teknoloji
konusunda bilinçlendirerek, bilgi ve danışma servisleri kurmalarına,
yeni gelişmelere ön ayak olacaktır. Aynı zamanda tüketici de atıkların azaltılması, uygun ve dönüştürülebilir malzeme ve temizlik maddeleri kullanımında bilinçlendirilmelidir.
l

Yerel yönetimlerin doğayı ve yeşil alanları koruma yükümlü-

lüğü
Yeşil alanlar, doğanın korunması ve peyzaj planlaması, yörenin
hava kalitesi ve iklimine katkıda bulunan temel faktörlerdir. Buralar;
doğal bitkiler, biyolojik bahçecilik, uygun türlerin seçimi, belirli alanların -örneğin dolu mezarlıklar, nehir yatakları, demiryolu kenarları
vb.- yeniden kullanımıyla, geniş bir flora ve fauna alanları haline dönüştürülebilir.
Yeşillendirilmiş teraslar, duvarlar, avlular vb. yerler, hayvan ve bitki gibi çeşitli canlı türleri için yaşam mekanları oluşturabilirler. Şehir çiftlikleri, çocuklar için eğitim bahçeleri, doğayla bütünleşmede
önemli roller oynayabilir, ayrıca, doğal kaynaklarla ilgili sorumluluk
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içeren ilişkiler geliştirmede yardımcı olur.
Yerel kaynakların analizi ile doğanın korunması için; öncelikli alanlar oluşturulmalı, açık alanların yeşillendirilmesi teşvik edilmeli, doğal, tarihi ve yerel karakteristiklerinin korunup yansıtılmasına özen
gösterilmelidir.
l

Doğayı korumanın toplumsal gururu ve bağlılığı geliştiren bir

faktör olması
Bitki örtüsü, toplumun ve bireyin yaşam beldesini tanımlamasına
ve onunla gurur duymasına katkı sağlayan, önemli bir araçtır. Bu,
küçük bahçe hisseleri, teras (çatı katı) ve kış bahçeleri, macera bahçeleri (oyun alanları), çok katlı blokların çevrelerindeki yeşil alanlar,
yeşil patikalar, doğal bahçeler, okul bahçeleri ve araştırma bahçeleri
oluşturularak sağlanabilir.
3. Kentlerin Fiziksel Formları
Kent görüntüsü, kentsel tasarım ve çeşitlilik gösteren yapılaşma süreçlerinin çevreleriyle birlikte yıllar içinde oluşturduğu bir formdur.
Bir kent görüntüsünü koruma ve geliştirme biçimi ve kentin güvenlik, huzur, konfor ve görüntü gibi birbiriyle ilişkili ortamlarının ele
alınış biçimleri, peşinde olunan iyi kent çevresi algısı açısından çok
önemlidir.
İlkeler
l

Kent merkezlerinin Avrupa’nın kültür ve tarihi mirasının

önemli sembolleri olarak koruma altına alınması
Avrupa’nın tarihi merkezleri; yapıları, kentsel mekanları, yol ağlarıyla, geçmiş, günümüz ve gelecek arasında önemli bir bağ oluştururlar. Paha biçilemez değerdeki mimari yapıları, kentin geçmişini
(yaşanmışlığını) kutsal sayan (ebedileştiren) anıtlar olup; aynı zamanda günümüz ve gelecek kuşaklara kimlik duygusu aşılar, bütünlük
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duygusu verir ve Avrupalılar arasında toplum duygusu oluştururlar.
Tarihi merkezlerdeki kentsel baskılara çözüm; bu ülkelerde yoğun
ve çok yönlü mevcut gelişmelere verilen geleneksel önemle, hız kazanmış büyüme ve değişme sonucu geniş alan ve yüksek ulaşılabilirlik gerektiren yeni büyük ölçekli kullanımlar arasında bir denge
oluşturmaktan geçmektedir. Tarihi dokular içinde yeni gelişmelere
izin vermek ise, dünyanın her yerinde olduğu gibi, Avrupa’daki kent
merkezlerinin de karşı karşıya kaldığı temel bir mimari çıkış yoludur.
Tarihi yapıları koruma yöntemleri ile bu dokuda yer alacak yeni
yapılar özenle bir araya getirilmeli, ancak bu durum, tasarımlarda
mimari yenilikleri teşvik etmekten de geri kalmamalıdır. Detayların
usta bir biçimde çözümü düzgün bir kentsel dokunun oluşturulmasında önemli rol oynar.
l

Kentlerde açık alanların oluşturulması ve yönetiminin kentsel

gelişmenin vazgeçilmez bir parçası olması
Açık alanlar -kaldırımlar, küçük sokaklar, üç şeritli bulvarlar, meydanlar, parklar, oyun alanları, nehir boyları, demiryolu kenarları, trafikten arındırılmış bölgeler, bahçeler- Avrupa kentlerinin yapılar kadar önemli ve temel parçalarıdır.
İyi tasarlanmış ve planlanmış açık alanlar, kentin çekiciliğini arttırdığı gibi, yaşamına ve ekonomisine de katkıda bulunurlar. Toplum
için bir çeşit yaşama mekânı oluşturarak kolektif yaşamı sağlar, insan boyutunu kentin yaşamına katar.
Kültürel faaliyetler ve insan huzuru için, oyalanacak gezilecek, oynanacak ve bir araya gelinebilecek alanlara ihtiyaç vardır. Yeni alanlar
bulunup oluşturulurken gerek ölçek gerekse detaylar açısından mimari karakter ve kalite kadar, kent sakinlerinin ihtiyaçları ve davranış
kalıpları da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ağaçların, bitkilerin, renklerin, ışığın, gölgenin sunumu ve malzemenin seçimi çok
önemlidir. Bu tür açık alanlar, beldede yaşayanların aktif ve yaratıcı
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olabilmeleri için azami olanakları sunacak biçimde düşünülmelidir.
Açık alanların korunması da, buraların yasaklı bir alana ya da davranışlar üzerinde aşırı, anlamsız denetimlere dönüşmeden, iyi bir
biçimde yapılmalıdır. Açık alanların oluşturulması; yerel yönetimler,
toplum ve tüm bireylerin ortak iş birliğiyle, olabildiğince komşuluk
birimleri ölçeğinde gerçekleştirilmelidir, kent sakinlerinin bu tür faaliyetlere doğrudan katılım bir öz denetim yaratacağından, vandalizmle mücadelede de etkili olacaktır.
l

Mimari yaratıcılık ve imarın, kentsel görünümün kalitesindeki

önemli rolü
Bir kentin karakteri, onun çağdaş mimarisi ve tarihi dokusundadır. Bir kentin çekiciliği ise, mevcut yapıların ıslahı ve yenilerin birbirleriyle ve çevreyle, çekici ve uyum içinde olmasıyla arttırılır. Kentsel
mimari kendini ifade etmekte özgür olabilmeli ve değişik ihti-yaçlara cevap verebilmelidir. Yarışmalarla mimari proje elde etmenin de
yeni fikirler yaratılmasında çok önemli bir rolü vardır.
l

Tüm insanların sağlıklı, yerleşik, güzel ve özendirici bir çevre-

de yaşama hakkı
Kentlerin fiziki biçimleri, özellikle de mahalle ölçeğinde konutların
yapısı, yüksek kaliteli bir kent çevresi oluşturmada önemlidir.
Söz konusu kaliteli kent çevrelerinin oluşturulmasında; meskûn
alanların hava, su, toprak ve yeraltı kirlenmelerine karşı korunması,
çevre korunması, tampon bölgeler, parklar, bahçeler, bostanlar oluşturulması, rahatsızlık yaratan ağır trafiğin kentten ayrılması ve çeşitli
kültürel ve sportif etkinliklerin temini, diğer önemli yardımcı etkenlerdir. Bunların yanı sıra, halka fikirlerini rahatça ifade edebilme, çevresini oluşturabilme veya çevrede oluşabilecek değişikliklerde, karar
verme süreçlerinde etkin olabilme fırsatı tanınmalıdır.
l

Bir kentin canlılığının, dengeli meskûn alanların oluşturulma-

sı ve merkezdeki konut dokusunun korunmasıyla sağlanması
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Yerel yönetimler; kent merkezlerinde, güçlü ekonomik kârları
(spekülatif kârları) kontrol altında tutarak ve değişim, iyileştirme gibi
yöntemleri özendirerek bu alanların meskûn karakterini korumada
söz sahibi olabilmelidir. Merkezi meskûn alanlardaki sosyal çeşitlilik
de korunmalıdır.
4. Kentsel Tarihi, Mimari Miras
Kentsel mimari, çağlar boyu önemli ve değerli olagelmiş tarihi
yapı mirası olup, kentin kimliğini ve anılarını (yaşanmışlığını) saklamak için korunurlar. Bu miras, insan becerisinin ürünü, sanatsal ve
kültürel değer taşıyan, taşınmaz varlıklar olabildikleri gibi; konum,
topografya ve iklim koşullarıyla oluşan doğal varlıklar da olabilirler.
Bu miras, genelde geçici ve kalıcı gereksinimlere, moda ya da baskılara göre ek elemanlarla tamamlanabilir.
Bu kentsel miras, kent ve kentlinin kimliği açısından kritik önem
taşıyan, kentsel yapının ayrılmaz ve yeri doldurulmaz bir parçası
olup Avrupa’nın ortak geçmiş ve gelecek bilincini ve içeriğini oluşturan kültürel referansla gelecek kuşaklara aktarılır. Tarihi kent mirası, Avrupa Mimari Mirasının Korunmasına ilişkin Konvansiyonun 1.
maddesinde tanımlandığı gibi anıtlar, yapı grupları ve kent dokularından oluşur. Kentsel mirasın önemsenmeyen kısmı, fabrikalar, makine-teçhizat, köprüler, limanlar, ambarlar gibi genelde, sanayileşme
dönemi yapılarıdır. Kentsel miras, cehalet, kullanılmama (terk edilişlik) veya her tür bozulma ile tehdit altındadır. Yerel yönetimler, kentsel mirasın korunması ve bakımında, ilgi ve sorumluluk açısından en
uygun konumdadırlar. Tarihi merkezlerin ve dokuların yapısı uyumlu
bir sosyal dengeyi oluşturur. Eski kent dokularındaki faaliyetlerin gelişebilmesi için doğru koşulların oluşturulması, sosyal bütünleşmeyi
sağlayacaktır. Tarihi bir yapının korunmasıyla, bir bölgenin karakteri
korunabilir ya da yenilenebilir.
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İlkeler
l

Kentsel korumada hassas bir yasal çerçevenin gerekliliği

Her ne kadar, tek yapılar özel mülkiyette olsalar da, koruma yükümlülüğü kamunun elindedir. Bu nedenle korunmanın sağlanmasında, mevcut hak ve sorumlulukları tanımlayan, anlaşmazlıkları çözebilen yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır.
Devlet kurumları, koruma altına alınan bireysel ve grup yapılar
konusunda bozulma, tahrip olma, yapı karakterinin bozulması ve
değiştirilmesine karşı danışmanlık hizmetleri ve yaptırımlara sahip
olmak zorundadır. Bu tür yasal düzenlemeler kurum ve kuruluşlara;
mevcut restorasyon işinin yapı sahibine gerekli maddi desteği sağlayarak yaptırılmasını, yapamadığı noktada veya zorunlu olarak mülk
kamu eline geçmişse bile, işin sürmesini temin etme yetkisi verir.
Söz konusu yasal düzenlemeler, aynı zamanda kapsamlı bir arşiv
mekanizmasıyla, kentsel mirasın envanterinin de elde edilmesine olanak verir. Bir kentteki geniş kapsamlı tarihi yapı araştırması sonucu
elde edilen bu envanterler, olası tehlikeleri ve uygulanabilir yeniden
kullanım olanaklarını ortaya koyarak, potansiyel bir diğer miras olan ve
müstakbel alıcıların dikkatine sunulan sanayi mirası için de geçerlidir.
Yasalar sit alanları, ya da özel koruma alanlarına ilişkin tanımlar
içermeli; yetkililere, koruma ve restorasyon çalışmalarında kalifiye
usta ve geleneksel malzeme kullanımı, orijinal forma uyma vb. konularında denetleme ve yönlendirme yetkisi vermelidir.
l

Kentsel mirasın korunması için bilgilendirme politikalarının

gerekliliği
İyi bir koruma, halkı aydınlatma ve mülk sahiplerini de sahip oldukları değer konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme ile sağlanır. Bu konuda, modern iletişim araçlarının ve reklam tekniklerinin
etkin kullanımına ve insanların çocuk yaşlardan başlanarak konuya
ilişkin özel ilgiyle eğitilmesine ihtiyaç vardır.
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Politikalar, koruma bilgi ve felsefesi; mimarların, arkeologların ve
tarihçilerin tekelinden (dar çemberinden) çıkarılıp, kent plancılarına,
politikacılara, müteahhitlere ve hatta iş çevrelerine kadar genişletilebilmelidir. Oluşturulacak gönüllü çalışma kampları ve imece kampanyaları, korumaya pratik yolla katılımı öğretmekle kalmaz, aynı zamanda yararlı, eğitsel bir döngü de yaratır.
l

Yeterli ve yeni finans mekanizmaları ve ortaklıkların gerekliliği

Gerek tek yapı veya çok yapı ölçeğinde gerekse ulusal, bölgesel,
yerel düzeyde koruma politikalarının uygulanmasında, idari hizmetlerin yeterince sağlanması ve kentsel mirasın korunması konusunda ağır bir mali taahhüttür. Devlet kaynaklarının ötesinde, bu iş için
ayrılan fonlar, özel sektörle oluşturulacak ortaklıklarda ve özel şahıslara verilecek teşvikler için de kullanılabilmelidir. Örneğin yapıları
tahrip etmek yerine restorasyonu özendirici vergi ve mali teşvikler,
farklı Katma Değer Vergisi uygulamaları, binanın tümden onarımı ve
restorasyonu koşuluyla düşük fiyattan satmak, uzun vadeli borçlar,
restorasyon vakıfları oluşturmak, döner fonlar, sponsorluk ve bağış
sisteminin işletilmesi. Kamu kurumları, kendi mülkiyetlerinde olan
tarihi yapıların -örneğin demiryolları- bakımına ilişkin sorumluluğu
kabul etmelidirler.
Eski el sanatları ve yapı tekniklerinin yaşatılması, canlandırılması gereği koruma uzmanlığı eğitimi, üç ayrı gruba yöneliktir: zanaat
öğrenmek isteyen gençler, ek eğitim veya ek beceri kazanmak isteyenler ve çok özel uzmanlık isteyen zanaatkârlar. Farklı tip ihtiyaçlar, bahsi geçen farklı tip eğitimleri gerektirir. Eğitim; el sanatlarına
ilişkin ticaretin öneminin yükseltilmesini, mesleki ve sosyal fırsatlar
yaratarak sağlamalıdır.
l

Tarihi kentsel dokunun planlamaya temel veri biçiminde ka-

tılarak çağdaş yaşamla bütünleştirilmesi
Bütüncül bir korumanın en temel koşulu, koruma ve onarımı (res-
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torasyonu) gerekli bir planlama hedefi olarak kabul etmektir. Bu da
koruma ve onarım programının bütüncül bir yaklaşıma oturmasını
zorunlu kılar. Koruma çalışmalarını yürütecek ekip, disiplinler arası
bir ekip olmalı ve ekonomik gelişme, kültür, konut, çevre gibi diğer
sektörel politikalarla aktif iş birliği içinde çalışabilmelidir. Ancak bundan, kentlerin açık hava müzesi haline dönüştürülmesi de anlaşılmamalıdır. Restorasyon, yapılarda çağdaş, yaşanabilir bir ortam sunmalı, kamu kuruluşları ise yapının kendi kendini koruyabileceği bir
sistem sağlamalıdır.
l

Ekonomik kalkınmanın, kentsel mirasın korunmasıyla can-

landırılması
Tarihi değerlerin korunması çoğunlukla başarılı bir kentsel ekonomik canlanma anlamına da gelir. Bu, kentin çekiciliğini turizm ve
ticaret sektörleri için artırır. Eskinin yeniden kullanımı, kısmen sanayinin de içinde bulunduğu alanlarda binaların konut, otel, iş merkezleri ve benzeri kullanımlara dönüştürülmesiyle ekonomik bir çözüm
üretebilir. Koruma, emek yoğun bir iş olduğundan, işsizliğe de çözüm olup, enerji, hammadde ve altyapıdan tasarruf sağlar.
5. Konut
Konut yuvası olan kentler, daima “kale”lerinin gölgesinde barınmaya can atan insanlar ve toplum için çekici olmuştur. Konut, bireye ait kişisel bir mekân olup, ikamet edenin kentsel varlığının temel
simgesi, toplumun temel yaşama birimidir. Konut stoku, kentin yapılaşmış alanının büyük bölümünü kaplar. Konut; bir insanın yaşamında sahip olmak için en büyük bedeli ödediği harcama kalemi olup
çalışma, dinlenme ve ulaşımla birlikte kent yaşamının temel işlevlerinden biridir. Konut edinmeye ilişkin haklar, İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin 25. maddesinde belirtilmiştir.
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İlkeler
l

Konutta bireyin mahremiyetinin olması

Konut; birey için güvenliğin sağlandığı, sükûnetin ve gerçek mahremiyetin olduğu tek yerdir.
Yerel yönetim yasaları; hane mahremiyetini mutlak sağlayacak,
haneyi kamu ve özel kuruluşların tecavüzünden koruyacak, program
ve kampanyalar düzenleyerek kişi başına oda oranının olabildiğince
bire yaklaşmasını temin edecek, ses, ayırıcı duvarlar, dış görünüş ve
gözden uzak olma vb. standartların oluşturulup uygulanmasını göz
önüne alacak şekilde düzenlenmelidir.
l

Her insan ve ailenin; güvenli, sağlam bir konut edinme hakkı

Konut, kişinin gündelik yaşamını sürdürebilmek amacıyla enerji
ve kuvvet toplayabildiği ve fiziksel sağlığı için güvenli, emin bir ortam olmalıdır.
Buna da yapılarda güvenlik standartlarını oluşturup uygulamak,
sıhhi olmayan yapılara ilişkin envanterleri derleyerek yapıların yıkılması, yeniden yapılması ya da onarılmasına, yerel sağlık, güvenlik ve
barınma birimlerinin iş birliği ile karar verilmelidir. Bu aynı zamanda
konutların doğal tamamlayıcısı, bahçeler, yeşil alanlar ve bu amaçla
ayrılmış benzeri paylarla (küçük bostanlarla) donatılması anlamına
gelir.
l

Yerel yönetimlerin, konutta seçenek, çeşitlilik ve ulaşılabilirliği

artırması
Kentler ve yerel yönetimler, geniş bir barınma seçeneği sunmalıdır. Bunlar dengeli bir toplum için çeşitli biçim ve standart da tüm
ihtiyaçları içerecek meskûn alanlar ve yapı stokları olmalıdır.
Konut arzı, kişi ve ailelerin değişen yaşam tarzları ve sosyoekonomik koşullarına göre dalgalanan ihtiyaçlarıyla uyuşmalıdır. Yerel yönetimler, konut üretirken, yer seçimi ve alıcının statüsüne göre çeşitlilik sunabilmeli ve bu pazarda oluşabilecek yetersizliklere müdahale
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edebilmelidir. Kişi ve ailelerin rahatlıkla konut değiştirebilmesi, gayri
menkul alım satımlarında vergilerin azaltılması, kira kontratlarında
sürelerle ilgili esnekliklerle kolaylaştırılmalıdır.
l

Sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kişi ve ailelerin hak-

larının, yalnızca pazar mekanizması koşullarına terk edilmemesi
Pazar ekonomilerinde ev sahipliliği kişilerin mevcut ve süregelen
ödeme gücüne bağlıdır. Dolayısıyla pazara girip barınma hakkı elde
edebilmek yaşlı, muhtaç, engelli, işsiz, tek başına yaşayan azınlık ve
göçmenler gibi bazı insanlar için ayrımcı ve güvenilmez koşullar nedeniyle kolay olmayabilir.
Sonuçta, konut politikaları, sosyal hedeflere ulaşmak için doğrudan müdahalede bulunabilme ve özel sektörü bu konuda özendirmeyi de içerecek biçimde yerel yönetimlerin yetkisinde olmalıdır.
l

Yerel yönetimler tarafından, ev sahibi olabilme ve kullanım

süresi güvencesinin sağlanması
Yerel yönetimler, kişilerin uygun fiyattan ev sahibi olabilmeleri için
tüm olanaklarını kullanmalıdır. Yasalar, kamuya ait evlerde ikamet
eden kiracılara evi satın alabilme olanağını sunarken, yerel yönetimlere kamuya ait mülklerde değiş tokuş yapabilme yetkisini sağlar.
Aynı önemdeki bir başka konu, kullanım süresi güvencesinin sağlanmasıdır. Örneğin, kirasını düzgün ödeyen bir kiracı her an tahliye
korkusu veya bir biçimde evden çıkarılma korkusu taşımamalıdır.
Barınma hakkı, yerel toplumun bir parçası olabilme hakkı demek
olup, uzun vadeli bir güvenceyi gerektirir. Bu tür haklar, en iyi tüm
koşulları açıkça içeren, kişiye ait veya hisseli tapu senedi ve kira kontratlarıyla korunur.
Aynı zamanda, bahsi geçenler kadar önemli diğer bir konu ise
yerel yönetimlerin, bireyleri ve kiracı derneklerini konut yönetimine
katılıma ve konut kooperatifleri gibi değişik konut modelleri oluşturmaya teşvik etmesidir.
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l

Eskimiş konut dokusunun yenilenmesinin bedelinin burada

oturan, sosyoekonomik seviyesi düşük gruplara yüklenmemesi
Özellikle kent merkezlerinde eskiyen yapılarda oturanlar, genelde
buraların onarımıyla, yenilenmiş konutlarda onarımdan oluşan değer artışını karşılayamadıklarından, yaşadıkları yeri terke zorlanırlar.
Bu nedenle yerel yönetimler, onarımlarla ilgili konut programlarını
gerekli finansal kaynaklarıyla birlikte oluşturmalı, böylelikle, bölgenin genel iyileştirilmesinden mevcut sakinlerin de fayda sağlamasını
temin etmelidir.
6. Kent Güvenliğinin Sağlanması ve Suçların Önlenmesi
Özellikle uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan suçlar
Avrupa kentlerinde öyle bir noktaya yükselmiştir ki kent toplumundaki politik, kamusal ve profesyonel oluşumların zihinlerini birinci
derecede meşgul etmektedir.
Güvenlik herkesin endişesidir. Bir yerleşim orada yaşayanların güvenliği garanti edilmeden ve suç korkusu azaltılmadan, gerçek anlamda yerleşim olma hakkını elde edemez.
Yerel yönetimler; uygun sosyal kalkınma politikalarıyla, sosyal bağları yenileyerek, karşılıklı destek ve ortaklığa dayalı aktif programlar
geliştirerek, mevcut ihmalleri kökten saptamış bir toplumda yaşayan herkese uygun bir ortamda yaşama şansı kazandırılması için,
atağa kalkmıştır.
İlkeler
l

Net bir güvenlik ve suç önleme politikasının, alınacak önlem-

lere, kanuni yaptırımlara ve müşterek desteğe dayandırılması
Suçun çok çeşitli sebepleri vardır. Çözümler de buna göre çeşitlendirilmeli ve koordinasyonu sağlanmalıdır. Bu da yerel düzeyde,
seçilmişlerin temsilcileri, resmi görevliler, polis kuvvetleri, hukukçu-
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lar, sosyal danışmanlar ve birliklerin iş birliğini içeren yapıların oluşumlarını gerektirir. Böylelikle suçun sebeplerini, şimdiye kadar yürütülen mücadelelerin etkilerini ve gelecekte izlenecek yolları daha
iyi saptayabilecektir. Suçun cezalandırılmasını takiben, suçlunun yeniden kazanılması ve mağdurun haklarının tazmin edilmesini sağlayacak süreçler oluşturulmalı ve hayata geçirilmelidir.
l

Yerel güvenlik politikasının güncelleştirilmiş, kapsamlı istatis-

tik ve bilgilere dayandırılması
Yerel güvenlik politikaları, açık, net, detaylı bilgilere ve kapsamlı
istatistiklere dayandırılmalıdır.
Detaylı suç istatistiklerinin oluşması;(suçun işlendiği zaman ve
mekânın saptanması, sabıka kaydının araştırılması vb.), mağdur anketleri ve bu kişilerin oluşturdukları birlikler, sosyal danışmanlar ve
eğitim danışmanlarından alınacak güncelleştirilmiş raporlar aracılığıyla sağlanacaktır. Bu mekanizma, yerel yönetimlere ve yerel suç
izleme servislerinin çalışmalarına temel oluşturacaktır.
l

Suçun önlenmesinin toplumun tüm üyelerini ilgilendirmesi

Suçun oluşumunda birincil derecede önemli olan etkenlerin başında sosyal yabancılaşma, buna bağlı olarak ortaya çıkan olumsuzluklar ve özellikle belli bir kültürle, aileyle, okulla veya toplumla bütünleşememiş olan gençler gelir.
Kentsel çevreyi iyileştirici önlemleri alırken beraberinde gençlere
sağlık, eğlence, eğitim, istihdam konularında olanaklar yaratmak,
suç oluşumuna karşı alınacak tedbirlerdendir. Toplumda zorluklarla
karşı karşıya olan kesimlere, ayrımcı yapılar oluşturarak değil; aksine
ekonomik bütünleşme, konut gibi sorunlarına detaylı yaklaşımlarla
özel önem verilmesi gerekir.
l

Etkili bir kent güvenlik politikası için emniyet güçleri ve yerel

halkın yardımlaşması
Emniyet güçleri, güvenlik etkisini artırabilmek için toplumun
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tüm faal birimleriyle gerekli koordinasyonu oluşturarak, kent sakinleri ve temsilcileriyle iyi bir diyalog geliştirmelidir. Bu koordinasyon ve diyalog için, ortak çalışmayla, yerel izleme birimleri
oluşturulup yeni yöntemler geliştirilmelidir. Bunla özellikle belli
yer ve zamanlarda devriyelerin gezmesi, gençleri hedefleyen eğitime yönelik çabalar, hukuk otoritelerinin kovuşturma politikalarıyla ilgili katkılarının sağlanması, kamu kurumlarının ve kent
sakinlerinin hırsızlığı önleyici tedbirler geliştirmesi, yapıların yeni
teknolojilerle korunması ve mahallelerde devriye bulundurulması
gibi konularda uyarılması, özel güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin
desteklenmesi ve sosyal servis ve benzeri kuruluşlara gelen telefon ve şikayetlerin ciddiyetle anında takibi gibi önlemleri de kapsamalıdır.
l

Uyuşturucu karşıtı yerel politikanın oluşturulması ve uygu-

lanması
Uyuşturucu bağımlılığı, suçun oluşumuna yol açan çeşitli faktörleri içerir; zaten kendisi bir suç oluşturan bu eylem, uyuşturucu trafiği de dahil olmak üzere, tek tek kişilerin uyuşturucuyu elde etmeye
yönelik tüm eylemlerini kapsar. Uyuşturucu satıcılarının yakalanması, uzman polislerin ve hukuk otoritelerinin görevi olmasına karşın,
toplum da uyuşturucu talebini en aza indirmek için gerekli tedbirleri
almak zorundadır.
Sağlık ve sosyal servis danışmanlarıyla ortak çalışacak uzman bir
birim, yapacağı ön araştırma veya durum tespitinin yanı sıra, özellikle okul içi ve dışında gençlere yönelik uyarı programlarıyla söz konusu çalışmalara katkıda bulunur.
Kişilerle tek tek irtibata geçebilen ilgili personel, kamu çalışanları,
öğretmenler, gençlik danışmanları ve sosyal danışmanların eğitimine, bunun yanı sıra, şırıngaların ve uyuşturucu muadili diğer ilaçların
satışında özel koşulların getirilmesine özen gösterilmelidir.
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l

