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ÖZ 

Bu çalışma bir “vatandaşlık” nosyonuna dayanan kentler geleneğinden günümüz kentlerine, 

elimizde “kamusal” olarak ne kaldığı sorusuna odaklanmaktadır. Yerel hizmetlerin piyasalaşması 

sürecinde silikleşen “kamu hizmeti” kavramı ve bunun hukuksal metinlerde tescili aşamasıyla 

başlayan süreç, bugün tamamen “hizmet sunma” olgusuna yönelmiş görünmektedir. Ancak bu 

“hizmet” artık kamusal içeriği boşalmış ve özel sektör tarafından sunulan ve özel bir hizmet alımı 

olarak bedeli ödenen bir “tüketim malı” durumundadır. Sokak ve meydanları kaldırılarak, 

gökdelenler/özel siteler/otoyollar bağlamında tecrit edilmiş toplulukları ile “kamusal” buluşmaları 

devre dışı bırakılan kentsel yaşamda da mekan kamusal içeriğinin özelleşmesi ile yeniden 

şekillenmektedir. Bu sürecin doğal sonucu olarak da yerel siyaset, “yerel demokrasi” olgusu yerine 

“yerel hizmet yarışı”na odaklanmaktadır.  
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The Publicity of Local Service and Policy: Where and How Much? 

 

Abstract 

This study focuses on the question of what remains as "public" from the tradition of cities 

based on the notion of "citizenship" to the present-day cities. The concept of "public service", which 

has waned in the process of marketization of local services, and the process that started with the 

registration phase in the legal texts seem to be oriented towards "service delivery" today. However, 

this "service" is now a "consumption product" that has been vacated in terms of the public and paid by 

the private sector as a private service purchase. With the communities that have been isolated  in the 

context of skyscrapers / special sites / highways by the removal of their streets and squares, space has 

been reshaped by the privatization of public content in urban life, where "public" meetings are 

disenfranchised. As a natural consequence of this process, local politics focuses on the "local service 

race" rather than the "local democracy" phenomenon. 
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GİRİŞ 

 

Siyasetin giderek daha küresel sorunlarla uğraşan daha yerel bir olgu olarak kurulduğu 

günümüzde, kamusallığın yeni kurgusunu, yönelimlerini irdelemek önemlidir. Bu nedenle çalışma, 

yeni dönemde, “kamu kim?”, “kamu hizmeti ne?” ve “kamusal mekan neresi?” şeklindeki üç soruya 

yanıt aramaktadır. Bu üç sorunun yanıtı, günümüzde yerel kamusal siyasanın nasıl oluştuğunu da 

açıklamaktadır. 

 

Bu sorgulama, Sennet ile simgeleşmiş, “kamusal alan“ sorgulamasının yerel içeriğini 

vurgulamaya hizmet eder. “Kamusal alanların yaşanan mekanlar olmaktan çıkıp, gelip geçilen yerlere 

dönüşmesiyle; özel alanlarına kapanan insanların, kamudaki sessizliği, yalnızlığı, yaşayan değil, 

seyreden birey haline gelmesi arasındaki ilişki, bu anlamda modernite projesinin bir boyutu ya da 

sonucu olarak kabul edilebilir mi? Modernitenin dayattığı modern kent tasarımının “kamusal” içeriği, 

nasıl bir değişime uğradı ve bu anlamda mekanlar ne kadar belirleyici oldu?“ (Tunçer, 2002: 41-72) 

soruları uzun tartışmalar yaratmış konulardır.   

 

 



 

 

“KAMU” KİM? 

  

Kamu olgusu, “kamu”yu oluşturan insan/seçmen/vatandaş grubundan “kamusal alan”a; “kamu 

yararı/çıkarı” olgusundan “kamu hizmeti” kavramına son derece kaygan bir inceleme ve söylem 

alanını içermektedir.  

