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ÖNSÖZ 

 

Recep YAZICIOĞLU yaklaĢık 15 yıldır ülkemiz gündeminde yaptıkları ve 

söyledikleri ile kalabilen nadir kiĢilerden birisidir. Gündem açısından da 

merkeziyetçi bir yapıya sahip olan, Ankara ve Ġstanbul‟un gündemi belirlediği 

ülkemizde taĢradaki birisinin bu gücü ve istikrarı önemlidir. Bunun sebebi nedir? 

Eylem ve söylemleri ile Türkiye‟ de halkın yönetime katılması, toplum kalkınması, 

yerel öncelik ve potansiyellerin devreye girmesi sonucu yöre halkı bir Ģeyler 

baĢarmanın zevkini tadarken bunun pek de zor olmadığını hissettirdi.  

Tokat ve Erzincan bazında yaptıkları ile mangalda kül bırakmayan ancak 

sahada da sınıfta kalmayan birisi olduğunu ispatladı. Onu Ģov yapmakla, artistlikle 

tavsif edenler reklam ve tanıtım farkının ne olduğunu öğrenmek zorundadırlar. Bazı 

insanların yaptıkları ve söyledikleri ile değerlendirilmesi bazen eksik olabilmektedir. 

Büyük insanlar oluĢturdukları ortamlar ve baĢlattıkları süreçler ile de 

değerlendirilmelidir. Görev yaptığı her yerde yapılan her güzel iĢte, mutlaka 

doğrudan veya dolaylı payı bulunan Recep YAZICIOĞLU bu açıdan büyük insan 

sıfatı ile anılmayı hak edenlerden birisidir. Türk toplumu halkın yönetime 

katılmasına dair somut önerileri, yerel yönetimlerin güçlendirilmesine dair fikirleri 

gür bir sesle ilk ondan duydu. Ġcraat bazındaki düzenleme ve uygulamalar da Turgut 

ÖZAL tarafından eĢ zamanlı olarak baĢlatıldı. Türkiye güçlü yerel idare ile üniter 

devlet yapısının birbirine ters olmadığını hatta böyle bir yapı olmazsa sorun çözme 

yeteneğini kaybetmiĢ üniter devletin esas bölünme tehlikesine duçar olacağını onun 

ağzından öğrendi. 

Recep YAZICIOĞLU bulunduğu her görevde çok rahat baĢarılı olabilecek 

birisidir. Çünkü icraatı esnasında mevzuat cenderesine yine mevzuatın baĢka 

incelikleri sayesinde sıkıĢmadan, usulü çoğu zaman esasın önüne geçirmeyen bir 

idareciliği vardır. Türkiye‟ de usule uyarak değil devlette özel sektörde bile iĢ 

yapamayabilirsiniz. Bürokrasi bizde köprü değil sürekli duvar fonksiyonuna sahiptir 

ve eline geçirdiği hiçbir ipin ucunu bırakmamıĢtır. Kanunlar esasında onun eseridir. 

Onun esiri olursanız değil olağan üstü halleri normal zamanlarda bile ihtiyaçların, 

beklentilerin gerisinde kalırsınız. Bu açıdan bürokrasinin sağcı, solcu, laik, dindar 
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vs... olmasının hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. Onun açısından maliyeti ne olursa iĢi 

bitirmek, ihtiyacı karĢılamak önemlidir. Bu sebeple pahalı çalıĢtığı söylenir ama 

sonuçta ucuza çıkartılmaya çalıĢılan iĢlerin de aynı hesaba geldiği görülmektedir. 

Her devlet sistemi ne olursa olsun biraz saltanat ister. Eskort kullanmayan birisi 

olarak bu hususta eksiktir. Baston yutmuĢ bürokrat tipinin de bu ülkede bir sosyal 

gerçekliği vardır. Ġyi bir idareci olduğu kadar iyi bir insandır. Ġyi bir insan olmak 

sonuçta bir nasip meselesidir. O nasipli insanlardan birisi olarak az sayıdaki 

beğendiğim, saygı duyduğum ve minnettar olduğum birisidir. Toplumu 

kucaklayabilmiĢ, her hangi bir kesimin adamı olmayan, alıĢılmıĢ kalıpların dıĢında, 

risk üstlenebilen, vizyonu, cesareti yüksek birisi olmuĢtur.  

Lider kendine ulaĢılamayacak ölçüde aradaki mesafeyi açan kiĢidir.  

Recep YAZICIOĞLU‟ nun söylediklerinin yarısı bile Türkiye‟ yi süper ülke olmaya 

yetecek öneriler ile doludur. Su kayağı, rafting, yamaç paraĢütü, trekking vs... onun 

yapmaktan zevk aldığı sporlardır. Ancak çok az insan bunların Doğu ‟da terörle 

yapılan ve baĢarılı olunan psikolojik mücadele olduğunu anlayabildi. 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun mesleki yaĢam öyküsünün ele alındığı bu 

çalıĢma ile sistemin muhatabı olan bizlere Ģimdi daha çok görevler düĢtüğü ve 

yakılan ıĢıkları nasıl söndürmeyeceğimiz belirtilecektir. Farklı olmak için insan farklı 

olmaz. Dolayısıyla herkesin farklı bir üslubu, bir tarzı olması da doğaldır. 

“Kompleksli yönetici” terimlerinden uzak halka kucak kadar yakın olan valiyi bir 

nebzede olsa tekrar anabilmek adına bu çalıĢma yapılmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın özgürce hazırlanmasında benden moral ve desteğini hiçbir 

zaman esirgemeyen ve hep yanımda olan sevgili eĢim Metin Bey‟ e, araĢtırma 

süresince beni katkılarıyla yönlendiren tez danıĢmanım Yrd. Doç. Dr. Hasan 

BURAN‟ a ve yine katkılarıyla araĢtırmamı olgunlaĢtıran Yrd. Doç. Dr. Aydın 

USTA hocama teĢekkür ederim. 

 

        Betül KOCABAY 

               Malatya, ġubat, 2010 
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araĢtırmanın konusu ve önemi, araĢtırmanın denenceleri ve amacı, yöntemi, bilgi 

derleme araçları, araĢtırmada kullanılan temel kavramlar ile araĢtırmanın sunuĢ sırası 

hakkında temel bilgiler verilmiĢtir. 

 

1.1. AraĢtırmanın Konusu ve Önemi 

Recep YAZICIOĞLU 1948 yılında Trabzon Sürmene‟ye bağlı KöprübaĢı 

nahiyesinin Yılmazlar köyünde dünyaya geldi. 1968 yılında Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Aydın Maiyet Memuru olarak kaymakamlık 

stajına baĢladı. 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, 

Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 

1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini 

tamamladı.  

1984 yılında 36 yaĢında en genç vali olarak Tokat Valiliği'ne atanan Recep 

YAZICIOĞLU sırasıyla 14 Ağustos 1989' da Aydın Valiliği‟ne, 19 Ağustos 1991‟ 

de Erzincan Valiliği'ne, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliği'ne ve 30 Ocak 2003'te de 

Denizli Valiliği'ne getirildi. 
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16 yıl kaymakamlık, 5 yıl Tokat, 2 yıl Aydın, 8 yıl Erzincan olmak üzere 15 

yıl valilik yaptı.  

2 Eylül 2003 tarihinde Ankara civarında geçirdiği trafik kazasında bitkisel 

hayata giren vali 9 Eylül 2003‟ te vefat etti (Balcı, 2003,5). 

Sistemin iĢleyiĢine sık sık ağır eleĢtiriler getiren YAZICIOĞLU halkın 

sistemin içerisinde olmadığını bundan dolayı bürokrasinin hantallaĢtığı ve bu yüzden 

yerinden yönetim sisteminin uygulanması gerektiğini dile getirmiĢtir. Vilayet 

yönetimleri dönemindeki uygulamaları üniversitelerde tez konusu olan Recep 

YAZICIOĞLU Tokat Valiliği sırasında torba bütçe uygulamasıyla Cumhuriyetten bu 

yana yapılan dersliklerden daha fazla derslik kazandırmıĢtır. 

Yıllarca bürokratik, Elitist, merkeziyetçi, sistemi eleĢtirdi, idare ve siyasette 

Âdem-i Merkeziyeti savundu. Bu yönden devlet halk iĢbirliği ve toplum kalkınması 

metodu ile sayısız proje gerçekleĢtirdi. Onun hayatının her karesinde halk vardı. O, 

halkı için yaĢadı. Onu yaĢarken sessizce seven halk, ölürken de cenazesine katılarak 

onun için üzülerek, sevgisini ifade etti. 

ĠĢte bu çalıĢma ile sistemin muhatabı olan bizlere daha çok görevler düĢtüğü 

ve yakılan ıĢıkları nasıl söndürmeyeceğimiz belirtilecektir. Farklı olmak için insan 

farklı olmaz. Dolayısıyla herkesin farklı bir üslubu, bir tarzı olması da doğaldır. 

“Kompleksli yönetici” terimlerinden uzak halka kucak kadar yakın olan valiyi bir 

nebzede olsa tekrar anabilmek amaç edinilmiĢtir. 

 

1.2. AraĢtırmanın Denenceleri ve Amacı 

Bu araĢtırma için belirlenen denenceler Ģunlardır: 

Denence 1: Popülist politikaya, tıkanmıĢ ekonomiye, yozlaĢmıĢ sisteme 

Recep YAZICIOĞLU uygulamaları ile son vermek istemiĢtir. 

Denence 2: Vali Recep YAZICIOĞLU‟ nun yönetim anlayıĢı ve 

uygulamaları birçok yönüyle, mülki idare sistemi içinde yer alan mülki idare 

amirlerinin alıĢılagelmiĢ anlayıĢ ve uygulamalarından farklıdır.  

Denence 3: Vali Recep YAZICIOĞLU‟ nun mülki idare amirliği anlayıĢı 

dünyada geliĢen yeni yönetim anlayıĢını destekler nitelikte olup Türk Kamu 
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Yönetimi‟ nde de gerçekleĢtirilecek yeniden yapılanma süreci sonunda 

uygulanabilecek bir model olarak ortaya çıkacaktır. 

Denence 4: “ Recep YAZICIOĞLU” yaptığı doğa sporları ile Doğu‟ nun 

kötü imajı terör sorunuyla psikolojik mücadele etmiĢtir.  

Denence 5: Türkiye‟ de bürokrasi hastalığı (mamudizm) kavramını dile 

getirerek değiĢimi savunan bir vali olmuĢtur. 

Bu araĢtırmanın amacı;  icraatları ve konuĢmaları herkesin bir türlü anlamakta 

zorluk çektiği hatta aykırı bir vali olarak tanımladığı Recep YAZICIOĞLU‟ nun 

mesleki yaĢam öyküsüyle bir anlamda sosyal, idari, siyasal ve kültürel hayatımıza 

büyük bir katkılar sağlayacağı düĢünülmektedir.  

 

1.3. AraĢtırmanın Yöntemi  

Bu araĢtırmada yöntem olarak tarihsel ve betimsel araĢtırma yöntemleri 

kullanılmıĢtır. Bu bağlamda YAZICIOĞLU‟ nun gerek yaĢamı, gerekse 

uygulamalarına iliĢkin bilgi ve belgeler çeĢitli kurum kayıt ve yayınlarından, kiĢisel 

hatıralardan, yararlanılarak derlenmiĢ, ulaĢılan sonuçlar ise betimsel yöntem temel 

alınarak neden-sonuç iliĢkileri içinde irdelenmiĢtir. 

AraĢtırma dört kesim yöntemine göre gruplandırılmıĢtır. 

 

1.4. AraĢtırmanın Bilgi ĠĢleme ve Derleme Araçları 

AraĢtırmanın bilgi derleme araçları olarak literatür taraması ve görüĢme 

kullanılmıĢtır. GörüĢmeler yüz yüze, telefonla ve elektronik ortamda 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ġlgili iĢlem aracı ise niteliksel çözümlemedir. 
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1.5. Kavram Tanımları 

Kavram, nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad 

altında toplayan genel bir tanımlamadır (Erkul, 2003). Buradan yola çıkılarak 

araĢtırmada kullanılan kavram tanımları aĢağıda verilmiĢtir. 

Kamu Yönetimi: Devletin yönetim faaliyetlerini faydacılık açısından 

inceleyen, yani idarenin en faydalı bir Ģekilde nasıl düzenleneceği sorunu ile uğraĢan 

bilim dalıdır (Yılmaz, 1996, 435). 

Kaymakam: Ġlçe genel yönetiminin baĢı. Kaymakam, ilin bir alt kademesini 

oluĢturan ve temel hizmet alanı olan ilçeyi valinin denetimi ve gözetimi altında 

yönetir (Ergun, Bozkurt, 1998, 145). 

Vali: Bir mülki idare birimi olarak ilde, devletin, hükümetin ve ayrıca, tek tek 

her bakanın temsilcisi ve bunların yönetsel ve siyasal yürütme aracı olarak görev 

yapan en üst düzeydeki memur. Bunun yanı sıra vali, il yerel yönetiminin de baĢı ve 

yürütme organıdır (Ergun, Bozkurt,1998,249). 

Yerel Yönetim: Merkezi yönetimin dıĢında, yerel bir topluluğun ortak 

gereksinimlerini karĢılamak amacıyla oluĢturulan, karar organlarını doğrudan halkın 

seçtiği demokratik ve özerk bir yönetim kademesi, bir kamusal örgütlenmedir 

(Ergun, Bozkurt, 1998, 258). 

Merkez Valisi: Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı içinde valiliğe 

yükselmiĢ olmakla birlikte, valilik yapmayıp, fiilen ĠçiĢleri Bakanlığı‟ nın merkez 

örgütünde çalıĢan kamu görevlisi. Bu durumdaki bir görevli her an yeniden il 

valiliğine atanabilir (Ergun, Bozkurt, 1998, 167). 

Kırtasiyecilik: Gereksiz iĢlemlerin formalitelerin bolluğu(Ergun, Bozkurt, 

1998,43) 

Demokrasi: Demokrasi, günümüzde azınlıkta olanların haklarına saygı 

gösterildiği ve onlara bir gün çoğunluğa dönüĢebilme yollarının açık tutulduğu 

özgürlükçü bir çoğunluk yönetimi biçiminde tanımlanabilir (KıĢlalı, 1995, 198). 

Demokrasi çok kısaca temel hak ve özgürlüklerin güvencede olduğu bir 

çoğunluk yönetimidir (Kongar, 2001). 
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Kamuoyu: Belli bir zamanda belli bir tartıĢmalı sorun karĢısında bu sorunla 

ilgilenen kiĢiler grubuna veya gruplarına hâkim olan kanaattir (Kapani, 1983, 115) 

Ġktidar: Bir iĢi yapabilme gücü, erk, kudret. Bir iĢi baĢarabilme yetki ve 

yeteneğidir. Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma 

yetkisi; bu yetkiyi elinde bulunduran kiĢi ve kuruluĢlardır (Eren vd. 1988,963). 

Bürokrasi: Yasalara dayalı olarak kamu gücünü kullanan ve yasama erkinin 

koyduğu kurallar ya da onlara dayanarak kendisinin koyduğu ikincil kurallar içinde 

toplumsal yaĢamın bazı kesimlerini düzenleyen, yönlendiren, denetleyen yönetim 

aygıtı (Ergun, Bozkurt, 1998, 43) 

Siyasi Ġktidar:  (Dar anlamda) Bir toplumu etkileyen ve kapsamına alan 

etkileme ve buyurma gücüdür. Siyasi iktidarın sosyal iktidardan farklılıkları vardır. 

Bunlar; etkilediği toplumsal alan yönünde kapsam farklılığı, en üstün iktidar olması 

açısından üstünlük farklılığı ve zor (kuvvet) kullanma farklılığıdır                 

(Öztekin, 1993, 21). 

Siyasal Sistem: Toplumların kollektif amaçlarını belirlemek ve 

gerçekleĢtirmek üzere geliĢtirdikleri örgütler dizisidir (Turan, 1976, 16). Bir ülkenin 

siyasi ortamını teĢkil eden iliĢki, süreç, kural ve kurumların bütününü ifade eden 

kavramdır. (Yayla, 2003, 175-176). 

Sivil Toplum: Devletin etkinlik alanının, denetiminin ve baskısının üyeleri 

üzerinde belirleyici olmadığı ve üyelerinin militarizm ve devletin zorbalığını 

hissetmedikleri toplum tipidir (Kızılçelik ve Erjem, 1996, 476).  

Sivil Toplumculuk: Devlet ile sivil toplum arasında kaçılmaz bir çeliĢki 

bulunduğunu kabul eden ve seçimini sivil toplumdan yana yaparak siyasal, ekonomik 

ve kültürel alanlarda sivil toplumun güçlendirilmesi gerektiğini savunan görüĢ 

(Yıldız, 2003, 362) 

Kızağa alınma: Genellikle üst yönetim konumlarında bulunan bir kamu 

görevlisinin, siyasal ya da yönetsel sebeplerle görevinden alınıp, fiilen sorumlu 

olduğu somut bir iĢinin bulunmadığı müĢavir, uzman vb. kadro unvanlı bir göreve 

atanması (Ergun, Bozkurt, 1998, 148). 
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Torba Bütçe: Bakanlıkların taĢra kuruluĢlarına çıkardığı ödeneklerin daha 

öncelikli ihtiyaçlar için kullanılabilmesi maksadıyla ortak bir havuzda toplanması 

((Ergun, Bozkurt, 1998, 234). 

 

1.6. AraĢtırmanın SunuĢ Sırası: 

AraĢtırma dört kesim metoduna göre hazırlanmıĢ ve toplam dokuz bölümden 

oluĢmuĢtur. AraĢtırmanın birinci kesiminde araĢtırmanın tanıtılmasına yönelik 

bilgilere yer verilmiĢtir. Bu kesim “AraĢtırmanın Konusu, Denenceleri, Amacı, 

Yöntemi, Bilgi Derleme ve ĠĢleme Araçları,  Kavram Tanımları ve SunuĢ Sırası” adlı 

bir ana bölümden oluĢmuĢtur. 

AraĢtırmanın ikinci kesiminde Recep YAZICIOĞLU‟ nun tanıtılmasına 

yönelik bilgilere yer verilmiĢtir. Bu kesim kendi içinde dört ana bölümden 

oluĢmuĢtur. Bunlardan bölüm (2)‟ de Recep YAZICIOĞLU‟ nun yaĢam öyküsü, 

bölüm (3)‟ de Recep YAZICIOĞLU‟ nun ardından yazılanlar, bölüm (4)‟ de Recep 

YAZICIOĞLU Hakkında Daha Önce YapılmıĢ Yapıtların Sınıflandırılarak 

Ġncelenmesi, bölüm (5)‟ de Recep YAZICIOĞLU‟ nun Fikirlerinin Sınıflandırılarak 

Yorumlanması ele alınmıĢtır. 

AraĢtırmanın üçüncü kesimi Recep YAZICIOĞLU‟ nun değerinin ortaya 

konulmasını sağlayan dört ana bölümden oluĢmuĢtur. Bunlardan bölüm (6)‟ da 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun Uygulamalarının Sınıflandırılması, bölüm (7)‟ de 

Muhafazakâr Görünüm Altında Ġlerici, Devrimci, DüĢünce, Plan, Program 

Uygulamalarının Görüldüğü Ġtaatsiz Vali, bölüm (8)‟ de Recep YAZICIOĞLU‟ nun 

günümüz ve Gelecek Ġçin Önemi, Yapıtlarından, Fikirlerinden ve Uygulamalarından 

Bugün ve Gelecekte (Nasıl Daha Ġyi) Yararlanılabilir? Konuları ele alınmıĢtır.  

AraĢtırmanın dördüncü ve son kesiminde çalıĢma boyunca elde edilen, 

bulgular, bulgulara yönelik öneriler ve sonuç kısmı yer almıĢtır. Bulgular, öneriler ve 

sonuç baĢlığı adı altında çalıĢma sırasında ulaĢılan önemli sonuçlara, belirlenen 

bulgulara, çalıĢma konusuyla ve bulgularla ilgili önerilere yer verilmiĢ ve çalıĢma 

genel bir değerlendirmenin yapıldığı sonuç kısmıyla bitirilmiĢtir. 



22 
 

ĠKĠNCĠ KESĠM 

RECEP YAZICIOĞLU’ NUN TANITILMASI 

 

Bu kesimde Recep YAZICIOĞLU‟ nu tanıtıcı bilgilere yer verilmiĢtir. Bu 

çerçevede Recep YAZICIOĞLU‟ nun yaĢam öyküsü, yapıtlarının, fikir ve 

uygulamalarının tanıtılmasına yer verilmiĢ ardından yazılanlara yer verilmiĢtir. 

 

2. RECEP YAZICIOĞLU’ NUN YAġAM ÖYKÜSÜ 

Recep YAZICIOĞLU 1948 yılında Trabzon Sürmene‟ye bağlı KöprübaĢı 

nahiyesinin Yılmazlar köyünde dünyaya geldi. 1968 yılında Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Aydın Maiyet Memuru olarak kaymakamlık 

stajına baĢladı. 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, 

Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 

1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini 

tamamladı.  

1984 yılında 36 yaĢında en genç vali olarak Tokat Valiliği'ne atanan Recep 

YAZICIOĞLU 14 Ağustos 1989'da Aydın Valisi olarak göreve baĢladı. 19 Ağustos 

1991 tarihinde Erzincan Valiliği'ne, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliği'ne, 30 Ocak 

2003'te de Denizli Valiliği'ne getirildi. 16 yıl kaymakamlık, 5 yıl Tokat, 2 yıl Aydın, 

8 yıl Erzincan olmak üzere 15 yıl valilik yaptı.  

2 Eylül 2003 tarihinde Ankara civarında geçirdiği trafik kazasında bitkisel 

hayata giren vali 9 Eylül 2003‟ te vefat etti (Balcı, 2003,5). 

Yıllardır bürokratik, Elitist, merkeziyetçi sistemi eleĢtirdi, idare ve siyasette 

Âdemi Merkeziyet‟i savundu. Bu yönde devlet-halk iĢbirliği ve toplum kalkınması 

metodu ile sayısız proje geliĢirdi. Hem yüksek sesle düĢündü, hem de sistemi 

zorlayarak pilot laboratuar uygulamaları yaptı. ÇalıĢtığı her yer adı ile anıldı. Sağlıklı 

yaĢam ile ilgili bir dizi uygulamalar yaptı. “Kolalı içeceklere, sigara ve alkole hayır; 

süt ayran içelim, kepekli ekmek yiyelim” kampanyaları baĢlattı. 

Doğa sporları ile Doğu Anadolu‟ nun imajını değiĢtirmeye çalıĢtı. Bu suretle 

terörle psikolojik mücadele yaptı. 
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YAZICIOĞLU‟ nun “Bu Sistem DeğiĢmeli”,  “Sil BaĢtan”,  ve kendisiyle 

yapılan söyleĢilerden oluĢan “ Sıra DıĢı Bir Vali”  kitabıyla birlikte üç kitabı 

bulunmaktadır. 

 

2.1. Recep YAZICIOĞLU’ nun Hayatı 

Recep YAZICIOĞLU, 2 Haziran 1948‟de Trabzon‟ un Sürmene ilçesine 

bağlı KöprübaĢı nahiyesinin Yılmazlar köyünde doğar. Yılmazlar köyü tipik bir 

orman köyü olup 1993 yılında KöprübaĢı nahiyesinin ilçe olmasıyla çevresindeki 

diğer dört köy ile birleĢip belde olarak BeĢköy adını almıĢtır. Recep YAZICIOĞLU 

Maliye eski bakanlarından Adnan Kahveci ile çocukluk arkadaĢıdır. Aynı mahallede 

büyürler, aynı ilkokulda okurlar, birbirlerine kardeĢ kadar yakındırlar (Pabuçcu, 

2005, 13). 

Babası Mustafa YAZICIOĞLU, annesi Fatma GüneĢ hanımdır. 1954 yılında 

babası müftülük sınavını kazanarak ilk görev yeri Muğla‟ nın Milas ilçesine müftü 

olarak atanır. Mustafa YAZICIOĞLU, görevi ve görev yerinin uzaklığı nedeniyle 

ancak yılda birkaç kez köyüne gelebilmektedir. Bu yıllar Recep YAZICIOĞLU için 

babasını çok az gördüğü yıllardır. Ġmkânlar elverip de ailesiyle birlikte köyden 

ayrılarak Milas‟a yerleĢtiklerinde YAZICIOĞLU ilkokul dördüncü sınıfa 

gitmektedir. 27 Mayıs 1960 Ġhtilalinde ortaokulda okumaktadır. Valiliği sırasında sık 

sık gündeme gelecek olan doğaya ve su sporlarına olan ilgisinin kaynağının doğduğu 

köyün ormanların içinde olması yanı sıra Milas‟ ta ortaokul sıralarında yüzmeyle 

tanıĢması olduğunu ifade eder ( Pabuçcu, 2005, 226). 

1960 Ġhtilalinden kısa bir süre sonra babası açığa alınır. Recep 

YAZICIOĞLU yıllar sonra katıldığı bir panelde babasının açığa alınma sebebini: 

“ Galip adında bir öğretmen gelip babamın ayağını öpüyor. 

Milletvekillerine söyle ben merkeze ineyim falan… Neyse Ġhtilal 

oluyor geliyor Galip Öğretmen, babama diyor ki haydi gideceğiz 

köylere diyor. Babam ne iĢimiz var köylerde diyor. Galip öğretmen bu 

vatan hainlerini anlatacağız köylerde… diyor. Ulan Galip Hoca sen 

daha dün… O dün baĢka diyor… ġimdi köylere anlatacağız diyor… 



24 
 

Babamın tepesi atıyor ve adamı tekme tokat merdivenlerden aĢağı 

itiyor. Tabii babamı görevden uzaklaĢtırıp açığa alıyorlar. “ 

 ġeklinde anlatır ve babasının üç buçuk yıl süren bu açığa alınmayı kendilerine 

hissettirmeden iĢine gider gibi evden çıkıp akĢam dönecek kadar gururlu ve dimdik 

olduğunu ifade eder (Balcı, 2001, 128). 

1964 yılında yatılı olarak okuduğu Aydın Lisesi‟ nden mezun olur ve 

kendisini sağ sol çatıĢmalarını içerisinde bulacağı Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi‟ nde eğitime baĢlar (Pabuçcu, 2005, 16). Hukuk Fakültesi 3. sınıfta iken 

lise yıllarında niĢanlamıĢ olduğu dayısının kızı Meryem Hanım ile evlenir. 1968 

yılında Hukuk Fakültesi‟ nden mezun olarak aynı yıl Aydın Maiyet Memuru 

(kaymakam vekili) olarak görevine baĢlar. Eğitim sonrasında mülki idareyi 

seçmesiyle ilgili olarak, ĠçiĢleri Bakanlığının bursuyla okumuĢ olmasının da etkisi 

olduğunu yıllar sonra bir söyleĢide dile getirmiĢtir (Erdoğan, 2001, 134). 

Aydın‟ da ki görevinin ardından kaymakam vekil olarak sırasıyla Artvin–

Ardanuç, Çorum–Sungurlu ve Aydın–Bozdoğan‟ da görev yapar. Bu dönemin 

sonunda Ankara‟ ya kaymakamlık kursuna çağrılır (Pabuçcu, 2005, 17). 

BaĢarıyla tamamladığı kaymakamlık kursunun ardından 1971yılında ilk 

görev yeri olan Rize-Kalkandere‟ ye atanır. 1984 yılında Tokat Valiliğine atanıncaya 

kadar geçen sürede sırasıyla Adana-Bahçe, Ağrı-Hamur, Çanakkale-Ayvacık, Hatay-

Kırıkhan, Çorum-Alaca ve Bolu-Akçakoca kaymakamlıkları görevinde bulunur. 

1975 yılında askerlik görevini Kara Kuvvetleri Komutanlığı‟ n da yedek subay 

olarak yapar.  

Kaymakamlık stajı dâhil 16 yıl kaymakam olarak görev yapan Recep 

YAZICIOĞLU‟ nun yaptığı hizmetler ve uygulamaları Ankara‟ nın dikkatini çeker 

ve 14 Mayıs 1984‟ te Tokat‟ a vali olarak tayin edilir. Tokat Valiliği‟ ne atandığında 

otuz altı yaĢındadır ve Türkiye‟ nin en genç valisi sıfatına sahiptir.  

Yıllar sonra Hasan Celal Güzel (2003), Recep YAZICIOĞLU‟ nun Tokat 

Valiliği‟ ne getirilmesi ile ilgili olarak Dünden Bugüne Tercüman gazetesinde Ģunları 

yazar: 
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“ Akçakoca ve öncesinde yaptığı hizmetler Ankara‟da 

duyulmuĢ, hükümetin dikkatini çekmiĢtir. Hakkında söylenilenler 

BaĢbakana kadar ulaĢır.  

…1984 ilkbaharında, valiler kararnamesi hazırlanırken 

merhum Özal, BaĢbakanlık MüsteĢarı olarak beni yetkili kılmıĢtı. 

Kabineden arkadaĢlar ile aynı kaymakamlık kursunda bulunan 

Akçakoca Kaymakamı Recep YAZICIOĞLU‟ nu, gıyaben tanıyor ve 

çalıĢmalarını takdirle izliyorduk. 

Kendisinden Özal‟ a bahsederken „tam sizin istediğiniz gibi bir 

idareci‟ dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Özal „Akçakoca‟ ya git, 

yaptıklarını gör de ona göre karar verelim‟ dedi. 

Akçakoca ziyaretimi, YAZICIOĞLU kendine mahsus sempatik 

üslubu ile anlatırdı. 

-Ġçimden görücüye çıkıyorsun, dedim.  

Ankara‟ ya döndüğümde BaĢbakana YAZICIOĞLU‟ nun 

hizmetlerini heyecanla anlattım. 

Özal‟ ın direktifiyle valiler kararnamesine alınan Recep 

YAZICIOĞLU, CumhurbaĢkanı Kenan Evren‟ in „yaĢı küçük‟ itirazı 

ile karĢılaĢtı. 

KöĢkle aramızdaki bu tartıĢma altı ay devam etti; sonunda 

Recep YAZICIOĞLU, 36 yaĢında Türkiye‟ nin en genç valisi olarak 

Tokat‟ a tayin edildi…” 

 

14.05.1984‟ ten 31.07.1989‟ a kadar süren Tokat valiliği sırasında özellikle 

yerel hizmetlerin gerçekleĢtirilmesinde halkın gönüllü katılımını sağlaması, devletin 

sınırlı kaynaklarını yerel kaynaklarla birleĢtirerek uyguladığı emanet yöntemiyle 

daha etkin ve verimli projeler üretilmesine öncülük etmesi büyük ses getirir. 

“TOKAT MODELĠ” olarak adlandırılan bu çalıĢmalar birçok araĢtırmaya konu olur.  

31 Temmuz 1989‟ da Aydın valiliğine atanır. Tokat valiliği sırasında ki sigara 

ve içki konusunda ki sınırlandırmaları, kahvehanelerde bazı oyunları yasaklaması 

adını “ 4. MURAT”  a çıkarmıĢtır. Benzer uygulamalarını sosyo-kültürel yapısı 

Tokat‟ tan daha farklı olan Aydın da devam ettirmiĢtir. Recep YAZICIOĞLU valiliği 

sırasında bir eğitim ve sağlık seferberliği baĢlatır. Kötü durumda olan Aydın Devlet 
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Hastanesi, bir sağlık ocağı bile bulunmayan Didim, Söke, KuĢadası ve Germencik 

hastaneleri yapılır. Fakat Recep YAZICIOĞLU için Aydın da geçirdiği 2 yıl, sürekli 

olarak siyasilerle uğraĢmak zorunda kaldığı sıkıntılı yıllardır. Özellikle Aydın 

milletvekillerinin kendisini sürekli merkeze Ģikâyet ederek O‟ nu Aydın‟dan 

gönderme çabaları sonuç verir. 19 Ağustos 1991‟ de Erzincan Valiliği‟ ne atanır 

(Feyzioğlu, 1999) 

Erzincan Valiliği‟ ne atandığında Erzincan‟ da yerel bir gazetede “Aydın 

kaybetti, Erzincan kazandı” manĢeti atılır. Erzincan valiliği döneminin Recep 

YAZICIOĞLU‟ nun hayatında ayrı bir yeri vardır. DEPREM ve TERÖRÜN acısını, 

BAġPINAR KÖPRÜSÜ ve TAġYOL PROJELERĠ‟ nin mutluluğunu, doğa 

sporlarının heyecanını, o zamana kadar kabuğunu kıramamıĢ bu Doğu Anadolu ilinin 

kalkınmasının gururunu bu dönemde yaĢar.  

26 Eylül 1999‟ da merkez Valiliği‟ ne atanır. Bu özellikle Erzincanlılarda Ģok 

etkisi yaratır. Çünkü merkez valiliği mülki idarede  “kızağa alınma” olarak 

nitelendirilmektedir. Recep YAZICIOĞLU “çok konuĢmuĢ ama hep doğru 

konuĢmuĢ” merkezde birilerini rahatsız etmiĢtir (Ataklı, Sabah 30 Eylül 1999). 