Suçların tekrarını önleyici programlar ve hapis cezaları yerine

alternatif çözümler üretilmesi
Cezaevi tecrübesi, sabıkalının yeniden suç işlemesine yol açtığından, hapis cezası, sadece çok ciddi suçlar söz konusu olduğunda
gündeme gelmelidir. Toplumun kanuna aykırı herhangi bir harekete, anında sistematik biçimde cevap verebilmesi için alternatif cezalandırma sistemlerinin geliştirilmesi gerekir; böylece, suçluyu topluma olabildiğince çabuk geri kazandırmak ve oluşabilecek suçları
engellemek hedeflenir.
Cezaevlerine alternatif olarak, suçluyu cezaevi dışında arazide
veya toplum hizmetlerinde çalıştırmak, ayrıca, suçluların gözaltı ve
savunma süreçlerini suça maruz kalmış kişilerin zararlarının tazmini ile birlikte düşünmek, cezaevleri ve yerleşimler arasında olumlu
ilişkiler kurarak örneğin kültür ve eğitim faaliyetlerini cezaevlerine
sokmak ve toplumu suçlunun serbest bırakılmasına hazırlamak gibi
yöntemler denenmelidir.
l

Yerel güvenlik politikasının temel unsuru olarak mağdurların

kollanması
Suçla karşılaşanlara yapılacak yardımlar, destek programlar ve
buna paralel olarak suçlunun topluma kazandırılması çabası toplum
için manevi bir görevdir.
Bu tür yaklaşımlar, kamu veya toplum tarafından ortaklaşa oluşturulmalıdır. Mağdurlara gerekli destek ve rehberlik hizmetlerini
sağlayacak özel birimlerle, emniyete ve mahkemelere yansıyan şikayetlerin sürekli izlenerek ilgili bilgilerin anında iletilmesiyle, tanıklığı
teşvik ve kolaylaştırıcı düzenlemeler mağdurlara destek sağlanmalıdır.
l

Suçların önlenmesine öncelik verilmesi ve buna bağlı mali

kaynakların yaratılması
Avrupa kentlerindeki yüksek suç oranı ve bu konudaki açıklar ge-
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nelde bu kentlerdeki yaşamın temel sorunları olmasına ve önleyici
tedbirlerin kapsamlı bir biçimde tartışılmasına rağmen, yerel yönetimler henüz bu sorunlara gerekli mali kaynakları aktarmamaktadırlar.
Aktarılacak fonlar suçu önlemek üzere koordine edilmiş birimlere,
yeni yöntem ve tekniklere, uyuşturucu karşıtı politikalara oluşturulmasına, suçun tekrarını engelleyecek programlara ayrılmalı, mağdurlara yardım ve cezaevlerine alternatif yaklaşımlar gibi çalışmalarda kullanılmalıdır.
7. Kentlerdeki Engelliler ve Sosyoekonomik Bakımdan Engelliler
Her kentlinin en temel hakkı, kentteki tüm sosyal aktivite ve olanaklara, yaş, ırk, bedensel ve zihinsel kabiliyetlerine bakılmaksızın,
kendi özgür iradeleriyle erişebilme hakkıdır. Ancak, genel bir kural
olarak kentlerimiz öncelikle ve elden geldiğince, mevcut çalışan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için imkanlar sunar.
Genellikle kentlerde göz ardı edilen konular arasında, hamileler,
çocuklar, yaşlılar, hastalar ve engelliler gibi insanların kısa veya uzun
süreli adaptasyon süreçleri bulunur. Özel engelli kişilerin temel kişilik haklarını kullanabilmeleri, diğer kent sakinlerinin anlayış ve rehberliği ile mümkündür.
İlkeler
l

Kentlerin, herkesin her yere erişilebilirliğini sağlayabilecek şe-

kilde tasarlanması
Bütün ticari, idari ve kamu binaları; sosyokültürel, spor, sağlık ve
dini faaliyetler; sokaklar; kamu alanları; kültürel, sosyal ve diğer aktivitelerin hepsi; engelleri ne olursa olsun tüm yurttaşlar için erişilebilir
olmalıdır.
Olabildiğince, bebeklere yüzme, engellilere spor, kütüphanelerde

110

çocuk bölümleri gibi değişik nüfus gruplarına yönelik faaliyetler düzenlemeli veya belli zaman aralıklarının bu gruplara tahsisi sağlanmalıdır.
Ancak, kamu bina ve alanlarının gereksiz kullanımı, gerçek kullanıcılar için lüzumsuz rahatsızlıklar yarattığından, engelleyici önlemler pahalı veya gerçekdışı olmaktadır. Buna bağlı olarak, yerel yönetimler; tüm yapılar, kamuya açık alanlar ve benzeri yeni alanlar için
güvenlik ve kontrol birimleri oluşturabilir.
Aynı zamanda, kamu ve yarı kamu hizmet personeli, çeşitli engellerinden dolayı sıkıntı çeken yurttaşlarla ilgilenmek ve yol göstermek
için eğitilmeli; kentlileri, daha az şansları olan diğer toplum üyelerinin varlığı hakkında zamanında bilgilendirerek, her şeye rağmen
engelli kişilerle bütünleşebilmeleri ve hoşgörü gösterebilmeleri için
gerekli politikaların geliştirilmesi sağlanmalıdır.
l

Özürlü ve hareket kısıtlılığına sahip kişilere ilişkin politikala-

rın, hedef gruplar için aşırı himayeci değil, toplumla bütünleştirici
olması
Yerleşimleri engelliler için koruyucu kozalar biçiminde donatmak
ve tasarlamak ne mümkündür ne de psikolojik, sosyal ve ekonomik
olarak tavsiye edilir. Aşırı korunaklı bir çevre yerine, çocukların, yaşlıların, engellilerin çevreleriyle uyum içinde, diğer tüm kentlilerle
birlikte toplum hayatının günlük yaşantısına katılımlarını sağlamak
gerekir. Aşırı himaye; sosyal devlet anlayışının özendirilmesine, ilgili grupların mücadelelerini engelleyici karşıt grupların oluşmasına,
sosyal gruplar arası ilişkilerin bozulmasına ve olgunun reddedilmesine yol açar. Aynı zamanda belli gruplara hitabeden benzer aktivitelere, yoğunlaşmaktan kaçınılmalıdır.
l

Özürlüler ve azınlıkları temsil eden derneklerin kendi arala-

rındaki iş birliği ve dayanışması
Dernekler; engelliler veya azınlıkları temsilde, haklarını koruma-
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da ve onların toplumla bütünleşmesini teşvik etmekte olumlu bir rol
oynarlar. Derneklerin gerek kendi aralarında gerekse kent planlama,
sosyokültürel, politik konulardan sorumlu diğer kurumlarla ve her
grubun birbirleriyle olan fikir alışverişleri, belirli aralıklarla ve sürekli
olarak devam etmelidir.
Yalnız projenin gelişimi ve uygulanması aşamasında değil, tasarım sürecinde de gerçekleşecek fikir alışverişi sağlanacak hizmetlerin kalitesinin yükselmesini sağlar, yerel yönetimlerce benimsenen
bütünleşme önlemlerinin etkinliğini artırır. Söz konusu fikir alışverişi;
sokakların, kamu alanlarının, ulaşım ve diğer kullanımların ayrıntı şemalarının çıkarılarak, yapı yönetmelikleri ve ruhsat başvurularını göz
önüne alarak, kentsel çevreyi bir bütün olarak planlama kapsamında
değerlendirmelidir.
l

Evler ve işyerlerinin engellilere uyarlanabilir biçimde tasar-

lanması
Sosyal yaşam sonsuz bir alışveriş ve çeşitli karşıtlıklardan oluşur.
Tüm alanlar herkes için kolayca erişilebilir olmalı; yaşı, sağlık durumu ne olursa olsun her fert, işinde ve evinde olabildiğince güvende
ve rahat hissedebilmelidir. Böylelikle her kentli, aktivitelerini sonuna
kadar geliştirecek olanağa kavuşmalıdır. Oysaki konutlar, işyerleri,
mahalleler ve diğer ufak yerleşim üniteleri, genellikle, belli gruplar
için oldukça uygunsuzdur.
Gençler için gerekli düzenlemeler arasında, ses izolasyonu, mahremiyet, oyun alanları ve güvenlik; yine gençler için (13-19 yaş grubu)
buluşma yerleri, oyun alanları ve mahremiyet; yaşlılar için tecrit, güvensizlik, ulaşım güçlüğü gibi durumların azaltılması, buluşma yerleri ve çeşitli kurumlar aracılığıyla rehberlik hizmetleri; engelliler için
uygun ulaşım olanakları, tuvaletler; yavaş veya güç yürüyen, duyma
veya görme engelliler için teknolojik araçların geniş olarak kullanımı
sağlanmalıdır.
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l

Seyahat, iletişim ve kamu ulaşımının tüm insanlar için erişi-

lebilir olması
İnsanların ve malların serbest dolaşımı temel kişisel haklardan
olmakla birlikte, toplumun bazı grupları için seyahat ve iletişim bir
sorun olmaya devam etmektedir. Söz konusu haklar, yaşlarından,
bedensel veya zihinsel yeteneklerinden, dil bilgisi ve yerel geleneklerden kaynaklanan engelleri olan grupları da kapsar.
Bu nedenle, bu kişilerin değişik olanak ve faaliyetleri kullanımı;
evrensel resimli anlatımlar, tercümeler, yaya ve bisikletliler için
yollarda uygun işaretlemeler, azınlıkların yoğun olarak dilin pratik
kullanımı konusunda eğitimi ve yeni, etkili kullanıcı uyumlu danışma sistemlerinin kullanılması aracılığıyla teşvik edilmelidir.
8. Kentsel Alanlarda Spor ve Boş Zamanları Değerlendirme
Spor ve boş zamanları değerlendirme, oldukça geniş bir fiziksel
aktivite yelpazesini kapsar: bunlar hafif egzersizler, oyun, hedefli
ve performansı arttırmaya yönelik egzersiz, en mükemmele ulaşmaya yönelik sistemli bedensel çalışmalardır. Bu tür faaliyetlerin
kişi ve toplum yaşamında yeri önemlidir. Kentsel alanlarda yoğunlaşmış insan toplulukları ve beraberinde getirdiği baskılar, çeşitli
spor olanaklarının sağlanması ihtiyacı doğurur.
Spor, kişileri ve cemiyetleri bir araya getirerek iletişim olanaklarını artırır, özellikle gençleri yönlendirerek, sosyal yaşama yabancılaşmalarına engel olur. Aynı zamanda, uyuşturucu kullanımıyla
savaşta ve uyuşturucu kaynaklı dışlanmaya karşı da önemli bir çaredir.
Herkesin, ilgi alanları ve kabiliyetleri yönünde spor faaliyetlerine
katılmaya hakkı vardır, bu sayede kişiler, bedensel ve sosyal güvenlerini artırarak yaşamlarını daha anlamlı kılarlar.
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İlkeler
l

Tüm kent sakinlerinin, eğlence, dinlence ve spor faaliyetlerinde

yer alma hakkı
Yerel yönetimler, Herkes İçin Spor Şartı (Sport for All Charter) yaklaşımları doğrultusunda, kendi yönetiminde veya başkaları aracılığıyla gerçekleştirilecek spor alanları ve spor faaliyetlerine ulaşımı
kişilerin sosyoekonomik durumları, yaşları ve etnik kökenlerine bakılmaksızın sağlama sorumluluğuna sahiptir. Bu, aşağıda sıralanan
esaslar aracılığıyla gerçekleşecektir:
1. Birçok kent sakininin spor faaliyetlerinde yer almasını engelleyen, sosyal, ekonomik ve yapısal zorlukları ortadan kaldırarak,
2. Spor faaliyetlerine katılımda, özellikle gençler, kadınlar, yaşlılar,
etnik azınlıklar, işsiz ve az ücretliler gibi grupları hedefleyen ve bunların özel ihtiyaçlarına cevap verebilecek özel programlar, antrenmanlar ve benzeri araçlar geliştirerek,
3. Yerleşim bütününü kapsayacak şekilde temel spor faaliyetlerini
yaygınlaştırarak,
4. Bu bütün içinde kolayca ulaşılabilen, toplum alışkanlıklarına
ters düşmeyen, yerel nüfusun rahatça kullanabileceği, küçük boyutlu spor aktiviteleriyle toplumsal bütünlüğü artırıp suç ve vandalizmi
azaltarak,
5. Kamu tarafından, kullanıcıların fikirleri de alınarak oluşturulacak olan spor faaliyetlerinin diğer ticari sektörler ve gönüllü kuruluşlar tarafından oluşturulmuş olanlarla birbirini tamamlayıcı olmasını
temin ederek,
6. Meskûn alanlarda ve gelişme alanlarında mevcut ve gelecek
ihtiyaçlar için önerilecek olan spor faaliyetlerine katılım oranları ve
ulaşım bağlantılarını da göz önüne alarak,
7. Gerek geleneksel gerekse modem sporlar için çeşitli olanaklar
yaratarak,
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8. Öneri ve mevcut kentsel alanlarda eğlence ve dinlence faaliyetlerini geliştirmek ve teşvik etmek için, açık alanlar, ağaçlı alanlar,
oyun alanları, oyun havuzları ve gezinti yolları oluşturarak,
9. Spor ve kültür fizik faaliyetleri; açık alanlar, ağaçlı alanlar, akarsular, kanallar, göller ve bahçeler gibi mevcut kaynaklardan tahsisler
yaratarak,
10. Doğal ve sentetik çim sahalar, tenis kortları ve atletizm parkurları kurarak,
11. Yüzme havuzları, buz pateni sahaları gibi büyük spor merkezleri inşa ederek.
l

Spor alanlarının sağlıklı ve güvenlikli olarak tasarlanması

Kentsel spor alanları, çevre binalar ve kent görünümüyle birlikte,
bulunduğu mekâna anlam kazandıracak uyuma sahip olmalıdır. Tasarımlar ve kullanılan malzeme toplumun her kesimine sağlıklı ve
güvenli katılım için teşvik edici unsurları taşımalıdır. Bina konumu ve
biçimi, kullanıcıların ve idarecilerin gereksinimlerini karşılayabilmelidir. Futbol sahaları gibi başlıca spor alanları, seyirci can güvenliğini
garanti ederek, suç ve şiddeti azaltacak şekilde tasarlanmalıdır.
Büyük spor alanlarının tasarımları ve organizasyonları sonrasında
bunlara ek olarak düzenlenmiş diğer yapıların yeni kullanımlara dönüştürülebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin sporcuların kalacakları yerleşim alanlarının daha sonra konut alanlarına
dönüştürülebilmesi gibi.
l

Her kent sakininin kişisel potansiyelleri doğrultusunda istedi-

ği sporu yapma hakkı
Temel düzeyde spor yapabilen birçok kişi, özgüvenlerini geliştirmek ve kişisel bütünlüklerini oluşturmak için sporla ilgilerini sürdürmeye gayret ederler. Kondisyonlarını artırarak daha iyiye erişebilir,
özellikle bu faaliyetlere katılmayan gençler ve diğerleri için modeller
oluştururlar. Bu becerileri kazanmış kişilerin spor aracılığıyla geçim-
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lerini sağlayabilmeleri, aynı zamanda yerel ekonomilere de bir katkıdır.
Spor faaliyetlerinde becerilerini artırmak isteyenlerin ihtiyaçları,
bu işi hobi olarak yapanlardan daha karmaşık ve fazladır. Bu nedenle
kamu, spor federasyonlarıyla birlikte, yetenekli sporcuların yarışma
ve eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterli alet ve donanıma sahip uygun spor ortamlarını tasarlamalıdır. Bunlar, eğitim, idman ve
müsabaka programlarıyla da desteklenmelidir.
9. Yerleşimlerde Kültür
Yerel ve bölgesel yönetimler; güzel sanatlar ve eğlence faaliyetlerinin hazırlıklarında, kültürel aktivitelerin tanıtımında ve kültürel
demokrasiye erişmede önemli bir yere sahiptirler. Bu nedenle adı
geçen yönetimler, yerleşimin geleneksel, kültürel özellikleri ve nüfusun kültürel karakteri ışığında, kültürel politikaları hazırlama ve uygulama kapasitesi ve hakkına sahip olmalıdır.
Mimari oluşumlar, dil, güzel sanatlar, müzik, edebiyat, hepsi birden bir kentin ortak hafızasının ve tarihinin birer ifadesini; yaşam
tarzlarının, sosyal oluşumların, kültürel mirasın ve yaşanmışlığın değişiminin barometresini oluştururlar.
Bir yörenin kendine has coğrafyası, topografyası, iklimi ve yaşam
koşulları, yaşayanların o yöreyle bütünleşmelerini sağlayacak, özgün
kültürel karakteri oluşturur.
Kültürel politikaların, ekonomik ve sosyal kalkınmaya da katkısı
vardır. Daha kapsamlı olarak ele alındığında, bu politikaların oluşumu; bireylerin yerleşimlerini, Avrupa’yla ilişki ve değişim ağındaki rol
ve konumlarıyla tanımalarına, tanımlamalarına ve bütünleşebilmelerine yol açar.
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İlkeler
l

Tüm kent sakinlerinin kültürel faaliyetlerden faydalanma

hakkı
Kültürel faaliyetler tüm bireyleri ilgilendirir. Elit ve imtiyazlı küçük
grupların inisiyatifindeki bir faaliyet olarak kabul edilmemeli, aksine
tüm sosyal grupların yaratıcılık ve hayal güçlerini teşviki bir araç olarak görülmelidir. Kültürel demokrasinin evrensel olduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 27. maddesinde belirtilmiştir.
l

Yerleşimlerin kültürel oluşumunun, ekonomik ve sosyal geliş-

meye katkısı
Kültürel politikalar, ekonomik gelişmeyi ve toplum bilincinin oluşmasını teşvik eder, en küçük yaştan itibaren eğitimin vazgeçilmez
bir parçasıdır, toplumsal ilişkilere katılımda etkin rol oynar, toplumun engelli kesimlerinin sosyal yenilenmesinde yardımcıdır. Bu nedenle kültür; karmaşık kent politikalarının, insan haklarının tesisinin
ve kentlerde yaşamın kalitesinin artırılmasının temel taşıdır.
l

Güçlü bir bağ olarak, farklı milliyet, bölge ve ülke halkları ara-

sındaki kültürel alışveriş
Yerel yönetimler, kendi yerleşimlerinin kültürel tecrübelerini diğerlerine aktarmakla karşılıklı saygı ve anlayışın aratacağının bilincinde olmalıdır.
l

Kültürel gelişim ve gerçek bir kültürel demokrasi için; yerel

yönetimlerin, toplum birimlerinin, gönüllü kuruluşların ve özel
sektörün artan dayanışma gereksinimi
Kültürel gelişim yalnızca yerel yönetimlerin sorumluluğu değildir.
Bu yönetimler çeşitli yöntemlerle -örneğin, mali teşviklerle- sanatsal
ve kültürel faaliyetleri himaye eden ticari kuruluşların arttırılması ve
özendirilmesine yardımcı olabilirler. Ayrıca, kültürel yeniliği hedefleyen mahalle topluluklarına, buradaki toplum birimlerinin sorumluluk ve faaliyetlerini artırarak azami desteği verebilirler.
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l

Kültürel çoğulculuğun (çeşitlilik), yenilikleri ve yenilikçi dene-

meleri öngörmesi
Kültürel aktivitelerin zenginliği organize ve kurumsallaşmış yapılardan değil, onun doğaçlama ve yaratıcı özelliğinden kaynaklanır. Başarılı bir kültürel gelişim, toplumun belli gruplarının -örneğin
gençler ve özellikle göçmen topluluklar- gereksinimlerini ve dayanışmasını hedeflemeli ve göz önüne almalıdır.
l

Yerel yönetimlerce dengeli biçimde tesis edilmiş kültürel tu-

rizmin toplum üzerindeki olumlu etkisi
Kültürel turizm, Avrupa’da giderek gelişen bir endüstri dalı olarak
tarihi yerleşimlere ve kültür sanat faaliyetlerine gün geçtikçe artan
sayılarda ziyaretçi çekmektedir. Bu faaliyetlerin yerel yönetimlere
katkısı açıktır. Bunlar arasında yükselen refah seviyesi, yerel işgücü
olanaklarının artması, inşaat sektöründe değişik akımların oluşması
ve el sanatları gibi yerleşik nüfus için olumlu gelişmelerin yayılması,
tüm bunların ötesinde farklı kültür ve topluluklar arasında oluşacak
kültürel alışverişle hoşgörünün artması sayılabilir.
Ancak bu faaliyetlerden yeterince yararlanmak ve oluşabilecek
olumsuz etkilerinden kaçınmak; yöre halkını, özel sektörü, turizm
sektörünü ve yerel yönetimleri kapsayacak bir kültürel ve turistik yönetim planı geliştirmekle mümkündür.
10. Yerleşimlerde Kültürler Arası Kaynaşma
Kişinin yaşadığı toplumun aktif ve gerçek bir üyesi olabilmesi için,
kül-türel zenginliği olan bir kentte yaşaması gerekir. Ancak çoğunlukla bu ilkeye saygı duyulmaz. Farklı dil, gelenek, kültür ve inanca
sahip göçmen ve azınlıklar; genelde toplumca kolay benimsenmez
veya onunla kaynaşamazlar. Genellikle bu tür kişilerin kent yaşamına
ilişkin tecrübeleri, dışlanmışlık, yalnızlık, korku ve düşük standartlı bir
yaşamla eşdeğerdir.
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Yerel yönetimler, devlet tarafından kendi adlarına geliştirilen göçmen politikaları üzerinde söz sahibi olmamalarına rağmen, göçmenlerin barındırılmasında, eğitiminde, sağlık sorunlarında ve konunun
yarattığı diğer sorunlarla başa çıkmak zorundadır. Kültürlerarası kaynaşma; göçmen toplulukları için kaliteli bir yaşamın anahtarı olduğu
gibi, yerel yönetimlerin ve kent bütününün kültürel ve ekonomik zenginliğinin de kaynağıdır. Bir kentin görevi, buraya birlikte yaşamak,
paylaşmak, bütünleşmek üzere değişik kültürel altyapılardan gelmiş
gruplara kent bütününe yapacağı olumlu katkı da göz önüne alınarak
misafirperverlik göstermek ve onları kucaklamaktır. Böylelikle, Avrupa yurttaşlığı kavramı; bir topluma ait olarak, farklı duygu ve düşüncelerin özgürce dile getirilebildiği, aktif bir demokrasi ortamında oluşur.
İlkeler
l

Kent politikalarının temel unsuru olarak ayırımcılık karşıtlığı

Yerel yönetimler, kamu alanlarından (sokaklar, ulaşım, oteller,
dükkanlar, tiyatrolar, sinemalar vb.), iş eğitimlerinden, okullardan,
konutlardan, kültürel faaliyetlerden ve kent yaşamının diğer unsurlarından ırk ve etnik köken gözetmeksizin, herkesin eşit biçimde
faydalanmasını sağlayacak ayrımcılık karşıtı yasaları desteklemeli ve
benimsemelidir. Bu durum, yerel yönetim, mahalle ve toplumsal değerleri savunan diğer ilgili kuruluş temsilcilerinden oluşacak bir üst
yapı tarafından temin edilmelidir. Göçmen topluluklar, ayrıca, kendi
ilgi alanlarını, korumak ve kültürel kimliklerini kabul ettirebilmek için
kendi yerel birliklerini oluşturma hakkına sahip olmalıdırlar.
l

Yerel yönetimlerce göçmenlerin, yerel politik yaşama etkin

katılımının sağlanması
Kentlerde bir süredir ülkede yaşamakta olan ve yerel yönetimleri
seçme ve yönetimlere seçilme hakkına sahip olan yabancıların haklarını tanıyan, Yabancıların Kamu Yaşamına Yerel Düzeyde Katılımına
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ilişkin Avrupa Konvansiyonu ilkelerinin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Yerel mekanizmalar, göçmen topluluklarının kamu bilgilerine
ulaşabilirliğini ve topluma danışma süreçlerine katılabilmelerini de
sağlamalıdır.
l

Kentlerde uygulanan kültür ve eğitim politikalarının ayırımcı

olmaması
Farklılıkların kabulü ve hoşgörü ortamı, eşitlikçi bir kent toplumunun temelini oluşturur. Bu; azınlık gruplarının kültürel ihtiyaçlarının
kabul edilerek farklı kültürlere hitap eden ve ırkçı olmayan bir eğitim
politikası, değişik kültürler ve dinler arasında diyalog ve fikir alışverişine olanak sağlayarak bu toplulukların inançlarının gereklerini eşit
olarak yerine getirebilmeleri için benimsenmiş politikaların uygulanmasından geçer.
l

Yerel yönetimlerin, iş olanaklarından eşit faydalanmayı sağ-

laması
Göçmenlere iş koşullarında eşit davranılması ilkesi, Göçmen işçilerin Yasal Haklarına ilişkin düzenlenen Avrupa Konvansiyonunda şart
koşulmuştur. Bu eşitlik, yerel yönetimlerin değişmez kaygısı olmalıdır. Bu yaklaşımın engelli grupların işyeri açma vb. ekonomik aktivitelerde yer alabilmelerini teşvik etmeyi ve yurttaşlık hakkı kazanmış
yabancıların kamu ve yarı kamu görevlerinden kolayca faydalanabilmelerini içermesi gerekir. Yasaların gizli kapaklı iş sağlama olanaklarına karşı etkinliğinin artırılması ve işverenlerin engelli gruplara iş
vermesinin teşvik edilmesine özel bir önem verilmelidir.
l

Göçmen topluluklarının, sosyal ve fiziki çevresiyle bütünleş-

mesi anlamında, kültürlerarası kaynaşma
Konut edinme programları, rehabilitasyon çalışmaları ve kamu
hizmetleri; sosyal ve etnik azınlık mahallelerinin oluşmasını engellemeli, değişik toplulukların bir araya gelmesini teşvik etmeli ve azınlıkların gelenek, kültür, yaşam tarzı ve isteklerine açık olmalıdır.