  

Kent içindeki “kamu”nun bir bölümünün “var oluşları” hayli tartışmalıdır. Bauman “Agier’in 

mülteci kamplarını, evsizlerin yerlerini ve şehir gettolarını "sürgün koridorları" kategorisine koymakta 

haklı olduğunu” vurgulayarak ekler: “Bu tür yerlerin yasal veya yasa dışı sakinlerinin hepsi aynı tayin 

edici özelliği taşır: hepsi lüzumsuzdur. Hepsi de toplumun ıskartaları veya artıklarıdır. Kısacası, onlar 

atıktır." (Bauman-Lyon, 2013: 71) Özellikle yoğun sığınmacı göçü baskısı altındaki kentlerdeki 

“sürgün koridorları”, kentsel kamuyu değiştirmekte ve amorf yapı genişlemektedir. 

 

Aynı kenti paylaşan diğer “kamu” ise yine Bauman’ın tanımıyla, “Üst Düzey Şehirliler”dir ve 

onlar tarihin “kentsoylular”ından çok farklıdırlar. Onlar,  “oturdukları yerin parçası değildir, çünkü 

onların ilgileri başka yerdedir (daha doğrusu başka yerde yüzmektedir)… Şehrin nüfusu, -fabrika 

patronları, tüketim malı ve geçmiş fikir tacirleri için olduğunun tersine- onların otlağı, servetlerinin 

kaynağı ya da gözetimleri altına verilmiş, bakımlarına ve sorumluluklarına teslim edilmiş bir mıntıka 

değildir… “kendi” şehirlerinin işlerini dert etmezler.” (Bauman, 2016: 139) Doğal olarak bu iki farklı 

“kamu”nun kentsel mekandaki “yerleşim yerleri” de farklıdır. 

 

Peki kenti yöneten “kamusal birimler”in yöneticileri için ne söylenebilir? Onlarda yaşanan 

değişimi de yine Bauman’a soracak olursak şu yanıtı alırız:  “zamanımızın yöneticileri için tamamen 

yeni olan …ulus-inşacı devlet güçlerinin temsilcileri olmalarından ziyade, yeni rolleri dahilinde piyasa 

güçlerinin temsilcileri olmalarıdır.”  (Bauman, 2010: 174) Yerel hizmet uygulamalarına bakıldığında, 

artık neredeyse hiçbir hizmetin kamu görevlileri tarafından yürütülmediği; tüm hizmetlerin yerel 

yasalarda yer alan “yapar veya yaptırır” hükmünün açtığı olanakla, genellikle piyasaya “yaptırıldığı” 

bilinmektedir. Bu tercih çerçevesinde, yönetici “kamu” da bu “piyasa güçleri” ile daha yakından 

ilişkili hale gelmektedir. 

 

Zizek, bu yaklaşımlardan ilkinde bahsi geçen "sürgün koridorları"nın “lüzumsuz” insanlarına 

daha farklı yaklaşır. Ona göre, “bu nüfus, marjinalleşmiş emekçilerden, gereksiz devlet memurlarından 

ve eski köylülerden oluştuğu halde, basitçe gereksiz falan değildir: bu kişiler, küresel ekonomiyle 

birçok yoldan bütünleşmiş durumdadırlar, birçoğu gerekli sağlık ya da sosyal güvenlik korumasına 

sahip olmaksızın, gayrıresmi ücretli-işçi ya da serbest girişimci olarak bütünleşmiş durumdadırlar… 

“Gelişme”, “modernleşme” ve “dünya piyasası” gibi sloganların asıl semptomlarıdır onlar: talihsiz bir 

kaza değil, küresel kapitalizmin mantığının en derin zorunlu ürünü olarak” vardırlar. (2014: 268) 

 