Merkez valiliği mülki idarede pasif görev olarak nitelendirildiği halde bu 

durum Recep YAZICIOĞLU için söz konusu değildir. O sürekli hep aktiftir. Belki 

yönettiği bir il yoktur ama ülkenin her köĢesi, her ili bir anda O‟ nun etki alanına 

girmiĢtir. Sürekli paneller ve konferanslara katılarak düĢüncelerini sivil toplum 

kuruluĢlarıyla ve kamuoyuyla paylaĢır. Üç buçuk yıl süren merkez valiliğinin daha 

birinci yılında Türkiye‟ nin üçte birini dolaĢmıĢtır. Merkez valiliği kendi deyimiyle 

eylemin bittiği ancak söylemin artarak devam ettiği bir dönem olmuĢtur (Erdoğan, 

2001, 133). 

30 Ocak 2003 tarihli valiler kararnamesi ile son görev yeri Denizli valiliğine 

atanır ve 20 ġubat 2003‟ te göreve baĢlar. Üç buçuk yıl süren merkez valiliğinden 

sonra Denizli valiliği, Recep YAZICIOĞLU için yepyeni bir heyecandır. Denizli 

özellikle tekstil sektörünün öncülüğünde ekonomik geliĢimini büyük oranda 

gerçekleĢtirmiĢtir. Recep YAZICIOĞLU, bu geliĢimin tek lokomotife bağlanmasının 

yetmeyeceği düĢüncesiyle ve yörenin turizm potansiyelini yeterince kullanmadığını 

görerek sağlık ve doğa turizmini öne çıkaran projeler üzerinde özellikle durur. Her 

görev yaptığı ilin çehresini değiĢtirdiği gibi Denizli‟ nin de gerek çevre illerle 
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gerekse il içerindeki ulaĢım sıkıntısını, kentleĢme ve imar konusundaki problemlerini 

çözmek için planlar yapmaya baĢlar.  

02 Eylül 2003 Salı günü hem sağlık muayenesi hem de ilinin bazı iĢleri için 

karayoluyla Ankara‟ ya giderken otomobilinin kaza yapması sonucu ağır yaralanır, 

yaĢam destek ünitesine bağlı olarak yaĢatılmaya çalıĢılır, ancak çabalar sonuç vermez 

ve 08 Eylül 2003‟ te Ankara Ġbn-i Sina Hastanesinde hayatını kaybeder. 

Cenazesi 09 Eylül 2003‟ te Ankara‟ da yapılan devlet töreninin ardından 

Aydın-Söke‟ ye getirilir. Recep YAZICIOĞLU, Söke‟ de, 10 Eylül 2003 ÇarĢamba 

günü yaklaĢık otuz bin kiĢinin katıldığı cenaze töreniyle babası Mustafa 

YAZICIOĞLU‟ nun yanına defnedilir (http://www.haberekspres.com.tr). 

 

 

2.2. Recep YAZICIOĞLU’ nun KiĢiliği 

Recep YAZICIOĞLU hayatının her aĢamasında bir yere bağlı kalmayan, 

insanını, ülkesini ve devletini en ince detayına kadar tanımaya, gördüğü eksiklik ve 

aksaklıkları düzeltmeye çalıĢan ve bu çabaları içindeki insan sevgisiyle besleyen ve 

destekleyen bir insanın ruh halinin yansımaları görülmektedir. 

Hayatı boyunca insana insan gibi yaklaĢmıĢtır. Bu yaklaĢımının en güzel 

sonuçlarını bekli de 12 Eylül döneminde yaptığı Çorum-Alaca kaymakamlığı 

sırasında almıĢtır. Ġlçede yaĢanan Alevi-Sünni gerginliğine, taraf tutmadan ve 

yatıĢtırıcı bir Ģekilde yaklaĢır ve doğabilecek büyük olaylar kansız bir biçimde 

atlatılır. Sonrasında bu yaklaĢımı bir hayat felsefesi yapar ve ilk kez Alaca 

kaymakamlığı sırasında makam odasının kapısına “ kapıyı vurmadan girin” Ģeklinde 

yazı asar. Bu uygulamayı gittiği her yerde devam ettirir ve halka yakın olmak için 

her fırsatı değerlendirmeye çalıĢır ( Pabuçcu, 2005, 24). 

Recep YAZICIOĞLU kendisini Ģu Ģekilde tanımlar (Alp, AkĢam 3 Mart 

2003). 

 

“Demokratım desem çok iddalı bir laf olur, ama ben demokrat 

olmaya çalıĢan, her türlü fikre zikre açık, peĢinen reddetmeyen, 

farklılıkları zenginlik kabul eden, kendi düĢüncesini baĢkasına 

http://www.haberekspres.com.tr/
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dayatmayan, siyah-beyaz düĢünmemeye çalıĢan herkese de bu tavsiye 

eden, mutlak doğruları sorgulayan bir birey.” 

 

Mustafa Sait YAZICIOĞLU, ağabeyi Recep YAZICIOĞLU‟ nun kiĢisel 

özellikleri arasında özellikle dürüstlüğüne vurgu yaparak çok azimli ve mücadeleci 

bir yapıya sahip olduğunu belirtir. Ondaki bu azim ve kararlılığın kaynağı konusunda 

ise: 

 

“Tabi Karadeniz insanının genelde farklı bir aktivitesi 

olduğunu biliyoruz. Coğrafi konumu ve insanların yetiĢme tarzı ile 

ilgili olduğu bilimsel bir gerçek. ġartları zor, hepinizin bildiği gibi bu 

zor Ģartlar içinde de mücadele gücü yüksek azimli insanlar çıkıyor. 

Dolayısıyla bizim insanımızın mücadeleci gücünün yansımasıdır bu… 

O bölgede yetiĢen pek çok değerli insanlarımız var. Gerek bürokrasi 

de gerek siyasette. Hepsi ülkeye hizmet için ellerinden gelen gayreti 

gösteriyorlar”.  

 

Sözleriyle Recep YAZICIOĞLU‟ nun mücadeleci kiĢiliğinin oluĢmasında 

doğduğu topraklarında etkisinin olduğunu belirtir. 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun kiĢilik geliĢiminde babasının etkisinin ne ölçüde 

olduğu konusunda Eren Ģunları söyler (Eren, 2003): 

 

“ …Sistem eleĢtirilerinin nedeni değerlendirildiğinde 

YAZICIOĞLU‟ nun babasının iliĢkilerine bakmak gerekir. Babasının 

Milas Müftüsü olduğunu öğreniyoruz. Gururlu, ciddi yürüyen, ütülü 

elbisesi bozulur diye oturmayan ilginç bir insandı. Ġhtilaldan önce ve 

sonra kaymakam ile yaĢadığı olaylar dizisi var. Ġhtilaldan sonra ise 

Galip adındaki bir öğretmeni dövüyor kaypak davrandığı için. Bu olay 

yüzünden baba görevden alınıyor ve 3,5 yıl üçte bir maaĢla çalıĢıyor. 

Yine söylemleri içinde bize hep vur, as, kes, defterini dür diye telkinde 

bulunurdu”.  

Yanındaki kiĢilere ve arkadaĢlarına bile sert davranan bir 

baba acaba çocuklarına nasıl davranmıĢtı. Ama genel olarak 
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anladığım önemli nokta Ģu: Sayın Recep YAZICIOĞLU babasının 

kendisine söylediği Ģekilde davranmadı. Babası gibi giyim kuĢamına 

özen göstermedi. Halktan biri olarak halk için çalıĢmaya devam etti. 

Zaten kaymakam olduğunda kariyer olarak babasını geçmiĢ oluyordu. 

Daha sonra valilik yaptığı dönemlerde ise spor ve değiĢik sporlara 

ilgisi ile tanındı”.  

 

Eren‟ inde belirttiği gibi Recep YAZICIOĞLU, yaĢamında gerek kılık 

kıyafetiyle gerekse hareketleriyle gösteriĢten uzak olmayı ve tasarrufu ilke edinmiĢ, 

son derece mütevazı bir görüntü çizmiĢtir. Bu konuda baĢka bir söyleĢide Recep 

YAZICIOĞLU (Alp, AkĢam, 05.09.2003): 

 

“ Ben valiyim, padiĢah ya da kral değilim, halktan biriyim. 

Makam aracı, iki üç araçlık eskortlar, bana göre olan Ģeyler değil… 

Saltanat, debdebe, ulaĢılmaz, eriĢilmez, karıĢılmaz, görüĢülmez 

anlayıĢlar, kompleksli insanların yaptıklarıdır. Komplekslerinin 

tatmininden öteye gitmeyen çağdıĢı uygulamalardır. Onların uzağında 

olmaya her geçen gün sadeliği yakalamaya, kapıları açmaya 

çalıĢıyorum”.  

 

Sözleriyle kendisi için görünüĢün öneminin bulunmadığını daha çok 

meselelerin içeriyle ilgilenmenin önemli olduğunu vurgulamıĢtır.   

Fevzi Sarıçiçek‟ in 9 Eylül 2003 tarihli Özsöz Gazetesinde “ Deri Montlu 

Vali” baĢlıklı yazısı Vali Recep YAZICIOĞLU‟ nun halktan biri ve gösteriĢten uzak, 

kılık kıyafete önem vermediğini ortaya koyduğu valinin sözleriyle kaleme aldığı 

ilginç bir yazıdır. Sarıçiçek‟ in aktardığına göre: 

 

“Ġnsanımız devlet adamı, hele hele de vali…. Dediklerinde 

siyah ceketli, siyah pantolonlu, siyah kravatlı, karalara bürünmüĢ, 

korkulan heybetli bir devle karĢılaĢacakmıĢ gibi bakardı. Öyle 

düĢünürdü çünkü. Öyle tanıtılmıĢtı devlet de devlet adamı da.  Beni 

deri montlu, kravatsız, korumasız, sokaktaki adamdan farksız 

karĢısında görenler, ilkin vali olduğuma inanmak istemez. Sonrada 
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ĢaĢkınlıklarını ifade ederlerdi. Ağrı-Hamur Kaymakamlığına 

atandığımda, kaymakamlık lojmanına soba almak içi girdiğim 

dükkânda satıcıyı kaymakam olduğuma inandıramayınca senetle soba 

almıĢtı”(Sarıçiçek, Özsöz Gazetesi, 9 Eylül 2003). 

 

Recep YAZICIOĞLU, hayatı boyunca hemen her fırsatta sürekli eleĢtirdiği 

devletteki bürokrasi hastalığını ilk teĢhis ettiği zamanlar mülki idareye girdiği ilk 

yıllardaki Aydın Maiyet Memurluğu dönemine rastlamıĢtır. Çünkü Aydın Vali 

Yardımcısı Necati Özdemir‟ in kendisini resmi yazıların ilgili yerlere gönderilmesi 

iĢiyle görevlendirmesinin tüm bu yazıĢmaların gerekli olup olmaması konusunda 

fikir sahibi olmasına ve bu teĢhisi yapmasına imkân tanımıĢtır (Pabuççu, 2005, 17).  

Recep YAZICIOĞLU‟ nun onu tanıyanlar tarafından ifade edilen 

özelliklerinden biride çok esprili, neĢeli ve insan sevgisiyle dolu olmasıdır.  

Her fırsatta halkın bilinçlenmesini ve katılımını teĢvik etmesi, yönetim 

sistemini eleĢtirmesi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini savunması, bürokrasiye 

savaĢ açması onu bir takım gerçekleri görmekten uzak olanların gözünde devlet 

karĢıtıymıĢ gibi göstermiĢtir. Aksine Recep YAZICIOĞLU, devletin var olması ve 

korunması gerektiğini ancak devletin halkın gözünde anlam ifade etmesi ve 

değerinin arttırılmasının mevcut sistemle sağlanamayacağını belirtmiĢtir. Bunu 

sağlamanın yolunun sistemin yeniden yapılandırılması üniter yapı zedelenmeden 

süreçlere halkın ve yerel mekanizmalarında dâhil edilerek “ yerinden yönetilen, 

uzaktan hükmedilen” bir yönetim yapısına geçilmesi olacağını vurgulamıĢtır 

(Yazıcıoğlu, 2000, 27).  

Görevi boyunca halkla içice olarak devletin vatandaĢına olan güvensizliğini, 

her yatırım projede halkın katılımını sağlayarak da vatandaĢın her Ģeyi devletten 

bekleme alıĢkanlığını yıkmaya çalıĢan bir mülki idare amiri olmuĢtur.  

  

 

2.3. Recep YAZICIOĞLU’ nun Mülki Ġdare’ deki Yeri 

Recep YAZICIOĞLU, Mülki Ġdare Sistemi‟ de kendisini Ģu Ģekilde ifade 

eder: 
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“demokratım desem çok iddalı bir laf olur, ama ben demokrat 

olmaya çalıĢan, her türlü fikre zikre açık, peĢinen reddetmeyen, 

farklılıkları zenginlik kabul eden, kendi düĢüncesini baĢkasına 

dayatmayan, siyah-beyaz düĢünmemeye çalıĢan herkese de bu tavsiye 

eden, mutlak doğruları sorgulayan bir bireyim.” 

 

Bu sözleriyle Recep YAZICIOĞLU, toplumun öteden beri görmeye alıĢtığı 

geleneksel mülki idare amiri görünümünden çok farklı bir portre çizmektedir. 

Çünkü mülki idare sisteminin geleneksel otoriter merkeziyetçisi yapısı 

çoğunlukla bu yapıya uygun idareciler yetiĢtirmiĢ, bu idarecilerde, merkezin 

temsilcisi sıfatıyla halkın bir Ģey yapmasına izin ve söz hakkı vermeyen, her Ģeyi 

halk adına yapmayı kendine görev sayan ama bunu da layıkıyla yapamayan bir 

sistemin uzantıları olmuĢlardır. Recep YAZICIOĞLU‟ nun sisteme uymayan ve her 

fırsatta baĢarılı sonuçlarla sistemin yanlıĢlığını ve yetersizliğini haykıran yönetim 

tarzı ve uygulamaları kamuoyunda ve mülki idare sisteminde dikkati çeken bir olgu 

olmuĢtur.  

Yener Süsoy‟ un (2003) Hürriyet gazetesinde ki yazısında Recep 

YAZICIOĞLU kendisini; 

 

“… Ben Mercedes‟ e binen, havalı cıvalı, elli yıl öncesinin 

ceberut anlayıĢının, hikmeti kendinden menkul, eriĢilmez büyük adam 

havalarında yönetici hiç olmadım. 

Kaymakamken kapıma vurmadan giriniz diye yazmıĢtım, 

burada valiyim ve beni görmek isteyen vatandaĢ odama destursuz 

girer., ben halkın indeyim daima, hiçbir zaman kompleksli biri 

olmadım. Bu görevler gelip geçicidir, insanlara tepeden bakmanın bir 

anlamı yok. Batı da baĢbakan bisiklete binip iĢine gidiyor, bizde ise 

makam sahipleri bina olaraktan mekân olarakta saraylarda 

oturuyorlar. Benim gibi yüksek sesle düĢünen bir adamı birinci mevki 

illere getirmezler. Anadolu‟da böyle idare ederler” 

 

Gerek son yıllarda modern kamu yönetimi anlayıĢına hâkim olan gerekse 

Türkiye‟ nin 1987 yılında bazı maddelerine çekince koyarak imzaladığı Avrupa 
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Yerel Yönetimler Özerklik ġartı‟nda yer alan yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, 

halk katılımının sağlanması, hizmetlerin halka en yakın birimlerce yerine getirilmesi 

gibi ilkelere yönetim kademelerimizde bugün bile bir direnç gösterilmiĢtir. Fakat 

Recep YAZICIOĞLU bu ilkeleri en ileri ve çağdaĢ biçimde daha 1984 yılında Tokat 

valiliği zamanında uygulamaya çalıĢmıĢtır. Nitekim Soysal, Recep YAZICIOĞLU‟ 

nun Tokat‟ ta ki uygulamalarının bugüne kadar yerel yönetimlerin en hantal ve iĢe 

yaramaz bir parçası olarak nitelendirilen Ġl Özel Ġdarelerinin bir demokrasi okulu 

olarak nasıl canlandırılabileceği sorusuna yanıt olarak diğer illere ve mülki idare 

amirlerine örnek teĢkil edebileceğine dikkati çekmiĢtir (Soysal, 1985‟ ten aktaran; 

Erdumlu 1989,33). 

 Recep YAZICIOĞLU, mülki idare amirlerinin hizmetin taĢradaki temsilcisi 

konumunda olmalarına rağmen planlı ve etkili hizmet veremediği bir sistemde acil 

tamamlanması gereken bir takım yatırımlarda ihale sistemi, program bütçe 

uygulamaları gibi hizmeti geciktiren bürokratik iĢlemler yerine sistemi zorlayarak 

torba bütçe, emanet yönetim, yerel kaynakların devreye sokulması gibi yöntemler 

uygulamıĢtır. Bu yöntemler sayesinde birçok yatırım ve projeyi merkezi yönetim, 

yerel yönetim ve halk üçlüsünün uyum içerinde yer aldığı daha ucuza ve daha kısa 

zamanda gerçekleĢtirerek dikkatleri üzerine çekmiĢtir. Nitekim kamu hizmetlerinde 

etkinlik anlayıĢının yerleĢmesi açısından önemli olan bu çalıĢmalar DTP‟ nin 1987 

yılı programında diğer illere de uygulanabilecek bir model olarak gösterilmiĢtir 

(Yazıcıoğlu, 2000, 77).  

 

2.4. Recep YAZICIOĞLU’ nun Mesleki GeçmiĢi 

Bu bölümde Recep YAZICIOĞLU‟ nun kaymakamlık görevinde bulunduğu 

ilçeler ve valilik görevinde bulunduğu iller ve uygulamaları ele alınmıĢtır. Öncelikle 

kaymakamlık görevinde bulunduğu ilçeler ele alınmıĢtır: 

 

 

2.4.1. Recep YAZICIOĞLU’ nun Kaymakamlık Görevinde Bulunduğu 

Ġlçeler ve Uygulamaları 

Recep YAZICIOĞLU 1968 yılında Aydın, 1969 yılında Artvin – Ardanuç ve 

aynı yıl içinde Çorum- Sungurlu Maiyet Memurluğu görevlerinde bulunmuĢtur. 
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Kaymakam vekilliği görevlerinde bilgi ve tecrübesi arttıktan sonra, Ankara‟ ya 

kaymakamlık kursuna çağrılır. Bu sırada ülkede çıkan olaylara karĢı önlem almak 

niyetiyle, Silahlı Kuvvetler hükümete bir muhtıra verir. 

Komutanların bu muhtırası sonucu, dönemin baĢbakanı Süleyman Demirel 

istifa ederek, Nihat Erin Hükümeti kurulur. 

BaĢarıyla tamamladığı kaymakamlık kursunun ardından 1971 yılında ilk 

görev yeri olan Rize-Kalkandere‟ ye atanır. 1984 yılında Tokat Valiliğine atanıncaya 

kadar geçen sürede sırasıyla Adana-Bahçe, Ağrı-Hamur, Çanakkale-Ayvacık, Hatay-

Kırıkhan, Çorum-Alaca, ve Bolu-Akçakoca kaymakamlıkları görevinde bulunur. 

 

2.4.1.1. Rize – Kalkandere Kaymakamlığı 

1971 yılında Rize‟ nin Kalkandere ilçesine kaymakam olarak atanır. Bu onun 

ilk kaymakamlık deneyimidir. Doğduğu yerlere biraz daha yaklaĢmıĢ, oraların 

havasına olan özlemini gidermeye baĢlamıĢtır. 

Kalkandere‟ nin eski ismi, Karadere, Kanlıdere… 

“…Recep Bey Kalkandere‟ ye gelmeden bir yol açılmıĢ. Yol bir 

yere gelmiĢ ve tıkanmıĢ. Halk yolun açılmasına tarlalarından 

geçmesine müsaade etmiyor. Bir yıldır yol kapalı. Günlerden Cuma… 

Kaymakamlığa gidiyor, köy hizmetleri müdürünü çağırıyor. Ondan bir 

dozer ve cesaretli bir operatör istiyor. Müdür ne yapacağını soruyor: 

- Kapalı bir yol var onu açacağız, diyor. 

Her Ģey tam teĢkilat tamamlanıyor. Tahrirat memurundan 

aldığı, evdeki 14‟ lük silahını da yanına alıyor. Mermiyi namluya 

sürüyor. Dozerin kenarına oturup, Ģoföre: 

- Alnına silah dayasalar, devam edeceksin, gözünü 

kırpma biz bu yolu açacağız diyor. 

Yolun açılacağı yere gidiyorlar, dozerin kenarında oturur 

vaziyette iĢaret veriyor. Bir taraftan ağaçlar, tarladaki mısırlar 

kesilmeye baĢlanıyor. Dozer yola devam ederken, tarla sahipleriyle ve 

mani olanlarla münakaĢa ediyor. Halk bağırmaya baĢlıyor: 

- Arazimiz gasp ediliyor! 

- Açamazsın, giremezsin, burası benim yerimdir! 
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Kavga sürerken bir yandan da dozer yolu açıyor… Yol 

açılıyor, üstelik geniĢletiliyor. ĠĢ bittikten sonra eve gelip tabancayı 

yatağın üzerine atar ve eĢine: 

-Kullanamayacağım Ģeyi ben niye taĢıyorum ki deyip bi daha 

silah taĢımamıĢtır (Özsoy „ dan aktaran; Pabuçcu,2005, 18). 

 

2.4.1.2. Adana - Bahçe Kaymakamlığı 

1973 yılında, Adana – Bahçe kaymakamlığına, sürgün gibi bir tayinle gider.  

“ Hiçbir zaman el etek öpmedik; ayak bacak yalamadık… Bizim baĢımız dik, 

görev yaptık. Mükâfat olarak beni Adana – Bahçe‟ ye sürdüler…” 

Çukurova‟ yı Doğuya bağlayan Gâvur Dağı Geçidi üzerindeki Bahçe 

ilçesinde; halkın geçim kaynağı ayçiçeği, tahıl, mısır. Yerfıstığı, sebze ve 

meyvecilik… 

Sulama birliğinde her yıl seçimler yapılır, seçimlerin itirazları baĢlar. Araya, 

bakanlar milletvekilleri girer. Bu yıllar da politikacılarla, kaymakamlık 

çatıĢmalarının içinde kalır. Kanunla belirtilen amirler yerine fiilen milletvekilleri ve 

iktidar partisi temsilcilerinin hegemonya kurma çabasıyla karĢılaĢır. Politikacılarla 

uzlaĢamaz. “Kuvvetler ayrılığı ortadan kalkmıĢ, asli görevi yasama olan parlamenter, 

fiilen yönetime el koymuĢtur. Milletvekillerinin tayin terfi ve iĢ takibinden kurtulup, 

yasama görevine zaman ayırması mümkün olamamaktadır. Aksi tavır halk tarafından 

dıĢlanma sebebidir. 

Sulama birliğinin seçimlerine dair, valiliğe tüzük değiĢikliği önerir. Valilik 

onar. Bu olaylar da ortadan kalkar. Bahçe‟ de çok eksik olan çevre sağlığı ve 

temizlik üzerinde sıkı önlemler alır, kontroller yapar. 

Toprak ağaları, Ceyhan nehrinin seviye değiĢtirmesinden ötürü oluĢan 

yüzlerce dönümlük araziyi kullanmaya baĢlar. Bu konudaki mevcut kanun kağıt 

üzerinde kalmakta, haksız kullanımı men edememektedir. Tek çare kaymakamın 

olaya müdahale etmesidir. Jandarmayla birlikte müdahale eder. Dönemin iktidar 

partisinin ilçe baĢkanı, kendisini eleĢtirerek toprak ağasını savununca, ona: 

Hazine arazisini gasp eden adamın yanında yer alıyorsun, ağanın değil, 

köylünün yanında ol der. Öte yandan kendisine kanunsuz olarak iĢ takibi yapılması 

konusunda vilayetten emir verilir. Artık bu tür olaylardan sıkılmıĢtır  
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ĠçiĢleri Bakanlığına dilekçe vererek, bu çeĢit tutum ve davranıĢlar içinde 

çalıĢamayacağını belirterek, acilen ġark vilayetlerinden birine tayinini ister.  

Vatani görevini yapmak üzere askere gider. Isparta 50. Piyade Alayına yedek 

subay eğitimi alır. Isparta, onun için politik ve siyasi kavgaların arasından bir 

kurtulma yeri olmuĢ, kafasını dinlemesine yardım etmiĢtir (Pabuçcu, 2005, 20).  

 

2.4.1.3. Ağrı – Hamur Kaymakamlığı 

1975 yılı kasım ayı ortalarında Ağrı‟ nın Hamur kaymakamlığına atanır. 

Hamur o zamanlar 2257‟ si merkezde olmak üzere, toplam 20 bin nüfuslu bir yerdir. 

Halkın elinde hayvancılıktan baĢka bir Ģey gelmez. Görkemli resmi binalar boldur. 

Kötü iklim Ģartlarında yokluğun yoksulluğun hamur gibi yoğurduğu ilçede insanlar 

gencecik ateĢ gibi bir kaymakamla tanıĢırlar. Kaymakam, ilçeye geldiğinde halkın 

fazla önemsemediği, ülfet ettiği bir konuyla karĢı karĢıya gelir. Ġlçede, resmi daireler 

dıĢında hiçbir evde tuvalet yoktur. Hemen Hamur‟ da 100 tane tuvalet yapılır. 

Hamur‟ da tuvaletlerden sonra, daha pek çok önemli yatırım da 

gerçekleĢtirilir. Bunlardan en önemlisi sosyal konutlardır. Yaptırılması planlanan 

konutların, fiyatlarının ucuz olduğu gerekçesi ile inĢaatları hiçbir müteahhit almak 

istemez. 

Fakat o çaresizliğe boyun eğmez, gerekeni bir an önce yapmak için harekete 

geçer. Kaymakamlıkta hiç kimseyi bırakmamak kaydıyla herkes sosyal konutların 

yapılacağı alana giderler. Kaymakam ve 150 memuru ellerine birer kazma alarak 

temel kazarlar  (Pabuçcu, 2005, 22). 

 

 

2.4.1.4. Çanakkale – Ayvacık Kaymakamlığı 

Hamur‟ dan ayrılıp, yeni  bir yolculuğa çıkmıĢtır. Bu kez Çanakkale‟ nin 

Ayvacık ilçesine tayini çıkar. Bilimsel vali dediği üniversite de doktora yapmıĢ bir 

vali, Mustafa Gönül‟ le pek yıldızları barıĢmaz. Ağrı‟ da ki olayların tersini 

Çanakkale‟ de yaĢar. Köylerden birinde kurallara uymadığı gerekçesiyle ve bazı terör 

eylemleriyle bağlantılı görerek kapattığı bir kahvehaneyi vali açtırmak ister. Bu 

olaydan sonra buralardan da soğumuĢtur. Tayini Kırıkhan‟ a çıkar ( Feyzioğlu, 2003, 

45). 
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2.4.1.5. Hatay – Kırıkhan 

Ülkenin en zorlu dönemleridir. Her yer savaĢ yeri haline dönmüĢtür adeta. 

Ġnsanlardan çok, silahlar konuĢmaktadır. Düğünlerde atılan silahların haddi hesabı 

yoktur. Ġlçede okullar dağılırken gösteriler yapılır, silahlar çekilir. Gösteri yapanları 

toplayıp, onlara bir daha gösteri yapmamaları hususunda gözdağı verir. Dört ay süren 

Kırıkhan kaymakamlığından sonra bu kez Orta Anadolu‟ ya doğru yola koyulur 

(Feyzioğlu, 2003, 48). 

 

2.4.1.6. Çorum – Alaca Kaymakamlığı 

Alevi – Sünni ayrımcılığının yapıldığı, halkın birbiriyle bu yüzden düĢman 

olduğu bir ilçeye gelmiĢtir. 99 köyden yarısı alevi, yarısı Sünni diye ayrılmıĢtır. 

Ġlçede sık sık yürüyüĢler yapılmaktadır. Ama Recep YAZICIOĞLU bu ayrımcılığı 

ortadan kaldırmak için epey çaba sarf etmiĢtir.  

Ġlk olarak ilçede izinsiz yürüyüĢleri engellemeye çalıĢmıĢtır. Liselerin 

dağılma saatinde çıkan gösteriye jandarma müdahale eder. Kalabalık dağılır. Ancak 

Alaca‟ da olaylar dinmez. ġehir meydanında öldürülmek istenen kiĢiler, yakılan 

araba ve dükkânlar… 

Olayları rapor eder, 12 Eylülden sonra Devlet Güvenlik Mahkemelerine iletir. 

Alaca‟ da ki gergin havayı, kan dökülmeden atlatabilmek için olaylara tarafsız bir 

biçimde yaklaĢır. Bu Ģekilde büyüme eğilimindeki olaylar, kansız bir Ģekilde atlatılır. 

ġayet kaymakam taraf olsaydı, Çorum‟ da ki olaylardan daha kanlıları vuku 

bulabilirdi.  

Burada büyük tecrübeler edinir. Hayatında insana insan gibi yaklaĢmanın 

güzel sonuçlarını belki de en çok burada alır. Daha sonra bu yaklaĢımı bir hayat 

felsefesi yapar. Hiçbir ayrım görmek ve gözetmeksizin insanın yalnız insan olarak 

sever, öylede yaklaĢır. Bu güzel hasletinin karĢılığını hem o günlerde, hem de 

hayatının tüm safhalarında manen alır. Bu amaca yönelik olarak kafasında çeĢitli 

projeler geliĢtirir. Ġnsanların arasına her zamankinden daha çok girmek, onlarla içice 

olmak için vesileler arar ve bulur. 

Ġlk Alaca Kaymakamı iken makam odasının kapısına “ Kapıyı vurmadan 

girin “ Ģeklinde yazı asar.  
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Halk da ilk kez böyle bir Ģeyle karĢılaĢtığı için “Kapının boyalı olduğunu” 

sanır. Birkaç gün sonra, yazının hala durduğunu görünce de “herhalde kapı 

bozulmasın, eskimesin” diye kaymakam bey böyle bir Ģeye teĢebbüs etmiĢ, Ģeklinde 

düĢünür herkes. 

Bunların hiçbirinin gerçek olmadığını anlamaları uzun sürmez. Kaymakamın 

niyeti sonradan belli olur. Lakin artık çok geç kalınmıĢ, kaymakamında, gitme vakti 

gelmiĢtir. 

Tayini çıkıp Alaca‟ dan ayrılacağı zaman halk “Alaca‟ dan gitme, Bizi 

bırakıp nereye gidiyorsun?” Ģeklinde pankartlar açar.  

Gittiği yerde insanlara çok yakın olur. Onlara sıcak ve samimi yaklaĢır. 

Ġktidar hesapları yapmadan, almadan vericidir (Pabuçcu, 2005,24). 

 

2.4.1.7. Bolu – Akçakoca Kaymakamlığı 

Akçakoca kaymakamlığı‟ na atanır. Ġlçe kahvehane cennetidir adeta. Her 

adım baĢında bulunan kahvehanelere el atmak ihtiyacı hisseder. Bataklığı 

kurutmanın çaresi bir taĢ koymaktır felsefesi ile kahvehaneleri kıraahathaneye 

dönüĢtürmek için bir seferberlik baĢlatır. 

Gelir gelmez ilçedeki bütün kahvehanelerin ruhsatını toplatır. Bunlara 

düzenleme için biraz süre verir. Kahvehanelerin; kıraathaneye dönüĢtürülmesi için 

belli Ģartlar ileri sürer. ġartlar yerine getirilmeyince ek süre verir. Bunu yerine 

getiren birkaç kıraathane dıĢındaki kahvehaneler kapatılır. Ġnsanlar ve özellikle 

kahvehane sahipleri telaĢa kapılırlar. Herkes evindeki ocağındaki kitapları bir bir 

kahvehanelere taĢımaya baĢlar. Artık kahvehaneler birer okuma salonu yani 

kıraathane haline gelmiĢtir.  

Akçakoca‟ nın çehresi değiĢir. Kıraathanelerde kitap okuyan insanların 

yüzleri gülmeye, huyları ve hareketleri değiĢmeye baĢlar. Yıllardır burada kol gezen 

kaçakçılığın da önü kesilir. Bu arada kaymakam da otuzlu yaĢlarının ortalarına 

gelmiĢ, yaptığı iĢlerden büyük tecrübeler kazanmıĢtır. ( Pabuçcu, 2005, 26).  
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2.4.2. Recep YAZICIOĞLU’ nun Valilik Görevinde Bulunduğu Ġller ve 

Uygulamaları 

Kaymakamlık stajı dâhil 16 yıl kaymakam olarak görev yapan Recep 

YAZICIOĞLU‟ nun yaptığı hizmetler ve uygulamaları Ankara‟ nın dikkatini çeker 

ve 14 Mayıs 1984‟ te Tokat‟ a vali olarak tayin edilir. Tokat Valiliği‟ ne atandığında 

otuz altı yaĢındadır ve Türkiye‟ nin en genç valisi sıfatına sahiptir.  