120

11. Kentlerde Sağlık
Kentler, sağlık koşullarını iyileştirmede ve sağlamada özel potansiyele sahiptir. Kişilerin bulunduğu sosyal ve fiziksel çevre ile yaşam
biçimleri, sağlığın başlıca belirleyicileridir.
Yerel yönetimlerin hedefi, kentsel yaşamın tüm koşullarını gözeterek kamu sağlık politikalarını oluşturmaktır. Özellikle, sağlık koşullarındaki eşitsizlikleri belirleme ve azaltmada, özel sağlık gereksinimlerini ve engelli grupların isteklerini karşılamada, sektörler arası
çalışmalarla daha sağlıklı yaşam çevreleri yaratmada, böylelikle daha
sağlıklı ve kolay çözümler üretmede politik bağlayıcılık ve taahhütler önemlidir. Hepsinin ötesinde, kişilerin kendi kendilerine ve birbirlerine yetebilmelerini sağlayacak, hastalık ya da kaza durumlarında
bakımlarını üstlenebilecek sosyal şartların oluşturulması özellikle
önemlidir.
İlkeler
l

Kentsel çevrenin tüm kentlilere iyi sağlık koşullarını sağla-

ması
Bu, kapsamlı kentsel çevre politikaları oluşturarak atıkların yönetimi, hava, su, toprak ve yeraltı kirliliklerinin engellenmesi ve tehlikeli atıkların tamamen ortadan kaldırılması, doğal ve yapay çevrenin
doğal afetlerden etkilenmesini engelleyici önlemlerle hassas kentsel
çevre ve toplulukları sürekli gözlem altında tutarak engellilere özel
hizmet sağlayarak ve genel olarak toplumun gelişimini ve sosyal yenilenmeyi tesis ederek mümkün olabilir.
l

İyi sağlık koşullarının temini için, kişilerin temel ihtiyaç mad-

delerinin güvenilir ve sağlıklı biçimde sunumu
Kentsel ortamlarda, kişilerin gelişim ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için, gerekli temel tüketim maddelerini temin edebilmeleri şarttır. Bu tüketim maddeleri kolayca ulaşılabilir olmalı, kente eşit olarak
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dağıtılmalı, böylelikle tüketiciler üzerinde gereksiz bir stres yaratılmamalıdır. Bu, sağlıklı ve güvenli içme suyunun temini, günlük tüketim maddelerinin arz ve dağıtımının düzenlenmesi, besin kalite
kontrollerinin arttırılarak, gıda imalathanelerinin ve yiyecek tüketim
yerlerinin temizliğinin kesin yasal hükümlere bağlanması, temel
kamu ve altyapı hizmetlerinin öncelikli temini ve dağıtımında kesin
politik kararlar oluşturmakla mümkündür.
l

Yerel yönetimlerin toplum kaynaklı sağlık girişimlerini ve ka-

tılımları teşvik etmesi
Sağlıklı toplum, kişilerin kendi kendilerine veya toplu olarak yetebilmelerini sağlayacak ve hastalık ya da kaza durumlarında bakımlarını üstlenebilecek toplumdur. Buna, mahallelere kadar yaygınlaştırılmış sağlık merkezleri oluşturarak, halk sağlığı ile yakından ilgilenen
gönüllü grup ve kuruluşlara faal destek sağlayarak, kentlilerin sağlık
kuruluşları (sağlık ocakları, hastaneler ve poliklinik yönetimiyle ilgili
komisyonlar) gibi karar verici ve danışman kurumlarda çalışabilmelerini sağlayarak, uzman ve gönüllülere koruyucu hekimlikle ilgili gerekli eğitimi vererek ulaşılabilir.
l

Kent sağlığı uluslararası bir önem de taşıdığından, yerel giri-

şimlerin uluslararası programlarla ortak yürütülmesinin öngörülmesi
Bu konudaki uluslararası alışverişin temel hedefi; her kentin geliştirilecek bir ağ içinde, yeni halk sağlık çalışmalarıyla ilgili tecrübe ve
bilgilerini değiş tokuş edebilmelerini, ortak davranış geliştirebilmelerini, sağlıkla ilgili ve özel politik girişimlerini yasallaştırabilmelerini
sağlamaktır. Bu nedenle belediyelerin, özellikle Dünya Sağlık Teşkilatının (WHO) Avrupa Yerel Çevre ve Sağlık Şartı’na (European Charterfor Environment and Health at the Local Level) bağlı olarak geliştirdiği “herkese sağlık” stratejisine dayalı “sağlıklı kentler” projesi gibi
uluslararası çevre-sağlık hareketlerine katılımı teşvik edilmelidir.
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12. Halk Katılımı, Kent Yönetimi ve Kent Planlaması
Avrupa Yerel Yönetim Şartı, yerel özerklik ve yerel finansmanın temel ilkelerini kendi kendini idare etme hakkını elde edebildiği sınırlar içinde tanımlar. Bu metin, yerel yönetimlerin halk katılımı ve yerel
demokrasiye yaklaşımlarında temel kaynak olarak kullanılmalıdır.
Yerel demokrasinin esasları oturtulmadan, kentlerdeki kişi haklarından söz etmek yersiz olur. Sosyal, bedensel ve duygusal ihtiyaçların
temini ve saygınlığı, resmi idare ve kent toplumunun tüm fertlerinin
birbirleriyle olan diyaloguyla sağlanabilir. Bu nedenle, kent yönetimi,
hakları ve taşınmazları öneri yönetsel yasalar ve kararlardan etkilenecek kişilere, bu kararların duyurulması ve aynı zamanda kişilere
konu hakkında fikir beyan etme hakkı tanınarak, karar verme süreçlerine faal olarak katılabilmelerinin sağlanmasıyla gerçekleşmelidir.
Alınacak herhangi bir kararın sonucu, kişilerin yetki ve hedeflerini aşıyorsa, uygulanmaya konmamalıdır. Bu fark edildiğinde, derhal
daha üst düzey bir yönetim devreye sokularak, gerekli kararların, bu
düzeyde kapsamlı bir çerçevede ele alınması sağlanmalıdır. Söz konusu kapsamlı yaklaşım; idari sınırlar içine hapsedilmiş, yalnızca uzman görüşleriyle çeşitli kentsel işlevlerin belirlendiği, aynı zamanda
izole edilmiş bir seri kamu sektörü yaratan, mevcut dikey kent yönetimi anlayışının yerini almalıdır. Mevcut kent yönetimi genellikle,
kentliler tarafından, anlaşılmaz, zaman yitirici ve ekonomik olmayan
çözümler üreten bir mekanizma olarak algılanır.
İlkeler
l

Yerel politik yaşama halkan katılımını temin için halk temsil-

cilerini, özgür ve demokratik olarak seçebilme hakkı
Yerel demokrasilerde halkın katılım hakkı saklı olup, katılımın gerçekleşmesi karar verme yetkisinin seçilmiş temsilcilere aktarılması
ile sağlanır. Bu kişiler aldıkları yetkiyi yöre halkının refahı için geliştiri-
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lecek politikalar, programlar ve projelerin uygulanması için kullanırlar. Bu hakkın kullanılması; siyasal partilerin oluşmasına ve gelişmesine olanak sağlayacak koşulları yaratarak, yerel politik temsilcilerin
seçiminde sosyoekonomik durumlarına bakılmaksızın tüm kentlilerin seçime katılma haklarını garanti altına almakla sağlanacaktır.
l

Yerel politik yaşamda etkin bir katılım için halkın yerel, politik

ve idari yapılarda belirleyici olması gereği
Halk temsilcilerine seçildikleri dönemler için, yerel sorunların tümüne ilişkin kapsamlı yetki verilmediğinden, belli aralıklarla seçmenlerine geri dönerek önemli konularda danışma gereği duyabilirler. Yerel kamu görevlileri ise, kalıcı olabilmek ve iş güvenlikleri
açısından, seçilmiş kişilerle ilişkilerini belli düzeyde tutma eğilimleri
gösterdiklerinden, halk, yönetim mekanizmasına katılmak ve işleyişinde etkin olmak zorundadır. Bunun için yerel gönüllü kuruluşların
varlığının tanınması, yerel politik yaşamda halk katılımının (yürütme
organlarına bağlı olan yönetim kurullarında ve komisyonlarda halk
temsilcilerinin görev alabilmesi gibi) kurumsallaştırılması ve yönetim mekanizmalarına işlerliğin (denetim kurulu, şikâyet kurulu, şikâyet memurları gibi) kazandırılması gerekmektedir. Yerel seçilmiş
temsilciler, yalnızca genel bir yetkiye sahip olduklarından, özel bir
sorun veya politika söz konusu olduğunda referanduma başvurmak
durumundadırlar.
l

Toplum geleceğini etkileyecek her tür önemli projede halka

danışma gereği
Yerel demokrasinin kökleri halktır. Halk, toplumu yönetmek ve
planlamak için alınan kararlarda, yerel kamu yöneticilerinin ve seçilmiş temsilcilerin ortaklarıdır. Bu nedenle, halk kendine düşen görevleri yerine getirebilmek için, görevliler ve seçilmiş temsilciler tarafından uygulanacak tüm kararlardan haberdar olmalıdır.
Kent çevresini etkileyecek tüm projeler; seçilmiş temsilciler, ihtiyaç
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sahipleri ve halk tarafından inceleme ve denetlemeye açık olmalıdır.
Bunun gereği; resmi, yasal kamuya danışma süreçleri oluşturmak,
danışma süreçlerinde tarafsızlık ilkesini garanti etmek, tüm kamu
dokümanlarına özgürce erişilebilirliği sağlamak, bütün projeleri yerinde tanıtmak, resmi bir yerel bülten yayınlamak ve yerel yönetim
ile kamuoyu arasında bir köprü vazifesi gören gönüllü kuruluşların
önemini kabul etmektir.
l

Kent yönetimi ve planlamasının; kent karakteri ve özel nitelik-

lerine ilişkin yeterli bilgiye dayandırılması
Her yerleşimin korunması ve vurgulanması gereken bir kimliği
vardır. Yerleşimin bölgesel ilişkileri, konumu, nüfusu, fiziki sınırları,
çevresi, iklimi, formu, yapısı, kökeni, tarihi, işlevleri ve bunların tümü
bir yerleşimin diğerinden farkını ortaya koyar.
Öncelikler hakkında karar vermek ve öneriler geliştirmek tek bir
mesleğe, tek bir birime veya şansa bırakılamaz. Bu ve benzeri kararlar; kentin özelliklerini, potansiyelini, aktivitelerini, gelişme kapasitelerini ve kaynaklarını kapsayacak bilgileri içeren ve belirli aralıklarla
yenilenerek güncelleştirilen analizlere dayandırılmalıdır. Ancak bu
takdirde plan, engellerin üstesinden gelebilir.
l

Yerel politik kararların uzmanlardan oluşacak ekiplerce ger-

çekleştirilecek kentsel ve bölgesel planlara dayandırılması
Yerel politik kararlar; kapsamlı, güncelleştirilmiş bilgiler ile kent ve
bölge planlama uzmanlarından oluşan ekipler tarafından önerilmiş,
alternatifli, kabul edilebilir seçeneklere dayandırılmalıdır.
Kent planlama, kentin fiziki, sosyal, ekonomik ve çevre değerlerini kapsayan projelerin, programların, stratejilerin veya planların ilgili
uzmanlarca geliştirilerek değerlendirildiği bir ilimdir. Bu ilim, gelişme ve korumacılık arasında, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmada
ve anlaşmazlıklarda uzlaşmak gibi zıtlıkların ahengini denge içinde
koruyabilmelidir. Bu planlama önerinin işe yararlılığını gözden geçi-
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recek, analiz edecek, uygulanmasından sonra ise öneri ve kararların
doğruluğunu kanıtlayacak bir değerlendirme süreciyle birlikte yürütülmelidir. Söz konusu değerlendirme süreci, konuyu uygulanabilirlik, politik kabul edilebilirlik ve üst düzey kararlara uygunluk açılarından da ele alır.
l

Karar verme sürecinin sonucunda ortaya çıkan politik tercih-

lerin anlaşılabilirliği ve hayatiyeti
Geçmişle ilgili bilgiler toplandıktan, teknik olanaksızlıklar ve çözümler araştırıldıktan, öneri alternatifler simulasyonlarla değerlendirildikten, ekonomik koşullar incelendikten ve kaynaklar korumaya
alındıktan sonra sıra politik otoritelerin tercihlerine gelir. Bu tercih,
tüm toplumu ilgilendirecek ve harekete geçirecek kadar gerçekçi ve
kabul edilebilir olmalıdır.
l

Gençlerin toplum yaşamına katılımının yerel yönetimlerce

sağlanması
Yerel yönetimler, Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılma Şartı (Charter on the Participation of Young People in Municipal and
Regional Life) ilkeleri doğrultusunda, geleceğin kentlilerini, erken
yaşlarda kent yaşamına katılımları konusunda teşvik etmelidir. Bu
katılım, sosyal tutarlılığı sağlamada tartışılmaz bir rol oynadığı gibi
gençlerin demokratik kurum ve kuruluşlara inancını da pekiştirir.
Bu katılımın sağlanması; iş, konut, çevre, kültür, dinlence, eğitim,
öğretim ve sağlık gibi konularda gençlerin özel ihtiyaçlarına yönelik
tutarlı sektörel politikaların geliştirilmesi, fırsat eşitliğinin tanındığı
kapsamlı yerel gençlik politikalarının oluşturulmasıyla mümkündür.
13. Kentlerde Ekonomik Kalkınma
Çalışma yaşına gelmiş her birey, kendi olanaklarıyla, kent yaşamının sunabildiği çalışma fırsatlarını değerlendirme hakkına sahiptir.
Kent sakinleri, özellikle ilk işlerini arayan genç insanlar, yerel yöne-
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timlerin diğer devlet kurumları ve özel sektörle iş birliği içinde iş olanakları yaratabileceği ve kolaylaştırabileceği beklentisindedir. Yerel
yönetimler, kentte ekonomik kalkınmayı teşvik edecek koşulları yaratır, girişimcilere yardımcı olma olanaklarını sağlar.
Kentsel mekanlar; üretim, dağıtım, alışveriş ve tüketim gibi ekonomik dayanaklara sahip olduklarından ulusal ekonomide önemli bir
rol oynarlar. Bir kentin ekonomik kalkınması, kenti kullananların (kent
sakinleri, iş ve alışveriş için gelenler, ziyaret edenler, yabancı turistler)
hayat standartlarını yükselttiği oranda vazgeçilmezdir. Kentlerdeki
bu kalkınma, sosyal kalkınma ve çevre koruması ile tüm kentsel alanda yaşam kalitesini yükseltme hedefleriyle birlikte düşünülmelidir.
İlkeler
l

Yerel yönetimlerin, kendi yörelerinin ekonomik kalkınmasını

temini
Geleneksel olarak yerel yönetimler, kendilerini, merkezi hükümetle ortak olarak yarattıkları parasal kaynaklardan finanse ettikleri
belirli hizmetleri sağlayan, uygulayıcı ve yöneticiler olarak görmekteydiler. Kent yapısı ve kenti kullananların beklentilerinin değişmesi
doğrultusunda yerel yönetimler; yörelerini ekonomik değişim ve kalkınmanın bir bileşkesi olarak ve üretim, dağıtım, alışveriş ve tüketimin gerçekleştiği birer ekonomi birimi olarak görmelidirler.
l

Sosyal ve ekonomik kalkınmanın ayrılmaz bütünlüğü

Kenti kullananların istihdamlarından dolayı edindikleri ekonomik
olanaklar ile bu olanakları sosyal yaşamlarında (dinlence, kültür ve
dini faaliyetler vb.) kullanma biçimleri arasında yakın bir bağ vardır.
Bu nedenle yerel yönetimler, yalnızca hayat standartlarıyla değil yaşam kalitesiyle de yakından ilgilidir. Kalkınmanın sonuçları sadece
ekonomik olarak değil, yaşam çevresindeki gelişimin göstergeleriyle
birlikte değerlendirilmelidir. Bireyin kalkınması sosyoekonomik kal-
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kınma planları ve kent yönetiminde en önemli unsur olduğundan,
fertlerin hayat döngüsünde değişen ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.
Ekonomik kalkınma, çevre koruma ve sosyal kalkınma arasında
bir dengeyi savunan sürdürülebilir kalkınma, ekonomik kalkınmanın
gelişmesinde temel hedef olarak gözetilmelidir.
l

Bölge ve yakın çevresinin sosyal ve ekonomik bir parçası ola-

rak kent
Yerel yönetimler, idari sınırları içinde uygulanacak plan, politika,
strateji, öneri ve programları hazırlarken, kenti içinde bulunduğu
bölgeyle olan etkileşimi ile birlikte ele almalıdırlar. Buna özellikle,
yakın yerleşimlerin planlarının iç bütünlüğünü bozmadan gelişme
sağlamak ve onlarla iş birliği olanaklarını oluşturabilmek açısından
(örneğin, kaynakların ortak kullanımı, su, maden, vb.) ihtiyaç vardır.
Kent sakinlerinin belirli idari sınırlar içinde yaşayıp, diğer yerleşmenin hizmetlerini kullanırken veya çalışmaya giderken veya belli bir
bölgenin diğer bölgenin doğal zenginlik ve insan kaynaklarına gereksinim olduğu durumlar bu koşulları göz önüne almayı gerektirir.
Bu yaklaşım, diğer yönetimlerle çalışma olanakları yaratılarak, daha
üst düzeyde ve geniş alanları kapsayan planlama sorumlulukları alınabilmesini de beraberinde getirir.
l

Üretim, destek ve gelişimi teşvik edecek yeterli altyapının

mevcudiyetiyle sağlanacak ekonomik büyüme ve kalkınma
Her tür büyümenin -ulaşım, telekomünikasyon, altyapı hizmetleri, sosyal ve toplumsal hizmetler vb.- uygun altyapı desteğine ihtiyacı vardır. Onlar olmadan yaşanamayacak kentlere yeterli altyapıyı
sağlamak, geleneksel olarak, yerel yönetimlerin daima birincil görevi
olmuştur. Bu nedenle, yerel yönetimlerin sorumluluğu; mevcut altyapılardaki eksiklikleri tanımlayarak, politikalar, öneriler, stratejiler
ve programlar biçiminde sosyoekonomik kalkınma planlarına yansıtmaktır.

128

l

Kent ekonomisinin büyümesi ve kalkınması için önemli bir bi-

leşken olan kamu-özel sektör iş birliği
Gerek yeni düzenlemelere gitmek isteyen kapitalist ülkeler, gerekse daha fazla pazar ekonomisine açılmak isteyen eski sosyalist
ülkelerde olsun, pazar ekonomisi ve devletin müdahalesi arasındaki
ilişkiler yeniden ele alınmaktadır. Yerel ölçekte ise bu durum, kamu
hedeflerine ulaşmada özel sektörün katılımı ve kamu hizmetlerinin
rekabete açılımı ile sağlanabilir.
Geleneksel olarak, altyapıları sağlamak kamu sektörünü sorumluluğundaydı. Ancak altyapının diğer sektörlere sağladığı yararlar
ve beraberinde getirdiği ekonomik kalkınmanın yarattığı ek altyapı ihtiyaçlarını yerel yönetimlerin karşılamada yetersiz kaldığı düşünülürse, altyapının temininde sorumlulukların dağıtılması üzerinde
önemle durulmalıdır. Özellikle eğitim ve öğretim programlarında,
sosyal faaliyetlerin tesisinde ve kentsel alanlardaki yeniden yapılanmalarda özel sektörle oluşturulacak ortaklıklar aracılığıyla iş birliğine
gitmek kaçınılmazdır.
AYBİK Tarafından veya AYBİK Himayesinde Düzenlenen Kentsel
İçerikli Uluslararası Konferanslar
l

“Kentsel Şiddet ve Emniyetsizlik Yerel Politikaların Rolü” Konfe-

ransı, Strazburg, 15-16 Eylül 1986
l

“Avrupa’daki Kentsel Emniyetsizliğin Azaltılmasında İzlenecek

Yerel Stratejiler” Konferansı, Barselona, 17-20 Kasım 1987
l

“Avrupa ve Amerika Kentsel Çevrelerinin İyileştirilmesi: Özel ve

Kamu Sektör İşbirliğinin Rolü” Konferansı, lndianapolis, 27-29 Ocak 1988
l

“Kentlerde Sağlık-Yerel Yönetimlerde Yeni Halk Sağlığı Stratejile-

ri” Konferansı, Viyana, 24-26 Mayıs 1988
l

“Avrupa Kentlerinde Hava Kirliliği Kontrolü”’ Sempozyumu, Win-

terthur, 5-7 Ekim 1988
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“Yerleşimlerde İyi Yaşam Koşullarına Ulaşmada Yerel Yönetim,

l

Mimar ve Toplum İş Birliği” Konferansı, Strazburg, 18-20 Ekim 1988
l

“Kentsel Miras ve Başarılı Kent Yenilenmesi” Konferansı, Halifaks,

24-27 Ekim 1988
l

“Kent ve Metropoliten Bölgeler” Konferansı, Taormina, 2-7 Kasım

1988
l

Tarihi Yerleşimler 6. Avrupa Sempozyumu “Tarihi Yerleşimler ve

Turizm”, Cambridge, 20-22 Eylül 1989
l

“Kentsel Gelişmenin Yönetimi: Kuzey Güney Dayanışması” Kon-

feransı, Lizbon, 18-20 Ocak 1989
l

“Avrupa Yerleşimleri: Strateji ve Programlar” Konferansı, Straz-

burg, 68 Haziran 1990
l

“Kuzey Amerika ve Avrupa Yerleşimlerindeki Crack Vakalarına

İlişkin Duyuru”, Strazburg, 14 Kasım 1990
l

“Avrupa’da Yerel Ekonomik Kalkınma” Konferansı, Blackpool,

8-10 Mayıs 1991
l

Tarihi Yerleşimler 7. Avrupa Sempozyumu ‘Tarihi Kentsel Koru-

ma ve Kentsel Gelişme Arasındaki Dengeyi Oluşturmak”, İstanbul,
16-18 Eylül 1992.