İşte bu farklılaşmış, ayrılmış kamular, bir konuda birleşirler: “Demokratik proseslere azalan 

katılım”da. Bu süreçte rol alan pek çok faktör bulunmaktadır. Bunlardan biri de siyasette medyanın 

kullanımıyla yaratılan “algı yönetimi” oyunlarıdır. Elbette medyanın, kamunun toplumsal bağlarını 

kurmada “dolayımlanmış toplumsallık” yarattığı ve buradan açığa çıkan  “yeni kamusallık 

biçimleri”nin farklı yapısını ele almak gereği de atlanmamalıdır. (Thompson, 2008: 61, 192) Buna 

karşın, “demokratik proseslere azalan katılımın, seçmenler namına lüzumsuz sinizmin ürünü 

olmayabileceği, fakat kamu siyasası hakkındaki kararlara bireysel katılımın, herhangi bir kişinin 

alacağı hizmetlerde neredeyse hiçbir fark yaratmaması gerçeği” ile ilgili olduğu; …”yetersiz 

müşevvikler ve kolektif eylem problemleri yüzünden” demokratik prosesin yeni bir boyut kazandığı 

da ileri sürülmektedir. (Pennington, 2014: 201) 

 

Kentsel kamunun kırsal kamudan nasıl farklılaştığını izlemek ise yeni bir tartışma alanı açar. 

Oscar Wilde köy ve kentin uygarlaşmadaki rolünü değerlendirirken şöyle der: “Köyde herkes iyi 

olabilir. Orada insanı baştan çıkaracak fırsatlar yoktur. Kent dışında yaşayan insanlar, onun için 

uygarlaşmaktan uzaktır. Öyle kolayca uygar olunmaz. İki yol vardır ona ulaşmak için. Birincisi kültür 



edinerek, ikincisi ise yozlaşarak. Bu ikisi için de köyde yaşayanların fırsatı yoktur; onun için de 

oldukları gibi kalırlar.’’ (Wılde, 1998: 239) Buradan hareket edildiğinde, kentte kültür edinmenin de 

yozlaşmanın da olanaklı olduğu görülür. Kentsel kamunun zamanla aktif olmaktan çıkıp, kendine daha 

pasif bir konum belirlemesi pek çok diğer faktörün yanı sıra bu “yozlaşma” ile de ilgilidir. Çünkü kent 

onun için artık bir “değer artışı” mekanizmasıdır. Kamusal hizmetler bu değer artının temel 

ivmeleyicisi olduklarından, değer artışı vaatleri, yani “hizmet” uygulamaları, demokratik katılım 

ögesine tercih edilir. 

 

“KAMU HİZMETİ” NE? 

 

Kamu hizmeti kavramı ise özelliklerini yukarıda tartıştığımız “kamu”ya götürülen hizmetleri 

tanımlamaktadır. Ancak yukarıda değinildiği üzere, yerel hizmetlerin piyasalaşması sürecinde 

silikleşen “kamu hizmeti” kavramı ve bu alan daralmasının hukuksal metinlerde tescili aşamasıyla 

başlayan süreç, bugün yalın bir “hizmet sunma” olgusuna yönelmiş görünmektedir. Bu “hizmet”, artık 

kamusal içeriği boşalmış, özel sektör tarafından sunulan ve özel bir hizmet alımı olarak bedeli ödenen 

bir “tüketim malı” durumundadır. Sürecin değişimi izlendiğinde şunlar görülmektedir: 

 

Kamu hizmeti standartları içerisinde ilk sırayı “kamu yararı ölçütü” almaktadır. “Kamu 

yararına, kamu çıkarına hizmet eden hükümet kavramı, kamu yönetiminin ahlaklı uygulamaları için 

temeldir. Ahlak yokluğu ya da ahlaka karşı ilgisizlik ya da ahlakı göreceli gören uygulamacıların 

uygulamaları, kamu yararına ve kamu çıkarına hizmet etmez. Ahlaksal olarak değerleri temel alan bir 

inanç sistemi, kamunun çıkarına olan bir davranışla sonuçlanacak ve kamunun isteklerini 

karşılayacaktır.” (Steinberg ve Austern, 1995: 76) 

 