Yıllar sonra Hasan Celal Güzel (Güzel, 2003), Recep YAZICIOĞLU‟ nun 

Tokat Valiliği‟ ne getirilmesi ile ilgili olarak Dünden Bugüne Tercüman gazetesinde 

Ģunları yazar: 

 

“ Akçakoca ve öncesinde yaptığı hizmetler Ankara‟da 

duyulmuĢ, hükümetin dikkatini çekmiĢtir. Hakkında söylenilenler 

BaĢbakana kadar ulaĢır.  

…1984 ilkbaharında, valiler kararnamesi hazırlanırken 

merhum Özal, BaĢbakanlık MüsteĢarı olarak beni yetkili kılmıĢtı. 

Kabineden arkadaĢlar ile aynı kaymakamlık kursunda bulunan 

Akçakoca Kaymakamı Recep YAZICIOĞLU‟ nu, gıyaben tanıyor ve 

çalıĢmalarını takdirle izliyorduk. 

Kendisinden Özal‟ a bahsederken „tam sizin istediğiniz gibi bir 

idareci‟ dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Özal „Akçakoca‟ ya git, 

yaptıklarını gör de ona göre karar verelim‟ dedi. 

Akçakoca ziyaretimi, YAZICIOĞLU kendine mahsus sempatik 

üslubu ile anlatırdı. 

-Ġçimden görücüye çıkıyorsun, dedim.  

Ankara‟ ya döndüğümde BaĢbakana YAZICIOĞLU‟ nun 

hizmetlerini heyecanla anlattım. 

Özal‟ ın direktifiyle valiler kararnamesine alınan Recep 

YAZICIOĞLU, CumhurbaĢkanı Kenan Evren‟ in „yaĢı küçük‟ itirazı 

ile karĢılaĢtı. 

KöĢkle aramızdaki bu tartıĢma altı ay devam etti; sonunda 

Recep YAZICIOĞLU, 36 yaĢında Türkiye‟ nin en genç valisi olarak 

Tokat‟ a tayin edildi… 
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2.4.2.1. Tokat Valiliği 

Recep YAZICIOĞLU 14.05.1984 tarihinde Tokat Valiliğine atandığında 

Türkiye‟ nin en genç yaĢta valilik görevine atanmıĢ kiĢisidir ve yaĢı otuz altıdır. 

Tokat valiliği Recep YAZICIOĞLU için kaymakamlık yıllarında düĢündüğü plan ve 

projelerini hayata geçirme imkânına kavuĢacağı bir yer olmuĢtur.  

Bu plan ve projeler içerisinde en önemlisi daha sonraları “ Tokat Modeli” 

olarak adlandırılmıĢ olan halkın gönüllü katılımını sağlayarak devletin sınırlı 

kaynaklarını yerel kaynaklarla birleĢtirerek emanet yöntemiyle baĢta eğitim ve sağlık 

olmak üzere bütün sektörleri kapsayan hizmet verme biçimidir ( Yazıcıoğlu, 2000, 

74). Bu modelde ilgili bakanlıkların ödenekleri özel idarenin gelir kaynakları ile 

torba bütçe Ģeklinde bir araya getirilmiĢ, özel idare aracılığıyla malzemeler alınarak 

Ģehir merkezlerinde kaymakamların baĢkanlığında emanet komisyonlarına, köylerde 

de yine kaymakamlar aracılığıyla muhtarlara verilerek baĢta eğitim ve sağlık olmak 

üzere bütün sektörleri kapsayan pilot bir uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Erdumlu, Recep YAZICIOĞLU‟ nun Tokat‟ ta ki bu uygulamasına ilk 

dikkati çeken kiĢinin Mümtaz Soysal olduğunu belirtmiĢtir. Soysal yerel 

yönetimlerin en hantal ve iĢe yaramaz parçası olarak nitelendirilen il özel idarelerinin 

bir demokrasi okulu olarak Tokat‟ ta canlandırıldığını, merkezden yapıldığında çok 

pahalıya mal olabilecek iĢlerin enerjik bir vali öncülüğünde yerel düzeyde çok daha 

ucuza çıkabileceği örneğinin verildiğini belirtmektedir. Soysal ayrıca bu modelde 

özel idare bütçesinden yapılan katkılarla alınan malzemeye köylülerin kaymakamlar 

kanalıyla seferber edilip iĢçiliği üstlenmeleri, usta ve taĢeronlarla iĢlerin bitirilmesi 

gibi uygulamanın dikkat çeken noktaları üzerinde durmuĢtur (Soysal 1985‟ ten 

aktaran; Erdumlu, 1989, 33). 

Bu modelde dört yıl içinde ilgili bakanlık bütçelerinden transfer edilen 

ödenekler ve özel idarenin kendi imkânlarıyla 25.000 m
3 

kereste, 50.000 ton çimento, 

10.000 ton demir ve 20 milyon adet tuğla ve kiremit alınmıĢtır. Köylerde muhtarlar 

hane baĢına 20.000 – 25.000 TL arasında değiĢen salma ( gönüllü vergi ) toplamıĢ ve 

taĢeronların hak ediĢleri bununla ödenmiĢtir. Netice de, baĢta Milli Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanlığı olmak üzere genel bütçeden sağlanan 19 milyar TL‟ lik ödenek, 

600 köyden sağlanan tahmini 5 milyar TL‟ lik salma ve özel idarenin kaynakları ile 

toplam proje bedeli 25 milyar TL‟ ye ulaĢan 3000 derslik ve lojman, proje tutarı 2,5 
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milyar TL olan 3000 yatak kapasiteli öğrenci yurtları, 176 adet sağlık evi, her birinde 

öğretmen evleri bulunan iĢ hanları kompleksi gerçekleĢtirilmiĢtir ( Yazıcıoğlu, 2000, 

75). 

Recep YAZICIOĞLU bütün bu projelerin baĢlatılması ve tamamlanmasında 

hayati öneme sahip olan finansman ihtiyacının karĢılanması konusunda uyguladıkları 

torba bütçenin çok önemli bir yeri olduğunu ifade etmektedir.  

Nitekim YAZICIOĞLU Türkiye‟ de uygulanan bütçe sisteminin program 

bütçe olduğunu, her yatırımın ödeneğinin ayrı belirlendiğini ve ödenekler arası 

transferin ancak kanunla yapılabileceğini belirterek planladıkları yatırımın o yatırıma 

ait ödenek gelmeden baĢlatılamadığından söz ederek 1986 yılında 176 adet sağlık evi 

için istedikleri ödeneğin ancak yıl sonuna doğru geldiğini, bu ödeneğin beklenmesi 

halinde yatırımın gecikeceğini düĢünerek söz konusu yatırımı özel idarenin 

kaynakları ve Milli Eğitim Bakanlığı‟ nın gönderdiği ödenekleri kullanarak önceden 

baĢlattıklarını ve sağlık evi ödeneğinin gelmesiyle de alınan malzemelerin iade 

edildiğini dolayısıyla ödeneklerin birbirini takviye ettiğini belirtmektedir.  

YAZICIOĞLU, bu yöntemle ilin ihtiyaçlarını kendi karar organlarında 

belirleyip bu ihtiyaçlara ilin kendi kaynaklarını da ilave etmek suretiyle tahsis 

ettiklerini ve bu suretle program bütçedeki katılığı bir tarafa bırakıp bir torba bütçe 

Ģeklinde yatırımları mahalli planlama, ödenekleri programlar arasında birbirini 

destekler nitelikte kullanabilme imkânına kavuĢtuklarını söyler. Bu durumun Tokat‟ 

ta söz konusu baĢarıyı yakalamalarında etkisinin büyük olduğunu ifade etmektedir 

(Erdumlu, 1989, 104-105). 

Bu dönemde YAZICIOĞLU‟ nun ifadesiyle aktif rol, ilçe Ģantiye Ģefleri gibi 

çalıĢan kaymakamların olmuĢ, il “ destek hizmeti” sağlanmıĢtır. Bu suretle 

yatırımlarda müteahhit karı ortadan kaldırılmıĢ, toptan malzeme alımının 

avantajından istifade edilmiĢ, taĢeronların yaptığı ortalama yüzde yirmi beĢ 

kırımlarda ilave edildiğinde proje tutarına göre Ģehir merkezlerindeki yatırımlarda 

ortalama olarak %40, köylerde ise %75‟ lere varan tasarruflar sağlanmıĢtır. Eğitim ve 

sağlık baĢta olmak üzere değiĢik amaçlı sosyal tesisler, kamu binaları, emniyet, 

jandarma ve tarım kurumları için binalar, iĢ hanları ve benzeri irili ufaklı iki bine 

yakın bina emanet yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢtir (Yazıcıoğlu, 2000, 74). 

8 -11 Haziran 1987 tarihinde Tokat‟ ta düzenlenen “ Ġl Özel Ġdareleri BaĢta 

Olmak Üzere Mahalli Ġdareler ve Tolum Kalkınması Sempozyumu”‟ n da mahalli 
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idareler, il özel idareleri ve belediyeler, halkın yerel yönetimlere katılması gibi 

konular ele alınmıĢtır. Recep YAZICIOĞLU bu sempozyum da sunduğu tebliğde 

Tokat Ġli Özel Ġdare Uygulamalarıyla ilgili olarak son 60 yılda yapılan eğitim ve 

sağlık yatırımının daha fazlasını iki buçuk yıl gibi kısa bir sürede 

gerçekleĢtirdiklerini ifade etmiĢtir (Atalay, 1987‟ den aktaran; Yönden, 2006, 102). 

Tokat Özel Ġdare Uygulaması, kamu yönetimi genel çerçevesi inde onun bir 

uzantısı olan il özel idarelerinin üretken yapısına dikkat çekmesi açısından da 

önemlidir. Uygulamada görülen torba bütçe, emanet usulü, halk katkısı gibi 

unsurlarıyla yerinden yönetimci ( âdem-i merkeziyet), mahalli adem-i merkeziyetçi 

ve yetki geniĢliğinin sınırlarını geniĢletici özelliklere sahiptir. Öte yandan uygulama 

ülke yönetiminin genel karakteristiği olan merkeziyetçi ve bürokratik yapıyı da 

zorlamıĢtır (Erdumlu, 1989, 72). 

Recep YAZICIOĞLU döneminde Tokat‟ ta toplum kalkınmasını 

gerçekleĢtirme de tarımsal, kültürel ve turizm faaliyetleri kapsamında çeĢitli 

projelerin uygulandığını görmekteyiz. Nitekim bu dönemde tarımsal projeler olarak 

ipekböcekçiliği projesi, kavakçılık ve bağcılık projeleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Turizm ile ilgili olarak Tokat‟ ın 5000 yıllık tarihini ulusal ve uluslar arası 

alanda tanıtmak için geleneksel mimari ile iki sosyal tesis hizmete açılmıĢtır. ġehirde 

yapılan otellerle, turistik yatak kapasitesi arttırılmıĢtır.  

Kültürel faaliyetler ile ilgili olarak Tokat‟ ı tanıtacak kitap, broĢür, resim 

sergisi, sempozyum ve bilimsel toplantılar özel idarenin iĢtiraki ile kurulan dernek, 

vakıf ve Ģirketler aracılığıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Bunların yanı sıra Turhal, Niksar, Erbaa ve ReĢadiye ilçelerinde çok amaçlı 

kültür merkezi ve tiyatro binaları projelendirilmiĢtir (Yazıcıoğlu, 2000, 81-82). 

Recep YAZICIOĞLU, Tokat‟ ta ekonomik sorunların yanında sosyal 

sorunlarla da ilgilenmektedir. Bir gün kılık değiĢtirerek, eski bir motosiklet ile baĢka 

bir gün ise traktör ile Ģehre girer ve kendisinden rüĢvet isteyen polisleri suçüstü 

yaparak gerekli cezayı verir. Sağlığa zararlı maddelere adeta savaĢ açar. 

Kahvehanelere gazete alınmasını ve kitaplık oluĢturulmasını ister. Buralarda kumar 

oynanmasını yasaklar, içkili yerlerin faaliyetlerine çeki düzen vermelerini ister. Bu 

yüzden adı ilk olarak Tokat‟ ta “IV. MURAT” olarak anılmaya baĢlanır ( Pabuçcu, 

2005, 36-40). 
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Tokat‟ da gerçekleĢtirdiği uygulamalar ilin çehresini değiĢtirmiĢ bu değiĢim 

Ankara‟ nın dikkatini çekmiĢtir. 31.07.1989‟ da Aydın Valiliği‟ ne atanır. 

 

2.4.2.2. Aydın Valiliği 

14 Ağustos 1989‟ da Aydın‟ da göreve baĢlayan Recep YAZICIOĞLU‟ na 

ilk uyarı devrin BaĢbakanı Turgut Özal‟ dan gelir: 

“Eski ilinle yeni ilini birbirine karıĢtırma. Orada Üstsüzler var!...” 

YAZICIOĞLU bu uyarıyı pek anlayamaz. Çünkü Sökeli ve deniz tutkunu 

olduğu için plajlara hiç yabancı değildi. Aydın‟ da YAZICIOĞLU için gerçekten bir 

tehlike vardır. Ama Özal bu tehlikenin adını bilerek ya da bilmeyerek yanlıĢ 

koymuĢtur ( Feyzioğlu, 1999). 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun Aydın Valiliği dönemi diğer valilik görevlerine 

göre daha sıkıntılı geçmiĢtir. Bir kıyaslama yapıldığında Aydın eğitim, sağlık, sosyo 

- kültürel geliĢim, kültürel ve ekonomik faaliyetler ile turizm gelirleri bakımından 

Tokat‟ a göre daha iyi bir durumdadır. Dolayısıyla dıĢarıdan bakıldığında Recep 

YAZICIOĞLU‟ nun meselelerini nispeten halletmiĢ bir batı ilinde valilik görevini 

daha kolay yapacağı ve halledilmesi zor meselelerle uğraĢmasına gerek olmadığı 

düĢünülebilir. Ancak Recep YAZICIOĞLU‟ nu Aydın‟ da sıkıntıya sokan hadiseler 

toplum kalkınması projeleri ya da yatırım ihtiyaçlarının karĢılanması gibi konular 

değil siyasetçilerin öteden beri Aydın‟ da süregelen hâkimiyetidir.  

Vali Ünal Özgödek‟ in ölümüyle boĢalan Aydın Valiliği için iktidar partisine 

mensup milletvekilleri BaĢbakan‟ a giderek Aydın‟ a daha serbest hareket edip 

istediklerini yaptırabilecekleri “ zayıf bir vali” nin atanmasını talep ederler.  

Ancak karĢılarında sözünü hiç sakınmayan, dirayetli, yüksek düzeyde politika 

yapan, kimden gelirse gelsin devletin ve halkın menfaatine olmayan isteklere ve 

siyasi baskılara boyun eğmeyen bir vali bulurlar (Pabuçcu, 2005, 55). 

Recep YAZICIOĞLU, Aydın Valiliği görevinde yine halkın katılımını 

sağlamak suretiyle eğitim ve sağlık seferberliği baĢlatır. Ancak burada halkın eski ili 

Tokat‟ a göre yerel hizmetlere katılım konusunda daha isteksiz olduğu da gözünden 

kaçmaz. HepĢenkal, YAZICIOĞLU‟ yla ilgili bir anısından; 
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“Gündemde karyola kampanyası vardır Ģimdi… Kısa zaman 

sonra hizmete girecek Aydın Devlet Hastanesi‟ nin ihtiyacı olan 650 

karyola için tanesi 1 milyon TL‟ den 650 milyon TL verecek 650 kiĢi 

arıyordu YAZICIOĞLU…”  

 

Diye bahsettiği Recep YAZICIOĞLU‟ nun hizmetin sürekli merkezinde 

olduğunu, yapılacak projelerin her Ģeyiyle ilgilenerek halkı teĢvik etmeye çalıĢtığını 

belirtmektedir (HepĢenkal, 2001, 159). 

Aydın‟ da yapılan hizmetlerle ilgili olarak Recep YAZICIOĞLU, yazları 

nüfusu bir milyona çıkan KuĢadası‟ n da sağlık ocağı, Söke‟ de sağlık ocağı 

büyüklüğünde bir hastane, Çine ve Germencik‟ te birer sağlık ocağı bulunduğunu 

tespit etmiĢtir. Ve Aydın Devlet Hastanesi‟ nin dökülmekte olduğunu, bütün bu 

hastaneler için uygun arsalar bulunup elli yıl sonrası da düĢünülerek projeler 

hazırlandığını belirtmiĢtir. Bunun üzerine 150‟ Ģer yataklı Didim, KuĢadası, Çine, 

Germencik hastanelerinin kendi döneminde bitirildiğini ifade eder                               

( Feyzioğlu, 1999). 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun Aydın‟ da ki bir diğer hayali ise Germencik 

yakınlarından çıkan jeotermal enerji ile Aydın ve yakın ilçelerinin kıĢın ısıtma, yazın 

soğutma ihtiyacını karĢılamak ve yörede seracılığı geliĢtirmek olmuĢtur. Bu konuda 

çeĢitli projeler hazırlatmıĢ ancak kısa sayılabilecek görev süresi bunları hayata 

geçirmesine imkân vermemiĢtir (Pabuçcu, 2005, 58). 

O dönem gazetelerinde Recep YAZICIOĞLU‟ nun Aydın‟ da ki 

uygulamaları ve yaĢananlar Ģu Ģekilde yansıtılmaktadır ( Feyzioğlu, 1999): 

 

15 Ağustos 1989 Yeni Asır: Aydın’ da sigara yasağı pek yakında 

17 Ağustos 1989 Yeni Asır: Ve Aydın’ a çay ve sigara yasağı geldi 

7 Eylül 1989 Hürriyet: YAZICIOĞLU: Bugün git yarın gel’ e hayır 

30 Eylül 1989 Milliyet: Vali YAZICIOĞLU 2 doktor ve 2 polisi görevden 

uzaklaĢtırdı. 

2 Ekim 1989 Tercüman: Çağın en korkunç hastalığı bürokrasi 

27 Ekim 1989 Hürriyet: Özalp’ ın özel enerji hattına soruĢturma 

19 Kasım 1989 Yeni Asır: VatandaĢın parasına göz diken memuru 

affetmem 
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19 Kasım 1989 Tercüman: Aydın valisi rüĢvetçi 25 memuru kovdu 

22 Kasım 1989 Hüraydın: Sağlık Müdürlüğü’ nde ki giyim ihalesine 

YAZICIOĞLU el koydu 

19 Ocak 1990 Tercüman: Aydın Sağlık Müdürlüğünde yolsuzluk iddiası 

27 ġubat 1990 Yeni Asır: Aydın Valisi ile ANAP’ ın arasını açan tayin 

16 Mart 1990 Yeni Asır: Çıldır Havaalanı Temmuz’ hazır 

17 Haziran 1990 Hürriyet: Aydın ve ilçelerinde okul yarıĢı tuttu 

25 Nisan 1991 Yeni Asır: Çakır ve YAZICIOĞLU, Ege’nin beĢ yıldızlı 

valileri seçildi 

7 Mayıs 1991 Yeni Asır: Hizmet buna denir: Aydın kıĢın ısıtılıp, yazın 

serinletilecek 

15 Mayıs 1991 Hürriyet: Aydın Valisi milletvekillerini kızdırdı 

19 Mayıs 1992 Hürriyet: YAZICIOĞLU sağlık ocağı doktorunu görevden 

aldı 

16 Ağustos 1991 Yeni Asır: YAZICIOĞLU’ nun vedası ağlattı. 

 

Dönemin gazete baĢlıklarında da görüleceği üzere Recep YAZICIOĞLU, ilin 

kalkınması için bir yandan proje ve yatırımlarla uğraĢırken diğer yandan da 

kaymakamlık görevleri ve Tokat Valiliği sırasında örnekleri çok görülen, zararlı 

alıĢkanlıklara, rüĢvete, yolsuzluğa ve bürokrasiye karĢı açtığı savaĢı Aydın‟ da da 

devam etmiĢtir. Ancak bu savaĢı sürdürürken çok zaman birilerinin ayağına basmıĢ, 

milletvekilleri ve siyasilerle ters düĢmüĢtür. 

Recep YAZICIOĞLU, milletvekilleri tarafından her fırsatta baĢbakan 

Yıldırım Akbulut‟ a Ģikâyet edilir. Yıldırım Akbulut, milletvekillerinin bu 

Ģikâyetlerine kayıtsız kalır. 1991 seçimleri sonrasında Yıldırım Akbulut baĢbakanlığı 

bırakınca aynı Ģikâyetler bu kez yeni BaĢbakan Mesut Yılmaz‟ a gitmeye baĢlar. 

Mesut Yılmaz bu Ģikâyetlere kayıtsız kalmaz ve o dönemlerde ismi Ġzmir veya 

Ġstanbul valiliği için geçmekte olan Recep YAZICIOĞLU ani bir Ģekilde Erzincan 

valiliğine tayin edilir (Pabuçcu, 2005, 59). 

Ġki yıl gibi kısa bir süreyi kapsayan Aydın Valiliği döneminde baĢarılı iĢlere 

imza atmakla birlikte, Erzincan valiliği‟ ne atanması sebebiyle baĢlatmıĢ olduğu 

birçok projeyi tamamlamaya imkân bulamamıĢtır.  
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2.4.2.3. Erzincan Valiliği 

19 Ağustos 1991‟ de Erzincan Valiliği‟ ne atanır. Erzincan‟ da yerel bir 

gazete        “ Aydın kaybetti, Erzincan kazandı”  manĢetini atar.  

Erzincan valiliğinin daha ilk günlerinden itibaren eski görevlerinde olduğu 

gibi rüĢvet adam kayırma, yolsuzluk ve sağlığa zararlı yiyecek ve içeceklerin 

kullanımıyla mücadele edeceğinin sinyallerini verir.  

Öteden beri savunduğu, bir mülki idare amirinin halkla iç içe halkın içinde 

olmasına Doğu‟ nun kendi haline bırakılmıĢ bu ilinin çok daha fazla ihtiyacı 

olduğunu hissetmiĢ olmalıdır ki, ilinin 566 köy ve mezrasını birçok kez gece tek 

baĢına ziyaret etmiĢtir. Valinin gece yarısı tek baĢına köylerine geldiğini gören 

köylüler buralarda yalnız olmadıklarını anlamıĢlardır. 350 köyde içme suyu çalıĢması 

yapılmıĢ, 150 köye kanalizasyon gelmiĢ ve tüm köylere demir ve çimento yardımı 

yapılarak bunlarla köprüler, camiler ve soğuk hava depoları inĢa edilmiĢtir. 

YAZICIOĞLU yapılan bu çalıĢmaların köylüye hizmet yanında köylüyü köyünde 

tutarak terör nedeniyle yaĢanan göçü önlemek, köylüye moral vermek gibi 

amaçlarının da olduğunu ifade eder ( Feyzioğlu, 1999). 

Erzincan valiliğinde daha yedinci ayını doldurmamıĢken 13 Mart 1992‟ de 

Erzincan deprem meydana gelir, Richter ölçeğine göre 6,7 Ģiddetinde olmuĢtur. 

Yapılan çeĢitli araĢtırmalarda depremin Erzincan‟ da meydana getirdiği can ve mal 

kaybının bu Ģiddette bir depremin yol açacağı can ve mal kaybından ok daha fazla 

olduğu, bu kayıpların daha çok 1939 yılında yaĢanan büyük depremden ders 

alınmadan Erzincan ilinin alüvyon yapılı bir arazide kurulmuĢ olmasından 

kaynaklandığı vurgulanmıĢtır. 

Depremde resmi rakamlara göre 653 kiĢi ölmüĢ, 3850 kiĢi yaralanmıĢtır. 

Erzincan ve çevresi yapılardan 5.000‟ i yıkılmıĢ ya da oturulamayacak ölçüde ağır 

hasar almıĢ, 7000 yapı orta hasar, yaklaĢık 11.000 yapıda ise hafif hasar meydana 

gelmiĢtir.  

YAZICIOĞLU, deprem sonrasında yaĢanan durum ile ilgili olarak yaĢanan 

en büyük sorunu acil olarak ihtiyaç duyulan çadır sayısının toplam 60.000 olmasına 

karĢın temin edilebilen çadır sayısının ancak 20.000‟ i bulması ve bu sayının ilk gün 

değil bir ay içerisinde karĢılanabilmesi olarak belirtir. Depremden sonra ilde görev 
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yapan emniyet, sağlık, eğitim mensuplarının tayinleri hemen yapılmıĢ, ancak 

yerlerine yenileri hemen gelmediği için hizmetlerde aksamalar yaĢanmıĢtır.  

Bir diğer problem ise ülke genelinde toplanan yardımların il valisinin emrine 

verilmek yerine Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı‟ na verilmesidir. Bu durum ilin 

imkânlarının yetersizliği ve toplanan yardımları çok hızlı bir biçimde kullanamaması 

nedeniyle hizmette yetersizliğe yol açmıĢtır (Yazıcıoğlu‟ n da aktaran Barlas, 

2001,56). 

Depremde yıkılan ve ağır hasar gören binaların yerine deprem konutlarının 

yapılması ve hasarlı binaların güçlendirilmesi çalıĢmalarına derhal baĢlanmıĢtır. 1992 

Erzincan Deprem Konutları ve Güçlendirme Projesi adı verilen bu proje gerek 

Türkiye‟nin ilk toplu konut güçlendirme projesi olması, gerekse de yeni inĢa edilecek 

yapılarda kullanılan yöntem ve standartların uluslararası normlara uyması 

bakımından bir örnek olmuĢ, Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı‟na bağlı TOKĠ 

tarafından ODTÜ‟nün müĢavirliğinde Haziran 1992-1993 yıllarında uygulanmıĢtır. 

Deprem konutları, deprem araĢtırmaları sonuçlarına dayanarak planlanmıĢ; 

mühendislik ilkelerine, yönetmeliklere ve uluslararası Ģartnamelere uygun 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Depremin yaraları kısa zamanda sarılmıĢ ve Erzincan deprem öncesiyle 

mukayese edilemeyecek ölçüde örnek ve modern bir Ģehir halini almıĢtır. Ancak 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun önemle üzerinde durduğu bir konu vardır ki o da; 

depremden önemli derslerin çıkarılmadığı, Erzincan depreminin sonuçlarının 

ülkemizde yetersiz olan baĢta afet yönetimi olmak üzere yerel yönetimlerin 

sorumluluğu, ilgili kuruluĢların koordinasyonu vb. hususlar bakımından yeterince 

incelenmediği gerçeğidir. Belki de bunun bir göstergesi olarak her Ģeyin kısa 

zamanda unutulduğu Türkiye‟de 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 

bir aya yakın bir zaman geçtiğinde ancak çeĢitli ortamlarda, Erzincan depremini 

yaĢamıĢ ve bu olaydan tecrübe kazanarak çıkmıĢ olan Vali Recep YAZICIOĞLU‟ 

nun deprem bölgesine bölge valisi olarak atanması gerektiği söylenmeye 

baĢlanmıĢtır. Ancak zaman içerisinde bu durum söylentiden öteye geçmemiĢtir 

(PekĢen, 2001, 74).  

Recep YAZICIOĞLU‟ nun, Erzincan‟da gerçekleĢtirilmesinde büyük emek 

sarf ettiği ve dikkati çeken diğer projeleri arasında Kemaliye/BaĢpınar nahiyesinin 24 

köyünün dıĢ dünya ile ulaĢımını sağlayan ve Keban baraj gölü suları altında kalan 
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BaĢpınar köprüsünün yeniden yapılması ile Kemaliyelilerin 130 yıllık rüyaları olan, 

yollarını 220 kilometre kısaltarak onları Sivas ve Divriği üzerinden Ġstanbul‟a 

ulaĢtıracak TaĢyol projesi yer almaktadır. 

YAZICIOĞLU, BaĢpınar köprüsü ve TaĢyol‟ u “Ġki rüya proje” olarak 

nitelendirerek Ģunları ifade eder (Feyzioğlu, 1999). 

 

“Bu iki proje belki de ülkemizin en çarpıcı projelerinden. Birisi 

30 yıl baĢarılamayan bir ulaĢım sorunuydu. Keban yapıldıktan sonra 

gölün altında kalan asma köprü ortadan kalkınca 24 köye ulaĢım 

sağlanamıyordu. “Ekonomik” bulunmadığı için Ģimdiye kadar bir 

köprü yapılmamıĢ. Ġki dağ arasına 180 metre açıklık var. GidiĢ, dönüĢ 

300 metre köprü düĢünülüyordu. Bir hesap ediliyor ki; 1988 yılı 

fiyatlarına göre bir trilyon liranın üzerinde. Geçen 30 yılın 15 yılı 

köyler arasında feribotla ulaĢım sağlanıyor. Sular çekilince irtibat 

tamamen kesiliyor. Deprem bizi biraz frenledi. Depremden hemen 

sonra bu iki projeye baĢladık. Üç kaynak harekete geçti. Özel idare, 

halk katılımı ve merkezden sağlanan para. Geçen yıl bir trilyon 

dedikleri köprüyü biz 300 milyara mal ettik. Çelik panel köprü. 120 

bin metre küp dolgu yapıldı. 180 metre olan açıklık koca dağ 

patlatılarak 67 metreye indirildi. Fore kazıklar çakıldı. Panel köprü 

monte edildi. Karayolları da dâhil mühendisler feribotla köprü 

yerleĢtirmenin mümkün olmadığını söylediler. Hayatımın en büyük 

imtihanıdır. Çünkü 120 milyar liraya sigorta edilmiĢti. Yüreğimiz 

ağzımızda üç gün bunu izledik. Köprünün yapımı Ankara Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi‟nde doktora tezi oldu.” 

 

Yapımında birçok güçlükle karĢılaĢılmasına rağmen köprü tamamlanarak 13 

Eylül 1997‟de BaĢbakan Yardımcısı Bülent Ecevit‟in de katıldığı bir törenle hizmete 

açılır (http://www.kemaliye.gov.tr.2007). BaĢpınar köprüsünün yapım hikâyesi ve o 

dönem yaĢananlar AyĢe Kulin‟ in Köprü adlı romanına konu olur ve aynı roman 

senaryolaĢtırılarak özel bir televizyon kanalında gösterilir. 

YAZICIOĞLU, TaĢyol projesi için ise sürekli toplantılarla yardım toplamaya 

çalıĢmaktadır. Toplantılarda TaĢyol‟ un önemini ve Türkiye‟de tamamen kayadan 

http://www.kemaliye.gov.tr.2007/
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oluĢan 6 kilometrelik baĢka bir tünel bulunmadığından söz ederek bunun maddi 

kaynağının sağlanmasında yine özel idare, merkez ve halk katılımının söz konusu 

olduğunu ve gelinen noktada tünelin 6,5 kilometrelik kısmının tamamlanarak geriye 

1 kilometresi açık alan olan toplam 1,5 kilometrenin kaldığını, bu kısmın da 

tamamlanmasıyla 130 yıllık rüyanın gerçekleĢeceğini ifade etmiĢtir (Feyzioğlu,1999). 

TaĢyol‟ un açılıĢı 3 Ağustos 2003‟de yapılır (Pabuçcu,2005,120). 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun Erzincan valiliği döneminde sürekli gündeme 

gelen bir diğer etkinlik ise doğa sporlarıdır. Erzincan‟da Munzur dağı ve vadisi, 

Tercan ve Keban baraj gölleri ve Fırat nehri kayak turizmi, yamaç paraĢütü, rafting, 

mağaracılık, tırmanma ve kanyon turları, su kayağı gibi çok çeĢitli doğa sporlarının 

yapılmasına imkan vermektedir. Recep YAZICIOĞLU, bizzat kendisi bu sporları 

yaparak hem yöre insanına örnek olmuĢ hem de Erzincan‟ın turizm potansiyelini 

ülke gündemine taĢımıĢtır. Recep YAZICIOĞLU‟ nun ölümünün ardından 

Erzincan‟da onun anısına her yıl doğa sporları etkinlikleri düzenlenmektedir. 

 

2.4.2.4. Merkez Valiliği 

26 Eylül 1999 tarihinde merkez valiliğine atanır. Bu özellikle Erzincanlılarda 

büyük bir Ģok yaratır. Çünkü bu denli aktif, giriĢimci ve görev yaptığı her ilde büyük 

atılımlar gerçekleĢtiren bir valinin merkeze yani pasif göreve alınması 

beklenmemektedir. Mülki idarede merkez valiliğine atanma öteden beri pasifize 

edilme, kızağa alınma olarak nitelendirilmektedir (Kalemli, 1995, 217). 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun merkez valiliğine atanmasının nedeni öteden beri 

zaman zaman baĢını ağrıtan, sisteme yönelttiği eleĢtirilerle ilgilidir. Son olarak 

“polisten vali olmaz” sözünün polis kökenli ĠçiĢleri Bakanı Sadettin Tantan‟ ın 

tepkisini çekmesi neticesinde merkeze alınmıĢtır (Öztürk, 2001, 103).  