130

2. Avrupa Kentsel Şartı – 2: Yeni Bir Kentlilik
İçin Manifesto
Karar No. 269 (2008) 11
Avrupa Konseyi 15. Genel Oturumu
Strazburg, 27 – 29 Mayıs 2008
Çeviri: Aydan Erim
Türkçeye çevrildiğinde, Avrupa Birliği’nin organlarından biri olan Avrupa Konseyi (European Council) ile, İkinci Dünya Savaşı sonrası kuruluşlarından biri olan Avrupa Konseyi’ni (Council of Europe –COE) ayrıştırmak zor oluyor. İlki 1992 yılında yayımlanan, ikincisi de burada aktarılan
Avrupa Kentsel Şartları, ikinci kuruluşun ürünleri. 47 Avrupa ülkesini
kapsayan Avrupa Konseyi 1949 yılında Avrupa’da demokrasi ve insan
haklarını güçlendirmek amacıyla kuruldu ve Türkiye 9 Ağustos 1949 tarihinden beri üyesi. Ana ilkesi “çoğulcu demokrasiyi geliştirmek” olarak
tanımlanan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Konsey’in üç ana
biriminden biri. Konsey’in 12 Ocak 1957’de kurduğu Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Sürekli Komitesi, 17 Ocak 1994’de, biri bölgesel diğeri yerel
yönetimleri kapsayan iki birimden oluşan ve 318 delegesi üye ülkelerin
seçimle işbaşına gelmiş yerel yöneticileri olan şimdiki Kongre’ye dönüştürüldü. Kongre’nin 1 Mayıs 2008 tarihinde yapılan genel kurul sırasında,
uzun süre Bölgesel Yönetimler Birimi’nin Başkanlığını yürüten Çanakkale İl Genel Meclisi üyesi Yavuz Mildon, bu kez Kongre Başkanlığı’na
seçildi. Dolayısıyla Türkiye, Avrupa Konseyi’nin çalışmalarına doğrudan
katıldığından, Konsey belgeleri de bizim için büyük önem taşıyor.
Avrupa Konseyi Türkiye web sayfası için: www.avrupakonseyi.org.tr
Avrupa Konseyi’nin kendi sayfası için: www.coe.int
Avrupa Kentsel Şartı ilk metninin orijinaline ulaşmak için:
www.mo.org.tr/UIKDocs/urbancharter1.pdf
Avrupa Kentsel Şartı ilk metninin Türkçe özeti için:
www.mo.org.tr/UIKDocs/kentselsart1.pdf
Yerel Yönetimler Bölümü tarafından 28 Mayıs 2008 tarihinde görüşülmüş ve onaylanmış, Kongre tarafından 29 Mayıs 2008 tarihindeki 3. oturumda kabul edilmiştir. [bkz: CPL (15)4RES kodlu doküman, raportör
C.A. Pinto (Portekiz, L, EPP/CD) ve ortak raportörler W. Borsusu (Belçika, L, ILDG) ve M. Constantin (Fransa,
L, SOC) tarafından sunulan karar taslağı]
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1. Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 1992 yılında kabul edilen ilk Avrupa Kentsel Şartı, kent olgusunun gereğince kabul edilmesinde önemli bir aşamaydı. Bu Avrupa
için çığır açıcı bir adımdı ve ardından başka uluslararası kuruluşlar
veya yerel yönetim birliklerinin kent sorunlarına ilişkin temel belgeleri geldi.
2. Geçen on beş yıl, toplumlarımızda, ekonomilerimizde ve kültürlerimizde hızlı değişikliklere tanık oldu. Kongre, bu zorlu yerel ve
küresel sorunlar ve şimdiye kadar görülmemiş bir kentsel gelişimi
dikkate alarak, şartın ilk halindeki bazı ilkeleri yeniden tanımlamaya,
bunları tamamlamaya ve güncellemeye karar verdi.
3. Kongre, Avrupa Kentsel Şartı-2 ile, Avrupa Yerel Yönetimlerini sürdürülebilir kentler ve kasabalar inşa etmeye zorlayan Yeni Bir
Kentlilik İçin Manifesto, kentsel yaşama yeni bir yaklaşım sunmayı
amaçlamaktadır.
4. Bu Manifesto, kentlerin ve kasabaların çağdaş kentsel sorunlarla baş etmesini olanaklı kılacak bir ortak ilkeler ve kavramlar bütünü
belirlemektedir. Kongre, yerel yönetimlerden, bütün çeşitlilikleri ile
ve paylaştıkları Avrupa değerlerini esas alarak, kamu politikalarında
etik yönetişim, sürdürülebilir kalkınma ve daha ileri düzeyde bir dayanışma ilkelerini uygulamalarını istemektedir.
5. Kongre, Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi ve Raportör Carlos
Alberto Pinto’nun Kongre’nin diğer komiteleri ile, ulusal ve uluslararası düzeydeki yerel yönetim birlik ve dernekleri ile yürüttükleri
geniş çaplı danışma sürecini şükranla karşılamaktadır. Kongre aynı
zamanda katkıları ile bu belgenin içeriğinin şekillenmesine yardımcı
olan bütün uzmanlara da teşekkürlerini sunar.
6. Kongre,
a. Avrupa Kentler Şartı – Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto’yu,
mümkün olan en fazla sayıda Avrupa dilinde yayımlamaya;
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b. Manifesto’yu Avrupa Konseyi üyesi devletlerin yerel yönetimlerine ve bunların derneklerine yollamaya;
c. Manifesto ve içeriğinin daha yaygın olarak tanınması için bir
konferans düzenlemeye;
d. Manifesto’yu Avrupa Birliği’nin Bölgeler Komitesi’ne aktararak, Sürdürülebilir Avrupa Kentleri için Leipzig Şartı ile birlikte
Avrupa Yerel Yönetimlerini daha sürdürülebilir kentler ve kasabalar
inşa etmek için teşvik eden bu metni dağıtmasını istemeye, karar
vermiştir.
7. Kongre, Avrupa Konseyi üye devletlerinin yerel yönetimlerini,
a. Eylemlerinde ve politikalarında yeni bir kentlilik için Manifesto’da tanımlanan ilkeleri uygulamaya;
b. Manifesto’yu yerel ortaklarına ve halka dağıtarak, kentli vatandaşlarının Manifesto’nun içerdiği ilkeler ve ana maddeleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaya, çağırmaktadır.
8. Kongre, ayrıca, yerel ve bölgesel yönetimlerin ulusal ve uluslararası örgütleri ile kentlerin ve kasabaların geleceğine ilişkin tartışmalarda aktif rol alan hükümet dışı kuruluşlarda:
a.Manifesto’yu kendi ülkelerindeki yerel yönetimlere en geniş
şekilde dağıtmalarını;
b. Etkinlikler düzenlemelerini ve Manifesto’da tanımlanan ilkelerin yerel politikalara sokulmasını teşvik etmelerini, istemektedir.
EK
Avrupa Kentsel Şartı - 2: Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto
Giriş
1. Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 1992
yılında ilk Avrupa Kentsel Şartı’nı kabul etti. Bu Avrupa için çığır açıcı
bir adımdı. O zamandan buna yana on beş yıl geçti ve toplumlarımız,
kültürlerimiz ve ekonomilerimiz büyük oranda değişti.
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2. Savaş sonrası dönemde uzun süre kalıcı bir etki yapan Doğu-Batı
uçurumu artık yeniden kapanmaya başladı. Birçok ülke Avrupa Birliği veya Avrupa Konseyi ile iddialı iş birlikleri kurmak yolunda önemli
ilerlemeler kaydetti.
3. Bu kritik ve önemli dönemde, küreselleşme ile en fazla karşı
karşıya kalanlar Avrupa’nın kentleri ve kasabaları oldu. Bu yerleşimler, her şeyden önce Avrupa’nın küreselleşme nedeniyle yeni teknolojilere, ekolojik, ekonomik ve sosyal koşullara uyum sağlama çabalarının odağı oldu. İsteyerek ya da istemeyerek, küresel çağa girdiler
ve bu çağın başlıca sorunları ile baş etmek zorunda kaldılar.
4. Yerleşimler, oynamaları beklenen yeni rolü fark ettiler ve kendilerini girişim ve yaratıcılığın merkezleri olan “kolektif oyuncular”
olarak gördüler. Bu alanlar, temel özellikleri çok kez dengesiz aile yaşamları, düzenli olmayan çalışma olanakları ve sık sık değişen yaşam
yerleri olan yeni bir sosyal esnekliğin yanı sıra, yeni yaşam tarzlarının
ve sosyal ağların ortaya çıktığı ortamlar oldu.
5. Bu yerleşimler aynı zamanda etkileri yaygın sosyal ve ekonomik
değişimlerle de karşı karşıya kaldılar: İşçi sınıfının erozyonu, bazı bölgelerin bütünü ile sanayisizleşmesi, artan sosyal eşitsizlik, işçi sınıfı
mahallerinde yaşanan krizler, artan göç, nüfusun yaşlanması, kentlerin yayılması ve artan otomobil kullanımı. Tüm bunlara ek olarak,
çevrenin karşılaştığı tehditlerden kaynaklanan sorunlarla da uğraşmaları gerekiyordu.
6. Bu hızlı değişim döneminde, kent sorunları ile ilgili bazı temel
belgeler kabul edildi. Bunların bir kısmı Avrupa Konseyi’nin Yerel ve
Bölgesel Yönetimler Kongresi2 tarafından hazırlanmıştı. Diğerleri ise
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 3, Avrupa Birliği4, Birleşmiş Milletler5, sivil toplum ve yerel ve bölgesel yönetimlerin birlikleri6 tarafından yapılmış çalışmalardı.
7. Bu referans belgeleri son on beş yılın başlıca değişimlerinin
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giderek daha fazla kavrandığını göstermektedir. Hepsi birlikte ele
alındığında, Kongre’nin Kentsel Şartı’ndan uzanan bir yolu izledikleri görülür ve çoğu Avrupa hükümetleri tarafından onaylanmıştır.
Metinlere bakıldığında, gerçekleşmekte olan değişimlerin ölçeğinin
ciddi şekilde fark edildiği ve bunlara yaklaşımda ortak bir kararlılık
olduğu anlaşılmaktadır. Çok farklı kuruluşlardan çıkan ve farklı tarzlarda yazılmış olsalar da bu belgeler “kent hakkı” (right to the city)
kavramını bir kez daha kabul etmekte ve kentteki vatandaşların
kentsel politikaların merkezinde yer alan vazgeçilemez rolünü vurgulamaktadır.
2 Yerel Düzeyde Yabancıların Kamusal Yaşama Katılmalarına İlişkin Avrupa Konvansiyonu (1992); Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımlarına İlişkin Yeniden Gözden Geçirilmiş Avrupa Şartı
(2003), Yeniden Gözden Geçirilmiş Avrupa Kentsel Şartı (Raportör
Carlos Alberto Pinto, Kongre tarafından Mayıs 2004’de kabul edilmiş
ve 2005’de yeniden gözden geçirilmiştir); Avrupa’nın Metropoliten
Alanlarında İyi Yönetişime İlişkin Tavsiye Kararı No. 188 (2006).
3 Kentlilerin yerel kamu yaşamına katılımına İlişkin Tavsiye Kararı
(2001)19; “İyi Yerel ve Bölgesel Yönetişim – Avrupa’nın Zorlu Sorunu”
konulu Valencia Deklarasyonu (Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimlerden Sorumlu Bakanlar Konferansı, 2007)
4 Sürdürülebilir Avrupa Kentleri için Leipzig Şartı (Mayıs 2007); Avrupa Birliği Bölgesel Gündemi (Mayıs 2007).
5 Yeni Binyılda Kentler ve Diğer Yerleşimlere ilişkin Deklarasyon’la
ilgili S- 25/2 sayılı BM kararı (2001); Desantralizasyon ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi’ne İlişkin 21/3 sayılı UN-Habitat kararı (2007).
6 Sürdürülebilirliğe Doğru Avrupa Kent ve Kasabaları Şartı (Aalbourg Şartı, Mayıs 1994) ve Aalborg Taahhütleri (2004).
8. Ancak Kongre, kentsel gelişmeye ilişkin bu uluslararası referans
belgelerinin çeşitliliğini dikkate alarak, Avrupa Kentsel Şartı’nın bazı
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ilkelerinin yeniden tanımlanması gerektiğini düşündü. İlk Avrupa
Kentsel Şartı, bir eşik olma niteliğini korusa da, ona eklemeler yapmak ve güncelleştirmek gereğini duyduk. Yeni bir yüzyılın doğduğu
aşamada ortaya çıkan yeni bir kentlilik şeklini yansıtan bu Manifesto,
işte bunu amaçlamaktadır.
Avrupa Kent “Müktesabatı” (Acquis) ve Yeni Bir Kentlilik Olasılığı
9. Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansı,
1992 tarihli ilkinin ardından bu Avrupa Kentsel Şartı 2’yi kabul ederek,
kentlerin ve kasabaların kentsel toplumların günümüzdeki sorunları
ile başedebilmesini olanaklı kılacak bir dizi ortak ilke ve kavram oluşturmayı ve kentsel kalkınmanın temel aktörleri ve Avrupa’nın kent
halkları için, yeni bir kentsel yaşam şeklinin çerçevesini çizmeyi, diğer bir deyişle, yeni bir ortak yaşam tarzı ve kent yaşamına yeni bir
yaklaşım sunmayı amaçlamakatadır.
10. Avrupa’nın seçilmiş yerel temsilcileri ve Kongre üyesi olan bizler, bu düşünce ile, Avrupa kentsel “müktesabatı”nın önemini bir kez
daha vurgulamak isteriz. Bizler, gerek kentsel yönetişim deneyimlerinden gerekse kentsel gelişmenin ana oyuncularının fikirlerinden,
raporlarından ve beyanlarından kaynaklanan bu “müktesabatın”,
manifestomuzun dayanacağı bir ilkeler temeli oluşturduğu inancındayız. Özellikle de aşağıdaki ilkelerin artık yerleşmiş olduğu görüşündeyiz:
11. Avrupa’nın kentleri ve kasabaları, kentlilerine aittir; bu yerleşimler gelecek nesillere aktarılması gereken sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerdir.
12. Karşımızdaki zorlu küresel sorunlar göz önüne alındığında, Avrupa’nın kentleri ve kasabaları ekonomi, toplum ve çevre arasında
ulaşılacak tarihî değere sahip bir uzlaşma için en ideal ortamı oluşturmaktadır.
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13. Avrupa’nın kent ve kasabalarının, özellikle katılım açısından,
demokrasinin yeni taleplerini dikkate alan bir kentsel yönetişim modeli inşa etmek sorumluluğu vardır. Bu yerleşimler toplumlarımızın
çok gereksinim duyulan demokratik yeniden canlandırılması için birer değerdir.
14. Avrupa’nın kentleri ve kasabaları yaratıcı çeşitliliği destekleyicidir ve yenilikçilik için önemli bir güç oluşturur. Kişisel gelişim, öğrenme ve bilgiye erişme açısından en uygun ortamlardır. Bu yerleşimler, sınırları içinde var olan çoklu kimlikleri ve kültürleri bir araya
getirmek ve bunların karşılıklı olarak birbirlerini zenginleştirmesini
sağlama potansiyeline sahiptir.
15. Avrupa’nın kentleri ve kasabaları, günümüzde, refahın öncü
güçleri ve küreselleşme sürecinin önemli oyuncularıdır. Bu yerleşimler, Avrupa’nın gelecekteki ekonomik kalkınma şekli olan bilgi
temelli ekonomi için ideal bir ortam oluşturmaktadır.
16. Bizler, Avrupa’nın seçilmiş yerel temsilciler ve Kongre’nin üyeleri olarak, bu ilkelerin ve onların dayandığı analizlerin, gelecekteki
değişimin ve uygulamamız gerekecek politikaların temelini oluşturduğuna inanıyoruz.
17. Önceliklerimizin merkezine koymak istediğimiz kentler ve kasabalar, herşeyden önce, oralarda yaşayanlar, yani kentliler için yaratılmıştır.
18. İstediğimiz kentler ve kasabalar, aynı zamanda, yerel ve küresel
çevreye saygılı, sürdürülebilir kentler ve kasabalardır.
19. Bu yerleşimler, kendi içlerinde ve birbirleri arasında en üst düzeyde bir dayanışmayı teşvik etmeye kararlı uyumlu kentler ve kasabalardır.
20. Son olarak, bunlar, geleceğe uzanabilmek için geçmişlerine
ve bugünkü çeşitliliklerine ihtiyaç duyan, bilgi ve kültürün kentleri
ve kasabalarıdır
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Kentliler Olarak Kent ve Kasaba Halkları
21. Avrupa’nın seçilmiş yerel temsilcileri olan bizler, kentlerimizde
ve kasabalarımızda yaşayan insanların, bu yerleşimlerin sorumlu, aktif ve bilgili kentlileri olmadan, bu kent ve kasabaları tam anlamı ile
yaşayamayacakları inancını paylaşıyoruz.
22. Bu bağlamda, 1985 yılında hazırladığımız Avrupa Yerel Özyönetim Şartı’nın (European Charter of Local Self-Government) içerdiği değerlerin ve ilkelerin, özellikle de kentlilerin kamuyu ilgilendiren
konulardaki katılım hakkının tam olarak özellikle yerel düzeyde yaşama geçirilebileceği inancının, günümüzde de geçerliliğini koruduğunu bir kez daha teyit ederiz.
23. Bizler, gerçekten de, bu hakkın en doğrudan, en etkin ve en
başarılı bir şekilde bu düzeyde uygulandığı görüşündeyiz.
24. Ayrıca, Avrupa’nın Seçilmiş Yerel ve Bölgesel Temsilcileri İçin
Davranış Kuralları’nda tanımlanan etik bir kamu yaşamı ilkelerini de
bir kez daha vurguluyoruz.
25. Son olarak, ülkelerimizin pek çoğunun karşı karşıya kaldığı ve
özellikle, seçimlerde görülen yüksek katılmama oranları, sürekli olarak aşırı uçlara kayan oylar ve siyasete karşı giderek artan bir ilgisizlikle ortaya çıkan siyasi temsil krizi ile öncelikle yerel düzeyde mücadele edilebileceği ve edilmesi gerektiği görüşündeyiz.
26. Avrupa’nın seçilmiş yerel yöneticileri olan bizler, uzun yıllardır
pek çok politikacı için ulusal demokrasi okulu işlevi gören yerel demokrasinin, kent halklarındaki kamu ruhunu ve onların demokrasi
özlemini yeniden canlandırabileceğine inanıyoruz.
27. Avrupa Yerel Özyönetim Şartı, daha 1985 yılında, temsili demokrasinin geleneksel mekanizmalarının yanı sıra, katılımcı demokrasi uygulamalarına geçiş olanağını öngörmüştü.
28. Bu nedenle bizler, Yerel Özyönetim Şartı’nın bizden beklediği
gibi, halk meclislerini, yerel referandumları ve halkın doğrudan katı-
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lımını sağlayan her türlü düzenlemeyi teşvik ediyoruz.
29. Bizler, çağdaş yerel demokrasinin uygulanmasını sağlamak
üzere, örneğin farklı kentsel karar verme düzeylerinde seçimle göreve gelen meclislerin kurulmasını tavsiye ediyoruz. Ancak bu oluşum,
hiçbir zaman kent halkına doğrudan bilgi verilmesini, konuların kamuoyunda tartışılmasını ve kent planlama süreçlerinde iş birliği yapılmasını engellememelidir.
30. Kent nüfusunun bütün bileşenlerini devreye sokmaya yönelik
bu anlayışla, toplumun yaşamına pek çok yoldan katkıda bulunan
göçmenlere de oy verme ve yerel kent meclislerine aday olabilme
hakkı tanınmalıdır.
31. Bu farklı düzenlemelerin etkinliğini en üst düzeye çıkartabilmek için, kentlerimizin ve kasabalarımızın kentsel projeler konusunda halka danışmak üzere yeni bilgi teknolojilerinden tam olarak
yararlanmaları konusunda ısrarlıyız. Bilginin karşılıklı etkileşimi ve
hızının demokratik katılımı zenginleştireceğine ve seçimle işbaşına gelen temsilcilerle kent halkı arasındaki diyaloğu iyileştireceğine
inanıyoruz.
32. Kentlerimiz ve kasabalarımız yaygın yerel e-demokrasiler oluşturma yönünde çaba göstermelidir. Bilgi ve iletişim teknolojileri asla
salt teknolojik araç-gereçler olmayıp, demokratik bir seferberlik için
yeni olanaklar sunarlar ve siyasete böylesine soğuk bakıldığı bir dönemde, bu olanaklardan yararlanmamak trajik olur.
33. Yerel güçler ve sorumluluklar açısından, uygun aktarımların
kentlerimizin ve kasabalarımızın düzgün bir şekilde yönetilmesinde
kilit bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu bağlamda, Avrupa, ulusal ve
yerel ölçeklerde, güçler arasındaki ilişkileri gerektiği şekilde düzenleyen yerinden yönetim ilkesine bağlılığımızı yinelemek isteriz.
34. Ancak, yerinden yönetim ilkesi merkezi hükümetle yerel ölçek
arasında, yarı yolda takılıp kalamaz, aynı zamanda yerel alanlarda
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farklı düzeylerdeki yerel yönetimler arasındaki sorumluluk dağılımına da yol göstermesi gerekir.
35. Bu anlayış ışığında, kent ve kasabalarımıza ilişkin kamu yönetimi sorumluluklarının dağılımını belirleyen genel ilkelerin, kent halkı
ile sürekli bir yakınlık kaygısı taşıması gerektiğine inanıyoruz. Bu ilke,
örneğin hem büyük kentsel yerleşimlerde hem de kendi seçilmiş
meclisleri, bütçeleri ve yerel sorumlulukları olan belediye içi alanlarda (mahalleler, yönetim birimleri, semtler) geçerli olmalıdır.
36. Ayrıca, yerel ve bölgesel erklerin ve sorumlulukların aktarılması, bu sorumlulukların tam olarak yerine getirilebilmesi için, kaynakların ve özellikle de mali kaynakların da koşut olarak her yönetim
düzeyinde sağlanmasını gerektirir. Bu konuda da, kentlerin ve kasabaların kendi harcamalarını kendilerinin denetleyebilmesini öngören Avrupa Yerel Özyönetim Şartı’nın dikkate alınmasını tavsiye
ediyoruz.
37. Bu erkleri uygulamanın ve sorumlulukları gerçekleştirmenin,
geniş kentsel alanların yönetilmesi açısından ne denli karmaşık olduğunu dikkate alarak, net bir şekilde tanımlanmış, demokratik
usullerle seçilmiş ve iyi kentsel yönetim ilkesinden hiçbir zaman sapmayan kentsel yönetimler gerektirdiğine inanıyoruz.
38. Bu yönetişim, etkin denetim mekanizmalarına ve düzenli denetimlere tabi olmalıdır. Kentlileri harekete geçirebilmek ve kentlilerin çoğunluğunu kolektif kentsel siyasal projeleri desteklemeye
yönlendirebilmek için, yönetişim yerel seçim aşamalarında siyasi ve
kamuoyu tartışmalarına açık olmalıdır. Bu bağlamda, ister belediye
başkanı olarak ister başka bir adla tanımlanan kentin seçilmiş yöneticisi, yerel faaliyetlerin itici gücü olmalı ve kendisini, gerek kentlileri
gerekse kent dokusunu şekillendiren ağları, halkın çoğunluğu tarafından anlaşılabilecek ortak bir siyasi proje etrafında harekete geçirmeye adamalıdır.