Demokrasinin ve hukuksal eşitliğin doğrudan uygulanmasına ilişkin en eski çağlardan beri 

yapılan itirazlar, hep bu yararın doğru saptanmasına ya da kullanılmasına yönelik olmuştur. Eski 

Yunan’dan önemli bir belge olarak kalan Halikarnassos’lu Heredot tarihinde, demokrasiye karşı 

oligarşiyi ve monarşiyi savunan görüşler şöyle ifade edilir: “Persler, demokrasiye yöneltilen 

eleştirilerinde, cehaletin (eğitimsizliğin) halkın yönetici bir niteliğe (kendi kendini yönetme 

yeteneğine) sahip olmasını engellediğinden bu durumun doğurduğu yönetim boşluğunun da ister 

istemez, kamusal çıkarın gözardı edilmesi sonucuna yol açacağını belirtirler.” (Ağaoğulları, 1994: 

101) 

 

Her ne kadar bugün “kamu yararı kavramının işlevsel olmaktan çıktığı ve kamu sektörünün 

özel sektör aleyhine genişlemesinin bir aracı haline geldiği” (Şahin, 2010: 248); “son yıllarda kamu-

özel sektör işbirliğinin gelişmesiyle birlikte, özel sektör yönetiminde sosyal sorumluluğun ve kamu 

duyarlığının giderek artmakta olduğu” (Eryılmaz, 2010: 47) yolunda itirazlara da rastlanmakta ise de 

“kamusal hizmet” söz konusu oldukça, bu ölçekten vazgeçmek mümkün görünmemektedir.  

 

Daha çok bir kavramsal değişikliğin sözkonusu olduğu ve “yarar” kavramı yerine “çıkar” 

kavramının kullanıldığı ve “yeni kamu hizmeti anlayışı” olarak tarif edilen bu değişimin şöyle 

açıklandığı görülmektedir: “Yeni anlayışta kamu görevlisinin temel görevinin vatandaşa yardım 

etmekten, toplumu yeni gelişmeler doğrultusunda yönlendirmekten ve denetlemekten çok, onların 

çıkarlarına cevap vermek olmalıdır. Kamu yöneticisi paylaşılmış kamu çıkarı olgusunu ortaya 

çıkarabilmelidir… Kamu çıkarı, paylaşılmış değerlerle ilgili bireysel çıkarların bir araya 

getirilmesinden çok, diyaloğun bir sonucu olmalıdır.” (Dernhardt-Dernhardt, 2001: 398)den aktaran: 

Tortop vd., 2010: 378). 

 

Ancak bu görüşü reddeden ve “her şeyden önce bir hizmetin kamu hizmeti olarak 

yürütülmesinin ancak yasama organının izni ile olabileceğini; teknik olarak kamu hizmetinin “bir 

kamu kurumunun kendisi ya da yakın gözetimindeki özel sektör tarafından yapılabileceği; ayrıca 

hizmetin ‘sürekliliği’ ve ‘eşitliği’nin garanti edilemeyeceği noktaları dayanak gösterilmektedir. 

(Akyıldız, 2010: 49-61) 

 



Bir diğer bakış açısına göre ise, “kamu hizmeti” yaklaşımının değişmesi gerektiği ve bunun 

yerine, “evrensel hizmet” ilkesinin geçirilmesi gerektiği de vurgulanmaktadır. (Uğuz, 2010: 66) Aynı 

noktadan hareket ederek tam tersi sonuca ulaşan bir diğer yoruma göre ise: “kamu hizmetlerinin 

(örneğin haberleşme) günümüzde artık “eğitim ve sağlık hizmetleri gibi hayati” oldukları ve piyasaya 

bırakıldığında dışlanacakları” düşünülerek, “destekleme” uygulamaları yapılması da önerilmektedir. 

(Akyıldız, 2010: 49-61) 

“KAMUSAL MEKAN” NERESİ? 

 

Son tartışma ise tüm kamusallıkların “özel”leştiği dönemde “kamusal mekan”ın nasıl bir 

değişim geçirdiği sorgusudur. 