26 Eylül 1999 tarihli Hürriyet gazetesi Recep YAZICIOĞLU‟ nun merkeze 

alınması haberini Ģu Ģekilde duyurur (Hürriyet, 26.09.1999): 

“Ġki aya yakın süredir koalisyonda üzerinde pazarlık yapılan 

valiler kararnamesi sonunda CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel‟in 

onayından çıktı. Kararnameyle „süper vali‟ olarak isimlendirilen 

Erzincan Valisi Recep YAZICIOĞLU kızağa alındı. YAZICIOĞLU‟ 

nun kızak görev olan merkez valiliğine çekilmesine iki gün önce 
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söylediği “Polisten vali mi olur?” sözleri neden oldu. Kararname 

taslağında Denizli‟ye atanması planlanan YAZICIOĞLU‟ nun yeri bu 

sözleri üzerine emniyet kökenli valiler ve il emniyet müdürlerinden 

gelen yoğun tepkiler üzerine merkez valiliği olarak değiĢtirildi.” 

 

Hâlbuki Recep YAZICIOĞLU, Tantan‟ ın tepkisini çeken ve tam açılımı 

(Tayyar, Sabah 29 Eylül1999). 

 

“3500 polis gözünü önce Emniyet Müdürlüğü‟ne sonra valiliğe 

dikmiĢ durumda. Türkiye‟deki valilerin birçoğu polis kökenlidir. 

Polisten vali olmamalı. Hem valiler hem de Ġl Emniyet Müdürleri sivil 

olmalı. Hukuk ve Ġdari Ġlimler mezunları bu makamlara gelmeli.” 

 

ġeklinde olan sözleriyle çağdaĢ yöneticiliğin bunu gerektirdiğini vurgulamak 

istemiĢtir. YAZICIOĞLU, merkez valiliğine alınmasını nasıl karĢıladığı sorusuna 

cevap olarak Türkiye‟de politikacıların tayin terfi ile uğraĢtığını, merkeze 

alınmasının önemli olmadığını, önemli olanın halkın kararnamesi olduğunu 

belirterek Ģunları ifade eder (Berberoğlu, Hürriyet 3 Ekim 1999).  

 

“Devletin parasını millete yedirmedik. Beni Türkiye‟nin tüm 

illeri istiyor. Ama her ne hikmetse, o illerin parlamenterleri istemiyor. 

Bunun sebebi vardır:‟Bu adam gelirse puan toplar, tenkitleri biz 

alırız‟ derler.” 

 

Recep YAZICIOĞLU, merkeze alınmasının bir cezalandırma mı olduğu 

sorusuna, “hayır” yanıtını vererek mülki idare amirliği mesleğinde geçen 31 yılın 

yeterli bir süre olduğunu bu iĢin bir gün zaten dolacağını ve bunu cezalandırma 

olarak algılamadığını belirtmiĢtir (Erdoğan, 2001, 140). Bu dönemde kendisi aktif 

görevde değildir ancak bu dönem kendisine fikirlerini tüm Türkiye ile daha etkin bir 

Ģekilde paylaĢma imkânına kavuĢmasını sağlar. Sürekli paneller ve konferanslara 

katılarak düĢüncelerini sivil toplum kuruluĢlarıyla ve kamuoyuyla paylaĢır. 
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2.4.2.5 Denizli Valiliği 

 Denizli valiliğine ataması 30 Ocak 2003‟de yapılır ve 21 gün sonra 20 ġubat 

2003‟de Denizli‟de fiilen göreve baĢlar. Üç buçuk yıl süren merkez valiliğinden 

sonra Denizli valiliği, Recep YAZICIOĞLU için yarım kalan iĢlerin tamamlanması 

için bir fırsattır. Çünkü hiçbir iĢi yarım bırakmayı sevmemektedir.   

Denizli‟ de ki görevine adeta valiliğe ilk kez atanmıĢ bir kaymakam gibi Ģevk 

ve heyecanla baĢlar. Ancak bu Ģevk ve heyecanın yanında mülki idarede geçen 34 

yılın tecrübesi de vardır. Tokat, Aydın ve Erzincan‟ da farklı hizmet anlayıĢıyla 

dikkat çeken YAZICIOĞLU, daha bir ayını doldurmadan valilik ve vali konağında 

polis nöbetini, Denizli Müzesi personeline kravat zorunluluğunu, geçtiği yol 

güzergâhında polisin önlem alması uygulamasını, makam aracına polis eskortunu 

kaldırtır. Makamının kapılarını açıp halk günü uygulamasını tüm çalıĢma günlerine 

yayar ve daire müdürlerinin basına açıklama yapmasını serbest bırakır ( Boyacı, 

Hürriyet 19.03.2003). 

Mayıs 2003‟ te bir dergiye verdiği demeçte, Denizli‟ nin tekstil sektöründeki 

geliĢiminden duyduğu memnuniyeti ve ilin durumunu Ģöyle özetler 

(http://www.tekstilisveren.org.tr, 2003): 

 

“Daha önce çalıĢtığım illerde hep “ niye fabrikalar yok, üretim 

yok, istihdam yok” diye hayıflanıp durdum. ġimdi burada tam bir 

tekstil cennetine ve bir fabrikalar tarlasına düĢtüm. Bunu büyük bir 

sevinçle karĢılıyorum ve burada sağlanan geliĢmeden çok büyük 

heyecan duyuyorum. Buna öncülük yapan, sanayi bu noktaya götüren 

insanlara da teĢekkür ediyorum. Milliyetçilikte budur zaten, yani 

üretmek, katma değer yaratmak, ihracat yapmak. Bunların hepsi 

burada var. Öyle zannediyorum ki Denizli, tekstil ağırlıklı sanayide 

son yıllarda en büyük mesafe olan birkaç ilden biri. Denizli kendi 

ayakları üzerinde durarak öz kaynaklarını da ağırlıklı olarak 

kullanarak bu noktaya geldi. Denizli bu yönüyle örnek bir modeldir.”  

Ġlginç uygulamaları ve ilkleriyle sürekli gündeme gelen Vali, Denizli‟ de bu 

uygulamalarına bir yenisini daha ekler. Bu uygulama alkol alınan yerleri iĢletenlerin 

sorumluluğuyla ilgilidir.  

http://www.tekstilisveren.org.tr/
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Recep YAZICIOĞLU, eğitim ve sağlık yatırımlarının yanı sıra görev yaptığı 

her ilde olduğu gibi doğa sporlarının da Denizli‟ de geliĢtirilmesiyle bunun ilin 

turizm potansiyelini kullanmasına da büyük katkısı olacağını belirtmektedir. 

Denizlide dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgili birçok kulübün olduğunu ancak Denizli‟ 

nin özellikle kıĢ sporları ve kıĢ turizmi konusunda büyük bir potansiyeli olduğunu ve 

süratle bu konuya eğileceklerini belirtmiĢtir (Pabuçcu, 2005, 182). 

Her görev yaptığı ilin çehresini değiĢtirdiği gibi Denizli‟ nin de gerek çevre 

illerle gerekse il içerisindeki ulaĢım sıkıntısı ile kentleĢme ve imar konusundaki 

problemini çözmek için planlar yapar, projeler hazırlatır. 

Ancak 02 Eylül 2003 Salı günü hem sağlık muayenesi için hem de ilin bazı 

iĢleri takip için karayoluyla Ankara‟ ya giderken otomobilinin Polatlı yakınlarında 

kaza yapması sonucu ağır yaralanır, yaĢam destek ünitesine bağlı olarak ancak 6 gün 

yaĢatılabilirse de çabalar sonuç vermez ve 08 Eylül 2003‟ de Ankara Ġbn-i Sina 

Hastanesi‟ nde hayatını kaybeder. 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun her konuda tutumlu ve tasarruflu olmakla birlikte 

devlet kaynaklarının, sarfı söz konusu olduğunda çok daha fazla dikkat ettiği, 

dürüstlüğe çok önem verdiği, görevi boyunca rüĢvet ve yolsuzlukla yaptığı etkin 

mücadele göz önüne alındığında kendisine yakıĢtırılan “ usulsüzlüğü çok ama 

yolsuzluğu yok” sözünün mecazi bir anlam içerdiği ve bu sözle halka hizmet 

etmekteki bürokratik engelleri aĢmada bazen kendine has yöntemler uyguladığı 

anlatılmak istenmiĢtir.  

Halka hizmetle geçen 35 yıllık mülki idare amirliğinde hep eleĢtirdiği 

“Ankara yolunda geçirdiği kazayla yaĢamı son bulur. Ele avuca sığmayan, deli dolu 

yapısı ve uygulamaları O‟ nun “zıpkın vali, aykırı vali, süper vali, çılgın vali, örnek 

vali” gibi isimlerle anılmasına yol açmıĢ ve ayrılıĢı da adeta bunu perçinler gibi 

aniden olmuĢ, mülki idare sisteminden birçoklarının dediği gibi “ bir yıldız gibi akıp 

gitmiĢtir”. 
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3. RECEP YAZICIOĞLU’ NUN ARDINDAN YAZILANLAR 

Bu bölümde YAZICIOĞLU‟ nun 8 Eylül 2003 tarihinde ölümünden sonra 

arĢivlerden taranarak ardından yazılanlara yer verilmiĢtir. Ama daha öncesinde 

yaĢarken hakkında yazılanlara değinilecektir. 

 

3.1. YaĢarken Anıları 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun hayattayken sevdiklerinin hatıralarında iz bırakan 

nice anıları olmuĢtur. ĠĢte bu acı-tatlı anılar: 

EĢi Meryem Hanım Vali Bey için 

“ErmiĢ bu ermiĢ, eve ne zaman gelip gittiği belli olmuyor 

bunun derdi.” 

 

“18 ġubat 1998… Ankara‟ ya bir toplantıya gitmektedir. 

Erzincan- Sivas karayolunun 12. Kilometresinde makam aracının 

karĢı yönden gelen bir kamyon ile çarpıĢması sonucu kaza yaparlar… 

Kazada makam Ģoförü Nurettin SatılmıĢ hayatını kaybeder. 

Ağır yaralanan Vali, Erzincan Devlet Hastanesi‟ ne kaldırılır. Bu 

kazadan sonra, hastanede kameraların önünde olayı anlatırken 

gözyaĢlarına engel olamaz:  

“ KeĢke onun yerine ben ölseydim…” (Balcı, 2003,67). 

 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun Erzincan‟da ki makam Ģoförü Yılmaz Yücesoy 

(Pabuçcu, 2003, 159) O‟ nu Ģöyle anlatır: 

 

“… Çok uzun yollara da gittik kendisiyle… Zaman gelirdi beni 

yolda dinlendirirdi. Bazen de makam koltuğunda beni istirahat ettirir, 

direksiyona kendisi geçerdi. Hatta bir gün Ankara‟ ya gittik. Ankara‟ 

dan Bilecik‟ te bir toplantı vardı oraya gidecektik.  

Ankara‟ da Vali Muavini Sayın Orhan Öztürk‟ le buluĢtuk. 

Sayın Valim Orhan Beye; 

- Biraz direksiyona geç, dedi. 
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Orhan Bey direksiyona geçti. Sayın Valim‟ de öne, koruma 

koltuğuna oturdu. Korumamız yoktu zaten. Ben dıĢarıda bekliyordum. 

Camı indirdi bana: 

- Ne bekliyorsun, dedi. 

- Dedim, Sayın Valim, emirlerinizi… 

- Arkaya geç, dedi… 

Beni makam yerine oturttu.  

- Ġstirahat et,  dedi. 

Ben uzunca bir süre istirahat ettim. Bu Ģekilde Bilecik‟ e kadar 

gittik. Bilecik‟ e girdik, Ģehrin valisi bizi karĢılamaya gelmiĢti. 

Korumalar falan kapıya gelmeye baĢladı, beni vali sandılar. Ben 

iĢaret ettim, ben değilim vali… Vali önde oturan diye… 

Vali Bey hiç istifini bozmadı. Herkes makamda oturduğum için 

beni vali sandı. 

Vali beyle çok yere gittik. Hangi vali nerede ne güzellik 

yapmıĢ, doğa adına, turizm adına onları gidip yerinde görmek isterdi. 

Bayburt Valisi dağı taĢı ağaçlandırmıĢ, çok sevinmiĢti, onu görmeye 

gittik. Rize‟ de ÇamlıhemĢin Belediyesi rafting yaptırmaya baĢlamıĢtı, 

onları ziyarete gitmiĢtik.” 

 

Yanında çalıĢan bir görevlisi Vali hakkında Ģunları ifade eder            

(Günerkan, 2003): 

 

“… Mükemmel kelimesini kullanmak istemiyorum. Bu çok 

iddialı olabilir. Ama YAZICIOĞLU na bu kelime az bile kalır. 

Makamı itibariyle ukalalık yapan kiĢileri fırçalardı, 

fırçaladığında da haklıydı. Tabiri caizse vitesten attığı zaman tam 

atıyordu. Ama on- on beĢ dakika sonra da “ yahu niye yaptım, keĢke 

yapmasaydım” diyordu. Böyle de erdemli bir insandı.  

Caddede gezerken spor kıyafetli, sade bir vatandaĢ olarak 

karĢılaĢınca önceleri çok ĢaĢırırdık. Çünkü korumasız bir valin 

gezmesi pek alıĢık olduğumuz bir vaka değildi. Genel de de üzerinde 
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renkleri solmuĢ bir tiĢörtle, kravatsız, kotlu hali de bize garip gelirdi. 

Bazıları derdi; 

Bu nasıl vali yahu? Geçen gün akĢam saat 9‟ da Horhor 

suyuna elbiseyle daldığını gördüm…” 

 

 

3.2. Ölümü Sonrası Yazılanlar 

Ömür boyu hep baĢkaları için yaĢadı, baĢkaları için üzüldü, mutlu oldu. 

Vefatıyla bu kez O, milyonları üzdü, gözyaĢına boğdu. Ardında; açtığı geniĢ bir yol, 

yaptığı hizmetler ve sevenlerinin gönlünde buruk bir acı bıraktı.  Recep 

YAZICIOĞLU‟ nun ailesi O‟ nun ani ölümü ile yıkılmıĢlardır. Kızı Necla Yavi 

(Pabuçcu, 2005, 207) babasını Ģöyle anlatır: 

 

“… Kelimeler onu anlatmaya yetmez. Kelimelerin durduğu, 

kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdedir o aslında.55 yaĢ… 55 yaĢa 

sanki 550 yıllık yaĢam sığdırdı. Ve biz böyle bir insanın çocuklarıyız. 

Sen o çok sevdiğin doğana kavuĢtun. O doğanda sana mutluluklar 

diliyorum. Eminim Allah seni orada en güzel yerlere alacaktır. Bunu 

fazlasıyla hak eden bir insansın. Sıra dıĢı bir insandı. Ayrıca çılgın bir 

valiydi. Hep çok severdik onun çılgınlıklarını.  

Babama demiĢtim sen adrenalin bağımlısısın. Güzel babam 

seni çok seviyorum…” 

 

Torunu için, ben Ġlaydakolik oldum diyordu Vali yıllar önce… Ġlayda‟ nın 

annesi Rüveyda Durmaz ( Balcı, 2003,14 ): 

 

“… Dün akĢam kızım resmini gördü çok sevdiğin torunun 

baba… Ağladı, oysa ona söylemeyecektik, buna hazır değildi. Ağladı 

ve çok özledim, dedemi istiyorum anne dedi. Seni çok seviyorum ve 

sana asla veda etmedim gene veda etmeyeceğim… 
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     GÜZEL YÜZLÜ BABAMA HĠTABEN 

MuhteĢem insan 

Sen benim hayatımın ıĢığıydın, 

Sana mektup yazmıĢtım 

Orda da sana bir Ģey olursa 

Nefes alamam seninle ölürüm demiĢtim. 

Bunu Ģu an bana yaĢatıyorsun 

Kızım, eĢim ailem olmasa 

Ġnan ki seninle birlikte veda ederdim. 

Bu anlamsız dünyaya 

Güzel yüzlü babacığım benim 

Hep senin resmine bakarken 

Güzel yüzlü babacığım benim 

Güzel yüzlüm der severdim seni 

Sen benim her Ģeyimdin. 

 

Ve Mehmet Kemal… Valinin raftinglere götürdüğü, dağda bayırda kendi gibi 

yetiĢmesine özen gösterdiği Mehmet Kemal… Babasının otuz üç yıl boyunca 

parmağından hiç çıkartmadığı alyansından güç alarak ( Pabuçcu, 2003, 208): 

 

“… Bana senin yüzüğünü taktılar. O otuz küsur yılının her 

dakikasını her saniyesini paylaĢtığın o yüzüğü. Ve o yüzüğün büyük 

bir sorumluluğunu taĢıyorum ben… Ve inanıyorum ki, o yüzük bana 

uğur getirecek ve onun gibi sıra dıĢı ve hiçbir Ģeyden korkmayan – 

Allahtan baĢka- onun gibi iyi bir idareci olmak en büyük isteğim… 

Sen ölmedin, ruhum senin ruhunla kaynaĢtı.” 

 

Cengiz Çandar (2003) dünden bugüne tercüman gazetesinde Recep 

YAZICIOĞLU için Ģunları söylemiĢtir: 

 

“… O, 21. Yüzyılın talep ettiği türden bir bireydi. Nereden mi 

anlıyoruz? ĠĢte kendi sözleri: 
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„Ben kurulu düzene, kurulu sisteme, klasik anlayıĢlara, 

söylemlere isyan eden bir insanım. Kendim de rahat durmuyorum, 

dilim de…” 

 

Gazeteci Metin Hasırcı (2003) vakit gazetesindeki köĢe yazısında Ģunları 

söylemiĢtir: 

“…Adı: Recep YAZICIOĞLU… Ġdarecilik ve bu idareciliğin 

evc-i balası olan valilik makamında milletin hizmetinde olduğunu asla 

aklından çıkarmayan Karadeniz‟ in bu yiğit ve mütevazı evladı olarak, 

insanların gönlünde yer tutmayı bilmiĢ kimselerin arasında da nevi 

Ģahsına mahsus bir mevkii vardır…” 

 

Hasan Celal Güzel (2003) Dünden Bugüne Tercüman gazetesinde Recep 

YAZICIOĞLU için Ģunları söylemiĢtir: 

 

“ O bir ekoldü dedim. Türkiye‟ nin bin yıllık hastalığı 

bürokrasiye karĢı savaĢan bir ekol. Onun söylediklerini daha sonra 

birçok siyaset adamı tekrarladı. Yazarlar, bilim adamları yazıp 

çizdiler. Ancak bir tek O söylediklerini gerçekleĢtirebildi. Bütün 

imkânsızlara rağmen, idarecilik yaptığı yerlerde inandığı doğruları 

uygulama fırsatı bularak bütün Türkiye‟ ye örnek oldu.” 

 

Gürbüz Azak (1995) Türkiye gazetesinde Ģunları yazmıĢtır: 

 

“ Türkiye‟miz; sanatta, siyasette, ekonomide, ticarette hatta 

dıĢ politikada hayâ erlerine muhtaç. Partilere bakıyorsunuz, hep aynı 

öfkeli dille ve iĢe yaramaz kuru tenkitler. Her parti diğerini yermekle 

meĢgul. Hayal adamı olamıyorlar yarınlar için fikir üretemiyorlar. 

Sahi Ģu bizim okumuĢlar hiç mi hayal kurmaz? Kurar… Az da 

olsa yeni Ģeyler söylemek ve Türkiye‟mizi yenilemek isteyenler çıkıyor. 

Erzincan Valimiz Recep YAZICIOĞLU onların baĢında gelir. 

Güvendiği hayaller uğruna yok olmayı lüks saymamakta ve insanımız 

için çırpınmaktadır. Yerel yönetimleri bağlayan urganları çözmek, 
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iĢleyen sistemi değiĢtirmek, yeniden yapılanmayı gündemlerde tutmak 

için çok yerinde mücadeleler vermektedir. Recep YAZICIOĞLU il 

yönetimlerinde cesaretin adıdır.  

 

Halil Ġbrahim Özdemir Valinin ardından Ģunları söylemiĢtir: 

 

“…Recep YAZICIOĞLU, birkaç kelimeyle tanımlanamaz. 

YAZICIOĞLU, adam gibi adam‟ dı. Bu tabir onu en iyi ifade eder 

sanırım. Vali Recep YAZICIOĞLU, bizim bazı duygu ve 

düĢüncelerimizi değiĢtiren; insanlara bakıĢımızı değiĢtiren bir yapıya 

sahipti. Özellikle O‟ ndan sonra artık biz vali beğenmemeye baĢladık. 

Çünkü ondan önceki valileri de tanıyoruz, Onu da tanıyoruz, O‟ ndan 

sonraki valiler için bir Ģey söylemiyorum. Ama O‟ nu gördükten sonra 

artık vali beğenmek bizim için çok zor olmaya baĢladı.” 

 

Serdar ARSEVEN(2003), Tercüman Gazetesindeki köĢe yazısında Ģunu 

yazmıĢtır: 

 

“Recep YAZICIOĞLU, valiydi ama asla bir devlet adamı 

değildi, millet adamıydı. Kimsenin dinine, dünya görüĢüne bakmaz, 

kesinlikle prim vermezdi. Adam adamsa onu tutardı. Tuttuğu birini de 

bırakmazdı. Dürüst olan birine saygı gösterirdi. 

 

VatandaĢ ġimĢek (2003), Doğu Gazetesi‟nde Recep YAZICIOĞLU için 

oluĢturulan köĢe yazısı bölümünde Ģunları yazmıĢtır: 

 

“…Vali Bey içimizden biri. Bir vatandaĢ, bir komĢu. Yine bir 

seçim zamanı oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde yüzlerce 

seçmenin arasında sıra bekleyen sıradan bir vatandaĢ Vali Bey. 

Olacak iĢ mi? 

- Aman Vali Beyim, sıramızı size verelim, siz beklemeyin! 

- Sayın Valim, utanıyoruz sizi böyle sırada beklerken 

görmekten. 
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- Yahu ben vatandaĢ değil miyim? Siz nasıl ben de öyle… 

Hayır sıramı bekleyeceğim. 

Ve sıradakiler herkes gibi haĢir, neĢir, neĢeli Vali Beyin 

esprileriyle kuyrukta beklemekten sıkılmak Ģöyle dursun, sırasını 

baĢkalarına bırakıp Vali Beyin muhabbetini tercih edenler vardı.” 

 

Olcay Yazıcı, (2003), Ufuk Ötesi Gazetesindeki yazısında Recep 

YAZICIOĞLU için Ģunları yazmıĢtır: 

 

“… Sağ sol yok, artık değiĢim ve mevcut durum var.” Bir 

görüĢmemizde bana mealen Ģunu söylemiĢti: 

- Bir idareci kendisini „devletin adamı‟ gibi görürse halka „ 

yine ne halt edecek diye Ģüpheyle bakar, halkın baĢından zartu zurtu 

kaldırmaz. Ama kendini halktan biri gibi hissederse o zaman devletten 

aldığı bütün güçle halka hizmet eder, halkın önünü açar. Aslında 

devletin de lehine olan budur, ama bunu bizim devlete anlatmak 

zor…” 

 

Recep YAZICIOĞLU Denizli Valiliği döneminden meslektaĢı Denizli Vali 

Yardımcısı Orhan Öztürk Valinin arkasından Ģu düĢüncelerini ifade etmiĢtir: 

 

“… Recep YAZICIOĞLU‟ nun bu ülke insanının birbirleri ile 

kavga edenleri, marjinal olarak nitelenen unsurları da dahil olmak 

üzere toplumun bütün kesimleri tarafından benimsenmesi, 

sevilmesinin esas nedeni neydi? 

Yanında çalıĢmıĢ olmak hesabı ile Ģahsıma sorulan en önemli 

sorulardan biriside “Yahu bu vali solcu mu,  sağcı mı?” oldu. 

Üstelik bu soruyu soranların baĢka yerlerde akademik 

lafazanlıklarla sol ve sağın bittiğini söyledikleri halde bu soruyu 

sormaları söz konusuydu.  

Recep Beyin kategorilere konulamayacak kadar geniĢ vizyonu 

olduğunu, belli kalıplara sığmasının mümkün olmadığını söylediğimde 

de kimseyi inandıramadığımı hep müĢahede ettim. 
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Recep YAZICIOĞLU kadar bu toplumu kucaklayabilen, 

toplumun bütün kesimlerinin kendisini ifade edebileceği birisi bugün 

artık Türkiye‟ de maalesef yok gibidir. Ya da varsa biraz daha öne 

çıkmalıdır.  

Politikaya girseydi bu kucaklayıcılığını muhafaza edemezdi 

diye düĢünülebilecek bir ön yargıya verilecek cevabı test etmek 

mümkün olamadan kendisini kaybettik…” 

 

AraĢtırmacı gazeteci yazar Mehmet Barlas (2003) AkĢam Gazetesindeki 

köĢesinde Ģunları yazmıĢtır: 

 

“…Kendisi ile bir çeĢit kader arkadaĢlığımız var. Ġkimizin 

kitabı da aynı yayınevinden çıktı. MüthiĢ cesur, ülkenin sorunlarını 

ciddi biçimde eleĢtiren, siyasi baskılara hiç aldırmayan mert bir 

adamdı. Ġsimleri büyük olarak anılan valiler genellikle kendini halkın 

üzerinde görürlerdi. O kendisini halktan hiç ayrı tutmadı. Sokaktaki 

insan gibi düĢünürdü. Devlete bakıĢ açısı da sokaktaki adam gibiydi. 

Onu farklı kılan da buydu…” 

 

Gazeteci Yavuz Donat (2003) Sabah Gazetesi‟ nde Recep YAZICIOĞLU için 

Ģöyle yazmıĢtır: 

 

“… Tokat Belediye BaĢkanı Nizamettin Aydın, Allah‟ ın dediği 

olur, diye söze baĢladı. Sayın Donat, rahmetli aykırı bir bürokrattı. 

Beklentilerin, umutların sesiydi. Özel hukukumuz oldu. Erzincan 

valisiyken birlikte Bosna‟ ya gittik. Birbirimizi sık sık arardık.  

O bütün yerel yöneticilerin hantal devlet yapısına karĢı 

kavgasını veren bir halk kahramanıydı. Zamansız ölümüyle bütün 

Tokat‟ ı ağlattı. Dün Denizli‟ de konuĢtuğumuz çok kiĢiden benzer 

sözleri iĢittik. Herkes Yazıcıoğlu için Ankara‟ ya kafa tutardı, diyordu. 

Burada çok önemli bir mesaj var. Demek toplum, Ankara‟ ya öyle 

kızgın ki, baĢkente kafa tutana alkıĢ tutuyor… 
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IĢın Çelebi‟ nin (2003) Yarın Gazetesindeki köĢe yazısında yazar AyĢe Kulin 

Vali için Ģunları söylemiĢtir: 

 

“ Valinin Erzincan‟ da bu kadar sevilmesinin birçok nedeni 

vardır… Ama en birinci neden, depremden sonra, onun çabalarıyla 

kentin çok kısa sürede toparlanması, hatta eski halinden daha da 

ileriye gitmesidir.  

Ġkinci önemli neden ise; Erzincan‟ a barıĢ ve huzuru 

getirmesidir… valinin etrafında “ en sağ” dan, “ en sol” a kadar her 

düĢünceden insan yer almıĢ, hem de onu çok sevmiĢtir. 

Vali bu insanlar arasında bir köprü olmuĢtur adeta. Ġnsanlar 

valiye yaklaĢırken, birbirlerine de yaklaĢmıĢlardır. Yakın zamana 

kadar Alevi-Sünni çatıĢmasının çok yoğun olduğu Erzincan‟ da, bu tür 

kavgalar bu sayede ortadan kalkmıĢtır. Valinin her fırsatta hem Alevi 

hem de Sünni köylere gidip onlarla birlikte olması, bu insanları da 

kaynaĢtırmıĢtır. Valinin Fırat‟ ta yüzüp, botla dolaĢmasıyla, insanlar 

nehre daha bir farklı bakmaya baĢlamıĢtır. Artık onunla birlikte         

“ rafting” yapar hale gelmiĢlerdir.  

Vali Erzincan‟ a ilk geldiğinde, “terörle birlikte yaĢamayı 

öğreneceğiz” der. 

Onun bu sözü, halk tarafından çok yadırganır. Fakat Ģimdi, 

valinin ne demek istediğini herkes anlamıĢtır. Bir köyden diğerine 

gitmeye, gece sokağa çıkmaya korkan insanlar, Valinin gece yarıları 

tek baĢına sokaklarda köylerde dolaĢmasıyla güven bulurlar. 

Onlarda rahatlayıp normal davranmaya baĢlarlar. Doğayla, 

birbirleriyle ve yaĢadıkları kentle barıĢan insanların, bu sayede 

kendilerine olan özgüvenleri de artar.  

“Fırat‟ ın üzerinde rafting denen bir spor yapılıyordu. 

Dağlarında kelebekler gibi yamaç paraĢütü yapan gençler 

uçuĢuyordu.  

Yaz aylarının Cuma akĢamları Ġstanbul‟ dan kalkan uçak, 

Erzincan‟ da spor yapmak için genç iĢadamlarını taĢıyordu. 
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Bu gelenler Fırat‟ ta rafting, baraj gölünde su kayağı 

yapıyorlar, atlarla dağa tırmanıp, paraĢütlerle vadiye uçuyorlardı. 

Böylece Erzincan‟ a neĢe, hayat ve bereket yağıyordu. Munzur 

ve KeĢiĢ Dağlarına gözlerini dikiyor ve acaba diyordu Erzincanlı: 

- Bu dağlarda kayak yapmak olası mı? Valinin hayali 

gerçekleĢebilir mi? Bu dağlardan bize sadece çığ mı düĢecek? Bereket 

ve uygarlık da düĢer mi bir gün? ġüphesiz düĢecekti, eğer vali orada 

kalabilseydi…” 
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4. RECEP YAZICIOĞLU HAKKINDA DAHA ÖNCE YAPILMIġ 

YAPITLARIN SINIFLANDIRILARAK ĠNCELENMESĠ 

 

Bu bölüm Recep YAZICIOĞLU‟ nun ortaya koyduğu, baĢkaları tarafından 

kendisi hakkında daha önce yapılmıĢ eserlerin öbeklendirilerek tanıtılmasından 

oluĢmuĢtur.   

 

4.1.Kendisinin Yazdığı Eserler 

AraĢtırmanın bu kısmında Recep YAZICIOĞLU‟ nun kendisinin yazdığı 

kitapları ele alınarak incelenmiĢtir. Kitapların incelenmesinde izlenen yöntem 

doğrultusunda öncelik kitabın tanıtılmasına ayrılmıĢtır. Bu kapsamda kitabın; 

öyküsü, temel nitelikleri ve temel amaçları ele alınmıĢtır. Kitabın tanıtımının 

ardından; kitabın genel sunuĢ planı ile özetine yer verilmiĢtir.  

 

4.1.1. Popülist Politikaya, TıkanmıĢ Ekonomiye, YozlaĢmıĢ Sisteme Sil 

BaĢtan 

Niteliği: Recep YAZICIOĞLU mülki idare sistemindeki görevi sırasında 

yaptığı uygulamaları, karĢılaĢtığı problemleri ve bu problemlere getirdiği önerilerini 

anlattığı kitabı önceki yıllarda yazdığı “Bu Sistem DeğiĢmeli” ve “Neden SıradıĢı Bir 

Valiyim” kitaplarının irdelenerek tek bir kitapta toplanmasıdır.   

Kitabın SunuĢ Planı: Kitap Recep YAZICIOĞLU‟ nun 1992-1997 yıllarına 

ait makalelerini içerir. BeĢ bölümden oluĢur. Birinci bölümde Ġdari ve siyasi 

yozlaĢma, ele alır, ikinci bölümde yönetim ve bürokrasi, üçüncü bölümde toplum 

kalkınmasını, dördüncü bölümde deprem ve beĢinci bölümde terör üzerine 

düĢüncelerini ve uygulamalarını anlatır.  

Kitabın Özeti: Türkiye‟ de bürokratların yüksek sesle düĢünmesi pek yaygın 

ve olağan değildir. Sorumlu olduğu konular ve halkın dertleriyle boğuĢan, onlarla iç 

içe yaĢayan bir bürokratın deneyimlerini tespitlerini, arayıĢlarını dile getirmesinden 

daha doğal bir Ģey olamaz. Bunu yadırgayanlar mevcut sistemden ve anti 

demokrasiden yararlananlardır.  
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GeliĢmiĢ dünya için geçerli değerler, tüm insanlığın asırlar boyunca 

oluĢturduğu ilkelerdir. DeğiĢik bahanelerle bu ilkelerden uzaklaĢmak, geliĢmenin 

dinamiğini de kaybettirmektedir. 

Ġnsanların doğuĢtan sahip oldukları vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklerinin 

hangi gerekçelerle sınırlandırılacağı yine evrensel kurallarla belirlenmiĢtir. Özgür 

olmayan ve yönetime katılmayan toplumlar, kalkınamamıĢtır.  

AVRUPA Konseyinin, yurttaĢların kamusal iĢlere katılma hakkını belirleyen 

metni, 1988 yılında Türkiye tarafından da imzalanmıĢtır. 