140

39. Bu kentsel yönetişimin niteliği, aynı zamanda kendisini yerel
kurumların çapı ile kalkınmasından ve yönetilmesinden sorumlu oldukları kentsel alanların ölçeğinin denk düştüğü, uygun bir alanda
örgütleyebilmesine de bağlıdır.
40. Bizler ayrıca, kentsel yayılma, ulaşım ve enformasyon altyapısı, konut hakkı, çevrenin korunması gibi bazı konuların, sadece yerel yönetim kapsamına giremeyeceğine ve yerel politika konularının
bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde, dengeli ve saygılı bir ortaklık
içinde düzenlenmesinin olanaklı olduğuna inanıyoruz.
41. Bu bağlamda, mekânsal eşitlik ihtiyacı, kentlerin ve kasabaların kaynakların yeniden dağılımına ilişkin tedbirlere katkıda bulunabilmelerini gerektirmektedir. Bu tür tedbirler kaçınılmaz mekânsal
eşitsizliklerin azaltılmasını olanaklı kılabilmelidir.
42. Avrupa’nın seçilmiş yerel temsilcileri olan bizler, Avrupa, merkezi hükümetler, bölgesel yönetimler ve yerel yönetimler arasındaki genel erk bölüşümünde ülkelerimizi etkileyen önemli değişikliklerin bilincinde olarak, devlet denetiminin zayıflaması ve bunun sonucunda
kentlerin ve kasabaların daha güçlenmesinin, yerel alanlar arasında çok
ihtiyaç duyulan dayanışmanın aleyhine işlememesi gerektiğine inanıyoruz. Kentlerin ve kasabaların artan bağımsızlığı, yerel bölgeler arasında acımasız ve denetimden tümü ile uzak bir rekabete yol açmamalıdır.
43. Devletin, dengeli bir bölgesel, ulusal ve Avrupa çapında
mekânsal planlama kapsamında sergilenecek bu dayanışmanın güvencesi olması gerektiği inancındayız.
Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar
44. Avrupa’nın seçilmiş yerel temsilcileri olan bizler, kentlerdeki
vatandaşlarımızın ve daha da genel olarak kentsel kalkınmanın bütün aktörlerinin, kentlerimizi ve kasabalarımızı sürdürülebilir kentsel
mekânlara dönüştürmeye yönelik eylemlerini destekliyoruz.
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45. Bizler, kentli vatandaşlarımızın, karşı karşıya olduğumuz küresel çevre krizine ilişkin giderek netleşen kanıtlar karşısında duydukları artan kaygıyı paylaşıyoruz. Bu kriz günümüzde bütün biyosferi etkilemekte ve azalan biyolojik çeşitlilik, toprakların nitelik kaybı,
giderek kısıtlı hale gelen su kaynakları, hava ve nehir kirliliği, diğer
kirlilik türlerindeki artış ve yaşam kalitemizi etkileyen pek çok başka
alana yansımaktadır. Bu kriz, hiç kuşkusuz insan kaynaklıdır ve somut bir sonucu da ülkelerimizdeki kamuoyunu uyandıran ve kent
halklarının çevre sorunları ile çok daha fazla ilgilenmesine yol açan,
artan sayıdaki doğal afetler ve olağan dışı iklim olaylarıdır.
46. Bu küresel çevre krizinin, kentsel alanlarda daha da özel bir
şekil aldığına ve kentsel ekoloji kapsamında, somut analiz ve uygulamalar gerektirdiğine inanıyoruz.
47. Bizler, kentlerimizin ve kasabalarımızın, artan riskler bağlamında, kendi fiziksel alanları ve kentlileri için en sıkı şekilde korumaları
gereken yerel çevreye ek olarak, küresel çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve yönetiminde de oynayacakları önemli bir rol olduğuna
inanıyoruz.
48. Ekonomik faaliyet düzeyi açısından, Avrupa’daki artan kent
nüfusu ve geçerli davranış modelleri yaratabilme becerileri ile, kentlerimiz ve kasabalarımız daha yaşanabilir bir dünya için verilen mücadelenin ön saflarında yer almaktadır. Bizlerin, toplumlarımızın
geleceği için yaşamsal önemi olan bu sorumlulukta onları cesaretlendirmesi gerekir.
49. Bu anlayışla, daha sürdürülebilir türden bir kentsel gelişmeye
kararlılıkla yönelebilmek için, kentsel ekolojinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Kentlerimizin ve kasabalarımızın çevresel ayak izlerini azaltmayı,
onların doğal kaynaklarını sakınmayı, biyolojik çeşitliliklerini korumayı
ve zenginleştirmeyi, kamu değerlerini herkes için erişilebilir kılmayı ve
enerji etkinliğini politikalarımızın ana ögesi yapmayı üstleniyoruz.
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50. Bunu sağlayabilmek için, kalkınmamızı farklı kent formları ve
farklı bir ulaşım modeli etrafında örgütlememiz gerektiğini biliyoruz.
51. Kent formu konusunda, kentsel alanlardaki günümüzdeki gevşekliğin kaygı yaratacak bir durum olduğu kanısındayız. Genellikle
bazı alanların ticaret, konut, dinlence, sanayi, el sanatları gibi işlevsel
olarak uzmanlaşması ile birlikte gelişen kentsel yayılma, kentlerimizin ve kasabalarımızın çevre sermayesini ciddi olarak azaltmaktadır.
Bu sektör temelli kentsel model, enerji israfını ve çevreye verilen zararları artırmaktadır ve geleceği olmayan bir politikadır.
52. Kentlerimizi ve kasabalarımızı, bakımları için mümkün olduğu kadar az kaynağa ihtiyaç duyan, sakinlerine gerek çeşitli kentsel
işlevlere ve hizmetlere gerekse dinlence olanaklarına ve korunmuş
doğal alanlara hemen yakınlarında ulaşma olanağı sağlayabilen, yoğun ve yayılmamış kent formları olarak düşünmeliyiz. Kaynak, toprak, ulaşım ve enerji alanlarında tasarrufa yönelmiş kentler ve kasabalar amaçlıyoruz. Kentsel alanlar, sosyal statüleri, yaşları ya da sağlık
durumları ne olursa olsun, buralarda yaşayan herkes için daha kolay,
daha erişilebilir ve daha canlı olacaksa, kentlerimizin ve kasabalarımızın daha rahat algılanabilir ve derli toplu olması gerekir.
53. Artan arazi kontrolleri aracılığıyla büyümeleri denetim altında
tutulabilen kentler ve kasabalar istiyoruz.
54. Kentlerin ve kasabaların düzgün bir şekilde işlemesi ve çevresel açıdan sağlıklı bir kentsel gelişme elde edilmesinin diğer bir asal
değişkeni de ulaşımdır. Günümüzün yoğun iletişim toplumlarında
seyahat ve hareket olanağı giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bunlar, iyi kent uygulamalarının kilit ögeleri haline gelmekte ve
kentsel yaşamın kalitesi açısından belirleyici faktörler olmaktadır.
55. Kontrol edilen ve sürdürülebilir ulaşımın karşımıza çıkarttığı
zorlu sorunla baş edebilmek için, otomobile geçerli alternatifler geliştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Otomobile verilen birinci önceli-
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ğin olumsuz sonuçları artık iyice anlaşılmıştır. Hava ve gürültü kirliliği, yol güvenliği konuları, mekânın işgalci alt yapıyla parçalanması,
kentsel peyzajın bozulması – tüm bunlar bizleri kararlı bir şekilde
daha fazla kentlilere odaklanan; kentlerimizin ve kasabalarımızın insan boyutunu daha fazla dikkate alan bir gelişmeyi seçmeye teşvik
etmektedir. Aşırı otomobil bağımlılığından bir an önce kurtulmalıyız;
zira böyle bir gelişme, yarattığı çevresel sıkıntıların yanı sıra, otomobil sahibi olmayan pek çok kişinin içinde yerleştikleri kentleri ve kasabaları tam olarak yaşayabilmelerini de engellemektedir.
56. Yürümek ya da bisiklet kullanmak gibi “yumuşak” olarak nitelenebilecek ulaşım tarzlarını ve her tür toplu taşım aracını tercih
eden sürdürülebilir ulaşım politikalarını teşvik etmek, Avrupa’nın seçilmiş temsilcileri olan bizlere düşen bir görevdir.
57. Bu bağlamda, sadece kamu ulaşımına sınırlı kalmayan, yollar
ve kamusal alanlar için, her türden ulaşıma olanak veren ancak, sosyal yararlılıkları açısından otomobil ve motosikletlerin daha az payı
olan yeni bir toplumsal paylaşım sağlayan bir toplu taşım politikasını
tercih etmeliyiz.
58. Bu anlayış gereği, kentlerimiz ve kasabalarımıza ilişkin sürdürülebilirlik, dost mekânlar yaratmak ve özellikle farklı ulaşım tarzlarının devreye sokulması ile mümkün kılınacak iyileştirilmiş ulaşım
akışları sağlamak amaçlarımızı, eş zamanlı olarak ele almalıyız.
59. Yaptığımız analizler, bize kentsel gelişmemizin sürdürülebilirlik boyutunun (yayılmamış kentler, gönüllülük esasına dayalı denetimli ulaşım, çevreye saygı) sadece yaşam kalitemizin iyileştirilmesi
yönünde atılmış bir adım değil, doğru mekânsal gelişimin de vazgeçilmez bir ön koşulu olduğunu gösterdi. Kentsel gelişme projelerimize gerçek bir açıklık kazandıracak ve somut başarı olanakları
sunabilecek tek şey, sürdürülebilirliğe adanmışlık olacaktır.
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Uyumlu Kentler ve Kasabalar
60. Kentlerimizin ve kasabalarımızın daha geniş coğrafi kapsamları içinde algılanması gerekir. Bu yerleşimler, bölgesel, ulusal ve Avrupa çapında bir mekân içinde gelişmektedir. Bu mekânlarda siyasi
ve ekonomik olarak entegre olmuşlardır ve yine aynı mekânlarda
sosyoekonomik zıtlıklarını ve özellikle de toplumlarımızı etkileyen
çok belirgin sosyal eşitsizliklerini net bir biçimde sergilerler.
61. Avrupa’nın seçilmiş yerel temsilcileri olan bizler, kentlerimizin
ve kasabalarımızın ekonomik faaliyetlerini çevremizin korunması
ile barışık kılması gereken sürdürülebilir kentsel gelişmenin, aynı
zamanda bir sosyal eşitlik talebi olmadan düşünülemeyeceği inancındayız. Sosyal boyutu, sürdürülebilir kalkınma politikalarımızın ana
ögelerinden biri yapmak istiyoruz. Yerel ölçekte sağlamak azminde
olduğumuz çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlar arasındaki tarihi
uzlaşmanın anlamı budur. Bu üç talebi içeren yeni kentsel politikaların izlenmesi esastır.
62. İstediğimiz kentler ve kasabalar, herkesin iyi bir yaşam kalitesine sahip olabildiği, herkesin özellikle eğitim, sağlık, kültür ve konut
sektörlerinde sağlanan hizmetler yanında, bu kaliteye de erişebildiği yerleşimlerdir. Buralar, aynı zamanda Avrupa için hedeflediğimiz
uyumlu, dışlayıcı olmayan ve farklılaşmış ve iddialı bir yaşam standardına ulaştırılmış bir toplum yaratma hedefimizi de yansıtan gerçek bir toplumsal karışımın yer aldığı alanlar olacaktır.
63. Konut sorunu özellikle önemlidir. Son yıllarda kentlerimizin
ve kasabalarımızın sürekli olarak büyümesine yol açan nüfus hareketleri ülkelerimizin ve kentsel alanlarımızın çoğunda artan arazi ve
emlak fiyatları ile daha da büyüyen bir konut krizini tetikledi. Bu duruma rağmen, bizler, konut hakkı ilkesine bağlılığımızı sürdürüyoruz. Mahallerimizin vazgeçilmezi olması gereken soyal çeşitliliği koruyabilmek için, farklılaşmış bir konut arzının sağlanmasına özellikle
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önem vermeliyiz. Kentlerimizin ve kasabalarımızın halklarına, tüm
kentsel sektörlerde, gereksinmelerine ve gelirlerine tam olarak uygun konutlar sunabilmeliyiz.
64. Bu hedef, bizlerin güçlü bir siyasi irade göstermesini ve demokratik etiğe dayalı aktif bir dayanışma politikasını gerektirir. Bu
hedef nesiller arasında, düşük gelir grupları ile, özürlülerle ve gerek
finansal gerekse sosyal zorluklarla karşı karşıya olan kesimlerle dayanışmayı içerir. Nihai hedef, sosyal dışlamayla savaşmak ve böylelikle
herkese kentlerin ve kasabaların sunduğu büyük potansiyelden yararlanma fırsatı vermektir.
65. Bu bağlamda, bu uyumlu kent ve kasabalar yaratmak amacını
gerçekleştirmek için hala nelerin yapılması gerektiğinin farkındayız.
Artan yoksulluğa doğru giden, rahatsız edici bir eğilim olduğunu
gözlüyoruz. Ciddi sosyal ve mekânsal farklılıklar nüfuslarımızın büyük
kesimlerini etkilemeye devam ediyor. Farklı kent mahalleleri arasındaki derin sosyal uçurumlara ek olarak, ortada çevresel farklılaşmalar
da vardır ve bu da, aramızdaki en kırılgan kesimlerin çevrenin en çok
bozulduğu alanlarda yoğunlaşması, dramatik bir eşitsizlikler bütünleşmesi anlamına gelmektedir. Bizler, özellikle belirli kent alanlarının
“soylulaştırılmasına” (gentrification) yol açan mekânsal eşitsizlik süreçlerinden, kent merkezlerimizdeki arazi fiyatlarının denetlenemez
bir şekilde yükselmesinden, bunlara koşut giden kent çeperlerindeki
gettolaşmadan ve bazı yerlerde ortaya çıkan ve kentlerimizi ve kasabalarımızı parçalamakta olan bir mekânsal ayrımcılığı teşvik eden
duvarlarla çevrili “kapalı yerleşimlerden” ciddi kaygı duyuyoruz.
66. Kentsel politikaların temel amacının sosyal ve mekânsal
uyum olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Kentlerimiz ve kasabalarımız, her türlü sosyal ortamdan gelen insanların her gün birbiri ile harmanlandığı ve insanların yaşadığı, çalıştığı, çok nesilli,
çok kültürlü ve çok dinli yerlerdir. Kentsel toplum adil bir şekilde
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gelişecekse, kentliler arasında karşılıklı yardımlaşmanın, gruplar
arasında -dinler arası diyaloğu da içeren- diyaloğun ve gönüllü faaliyetlerin teşvik edilmesi gerekmektedir. Finansal sıkıntılar ve iş
güvenliği eksikliği, dışlama ve sosyal statü, yaş, kültür, din, cinsiyet
ve özürlülüğe dayalı her tür ayırımcılığa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.
67. Kentlerimiz ve kasabalarımız aynı zamanda, belirli gruplara
karşı gösterilen ve bir kent toplumuna ait olma duygusunu olumsuz etkileyen; çok kez kent suçlarının, anti sosyal davranışların
ve kent halklarımız ve özellikle de onların arasındaki en kırılgan
gruplar (yaşlılar, çocuklar, yalnız yaşayanlar, göçmenler, yoksullar)
tarafından acı bir şekilde hissedilen güvensizliğin kaynağı olan
her tür önyargıdan kurtulmalıdır.
68. Son olarak, kent sınırları içinde gerek duyulan dayanışmanın, ulusal düzeyde belirlenecek ölçütler ve yeniden paylaşım mekanizmaları ile, kentleri çevreleyen alanlarla, diğer komşu kent ve
kasabalarla ve nüfusun geri kalanı ile olan ilişkilerimizi de yönlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz.
69. Bu anlayış çerçevesinde, özellikle Güney ülkeleri söz konusu
olduğunda, kentler ve kasabalar arasındaki karşılıklı yardımlaşma
uluslararası düzeyde giderek artmaktadır. Bir yandan küreselleşme ilerlerken öte yandan giderek yaygınlaşan bu dayanışmayı bir
tür “kent diplomasisi” olarak görmek mümkündür. Bizler, daha
zor durumdaki ülkelerin kentleri ile gelişen ve daha dengeli ve
daha uyumlu bir dünyanın şekillenmesine yardımcı olan bu farklı
dayanışma türlerini tüm gücümüzle teşvik ediyoruz.
70. Bizim dayanışma kavramımız, kentlerimizin ve kasabalarımızın mahallelerinde başlar, ancak onların kapısında son bulamaz.
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Bilgi Temelli Kentler ve Kasabalar
71. Kentlerimiz ve kasabalarımız medeniyetin kavşaklarıdır. Buralar, hem bilgi ve kültürün ifade olanağı bulduğu kusursuz ortamlar
hem de iletişim ve buluşma yerleridir. Avrupa’nın seçilmiş yerel temsilcileri olan bizler, kentlerimizi ve kasabalarımızı değişimin yapıldığı
yerler, farklılıkların karşılıklı saygı çerçevesinde özgürce ilişki kurduğu
ve kendilerini ifade edebildiği kozmopolit alanlar olarak görüyoruz.
72. Kültürel farklılıkların tek bir küresel ve evrenselleşmiş model
içinde eriyeceği kentler ve kasabalar istiyoruz. Kentlerimiz ve kasabalarımız kültür açısından da mimarileri açısından da farklı ve farklılaşmış yerleşimlerdir ve böyle de kalmaları gerekir. Bir yandan yapıların ve hizmetlerin standartlaştırılmasının, öte yandan tekdüze
izlerini her yerde bırakan ve salt küresel bir pazarın kurallarını tanıyan küreselleşmiş bir kentsel gelişme modelinin yarattığı ucubelerin
getirdiği risklerin farkındayız.
73. Bizler aynı zamanda yerel alanlarımızın kültürlerini ve kimliklerini de destekliyoruz. Yerel kültürlerimizi ve yerel belleklerimizi
giderek küreselleşen bir dünyada kilit değerler olarak teşvik etmek
ve duyurmak istiyoruz. Kentlerimizde ve kasabalarımızda, sanatsal
yaratıcılığa ve yüksek standartlı kültür hizmetlerine destek sağlama
yolundaki çabalarımızı sürdüreceğiz.
74. Kentlerimiz ve kasabalarımız her zaman değişimi ve yenilikçiliği getiren güçlerin yuvası olmuştur. Bu yerleşimler ilerleme ve
değişime uyum sağlamak için bir fırsattır. Bizler, kentlerimizin ve
kasabalarımızın topluluklarımızın gelişmesinde öncü rol oynamaya
şimdiden başlayan ve gelecek dönemlerde bunu artan oranda yapacak olan bilgi temelli ekonomilerin odak noktaları olduğu inancındayız.
75. Bu yeni binyılın başlarında, kentlerimizin ve kasabalarımızın,
Avrupa’da bu bilgi temelli ekonominin oluşturulmasında her za-
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mankine oranla daha büyük bir tarihsel rolü olduğunu düşünüyoruz. Geniş alanların sanayi dışına çıkartılması, yeni bilgi ve iletişim
teknolojilerinin artması, biyoteknolojideki ilerleme ve daha genel
olarak, somut olmayan ekonomik faaliyetlerin gelişmesi, kalkınmamızın yeni şekillerini belirlemektedir ve yerel yerleşimlerin bu açıdan
çok önemli bir rol oynayabileceklerini biliyoruz. Bu nedenle, bilgiye
ve yenilikçiliğe, eğitimden yararlanabilmeye, araştırmaya ve daha
genel olarak da bu yeni ekonominin üzerinde yeşereceği verimli ortamı sağlayacak olan kültürel ve sanatsal faaliyetlere öncelik vermek
istiyoruz.
76. Bu düşünce ile, iletişim ve telekomünikasyon altyapımızı geliştirecek, internet erişimini artıracak, “akıllı” mekânlar yaratacak ve
e-yönetişimi genel kullanıma sokacağız. Kentlerimizin ve kasabalarımızın, eğitim ve araştırma sistemleri ile üretim sistemleri arasında
bilgi transferini kolaylaştıracak yaygın ve sürekli iş birliği ağlarının
ortamı olmasını istiyoruz. Bizler, kalkınmamız için bir değer olacak
dijital kentler ve kasabalar kurmak arzusundayız.
77. Kentlerimizi ve kasabalarımızı bilgi, kültür ve sanat yuvaları haline getirmek amacımızın, onların mimari güzelliklerini dikkate almadığımız takdirde saygınlıktan yoksun kalacağının farkındayız.
78. Bu bağlamda, kentsel peyzajlarımızın son elli yılda çoğu zaman üst düzeyde bir mimari kalite endişesi duyulmadan geliştiğinin
farkındayız. Kent çevresindeki peyzajların pek çoğunu ihmal ederek,
kentlerimizin ve kasabalarımızı ruhsuz ve yaratıcılıktan uzak bir ticari
kentsel planlamaya terk ettik. Bu nedenle, mekânsal gelişmemizde
mimarlık boyutunu daha fazla dikkate almak ve karar vericilerde ve
kentlilerde canlı bir mimari kültürün gelişmesini teşvik etmek istiyoruz.
79. Kentlerimizle, kasabalarımızla ve onların kültürü ile olduğu kadar mimarileri ile de gurur duymak arzusundayız.
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Sonuç
80. Avrupa’nın seçilmiş yerel temsilcileri olan bizler, kentlerimizin
ve kasabalarımızın bugünkü gelişiminin tehlikeler içerdiğinin ve karşılaştıkları evresel, demokratik, kültürel, sosyal ve ekonomik bağlamdaki zorlu sorunların bugüne kadar görülmemiş ölçeklerde olduğunun bilincindeyiz.
81. Bu Manifesto’da itici gücümüz kentlerimize ve kasabalarımıza duyduğumuz güven oldu. Kesinlikle inanıyoruz ki bu yerleşimler
toplumlarımızın kendine özgü birer değeridir. Bu yerleşimler, tek
başlarına ya da oluşturdukları ağlarla, yerel kalkınmanın itici güçleri ve kolektif siyasal aktörler olarak toplumlarımızdaki değişimlerle
yüzleşmek zorundadır. Topluluklarının refahına ve sürdürülebilirliğine katkıları olabilir. Ancak, bakış açımız salt yerel ölçekte kalamaz.
Bu refah ve sürdürülebilirlik hedefine ulaşmaya çalışırken, kent ve
kasabalarımızın diğer yerel alanlarla dayanışmayı da sürdürmeleri
gerekmektedir.
82. Kentlerimizin ve kasabalarımızın çok gerilere giden bir tarihleri olduğunu ve bunlara kültürlerimizin geniş perspektifinden
bakılması gerektiğini biliyoruz. Bizler, geçmişe ve ortak belleklerimize uzanan bu köklerin aynı zamanda, kendimizi geleceğe güçlü
bir kimlikle yansıtabilmemizi olanaklı kılacağına inanıyoruz. Tek bir
kentsel gelişme modeli önermiyoruz. Kent ve kasabalarımızın kendi
kişilikleri var; hepsi farklıdır ve bu çeşitlilik Avrupa için bir fırsattır.
83. Kentler ve kasabalar arasında ve içindeki çeşitliliğe gelince:
Kültürel çeşitliliği entegre edebilme becerisinin, çatışmadan arınmış
bir kimlik vizyonuyla gelişebileceği kanısındayız. Kimliklerimizden
gurur duyuyoruz, ancak onları, kesinlikle diğerlerine karşı açık olabilmenin bir ögesi olarak da görüyoruz.
84. Yerel alanların içinde ve arasında daha fazla demokrasi, daha
fazla sürdürülebilirlik ve hatta daha fazla dayanışmayı teşvik eder-
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ken, toplumlarımızın gereğince gelişebilmesi için daha iyi bir yönetişim ve daha yüksek bir performansın yaşamsal önemi olduğuna
inanıyoruz.
85. Kentlerde yaşayan vatandaşlarımıza ve kentsel gelişme süreçlerinde yer alan herkese iyimser, iddialı ve yoğun beklentileri olan
bu mesajımızı iletmek istiyoruz. Bu şartı, Avrupa’nın kentleri ve kasabaları için değerlerin paylaşımına ve deneyimlerin karşılıklı alışverişine dayalı yeni bir kentsel proje oluşturmaya çağrı olarak sunuyoruz.
Böylelikle kentler ve kasabalar kendi bireyselliklerini muhafaza ederken, kolektif olarak da hümanist değerlerin, bireysel özgürlüklerin,
ekonomik zenginliğin, sosyal dayanışmanın ve yerküreye ve canlı
kültüre gösterilen ilginin yamasız bir bütün oluşturduğu bir Avrupa
kentsel planını içselleştirebilecektir.
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3. Kentte İnsan Hakları Küresel Şartı-Gündemi
(UCLG)4
Giriş
Tüm insanlara, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde (1948) ve
buna dayalı olarak oluşturulmuş uluslararası araçlarda, özellikle Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966), insan haklarını koruma üzerine bölgesel anlaşmalar ve şartlar ile diğer
temel insan hakları sözleşmelerinde tanınmış haklar ve özgürlükler
verilmiştir.
Viyana Bildirgesi’nde (1993) belirtildiği ve Binyıl Bildirgesi (2000)
ile Birleşmiş Milletler 60. Yıldönümü Bildirgesi’nde (2005) teyit edildiği üzere, tüm insan hakları evrensel, bölünmez ve birbirine bağımlıdır; ve bu nedenle siyasal hakların tümüyle uygulanabilir olması için
sadece ekonomik, toplumsal ve kültürel hakların varlığı gerekli değildir, aynı zamanda sivil ve siyasal hakların uygulanması karar alma
mekanizmalarına katılımı olanaklı kılar ve bu da ekonomik ve toplumsal hakların kazanılmasını sağlar.
Kent, tüm sakinlerinin ortak bir özgürlük, erkek ve kadın hakları
eşitliği ve kalkınma projesine katıldığı bir siyasal topluluktur.
Kadın özgürlüğünün derecesi, bir toplumun özgürlüğünün genel
ölçüsünü belirler ve bu nedenle erkeklerin ve kadınların etkin eşitliği
yönünde hareket etmek ve kadınların yerel karar almaya katılımını
etkin bir biçimde teşvik etmek çok yerinde olacaktır.
Kentlerimizde ve bölgelerimizde, sürdürülebilir, eşitlikçi, kapsayıcı
ve ayrım gözetmeksizin insan haklarına saygılı bir kalkınma biçiminin teşvik edilmesine; bir barış, adalet ve dayanışma dünyası kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla demokrasi ve yerel özerkliğin
geliştirilmesi gerektiğine inanılmıştır.
4

Bu metin, Cenk Tıkız tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
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Aşırı yoksulluğun kendisinin bir insan hakları ihlali olduğunu özellikle dikkate alınmakta ve ekonomik kriz anlarında insan haklarına
saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulanmaktadır.
Yerel yönetimlerin misyonu, faaliyetleri ve yetkileri sayesinde, bu
projeyi uygulamaktır ve tüm sakinlerinin insan haklarını etkin bir
biçimde uygulamalarını temin etme konusunda temel bir rol oynamalıdırlar. Kenttaşlık; hakları, görevleri ve sorumlulukları ile, özellikle
kent düzeyinde ifade edilir.
Hedef
Kentte İnsan Hakları İçin Küresel Şart-Gündem dünyadaki tüm
kentlerin tüm sakinlerinin insan haklarını teşvik etmeyi ve güçlendirmeyi hedefler.
Uygulama Alanı
Tüm şart-gündem maddeleri, ayrım gözetmeksizin, bireysel ve
topluca, tüm kent sakinlerine uygulanır. Bu şart-gündemde söz edilen tüm kent sakinleri, ayırt etmeksizin, kenttaş olarak kabul edilirler.
Cinsiyet, ırk, renk, etnik veya toplumsal köken, genetik özellikler, dil,
din veya inanç, siyasal veya herhangi bir düşünce, bir ulusal azınlığa
mensup olma, mülk, doğum, engellilik hali, yaş veya cinsel eğilime
dayalı her türlü ayrımcılık yasaktır. Sabit ikameti olmasa da kentsel
alanda yaşayan her kişi kent sakini olarak kabul edilir.
İşbu şart-gündemde açıkça ifade edilmiş hakların uygulanması,
anayasa, yasalar ve devletin uluslararası yükümlülüklerinden kaynaklanan ve ulusal düzeyde zaten mevcut olan hakları tamamlar,
geliştirir ve güçlendirir.
Bu belgede yer alan kent yükümlülükleri, yasal olarak kendilerine
verilmiş yetkilerle uyumlu olarak, yerel yönetimlerin ve idarenin görevleri olarak anlaşılmalıdır.
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Bir “kent”, herhangi bir büyüklükteki bir yerel yönetim olarak tanım-lanmıştır. Buna, bölgeler, kentsel yerleşmeler, metropoller, belediyeler ve serbestçe yönetilen diğer yerel yönetimler de dahildir.
Bir “yetki alanı”, doğrudan ya da dolaylı olarak kentin yetki alanına
giren bir yönetilen alandır.
Bu şart-gündemin farklı bölümlerinde söz edilen “erişim” hem fiziksel ve maddesel açıdan (yakınlık), hem de ekonomik açıdan (alım
gücü) olarak anlaşılmalıdır.
Değerler ve İlkeler
Şart-gündem, aşağıdaki değerlere ve ilkelere dayanmaktadır:
l

En üst değer olarak her insanın onuru.

l

Özgürlük, özellikle erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlik, ayrım-

cılık yapmama, farklılıkların tanınması, adalet ve toplumsal kapsama.
l

Kentlerin politikası olarak demokrasi ve kenttaş katılımı.

l

İnsan haklarının evrenselliği, bölünmezliği, karşılıklı bağımlılığı.

l

Toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik.

l

Her kentin tüm kenttaşları arasında ve ayrıca dünyadaki tüm

kentler arasında iş birliği ve dayanışma.
l

Kentlerin ve sakinlerinin, becerilere ve olanaklara bağlı olarak,

paylaştırılmış ve ayrıştırılmış sorumlulukları.
Kent Hakkı
1.

a) Tüm kent sakinlerinin, herkes için yeterli yaşam koşulları

sağlayan ve tüm sakinleri için, hem kendi aralarında hem de kendileri ile yerel yönetim arasında iyi bir “bir arada var olma” olanağı
sunan bir yerel siyasal topluluk olarak oluşturulmuş bir kente hakları
vardır.
b) Her erkek ve kadın işbu şart-gündemde belirtilen tüm haklardan yararlanırlar ve kent yaşamında tam yetkili aktörlerdir.
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c) Tüm kent sakinleri, esas bir mekân ve barışçı yaşam ve birlikte var olmanın temeli olarak, yetki alanının biçimlenmesi ve eşgüdümüne katılma hakkına sahiptirler.
d) Tüm kent sakinlerinin, kendilerinin aktif kenttaşlar olmalarını sağlayacak uygun mekanlar ve kaynaklara hakkı vardır. Çalışma
alanları ve ortak alanlar herkesin değerlerine ve çoğulculuğun değerine saygı göstermek durumundadırlar.
2. Kent, sakinlerinin yerel işlere kaliteli katılımını teşvik eder, kamusal bilgiye erişimini garanti eder ve yerel kararları etkileme kapasitelerini tanır. Kent, kadınların haklarının uygulanmasına katılımını
özellikle teşvik eder. Ayrıca, azınlık gruplarının katılımını da destekler.
Çocukların, kendileriyle doğrudan alakalı işlere katılımını teşvik eder.
Kent, tüm sakinlerinin ortak ve bireysel haklarının uygulanmasını
teşvik eder. Bu amaçla, insan haklarını koruma dernekleri de dahil
olmak üzere, sivil toplumun sakinlerin haklarının gerçekleştirilmesi
için politikaların oluşturulması ve ölçütlerin uygulanmasına katılımını kolaylaştırır.
3. Kent sakinleri, becerileri ve olanaklarına göre yerel işlere katılırlar. Kendilerini ilgilendiren konulara müdahil olurlar ve bir hoşgörü ve çoğulculuk anlayışı çerçevesinde diğer bireylere ve gruplara
görüşlerini ifade ederler. Kent sakinleri, siyasal yaşama kamu yararı
amacıyla ve topluluğun çıkarı için katılırlar.
Kentte Sivil Barış ve Güvenlik Hakkı
1. Tüm kent sakinleri, kolluk kuvvetleri tarafından uygulanması
muhtemel olanlar da dahil olmak üzere, her tür şiddete karşı kişisel
ve maddi güvenlik hakkına sahiptirler.
2. Kent, tüm sakinlerinin güvenliğini ve fiziksel ve zihinsel korunmasını temin eder ve faillerine bakmaksızın şiddet eylemleri ile mücadele etmek için önlemler alır.
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Kent, ayrım gözetmeksizin tüm sakinlerini korumak için hazırlanmış demokratik yasa uygulama kurumları ile donatılmıştır. Bu kurumlara ait kuvvetlerin, zalimlik, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamelede bulunmaları kesinlikle yasaktır.
Kentin sorumluluğunda gözaltı, tutukluluk veya hapislik tesisleri
olduğu takdirde, bu yerler belirli bağımsız yetkililerin ziyaretine açık
tutulur. Kent, okul ve aile-içi şiddet ile özellikle kadınlara ve çocuklar,
yaşlılar ve engelliler gibi korunmasız gruplara karşı şiddetle mücadele etmek amacıyla önlemler alır.
Kent, kentte yaşayan farklı gruplar arasındaki sürtüşmelerin gerçek bir gerilime dönüşmeden önlenmesi için toplumsal gerilimlerin
yönetiminde rol üstlenir. Bu amaçla, bu gruplar arasında birlikte yaşamayı, toplumsal arabuluculuğu ve diyaloğu teşvik eder.
3. Kent sakinleri, herkesin güvenliğini gözetecek bir tarzda hareket ederler. Toplumsal barışa saygı gösterirler.
Kadınların ve Erkeklerin Eşitlik Hakkı
1. Tüm kent sakinleri, cinsiyetleri nedeniyle ayrımcı bir tarzda muamele görmeme hakkına sahiptirler.
2. Kent, kadınlara karşı her tür ayrımcılığı yasaklayan tüm gerekli
önlemleri, yönetmelikler de dahil olmak üzere alır.
Kent, kadınlara karşı ayrımcılık yapan her tür eylem ve uygulamadan sakınır ve kamu yetkililerinin ve kurumlarının da bu taahhüde
uygun hareket etmelerini temin eder.
Kent, özellikle siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda,
kadınların tam gelişimini temin etmek amacıyla ve insan hakları ve
temel özgürlüklerini erkeklerle eşitlik temelinde uygulamalarını ve
bunlardan yararlanmalarını sağlamak için tüm uygun önlemleri alır.
3. Tüm kent sakinleri, kadınların haklarına zarar verici herhangi bir
eylem ya da uygulama içinde bulunmaktan kaçınırlar.
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Çocukların Hakları
1. Toplumsal cinsiyetlerine bakmaksızın, kentteki tüm çocuklar,
fiziksel, ruhsal ve ahlaki gelişimlerine yardımcı olacak yaşam koşullarına sahip olma ve 1989 Çocuk Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme’de tanınan tüm haklardan yararlanma hakkına sahiptirler. Bu
sözleşmeyle uyumlu olarak, 18 yaşın altındaki her kişi çocuk kabul
edilir.
2. Kent, tüm çocukların düzgün koşullarda yaşamalarını ve özellikle, insan haklarına saygılı olarak, kendi kişisel gelişimlerine katkıda
bulunacak normal okul eğitimi alma fırsatına sahip olmalarını garanti eder. Diğer yönetim düzeyleri tarafından sağlanmadığı takdirde, kent herkese ücretsiz ve zorunlu ilköğretim eğitimi sunar ve
yetkili kurumlarla birlikte, ortaöğretim eğitiminin de gereğince verilmesini temin eder.
3. Kent sakinleri, sorumluluklarını yerine getirirken, engelli çocuklarınkiler de dahil olmak üzere, tüm çocukların onuruna ve haklarına
saygı gösterir.
Erişilebilir Kamu Hizmetleri Hakkı
1. Tüm kent sakinleri, toplumsal ve ekonomik açılardan kapsayıcı
bir kente ve bu amaçla yakınlarındaki temel toplumsal hizmetlere
teknik ve mali olarak kabul edilebilir koşullarda erişim hakkına sahiptirler.
2. Kent, tüm sakinlerine, bu şart-gündem maddelerinde açıklanan koşullarda “eğitim, sağlık hizmetlerine erişim, konut, enerji, su,
sanitasyon ve yeterli beslenme” gibi kaliteli ve ayrım gözetmeyen temel kamu hizmetleri sağlar veya sağlanmasını geliştirir.
Özellikle, hızlı kentsel büyüme olan ülkelerde, kentler sakinlerinin,
bilhassa olanakları az olanların ve engellilerin yaşam kalitesini ve fırsatlarını iyileştirmek için acil önlemler alırlar.
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Kent, yaşlıların haklarının korunmasından da sorumludur ve nesiller arası dayanışmayı destekler. Kent, tüm alanı üzerinde, kamu
hizmetlerinin adil dağılımını, desantralize bir biçimde sağlamak için
gerekli önlemleri alır.
3. Kent sakinleri, sosyal hizmetleri sorumluluk bilinci içinde kullanırlar.
Vicdan ve Din, Düşünce ve Bilgi Özgürlüğü
1.

a) Tüm kent sakinleri, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hak-

kına sahiptirler. Bu hak, dinlerini veya inançlarını değiştirme özgürlüğünü ve -ister yalnız veya diğerleriyle birlikte ve kamusal ya da özel
olarak- öğretmede, uygulamada, ibadette ve ayinde dinlerini veya
inançlarını açıkça gösterme özgürlüğünü de içerir.
b) Tüm kent sakinleri düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sahiptirler. Bu hak, müdahale olmaksızın düşüncelerini ifade edebilme ve herhangi bir medya ortamında bilgi ve düşünceleri araştırma,
edinme ve iletme özgürlüğünü de içerir.
Bu haklar, yalnızca kamu güvenliğinin, düzeninin, sağlığının veya
ahlakının korunması ya da diğerlerinin haklarının ve özgürlüklerinin,
ulusal mevzuat çerçevesinde korunması amacı için zorunlu olan sınırlamalara tabi olabilirler.
2. Kent, sakinlerinin din ve inançlarını açıkça belirtme özgürlüğüne sahip olmalarını temin eder, ayrıca ebeveynlerin çocukları için öğretim türü seçme hakkı da buna dahildir.
Kent, herkesin müdahale olmaksızın düşüncelerini ifade etme,
ayrıca, özel veya kamusal, herhangi bir medya ortamında bilgi ve düşünceleri araştırmasını ve edinmesini garanti eder.
Kent, sakinlerine tüm mevcut bilgi kaynaklarına özgürce erişim
sunmayı ve yeni ve çoğulcu bilgi kaynakları oluşturma ve geliştirmeyi kolaylaştırmayı taahhüt eder.