 

“Kentlerde belirginleşen kamusal alanlar, Yunan kentleri ve agoralar ile başlatılabilir. Tipik 

Yunan bireyi, polis veya kent devletler çağında, bir kentli sınıfın biçimlenmesiyle belirmişti. Yüksek 

Ortaçağ Avrupa toplumunda ise özel alandan ayrı bir kamusal alan yoktu. Kamusal kabul edilen şeyler 

egemenlik simgeleriydi. Erkin kamusal temsili/sunumu vardı. Kilise ritüelleri ve ayinleri, saraylı-

şövalye temsiliyeti, barok şölenler, erkin kamusal sunumu örnekleridir.” (Kejanlıoğlu, 1995: 41)  “17. 

Yy.da ortaya çıkan kamusallık biçiminde ise, özel alan, kamu otoritesinin müdahalelerine karşı 

kendini savunan bir pozisyondadır. Kişinin görüşü, kimliği, özelde (yani devletten bağımsız iktisadi 

etkinliklerde ve özelin farklı bir alanı olan, kendi ailesinin dışarıya kapalı, sıcak, insani ortamında) 

biçimlenir. Ve bu yüzden burjuva tipi bir kamusallık, özel bireylerin kendi yaşamlarının kurallarını 

kendilerinin belirlemeleriyle ilgili taleplerle kamu otoritesinin müdahalelerine karşı savunmacı 

nitelikte oluşturulmuş bir kamusallıktı. 17. Yy.da oluştuğu şekliyle burjuva toplumunda özgürlüğün 

kaynağı, özelde, kişiselde tanımlıyken, Eski Yunan’da özgürlük kamunun içindedir.” (Ergene, 1994: 

78) “Kamusal alan insan yaratımıydı. Özel alan ise insanlık durumuydu.” (Sennet, 1996: 131) 

 

Bugün ise sözkonusu mekanlar hızlıca “tüketim mekanları” haline dönüşmüştür. Kentsel 

kamunun buluşma/karşılaşma/ayak üstü görüşme/bir kahve içme/yeni popülerleşen bir yazarın imza 

gününe/kısa bir söyleşiye/sinemaya gitme etkinlikleri artık bize hangi “mekanı” anımsatıyor? Tabii ki 

avm’ler. Tüm bu “kamusal işlevi” olan eylemler, artık tiyatro, konser salonu, sinema gibi kamusal 

mekanlarda değil; bir “tüketim” merkezi olan “özel” mekanda gerçekleşmektedir.  

 

Botton, günümüz tüketim toplumunun mekanını anlama çabasında, işlevsel olabilecek bir 

tarihi örnek vermekte. Buna göre: “İS 120’lerde Küçük Asya’nın güneybatı köşesinde yer alan 10.000 

nüfuslu Oinoanda kentinin merkezine 80 m. Eninde, yaklaşık 4 m. boyunda devasa bir taş duvar inşa 

edilmişti. Bu duvarın üzerine alışveriş edenlerin dikkatini çekmek için Epikuros’cu sloganlar 

yazılmıştı… Bu duvarı yaptıran kişi şehrin en zenginlerinden biri olan Diogenes’di… Bu duvara 

25.000 sözcük yazılmıştı… alışveriş yapanlar, yaptıkları işin kendilerine pek az mutluluk getireceği 

konusunda uyarılıyordu.” (Botton, 2011: 86-87) O tarihte bu uyarılar yeterli ilgiyi görmüş müdür 

bilinmez ama bugün kent mekanının tüm devasa duvarları, sadece alışverişi kutsayan reklam mesajları 

ile doludur.  