Ne gariptir ki, 1913 yılında Özel Ġdare Kanunu ve 1921 Anayasası, yıllar 

önce bugün savunulduğu gibi halk katılımını ön plana çıkartmıĢ, bunu yerel 

meclislerle düzenlemiĢtir. 

Tekelci, vesayetçi, tutucu idari yapı, bindiği dalı kesmez. Halk kendi gücünü 

fark eder, yüksek sesle düĢünür ve haykırmaya baĢlarsa, sistem ve düzen değiĢikliği 

ancak gerçekleĢebilir. Köylülükten kurtulamayan, ĢehirleĢemeyen toplumlar, sivil 

örgüt kuramaz; sivil örgütler yoksa devlet hizmet örgütü olamaz; ancak bu örgütler 

olursa, devlet dönüĢüme ve değiĢime uğrar. Bu, halkın örgütlenerek yönetime 

ağırlığını koyması hadisesidir.  

 

4.2. BaĢkaları Tarafından Kendisi Ġçin Yazılanlar 

Recep YAZICIOĞLU için yazılmıĢ 4 kitap mevcuttur. Yalnız içlerinden 

birisi tükenmiĢ ve yayınevlerinde bulunmamaktadır. Gazeteci Elvan Feyzioğlu‟ nun 

2001 yılında Yazıcı Yayınevinden çıkardığı,“Vali Uçan KuĢlar Gülümser” kitabı 

bulunamamıĢtır. 

Diğer üç kitabın temel özelliği ise Recep YAZICIOĞLU‟ nun yaĢarken ve 

öldükten sonra çeĢitli gazete ve dergilerde hakkında yazılanlara değinilmiĢtir. Bir 

çeĢit anı kitaplarıdır. 

“Halkın Valisi Recep Yazıcıoğlu” 

 “Adam Gibi Vali: Recep Yazıcıoğlu” 

 “SıradıĢı Vali: Recep Yazıcıoğlu” 
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4.3. Köprü Dizisi 

 

Yapım: Koliba Film (Ata Türkoğlu) 

Eser: AyĢe Kulin 

Senaryo DanıĢmanı: Ahmet Yurdakul 

Senarist: Ozan Yurdakul 

Yönetmen: Çağatay Tosun 

Müzik: Gökhan Kırdar 

 

Türkiye‟nin çalıĢkan süper valisi olarak tarihe geçen Recep Yazıcıoğlu‟nun 

Erzincan‟da görev yaparken karĢılaĢtığı zorlukları ve hizmet aĢkını senaryolaĢtırarak 

ekranlara getiren Köprü Dizisi büyük ilgi görmüĢtür. Yazar AyĢe Kulin‟ in Köprü 

isimli romanından uyarlanarak ekranlara aktarılan Köprü Dizisi usta oyuncu, yapımcı 

ve kaliteli yapımıyla izleyenlerde hayranlık uyandırmıĢtır. 

Özellikle dizide Vali rolünü canlandıran Erdal BeĢikçioğlu, ġamil‟i 

canlandıran Çetin Azer Aras, Tekin‟i canlandıran Yurdaer Okur hayran kitlelerini 

oluĢturuyor. Gerçekçi rollerine kendileri kaptırarak Star TV ekranlarında izleyenlerin 

karĢısında olan oyuncular, uzun senelik birikimlerini Köprü dizisiyle izleyenlere 

aktarmıĢtır.   

 

4.4. Vali Filmi 

Yapım: Koliba Film (Ata Türkoğlu) 

Senaryo: Batur Emin Akyel,  

           Çağatay Tosun 

Senarist: Ozan Yurdakul 

Yönetmen: Çağatay Tosun 

Kurgu: Ufuk ÖzenateĢ 

      Emre Küçükgökçe 

      Nurcan Çelik 

 

Görüntü Yönetmeni: Ferhan Akgün 
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Vali Faruk Yazıcı' nın en son görev yeri Denizli merkezli olacak filmin ana 

eksenine ise yine bir dünya ve Türkiye meselesi olan "enerji" konusu oturuyor. 

Bilindiği gibi Yeniçağ dünyasında gizli ve açık bir biçimde sergilenen politik 

oyunlar-komplolar ve uluslararası iliĢkilerin çıkar noktasında enerji meselesi 

bulunuyor. Filmde, özellikle bu konuda Türkiye'nin ve Türk insanının içine 

çekilmeye çalıĢıldığı bir komploya tanık olunmuĢtur. 

Vali'de enerjiye konu olan madde ise uranyum madenidir. Türkiye'nin çok 

zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olduğu halde enerji bakımından nasıl 

yoksul ve yoksun bırakılarak dıĢa bağımlı, kendine yetemez bir hale getiriliĢine, bu 

oyunun aktörleri ile bu oyunu bozmak isteyen vatansever karakterlerin mücadelesine 

tanık olunmuĢtur. 

Filmde, akıllarda soru iĢareti bırakarak hayata veda eden devlet adamlarının 

Ģüpheli ölümleri, faili meçhul cinayetlere de gönderme yapılarak bu eksende 

kurulmuĢ bir komplo düzenine parmak basılmıĢtır. 

Vali Faruk Yazıcı' nın neredeyse çocukluktan beri arkadaĢı olan MTA 

Mühendisi Ömer Uçar ve mühendis arkadaĢlarının, bölgedeki zengin uranyum 

madeni yatağıyla ilgili elde ettikleri bilgi üzerine baĢlayan Ģüpheli ölümler… Birbiri 

ardına kaybedilen pırıl pırıl, vatansever, fedakâr bilim adamlarımız, mühendisler… 

Ve bu düzenin sürmesini isteyen sermayenin ardındaki gizli ve açık güçler… 

Kısacası Vali, Türkiye çıkarlarını koruyup ülke insanlarının menfaati için 

elini taĢın altına koyanlarla, taĢları yukarıdan üstümüze yağdıran çıkar grupları 

arasındaki çekiĢmenin hikâyesini anlatıyor... 
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          5.RECEP YAZICIOĞLU’ NUN FĠKĠRLERĠNĠN SINIFLANDIRILMASI 

Bu bölümde Recep YAZICIOĞLU‟ nun önemli belli konulardaki fikirleri 

irdelenmiĢtir. Bu bölüm kendi içinde altı alt baĢlıktan oluĢmaktadır.  

Bu tez Kamu Yönetimi Anabilim Dalı için öngörüldüğünde YAZICIOĞLU‟ 

nun fikirlerinin tanıtılmasında “Kamu Yönetimi” ile ilgili olaraktan Mülki Ġdare 

Sistemine yönelik eleĢtirirleri ve önerilerine öncelikle geniĢçe yer verilmiĢtir.  

 

5.1. Mülki Ġdare Sistemine Yönelik EleĢtirileri ve Çözüm Önerileri 

Recep YAZICIOĞLU, mülki idarede görev yaptığı süre boyunca, kamu 

hizmetlerinin etkinliğini azaltan, ülke kaynaklarının israfına yol açan, ülkede gerçek 

manada demokratik katılımın sağlanmasının önünde engel teĢkil eden ve gerek 

yönetim sisteminden gerekse yönetilenlerden kaynaklanan sorunları tespit ederek 

daha iyi bir yönetim sistemiyle her yönden daha geliĢmiĢ bir toplum haline gelmenin 

yollarını aramıĢtır. Bu arayıĢ sırasında sürekli yüksek sesle düĢünmüĢ yönetenler ve 

yönetilenlerin her ikisine de çok açık ve net mesajlar vermiĢtir. Bu bağlamda Recep 

YAZICIOĞLU‟ nun gerek söylemleriyle gerekse uygulamalarıyla dikkat ektiği 

mülki idare sistemindeki sorunlar ve bu sorunlara iliĢkin çözüm önerileri mevzuatla 

ilgili, yapısal, örgütsel, iĢlevsel sorunlar ve çözüm önerileri baĢlıkları altında 

incelenmiĢtir 

 

5.1.1. Mevzuata Yönelik EleĢtirileri ve Çözüm Önerileri 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun mevzuata yönelik eleĢtirileri genel olarak 

mevzuatın kuralcılıkta aĢırıya kaçması gerek halka gerekse bürokrata güvenmeyen 

bir yapı arz etmesi çerçevesinde olmuĢtur. Görevi boyunca merkezi idarenin her Ģeyi 

düzenleme isteğinin bir sonucu olarak mevzuatta aĢırı düzenlemelere yer verdiğinden 

Ģikâyet etmiĢ il özel idarelerinin görevlerinin belirlenmesinde öngörülen liste 

usulünün bu idarelerin ihtiyaca göre etkin görev yapamamasının temel nedenleri 

arasında olduğunu dile getirmiĢtir. 

Yürürlükteki mevzuatın hizmet üretmeye yönelik olarak hazırlanmadığına 

dikkat çekerek özellikle Tokat Valiliği döneminde “TOKAT MODELĠ” olarak 
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adlandırılan hizmet üretimi ve ilin kalkındırılması seferberliği sırasında mevzuatın 

hizmet üretimini zorlayıcı etkileriyle ilgili olarak Ģunları dile getirmiĢtir (Erdumlu, 

1989, 106). 

 

“ Devlet Ġhale Kanunu ve Muhasebe – i Umumiye Kanunu gibi 

kanunlarla zaten ihaleleri gerçekleĢtirmek mümkün değildir. Yeni bir 

sisteme geçmek gerekir. Ġller Bankası gibi dev bir kuruluĢ 100 milyon 

lirayı bu kanunlara tabii olmadan, teklif almak suretiyle yaparken, 

Türkiye‟ de çok cüzi meblağlara havi iĢlerin bu kanunlarla yapılır 

olması anlaĢılır değildir. Ġnsanların elini kolunu bağlayarak onlardan 

iĢ istemek son derece ilginç bir durumdur.” 

 

Bunun yanı sıra YAZICIOĞLU‟ nun mevzuattan yana Ģikâyetlerinden biri de 

3046 sayılı Bakanlıkların KuruluĢ ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun da kamu 

hizmetlerinin yerine getirilmesinde birden fazla ili kapsayacak Ģekilde bölge 

örgütlenmelerine imkân tanınmıĢ olmasıdır. Bu düzenlemenin temelinde bazı 

ekonomik ve teknik özellikler taĢıyan hizmetlerin uygulanmasında il ölçeğinin küçük 

kalması dolayısıyla bu hizmetle ilgili olarak birden çok ili kapsayan bir örgütlenmeye 

gidilmesinin öngörülmesi yatmakla birlikte zaman içerisinde merkezdeki 

bakanlıkların ve bürokratların bu uygulamayı il dıĢında kalarak daha serbest hareket 

etmek maksadıyla kullandıkları görülmüĢtür. 

YAZICIOĞLU, 3046 sayılı Bakanlıkların KuruluĢ ve Görev Esasları 

Hakkındaki Kanunda öngörülen bölge teĢkilatlarıyla il sisteminin dıĢına çıkmaların 

yaĢandığını bunun da kamu hizmetlerinin bir bütün olarak yürütülmesini, iĢbirliğini 

ve koordinasyonu zorlaĢtırdığını savunmaktadır (Yazıcıoğlu, 2000, 37 ). 

TÜSĠAD‟ da düzenlenen “ Yerel Yönetimler Yasa Taslağı” ile ilgili bir 

panelde 1580 sayılı Belediye ve 3030 sayılı BüyükĢehir Belediyeleri Kanununun 

yerel hizmetlerin görülmesinde ve yerel problemlerin çözümünde yeterli olmadığını, 

“yerel idareler güçlendirilmelidir” sözünün bile modern anlamda hizmet görebilen 

belediyeciliğin kalmaması nedeniyle gereksiz ve anlamsız hale geldiğini belirtir.  

Mevcut haliyle yerel yönetimlerin hizmet üretme kapasitelerinin yetersizliğini 

ve bunun nedenleri arasında yürürlükteki mevzuatında büyük payının olduğunu 

vurgulamaktadır (Yazıcıoğlu, 2000, 163).  
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Bu nedenle yerel nitelikli tüm kamu hizmetlerinin sunumunda bakanlılar ve 

teĢkilatlarının kaynak ve yetkilerinin yerel yönetimlere devredilerek bakanlıkların 

taĢrada teĢkilatının bulunmamasına yönelik yasal düzenlemelerin bir an önce 

gerçekleĢtirilmesi gerektiğini belirtmektedir (Güler, 2008). 

 

5.1.2. Yapısal Sorunlara Yönelik EleĢtirileri ve Çözüm Önerileri 

Mülki idare sisteminin öteden beri var olan ve kökleri uzun yıllar öncesine 

dayanan yapısal sorunlarının saptanması ve çözümü konusunda Recep 

YAZICIOĞLU‟ nun tespitleri ve bu konudaki çalıĢmaların büyük önem arz 

etmektedir. Özellikle bu tespitleri içerisinde merkezi yönetimin gücünün had safhaya 

ulaĢması, merkezin taĢra örgütünü oluĢturan illerin bile bu güç altında ezilmesiyle il 

yönetim sisteminde sorunların baĢ göstermesi gibi noktalar göze çarpmakta, bu 

sorunları her ortamda dile getirmekle kalmayıp çözüm önerileri de sunmaktadır. Bu 

konudaki tespitleri ve çözüm önerileri merkezi yönetim sistemi yerine yerinden 

yönetime ağırlık verilmesi ile il yönetim sistemindeki sorunların giderilmesi 

Ģeklindedir (Güler, 2008). 

 

5.1.2.1. Merkezi Yönetim Sistemine KarĢı Yerinden Yönetimi Savunması 

(Âdem – i Merkeziyetçilik) 

Özellikle Tanzimat döneminden itibaren ülkenin idare yapısı toplumsal 

sorunların yönetici sınıfın inisiyatifiyle tepeden ve yasalarla çözülebileceği 

Ģeklindeki görüĢle ĢekillenmiĢtir. Bu görüĢün uygulanması merkezi otoriteyi 

güçlendirmek ve merkeziyetçiliğe ağırlık vermek Ģeklinde olmuĢ, Cumhuriyet 

bürokrasisini de etkileyen bu yapı giderek güçlenmiĢ ve siyasi-idari merkeziyetçi bir 

yapı olarak günümüze gelmiĢtir.  

Merkeziyetçilik, her devlette var olması doğal olan yasama, yürütme ve 

yargıya iliĢkin tüm yetkilerin merkezi bir otorite tarafından yönetilmesidir. Adem-i 

Merkeziyetçilik ise bir kısım kamu güçlerinin daha az yetkili bir otoriteye transfer 

edilmek amacıyla merkezi idareden alınması, planlamaların ve yönetim kararlarının 

sorun düzeyinde ele alınarak çözümünde o düzeyde bulunmasıdır (Nadaroğlu, 1978‟ 

den aktaran Erdumlu, 1989, 18).  
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Eryılmaz‟ da merkeziyetçiliği kamusal kaynakların ve yetkinin baĢkent 

örgütlerince kullanılması Ģeklinde tanımlayarak merkeziyetçiliğin en önemli 

özelliğini merkezi yönetimin taĢra teĢkilatına ve yerel yönetimlere karar alma ve 

uygulama konusunda çok az yetki vermesi ve verilmeyen bu yetkileri en üst 

organlarda toplamaya çalıĢması olarak belirtmektedir ( Eryılmaz, 2002, 231). 

Türkiye Cumhuriyeti‟ nin Osmanlı Ġmparatorluğu‟ ndan aldığı yönetim 

yapısının merkeziyeti olduğu ve bu yapının günümüze değin sürdüğü hususu görüĢ 

ayrılığı bulunmamaktadır. Pirler, Gürsoy ve BaĢsoy, Türk demokrasisinde var olduğu 

bilinen sürekli eleĢtiri konusu olan eksikliklerin bir türlü düzeltilemeyiĢinin altında 

geçmiĢten gelen merkeziyetçi, otoriter ve keyfi tutum ve davranıĢların yattığını 

belirtmektedirler (Pirler ve diğerleri, 1997, 96). 

Mülki idare sisteminde yapısal bir sorun haline gelen merkeziyetçilik, Recep 

YAZICIOĞLU‟ nun eleĢtirilerinden en çok payı alan konuların baĢında gelmektedir. 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun merkeziyetçilik karĢıtlığı merkeziyetçiliğin; bürokratik 

yapısı nedeniyle hizmet ihtiyacının zamanında karĢılanamamasına neden olması, 

hizmetlerde tasarruf, verimlilik ve halk katılımını öngörmeyen demokratik ilkelere 

uygun olmayan bir yapıda olmasındandır. ÇeĢitli konuĢmalarında özellikle yerel 

ihtiyaçların merkezden yeterince anlaĢılamadığı, il ve ilçelerde yerelin önceliği 

olmadığı halde sırf merkezin öncelikleri arasında olduğu için yapılmıĢ kaynakların 

israfına gelen birçok ölü yatırımın örneklerine rastlandığını belirtmektedir. Bu 

konuda uzun yıllar görev yaptığı Erzincan ilinde birçok örnek olduğunu belirterek 

Ģunları söyler ( Yazıcıoğlu, 2000, 102-103). 

 

“Halen illerde bakanlıkların ayrı ayrı planladıkları 

yatırımların büyük bölümü hizmet binalarına yönelik olup, ölü 

yatırımlar Ģeklinde kaynak israfına neden olmaktadır. Erzincan 

merkezinde yaklaĢık 8 yıldır inĢaatı süren 50 milyarlık Kültür Merkezi 

yerine 5 milyarlık bir tiyatro binası yapmak mümkündü. Et Balık 

Kurumuna ait Et Kombinası varken, yeniden yapılmakta olan Belediye 

Mezbahası Erzincan için birkaç örnektir. 

Diğer illerde de durum bundan pek farklı değildir. Bu Ģekildeki 

binlerce yatırım yerine; çok daha zaruri sulama, eğitim, sağlık ve 

organize sanayi vs. gibi alt yapı ve üretime yönelik yatırımlara daha 
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çok kaynak ayırmak mümkün iken mevcut sistemde bu 

yapılamamaktadır”. 

 

Denizli Valiliği sırasında organize sanayinin kurulması ve sanayinin 

geliĢmesinin özel sektörün öncülüğünde yerel kaynaklarla gerekleĢtirildiğini 

gördüğünde ise her zaman memnuniyetini ifade etmektedir. 

Recep YAZICIOĞLU, kamu yönetimindeki sorunların çözümüyle ilgili 

olarak yapılan plan ve programlarda yerinden yönetimden sürekli bahsedildiğini 

ancak yapılanların bunun tam aksi olması sonucunda sistemin tıkandığını 

belirtmektedir ( Yazıcıoğlu, 2000, 24). 

Yönetim düzeltimi raporlarında yerinden yönetimin öneminden sürekli 

bahsedildiği halde mahalli idareler reformu yapılamamıĢtır. 

Yerinden yönetimin önündeki en önemli engelin toplumun kayıtsızlığı ve 

merkezi yönetim aktörlerinin bunu istememesi olduğuna dikkati çekmektedir. 

Recep YAZICIOĞLU Türkiye‟ de yönetim sisteminin aĢırı 

merkezileĢmesinde siyasal iktidarların bürokratik, seçkincilerin kaynaklara 

hükmetme arzusunun etkisi yanında halkında etkisizliği ve sorumsuzluğu dolayısıyla 

suçlu olduğunu ifade eder (Balcı, 2001, 124). 

Yalçındağ‟ a göre, ülkemizde merkezi idarenin bugüne kadar yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesine taraftar olmamasının altında kaynak ve görev 

bölüĢümünü istemediğinin yattığını belirtmiĢtir. Bu anlamda merkezi idarenin genel 

olarak bütün mali kaynaklara hükmetme arzusu içerisinde olduğunu, karar alma 

süreçlerinin ve kaynakların merkezi yönetimden yerel yönetimlere aktarılması 

düĢüncesinin merkezdeki politikacılar açısından bir güç kaybı olarak algılanmakta 

olduğunu ifade eder ( Yalçındağ, 1998, 28). 

Recep YAZICIOĞLU sürekli eleĢtirdiği merkezi yönetimin yerine yerinden 

yönetime geçilmesi konusunda yol haritası olabilecek çözüm önerileri de sunmuĢtur. 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun etkili, verimli ve üretken bir yapı için sunduğu öneriler 

ve bu yapının temel ilkeleri aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir (Yazıcıoğlu, 2000, 164): 

- Yerel yönetimler ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğini zedeleyecek 

eylemlerde bulunmamalıdır.  

- Kamu hizmetleri yerel yönetimler ve merkezi yönetim tarafından paylaĢılarak 

yürütülmelidir. Merkezi yönetim adalet, genel güvenlik, ulaĢtırma, haberleĢme, 
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ulusal güvenlik, yargı ve dıĢ politika hizmetlerini yürütmeli, buların dıĢındaki 

kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi yerel yönetimlerin iĢlevi olmalıdır. 

- Yerel yönetimlerin görevi belirlenirken bir sınırlandırmaya gidilmemeli, 

esneklik esas olmalı her birim becerebildiğini kaynakların elverdiği oranda 

yapabilmelidir. 

- Personel sayısı ve ücretleri yerel idarece serbestçe belirlenecek Ģekilde 

sözleĢmeli olarak çalıĢtırılmalıdır. 

- Yerel yönetimler teknik imkânlar açısından güçlendirilmelidir. 

- Yerel idareler kamu harcamalarının % 50‟ sini yapabilecek Ģekilde yeterli 

gelir imkânlarına kavuĢturulmalıdır.  

- Birkaç ili ilgilendiren ortak bölgesel planlar, projeler, yatırımlar ve 

koordinasyon ve bazı yerel hizmetlerin ortak görülmesi için havza veya bölge 

ölçeğinde birlik, Ģirket, ortaklık kurma, duruma ve Ģartlara göre danıĢma 

toplantıları ve sürekli çalıĢacak komisyonlar teĢkil etmek mümkün olmalıdır. 

- Yerel yönetimlerin geliĢtirilmesi güçlendirilmesi, personelin yetiĢtirilmesi ve 

eğitilmesi, araĢtırma, geliĢtirme çalıĢmaları için yerel yönetim birimleri 

arasında bölge ve ulusal ölçekte birlikler kurulmalıdır. 

- Ġl ve ilçe yerel yönetimlerinin yürütme organlarının yerel topluluk tarafından 

seçilmesi temel ilkedir. Ancak bir geçiĢ dönemi için vali ve kaymakamlar il ve 

ilçe yerel yönetimlerinin yürütme organı iĢlevini yerel meclislerin güvenoyunu 

sağlamak koĢuluyla üstlenebilirler. 

- Yerel yönetim çalıĢmalarının kamu yararı doğrultusunda gerçekleĢmesine 

yardımcı olmak üzere hemĢerilerin bilgi edinme haklarına dayalı saydamlık 

ilkesine geçerlilik sağlanmalı, seçilmiĢleri geri çekme, yerel meclisleri 

referanduma zorlama, meclislerin özel toplantılarında soru sorma, meclis 

komisyonlarına katılma ve yerel yönetim kararlarına karĢı iptal davası açma 

gibi katılım yetki ve olanakları tanınmalıdır. 

- Merkezi yönetim yerel yönetim üzerinde sadece hukuka uygunluk denetimi 

yapmalıdır. 

- Merkezi yönetimi tüm yetkilerini kullandığı halde yeterli kaynak 

yaratamayan yerel yönetimlere objektif bir mali denge sistemi aracılığıyla 

yardım etmelidir. 
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- Ġl ve ilçe sayısı 1/3 oranında azaltılmalı, belediyelerle ilgili alan reformu 

yapılmalıdır. 

- Yerel yönetimlerin harcamalarını kendi SayıĢtayları denetlemelidir. 

- Yerel hizmetlere konu olan halkın Ģikâyetlerini iletebileceği Ombudsman 

Kurumu her yerel yönetim çevresinde kurulmalıdır. 

 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun bu önerilerinin kanun tasarılarında da yer almaya 

baĢladığı görülmektedir. Özellikle 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel Ġlkeleri ve 

Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısında bu konuda köklü 

değiĢiklikler öngörülmüĢ ve iç denetçilik kurumunun oluĢturulmuĢtur, Bir kısım 

bakanlık taĢra kuruluĢlarının yerel yönetimlere devri, yerel yönetimler üzerindeki 

vesayet denetiminin yumuĢatılarak hukuka uygunluk denetimi Ģekline 

dönüĢtürülmüĢtür. Yerel kamu hizmetlerinin halka en yakın birimlerce yerine 

getirilmesine yönelik düzenlemeler tasarıda yer bulmuĢtur (Güler, 2008).  

 

5.1.2.2. Ġl Yönetim Sistemindeki Bozulmalar ve Çözümü 

Recep YAZICIOĞLU, il yönetim sisteminde hizmetleri planlamaktan ve 

koordine etmekten uzak adeta yapılacak her iĢi ve alınacak her malzemeyi merkeze 

soran bir yapının hâkim olduğunu dolayısıyla merkezin aĢırı gücünün il sistemini 

erozyona uğratarak valilik kurumunu ilin evrak trafiğini idare etmeye çalıĢan etkisiz 

ve yetkisiz bir kurum haline dönüĢtürdüğünü belirtmektedir.  

Ġl idaresi Kanununun valiyi taĢrada hükümetin ve tek tek bakanların idari ve 

siyasi yürütme aracı olarak belirlenmesine rağmen valinin özlük hakları bakımından 

ĠçiĢleri Bakanlığı‟ na bağlı olmasının diğer bakanların çoğunun valiyi kendi 

temsilcisi olarak görmemesine yol açtığını belirtmektedir. Mevcut sorunlara valinin 

bu konumu da eklendiğinde illerin içinde bulunduğu durumun kötülüğü yanında 

mülki taksimatta illere bağlı olan ilçelerinin durumunun da içler açısı olması 

muhtemeldir.  

YAZICIOĞLU merkezi yönetimin kuralları koyarken illerin kendisi 

karĢısındaki yetki ve kaynak sıkıntısı çekmesi durumunu ilçelerinde iller karĢısında 

yaĢamasına yol açtığını belirterek bugün özellikle taĢrada karar almada son sözü 
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söyleyecek makam ve kademe olmadığını ifade ederek gelinen noktayı Ģöyle 

özetlemektedir ( Feyzioğlu, 2003, 148). 

 

“Herkes sistemin tıkandığından bahsetmekte, bürokrasi ile 

boğuĢtuğundan Ģikâyet etmektedir. Her iĢ, herkesi, her kurumu 

ilgilendirmekte, dolayısıyla ortada kalmaktadır. Herkes ve her kurum 

yazmaya memur olup yapmanın sahibi yoktur. Yapma ortadadır. 

Devlet adeta parsellere bölünmüĢtür. Nüfuz kavgasından iĢe zaman 

ayrılamamakta, kaynaklar birbirini desteklemeden, kopuk ve ayrı bir 

Ģekilde eriyip gitmektedir.” 

 

Recep YAZICIOĞLU, bölgesel kuruluĢların ve merkeziyetçiliğin budadığı il 

yönetim sisteminin düzeltilebilmesi için yerel kamu hizmetlerinin il düzeyinde 

oluĢturulacak yerel idare birimlerince yapılmasını, bu yapılmaya baĢlandığında da 

halen merkeze bağlı müdürlüklerin ve servislerin bu idarelere bağlanmasıyla birlik 

ve bütünlüğün sağlanacağını ifade etmektedir. 

Tüm bunların YAZICIOĞLU, profesyonel yönetici ihtiyacı ve üniter devlet 

gereği olarak merkezi taĢradaki tek temsilcisi olan vali ve kaymakamın il ve ilçe 

yerel yönetimlerinin baĢı olarak uzunca bir süre görevde kalıp merkezle irtibatı 

sağlaması, zaman içerisinde ise bu makamların seçimle iĢbaĢına gelmesinin 

sağlanması gerektiğini belirtmektedir ( Yazıcıoğlu, 2000, 92). 

Ġl yönetim sisteminin bozulmasının nedenleri arasında Batı ve Uzakdoğu‟ nun 

(Japonya) il ve ilçeler düzeyinde yeni iĢlevler ve sistemler geliĢtirme anlayıĢının 

aksine bizde sadece bu birimlerin sayılarının arttırılması yönünde düzenlemeler 

yapılmasını göstermektedir. 

Ġl ve ilçe sayılarının son yıllarda giderek artmasıyla verimli ve etkili bir mülki 

idare yapılanmasında optimum ölçeğin kaybedildiğini belirterek büyük ilçelerin il 

olma yarıĢına çözüm olarak il ve ilçe kademesi arasında “ Büyük Ġlçe Ġdaresi” nin 

oluĢturulmasından söz etmektedir. 

Bu ilçelerin il haline gelerek ek personel tahsisi, yeni müdürlükler için yeni 

binaların yapımı, teĢkilatlanma masrafları gibi giderlerin yapılması yerine bu 

ilçelerin belli düzenlemelerle yönetimde ve kaynak kullanmada önünü açmanın daha 

uygun bir yöntem olacağını belirtmektedir.  
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Recep YAZICIOĞLU‟ nun “ Büyük Ġlçe Kaymakamlığı”   oluĢturulması 

önerisi Tanzimat Dönemin‟ de uygulanmıĢ olan ve mülki taksimatta vilayetler ile 

kazalar arasında yer alan mutasarrıfların yönetimindeki liva yönetimi (sancak) 

çağrıĢtırması bakımından dikkat çekicidir (Güler, 2008). 

 

5.1.3. Örgütsel Sorunlara Yönelik EleĢtirileri ve Çözüm Önerileri 

Mülki idare sisteminin kendinden beklenen iĢlevi yerine getiremez hale 

gelmesi aynı zamanda tarihsel süreç içerisinde örgütsel yapının sağlıklı olarak 

oluĢturulamamasından kaynaklanmıĢtır.  

Bu yapıda göze çarpan noktalardan biri kamu hizmetlerinde görev alan 

bürokratın ve memurların iktidarda ki partinin görüĢlerine yakın olmalarına göre 

derecelendirildiği, ehliyet ve liyakate önem vermeyen anlayıĢların uygulanmasıdır.  

Bu konuda Recep YAZICIOĞLU, kamu yönetiminde performansı 

gözetmeyen çalıĢma ve ücret sistemi, verimliliği göz ardı eden haksız ücret 

farklılıkları, aĢırı ve dengesiz personel yapısı ile hizmet içi eğitime gereken önemin 

verilmeyiĢi ve personel konusunda aĢırı ve karmaĢık mevzuat düzenlemelerinin 

sağlıklı örgüt yapısının oluĢturulmasını engellediğini belirtmektedir. 

Örgütsel yapının hastalıklı olduğunu, çalıĢanı da hasta ettiğini vurgulamıĢtır. 

Recep YAZICIOĞLU bu hastalığı teĢhis etmekle kalmayıp tedavisi içinde 

elinden geleni yapmaktadır. Nitekim bu konuda Denizli‟ de gerçekleĢtirdiği 

çalıĢmalar bunun bir göstergesidir. Kamu görevlilerinin hizmet içi eğitimlerle 

yönetim ve iĢ yapma becerilerinin arttırılmasına yönelik uygulamaları diğer illere ve 

mülki idare amirlerine örnek teĢkil etmektedir.  

Örgütsel verimliliğin sağlanması için çalıĢan verimliliğinin sağlanması 

gerektiğini belirten YAZICIOĞLU, çalıĢanla çalıĢmayanı bir tutan, tembelliği ve 

miskinliği teĢvik eden ve dünyada baĢka bir örneği bulunmayan kamudaki memur 

teminatının kaldırılması gereğine iĢaret etmiĢtir. ÇalıĢmadığı için görevine son 

verilen tek bir iĢçi ve memurun olmadığı bir sistemde geliĢme, verimlilik, duyarlılık 

ve halka saygının sağlanamayacağını vurgulamaktadır (Güler, 2008).  
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5.1.4. ĠĢlevsel Sorunlara Yönelik EleĢtirileri ve Çözüm Önerileri 

Recep YAZICIOĞLU, ülkenin uzun yıllar yaĢadığı ve artık içinden çıkılmaz 

hale geldiği görüntüsü veren sorunlarından bir kısmının da iĢlevsel sorunlar 

olduğunu belirtmektedir. Nitekim ülkede uzun yıllar uygulanmaya çalıĢılan ancak 

Batıdaki örneklerinden büyük ölçüde saparak iĢlevini yitirdiğini düĢündüğü 

parlamenter sistemin yerine baĢkanlık sistemini önermesi bunun yanı sıra kamu 

hizmetlerinin görülmesini geciktiren ve etkinliğini sınırlayan bürokratik iĢlemler ve 

mekanizmalara savaĢ açması bu hususta öne çıkan noktalardır (Güler, 2008).  