158

Kent, ayrım gözetmeksizin tüm sakinler tarafından serbestçe erişilebilecek özgür ve çoğulcu medya ve bilgilendirme kurumları oluşturulmasını ve geliştirilmesini teşvik eder.
Kent, ayrım gözetmeksizin, tüm gazetecilerin araştırma yapabilmesini kolaylaştırır ve onların, başta kent yönetimi hakkında olmak
üzere, en geniş biçimde bilgiye özgürce erişimini garanti eder.
Kent tartışma ortamlarını, düşünce ve bilgi alışverişini teşvik eder.
Tüm sakinlerin kamusal toplantı alanlarına özgürce erişimini temin
eder ve bu tür alanların oluşturulmasını kolaylaştırır.
3. Kent sakinleri diğer herkesin dinine, inançlarına ve düşüncelerine saygı göstermek yükümlülüğü ve sorumluğundadırlar.
Barışçı Toplanma, Dernek/Birlik Oluşturma ve Sendika Kurma
Hakkı
1.

a) Tüm kent sakinleri, barışçı toplanma ve dernek kurma öz-

gürlüğü hakkına sahiptirler. Buna, çıkarlarını korumak için bireylerin
örgütlenme hakkı ve sendika kurma ve üye olma hakkı da dahildir.
b) Kimse bir dernek veya sendika üyesi olmaya zorlanamaz.
2. Kent, sakinlerinin barış içinde bir araya gelme ve toplanma hakkına sahip olmalarını temin eder. Bu hak, ancak kamu güvenliğinin,
düzeninin, sağlığının veya ahlakının korunması, ya da diğerlerinin
haklarının ve özgürlüklerinin korunması için gerekli, yasada belirtilmiş sınırlamalara tabi olabilir.
Kent, sakinlerinin, ayrım gözetmeksizin bir sendika kurma, üye
olma veya olmama hakkına sahip olmalarını garanti eder. Sakinlerinin çalışma haklarından tümüyle yararlanmalarına katkıda bulunur.
3. Kent sakinleri, özellikle işveren konumundakiler, herkesin barış
içinde bir araya gelme, dernekleşme ve bir sendikaya üye olma hakkına, ayrıca işçilerin çalışma haklarına saygı gösterirler.
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Kültürel Haklar
1. Tüm kent sakinleri, kapsayıcı ve sürekli nitelikli öğretim ve eğitim hakkına ve kültürden tüm farklı ifadeleri ve biçimleri ile yararlanma hakkına sahiptirler.
2. Kent yaratıcılığı teşvik eder, farklı ifade tarzlarının ve kültürel uygulamaların ve sporun, başta halk kütüphaneleri olmak üzere, kültür
ve sanatın yayılma mekanlarının gelişimini ve çeşitliliğini destekler.
Kent, yetişkin öğretimi ve sürekli eğitim programlarını geliştirir.
Kültür dernekleri ve özel sektör ile iş birliği içinde, yerel yönetimler
kültürel bir kentsel yaşamın gelişimini desteklerler.
Kent, tüm sakinlerinin iletişim hizmetlerine ve araçlarına erişimini
temin eder. Ücretsiz halk atölyeleri sayesinde, elektronik ve bilgi teknolojilerinin öğrenilmesini teşvik eder.
Kent, sakinlerinin kültürel çeşitliliğine saygı gösterir, korur ve teşvik eder. Buradaki tek koşul, birlikte yaşama kurallarına ve evrensel
insan haklarına tam saygı gösterilmesidir. Ayrıca, sakinlerin kendilerini ifade edebilmeleri, yaratıcılıkları ve kültürel pratiklerini de teşvik
eder.
3. Kent sakinleri, kentin kültürel çeşitliliğine saygı gösterirler ve
kentte kültür için ayrılmış kamusal alanları ve tesisleri sorumluluk
içinde kullanırlar.
Konut ve İkamet Hakkı
1. Tüm kent sakinleri aşağıdaki haklara sahiptirler:
a) Kentsel merkezilik özelliklerine haiz bir yaşam alanında
düzgün ve sağlıklı konut.
b) Evlerine ve arsalarına ait yasal mülkiyet güvencesi.
c) Koşulsuz olarak bir kayıtlı adrese erişim.
d) Göçmenler, kendi gereksinimlerine göre uyarlanmış yerleşim alanı hakkına sahiptirler.
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2. Kent, arazi kullanımı ve konut gelişimi yaklaşımını, başta korunmasız gruplar için olmak üzere, nüfusun tümünün ekonomik, toplumsal ve kültürel gereksinimlerine uyarlamak amacıyla, yeniden ele
alır.
Kent, en korumasız gruplara uygun seçenekler sunabilmek amacıyla, yerel konut piyasası düzenlemesini iyileştirmek için önlemler alır.
Kent, toplumsal kapsama ve çeşitlilik temelli müdahalelerle,
mekânsal dışlanma ve tecrite karşı mücadele eder. Ayrıca kent, başta en korumasız gruplar ve özellikle enformel yerleşimlerde oturanların iskanını garanti ederek, tüm sakinleri için ikamet hakkı tanır.
Kent, diğer yetkili makamlarla iş birliği halinde, evsizlere uygun
geçici konaklama ve göçmenlere yeterli alan sunmak için gereken
önlemleri alır. Bakım merkezlerinde kayıtlı bir adres sağlayarak, evsizlerin kentteki sosyal hizmetlerden, özellikle sağlık hizmetlerinden
yararlanmalarına olanak verir.
3. Kent sakinleri, sorumluluklarını yerine getirirken, kendi evlerini uygun bir biçimde kullanırlar ve komşuluk ilişkilerini desteklerler.
Birden fazla eve sahip olanlar, diğer gelir türleri ile birlikte, konutun
toplumsal bir işlevi olduğunu dikkate alırlar.
Temiz Su ve Besin Hakkı
1. Tüm kent sakinleri içme suyu, sanitasyon ve yeterli gıda hakkına
sahiptirler.
2. Kent, tüm sakinlerine yeterli miktarda ve kalitede içme suyu ve
sanitasyon hizmetlerine eşit erişim sağlar. Kent, güç durumlardaki
insanlar için minimum düzeyde su ve gıda desteği temin eder ve su
kesintilerini engeller.
Yetkin olduğu takdirde, kent kamusal ve katılımcı bir su yönetimi
sistemi kurar ve geleneksel ve topluluk sistemlerinden de yararlanabilir. Su depolama için yerel seçenekleri teşvik eder.
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Kent, ayrıca, tüm sakinlerinin yeterli miktarda sağlıklı ve besleyici
gıdaya erişimini garanti eder ve kimsenin ekonomik olanaksızlıklar
nedeniyle gıda sıkıntısı çekmemesini sağlar. Kent, açlığı durdurma
ve gıda azlığı ile mücadelede, doğal veya diğer afet durumlarında
dahi, gerekli önlemleri alır.
3. Kent sakinleri, sorumluluklarını yerine getirirken, suyu doğal
kaynaklarını gözetir bir tarzda tüketirler ve tesisleri ve teçhizatı uygun bir biçimde kullanırlar.
Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Hakkı
1.

a) Tüm kent sakinleri, toplumsal bütünleşmeye odaklanmış

ve yeterli ve çevre dostu kamu ulaşımı olan kaliteli kentsel gelişme
hakkına sahiptirler.
b) Tüm kent sakinleri, evlerinde, okulda ve iş yerlerinde, ekolojik olarak sürdürülebilir bir kent içinde, elektrik, gaz ve diğer enerji
kaynakları hakkına sahiptirler.
2. Kent, toplumsal ayrışmayı önlemek amacıyla, kentsel gelişmenin tüm semtler arasında uyumlu bir denge ile yürütülmesini
temin eder.
Kent, sağlıklı bir kentsel çevre oluşturabilmek için gerekli önlemleri alır ve hava kalitesini sürekli iyileştirmek ve gürültü ve trafik yüzünden ortaya çıkan sıkıntıları azaltmak için özel çaba gösterir.
Kent, tüm semtlere dengeli bir biçimde erişen, etkin bir kamu ulaşım sistemi ile donatılma durumundadır.
Kent, tüm sakinlerine, yeterli nitelikte ve miktarda gaz, elektrik ve
diğer enerji kaynaklarına eşit erişimi garanti eder.
Kent, tehlikeli durumlarda bulunan ve düşük tüketim düzeylerine
sahip insanlar için gaz, elektrik ve diğer enerji kaynaklarının temininde olabilecek kesintileri engeller.
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3. Kent sakinleri, sorumluluklarını yerine getirirken, çevreye saygılı
bir biçimde hareket ederler ve enerji tasarrufunu ve kamu ulaşımı
da dahil kamu tesislerinin iyi kullanımını teşvik ederler. Kent sakinleri, ayrıca, mevcut ve gelecekteki nesillerin yararına, kaliteli kentsel
planlama ve sürdürülebilir gelişmeyi teşvik etmek için ortak topluluk girişimlerine katılırlar.
Nihai Hükümler
A. Her kentte şart-gündemin kabul edilme ve uygulama
mekanizması
Şart-gündem, her kentte, kent sakinlerinin tartışabileceği ve eylem planının uygulama yöntemlerini yerel koşullara ve ulusal yasal
çerçeveye uyarlayabileceği bir danışma sürecinden geçerek ve belediye meclisince kabul edilmesi sonrasında yürürlüğe girecektir.
Şart-gündemde yapılacak her tür revizyonda aynı mekanizma uygulanacaktır. Kabul edilen şart-gündem, yerel olarak en üst düzeydeki
kural olarak değerlendirilecektir.
B. Uygulama mekanizmaları
Kent, her bir hakkın uygulanmasında spesifik göstergeler, ayrıca
Yerel Şart-Gündem’de oluşturulmuş eylem planları belirler.
Kent, yerel düzeyde şart-gündemin uygulanması, izlenmesi ve
değerlendirilmesini sağlamak için gerekli çeşitli kurullar (uzman
grupları, yerel gözlemevleri, insan hakları bağımsız komisyonu veya
seçilmiş temsilciler/sivil toplum ortak komitesi) oluşturur. Aynı zamanda, bir şikâyet ya da arabuluculuk yöntemi de geliştirebilir.
Kent, şart-gündemin uygulanmasını ve etkilerini düzenli olarak
değerlendirmek üzere bir halk danışma süreci oluşturur.
Kent, kent hakkını garanti etmek amacıyla, diğer yetkili mercilerle
(yerel, bölgesel, ulusal) çok düzeyli bir iş birliği içine girer.
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C. İnsan haklarının uluslararası düzeyde teşvik edilmesinde
kentin rolü
Kent, hem genel anlamda hem de bu şart-gündemin uygulanmasında uluslar ötesi işbirliğini teşvik etmeyi ve insan haklarına saygıyı dünya çapında desteklemeyi taahhüt eder.
Kent, insan haklarının korunması için oluşturulmuş uluslararası
mekanizmaların uygulanmasında, yetkisi dahilinde, etkin bir biçimde iş birliği yapar.
İşbu Kentte İnsan Hakları için Küresel Şart-Gündem, geniş ve küresel bir katılım süreci sonrasında, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) tarafından 11 Aralık 2011 tarihinde Floransa’da (İtalya) kabul edilmiştir.
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4. Kent Hakkı Dünya Şartı5
Giriş
Yeni binyıl, dünya nüfusunun yarısının kentlerde yaşadığı bir dönemde başladı ve uzmanlar 2050’ye kadar dünyadaki kentleşme
oranının %65’e ulaşacağını tahmin ediyorlar. Kentler, potansiyel olarak, geniş ekonomik, çevresel, siyasal ve kültürel zenginlik ve çeşitliliğe sahip alanlar. Kentsel yaşam tarzı, insanlarımız ile alan arasındaki
ilişkiyi de etkilemekte.
Ancak, bu potansiyele karşın, yoksul ülkelerin çoğunda uygulanmakta olan kalkınma modelleri; geliri ve gücü yoğunlaştıran, yoksulluk ve dışlanmaya yol açan, çevresel bozulmaya neden olan, göçü
ve kentleşmeyi, toplumsal ve mekânsal ayrışmayı, kamu yararının ve
kamusal alanın özelleştirilmesini hızlandıran bir eğilime sahip olmaları ile nitelendiriliyorlar. Bu süreçler yoksulluk, tehlikeli koşullar ve
doğal afetlere karşı korumasız çok geniş kentsel alanların yaygınlaşmasına neden olmaktadır.
Bugünün kentleri, sakinlerine eşit koşullar ve fırsatlar sunabilmekten uzaktırlar. Kentsel nüfusun çoğunluğu; ekonomik, toplumsal, kültürel, etnik, cinsiyet ve yaş özellikleri bakımından en temel
gereksinimlerinden ve haklarından yoksun veya kısıtlanmış yaşamaktadırlar. Halkın yerleşim süreçlerinin kent ve kenttaşlık oluşumuna katkılarını görmezden gelerek buna katkıda bulunan kamu
politikaları kentsel yaşam için ancak zarar verebilirler. Bu durumun
vahim sonuçları arasında, kitlesel tahliyeler, ayrışmalar ve toplumsal
birlikte yaşama sürecinde meydana gelen tahrip bulunmaktadır.
Bu bağlam, toplumsal ve siyasal önemine rağmen, parçalanmış
halde kalan ve mevcut kalkınma modelinde üstün değişimler üretemeyen kentsel mücadelelerin ortaya çıkmasına yardımcı olmakta4

Bu metin, Cenk Tıkız tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
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dır. Bu gerçek karşısında ve bunun eğilimlerine karşı koyma gereği
üzerine, Birinci Dünya Sosyal Forumu’ndan beri bir araya gelen kentsel örgütlenmeler ve hareketler dayanışma, özgürlük, eşitlik, onur ve
sosyal adalet ilkelerine dayalı sürdürülebilir bir toplum ve kentsel yaşam modeli oluşturma zorluğunu tartışmışlar ve kabul etmişler ve
bunu farklı kentsel kültürleri sayarak ve kentsel ile kırsal arasındaki
dengeyi gözeterek yapmışlardır.
O

zamandan beri, adil, demokratik, insancıl ve sürdürülebilir

kentler için toplumsal mücadele vermeye azimli halk hareketleri,
STK’lar, meslek örgütleri, forumlar ve ulusal ve uluslararası sivil toplum ağlarından ibaret bir bütünleşmiş grup, Kent Hakkı Dünya Şartı
oluşturmak için çalışmıştır.
Bu şart, sivil toplum, yerel ve ulusal yönetimler, parlamento üyeleri ve uluslararası teşkilatlar tarafından üstlenilmesi gereken taahhütleri ve önlemleri bir araya getirerek kentlerimizde herkesin onurlu bir
yaşam sürmesini amaçlar.
Kent hakkı, hızlı kentleşme süreçlerinden geçen kentler veya bölgelerde yaşayanları koruma mekanizması olarak yaşam kalitesini
kent ölçeğine ve kırsal çevresine yaymak için konut ve mahalleye
dayalı olarak insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesine odaklanan
geleneksel yaklaşımı genişletir. Bu da, bölgesel ve uluslararası insan
hakları araçları ile garanti edilmiş sivil, siyasal, ekonomik, toplumsal,
kültürel ve çevresel hakların yeni bir biçimde teşvik edilmesi, saygı
gösterilmesi, savunulması ve uygulanmasına başlanılmasını gerektirir.
Kentte ve kırsal çevresinde, bu haklar ile onlara karşılık gelen gerekli yükümlülükleri arasındaki ilinti, sakinlerinin farklı sorumlulukları ve sosyoekonomik koşullarına göre talep edilebilir. Bunlar, kentleşme sürecinin sonucunda yarar ve sorumlulukların adil dağılımının,
kent ve mülkün toplumsal işlevlerinin yerine getirilmesinin, kentsel
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gelir dağılımının ve tüm kenttaşlar, özellikle dar gelirliler ve korunmasız durumlarda olanlar için araziye ve kamu hizmetlerine erişimin
demokratikleşmesinin teşvik biçimi olarak yapılabilir.
Kökeni ve toplumsal anlamı olarak, Kent Hakkı Dünya Şartı, her
şeyden önce, kentsel süreçleri, talepleri ve mücadeleleri güçlendirmeyi amaçlayan bir araçtır. Şart olarak nitelendirmemizin nedeni,
bu yeni insan hakkını tanıtarak, yasal anlamda kabulünü sağlayarak,
yürüterek, düzenleyerek ve uygulamaya sokarak tam geçerliliğini ve
etkinliğini sağlamayı amaçlayan tüm aktörlerin -kamusal, toplumsal
ve özel- çabalarını bir araya getirecek bir platform oluşturmaktır.

Bölüm I: Genel Hükümler
Madde 1: Kent Hakkı
1. Herkesin, toplumsal cinsiyet, yaş, sağlık durumu, gelir, milliyet,
etnik köken, göçmenlik durumu veya siyasal, dinsel veya cinsel eğilimine bakmaksızın Kent hakkı ve bu şartta belirlenmiş ilke ve normlara uygun olarak kültürel hafıza ve kimliğini koruma hakkı vardır.
2. Kent hakkı, sürdürülebilirlik, demokrasi, eşitlik ve sosyal adalet
ilkeleri uyarınca, kentlerden adil yararlanma hakkı olarak tanımlanır.
Kent sakinlerinin, özellikle korunamayan ve marjinal grupların sahip
olduğu, onlara eylem ve örgütlenme meşruiyeti veren, alışkanlık ve
adetlerine dayalı olarak, kendi geleceğini özgürce belirleme ve yeterli yaşam standardına sahip olma hakkını tümüyle uygulayabilmeyi hedefleyen, kolektif hakkıdır.
Kent hakkı, tüm uluslararası düzeyde kabul görmüş ve bütünsel
olarak tasarlanmış insan haklarına karşılıklı bağımlıdır ve bu nedenle
uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile önceden düzenlenmiş bulunan tüm sivil, siyasal, ekonomik, kültürel ve çevresel hakları içerir.
Buna, şu haklar da eklenir: eşitlikçi ve tatminkâr koşullarda çalış-
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ma, sendikalar kurma ve onlara üye olma; sosyal güvenlik, halk sağlığı, temiz içme suyu, enerji, kamu ulaşımı ve diğer sosyal hizmetler;
gıda, giyim ve uygun barınma; kaliteli kamu eğitimi ve kültür; bilgi,
siyasal katılım, barış içinde birlikte yaşama ve adalete erişim; örgütlenme, bir araya gelme ve birinin görüşünü beyan etme. Ayrıca etnik, ırksal, cinsel ve kültürel çoğulculuk, azınlıklara ve göçmenlere
saygı da dahildir.
Kentsel alanlar ve çevrelerindeki kırsal bölgeler; kentlerin sunduğu kaynakların, zenginliğin, hizmetlerin, malların ve fırsatların eşitlikçi, evrensel, adil, demokratik ve sürdürülebilir dağıtımı ve yararlanmasını sağlama yolu olarak, kolektif hakların uygulama ve yerine
getirme saha ve mekanlarıdır.
Kent hakkı bu nedenle kalkınma hakkı, sağlıklı çevre hakkı, doğal
kaynaklardan yararlanma ve koruma hakkı, kentsel planlama ve yönetime katılma hakkı, tarihsel ve kültürel miras hakkını da içerir.
3. Kent, tüm sakinlerine ait olan ve kültürel olarak zengin ve çeşitlenmiş bir kolektif mekandır.
4. Bu şartın sonuçları açısından bu kavramın iki türlü anlamı vardır. Fiziksel özelliği bakımından, kent kurumsal olarak örgütlenmiş
belediye veya metropoliten nitelikli yerel yönetim birimi olan metropol, köy veya kasabalara denir. Kendi bölgesinin bölümlerini oluşturan kentsel mekânı ve çevresindeki kırsal veya yarı kırsal alanları
içerir. Bir kamusal alan olarak, kent, yönetim makamları, yasama ve
yargı organları, kurumsallaşmış toplumsal katılım kuruluşları, toplumsal hareketler ve teşkilatlar ve genel anlamda toplum gibi kendi
yönetimine müdahalede bulunan kurumlar ve aktörlerin tümüdür.
5. Bu şartın sonuçları açısından, bir kentte sürekli veya geçici oturan tüm kişiler, o kentin kenttaşları kabul edilirler.
6. Ulusal makamlarla ortaklaşa sorumluluğa sahip kentler -kaynaklarının elverdiği en üst düzeyde- tüm uygun araçları kullanarak
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ve yasal ve düzenleyici önlemler yardımıyla, ekonomik, toplumsal,
kültürel ve çevresel hakların tam sağlanması için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Ayrıca, kentler, yasal çerçevelerine ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak, yasalar ve diğer ilgili mevzuatın bu şartta bir
araya getirilmiş sivil ve siyasal hakları tümüyle yansıtması için çaba
göstermelidir.
Madde 2: Kent Hakkının İlkeleri ve Stratejik Temelleri
1. Kenttaşlık hakkının ve kentin demokratik yönetiminin tam olarak uygulanması
1.1 Kentler, eşitlik, hakkaniyet ve adalet koşulları dahilinde,
herkesin onurunu ve ortak refahını temin eden, tüm insan haklarının
ve temel özgürlüklerin tam gerçekleştirildiği bir ortam oluşturmalıdırlar. Herkesin kentte, dayanışma yükümlülüğünü yerine getirerek,
siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve ekolojik hakların gerçekleşmesi için gerekli koşullara erişme hakkı bulunmaktadır.
1.2 Herkesin, yerel kamu idaresinin ve halk kurumlarının saydamlığı, etkinliği ve özerkliğini güçlendirmek amacıyla kamu politikalarının ve belediye bütçelerinin ele alınması, tanımlanması, uygulanması, mali dağılımı ve yönetimine doğrudan ve temsili olarak
katılma hakkı vardır.
2. Kentin ve kentsel mülkiyetin toplumsal işlevi
2.1 Kent, birincil amaç olarak, tüm sakinlerinin kentin sunduğu
kaynaklardan tam olarak yararlanmasını garanti eden bir toplumsal
işlev görmelidir. Diğer bir deyişle kent hem mevcut hem de gelecek
nesiller için, doğayla uyum içinde, tüm sakinlerinin refahını temin
etmek amacıyla dağılımcı eşitlik, ekonomik bütünleyicilik, kültüre
saygı ve ekolojik sürdürülebilirlik kriterleri dahilinde, kentsel topluluğun tümünün yararına projeler ve yatırımların gerçekleştirilmesini
üstlenmelidir.
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2.2 Kentin ve kenttaşların kamusal ve özel alanları ve metaları, toplumsal, kültürel ve çevresel çıkarlara öncelik vererek kullanılmalıdır. Tüm kenttaşların, demokratik parametreler içinde, sosyal
adaletle ve sürdürülebilir çevresel koşullar dahilinde, kentsel alanın
aidiyetine katılma hakkı vardır. Kamu politikalarının oluşturulması
ve uygulanması, güvenlik ve cinsiyet eşitliği koşullarına bağlı olarak,
kentsel mekân ve toprağın toplumsal olarak adil ve çevresel olarak
dengeli kullanımını teşvik etmelidir.
2.3 Kentler, metruk, kullanılmayan, az kullanılan veya terk edilmiş kentsel toprağın ve kamusal ve özel mülklerden tam yararlanılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış mekanizmalar ve yaptırımlar
oluşturmalı ve uygun mevzuatı yürürlüğe sokmalıdır.
2.4 Kentsel politikaların oluşturulması ve uygulanmasında,
toplumsal ve kültürel ortak çıkarlar, bireysel mülkiyet hakları ve spekülatif çıkarların üstünde tutulmalıdır.
2.5 Kentler, kentleşme süreci nedeniyle ortaya çıkmış yüklerin
ve faydaların adil dağıtımı için kentsel normlar kabul ederek ve ekonomik, harçlarla ilgili, mali ve kamu harcamaları politika araçlarını
eşitlikçi ve sürdürülebilir kentsel gelişmeye uyarlayarak gayrimenkul
spekülasyonuna engel olmalıdırlar. Kamu yatırımı sonucu ortaya çıkan -ve genelde gayrimenkul ve özel sektör tarafından kapılan- sıra
dışı gelir (değer artışı), konut hakkı ve tehlikeli koşullarda ve riskli durumlarda yaşayan sektörler için onurlu bir yaşam sağlayan toplumsal programların lehine kullanılmalıdır.
3. Eşitlik, ayrımcılık yapmama
3.1 Bu şartta belirtilen haklar, kentlerde sürekli veya geçici olarak oturan herkese, herhangi bir ayrımcılık gözetmeksizin sağlanmalıdır.
3.2 Kentler, kamu politikalarının uygulanmasında, kentlerdeki
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kadınlara eşit fırsatlar verilmesini garanti eden ve Kadına Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve özellikle Çevre (Rio de Janeiro, 1992), Kadın (Beijing, 1995) ve Habitat II (İstanbul,
1996) Konferanslarında ifade edilen taahhütleri üstlenmelidirler. Söz
konusu politikaların etkinliğini temin edebilmek için hükümete ait
bütçelerden gerekli kaynaklar tahsis edilmelidir ve zaman içindeki
gelişmeyi gözlemek amacıyla gerekli mekanizmalar ve niteliksel ve
niceliksel göstergeler oluşturulmalıdır.
4. Hassas durumlardaki grupların ve kişilerin korunması
4.1 Hassas durumdaki gruplar ve kişiler; korunma ve entegrasyon, kaynak dağıtımı, temel hizmetlere erişim ve ayrımcılığa karşı koyabilmek için özel korunma önlemleri alma hakkına sahiptirler. Bu şartın sonucu olarak, aşağıdaki gruplar hassas olarak kabul
edilirler: yoksulluk içinde ya da çevresel risk altında (doğal afetlerce
tehdit edilen) yaşayan kişiler ya da gruplar, şiddet kurbanları, engelli
kişiler, zorunlu göçe tabi tutulmuş olanlar, mülteciler ve her kentin
gerçeklerine göre, geri kalan nüfusla karşılaştırıldığında dezavantajlı
durumlarda yaşayan tüm gruplar. Buna karşılık, bu gruplar içinde
de öncelikle dikkat edilmesi gerekenler yaşlılar, kadınlar (özellikle ev
hanımları) ve çocuklardır.
4.2 Kentler, hassas grupların lehine uygulanacak olumlu eylem politikalarıyla kenttaşların özgürlüğünü, hakkaniyetini, eşitliğini
sınırlayan ve kişinin tam gelişimini ve kente etkin siyasal, ekonomik,
toplumsal, kültürel katılımını geciktiren politik, ekonomik, toplumsal
ve kültürel engelleri yok etmelidir.
5. Özel sektörün toplumsal taahhüdü
5.1 Kentler, sakinleri arasında dayanışmayı ve tam eşitliği geliştirmek amacıyla, bu şartın yol gösterici ilkeleri ile uyumlu olarak,
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özel sektör temsilcilerinin toplumsal programlara ve ekonomik girişimlere katılmalarını teşvik eder.
6. Dayanışma ekonomisinin ve kademeli vergilendirme politikalarının teşvik edilmesi
6.1 Kentler, sosyal politikaların uygulanması için gerekli olan kaynakların ve fonların adil dağılımını garanti eden sosyal dayanışma ağırlıklı ekonomik programları ve kademeli vergilendirme sistemleri için
gerekli siyasal ve ekonomik koşulları teşvik eder ve değerlendirirler.