 
YEREL KAMUSAL SİYASA  

 

Sözkonusu üç soruyu yanıtladıktan sonra, “yerel kamusal siyasanın nasıl oluşturulduğu” 

ortaya çıkmaktadır. Bütün bu değişen, dönüşen kamusallıklar, doğal olarak yeni bir “Yerel Kamusal 

Siyasa” yaratırlar. Öncelikle belirtilmesi gereken husus şu ki, kamu politikalarının uygulama alanı ile 

politika kurma alanı değişmiştir. “İktidar ve politikanın böylece birbirinden ayrılması” ile “iktidar, 

politikayı mahaller uzamında çürümeye bırakarak, Manuel Castells'in deyişiyle "akışları uzamı" na 

uçmuştur." (Bauman-Lyon, 2013: 108) Böylece “küreselleşen dünyamızda politika, tutkuyla ve iradi 

olarak giderek yerelleşme eğilimi içindedir… Kaynakları ve nedenleri tartışmasız küresel, uzak ve 

müphem olan sorunlar bile politik işler alanına ancak yerel uzantıları ve yankıları dolayısıyla girer.” 

(Bauman, 2016: 141-142) 

 

“Yeni” siyasanın en bariz örneği, “aslında hükmedenlerin çıkarlarını savunuyor olmasına 

rağmen kendisini halkın sesi olarak sunan sağ-popülizm” ile “günümüzün asıl muhafazakârları olan, 



hem liberal çok kültürcülüğü hem de köktencilik popülizmi reddeden (küresel kapitalizmle etnik 

köktencilik arasındaki bağı açıkça algılayabilen) solcu eleştirel teorisyenler” arasındaki rol 

değişimleridir. Bu rol değişimlerinin “yerel” yansımaları ise yanal bir sonuç olmayıp, asal rolü 

oluşturmaktadır. “Yeni Dünya Düzeninin …her ne kadar küresel olsa da evrensel olmadığı; zira 

bünyesindeki her bir parçanın kendisine uygun görülmüş olan yerde kalmasını sağlayan küresel bir 

düzen peşinde olduğunu” görmek gerekmektedir. (Zizek, 2007: 225, 243, 270) 

 

Zizek bu süreci şöyle özetler: “Tipik bir liberalizm yanlısı, haklarının kısıtlanışı protesto eden 

işçilerle Batı’nın kültürel mirasına sadakatte ısrarcı olan Sağcıları bir araya getirir. Her ikisini de 

günümüzün ideoloji sonrası evreninde artık hiçbir anlamı kalmamış olan ideoloji çağının acınası 

kalıntıları olarak görür. Ne var ki küreselleşme karşısındaki bu iki direniş kipi, birbirinden tümüyle 

farklı ve uzlaşmaz birer mantıkla hareket etmektedirler. Sağ, küreselleşmenin tehlikesi altında olan 

tikel bir cemaat kimliği (ethnos veya habitat) üzerinde ısrarcıyken, Sol için tehdit altında olan asıl şey 

siyasallaşmadır… Bu noktada küreselleşme ile evrenselleşmeyi birbirlerine karşıt olarak 

konumlandırmak gerekir. Küreselleştirme, gerçek siyasallaşma sürecinin ortaya çıktığı evrensel 

boyutu resmin dışına iten, yasaklayan siyaset sonrası mantığı verilmiş olan addır.” (Zizek, 2007:243) 

Özetle, siyaset “evrensel özünden kopuk, yerele bağımlı hale gelir. 

 

SONUÇ 

 

Tüm bu noktalardan hareketle,  günümüz şartlarında küreselleşmenin belirlediği siyasal alanı 

nasıl yeniden yaratabiliriz sorunu önemlidir. Sermayenin küresel işleyişine dokunmayan tikel 

mücadeleler dizisini siyasallaştırmak açıktır ki yetersizdir. Yerel hizmet gösterilerinin vatandaşa 

maliyeti ise genellikle değerlendirilmemektedir. Bu maliyet, demokratik özün daralması olduğu kadar, 

geleceğe borçlanan bir politikanın sürmesi yoluyla kamuyu ekonomik açıdan da kıskaca alan bir 

şekilde oluşmaktadır. 
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