 

5.1.5. Parlamenter Sistemin Yerine BaĢkanlık Sistemini Önermesi 

Recep YAZICIOĞLU‟ na göre parlamenter sistem Türkiye‟ nin bünyesine 

geçen zaman içerisinde hiç de uymamıĢ belirli birikimi, deneyimi, teamülü 

oluĢturamamıĢtır. Bu durumda tarihten gelen bir sistem olarak baĢkanlık sistemine 

geçmek daha uygun olacaktır. Osmanlı sistemi baĢkanlık sistemine yakın bir 

sistemdir. Cumhuriyet yeni bir sistemi getirdiğini zannetmiĢtir. Ancak kültürümüz, 

yapımız ve tarihsel birikimimiz dolayısıyla Atatürk‟ ten itibaren CumhurbaĢkanı ve 

baĢbakan güçleri oranında kendi milletvekillerini tayin etmektedir. Dolayısıyla bir 

derebeylik düzeni partilerde ve devlet hayatı sürmektedir. Ama bunun adı 

konmamaktadır. Milletvekilleri bakanlık beklentisi içerisinde, genel baĢkan 

karĢısında suskun, fikir üretmekten, tavır koymaktan çekinir durumdadır. Parti adına 

yalnızca genel baĢkan politika üretmekte, düĢünmekte ve icraat yapmaktadır. 

Bugünkü sistem ve fiili durumda baĢbakan olağanüstü güçlüdür. BaĢkanlık 

sistemiyle bu durum ortadan kalkacak, yasama ve yürütme birbirinden ayrılacak ama 

birbirini denetleyecektir (Yazıcıoğlu, 2000, 16). 

YAZICIOĞLU‟ nun vurguladığı baĢkanlık sisteminin kaynağına bakıldığında 

sistemin kaynağının ABD‟ nin 1787 Anayasası olduğu görülmektedir. Sistemin 

özellikleri ise Ģöyle sıralanabilir: 

- BaĢkanlık rejiminde baĢbakan ya da cumhurbaĢkanı makamı yerine baĢkanlık 

makamı bulunur. BaĢkan meclis tarafında seçilmeyip doğrudan halk tarafından 

seçilir. Mecliste halk tarafından seçilir. BaĢkanlık sisteminin en önemli özelliği 

meclis ve baĢkanın birbirine üstünlüğü olmasıdır. Yani yasama organı olan meclis ile 

yürütme organı olan baĢkan birbirinden kesin olarak ayrılmıĢtır.  
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- BaĢkanlık sisteminde baĢkan bakanları atayıp görevden aldığı gibi baĢkanın 

bakanları meclis içinden seçme zorunluluğu da yoktur. 

- BaĢkanlık sisteminde meclis yasaların hazırlanması ve bütçenin oluĢturulması 

konusunda yetkiliyken baĢkan tüm politikayı ve uygulamayı belirleme yetkisine 

sahiptir. Ancak baĢkan yönetme karıĢmasına izin vermediği meclisin denetimi 

altında çalıĢmaktadır.  

- BaĢkanlık rejiminde birbirine karıĢmayan ama denetleyen baĢkan ile meclis 

arasındaki hakemliği yüksek yargı yani Anayasa Mahkemesi Yapmaktadır. Yani 

baĢkanlık sisteminde baĢkan ile meclis birbirinden bağımsızken Anayasa Mahkemesi 

her ikisinden bağımsız olarak hakemlik görevi yürütmektedir (Gözler, 2004, 82-110). 

Öte yandan gerçek kuvvetler ayrılığının hiçbir zaman gerçekleĢtirilemediğini 

belirten Hayek‟ e göre (1999, 191), anayasal hükümetin modern zamanlardaki 

geliĢiminin baĢlangıcından itibaren bu anlayıĢın öngördüğü anlamda yasa yapma 

yetkisi ile hükümeti yönetme yetkisinin aynı temsili meclislerde birleĢtirildiğini bu 

nedenle hiçbir modern demokratik ülkede devletin nihai yetkisinin hukukla bağlı 

olmadığı çünkü üzerine almak istediği her özel görev adına dilediği her yasayı 

yapmakta serbest olan bir organa sahip olduğunu belirtmektedir. Hayek demokratik 

bir sistemde kuvvetler ayrılığının amacına ulaĢabilmesi için farklı görevleri bulunan 

ve birbirinden bağımsız hareket eden iki ayrı temsili meclisin varlığının gerekli 

olduğunu belirmektedir. 

Recep YAZICIOĞLU ise batıda uygulanan parlamenter sistemin kuvvetler 

ayrılığı olarak uygulandığını bu ayrım dolayısıyla özgürlük, demokrasi, insan hakları 

ve hukukun üstünlüğü gibi kavramlarının içinin doldurulabildiğini ve temel kurumsal 

yapının bunlar üzerine kurulduğunu vurgular.  

Hal böyle iken Recep YAZICIOĞLU, ülkemizde batıdan aynen kopya 

edildiği halde parlamenter sistemin niçin kuvvetler ayrılığı yerine kuvvetler birliği 

Ģeklinde uygulandığını sorgulamaktadır. Ve bunun nedeni olarak cemaatçi yapıdan, 

iktidarı bölüĢmeyen merkezde toplayan ve kendinse asla rakip tanımayan bir yapıdan 

kuvvetler ayrılığı değil ancak kuvvetler birliğinin çıkacağını ifade eder. Nitekim 

bizde uygulanan sistemde yasamanın fiilen yürütme olduğunu ve yargının bağımsız 

olmadığını birçok yönüyle yürütmenin içinde olduğunu vurgulamaktadır ( Balcı, 

2001, 116). 
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Recep YAZICIOĞLU, yasam organının merkeziyetçiliğinin sonucu olarak 

yürütme görevini bürokratlarla paylaĢır hale geldiğini, iktidarın merkezde 

toplanmasının iktidar mücadelesinin kıyasıya yaĢanmasına ve her Ģeyin merkeze 

taĢınmasına yol atığını düĢünür. Bunun yerine iktidarın ülke geneline dağılması 

halinde genel ve yerel iktidarların siyasal partilerce bölüĢüleceği için gerilim ve 

tansiyonun düĢeceğini savunmuĢtur (Yazıcıoğlu, 2000, 29). 

Bu nedenle yumuĢak kuvvetler ayrılığı olarak da ifade edilen parlamenter 

sistemin bizde kuvvetler birliğine dönüĢmüĢ olduğunu bu durumunda otoriter ve 

güdümlü demokrasileri ortaya çıkardığını halbuki kuvvetler ayrılığının sert biçimde 

uygulanması olan baĢkanlık sistemiyle demokrasi, insan hakları ve hukuk devletinin 

tesis edilmesinin bizde uygulanan parlamenter sisteme göre daha mümkün olacağını 

ifade etmektedir ( Erdoğan, 2001, 144). 

BaĢkanlık sistemiyle birlikte parlamenter sistemin yarattığı olumsuzlukların 

ortadan kalkacağını, yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılmakla birlikte birbirini 

denetleyeceğini belirtir. 

 Bu durumda yasama organının iĢ takibi ve fiilen yürütmeyi gasp etme 

durumundan kurtulup gerek iĢlevine kavuĢacağını belirten YAZICIOĞLU, tek 

politik kiĢinin halkın seçtiği baĢkan olması gerektiğini bugün sayısını ĢaĢırdığımız 

fuzuli bakanlık sayısının 7-8‟ e indirilerek bakanların baĢkanın sekreterleri olarak 

sınırlı kadrolarla sorumlu olduğu hizmetin siyasetini belirleyerek ulusal proje ve 

hizmetlerin standardını belirlemekle meĢgul olması gerektiğini dile getirmiĢtir 

(Yazıcıoğlu, 2000, 17). 

 

5.1.6. Bürokrasi KarĢıtlığı 

Bürokrasi teriminin bugün kamu yönetiminde anlam olarak birden fazla 

karĢılığı bulunmaktadır. Genel tanımlamalar bakıldığında Bener‟ e göre (2002, 6), 

kamuyla ilgili iĢlerin yürütülmesinde rol alan yönetimin gücü yada etkisi ile devlet 

örgütüne yada herhangi bir kamusal yönetim örgütüne bağlı üyelerin gücü olarak 

tanımlanmaktadır. 

BaĢka bir anlamda bürokrasi ise siyasal iktidarın politikalarını uygulamaya 

koyan devletin günlük hizmetlerini gören memur ve benzeri görevlilerden oluĢan 

idari yapıya verilen geneli bir ad olarak karĢımıza çıkar. Bunun yanı sıra bürokrasi 
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özellikle katı merkeziyetçi sistem uygulayan ülkelerde bu yönetim sisteminin ortaya 

çıkardığı ve toplumda Ģikâyet konusu olan kırtasiyecilik, aĢırı kuralcılık, iĢlerin 

yokuĢa sürülmesi ve bir anlamda bugün git, yarın gel yaklaĢımı kullanılmaktadır. 

Bürokrasi için yapılan değiĢik tanımlamalar gruplandırılırsa bu gruplar 

kırtasiyecilik anlamında bürokrasi, örgütlenme ve yönetim Ģekli anlamında bürokrasi 

olarak karĢımıza çıkar.  

YAZICIOĞLU‟ na göre ise bürokrasi dendiğinde iki yön kastedildiğini 

belirterek, birincisinin bürokratik iĢler, ikincisinin ise bürokrasi hastalığı olduğunu 

ifade eder. Merkeziyetçi sistemin bütün yetki ve kaynakları merkeze toplamasının 

araya kademeler girdiğinde yazıĢma trafiği ve tabandan tavana ulaĢıncaya kadar 

korkunç bir evrak yükünün oluĢmasına yol açtığını yerelde çözülecek olay için bile 

yetki merkezde olduğu için söz konusu yazıĢmalarla olayın merkeze gidinceye kadar 

bütün canlılığını kaybettiğini belirtir. Bu durumda merkezdeki bürokratında 

duyarlılığı ve ilgisinin azaldığını söyler. Bürokrasinin ikinci yönü olan bürokrasi 

hastalığı konusunda ise yine merkezi yapıdan kaynaklanan, memurun yapısı ve 

davranıĢlarıyla ilgili olarak iĢi yokuĢa sürmek, engellemek ve “bugün git, yarın gel” 

demekten zevk alma olarak kendini gösterdiğini bunun da sistemin demokratik 

olmamasından ve merkezde kilitlenmesinden kaynaklandığını belirtmektedir (Koçak, 

2001, 46). 

 YAZICIOĞLU, her idari yapının bürokrasi ile kaim olduğunu ancak aĢırı 

merkeziyetçiliğin ortaya çıkardığı bürokratik yapının da evrak trafiği, karmaĢa, 

yetkisizlik ve belisizlik olarak yaĢanan bürokrasi hastalığına yol açtığını ifade eder. 

Bu hastalığın sonucunda yorgun, bezgin, çaresiz insanların ortaya çıktığını, herkesin 

Ģikâyetçi olduğu bu durumun çözümsüzlüğü getirerek sistemin tıkanmasına sebep 

olduğunu belirtir ( Yazıcıoğlu, 2000, 16). 

Türk Kamu Yönetiminde bürokrat- politikacı çatıĢmasına da dikkat çeken 

Recep YAZICIOĞLU, mevcut sistemde politikacı ile bürokrat arasında üç tür 

davranıĢ Ģekli olduğunu belirterek: 

Birincisi; politikacı ile bürokratın kavga etmesi ve bürokratın makamını 

kaybetmesi, 

Ġkincisinin; bürokrat ile politikacının uzlaĢarak koalisyon kurmasıyla 

bürokratın partizan memuru olup itibarını kaybetmesi, 



79 
 

Üçüncüsünün ise; her iki durumdan kaçınmak isteyen bugünkü bürokratın 

eylemsiz, durumu idare etmeye ve karıĢma, görüĢme, bulaĢma politikasını 

benimseyen bir tavır takınması olarak ifade etmektedir.  

YAZICIOĞLU, bu nedenle bu yapının kamu yönetiminde partizan kavgacı ya 

da eylemsiz bürokratlar yetiĢtirdiğine dikkat çekmektedir (Yazıcıoğlu, 2000, 105). 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun, geniĢ anlamda bürokrasiden bu kadar Ģikâyet 

etmesi, merkezin temsilcisi olarak hizmet üretmesi gereken bir konumda olmasına 

rağmen bu hizmeti üretme aĢamasında aynı merkezin hizmeti üretme! Dercesine elini 

kolunu bağlayan düzenlemeler getirmesine isyan etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu 

nedenle görev yaptığı yerlerde iĢleri kolaylaĢtırmak için bürokrasiyi azaltıcı önlemler 

almaya çalıĢmıĢtır. Denizli Valiliği sırasında bir araç vizesi almak için Emniyet 

Müdürlüğü, Maliye ve Karayolları arasında mekik dokuyan vatandaĢın bu çilesini 

bitirmek amacıyla tek bir merkez oluĢturması bu konudaki hassasiyetini göstermesi 

açısından önemlidir (Balcı, 2003, 47). 

Nitekim görevinin her döneminde bürokrasiden arınmıĢ serbestçe hizmet 

edememe durumuyla karĢılaĢmıĢ olmakla birlikte Tokat ve Erzincan Valiliği 

dönemlerinde bunun sancılarını daha fazla hissetmiĢtir. Çünkü Tokat‟ ta toplum 

kalkınması projelerinin uygulanmasında, Erzincan‟ da ise deprem sonrası hizmetler 

ve ulaĢım yatırımlarında bürokrasinin hizmetin etkinliği ve verimliliğini engelleme 

konusunda ne derece etkili olduğunu görmüĢtür. Öyle ki görevi sırasında özellikle bir 

takım eğitim ve sağlık yatırımlarında görev yapılan ile gönderilen diğer bakanlık 

kuruluĢlarına ait bütçeleri; torba bütçe adı verilen bir havuzda toplayıp acil öncelikli 

yatırımlara kanalize ederek bürokratik sınırların dıĢına çıkmak suretiyle risk almıĢ 

ancak bu Ģekilde hizmetin zamanında ve etkin Ģekilde yapılmasını sağlamıĢtır.  

Bürokrasiyi aĢma konusunda aldığı riskler zaman zaman hakkında 

soruĢturmaların açılmasına yol açmıĢ adeta kendisine “ niye hizmet ürettin?” nin 

hesabı sorulmuĢtur.  

Hakkında açılan önemli davalardan birini Ersin Bal 15 ġubat 2001 tarihli 

sabah gazetesindeki köĢe yazısında Ģöyle aktarır (Bal, Sabah 15 ġubat 2001). 

 

“ Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı Sabih Kanadoğlu, 

YAZICIOĞLU hakkında da Ġl Özel Ġdare Bütçesini yasaya aykırı 

olarak birden çok kullandığı gerekçesiyle görevi kötüye kullanma 
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suçundan ceza artırımı da yapılarak dört buçuk yıla kadar hapis 

cezası istedi. YAZICIOĞLU hakkındaki iddianamenin sonuç 

bölümünde özetle Ģöyle denildi: “ … Vali Recep YAZICIOĞLU 

Erzincan Ġl Özel Ġdare bütçesinden merkez ilçe ve köylerinin ekonomik 

ve sosyal geliĢmesini sağlamak için ayrılan payı bu yönde 

kullanmayıp Erzincan‟ da ki vakıf ve derneklere harcamıĢtır…” 

 

Erzincan Özsöz Gazetesi sahiplerinden Kazım Özsoy, Recep YAZICIOĞLU‟ 

nun Erzincan‟ da yaptıklarından dolayı mahkemeye verilmesi konusunda Ģunları 

aktarır (Pabuçcu, 2005, 178): 

 

“Halil Ġbrahim Altınok vali olarak Erzincan‟ a geldiğinde, 

birkaç kiĢi önüne düĢtü. YAZICIOĞLU Ģöyle etti böyle etti dediler ve 

vali beyi mahkemeye verdiler. Ben telefon açtım: 

- Sayın valim sizi mahkemeye verdiler ne dersiniz? Güldü 

ve: 

- Yahu Kazım Bey benim boğazımdan aĢağıya hiçbir Ģey 

gitmemiĢtir. Hepsi Erzincan‟ dadır. Ama A yolu yapılmamıĢtır da B 

yolu yapılmıĢtır…” 

 

Sözleriyle tüm yaptıklarının Erzincan için olduğunu ve bu konuda vicdanen 

rahat olduğunu ifade etmiĢtir.  

Nitekim Recep YAZICIOĞLU, hakkında açılan davalardan hep beraat 

etmiĢtir. Türkiye‟ de mevcut bürokratik sistemde hizmet üretmenin zorluğunu her 

ortamda dile getirmiĢtir. Yine bu ortamlardan birinde geçen konuĢmayı Sabah 

Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat Ģöyle aktarır (Donat, Sabah, 04.09.2003): 

 

“Üstadım” dedi 

- Bilir misin? Ölü ite kimse tekme atmaz! 

- Vali bey… Ne demek o? 

- Üstadım… Diyelim ki sen valisin… Veya Belediye BaĢkanı… 

ĠĢ yapma… Proje üretme… yan gel yat… Yani on dönüm bostan yan 

gel yat Osman… Keyfine bak… Etliye, sütlüye karıĢma… Senden iyisi 
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olmaz… Hiç baĢın ağrımaz… Ama proje üretirse, çalıĢırsan, iĢ 

yaparsan, vay haline… MüfettiĢler gelir… TeftiĢler, raporlar, 

soruĢturmalar… Ġnim inim inletirler.” 

 

5.1.7. RüĢvetle Mücadelesi 

Recep YAZICIOĞLU, görev yaptığı her ilde özellikle kamu kaynaklarının 

verimli kullanılması, israf edilmemesi, çeĢitli yolsuzluk ve suiistimallerle amacından 

uzaklaĢıp birilerine aktarılmaması için mücadele etmiĢ bu konuları yüksek sesle dile 

getirerek kamuoyunun dikkatini çekmiĢtir. Ve bizzat kendisi denetimler yaparak 

tespit ettiği, görevini suiistimal eden ya da rüĢvet alan memurlar hakkında iĢlem 

baĢlatmıĢtır.  

Bizzat yaptığı denetimlerle ilgili olarak;  

Tokat valisi iken tebdil-i kıyafetle ve eski bir motosiklet ile Ģehir turuna çıkıp 

kendisinden rüĢvet isteyen trafik polisleri hakkında iĢlem baĢlatmıĢtır. Erzincan‟ a ilk 

atandığı zamanlar bir hafta sonu kendi arabasıyla Erzurum‟ a giderken yolda bir 

trafik ekibinin rüĢvet istemesi neticesinde ekibin hepsini açığa aldırmıĢtır. Aydın Ġl 

Sağlık Müdürlüğü‟ nde yaĢanan yolsuzluk iddialarının üzerine gitmesi gibi daha pek 

çok örnek verilebilir. 

12 Ekim 1998 tarihli Hürriyet gazetesinde, çetelerin trilyonluk ihalelerde 

vurgun vurup zengin olduğunu belirterek, haksızlık ve talana dur denilmesi 

gerektiğini, çete mensuplarına kırmızı pasaport sağlayanların sadece, “görevini 

ihmal” suçlamasıyla yargılanırken, pankart asan öğrencilere ağır cezalar verildiğini 

belirtmiĢtir: 

 

“ Bu nasıl devlet ki, 65 milyonun kaynağını midesine indiren, 

haksız kazanç sağlayan, çetelerden, uyuĢturucudan, ihalelerden 

zengin olan insanlar var. Bu haksızlık, vurgunculuk, tekelleĢme böyle 

gitmez. O zaman sevgili halkımız bu iĢe dur diyecek. Bu ortamı kim 

yaratacak? Sistemi eleĢtirenler. Sistemde her zaman olduğu gibi 

bunları tasfiye edecek.” 
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Sözleriyle yönetenlerin olduğu kadar yönetilenlerin yani halkında bunun 

sonlandırılması konusunda irade göstermesini istemiĢtir (Bakırcı, Hürriyet 

12.10.1998). 

29 Mayıs 1998 tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanan demecinde, ülkede 

yaĢanan suiistimal, yolsuzluklar ve adalet sistemindeki çarpıklığa tepki gösteren 

YAZICIOĞLU, sorunların aĢılması için öncelikle hukuk sisteminin ele alınması 

gerektiğini belirtmiĢtir.  Millet birlikteliğinin adaletsiz ortamda sağlanamayacağını, 

devlet ve milleti soyanların 3-5 ay hapis cezası ile kurtulmasının insanları gayri 

meĢru iĢlere yönelttiğini savunarak faili meçhul cinayetlerde sıranın kime geldiğinin 

belli olmadığı bir ülkede yaĢamanın inanları karamsarlığa ittiğini vurgulayarak bu 

konudaki düĢüncelerini Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir (Narmanlıoğlu, Hürriyet 

29.05.1998). 

 

“ Ülkemizde adaletteki çarpıklıklar namuslu kesimi rahatsız 

eder hale gelmiĢtir. Eylem yapan öğrenciler 99 yıl hapis cezası 

alırken, vurgunculara sembolik cezalar verilmiĢtir. Bakın daha Uğur 

Mumcu cinayeti aydınlanmamıĢtır. Faili meçhul cinayetlerde 

piyangonun kime çıkacağı belli değildir. Yolsuzluk, suiistimal ve faili 

meçhul cinayetlerin yoğun olduğu ülkelerde büyük sıkıntı var 

demektir. Çarpıklıkların ortadan kaldırılması için hukuk sistemimizin 

sil baĢtan değiĢmesi gerekmektedir.” 

 

Yine aynı gazetede Bekir CoĢkun bir köĢe yazısında, YAZICIOĞLU‟ nun 

hazırladığı bir rapordan alıntı yaparak Ģu sözlere yer vermiĢtir (ÇoĢkun, Hürriyet 

11.08.1998): 

 

“Devletin boĢluğunu mafya doldurmuĢtur. Haksız servetler, 

vurgun ve soygun sonucunda ülke bir kısım güçlere teslim edilmiĢtir. 

TaĢlar oynamıĢ, iĢin çivisi çıkmıĢtır…” 

 

Recep YAZICIOĞLU, birçok eleĢtirisinde sistemin toplumu, devletle olan 

iĢini rüĢvetle gördürmeye ittiğini ve gerek sistemdeki gerekse toplumdaki rüĢvet ve 

yolsuzluk suçlarının üzerine yeterince gidilmemesinin dürüst ve namuslu 
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kesimlerdeki adalet duygusunu sürekli sömürerek toplumsal bir çöküĢ sürecinin ivme 

kazanmasına yol açtığına dikkat çekmiĢtir (Güler, 2008). 
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     ÜÇÜNCÜ KESĠM  

RECEP YAZICIOĞLU’ NUN DEĞERĠNĠN  

   ORTAYA KONULMASI 

 

Bu kesimde Recep YAZICIOĞLU‟ nun değerinin ortaya konulmasına yer 

verilmiĢtir. Bu çerçevede YAZICIOĞLU‟ nun özellikle uygulamalarının ayrıntılı 

Ģekilde irdelenmesine yer verilmiĢ ardından kendisiyle özleĢenler ve günümüz ve 

gelecek için önemine değinilmiĢtir.  

 

6. RECEP YAZICIOĞLU’NUN UYGULAMALARI 

Bu bölümde Recep YAZICIOĞLU‟ nun mesleki hayatı boyunca karĢılaĢtığı 

en önemli sorunları bu sorunlara yönelik gerçekleĢtirdiği uygulamalarına ve önerdiği 

tedbirlere yer verilmiĢtir. 

 

6.1. Toplum Kalkınması 

GeliĢme yolundaki ülkelerin en büyük problemi, ihtiyaçların astronomikliği 

karĢısında kaynakların kıt olmasıdır. Bu problemi aĢmanın yolu halkın potansiyel 

gücünü seferber etmektir. Sermaye birikimi olmayan, dıĢ sömürü imkânlarını 

bulamayan ülkelerin bu gücü harekete geçirmeden kalkınmaları mümkün değildir.  

Cumhuriyet tarihi boyunca toplum kalkınmasının güzel örnekleri sergilenmiĢ, 

birçok yerel hizmet halkın katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bir asır önce Mithat PaĢa‟ nın Tuna Valiliği‟ nde yaptığı 3000 km yol ve bir o 

kadar köprü Halil Rıfat PaĢa‟ nın Sivas‟ ta gerçekleĢtirdiği 1200 km yol, Osmanlı‟ da 

bu konunun dev örnekleridir. 

1984-1989 tarihleri arasında Recep YAZICIOĞLU tarafından Tokat ilinde 

yapılan toplum kalkınması çalıĢması boyut ve kapsam itibariyle çarpıcı bir örnektir. 

ġehir merkezi ve köylerde; 1000 derslik parasıyla 3500 derslik ve lojman, köylerde 

175 adet sağlık ocağı ve Ģehir merkezinde toplam 3500 yatak kapasiteli öğrenci 

yurtları yapılmıĢ, baĢta sağlık tesisleri ve içme suyu olmak üzere birçok konuda 

olumlu sonuçlar alınmıĢtır. DPT, kent yönetimi, torba bütçe ve gönüllü vergi 

biçiminde yapılan bu uygulamayı diğer iller için örnek ve model kabul etmiĢtir 

(DPT, 1987 Programı, 334). 
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Toplum kalkınması ancak, halka yakın bir idare, yani yerel idareler eliyle 

yapılabilir. Uzaktan kumanda ile halk katılımı sağlanamaz. Yerel idareler ek 

kaynakları harekete geçirerek rekabetçi bir yapıda topyekûn geliĢmeyi 

hızlandıracaktır.  

Yerel topluluklar, ülkenin genel sorunlarından çok, yerel sorunlarla 

ilgilenecek; dikkatler burada toplanacak, yerel kamuoyu oluĢacaktır. Bu canlı, 

dinamik, duyarlı topluluklar, kendi problemlerinin çözümünde olayın çok uzağındaki 

merkezden daha baĢarılı olacaktır. HemĢehrilik bilinci kuvvetlenen halk diğer 

yörelerle rekabet içerisine girerek kalkınmanın dinamiğini yakalayacaktır. 

Kalkınma hep devletin değil, milletin iĢidir. Nitekim topluma güç ve yol 

veren ülkeler kalkınmıĢ, devletçi ülkeler ise hep geri kalmıĢtır. Son çarpıcı örnek 

çöken Sovyet Ġmparatorluğu‟ dur.  

Mahalli idareler reform ne zaman gündeme gelse bazıları “Doğu ne olacak?” 

sualiyle tereddütlerini dile getirirler. Bu konuda Recep YAZICIOĞLU‟ nun 

düĢünceleri ise Ģöyledir (Yazıcıoğlu, 2003, 126): 

 

“Ülkenin doğusunun de batısının da sorunu halkın 

dıĢlanmıĢlığıdır. Ġnsanları sisteme ortak etmek, yerel toplulukları 

yetkili ve sorumlu hale getirmek, zannedildiğinin aksine idari yapıyı 

kuvvetlendirir. 

Tüm eksiklik ve aksaklıkların Devlete fatura edilmesi yerine, 

çözümleri ve sorumluluğu paylaĢmak, devletin zayıflaması değil 

aksine kuvvetlenmesi sonucunu doğurur. Doğudan batıya devam eden 

göçü durdurmak ve anarĢi problemine sosyo – ekonomik çözüm 

bulmak için bugüne kadar birçok öneri yapıldı. Doğunun geliĢmesi 

için öncelikli yörelere birçok teĢvikler getirildi. Alınan netice 

ortadadır. Büyük kaynaklarla alt yapıda mesafe alınmıĢ; fakat üretime 

yönelik tedbir ve teĢvikler maalesef sonuç vermemiĢtir. Bu nedenle 

radikal tedbirlere gerek vardır: 

- Doğu Anadolu‟ da ki illerde vergi daireleri kaldırılmalıdır. 

- Sınaî tesisler için enerji bedava veya % 75 ucuza 

verilmelidir.  
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- Organize Sanayi Bölgeleri öncelikle tamamlanmalı ve 

buralardaki arsalar sanayiciye bedava tahsis edilmelidir. (Belirli 

sürede yatırıma baĢlayıp sonuçlandırmayan ve iĢletmeye açmayan 

sanayiciden arsa geri alınmalıdır.  

- DAP adı verilen Doğu Anadolu‟ yu kapsayan Stratejik 

Kalkınma Planı ve buna bağlı olarak bölgedeki illerin kalkınma ve 

geliĢme planları yöre halkının katılımıyla hazırlanmalıdır.  

- Kamu Ortaklığı Fonu‟ ndan Doğu‟ da ki sanayi 

tesislerine ucuz iĢletme kredisi verilmelidir.  

- Doğu Anadolu Kalkınma ve GeliĢme Vakfı kurulmalı, 

bölge illerinin ziraat, ticaret, sanayi ve esnaf odaları, belediye, il özel 

idaresi ve sanayiciler bu vakfa kurucu üye olmalıdır. Bu vakıf 

kalkınma ajansı gibi çalıĢmalıdır. 

 

 

Bu Ģok tedbirler ticaret ve sanayide patlama yapacak, doğuda çalıĢan iĢçi ve 

memurun ücretini ikiye katlayacaktır. Doğu‟ da geliĢen ve büyüyen ticaret ve sanayi 

erbabını büyük Ģehirlere göçten, memur ve iĢçiyi de Batıya tayin isteğinden 

vazgeçirecektir. 

Ayrıca son olarak Recep YAZICIOĞLU‟ nun özellikle Doğu‟ nun kalkınması 

ve istihdam gücünün artması için en son önerileri ise Ģöyledir: 

 

“Özel idarelerce Doğu‟ da ki tüm illere küçük tip uçaklar için 

hava alanları yapılmalı, buralara iĢ adamlarının gelip gitmeleri 

sağlanmalıdır. 

Doğu‟ da aĢırı doğurganlık sonucu iĢsizlik had safhadadır. 

ĠĢsizlik acil çözüm bekleyen en önemli problemdir. Kısa dönemde 

çözümü de mümkün değildir. Pratik çözüm olarak iĢsiz gençleri vasıflı 

hale getirmek için Türkiye genelinde açılması mutlak zaruret olan 

inĢaat okullarını öncelikle bu bölgede baĢlatmak gerekir. Halen 

ülkemizde en canlı sektör olan inĢaat safhasında vasıflı eleman yok 

denecek kadar azdır. ( Sıhhi tesisatçı, elektrikçi, fayansçı, duvarcı, 
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sıvacı, mermerci vb ile plan, proje ve malzeme bilgisi olan 

elemanlardır.) 

 

Ġlkokul ve ortaokul mezunlarının alınacağı 1-2 yıllık uygulamalı okullarda 

yetiĢtireceğimiz vasıflı elemanlar; ülkemizi zevksiz, uyduruk ve kalitesiz binalar 

mezarlığından kurtaracak ve artan iĢgücü yurt dıĢında istihdam imkânı bulacaktır. 

 

6.1.1. Tokat Özel Ġdaresi’ nin 1984 – 1988 Yılları Arasında 

GerçekleĢtirdiği Pilot Uygulama 

1984-1988 tarihleri arasında vali olarak görev yaptığı Tokat Ġlinde, Ġl Özel 

Ġdaresi aracılığı ile yapılan ve bazılarınca “Tokat Modeli” olarak adlandırılan 

çalıĢma, aslında idarecilerimizin bugün ve özellikle geçmiĢte yaygın olarak uygulaya 

geldikleri, yerel hizmetlerde ve merkezden planlanan hizmetlerde devletin sınırlı 

kaynaklarına, yerel kaynakları katarak (halkın gönüllü katılımı), emanet yöntemiyle, 

büyük tasarruf sağlayan, yaygın, etkin ve süratli netice alma sistemidir. 

Bu modelde ilgili bakanlıkların ödenekleri özel idarenin gelir kaynakları ile 

torba bütçe Ģeklinde bir araya getirilmiĢ, özel idare aracılığıyla malzemeler alınarak 

Ģehir merkezlerinde kaymakamların baĢkanlığında emanet komisyonlarına, köylerde 

de yine kaymakamlar aracılığıyla muhtarlara verilerek baĢta eğitim ve sağlık olmak 

üzere bütün sektörleri kapsayan pilot bir uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Erdumlu, Recep YAZICIOĞLU‟ nun Tokat‟ ta ki bu uygulamasına ilk 

dikkati çeken kiĢinin Mümtaz Soysal olduğunu belirtmiĢtir. Soysal yerel 

yönetimlerin en hantal ve iĢe yaramaz parçası olarak nitelendirilen il özel idarelerinin 

bir demokrasi okulu olarak Tokat‟ ta canlandırıldığını, merkezden yapıldığında çok 

pahalıya mal olabilecek iĢlerin enerjik bir vali öncülüğünde yerel düzeyde çok daha 

ucuza çıkabileceği örneğinin verildiğini belirtmektedir. Soysal ayrıca bu modelde 

özel idare bütçesinden yapılan katkılarla alınan malzemeye köylülerin kaymakamlar 

kanalıyla seferber edilip iĢçiliği üstlenmeleri, usta ve taĢeronlarla iĢlerin bitirilmesi 

gibi uygulamanın dikkat çeken noktaları üzerinde durmuĢtur (Soysal 1985‟ ten 

aktaran; Erdumlu, 1989, 33). 