Bölüm II: Kenttaşlık Uygulamasına ve Kentin
Planlama, Üretim ve Yönetimine Katılımla
ilgili Haklar
Madde 3: Kentin Planlanması ve Yönetimi
1. Kentler, kamu politikalarının ve bütçelerinin planlama, geliştirme, onaylanma, yönetim ve değerlendirme süreçlerine; erkek ve kadın kenttaşların geniş, doğrudan, eşit ve demokratik katılımları için
kurumsallaşmış yöntemler ve mekanlar oluşturmalıdırlar. Yasamaya
ilişkin önerilerde ve kentsel kalkınma planlamasında, üniversite kurulları, toplantılar, konferanslar, halk danışma toplantıları ve müzakerelerin sağlıklı işleyişi ve yaygın girişim süreçlerine olanak vermek ve
tanımak için gerekli teminatlar sağlanmalıdır.
2. Kentler, yasal örgüt yapılarının temel ilkelerine uygun olarak,
toplumun katılımını teşvik ederken kanun hükmünde olan ilkeleri,
kamusal işlerin ve emtianın saygın yönetimini, doğruluğu, saydamlığı ve hesap verebilirliği yansıtan, yolsuzluğa karşı koordineli ve etkin
politikalar oluşturmalı ve uygulamalıdırlar.
3. Kentler, saydamlık ilkesini korumak için idari yapılarını, hem
kendi çalışanlarının kenttaşlara karşı etkin sorumluluğunu hem de
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belediye yönetiminin diğer yönetim düzeyleriyle ve bölgesel ve uluslararası insan hakları örgütleri ve kurumları ile ilişkilerindeki sorumluluğunu garanti edecek biçimde organize etmelidirler.
Madde 4: Yaşam Ortamının Toplumsal Üretimi
1. Kentler, bireysel, aile veya örgütlü ortak çabalar olarak kendi kendini yöneten süreçlere özel vurgu yaparak, yaşam ortamı ve konutun
toplumsal üretiminin çeşitli modalitelerini desteklemek için kurumsal mekanizmalar oluşturmalı ve gerekli yasal, finansal, idari, programla ilgili, parasal, teknolojik ve eğitim araçlarını geliştirmelidir.
Madde 5: Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme
1. Kentler, kentsel gelişme ile doğal, tarihsel, mimari, kültürel ve
sanatsal miras arasındaki dengeyi sağlayan, ayrımcılık ve bölgesel
dışlanmayı engelleyen, yaşam ortamının toplumsal üretimine öncelik veren ve kent ve mülkiyetin toplumsal işlevini temin eden kentsel-çevresel planlama, düzenleme ve yönetim geliştirmelidirler.
2. Kent planlaması ve sektörel programlar ve projeler, kamusal
alanın bir özelliği olarak, kentsel güvenlik konusunu da dahil etmelidirler.
Madde 6: Kamusal Bilgi Hakkı
1. Herkesin, kent yönetimi, yasama ve yargı organları ve ticari kurumlar ile kamu hizmetleri sunan özel veya karma şirketlerin idari ve
mali faaliyetleri hakkında tam, güvenilir, yeterli ve zamanında bilgi
edinme hakkı vardır.
2. Kentler, herkesin etkin ve saydam kamusal bilgiye erişebileceği mekanizmaları güvence altına almalıdır. Bu amaçla, tüm halk kesimlerinin yeni bilgi teknolojilerine, kullanımlarına ve düzenli güncellemelerine erişimini teşvik edecek faaliyetler geliştirilmelidir.
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3. Her kişi ve örgütlü grup, özellikle konut ve yaşam alanı unsurlarını kendi kendilerine üretenler; uygun arazilerin varlığı ve yeri, kentte geliştirilen konut programları ve diğer destekleyici araçlar hakkında bilgi edinmek hakkına sahiptirler.
Madde 7: Özgürlük ve Bütünlük
1. Herkesin, hem fiziksel hem de ruhsal olarak, özgürlük ve bütünlük hakkı vardır. Kentler, koruyucu güvenceler oluşturarak, bu hakların herhangi bir yapıdaki kişi veya kurumlar tarafından ihlal edilmemesini sağlamalıdırlar.
Madde 8: Siyasal Katılım
1. Tüm kenttaşların; yerel temsilcilerinin özgür ve demokratik seçimleri ve kentsel planlama, üretim, yenilenme, iyileştirme ve yönetimle ilgili yerel politikaları etkileyen tüm kararlar üzerinden yerel siyasal yaşama katılma hakkı vardır.
2. Kentler, yerel temsilcilerinin özgür ve demokrat seçim hakkını,
plebisit ve uygun yasama girişimlerinin gerçekleştirilmesini, kentle
ilgili konulardaki halk danışma toplantıları ve tartışmalarına eşit erişimi güvence altına almalıdırlar.
3. Kentler, kadınların ve azınlıkların, kentin kamu politikası, bütçesi ve program tanımından sorumlu tüm yerel seçilmiş makamlar ve
konumlar için temsili ve siyasal katılımını sağlayacak uygun eylem
politikaları uygulamalıdırlar.
Madde 9: Örgütlenme, Toplanma, Gösteri Yapma ve Kentsel Kamusal Alanın Demokratik Kullanım Hakkı
1. Herkesin örgütlenme, toplanma ve gösteri yapma hakkı vardır.
Kentler bunun için kamusal alanlar sağlamalı ve bunları güvence altına almalıdırlar.
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Madde 10: Adalet Hakkı
1. Kentler, herkesin hukuk ve adalete erişimini iyileştirmek üzere
tasarlanmış önlemler almalıdır.
2. Kentler; sivil, cezai, idari ve çalışma yaşamı ihtilaflarının uzlaşma, etkileşim, arabuluculuk ve hakemliğe dayalı kamu mekanizmalarının uygulanması yoluyla çözümünü teşvik etmelidirler.
3. Kentler, korunmasız halk gruplarının lehine özel politikalar
oluşturarak ve parasız kamu savunma sistemini güçlendirerek adalet hizmetlerine erişimi güvence altına almalıdırlar.
Madde 11: Kamu Güvenliği ve Barışçı, Dayanışmacı ve Çok Kültürlü
Bir Arada Var Olma Hakkı
1. Kentler; kamu güvenliği, barışçı bir arada yaşama, ortak kalkınma ve dayanışmacı uygulamalar oluşturacak koşullar yaratmalıdırlar.
Bunun için çeşitliliğe saygı duyarak ve hiçbir ayrım gözetmeksizin
tüm kenttaşların kültürel hafızalarını ve kimliğini koruyarak kentin
tam kullanımını güvence altına almalıdırlar.
2. Güvenlik kuvvetlerinin birincil misyonu, kenttaşlarının haklarına
saygı göstermek ve korumaktır. Kentler, yetki alanları içindeki güvenlik kuvvetlerinin güç kullanımını yasaların öngördüğü ölçüde ve
demokratik denetimde kalarak yapmalarını sağlamalıdırlar.
3. Kentler, güvenlik kuvvetlerinin denetimi ve değerlendirilmesine tüm kenttaşların katılımını güvence altına almalıdırlar.

Bölüm III: Kentin Ekonomik, Toplumsal,
Kültürel ve Çevresel Gelişimi Hakları
Madde 12: Su Hakkı ve Kentsel Kamu Hizmetlerine Erişim ve Destek Hakkı
1. Kentler; tüm kenttaşlarının, diğer kamu ve özel kurumlarla ortak
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sorumluluk içinde ve uluslararası haklar ve her ülke tarafından oluşturulmuş yasal çerçevelerle uyumlu olarak, içme suyu, sanitasyon,
atık toplama, enerji ve telekomünikasyon hizmetlerine ve sağlık, eğitim, temel gıda üretimi, eğlence ve dinlenme tesislerine sürekli erişimini güvence altına almalıdırlar.
2. Kamu hizmetleri ile ilgili olarak, kentler, herkes için, -bu şartın
kabul edilmesinden önce yapılmış özelleştirmeler sonucu- işsiz kalanlar ve korunmasız gruplar da dahil, erişilebilir sosyal yardımlar ve
uygun hizmetler sunmalıdır.
3. Kentler, yönetim ve parasal gözetimine kenttaşların katılımını
sağlayarak, kamu hizmetlerinin halka en yakın idari kademeye bağlı
olduğunu güvence altına almalıdırlar. Bu hizmetler, kamu malı olarak değerlendirilen ve özelleştirilmeleri engellenen bir yasal statüde
olmalıdır.
4. Kentler, kamu veya özel kurumlarca sağlanan hizmetlerin kalitesi, özellikle kalite kontrolü, maliyet belirlenmesi ve kamuoyunun
bilgisine sunulanlar hakkında, toplumsal denetim sistemleri oluşturmalıdırlar.
Madde 13: Kamu Ulaşımı ve Kentsel Mobilite Hakkı
1. Kentler, kentsel ve şehirlerarası bir dolaşım planı ile uyum içinde ve uygun bir maliyetle sunulmuş ve farklı çevresel ve toplumsal
gereksinimler (cinsiyet, yaş, kapasite, vb.) için yeterli olan erişilebilir
bir kamu ulaşım sistemi ile, herkes için kentte mobilite ve dolaşım
hakkını güvence altına almalıdırlar.
2. Kentler, çevreyi kirletmeyen araç kullanımını teşvik etmeli ve
sürekli ya da günün belli saatlerinde sadece yayalara açık olacak
alanlar belirlemelidirler.
3. Kentler, engelli kişiler için, mimari engellerin kaldırılmasını, mobilite ve dolaşım sistemine gerekli kolaylıkların eklenmesini ve tüm
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kamu binalarının ve kamusal kullanımdaki binaların, çalışma ve eğlence tesislerinin erişim için uyumlu hale getirilmesini teşvik etmelidirler.
Madde 14: Konut Hakkı
1. Kentler; kendi yetkilerinin dahilinde, konut giderlerinin gelirle
uyumlu olması, yeterli yaşam koşullarına sahip olması, uygun bir
yerde bulunması ve içinde oturanların kültürel ve etnik özelliklerine
uyumlu olmasını sağlayacak önlemler almalıdırlar.
2. Kentler tüm kenttaşlar için yeterli konut arzı ve kentsel olanakları sağlamalı ve arazi ve konut alımı, mülkiyet hakkı düzenlemesi ve
riskli mahallelerin ve enformel yerleşimlerin iyileştirilmesi için sübvansiyon ve finans programları oluşturmalıdırlar.
3. Kentler; konut yasalarında, politikalarında ve programlarında
korunmasız gruplara öncelik vermeli ve özellikle çocuklar ve yaşlılar
için tasarlanmış finans ve hizmetler temin etmelidirler.
4. Kentler; arazi ve konut dağıtımı ve tapuları hakkında geliştirilmiş tüm kamu politikalarının, mülkiyet ile ilgili olarak verilmiş ve kaydedilmiş tüm belgelerin, medeni durumlarına bakılmaksızın, kadınları da içermesini sağlamalıdırlar.
5. Kentler, aile içi şiddetin kurbanı olmuş kadınlar için barınakların
ve sosyal kiralık konutların yapılmasını teşvik etmelidirler.
6. Tüm evsiz kenttaşlar; bireysel, çift veya aile grubu olarak, yetkililerden uygun konut haklarının etkin bir biçimde ve tüm mevcut
kaynaklar kullanılarak karşılanmasını talep etme hakkına sahiptirler.
Barınaklar ve oda-kahvaltı sunan tesisler, geçici acil önlemler olarak
kullanılabilir ancak bu nihai konut çözümü bulma zorunluluğunu
ortadan kaldırmaz.
7. Herkesin yasal araçlarla güvence altına alınmış konut mülkiyeti
güvenliği hakkı ve tahliye, istimlak veya zorla veya keyfi olarak yer
değiştirtmeden korunma hakkı vardır. Kentler, konut kiralarının dü-
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zenlenmesi ile ilgili, Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Komitesi 7 numaralı yorum uyarınca, vurgunculuk ve keyfi
tahliyeye karşı kiracıları korumalıdır.
8. Kentler, bu şartta ifade edilen konut hakkına bağlı hakları savunan ve yerine getirmeye çalışan toplumsal örgütler ve hareketleri
doğrudan muhataplar olarak kabul etmelidirler. Korunmaya muhtaç ve dışlanmış kişilerle ilgili kuruluşlara, her koşulda özerkliklerini
garanti ederek, özel hassasiyet, teşvik ve destek gösterilmelidir.
9. Bu madde, aileler, gruplar, kimliksiz kişiler ve evsizler ile özellikle göçebeler, gezginler ve romanlar gibi, barınma koşulları değişen
kişiler de dahil olmak üzere, herkese uygulanır.
Madde 15: Çalışma Hakkı
1. Kentler; ulusal düzeydeki kurumlarla ortak sorumluluk içinde,
olanakları dahilinde, kentte tam istihdam sağlanması için çaba göstermelidirler. Kentler, ayrıca, çalışan veya işsiz emekçiler için, devamlı
eğitim programları ile, sürekli ve yeniden eğitimi teşvik etmelidirler.
2. Kentler, çocuk işçiliği önleyici koşulların yaratılmasını teşvik
ederek erkek ve kız çocuklarının çocukluklarını yaşamasını ve eğitim
almalarını sağlamalıdırlar.
3. Kentler, diğer kamu yönetim birimleri ve özel sektör ile iş birliği
içinde, ayrım gözetmeksizin, çalışma ortamında herkesin eşit muamele görmesini güvence altına alacak mekanizmalar geliştirmelidirler.
4. Kentler, gündüz bakım evleri ve diğer önlemlerle kadınların, uygun kolaylıkların oluşturulmasıyla da engelli kişilerin istihdama eşit
erişimini teşvik etmelidirler. Kentler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, kadın aile reisleri ve korunmasız gruplarca kullanılan
kentsel konutların iyileştirilerek çalışma mekânı olarak da kullanılması için programlar oluşturmalıdırlar.
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5. Kentler, dar gelirli ve işsiz kişilerce yürütülen kayıt dışı ticaretin,
bu kişilerin kayıt dışı tüccarlarca bertaraf edilmesi ve baskı görmesini engelleyerek, kademeli olarak sisteme dahil edilmelerini teşvik
etmelidirler. Kentsel ekonomiye kaynaştırılmaları için kayıt dışı ticarete göre uyarlanmış mekanlar sağlanmalı ve uygun politikalar geliştirilmelidir.
Madde 16: Sağlıklı ve Sürdürülebilir Çevre Hakkı
1. Kentler; kirliliğe, arazinin düzensiz biçimde işgaline ve çevre
koruma alanlarının işgaline karşı önlemler almalıdırlar. Ayrıca, enerji korunumu, atık yönetimi ve yeniden kullanımı, geri dönüşümü,
erozyonun engellenmesi ve yeşil alanların yaygınlaştırılması ve korunması konularında da önlemler alınması gerekmektedir.
2. Kentler, doğal, tarihsel, mimari, kültürel ve sanatsal mirasa saygı
göstermeli ve vasfını yitirmiş alanların ve kentsel tesislerin yeniden
kazanımı ve rehabilitasyonunu teşvik etmelidirler.

Bölüm IV: Nihai Hükümler
Madde 17: Kent Hakkının Teşvik Edilmesi, Korunması ve Uygulanmasında Devletin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları
1. Uluslararası kuruluşlar ve ulusal, il düzeyinde, bölgesel, metropoliten yönetimler ile belediyeler ve yerel yönetimler; bu şartta belirtilen hakların ve ayrıca tüm kenttaşlar için uluslararası insan hakları sistemine ve ilgili ülkede geçerli yetkinliklere dayalı sivil, siyasal,
ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel insan haklarının etkin bir
biçimde uygulanmasından ve savunulmasından sorumludurlar.
2. Bu şartın içerdiği hakların sorumlu yönetimler tarafından uygulanmaması veya temel ilkeler ve direktiflere ya da ülkede geçerli
uluslararası ve ulusal insan hakları normlarına aykırı olarak uygu-

179

lanması, kent hakkının ihlali anlamına gelir; ki bu durum ancak, bu
ihlalin kaynaklandığı eylemin veya kusurun tashihi/iptali için gerekli önlemlerin uygulanması ile düzeltilebilir. İlgili düzeltici önlemler,
ihlalin yol açtığı olumsuz etkilerin veya zararların; bu şartın içerdiği
insan haklarının tüm kenttaşlar için etkin bir biçimde teşviki, riayet
edilmesi, korunması ve uygulanmasını temin edecek bir yöntemle
düzeltilmesi/karşılanmasını sağlamalıdırlar.
Madde 18: Kent Hakkının Uygulanması ve Denetlenmesi İçin Gerekli Önlemler
1. Kentler, bu şart ile uyumlu olarak, herkes için kent hakkını güvence altına almak amacıyla, tüm gerekli düzenleyici önlemleri, uygun ve acil bir biçimde uygulamaya koymalıdırlar. Kentler, kenttaşların ve sivil toplum kuruluşlarının düzenleyici inceleme sürecine
katılımını sağlamalıdırlar. Kentler, bu şartta belirtilen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli tüm mevcut kaynakları azami
kullanmak zorundadırlar.
2. Kentler, kent hakkının ve ilgili yükümlülüklerin uygulanması ile
ilgili tüm kamu kurum temsilcilerine, özellikle de kent hakkının tam
gerçekleştirilmesine politikaları ile bir biçimde etki eden kamu kurumlarınca çalıştırılan memurlara insan hakları eğitimi ve öğretimi
sağlamalıdırlar.
3. Kentler, tüm eğitim kuramlarında, üniversitelerde ve medya organları aracılığıyla, kent hakkının öğretilmesini ve yaygınlaşmasını
teşvik etmelidirler.
4. Kentler, bu şarttaki ilkelere ve normlara dayalı kent hakkını güvence altına almak amacıyla, sakinleri ile birlikte, cinsiyet farklılaşması ile etkin bir kent hakkı göstergeleri sistemi üzerinden değerlendirme ve deneteme mekanizmaları oluşturmalıdırlar.
5. Kentler, bu şartta belirtilen yükümlülüklere ve haklara riayet
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edilme derecesini düzenli olarak ve derinlemesine bir biçimde denetlemelidirler.
Madde 19: Kent Hakkı İhlalleri
1. Kent hakkı ihlalleri, aşağıdaki durumlarda, engelleme, reddetme, zorluk veya olanaksızlıkla sonuçlanarak ortaya çıkan eylemler ve
ihmaller, yasama ile ilgili, idari ve yasal önlemler ve toplumsal pratiklerden oluşur:
l

Bu şartta sayılan hakların uygulanması,

l

Tüm sakinlerin, özellikle kadınların ve toplumsal grupların, kent

yönetimine kolektif siyasal katılımı,
l

Kent yönetiminin bir bölümünü oluşturan katılımcı süreçlerde

tanımlanmış kararların ve önceliklerin yerine getirilmesi;
l

Kültürel kimliklerin, barışçı birlikte var olma biçimlerinin, yaşam

ortamının toplumsal üretiminin ve toplumsal ve kenttaş gruplarının,
özellikle korunmasızların ve dezavantajlıların, kendi kullanımlarına
ve geleneklerine göre, kendilerini gösterme ve eylem biçimlerinin
korunması.
2. Eylemler ve ihmaller; idari alanda projelerin, programların ve
planların ele alınması ve yürütülmesinden, yasama ile ilgili alanda
yasaların kabulü ve kamu kaynaklarının ve hükümet eylemlerinin
denetiminden ve yasal alanda kentsel çıkarla ilgili konulardaki toplu
ihtilaflar hakkındaki duruşmalardan, kararlardan, mahkeme kararlarından kaynaklanabilir.
Madde 20: Kent Hakkının Talep Edilebilirliği
1. Herkesin, işbu şartta belirtilen haklar ve yükümlülükler hakkında, bu haklardan memnuniyetsizlik de dahil olmak üzere, etkin ve
tam idari ve yasal kaynaklara erişme ve bunları kullanma hakkı vardır.
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Madde 21: Kent Hakkı Şartı ile İlgili Taahhütler
1. Toplumsal ağlar ve kuruluşlar şunları taahhüt eder:
l Kentlerde onurlu bir yaşam oluşturulmasında toplumsal hareket-

lerin ve sivil toplum ağlarının mücadelesinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, Dünya Sosyal Forumu bağlamında ve diğer konferanslarda ve uluslararası forumlarda bu şartı geniş anlamda yaymak
ve Kent Hakkı lehine uluslararası hareketlenmeyi teşvik etmek,
l

Kent Hakkı’nı talep edecek platformlar oluşturmak ve bu hakkın

oluşumuna katkıda bulunacak ulusal ve yerel deneyimleri belgelendirmek ve yaymak,
l

Bu Kent Hakkı Dünya Şartı’nı, kent hakkının bir insan hakkı ola-

rak tanınması hedefiyle bir süreç başlatmak için Birleşmiş Milletler
Sisteminin farklı organlarına ve kuruluşlarına ve bölgesel kurumlara
sunmak.
2. Ulusal ve yerel yönetimler şunları taahhüt eder:
l

Bu şartta belirtilen ilkelerle uyum içinde, kent hakkına adanmış

kurumsal çerçeveler geliştirmek ve teşvik etmek ve kentlere uyarlanmış bir sürdürülebilir kalkınma modeli için acilen eylem planları
oluşturmak,
l

Kentlerde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için geniş sivil

toplum katılımına sahip ortaklık platformları oluşturmak,
l

İnsan hakları sözleşmelerinin ve kent hakkı oluşumuna katkıda

bulunan diğer uluslararası ve bölgesel araçların kabul edilmesini ve
uygulanmasını teşvik etmek.
3. Parlamento üyeleri şunları taahhüt eder:
l

Kent hakkının içeriğini zenginleştirmek ve uluslararası ve bölge-

sel insan hakları kuruluşları ve ulusal ve yerel yönetimler tarafından
tanınması ve benimsenmesinde ilerleme kaydetmek amacıyla kenttaşlarla danışma toplantılarını teşvik etmek ve lobi faaliyetlerinde
bulunmak,
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l

Bu şartta belirtilen içerikle ve uluslararası insan hakları araçları

ile uyumlu olarak, Kent Hakkı’nı tanıyan ve kutsayan yasalar geliştirmek ve kabul etmek,
l

Devletler tarafından üstlenilmiş insan hakları konularını, bu şar-

tın içerdiklerine özel önem atfederek, uluslararası yükümlülükler
kapsamına almak için ulusal ve yerel yasal çerçeveleri uygun bir biçimde uyarlamak.
4. Uluslararası kuruluşlar şunları taahhüt eder:
l

Bu şarttaki taahhütlere hükümetin bağlılığını destekleyen kam-

panyaların, seminerlerin ve konferansların teşvik edilmesi konusunda hükümetlerin duyarlılığını arttıran, özendiren ve destekleyen ve
uygun teknik yayınlara olanak sağlayan her türlü çabayı göstermek,
l

Kent hakkının oluşumuna katkıda bulunan insan hakları sözleş-

melerinin ve diğer uluslararası ve bölgesel araçların uygulanmasını
denetlemek ve teşvik etmek,
l

Birleşmiş Milletler sisteminin danışma ve karar alma organla-

rında, bu girişimle ilgili tartışmaya olanak verecek katılım ortamları
oluşturmak.
Tüm kişiler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, parlamento üyeleri ve uluslararası kuruluşlar, bu binyılda daha iyi bir dünya
için mevcut paradigmalardan biri olarak, Kent Hakkı Dünya Şartı’nın
yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde entegrasyonu, kabul
edilmesi, yaygınlaştırılması ve uygulanmasına etkin bir biçimde katılmaya davet edilirler.
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5. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
İşbu şartı imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler,
Avrupa Konseyi’nin amacının üyeleri arasında ortak mirasları olan
ideal ve ilkeleri korumak ve gerçekleştirmek için daha ileri bir birlik
sağlamak olduğunu düşünerek,
Bu amacın gerçekleşmesinin yollarından birisinin idari alanda anlaşmalar yapmak olduğunu düşünerek,
Yerel makamların her türlü demokratik rejimin ana temellerinden
biri olduğunu düşünerek,
Vatandaşların kamu işlerinin sevk ve idaresine katılma hakkının
Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin tümünün paylaştığı demokratik
ilkelerden biri olduğunu düşünerek,
Bu hakkın doğrudan kullanım alanının yerel düzeyde olduğuna
kani olarak,
Gerçek yetkilerle donatılmış yerel makamların varlığının hem etkili hem de vatandaşlara yakın bir yönetimi sağlayacağına kani olarak,
Değişik Avrupa ülkelerinde özerk yerel yönetimlerin korunması ve
güçlendirilmesinin demokratik ilkelere ve idarede ademi merkeziyetçiliğe dayanan bir Avrupa oluşturulmasında önemli katkı sağlayacağını düşünerek,
Bunun demokratik bir şekilde oluşan karar organlarına ve sorumlulukları bakımından, bu sorumlulukların kullanılmasındaki olanak
ve yöntemler bakımından ve bu sorumlulukların karşılanması için
gerekli kaynaklar bakımından geniş bir özerkliğe sahip yerel makamların varlığını gerektirdiğini teyit ederek,
Madde 1: Taraflar bu şartın 12. maddesinde belirtilen şekil ve ölçüde
kendilerini aşağıdaki maddelerle bağlı kalacaklarını taahhüt ederler.
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Bölüm I
Madde 2: Özerk Yerel Yönetimlerin Anayasal ve Hukuki Dayanağı
Özerk yerel yönetimler ilkesi ulusal mevzuatla ve uygun olduğu
durumlarda anayasa ile tanınacaktır.
Madde 3: Özerk Yerel Yönetim Kavramı
1. Özerk yerel yönetim kavramı yerel makamların, kanunlarla belirtilen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda
düzenleme ve yönetme hakkı ve imkânı anlamını taşır.
2. Bu hak, doğrudan, eşit ve genel oya dayanan gizli seçim sistemine göre serbestçe seçilmiş üyelerden oluşan ve kendilerine karşı sorumlu yürütme organlarına sahip olabilen meclisler veya kurul
toplantıları tarafından kullanılacaktır. Bu hüküm, mevzuatın olanak
verdiği durumlarda, vatandaşlardan oluşan meclislere, referandumlara veya vatandaşların doğrudan katılımına olanak veren öteki yöntemlere başvurulabilmesini hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
Madde 4: Özel Yerel Yönetimin Kapsamı
1. Yerel yönetimlerin temel yetki ve sorumlulukları anayasa ya da
kanun ile belirlenecektir. Bununla beraber, bu hüküm yerel yönetimlere kanuna uygun olarak belirli amaçlar için yetki ve sorumluluk
verilmesine engel teşkil etmez.
2. Yerel yönetimler, kanun tarafından belirlenen sınırlar içerisinde,
yetki alanlarının dışında bırakılmış olmayan veya başka herhangi bir
makamın görevlendirilmemiş olduğu tüm konularda faaliyette bulunmak açısından tam takdir hakkına sahip olacaklardır.
3. Kamu sorumlulukları genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın
olan makamlar tarafından kullanılacaktır. Sorumluluğun bir başka
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makama verilmesinde, görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve
ekonomi gerekleri göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yerel makamlara verilen yetkiler normal olarak tam ve münhasırdır. Kanunda öngörülen durumların dışında, bu yetkiler öteki
merkezi veya bölgesel makamlar tarafından zayıflatılamaz veya sınırlandırılamaz.
5. Yerel makamların merkezi veya bölgesel bir makam tarafından
yetkilendirildiği durumlarda, bu yetkilerin yerel koşullarla uyumlu
olarak kullanılabilmesine yerel makamlara olanaklar ölçüsünde takdir hakkı tanınacaktır.
6. Yerel makamları doğrudan ilgilendiren tüm konulara ilişkin
planlama ve karar alma süreçleri içinde, kendileriyle olanaklar ölçüsünde zamanında ve uygun biçimde danışılacaktır.
Madde 5: Yerel Yönetim Sınırlarının Korunması
Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda
ve mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz.
Madde 6: Yerel Makamların Görevleri İçin Gereken Uygun İdari Örgütlenme ve Kaynaklar
1. Kanunla düzenlenmiş daha genel hükümlere halel getirmemek
koşuluyla, yerel makamlar kendi iç idari örgütlenmelerini, bunları
yerel ihtiyaçlarla uyumlu kılmak ve etkin idare sağlamak amacıyla,
kendileri kararlaştırabileceklerdir.
2. Yerel yönetimlerde görevlilerin çalışma koşullan liyakat ve yeteneğe göre yüksek nitelikli eleman istihdamına imkân verecek ölçüde olmalıdır, bu amaçla yeterli eğitim olanaklıyla ücret ve mesleki
ilerleme olanakları sağlanmalıdır.

