KENT ve HUZUR

Kent ya da diğer ismiyle şehir, medeniyet kavramı ile eş anlamlıdır.
Medine, kent demektir ve medeni kelimesi de kentli anlamını taşımaktadır.
Dolayısıyla, kent demek medeni yaşam şekli demektir. İsmail Gaspıralı’nın
medeniyet ile ilgili tanımı konumuza ışık tutmaktadır. Gaspıralı diyor ki;
“şehirli bir insan kırda ve sahra da ikâmet eden bedevî bir insandan
rahatça, selâmetçe ihtiyatlıca ve emniyetlice bir hâlde yaşayabileceğinden
"medeniyet" demeden, insanların rahat – selâmet – emniyet üzere
yaşamakta olan bir usul ve süret-i ma'işet olduğu istihraç olunur.”
Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi, medeniyet demek, “rahatlık, huzur –
barış, emniyet üzere yaşamak demektir. Öyle ise kent yaşamının huzur,
barış, rahatlık, emniyet sağlaması temel argüman olmalıdır. Peki ama
kentlerimiz gerçekten bu özelliklere sahip midir? “Tinerci dehşeti”, “kapkaç
terörü” haberleri gazete manşetlerinden inmezken; kent sakinleri
çocuklarını sokağa gönderirken endişe içinde yaşarken o kentin huzur ve
emniyet beldesi olduğundan bahsetmek mümkün müdür?
Kentlerimizin yaşamaktan huzur duyulan mekanlara dönüşmesi için
elbette kent yönetimlerine önemli görevler düşmektedir. Emniyet teşkilatı,
gerekli önlemleri almak; belediye teşkilatı da kentlerin güvenliğini de
dikkate alan imar uygulamaları, aydınlatma ve benzeri çalışmaları yapmak
zorundadır. Fakat bu çalışmalar ne kadar başarılı olursa olsun kentlerin
güvene kavuşması için yeterli olmayacaktır. Çünkü, problemin kaynağı
kentlerimizin sahipsiz oluşudur.
Kent halkının kentine ve kent yaşamına sahip çıkması, toplumsal
dayanışmanın güçlendirilmesi gereklidir. Toplum değerleri ve toplum
dayanışması en önemli sosyal güçtür. İnsanların gördüğü olumsuzlukları
görmezden gelmesi, “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” mantığı ile
hareket etmesi, “Etliye, sütlüye karışmadan” yaşamaya çalışması
neticesindedir ki; kent halkı “toplum” olmaktan uzaklaşmaya, “kalabalık”
olmaya başlamıştır. Kalabalıklar ile toplum arasındaki fark; emniyet ile
korku arasındaki fark kadar büyüktür.
Pendik Belediyesi olarak, Kentlilik Bilinci geliştirilme çalışmalarına yıllar
önce start verirken; amacımız, kent sakinlerinin kentlerini sahiplenmelerini
sağlamak idi. Ama sadece Kentlilik Bilinci çalışmaları elbette yeterli
değildir. Bunun kültürel ve sosyal ve hatta ekonomik ve siyasi ayaklarının
da tesis edilmesi gereklidir. Bu sebepledir ki, “Pendik Yerel Kalkınma
Platformu” çalışmalarımızı fiziki, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi
kalkınma temeline oturttuk.

Bir kent fiziki gelişmişliği ile güven verebilmeli; sakinlerine insanca
yaşayacakları ekonomik imkanları sunabilmeli, sosyal dayanışmasını
güçlendirerek toplumsal güveni tesis edebilmeli, kültürel ihtiyaçları
karşılayabilmeli ve kent sakinlerini yönetime ortak ederek, onlarla kenti
siyasi olarak da bütünleştirebilmelidir.

Şehir ve Pendik Dergisi’nde Yayınlanmıştır.