Bu modelde dört yıl içinde ilgili bakanlık bütçelerinden transfer edilen 

ödenekler ve özel idarenin kendi imkânlarıyla 25.000 m
3 

kereste, 50.000 ton çimento, 
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10.000 ton demir ve 20 milyon adet tuğla ve kiremit alınmıĢtır. Köylerde muhtarlar 

hane baĢına 20.000 – 25.000 TL arasında değiĢen salma ( gönüllü vergi ) toplamıĢ ve 

taĢeronların hak ediĢleri bununla ödenmiĢtir. Netice de, baĢta Milli Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanlığı olmak üzere genel bütçeden sağlanan 19 milyar TL‟ lik ödenek, 

600 köyden sağlanan tahmini 5 milyar TL‟ lik salma ve özel idarenin kaynakları ile 

toplam proje bedeli 25 milyar TL‟ ye ulaĢan 3000 derslik ve lojman, proje tutarı 2,5 

milyar TL olan 3000 yatak kapasiteli öğrenci yurtları, 176 adet sağlık evi, her birinde 

öğretmen evleri bulunan iĢ hanları kompleksi gerçekleĢtirilmiĢtir ( Yazıcıoğlu, 2000, 

75). Recep YAZICIOĞLU bütün bu projelerin baĢlatılması ve tamamlanmasında 

hayati öneme sahip olan finansman ihtiyacının karĢılanması konusunda uyguladıkları 

torba bütçenin çok önemli bir yeri olduğunu ifade etmektedir.  

Nitekim YAZICIOĞLU Türkiye‟ de uygulanan bütçe sisteminin program 

bütçe olduğunu, her yatırımın ödeneğinin ayrı belirlendiğini ve ödenekler arası 

transferin ancak kanunla yapılabileceğini belirterek planladıkları yatırımın o yatırıma 

ait ödenek gelmeden baĢlatılamadığından söz ederek 1986 yılında 176 adet sağlık evi 

için istedikleri ödeneğin ancak yıl sonuna doğru geldiğini, bu ödeneğin beklenmesi 

halinde yatırımın gecikeceğini düĢünerek söz konusu yatırımı özel idarenin 

kaynakları ve Milli Eğitim Bakanlığı‟ nın gönderdiği ödenekleri kullanarak önceden 

baĢlattıklarını ve sağlık evi ödeneğinin gelmesiyle de alınan malzemelerin iade 

edildiğini dolayısıyla ödeneklerin birbirini takviye ettiğini belirtmektedir.  

YAZICIOĞLU, bu yöntemle ilin ihtiyaçlarını kendi karar organlarında 

belirleyip bu ihtiyaçlara ilin kendi kaynaklarını da ilave etmek suretiyle tahsis 

ettiklerini ve bu suretle program bütçedeki katılığı bir tarafa bırakıp bir torba bütçe 

Ģeklinde yatırımları mahalli planlama, ödenekleri programlar arasında birbirini 

destekler nitelikte kullanabilme imkânına kavuĢtuklarını söyler. Bu durumun Tokat‟ 

ta söz konusu baĢarıyı yakalamalarında etkisinin büyük olduğunu ifade etmektedir 

(Erdumlu, 1989, 104-105). 

Bu suretle yatırımlarda müteahhit karı ortadan kaldırılmıĢ, eğitim ve sağlık 

baĢta olmak üzere değiĢik amaçlı sosyal tesisler, kamu binaları, emniyet, jandarma 

ve tarım kurumları için binalar, iĢ hanları ve benzeri irili ufaklı iki bine yakın bina 

emanet yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢtir (Yazıcıoğlu, 2000, 74). 

 8 -11 Haziran 1987 tarihinde Tokat‟ ta düzenlenen “ Ġl Özel Ġdareleri BaĢta 

Olmak Üzere Mahalli Ġdareler ve Tolum Kalkınması Sempozyumu”‟ nda mahalli 
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idareler, ii özel idareleri ve belediyeler, halkın yerel yönetimlere katılması gibi 

konular ele alınmıĢtır. Recep YAZICIOĞLU bu sempozyum da sunduğu tebliğde 

Tokat Ġli Özel Ġdare Uygulamalarıyla ilgili olarak son 60 yılda yapılan eğitim ve 

sağlık yatırımının daha fazlasını iki buçuk yıl gibi kısa bir sürede 

gerçekleĢtirdiklerini ifade etmiĢtir (Atalay, 1987‟ den aktaran; Yönden, 2006, 102). 

Tokat Özel Ġdare Uygulaması, kamu yönetimi genel çerçevesi inde onun bir 

uzantısı olan il özel idarelerinin üretken yapısına dikkat çekmesi açısından da 

önemlidir. Uygulamada görülen torba bütçe, emanet usulü, halk katkısı gibi 

unsurlarıyla yerinden yönetimci ( âdem-i merkeziyet), mahalli adem-i merkeziyetçi 

ve yetki geniĢliğinin sınırlarını geniĢletici özelliklere sahiptir. Öte yandan uygulama 

ülke yönetiminin genel karakteristiği olan merkeziyetçi ve bürokratik yapıyı da 

zorlamıĢtır (Erdumlu, 1989, 72). 

Olaya DPT’ nin BakıĢı 

Büyük oranda DPT tarafından teĢvik edilen, desteklenen Tokat uygulaması, 

1987 programında “2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun ihale hükümleri 

çerçevesinde yapılan eğitim binaları inĢaatı pahalı olmakta ve bitirilmesi uzun zaman 

almaktadır. 1986 yılında pilot il olarak seçilen Tokat‟ ın kamu binalarının emanet 

usulü ile inĢasında ve halk katkısının temininde baĢarı sağlanmıĢ ve inĢaatlar yılı 

içerisinde tamamlanmıĢtır. Burada edinilen tecrübenin diğer illerde teĢmili için 

gereken çalıĢmalara baĢlanılmıĢtır (DPT,1987 programı). 

 

6.1.2. Doğu Anadolu ve Turizm 

Türkiye‟ de uzunca bir süre deniz ve turizm eĢ anlamlı olarak kullanıldı ve 

tüm dikkatler, tüm yatırımlar sahil kentlerine çevrildi. Ancak furya yağma ve rantlar 

paylaĢımı sahilleri kilitledi. Çevre kirliliği, deniz kirliliği ve yeĢilliliğin 

katledilmesiyle oluĢan beton kentler yeni alternatifler arama ihtiyacını doğurdu.  

Kültür, tarih, termal, doğa ve yayla turizmi yeni seçenekler ve turizmi 

çeĢitlendiren yeni boyutlar olarak gündeme geldi. Anadolu‟ da birçok ilginç yöre bu 

anlamda ciddi çıkıĢlar yaptı. Bugün Doğu Anadolu, özellikle bulunduğumuz 

Kuzeydoğu Anadolu turizmin bu türlerine hitap edecek doğal imkanlar sunmaktadır. 

Su sporları imkanı sağlayacak baraj gölleri, yine güvenliğin Ģimdilik sıkıntılı olduğu 

ama bir süre sonra rahatlayacağı Munzur Dağların‟ da ki doğal göller ve yaylalar, 
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Fırat‟ ın sağlayacağı rafting imkanı, ayrıca Erzincan çukurunun ve mevcut hava 

cereyanlarının sağlayacağı yamaç paraĢütü, bu anlamda ilin sunacağı imkanlardan 

bazılarıdır.  

Recep YAZICIOĞLU valiliği sırasında bölgede gerekli altyapıyı sağlamıĢtır. 

Erzincan‟ da 3 yıldızlı 174 yataklı bir otel, 1993 yılı içinde Özel Ġdare tarafından 

hizmete sunulmuĢtur. Yine iller bankası tarafından yaptırılan 4 yıldızlı otelin inĢaatı 

devam etmekteydi. 

Recep YAZICIOĞLU Ġl Valisi olarak görev yaptığı yörelerde iç suların 

kullanılabileceği mesajını vermek için yaz – kıĢ su kayağı yağmıĢtır. Bu anlamda 

Türkiye genelinde de çalıĢmalar yapılmıĢ ve rafting ciddi Ģekilde gündeme gelmiĢtir. 

Su kayağı ve değiĢik su sporu aktiviteleri ile insanların dikkatini iç sulara çekmek, su 

ile ilgili arayıĢlara iç suları sunmak önemli bir görevdir.  

Her yörenin kendine has güzelliği ve zenginliği vardır. Yeter ki uygun 

altyapılarla ülke Ġçinde ve dıĢında tanıtılabilsin. Erzurum‟un 1994 yılı içinde dağ 

turizmi ile ilgili yaptığı büyük çıkıĢ bölge illeri için örnek oluĢturmuĢtur. KıĢ 

turizmine yönelik altyapılar birçok ilde mevcuttur. Bunların geliĢtirilmesi ve özel 

sektöre açılması ile kıĢ turizmi de tek merkezli, tek alternatifli yer olmaktan 

çıkacaktır. Döviz gelirleri içinde turizm baĢta gelmektedir. ÇeĢitlendirme ve 

zenginleĢtirme ile birlikte bu gelirlerin birkaç misli arttırılması mümkün olacaktır.  

Ülkemizin her yöresi kültür, tarih ve doğa cennetidir. Turizm geliri çok 

önemli bir gelir kaynağı olarak kalkınmaya büyük katkılar sağlayacaktır                     

( Yazıcıoğlu, 2003, 146). 

6.2. 13 Mart Erzincan Depremi ve Değerlendirilmesi 

Recep YAZICIOĞLU, Erzincan valiliğinde daha yedinci ayını 

doldurmamıĢken 13 Mart 1992‟ de Erzincan deprem meydana gelir, Richter ölçeğine 

göre 6,7 Ģiddetinde olmuĢtur. Yapılan çeĢitli araĢtırmalarda depremin Erzincan‟ da 

meydana getirdiği can ve mal kaybının bu Ģiddette bir depremin yol açacağı can ve 

mal kaybından çok daha fazla olduğu, bu kayıpların daha çok 1939 yılında yaĢanan 

büyük depremden ders alınmadan Erzincan ilinin alüvyon yapılı bir arazide kurulmuĢ 

olmasından kaynaklandığı vurgulanmıĢtır ( http://www.jmo.org.tr, 2007). 

Depremde resmi rakamlara göre 653 kiĢi ölmüĢ, 3850 kiĢi yaralanmıĢtır. 

Erzincan ve çevresi yapılardan 5.000‟ i yıkılmıĢ ya da oturulamayacak ölçüde ağır 

http://www.jmo.org.tr/
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hasar almıĢ, 7000 yapı orta hasar, yaklaĢık 11.000 yapıda ise hafif hasar meydana 

gelmiĢtir.  

YAZICIOĞLU, deprem sonrasında yaĢanan durum ile ilgili olarak yaĢanan 

en büyük sorunu acil olarak ihtiyaç duyulan çadır sayısının toplam 60.000 olmasına 

karĢın temin edilebilen çadır sayısının ancak 20.000‟ i bulması ve bu sayının ilk gün 

değil bir ay içerisinde ve bölümler halinde karĢılanmasının acil dönemdeki en büyük 

yetersizlik olduğunu belirtmiĢtir. 

Güvenlik hizmetleri, polis, jandarma ve asker olarak 24 saat esasına göre tek 

elden planlanmıĢ, Ģehrin giriĢ-çıkıĢı ve tüm enkazlar kontrol altına alınmıĢtır.  

Ġl dıĢından gelen 1000‟ e yakın inĢaat makinesi, Karayolları, Köy Hizmetleri 

ve DSĠ Bölge Müdürlüklerine bölüĢtürülmüĢ, enkazlarda aynı Ģekilde üç kuruluĢa 

taksim edilerek, disiplinli bir Ģekilde enkaz kaldırma çalıĢması sürdürülmüĢtür. Bu 

arada en büyük eksiklik yüksek katlı yüzlerce binanın yıkımı için, gerekli uzmanın 

olmaması; mahalli imkânla denemenin baĢarısızlığı, büyük gecikmelere neden 

olmuĢtur. 

Depremden hemen sonra ilde görev yapan emniyet, sağlık, eğitim 

mensuplarının tayinleri hemen yapılmıĢ, ancak yerlerine yenileri hemen gelmediği 

için hizmetlerde aksamalar yaĢanmıĢtır.  

Bir kısım ilgili bakanlıkların yeterli hazırlığı olmadığı, Sağlık Bakanlığı‟ nın 

seyyar hastanesinin bulunmadığı (Yurt dıĢından seyyar hastane gelmiĢ, Kızılay‟ ın 

kurduğu seyyar hastane, doktor ve personel eksikliğinden dolayı randımanlı 

olmamıĢtır) gönderilen sağlık personelinin barınma ve gıda ihtiyaçlarının 

düĢünülmediği, gerekli donatımdan mahrum olduğu ve bu nedenle Ġl‟ e yük olduğu 

görülmüĢtür. 

Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Kızılay, Türkiye Elektrik Kurumu ve PTT‟ nin 

çalıĢmaları takdire Ģayandır. Ancak Kızılay‟ ın bu dönemde çadır stoklarının 17 bin 

civarında olması talihsizlik olmuĢtur.  

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü‟ nün benzer olaylara müdahale edecek 

yeterli kadro ve donanımın olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

Deprem öncesi belediyelerin imar ile ilgili sorumluluklarını yerine 

getiremediği; proje, kalite ve standartlar açısından depreme dayanıklı bina konusunu 

çözemediği; leylek bacağı gibi kolon ve kiriĢ bağlantısı, bitiĢik nizam, kalitesiz 
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beton, kısaca depreme dayanıksız proje ve kalitesiz inĢaatlarla meydana gelen zararın 

boyutu, Erzincan depreminde ortaya çıkmıĢtır.  

Bir diğer problem ise ülke genelinde toplanan yardımların il valisinin emrine 

verilmek yerine Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı‟ na verilmesidir. Bu durum ilin 

imkânlarının yetersizliği ve toplanan yardımları çok hızlı bir biçimde kullanamaması 

nedeniyle hizmette yetersizliğe yol açmıĢtır (Yazıcıoğlu‟ ndan aktaran Barlas, 

2001,56). 

Deprem konutlarının yapılması ve hasarlı binaların güçlendirilmesi 

çalıĢmalarına derhal baĢlanmıĢtır. 1992 Erzincan Deprem Konutları ve Güçlendirme 

Projesi adı verilen bu proje gerek Türkiye‟nin ilk toplu konut güçlendirme projesi 

olması, gerekse de yeni inĢa edilecek yapılarda kullanılan yöntem ve standartların 

uluslararası normlara uyması bakımından bir örnek olmuĢ, Bayındırlık ve Ġskân 

Bakanlığı‟na bağlı TOKĠ tarafından ODTÜ‟nün müĢavirliğinde Haziran 1992-1993 

yıllarında uygulanmıĢtır.  

Depremin yaraları kısa zamanda sarılmıĢ ve Erzincan deprem öncesiyle 

mukayese edilemeyecek ölçüde örnek ve modern bir Ģehir halini almıĢtır. Ancak 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun önemle üzerinde durduğu bir konu vardır ki o da; 

depremden önemli derslerin çıkarılmadığı, Erzincan depreminin sonuçlarının 

ülkemizde yetersiz olan baĢta afet yönetimi olmak üzere yerel yönetimlerin 

sorumluluğu, ilgili kuruluĢların koordinasyonu vb. hususlar bakımından yeterince 

incelenmediği gerçeğidir. Belki de bunun bir göstergesi olarak her Ģeyin kısa 

zamanda unutulduğu Türkiye‟de 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 

bir aya yakın bir zaman geçtiğinde ancak çeĢitli ortamlarda, Erzincan depremini 

yaĢamıĢ ve bu olaydan tecrübe kazanarak çıkmıĢ olan Vali Recep YAZICIOĞLU‟ 

nun deprem bölgesine bölge valisi olarak atanması gerektiği söylenmeye 

baĢlanmıĢtır. Ancak zaman içerisinde bu durum söylentiden öteye geçmemiĢtir 

(PekĢen, 2001, 74).  

Recep YAZICIOĞLU deprem sonrası alınması gereken tedbirleri ise aĢağıda 

ki gibi belirtmiĢtir: 

- Konutlar ve iĢyerleri “ mecburi sigorta “ sistemine geçmelidir. 

- Depremin olmasını beklemeden, riskli Ģehirlerde, mevcut konutlar ve resmi 

binalar takviye edilmelidir. 
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- Sivil Savunma yeniden organize edilmeli; personel, uygun araç-gereç 

takviyesi yapılmalı, bölgelerde konumlandırılmalıdır.  

- Ġlgili Bakanlıklar afetler için hazırlıklı hale getirilmelidir.  

- Kızılay‟ ın çadır stokları bir milyonun altında olmamalı, riskli bölgelere yakın 

stoklanmalıdır. 

- Deprem yöneticisine tahsis edilecek fon, ilk ihtiyaçlar ile beraber, pratik 

çözümlere imkân verecek miktarda olmalıdır.  

- Ġl Kurtarma ve Yardım Komitesi yalnız bürokratlardan ibaret olmamalıdır. 

- Deprem sonrası yeniden yapılanma Ġl Özel Ġdaresi aracılığı ile olmalı ve 

Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı sadece yol göstermelidir. 

 

6.3. Terör 

Terörle mücadelenin askere havale ve ihalesi ile diğer mücadele 

yöntemlerinin ihmal edilmesinin yanlıĢlığı görülmeye baĢlanmıĢtır. Güvenlik boyutu 

için sarf edilen milyarlarca doların yarısını sosyal ve ekonomik alanlara harcansaydı 

Doğu Anadolu‟ nun kaderi değiĢirdi. Terör için var olan ve sonradan oluĢan ortam 

büyük oranda ortadan kalkardı.  

Recep YAZICIOĞLU‟ na göre teröre karĢı kısa vadeli ve uzun vadeli 

tedbirlerle baĢa çıkılabilir. Recep YAZICIOĞLU‟ nun teröre karĢı kısa vadeli 

tedbirleri: 

 

6.3.1. Teröre KarĢı Kısa Vadeli Tedbirler 

Teröre karĢı kısa vadeli tedbirleri Recep YAZICIOĞLU alt yapı, gelir arttırıcı 

ve bölgeye eleman temini sağlayarak çözüme kavuĢturmayı amaçlamıĢtır. 

Doğu Anadolu‟ da bir kısım alt yapılar batıyı aratmayacak seviyededir. Fakat 

eksik olan çok eksik veya yoktur. Özellikle içme suyu, kanalizasyon vs… 

ġehirde ve kırsaldaki bu yetersizliği Özel Ġdareleri devreye sokarak çözmek 

mümkündür. Malzemeyi Özel Ġdare alacak, iĢçiliği yerel topluluklar üstlenecek, 

devlet vatandaĢ iĢbirliği ile emaneten toplum kalkınması yöntemi ile çözüm 

sağlanacaktır. 

Recep YAZICIOĞLU Erzincan‟ da görev yaptığı 3 il içine bu yöntemle 350 

köyde içme suyu, 150 köyde ise kanalizasyon çalıĢması yapmıĢtır. 
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100.000 nüfuslu Cizre‟ de kanalizasyon ve içme suyu olmadığı için Ģehirde 

yaĢanamayıp göçler meydana gelmiĢtir. Bunu için çözüm özellikle kıĢın batıdan 

nakledilecek kazıcı marinalarla kanal kazmak ve Özel Ġdareye aktarılacak 

kaynaklarla borusunu almaktır. Bölgeye gönderilecek gönüllü teknik elemanlar 

geçici teknik çalıĢmayı yürütür.  

Bu çalıĢmalar halen iĢsiz güçsüz oturan kaymakamları toplumsal lider ve 

önder konumuna getirir.  

Gelir arttırıcı projeler içinde ise özellikle Sümerbank‟ ın zaman zaman 

baĢlattığı halı-kilim projeleri ilmik baĢına verilen ücreti arttırarak, Sosyal DayanıĢma 

Vakfı ile beraber köyde ve özellikle kentte yeniden yaygın Ģekilde baĢlatılabilir. 

Halkımız üretir fakat pazarlayamaz. Ġç ve dıĢ pazarı Sümerbank bulacak, her ev 

atölye olacaktır. 

Arıcılık, Tarım Bakanlığı ve Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı ile 

birlikte yoğun destekle baĢlatılmalıdır.  

Damızlık süt ineği % 20 faiz ve 2-3 yıllık vade ile pazarlamayı öngören bir 

proje olarak baĢlatılmalıdır. Pınar süt, Mis Süt, TikveĢli bu üç dev kuruluĢ, Ziraat 

Bankasının desteği ile SözleĢmeli Çiftçi Ģeklinde sütü ve besi hayvanı almayı, 

veteriner hizmeti dâhil modern hayvancılığı öngören bir organizasyonla bölge üç 

alana bölünmelidir. 

ġimdiye kadar dağıtılan hayvanlar pazarlamayı öngörmediği için iĢletmeye ve 

muntazam gelire dönüĢememiĢtir. 

Recep YAZICIOĞLU Erzurum‟da TikveĢli ile bu projeyi, iki etapta 1000 

damızlık süt ineği ile baĢlatmıĢtır. Bilahare bu rakam dörde beĢe katlanmıĢtır. Yem 

bitkileri ekimini teĢvik etmeden, kredilerle desteklemeden hayvancılık geliĢemez. 

BoĢ tarlalar bu suretle kullanılır hale gelmiĢtir.  

Bölgeye eleman temini ise kısa vadeli tedbirlerin içinde en can alıcı noktadır. 

Çünkü 100 bin nüfuslu bir Ģehirde bir uzman doktor varsa oradaki insanların kaderi 

ölmektir. Sistemi değiĢtirip sözleĢmeli personel statüsüne geçinceye kadar doğudaki 

teknik personelin maaĢı ikiye katlanmalıdır. Bu husus bütçeye büyük yük getirmez. 

Fakat yılların olağanüstü ihmali bir kalemde yok olur. Öğretmenlere Ģehir ve kır 

ayırımı Ģeklinde ödenecek ek ücretler Özel Ġdarelere aktarılacak kaynakla çözülebilir. 

  Doğunun görkemli ama içi boĢ kamu binaları ancak bu Ģekilde hizmet yapan 

kurumlara, merkezlere dönüĢebilir. Doğunun yeni binalara ihtiyacı yoktur. Binalar 
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ölü yatırımlardır. Yatırım doğuda insana yapılmalıdır. Halen yatırımların büyük bir 

bölümü binalara yapılmaktadır. Komünist sistemde bile böyle görkemli binalar 

yoktur (Yazıcıoğlu, 2003, 159). 

 

6.3.2. Teröre KarĢı Orta Vadeli Tedbirler 

Recep YAZICIOĞLU teröre karĢı orta vadeli tedbirleri sanayileĢme, inĢaat 

okulları ve yeniden yapılanma ile yapılabileceğini belirtmiĢtir.  

Vanlı Ata Arvas Tokat ilinde ülkenin sayılı tekstil kompleksini kurarken üç 

faktörün kendisini cezp ettiğini vurguluyor. Organize Sanayi Bölgesi, havaalanı ve 4 

yıldızlı Tokat Oteli.  

Çünkü sosyal alt yapı (öğretmen evi, oteller, kıĢ yaz için eğlenme, dinlenme 

ve spor tesisleri öncelikle kurulmalıdır. Onlar olmazsa kasabalara eleman gitmez, 

mevcut olanı da tutamazsın. Bu tesislerin ilk anda karlılığı ve verimi olmayabilir. 

Sosyal fayda göz önüne alınmaktadır. Özel idare öncülük etmeli veya yapmalıdır. 

Amerikalılar kırsal alana yatırım için önce o bölgeye sosyal tesisler kurarlar.  

Örneğin YAZICIOĞLU Tokat ilinde M.T.A. ‟ ya araĢtırma yaptırmıĢ ve 

milyarlarca m
3
 traverten olduğunu bulmuĢtur. 

Mesela Ġtalya‟ da ki tarihi binalar ve anıtların tamamı travertenden 

yapılmıĢtır. Doğu Anadolu‟ ya komĢu ülkeler yeniden inĢa edilecek yakın 

pazarlardır. Traverten ve mermerleri iĢlemek için yüzlerce, binlerce fabrika 

kurulabilir. Ġtalya‟ da 100 bin nüfuslu Carara Ģehrinde 1000 mermer fabrikası vardır. 

Bundan yola çıkarak Erzincan için mermer fabrikası açma çabalarına giriĢmiĢtir. 

Erzincan mermer fabrikası senede 100 bin m
2
 fayans, 100 bin m

2
 levha 

üretecek Ģekilde bir ay içinde deneme üretime baĢlayacaktır. Yüzlercesi bölgede 

kurulabilir.  

Doğu Anadolu‟ da ki halkımız mesleki açıdan vasıfsızdır. Gençlik vasıfsızdır. 

Vasıfsızlar ordusunun yaptığı iĢler birer israf numunesidir. Ne yapmak gerekir? Batı 

ne yapıyorsa ve netice alıyorsa öyle yapmak gerekir. Ve ülkemizde bir zamanlar olan 

inĢaat okullarını açarak ülke sathına yaymak gerekir. 

Bir yıllık, iki yıllık bu okullarda öğrencilerimizi inĢaat baĢta olmak üzere 

bütün meslek dallarında belgeli hale getirmek ve belgesiz çalıĢmaya izin vermemek 
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gerekir. Bu maksatla mevcut okulları nazari öğretim için yazın kullanmalı, uygulama 

için iĢyerleri tercih edilmelidir. 

Yeniden yapılanma tedbirinde ise ülkenin olmazsa olmaz çözümü sistemi 

yeniden kurmaktır. Ġdari, siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma birlikte olmalıdır.  

Merkezin ekonomik yetkilerini azaltacak özelleĢtirmeyi, idari ve siyasi benzer 

operasyon tamamlayacaktır. Merkezin alanı dıĢında kalacak yetki, kaynak ve 

sorumluluklar halka, yerel topluluklara devredilecektir. ġimdi faturayı çok kolay 

merkeze çıkaran halk, sorumluluğu paylaĢacak, kalkınmanın hiç de kolay olmadığını 

iĢin içine girerek görecektir. Katılmalı yönetim, dıĢarıdan gazel okumaya, 

beleĢçiliğe, kolaycılığa son verecektir  

Devleti güçlendirmenin yolu polis ve askeri arttırmak, silah, tank ve top için 

daha çok harcama yapmaktan geçmez (Yazıcıoğlu, 2003, 162).  
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7. MUHAFAZAKÂR GÖRÜNÜM ALTINDA ĠLERĠCĠ, DEVRĠMCĠ, 

DÜġÜNCE PLAN PROGRAM UYGULAMALARININ GÖRÜLDÜĞÜ 

ĠTAATSĠZ VALĠ 

 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun kaymakamlık görevinde bulunduğu ilçeler ve 

valilik görevinde bulunduğu illerde gerçekleĢtirdiği aykırı icraatlar ve sıra dıĢı 

uygulamaları yüzünden kendine her yönden kuĢkuyla yaklaĢıldı. Ama hep koruduğu 

muhafazakâr görünüĢünü asla radikal ideolojik boyuta taĢımadı.  

Alevi – Sünni ayrımcılığının yapıldığı, halkın birbiriyle bu yüzden düĢman 

olduğu Çorum – Alaca ilçesinde kaymakam iken; 99 köyden yarısı alevi, yarısı Sünni 

diye ayrılmıĢtır. Ġlçede sık sık yürüyüĢler yapılmaktadır. Ama Recep YAZICIOĞLU 

bu ayrımcılığı ortadan kaldırmak için epey çaba sarf etmiĢtir.  

Olayları rapor eder, 12 Eylülden sonra Devlet Güvenlik Mahkemelerine iletir. 

Alaca‟ da ki gergin havayı, kan dökülmeden atlatabilmek için olaylara tarafsız bir 

biçimde yaklaĢır. Bu Ģekilde büyüme eğilimindeki olaylar, kansız bir Ģekilde atlatılır. 

ġayet kaymakam taraf olsaydı, Çorum‟ da ki olaylardan daha kanlıları vuku 

bulabilirdi.  

Burada büyük tecrübeler edinir. Hayatında insana insan gibi yaklaĢmanın 

güzel sonuçlarını belki de en çok burada alır. Daha sonra bu yaklaĢımı bir hayat 

felsefesi yapar. Hiçbir ayrım görmek ve gözetmeksizin insanın yalnız insan olarak 

sever, öylede yaklaĢır. Bu güzel hasletinin karĢılığını hem o günlerde, hem de 

hayatının tüm safhalarında manen alır. Bu amaca yönelik olarak kafasında çeĢitli 

projeler geliĢtirir. Ġnsanların arasına her zamankinden daha çok girmek, onlarla içice 

olmak için vesileler arar ve bulur (Pabucu, 2005, 24). 

Sıra dıĢı, efsane, süper vali isimlerinin arasına valiliği döneminde `Dördüncü 

Murat` lakabı da eklenir. Resmî dairelerde belli saat ve yerler dıĢında sigara, çay ve 

kahve içmeyi, kahvehanelerde kâğıt ve okey oynamayı yasaklar. Bu yasak ve 

sınırlamaların yanında bir de bildiri yayımlar kentte. Ġçkili yerlerde kiĢi baĢına bir 

küçük ĢiĢe rakı veya üç ĢiĢeden fazla bira içilmeyeceğini duyurur. Bu nedenle 

Tokat`ta adı artık `Dördüncü Murat Recep Yazıcıoğlu`dur. Ancak kendisine atfedilen 

bu lakap, diğer isimlerinin yanında onu pek hoĢnut etmez.  

Kızı Rüveyda Durmaz Yazıcıoğlu`na göre babasının böyle bir kampanya 

baĢlatmasının altında yatan amaç ise aslında çok baĢkadır: `Babamın makamının 
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kapıları açılınca kadınlar da gelmeye baĢladı. Özellikle kocasından dayak yiyenler. 

Baktı ki bir sürü kiĢi içki yüzünden Tokat`ta kocasından dayak yiyor. Babam da 

içkiyi yasakladı. Ama Ankara`dan çok tepki aldı.` Ġlk defa bir valinin sesini 

yükseltmesi Ankara`nın hoĢuna gitmez. Ancak gelen tepkiler yıldırmaz valiyi. 

Halktan gelen destek ise kararlılığını artırır.  

Hürriyet`in `Dördüncü Murat` baĢlığıyla yayımladığı haber uzun süre canını 

sıkar valinin: `Ben Dördüncü Murat değilim. 20. yüzyılda Dördüncü Murat`ın iĢi ne? 

Hem o içkiyi yasaklamıĢ, kendisi içmiĢ, ben içmiyorum ki. Ben halkın sağlığını 

düĢünüyorum.` diye hayıflanır eĢine. O gün eve geldiğinde suratı asıktır. Eve gelen 

telefonlar ise doğru bir iĢ yaptığının göstergesidir: `Zile`den hanımlar arayıp valinin 

elini öpmeye, ona teĢekkür etmeye geleceklerini söylediler. Aylardır kocalarının eve 

uğramadığını, yasak sayesinde eve gelmeye, çocuklarıyla ilgilenmeye baĢladıklarını 

anlattılar. Bu, onu çok sevindirdi.` Tokat`ta kısa sürede yaptığı hizmetler yılın 

bürokratı unvanını kazanmasını sağlar. Evinin baĢköĢesini süsleyen bu ödülün 

altında verilme nedeni olarak Ģöyle yazar: `Türkiye`nin en genç valisi olmasına 

karĢın Tokat`ta döneminde yapılan ilkokul ve sağlık ocağı sayısının Cumhuriyet 

döneminden fazla olması! 

Vali'den rahatsız olanlar onu durduramaz. Erzincan‟da devletin 30 sene 

oyalayarak yapmadığı köprüyü, önceki ihale bedellerinin üçte biri fiyatına 8 ayda 

tamamlamıĢtır. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nu bu satırlara sığdırmak imkânsızdır.               

Yaptığı her iĢ, gittiği her yer, söylediği her söz devleti idare edenlere ve 

özellikle bürokrasiyi iĢleten herkese ciltler dolusu ders verecek ciddiyette kitaplar 

yazdırır. 

Orhan Öztürk Bartın Vali Yardımcısı‟ nın  (Eski Erzincan Vali Yardımcısı) 

Erzincan Haber Gazetesi 02.07.1999 tarihindeki makalesinde Recep YAZICIOĞLU 

için Ģunları yazmıĢtır: 

“ Birlikte çalıĢtığımız yıllarda görevli gittiğim bir Ġstanbul 

seyahatimde karĢılaĢtığım eski arkadaĢım sormuĢtu : „Sen yanındasın bilirsin. 

Yahu bu vali solcu mu, sağcı mı?‟  

O sıralarda Ġdris KÜÇÜKÖMER ‟in Türkiye‟deki sağcılar aslında 

solcu, solcular da sağcıdır, tartıĢmalarının yoğunluğu içindeydik. Kendinizi 

boĢuna paraladınız demeye gelen akademik, felsefi ve tarihi izahları 
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yorumlamakla uğraĢıyorduk.  

GeçmiĢteki iĢin içine silah girince baĢlayan cepheleĢme ortamında 

Ģekillenen kemikleĢmenin eseri olarak sorulan bu soruyu cevaplamada hayli 

zorlandım. Sözleri, uygulamaları ile onu bir yere kondurmak mümkün 

gözükmüyordu… Biz kategorik bakıĢ açıları ile hayatımızı, zihniyetimiz 

ĢekillendirmiĢ, bunun rahatlığı, konforu, kolaylığı ile aslında mutlu mutlu 

geçinip gidiyorduk.  