186

Madde 7: Yerel Düzeydeki Sorumlulukların Kullanılma Koşulları
1. Yerel düzeyde seçilmiş temsilcilerin görev koşulları, görevlerin
serbestçe yerine getirilmesi olanağı sağlayabilmelidir.
2. Görev koşulları, söz konusu görevin yürütülmesi sırasında yapılacak masrafların uygun biçimde mali tazminiyle birlikte, uygunsa, kazanç kaybının tazminine veya yapılan işin karşılığında ücret ve
buna tekabül eden sosyal sigorta primlerinin ödenmesine olanak
sağlayacaktır.
3. Yerel olarak seçilmiş kişilerin görevleriyle bağdaşmayacak işlev
veya faaliyetler kanunla veya temel hukuki ilkelere göre belirlenir.
Madde 8: Yerel Makamların Faaliyetlerinin İdari Denetimi
1. Yerel makamların her türlü idari denetimi ancak kanunlarla
veya anayasa ile belirlenmiş durumlarda ve yöntemlerle gerçekleştirilebilir.
2. Yerel makamların idari denetimi normal olarak sadece kanunla
veya anayasal ilkelerle uygunluk sağlamak amacıyla yapılacaktır. Bununla beraber, üst makamlar yerel makamları yetkili kıldıkları işlerin
gereğine göre yapılıp yapılmadığını idari denetime tabi tutabileceklerdir.
3. Yerel makamların idari denetimi, denetleyen makamın müdahalesinin korunması amaçlanan çıkarların önemiyle orantılı olarak
sınırlandırılmasını sağlayacak biçimde yapılmalıdır.
Madde 9: Yerel Makamların Mali Kaynakları
1. Ulusal ekonomik politika çerçevesinde, yerel makamlara kendi
yetkileri dahilinde serbestçe kullanabilecekleri mali kaynaklar sağlanacaktır.
2. Yerel makamların mali kaynakları anayasa ve kanunla belirlenen sorumluluklarla orantılı olacaktır.
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3. Yerel makamların mali kaynaklarının en azından bir bölümü
oranlarını kendilerinin kanunun koyduğu sınırlar dahilinde belirleyebilecekleri yerel vergi ve harçlardan sağlanacaktır.
4. Yerel makamlara sağlanan kaynakların dayandığı mali sistemler, görevin yürütülmesi için gereken harcamalardaki gerçek artışların mümkün olduğunca izlenebilmesine olanak tanımaya yetecek
ölçüde çeşitlilik arz etmeli ve esneklik taşımalıdır.
5. Mali bakımdan daha zayıf olan yerel makamların korunması, potansiyel mali kaynakların ve karşılanması gereken mali yükün
eşitsiz dağılımının etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik mali eşitleme yöntemlerinin veya buna eş önlemlerin alınmasını gerektirir. Bu
yöntemler ve önlemler yerel makamların kendi sorumluluk alanlarında kullanabilecekleri takdir hakkını azaltmayacaktır.
6. Yeniden dağıtılan kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl
yapılacağı konusunda, kendilerine uygun bir biçimde danışılacaktır.
7. Mümkün olduğu ölçüde, yerel makamlara yapılan hibeler belli
projelerin finansmanına tahsis edilme koşulu taşımayacaktır. Hibe
verilmesi yerel makamların kendi yetki alanları içinde kendi politikalarına ilişkin olarak takdir hakkı kullanmadaki temel özgürlüklerine
helal getirmeyecektir.
8. Yerel makamlar sermaye yatırımlarının finansmanı için kanunla
belirlenen sınırlar içerisinde ulusal sermaye piyasasına girebileceklerdir.
Madde 10: Yerel Makamların Birlik Kurma ve Birliklere Katılma
Hakkı
1. Yerel makamlar yetkilerini kullanırken, ortak ilgi alanlarındaki
görevlerini yerine getirebilmek amacıyla, başka yerel makamlarla
iş birliği yapabilecekler ve kanunlar çerçevesinde birlikler kurabileceklerdir.
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2. Her devlet, yerel makamların ortak çıkarlarının korunması ve
geliştirilmesi için birliklere üye olma ve uluslararası yerel makamlar
birliklerine katılma hakkını tanıyacaktır.
3. Yerel makamlar, kanunla muhtemelen öngörülen şartlar dahilinde, başka devletlerin yerel makamlarıyla iş birliği yapabilirler.
Madde 11: Özerk Yerel Yönetimlerin Yasal Korunması
Yerel yönetimler kendi yetkilerinin serbestçe kullanımı ile anayasa
veya ulusal mevzuat tarafından belirtilmiş olan özerk yönetim ilkelerine riayetin sağlanması amacıyla yargı yoluna başvurmak hakkına
sahip olacaklardır.

Bölüm III: Muhtelif Hükümler
Madde 12: Yükümlülükler
1. Her akit taraf, bu şartın I. bölümündeki paragraflardan, en az on
tanesi aşağıdakilerin arasından seçilmek üzere, en az yirmi paragrafı
ile kendisini bağlı kabul etmeyi taahhüt edecektir.
l

Madde 2,

l

Madde 3, Paragraf 1 ve 2,

l

Madde 4, paragraf 1, 2 ve 4,

l

Madde 5,

l

Madde 7, paragraf 1,

l

Madde 8, paragraf 2,

l

Madde 9 paragraf 1, 2 ve 3,

l

Madde 10 paragraf 1,

l

Madde 11

2. Sözleşmeye taraf olan her devlet onay, kabul veya tasvip belgesini tevdi ederken bu maddenin 1. paragraf hükümlerine uygun olarak
seçtiği paragrafları Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirecektir.
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3. Herhangi bir taraf devlet, bu maddenin 1. paragrafı hükümlerine göre sözleşmenin henüz kabul etmemiş olduğu herhangi bir paragrafıyla veya paragraflarıyla kendini bağlı addedeceğini daha sonraki herhangi bir tarihte genel sekretere bildirebilir. Sonradan kabul
edilen bu tür yükümlülükler, böylece bildirimde bulunan akit tarafın
onay, kabul veya tasvip işleminin ayrılmaz bir parçası addedilecek ve
genel sekreterin bildirimi aldığı tarihten sonra geçecek üç aylık süreyi izleyen ayın ilk gününden başlamak üzere aynı etkiyi taşıyacaktır.
Madde 13: Bu Şartın Kapsayacağı Makamlar
İşbu şartta yer alan özerk yerel yönetim ilkeleri akit tarafların ülkesinde mevcut bulunan yerel makamların tüm kategorileri için uygulanır. Bununla beraber, her akit taraf onay, kabul veya tasvip belgesini sunarken, bu şartın yerel veya bölgesel makamların sadece
hangi kategorileri için uygulanmasını öngördüğünü veya uygulama
dışında bırakmayı öngördüğü kategorileri belirleyebilir. Avrupa Konseyi ‘Genel Sekreteri’ne daha sonra yapacağı bildirimlerle, yukarıdakilerden başka yerel veya bölgesel makam kategorilerini de şartın
kapsamına dahil edebilir.
Madde 14: Bilgi Sağlanması
Her akit taraf bu şartın hükümleriyle uygunluk sağlamak amacıyla kabul ettiği mevzuat hükümleriyle aldığı diğer önlemler konusuna ilişkin bilgiyi Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne iletecektir.
Madde 15: İmza, Onay ve Yürürlüğe Girme
1. Bu şart Avrupa Konseyi üyesi tüm devletlerin imzasına açık olacaktır. Onay, kabul veya tasvip işlemine tabi olacaktır. Onay, kabul
veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne tevdi edilecektir.
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2. Bu şart Avrupa Konseyi üye devletlerinden dördünün bu şartla
bağlı olmayı kabul ettiklerini yukarıdaki paragraf hükümlerine uygun olarak daha sonra bildirmelerinden itibaren geçecek üç aylık
süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
3. Bu şarta bağlı olmayı kabul edeceğini daha sonra beyan eden
herhangi bir üye devlet bakımından, bu şart onay, kabul veya tasvip
belgesinin tevdi tarihinden sonra geçecek üç aylık bir süreyi izleyen
ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir.
Madde 16: Topraklara İlişkin Hüküm
1. Herhangi bir devlet, imzalama sırasında veya onay, kabul veya
tasvip belgesini tevdi ederken bu şartın uygulanacağı toprak ya da
toprakları belirleyebilir.
2. Herhangi bir devlet daha sonraki herhangi bir tarihte yapacağı ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne muhatap bir beyan ile, bu
şartın uygulanma alanım beyanda belirleyeceği başka herhangi bir
toprağa teşmil edebilir. Şart, bu tür topraklar için, bu beyanın genel
sekreterin eline geçtiği tarihten sonra geçecek üç aylık süreyi izleyen
ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
3. Yukarıdaki iki paragraf çerçevesinde yapılan herhangi bir beyan,
bu beyanla belirlenen herhangi bir toprak bakımından, genel sekretere hitaben yapılacak bir bildirim ile geri çekilebilir. Bu geri çekme,
genel sekreterin bu bildirimi aldığı tarihten sonra geçecek altı aylık
süresi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
Madde 17: Çekilme
1. Herhangi bir taraf, kendisi bakımından bu şartın yürürlüğe girişini izleyen beş yıllık bir sürenin geçmesinden sonra, bu şarttan çekilebilir. Bu durumlarda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne altı ay
önce bildirimde bulunulacaktır. Bu tür çekilmeler, taraf devlet sayısı-
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nın dörtten az olmaması koşuluyla diğer taraf devletler bakımından
şartın geçerliliğini etkilemeyecektir.
2. Yukarıdaki paragrafta belirlenen hükümler çerçevesinde herhangi bir taraf devlet, 12. maddenin 1. paragrafında öngörülen sayı
ve tipteki paragraflarla bağlı olduğu sürece, şartın I. bölümünün herhangi bir paragrafından çekilebilir. Herhangi bir taraf devlet bir paragraftan çekilerek 12. maddenin 1. paragrafının gereğini karşılamayan bir duruma geliyorsa, şartın kendisinden çekilmiş sayılacaktır.
Madde 18: Bildirimler
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri:
a- Her imzalamayı,
b- Tüm, onay kabul veya tasvip belgelerinin tevdiini,
c- Bu şartın 15. madde hükümlerine göre her yürürlüğe giriş tarihini,
d- 12. maddenin 2. ve 3. paragraflarının hükümlerinin uygulanması çerçevesinde alınan her bildirimi,
e- 13-maddenin hükümlerinin uygulanması çerçevesinde alınan
her bildirimi,
f- Bu şarta ilişkin diğer herhangi bir işlem, bildirim veya yazışmayı,
Avrupa Konseyi üyesi devletlere bildirecektir.
Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi yetkili kılınmış
aşağıda imzaları bulunanlar işbu şartı imzalamışlardır.
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan bu şart, İngilizce ve
Fransızca olarak ve her iki metin aynı derecede geçerli olmak üzere,
tek nüsha halinde 15 Ekim 1985 tarihinde Strasburg’da düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin
her birine bu şartın aslına uygun suretlerini iletecektir.

192

Kaynakça
“Avrupa Kentsel Şartı 2: Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto.” Çev. A. Erim. Ağustos 2008.
Web. 13 Eylül 2020. http://kisi.deu.edu.tr/yakup.ozkaya/UIKDocs_kentselsart_.pdf
“Droit de Cité.” Rue Descartes (63) (2009): Presses Universitaires de France Paris.
“World
Charter
for
the
Right
to
www.hicnet.org/document.php?pid=2422

the

City.”

Web.

13

Eylül

2020.

Akıllıoğlu, Tekin. İnsan Hakları. Ankara: AÜ SFBF Yayınları, 1995.
Avrupa Kentsel Şartı. Çev Zerrin Yener ve Kumru Arapkirlioğlu. Ankara: İçişleri Bakanlığı Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğü Yayını, 1996.
Benhabib, Seyla. The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era. Princeton
Univ. Press, 2002.
Bookchin, Murray. From Urbanization to Cities: Toward a New Politics of Citizenship. London:
Cassel, 1995.
Bookchin, Murray. Libertarian Municipalism: The New Municipal
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/libmuni.html

Agenda.

Web.

Bookchin, Murray. The Limits of the City. New York, NY: Harper Books, 1974.
Bookchin, Murray. Urbanization without Cities: The Rise and Decline of Citizenship. Montreal:
Black Rose Books, 1992.
Borja, Jordi. La Ciudad Conquistada. Barcelona: Alienza Edition, 2003.
Bourdieu, Pierre. Les structures sociales de l’économie. Paris: Seuil, coll. Liber, 2000.
Brenner, Neil. New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood.
New York, NY: Oxford University Press, 2005.
Castells, Manuel. End of Millenium. Massachusetts, MA: Blackwell, 1998.
Castells, Manuel. The City & Grassroots. University of California Press, 1983.
Castells, Manuel. The Informational City: Economic Restructuring and Urban Development.
Berkeley: University of California Press, 1989.
Castells, Manuel. The Power of Identity. Massachusetts, MA: Blackwell, 1997.
Castells, Manuel. The Rise of the Network Society. Massachusetts, MA: Blackwell, 1996.
Castells, Manuel. The Urban Question: A Marxist Approach. London: E. Arnold, 1977.
Castoriadis, Cornelius. L’Institution imaginaire de la sociiti. Paris: Seuil, 1975.
Chomsky, Noam. Deterring Democracy. London: Verso, 1991.
Clapham, Andrew. Human Right. Oxford University Press, 2007.
Çınar, Belgin. Yay. Haz. Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniv.
Yayınları, 2013.

193

Davis, Mike. Planet of Slums. New York & London: Verso, 2007.
De Souza, Marcelo Lopes. Cities for People, not for profit - from a radical libertarian and Latin
American perspective. City, 13(4), 485-492.
De Souza, Marcelo Lopes. Which Right to Which City. Interface, 2(1), 315-333.
Dikeç, Mustafa and Liette Gilbert. “Right to the City: Homage or a New Societal Ethics?.”
Capitalism Nature Socialism, 13/2 (2002): 58-74.
Dikeç, Mustafa. Badlands of the Republic: Space, Politics and Urban Policy. Oxford: Blackwell,
2007.
Fainstein, Susan. The Just City. New York, NY: Cornell University Press, 2010.
Foucault, Michel. Question on Geography. In Gordon, C. (Ed.) Power / Knowledge: Selected
Interviews and Other Writings, (pp. 663-77). New York, NY: Pantheon, 1980.
George, Susan. The Lugano Report. London: Pluto Press, 2003.
Gibney, M. J. (Ed.). (2003). Globalizing Rights: The Oxford Amnesty Lectures 1999. USA: Oxford
University Press.
Glendon, Mary Ann. “Knowing the Universal Declaration of Human Rights.” Notre Dame Law
Review, 73 (5) (1998).
Harvey, David “The Right to the City.” New Left Review (53) (2008): 23-40.
Harvey, David. “Reinventing Geography”. New Left Review (August 2000).
Harvey, David. Rebel Cities. London: Verso, 2012.
Harvey, David. Social Justice and the City. Baltimore: John Hopkins University

Press, 1973.

Harvey, David. Spaces of Global Capitalism: A Theory of Uneven Geographical Development.
London: Verso, 2006.
Harvey, David. Spaces of Hope. Berkeley: University of California Press, 2000.
Işın, Engin. Being Political: Genealogies of Citizenship. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press,
2002.
Işın, Engin. Ed. Democracy, Citizenship and the Global City. London: Routledge, 2000.
IULA-EMME. Türkiye’de Yerel Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi. İstanbul, 1994.
İnsan Haklarının Korunması Alanında Temel Bilgiler. Ankara: AÜ SBF Yayını, 1992.
Jacobs, Jane. The Economy of Cities. New York, NY, 1969.
Kaboğlu, İbrahim. Dayanışma Hakları. Ankara: TODAIE Yayını, 1996.
Keyder, Çağlar. Ed. Istanbul: Between the Global and the Local. Maryland: Rowman and
Littlefield Publishing, 1999.
Kipfer, Stefan. “Urbanization, Everyday Life and the Survival of Capitalism: Lefebvre, Gramsci
and the Problematic of Hegemony.” Capitalism Nature Socialism, 13/2 (2002): 117-149.

194

Kuçuradi, Ionna. İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu,
2007.
Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford:
Clarendon Press, 1995.
Lefebvre, Henri. “An interview with Henri Lefebvre.” Environment and Planning: Society and
Space 5 (1987): 27-38.
---. “Besoins profonds, besoins nouveaux de la civilisation urbaine.” Revue (2000): Quartier et
ville de quartier’. Cahiers de l’Institut d’Amenagement etd’ Urbanisme de la Region
Parisienne 7.
---. “De la science a la strategie urbaine.” Utopie 2-3 (1969).
---. “Humanisme et urbanisme, quelques propositions.” Architecture, Formes, Fonctions 14
(1967).
---. “L’Urbain en question.” Societe Française 33 (1989): 44-7.
---. “L’urbanisme aujourd’hui, mythes et realites.” Les Cahiers du Centre d’etudes desocialistes
(1967): 72-73 (debate between H.Lefebvre, J.Balladur and M.Ecochard).
---. “La Communaute villageoise”. La Pensee 66 (March/April 1956): 29-36 (interventions in
round table discussion: pp.28, 37-8).
---. “La planification democratique.” La Nouvelle Revue marxiste 2 (1961).
---. “La production de l’espace.” L’Homme et la societe 31-32 (January-June 1974): 15-32.
---. “La signification de la commune.” Arguments 27-8 (1962): 11-19.
---. “La ville et l’urbain.” Espace et societe 2 (March 1971): 3-7.
---. “Le droit a la ville.” L’Homme et la societe 6 (October-December 1967): 29-35.
---. “Le mondial et le planetaire.” Espace et societe 8 (February 1973): 15-22.
---. “Les autres Paris.” Espace et societe 13-14 (October-January 1974): 185-92.
---. “Les Classes sociales dans la campagne. La Toscane et la Mezzadria classica”. Cahiers
internationaux de sociologie X (1951): 70-93.
---. “Les nouveaux ensembles urbains.” Revue française de sociologie 2 (April-June 1960): 86201.
---. “Manieres de voir.” Le Monde Diplomatique 13 (1991): 14-17.
---. “Problemes de sociologie rurale, la Communaute paysanne et ses problemes- historicosociologiques”. Cahiers internationaux de sociologie VI (1949): 78-100.
---. “Problemes theoriques de l’autogestion.” Autogestion 1 (December 1966): 59-70.
---. “Propositions pour un nouvel urbanisme.” Architecture d’aujourd’hui 132 (June/July 1967):
14-16.
---. “Reflexions sur la politique de l’espace’.” Espace et societe 1 (November 1970): 3-12.

195

---. “Sur le regionalisme et la decentralisation”. Annales de l’institut d’etudes occitanes 5 (1950).
---. Allemagne. Paris/Zurich: Braun/Atlantis, 1958. With photographs by Martin Hurlimann.
---. Au-delà du structuralisme. Paris: Anthropos, 1971.
---. Contribution a l’esthetique. Paris: Editions Sociales, 1953.
---. Conversation avec Henri Lefebvre. Eds. P.Latour and F. Combes. Paris: Messidor, Collection
Libres propos, 1991.
---. Critique de la vie quotidienne, I: Introduction. Paris: Grasser, 1947.
---. Critique de la vie quotidienne, II: Fondements d’une sociologie de la quotidienneté. Paris:
L’Arche, 1961.
---. Critique de la vie quotidienne, III: De la modernité au modernisme (pour une
metaphilosophie du quotidien). Paris: L’Arche, 1981.
---. De l’État, I: L’État dans le monde moderne. Paris: Union Generale d’Editions, 1976.
---. De l’État, II: Theorie marxiste de l’État de Hegel a Mao. Paris: Union Generale d’Editions,
1976, PDF.
---. De l’État, III: Le mode de production etatique. Paris: Union Generale d’Editions, 1977.
---. De l’État, IV: Les contradictions de l’État moderne; La dialectique et/de l’Etat. Paris: Union
Generale d’Editions, 1978.
---. Descartes. Paris: Editions Hier et Aujourd’hui, 1947.
---. Diderot. Paris: Francais Reunis, 1949.
---. Du rural à l’urbain. Paris: Anthropos, 1970.
---. Eléments de rythmanalyse: Introduction à la connaissance des rythmes. Paris: Syllepse,
1992.
---. Espace et politique (Le droit à la ville, II). Paris, 1973.
---. Hegel, Marx, Nietzsche, ou le royaume des ombres. Paris/Tournai: Casterman, 1975.
---. Hitler au pouvoir : les enseignements de cinq années de fascisme en Allemagne. Paris:
Bureau d’editions, 1938.
---. Introduction a la modernité. Paris: Minuit, 1962.
---. L’ideologie structuraliste. Paris: Seuil, 1975.
---. L’irruption, de Nanterre au sommet. Paris: Anthropos, 1968.
---. L’existentialisme. Paris: Sagittaire, 1946.
---. La fin de l’histoire. Paris: Minuit, 1970.
---. La pensee marxiste et la ville. Paris-Tournai: Casterman, Collection Mutations-Orientations,
1972.
---. La presence et l’absence. Paris: Casterman, 1980.

196

---. La Proclamation de la Commune. Paris: Gallimard, Collection Trente Jour- neesqui ont fait
la France, 1965.
---. La production de l’espace. Paris: Anthropos, 1974.
---. La revolution urbaine Paris: Gallimard, Collection Idees, 1970.
---. La sociologie de Marx. Paris: PUF, 1966.
---. La somme et le reste. 2 vols., Paris: La Nef de Paris, 1959.
---. La survie du capitalisme: la reproduction des rapports de production. Paris: Anthropos,
1973.
---. La vallée de Campan, étude de sociologie rurale. Paris: PUF, 1963.
---. La vie quotidienne dans le monde moderne. Paris: Gallimard, 1968.
---. Le droit à la ville. Paris: Anthropos, 1968.
---. Le langage et la societé. Paris: Gallimard, 1966.
---. Le manifeste differentialiste. Paris: Gallimard, Collection Idees, 1971.
---. Le nationalisme contre les nations. Paris: Meridiens Klincksieck, 1937.
---. Le retour de la dialectique, douze mots clefs pour le monde moderne. Paris: Messidor/
Editions Sociales, 1986.
---. Le temps des meprises. Paris: Stock, 1975.
---. Lemarxisme. Paris: PUF, 1948.
---. Logique formelle, logique diallectique. Paris: Editions Sociales, 1947.
---. Lukács 1955. Paris: Aubier, 1986.
---. Marx et la liberte. Geneva: Trois Collines, 1947.
---. Marx. Paris: PUF, 1964.
---. Metaphilosophie. Paris: Minuit, 1965.
---. Méthodologie des sciences. Paris: Anthropos, 2002.
---. Musset. Paris: L’Arche, 1955.
---. Nietzsche. Paris: Editions Sociales Internationales, 1939.
---. Pascal. vol. I. Paris: Nagel, 1949.
---. Pascal. vol. II. Paris: Nagel, 1954.
---. Pignon. Paris: Falaise, 1956.
---. Position: contre les technocrates. Paris: Gonthier, 1967.
---. Pour connaitre la pensee de Karl Marx. Paris: Bordas, 1948.

197

---. Pour connaitre la pensee de Lenine. Paris: Bordas, 1957.
---. Problemes actuels du marxisme. Paris: PUF, 1958.
---. Pyrenees. Lausanne: Editions Rencontre, Collection L’Atlas des voyages, 1965.
---. Qu’est-ce que penser?. Paris: Publisud, 1985.
---. Rabelais. Paris: Francais Reunis, 1955.
---. State, Space, World. Minneapolis: Minneapolis Univ. Press, 2009.
---. The Survival of Capitalism. London: A. and Busby, 1976.
---. Trois textes pour le theatre. Paris: Anthropos, 1972.
---. Une pensee devenue monde. Paris: Fayard, 1980.
---. Vers le cybernanthrope, Contre les technocrates. Paris: Denoel-Gonthier, 1971.
---. Writing on Cities. Translated by E. Kaufman, UK: Oxford, 1996.
Lefebvre, Henri and Catherine Regulier. “Une nouvelle positivite de l’urbain.” M:Mensuels,
marxismes, mouvements 17 (February 1988).
Lefebvre, Henri and Catherine Regulier. La revolution n’est plus ce qu’elle etait.Paris: Editions
Libres-Hallier, 1978.
Lefebvre, Henri and Groupe de Navarrenx. Du contrat de citoyenneté. Paris: Syllepse et
Periscope, 1991.
Lefebvre, Henri and Monique Coornaert. “Ville, urbanisme et urbanisation.” In Perspectives de
la sociologie contemporaine, Hommage a Georges Gurvitch Paris: Presses Universitaires
de France (1967): 85-105.
Lefebvre, Henri and Norben Guterman. Karl Marx: Oeuvres choisies, vol. I. Paris: Gallimard,
1963.
Lefebvre, Henri and Norben Guterman. Karl Marx: Oeuvres choisies, vol. II. Paris: Gallimard,
1964.
Lefebvre, Henri and Norbert Gutterman. Cahiers de Linine sur la dialectique de Hegel.
Gallimard, 1938.
Lefebvre, Henri and Norbert Gutterman. Introduction aux morceaux choisis de Karl Marx.
Paris: NRF, 1934.
Lefebvre, Henri and Norbert Gutterman. La conscience mystifiie. Paris, Gallimard, 1936.
Lefebvre, Henri and Norbert Gutterman. Morceaux choisis de Hegel. Gallimard, 1938.
Lefebvre, Henri and Raymond Henri. L’habitat pavillonnaire. l’Harmattan, 1966.
Leitner, Helga. Ed. Contesting Neoliberalism. New York, NY: Guilford, 2007.
Marcuse, Peter et al. Eds. Cities for People, Not for Profit: Critical Urban Theory and the Right
to the City. New York & London: Routledge, 2012.

198

Marcuse, Peter. Ed. Searching for the Just City: Debates on Urban Theory and Practice.
London & New York: Routledge, 2007.
Massey, Doreen. For Space. London: Sage, 2005.
Merifield, Andy and Erik Swyngedouw. Eds. The Urbanization of Injustice. New York, NY: New
York Univ. Press, 1997.
Miles, Malcolm. Urban Utopias. London: Routledge, 2007.
Mitchell, Don. The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space. New York,
NY: Guildford Press, 2003.
Mourgeon, Jacques. İnsan Hakları Çev. Ayşen Ekmekçi ve H. Türker. İstanbul: İletişim Yayınları,
1990.
Mumcu, Ahmet. İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri. Ankara: Savaş Yayınevi, 1992.
Paine, Thomaas. Rights of Man. London: Penguin, 1985.
Pateman, Carole. The Disorder of Women: Democracy, Feminism and Political Theory.
Stanford Univ. Press, 1989.
Purcell, Mark. Recapturing Democracy: Neoliberalization and the Struggle for Alternative
Urban Futures. New York, NY: Routledge, 2008.
Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge & Mass.: Harvard Univ. Press, 1971.
Said, Edward. Culture and Imperialism. New York, NY: Knopf/Random House, 1993.
Sassen, Saskia. The Global City: New York, London, Tokyo. New Jersey, NJ: Princeton University
Press, 1991.
Scott, Allen J. Social Economy of the Metropolis: Cognitive-Cultural Capitalism and the
Global Resurgence of Cities. Oxford: Oxford Univ. Press, 2008.
Seyler, Monique. Esprit (December 1968).
Shiva, Vandana. Globalization of Agriculture and the Growth of Food Insecurity. New Delhi,
1996.
Smith, David and Roger Lee. Geographies and Moralities: International Perspectives on
Development, Justice and Place. Oxford: Wiley-Blackwell, 2004.
Smith, David. Geography and Social Justice. Oxford: Blackwell, 1994.
Soja, Edward William. Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Oxford: Blackwell,
2000.

Soja, Edward William. Seeking Spatial Justice. Minneapolis & London: Univ. of Minnesota
Press, Minneapolis, 2010.
Sugranyes, Ana and Charlotte Mathivet, C. Eds. Cities for All: Proposals and Experiences
towards the Right to the City. Santiago & Chile: Habitat International Coalition.

199

The European Urban Charter. “The European Declaration of Urban Rights.” Web. 13 Eylül 2020.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=887405
United Nations. The United Nations & Human Rights, 1945-1995. UN Blue Book Series (VII).
New York, NY, 1995.
Velasquez, Fabio (Ed.) Conversaciones sobre el derecho a la ciudad. Bogota: G. Nueva
Editions, 2007.
Yıldırım, Selahattin. Yerel Yönetimler ve Demokrasi. İstanbul: IULA-EMME Yayınları, 1993.
Young, Iriska. Justice and the Politics of Difference. New Jersey, NJ & Princeton: Princeton
University Press, 1990.

200