Siyasette ÖZAL ‟ı anlamasak da -ki hala tam anlamıĢ değiliz-, beğenip 

oy veriyorduk ama bu vali eski köyde yeni bir Ģeyler söyleyip durmaya 

baĢlamıĢtı. Bazı valiler makamın önemini darmadağın ettiğinden filan 

bahsediyorlardı. Kaymakam adaylığı stajı için il tercihi yapacağım zaman 

birisi „yanına gidip ne yapacaksın, adam delinin teki‟ demiĢti. Çünkü biz çok 

akıllıydık. 8 sene sonra 1993 yılında görüĢü alınıp yanına vali yardımcısı 

olarak yollamıĢtı bakanlık…  

12 Eylülden önce bu sağcılık, solculuk gibi veya solaklık, salaklık vs… 

etiketinden uzak kalmak öyle kolay da değildi. „Renksiz‟, „ot gibi‟, „ekmek 

partili,‟ sıfatları da psikolojik olarak bir yere ait olmayı adeta dayatıyordu. 

Vızır vızır kurĢunlar ortada gezerken herkes kafasını bir sipere gömmüĢtü. Bu 

sipere sadece fiziken değil demek ki zihnen de girmiĢtik ve neredeyse bir daha 

çıkamadık. Türkiye dıĢarıya açıldıkça dünyanın kaç bucak olduğunu yavaĢ 

yavaĢ göre göre bu siperlerin bu ülkenin geleceğini de nasıl kararttığını yeni 

yeni anlıyoruz.  

Sağcılık ve solculuk gibi Türkiye‟de insanların fikirden ziyade kültür, 

tarih, dıĢ dünya, yaĢam tarzları ve dine bakıĢ açılarının ıĢığında Ģekillenen 

kavramlarla birilerini tanımlamak çok zordu. Siyasi tercihler, oy 

dağılımlarına bakınca oturmuĢ, istikrarlı bir ülke yapısına sahip olmadığımızı 

da zaten biliyoruz.12 Eylül darbesinin sebep olduğu Ģok sonucu herkesin 

aklının baĢına geldiği, ben Ģuyum ama Ģuna da karĢı değilim, bunu da 

benimserim gibi „evet âmâ‟lı tanımlamalar yaĢanan bir toplumda,  

Recep Beyi anlatmaya çalıĢmak gerçekten zordu. Anekdotlar açısından 

son derece zevkli, kolay ama anlamak açısından zor… Neden ve nasıl; 

cenazesinde ülkenin bütün toplum kesimleri birleĢmiĢti? Benzer manzarayı en 

son ÖZAL ‟ın cenazesinde de görmüĢtük. Valilik kararnamesi 1984 yılında 
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köĢkten iki kere geri çevrilmiĢ, sonunda rahmetli ÖZAL bizzat kendisi 

götürmüĢ. Kenan EVREN; „Recep Bey için komünist diyorlar‟ deyince ÖZAL; 

„bizim için önemli değil‟ demiĢ. Adı komüniste çıkmıĢ pek çok kiĢi bu ülkede 

yıllarca kaymakamlık, valilik yapmıĢtı hâlbuki…  

DıĢ dünyayı, geliĢmiĢ ülke Ģehirlerini gördükçe Türkiye‟de 

devletçiliğin, komünizmin en alasının yaĢandığını, hala da yaĢatılmaya 

çalıĢıldığını anlamakta gecikmedik. Hele hele bu ülkenin belediyelerinin çok 

büyük bir kısmının komün izan bir anlayıĢla yönetildiğini, Ģehirlerdeki roman 

vatandaĢlarımızın yaĢadığı yerlere benzer sefil manzaraları gördükçe bunu 

insan daha iyi anlıyor.  

Oysa bu ülkenin bugün pek çok yöneticisi komünizmden Türkiye‟yi 

korumak için ne mücadeleler vermiĢler, ne nutuklar çekmiĢler, ne kanlar 

dökmüĢlerdi… Türkiye‟de en çok soruĢturma geçiren ama bunu hiç dert 

etmeyen, kahretmeyen birisi olduğunu çoğu kimse bilmez. „Ġhmali mesuliyet 

yoktur, icrai mesuliyet vardır‟, sözünü yazdığı her savunmanın arkasına ilave 

etmek zorunda kalmıĢtır.  

Yine „takdir beklemiyoruz bari tekdir edilmeyelim‟ sözünü de 

maslahata, ihtiyaçlara uygun ama usule ters icraatlarının sonunda geçirdiği 

soruĢturma ifadelerine yazardı. Usulsüzlük ile yolsuzluk arasındaki ince 

çizginin aynen kahramanlıkla hainlik arasındaki ince çizgi gibi çoğu zaman 

karıĢtırıldığı bir ülkenin sakinleriyiz”. 

 

YAZICIOĞLU, “milliyetçi” idi. Serbestlik isteyen milletin milliyetçisiydi. 
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8. RECEP YAZICIOĞLU’ NUN GÜNÜMÜZ VE GELECEK ĠÇĠN 

ÖNEMĠ:  YAPITLARINDAN, FĠKĠLERĠNDEN VE 

UYGULAMALARINDAN BUGÜN VE GELECEKTE ( NASIL )DAHA 

ĠYĠ YARARLANILABĠLĠR? 

 

AraĢtırmanın bu bölümünde Recep YAZICIOĞLU‟ nun yapıtlarına, 

fikirlerine ve uygulamalarına bakılarak günümüzde ve gelecekte tüm bunlardan daha 

iyi nasıl faydalanılacağına yer verilmiĢtir. Bu anlamda YAZICIOĞLU‟ nun 

yapıtlarından, uygulamalarından ve fikirlerinden yola çıkılarak ülkenin sorunlarına 

nasıl çözüm üretebiliriz? YAZICIOĞLU‟ nun yapıtlarının, fikirlerinin ve 

uygulamalarının Türk Toplumsal YaĢamına Katkıları daha iyi nasıl sağlanabilir? 

Gibi sorulara cevap aranmıĢtır. 

 

8.1. Recep Yazıcıoğlu’ nun Günümüz Ġçin Önemi:  Yapıtlarından, 

Fikirlerinden Ve Uygulamalarından Bugün (Nasıl) Daha Ġyi 

Yararlanılabilir? 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun yapıtları, fikirleri ve uygulamalarından 

günümüzde daha iyi yararlanılabilmesi amacıyla geliĢtirilen öneriler aĢağıda 

sunulmuĢtur.  

(1) Tüm Eserlerinin Derlenerek Yeniden Yayımlanması: Recep 

YAZICIOĞLU‟ nun eserlerinden günümüzde daha iyi yaralanılabilmesine olanak 

sağlayacak ilk çalıĢma, YAZICIOĞLU‟ nun eserlerine yeniden hayat verilmesinde 

yatmaktadır. Çünkü zaten 3 tane olan kitabın 2 tanesini temin etmek bile çok güç 

olmuĢtur. YAZICIOĞLU‟ nun eserleri toplumun bilinçli kesimi hariç birçok kiĢi 

tarafından bilinmektedir. Türk toplumsal yaĢamı için az ama son derece önemli 

eserler veren bir devletin valisi değil halkın valisi olan insanın düĢünceleri herkesçe 

bilinmelidir. Eserlerinde günümüz önemli kilit sorunların tümüne cevap aranmıĢtır. 

Dolayısıyla herkesçe incelenmelidir. 

(2) ĠçiĢleri Bakanlığı Tarafında Eserlerinden Yaralanılmalıdır: 

YAZICIOĞLU‟ nun Mülki Ġdare Sisteminin sorunlarını tespit edip, bu sorunlar 

karĢısında sunduğu çözüm önerileri üzerine yazdığı özellikle de son döneminde 

yazdığı  “Popülist Politikaya, Tıkanmış Ekonomiye, Yozlaşmış Sisteme Sil Baştan” 
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adlı eseri modern yönetim anlayıĢlarını kaymakamlık ve valilik görevleri sırasında 

uygulaması, sistemi değiĢtirme konusunda uygulayıcılar olan mülki idare amirlerine 

örnek olacaktır. Bu nedenle bu kitap iyi irdelenmelidir.  

(3) Fikirlerinin Medya Tarafından Canlı Tutulması: Gerek gazete 

köĢelerinde, gerekse televizyonda ciddi programlarda sorunlara değinilirken 

YAZICIOĞLU‟ nun fikirlerine de gönderme yapılmalıdır. Dolayısıyla fikirleri 

yeniden hayat bulacaktır. Ġsmi ve uygulamaları canlı tutulunca bir Ģekilde 

toplumunda dikkatini çekecek ve mesleki uygulamaları ilgi uyandıracaktır. Mülki 

idare sistemine bu denli katkı sağlamıĢ bir idareci her çevre tarafından az da olsa 

araĢtırılmalı ve bilinmelidir.  

(4) Recep YAZICIOĞLU’ nun Bibliyografyasının Hazırlanması: 

ÇalıĢma boyunca YAZICIOĞLU ve eserleri ile ilgili doğrudan ve ayrıntılı bilgi 

sunan bir kaynağa ulaĢılamamıĢtır. Aranıldığında tüm eserlerinin künyesine 

ulaĢılacak bibliyografyası mevcut değildir. YAZICIOĞLU‟ na hak ettiği değerin 

verilmesi amacıyla baĢta bu çalıĢmadan yaralanılarak bibliyografya hazırlanmalıdır. 

Çünkü bu çalıĢmada da onun daha birçok eserine ulaĢılamamıĢtır.  

(5) Tüm Kamu Yönetimi Bölümlerinde Eserlerinin Okutulması: 

Kamu Yönetimi bölümleri yönetim ve hukuk dersleri ağırlıkta olan bölümlerin 

baĢında gelmektedir. Ayrıca Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olan öğrenciler, 

kamu yöneticisi olmaktadırlar ve Türk siyasetine ve yönetimine yön veren insanlar 

olmaktadırlar. Bu açıdan, bu öğrencilere özellikle de Siyasal Bilgiler Fakültesine 

bağlı olan Kamu Yönetimi öğrencilerine YAZICIOĞLU‟ nun eserleri, doktrinel de 

olsa okutulmalıdır. Recep Yazıcıoğlu yerinden yönetimi savunan bir yöneticiydi. 

Buna bağlı olarak Kamu Yönetimi Anabilim Dalında okutulan yerel yönetimler 

dersinde O‟ nun mesleki uygulamaları ders konusu olmalıdır. 

(6) Bürokrasi KarĢıtlığı Konusundaki Fikirlerinin Uygulanabilir 

Kılınması: YAZICIOĞLU, her idari yapının bürokrasi ile kaim olduğunu ancak aĢırı 

merkeziyetçiliğin ortaya çıkardığı bürokratik yapının da evrak trafiği, karmaĢa, 

yetkisizlik ve belisizlik olarak yaĢanan bürokrasi hastalığına yol açtığını ifade eder. 

Bu hastalığın sonucunda yorgun, bezgin, çaresiz insanların ortaya çıktığını, herkesin 

Ģikâyetçi olduğu bu durumun çözümsüzlüğü getirerek sistemin tıkanmasına sebep 

olduğunu belirtir. 
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8.2. Recep Yazıcıoğlu’ nun Gelecek Ġçin Önemi:  Yapıtlarından, 

Fikirlerinden Ve Uygulamalarından Gelecekte ( Nasıl ) Daha Ġyi 

Yararlanılabilir? 

Bu bölümde Recep YAZICIOĞLU‟ nun gelecek için önemine değinilmiĢtir. 

Bu amaçla YAZICIOĞLU‟ nun fikirlerinden, yapıtlarından uygulamalarından 

gelecekte nasıl daha iyi yararlanılacağı irdelenmiĢtir.  

 

(1) Recep YAZICIOĞLU’ nun Fikirleri Kaymakam Adaylığı 

Kursunda Bir Ders BaĢlığı Altında Ġrdelenmeli: YAZICIOĞLU fikirlerinde ve 

uygulamalarında “Mülki Ġdare Sistemine Yönelik EleĢtirileri ve Çözüm Önerileri, 

Mevzuata Yönelik EleĢtirileri ve Çözüm Önerileri, Yapısal Sorunlara Yönelik 

EleĢtirileri ve Çözüm Önerileri, Merkezi Yönetim Sistemine KarĢı Yerinden Yönetimi 

Savunması, Ġl Yönetim Sistemindeki Bozulmalar ve Çözümü, Örgütsel Sorunlara 

Yönelik EleĢtirileri ve Çözüm Önerileri, ĠĢlevsel Sorunlara Yönelik EleĢtirileri ve 

Çözüm Önerileri, Parlamenter Sistemin Yerine BaĢkanlık Sistemini Önermesi, 

Bürokrasi KarĢıtlığı, RüĢvet ve Yolsuzlukla Mücadelesi” gibi konulara değinmiĢ 

olmasının Türk Mülki Ġdare Sistemine önemli katkıları olmuĢtur. YAZICIOĞLU‟ 

nun fikirlerine bakıldığında, önce sorunun saptandığı, ardından bu konuda neler 

yapıldığı ve neler yapılabileceğine değinildiği görülmüĢtür. Adaylar tarafından neler 

yapılabileceği konusunda getirdiği öneriler irdelenmelidir. Bu fikirlerle eğitilecek 

kaymakamlar ülke sorunlarında doğru çözüm üretebilmeyi öğrenmeleri 

sağlanacaktır.  

 

(2) ĠçiĢleri Bakanlığı Tarafından Yılın BaĢarılı Kaymakam ve Valileri 

Seçilerek Vali Recep YAZICIOĞLU Adına Üstün Hizmet Ödülleri Verilmeli: 

YAZICIOĞLU, meslek hayatının büyük bir kısmında dönemin hükümet temsilcileri 

tarafından ciddi haksızlıklara uğramıĢtır. Yıllarca çalıĢıp emek verdiği mülki dare 

sisteminde uygulamalarında görülen torba bütçe, emanet usulü, halk katkısı gibi 

unsurlarıyla yerinden yönetimci ( âdem-i merkeziyet), mahalli âdem-i merkeziyetçi 

ve yetki geniĢliğinin sınırlarını geniĢletici özelliklere sahiptir. Fakat öte yandan 

uygulama ülke yönetiminin genel karakteristiği olan merkeziyetçi ve bürokratik 

yapıyı zorlamıĢ ve parayı bir yerden bir yere aktarmasına yolsuzluk demiĢlerdir. Ve 
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sebepsiz yere merkeze kızağa çekmiĢlerdir. Tekrar göreve getirildiğinde ise kısa bir 

süre sonra vefat etmiĢtir.  

YaĢamının son yıllarında bu kadar emek verdiği mesleğinde pasifize edildiği 

için, bundan sonrasında ise ĠçiĢleri Bakanlığı YAZICIOĞLU adına yılın baĢarılı 

kaymakam ve valileri seçilerek onlara üstün hizmet ödülleri verilmeli ve o dönemin 

hükümeti her fırsatta kınanmalıdır. Bu ödüllerinde ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından 

verilmesi son derece anlamlı olacaktır. Böylece YAZICIOĞLU‟ nun adının 

yaĢatılmasına katkı sağlanırken baĢarılı mülki idareciler içinde zemin hazırlanmıĢ 

olacaktır. Ayrıca bu adına ödül verilmesi siyaset üstü bir konuma getirecek ve 

kurumsal bir idol haline getirecektir.  

 

(3) ĠçiĢleri Bakanlığı’ nın Ġnternet Sitesi’nde Recep YAZICIOĞLU 

Adına Bağlantı Açılması: recep YAZICIOĞLU‟ nun mülki idare sistemine 

sağladığı katkılarından dolayı, YAZICIOĞLU adına ĠçiĢleri Bakanlığı‟ nın internet 

sayfasında bağlantı (link) verilmesi, Bakanlığın kurumsal kimliğini güçlendireceği 

gibi görev yapan vali ve kaymakamların mesleki uygulamaları konusunda kapsamlı 

bilgi edinmesini de sağlayacaktır.  

 

(4) Recep YAZICIOĞLU’ nun Görev Yaptığı Ġllerde Adının YaĢatılması 

Yapılan araĢtırma çerçevesinde bu konuda halkın valilerini unutmadıklarını 

ve valinin halk üzerinde yarattığı etkilerini göstermek ve hatıralarına saygı duyup 

adının yaĢatılması için çabalarının olduğunu görürüz.  

Denizli'nin Acıpayam Ġlçesi'ne bağlı Eskiköy' de vatandaĢlar tarafından 

yaptırılarak iki köyü birbirine bağlayan köprüye trafik kazasında yaĢamını yitiren 

eski Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun adı verildi. “  

Denizli'de Ġncili pınar mevkisinde yapılan büyük parka Vali Recep 

Yazıcıoğlu'nun adı verildi. 

Kemaliye-BaĢ pınar arasında Karasu Nehri üzerinde (Fırat Nehri'nin 

Kemaliye (Erzincan) Ġlçesinden geçen kolu) yapılan, yapımında Recep 

Yazıcıoğlu'nun çok emeğinin geçtiği ve Köprü dizisine de konu olan köprünün adı 

Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsüdür.  

Trafik kazasında ölen eski Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun adı bir 

çiçekte yaĢayacak. Erzincan' da tespit edilen bir bitkiye, Yazıcıoğlu'nun anısına 
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'Psaphellus Recepii' adı verildi. Erzincan Üniversitesi, Kemah ilçesi Kömürköyü 

yakınlarında daha önce görülmeyen bir çiçek tespit etti. Alman Albrecht von 

Haller Enstitüsü'nde yapılan bir yıllık incelemede çiçeğin ilk defa görüldüğü ve bir 

örneğinin daha olmadığı ortaya çıktı.  

Erzincan'ın Kemaliye Ġlçesi ile Çaltı Ġstasyonu arasındaki en uzun karayolu 

tüneline de Vali Recep Yazıcıoğlu ismi verilmiĢtir. 

Aydın il merkezinde Aydın belediyesince yaptırılan kültür merkezinin ismine 

de Vali Recep Yazıcıoğlu adı verilmiĢtir. 

Tokat il merkezindeki eski SSK Devlet Hastanesi'nin adı, Tokat Vali Recep 

Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi olarak değiĢtirilmiĢtir.  
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DÖRDÜNCÜ KESĠM 

      GENEL DEĞERLENDĠRME 

 

AraĢtırmanın bu kesiminde, araĢtırmanın genel bir değerlendirmesi 

yapılmıĢtır. AraĢtırma süresince denencelerin sınanması ile elde edilen bulgular ve 

bunlar için getirilen öneriler sunularak genel sonuç yazılmıĢtır. 

 

9. BULGULAR, ÖNERĠLER VE GENEL SONUÇ 

Tezin bu bölümü iki alt baĢlıktan oluĢmaktadır. Birinci baĢlıkta araĢtırmanın 

bütününe yönelik olarak elde edilen bulgular ve bu bulgulara yönelik getirilen 

önerilerin yer aldığı “ Bulgular ve Öneriler “ yer almıĢtır. Ġkinci baĢlık olan “Genel 

Sonuç” ta ise bir yandan araĢtırma boyunca sunulan bütün bilgiler ıĢığında 

çalıĢmanın alana getirdiği katkılar değerlendirilirken bir yandan da tezde ortaya 

konulan denencelerin ne derece doğrulandığı değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır.  

9.1. Bulgular ve Öneriler 

ÇalıĢma kapsamında belirlenmiĢ olan bulgular ve bu bulgulara yönelik 

getirilen öneriler aĢağıda sunulmuĢ ve Bulgular ve Öneriler Çizelgesinde (Çizelge.1) 

gösterilmiĢtir.  

B.1. Recep YAZICIOĞLU, yaĢamı boyunca Mülki Ġdare Sisteminin 

verimliliği ve etkililiği için uygulamalar yürütmüĢtür. 

Ö.1. Recep YAZICIOĞLU‟ nun Mülki Ġdare Sistemine katkı bağlamında 

uyguladığı hizmetler ve ürettiği öneriler yeniden gözden geçirilmeli, tüm toplumsal 

kesimlere aktarımı sağlanmalıdır. 

B.2. Recep YAZICIOĞLU, daima sadece olanı değil, olması gerekeni de 

irdelemiĢtir.  

Ö.2. Günümüz koĢullarında, YAZICIOĞLU‟ nun fikirleri 

olağanlaĢtırılmalıdır. 

B.3. Recep YAZICIOĞLU, yaĢamı boyunca yurttaĢ bilinciyle hareket etmiĢ 

ve bu bilinci her kesime yaymayı amaç edinmiĢtir. 

Ö.3. Recep YAZICIOĞLU‟ nun sivil topluma olan inancı irdelenmeli ve 

katılımcı demokrasinin de olumsuzlukları da gözetilerek uygulamaya konmalıdır. 



107 
 

B.4. Recep YAZICIOĞLU‟ na göre; kamu hizmetlerinde etkinlik ve 

verimlilik ile toplum kalkınmasının önündeki en büyük engel merkeziyetçi yönetim 

yapısıdır diyerek yerel yönetimi savunmuĢtur. 

Ö.4. Merkeziyetçi yapı yerel yönetimlerin bütün yetki ve kaynaklarını 

merkeze aktardığı gibi yerel yönetimlere ihtiyacı olan yetki ve kaynağı da zamanında 

ve yeterli Ģekilde sağlamamaktadır. Bunun için üniter devlet yapısı korunarak mülki 

idare sisteminin yeniden düzenlenmesi; merkezde kalması gereken adalet, savunma, 

dıĢiĢleri gibi temel görevler dıĢında bütün kamu hizmetlerinin yetki, sorumluluk ve 

kaynak konusunda yerel yönetimlere aktarılması gerekmektedir. Yerel yönetimlere 

ağırlık verilmesiyle hizmeti alan ile hizmeti görenin birbirine yakın olması 

sağlanacak, hizmeti alanın hizmetlerin yerindeliği ve verimliliği açısından yerel 

yönetimleri mevcut yasal düzenlemelere göre daha etkin bir Ģekilde sorgulaması ve 

kontrol etmesini sağlayacaktır.  

B.5. Recep YAZICIOĞLU‟ na göre; halkın aldığı hizmetin kalitesini 

sorgulayabilmesine olanak sağlayan mekanizmaların oluĢturulması, yönetim 

sisteminin diğer sorunu olan rüĢvet ve yolsuzlukların önlenmesinde de etkin çözümü 

sağlayacaktır.  

Ö.5. Yerel yönetim uygulamalarına ağırlık verilmesiyle, halkın yönetime 

katılımının sağlanarak sorumluluk bilincinin geliĢmesi, kamu yönetiminin ve mülki 

idare sisteminin sorunları olarak karĢımıza çıkan bürokrasinin ve yönetimdeki 

çatıĢmaların azalmasını, yönetim kültürünün değiĢimiyle, birlikte tezde dile getirilen 

yapısal, örgütsel ve iĢlevsel sorunların aĢılmasını kolaylaĢtıracak bir etki yaratması 

beklenmektedir. 

B.6. Gerek mülki idare sisteminin sorunlarını tespit etmesi gerekse bu 

sorunlar karĢısında sunduğu çözüm önerileri, Recep YAZICIOĞLU‟ nun mülki idare 

amirleri arasında kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması sürecine katkıları 

konusunda öne çıkmasına ve kendisine bu katkılarla ilgili olarak özel bir yer 

verilmesine neden olmuĢtur.  

Ö.6. Recep YAZICIOĞLU‟ na Türk Kamu Yönetimi ve Mülki Ġdare 

Sistemimizde verilen özel önem yalnızca kamu yönetimi anlayıĢını eleĢtirmesinden 

değil aynı zamanda risk alan, inisiyatif kullanan, “sisteme kılıç çekmiĢ” biri olarak 

modern yönetim anlayıĢlarını kaymakamlık ve valilik görevleri sırasında uygulaması, 
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sistemi değiĢtirme konusunda uygulayıcılar olan mülki idare amirlerine de örnek 

olmuĢtur, olacaktır. 

B.7. Recep YAZICIOĞLU‟ na göre yerel yönetimlerin sil baĢtan 

düzenlenmesi gerekir. 

Ö.7. Bugünkü düzende belediyelerden kimse yaygın hizmet 

beklememektedir. Mevcut sisteme göre de belediyelerin yapacakları hizmetler son 

derece sınırlıdır. Bugüne kadar batılı anlamda belediyeciliği toplum hiç 

yaĢayamamıĢtır. Yerel yönetimlerin etkililiğini ve erimliliğini arttırmak için; 

Yerel kamu hizmetleri, il, ilçe, belde, köy ve mahallelerde yeniden kurulacak 

yerel yönetim birimlerince yürütülmelidir. 

Halen merkezi Ġdareye bağlı müdürlük ve servisler; adalet, güvenlik, 

ulaĢtırma, haberleĢme ve askerlik hariç; ilgisine göre yerel yönetimlerin müdürlük ve 

servisleri haline getirilmelidir. Mevcut müdürlüklerin personel, kadro, araç ve 

gereçleri ödenekleri ile beraber bu idarelere devredilmelidir. Bölge teĢkilatları 

kaldırılmalıdır.  

Her idari birim (il, ilçe ve belediyeler) merkezi idarece toplanan vergilere ek 

vergiler koyma yetkisine haiz olmalıdır. 

Ġl ve ilçe sayısı 1/3 oranında azaltılmalıdır.  

Bölge Ġdare Mahkemelerine paralel Bölge SayıĢtay Mahkemeleri kurulmalı; 

idari ve siyasi denetimin yerini hukuka uygunluk denetimi almalıdır. Yerindelik 

denetimi halkın yetkisinde olacaktır. 

Meclis üyeleri için asgari eğitim düzeyi aranmalıdır. 

B.8. Recep YAZICIOĞLU‟ nun sağlıklı yaĢamla ilgili kampanyaları 

olmuĢtur.  

Ö.8. Bu kampanyaları bizde devam ettirmeliyiz. Ġlk baĢlayan sigaraya ve 

alkole hayır kampanyaları olmalıdır. Beyaz ekmek yemeyelim, siyah ekmek yiyelim;  

boyalı suları içmeyelim, kolalı suları içmeyelim, süt ayran, meyve suyu içelim. 

Otobüslere değil, bisiklete binelim.  

B.9. Recep YAZICIOĞLU doğunun, doğa Ģartlarını ve olumsuz imajını spor 

ve aktivitelerle yok edip, doğuyu cazibe merkezine dönüĢtürmeye çalıĢmıĢtır. 

Ö.9. YAZICIOĞLU, özellikle doğunun fark edilmemiĢ bakir doğasını, doğa 

sporları ile ön plana çıkararak terör sorununu psikolojik bir yöntemle aĢmaya 
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çalıĢmıĢtır. Bu doğa sporlarının daha da geliĢtirilerek ve zenginleĢtirilerek devam 

ettirilmesi gerekir. 
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Çizelge 1: Bulgular ve Öneriler Çizelgesi 

 

9.2. Genel Sonuç 

Recep YAZICIOĞLU bürokrasinin eline geçirdiği hiçbir ipin ucunu 

bırakmadığını, daima kâğıt üzerinde düzenli ama fiiliyatta iflas etmiĢ bir Türkiye‟den 

yana tavır koyduğunu, karar aldığını, ıslahının ise gayri kabil olduğunu bu ülkede en 

iyi anlayan kiĢilerden biriydi. Adına açılan ziyaretçi defterine bir vatandaĢımızın 

yazdığı Ģu ifade ilginçtir: „Sırat köprüsünün baĢında durup, „hadi uĢaklar böyle gelin‟ 

diyerek bizi karĢıya geçireceksin‟. Öbür dünyada da kendisinden kurtarıcılık 

beklenen bir devlet adamı herhalde baĢka yoktur. Sürekli söylediği; „kurtarıcı yoktur, 

halkın kendisi önce kendini kurtarmayı, kurtarıcılardan medet ummamayı 

öğrenmelidir‟ sözüne rağmen bu toprakların gerçeği bu olup bu gerçeğin hükmünü 

gelecekte de icra edeceği açıktır.  
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Bürokrasiye savaĢ açmıĢtı. Usulsüzlük ile yolsuzluğun devamlı karıĢtırıldığı 

Türkiye‟de yolsuzluğu yok, usulsüzlüğü çok olan bir bürokrattır.  

Recep Yazıcıoğlu gibi insanları büyük yapan en önemli hususlardan birisi 

yaptıkları iĢlerden daha çok baĢlattıkları süreçler, açtıkları yollardır. Her zaman 

yapılacak sonsuz sayıda iĢ vardır ve bunları yaparak ihtiyaç ve beklentileri 

karĢılamak imkânsızdır. Ancak açılan yollar ve baĢlatılan süreçler sonsuz sayıdaki 

iĢlerin yapılmasına uygun ortamı hazırlar. Esas olan da budur. Devletin müthiĢ 

harcamalara rağmen hizmetlerinde yetersiz ve kalitesiz olması iĢleri yaparak 

bitirmeye çalıĢmak istemesindendir. YetiĢmenin mümkün olamadığı, yönetilemez 

büyüklükleri yönetmek iddiasında olmak baĢarısızlığı peĢinen kabul etmek demektir. 

Aynı ödenekler, aynı mevzuatla Recep YAZICIOĞLU‟ nun farklılığını ortaya 

koymasının sırrı da budur. Kendisine ulaĢılamayacak ölçüde liderlik özelliklerine 

sahip olmasının bu sırrı maalesef yeterince anlaĢılamamıĢ, dolayısı ile bu kadar yıllık 

idarecilik hayatında onu aĢacak kapasitede insanlar yeterince ortaya çıkamamıĢtır. 

Bunun bir ufuk, vizyon meselesi olduğu açıktır. Bu olgunun bir diğer örneği de 

rahmetli Turgut Özal‟dır.    

 Recep YAZICIOĞLU‟ nun mesleki yaĢam öyküsünün ele alındığı bu 

çalıĢma ile sistemin muhatabı olan bizlere Ģimdi daha çok görevler düĢtüğü ve 

yakılan ıĢıkları nasıl söndürmeyeceğimiz belirtilecektir.  
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EK.1. RECEP YAZICIOĞLU’ nun ÖZGEÇMĠġĠ 

Bu bölümde Recep YAZICIOĞLU‟ nun kronolojik özgeçmiĢi ve yaĢam 

öyküsü irdelenmiĢtir. 

Ek.1.1. Recep YAZICIOĞLU’ nun Kronolojik ÖzgeçmiĢi 

1948- Trabzon‟ nun Sürmene Ġlçesinde doğdu. 

1961- Ortaokulu bitirdi 

1968- Ankara Hukuk Fakültesi‟ nden mezun oldu. 

1968- Aydın Maiyet Memuru olarak göreve baĢladı 

1969- Artvin Ardanuç Kaymakam Vekili olarak göreve baĢladı 

1971- Rize‟ nin Kalkandere ilçesi kaymakamı oldu. 

1973- Adana‟ nın Bahçe Ġlçesi kaymakamı oldu. 

1974- Isparta 50. Piyade Alayında yedek subay eğitimi alır. 

1975- Ağrı‟ nın Hamur Ġlçesi kaymakamı oldu. 

Daha sonra sırasıyla, Çanakkale-Ayvacık, Hatay-Kırıkhan, Çorum-Alaca 

kaymakamlık görevlerinde bulundu.  

1982- Bolu-Akçakoca kaymakamı oldu. 

1984- Tokat Valisi oldu. 36 yaĢında ve Türkiye‟ nin en genç valisi oldu. 

31.07.1989- Aydın Valisi oldu. 

19.08.1991- Erzincan Valisi oldu. 

26 .09.1999- Merkez Valiliği'ne atandı. 

30.01.2003- Denizli Valiliği'ne getirildi. 

02.09.2003- Ankara civarında geçirdiği trafik kazasında bitkisel hayata girdi.  
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09.09.2003- VALĠ RECEP YAZICIOĞLU vefat etti. 

 

Ek.1.2. Recep YAZICIOĞLU’ nun YaĢam Öyküsü 

Recep YAZICIOĞLU 1948 yılında Trabzon Sürmene‟ye bağlı KöprübaĢı 

nahiyesinin Yılmazlar köyünde dünyaya geldi. 1968 yılında Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Aydın Maiyet Memuru olarak kaymakamlık 

stajına baĢladı. 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, 

Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 

1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini 

tamamladı.  

1984 yılında 36 yaĢında en genç vali olarak Tokat Valiliği'ne atanan Recep 

YAZICIOĞLU 14 Ağustos 1989'da Aydın Valisi olarak göreve baĢladı. 19 Ağustos 

1991 tarihinde Erzincan Valiliği'ne, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliği'ne, 30 Ocak 

2003'te de Denizli Valiliği'ne getirildi. 16 yıl kaymakamlık, 5 yıl Tokat, 2 yıl Aydın, 

8 yıl Erzincan olmak üzere 15 yıl valilik yaptı.  

2 Eylül 2003 tarihinde Ankara civarında geçirdiği trafik kazasında bitkisel 

hayata giren vali 9 Eylül 2003‟ te vefat etti (Balcı, 2003,5). 
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EK. 2. FOTOĞRAFLARLA RECEP YAZICIOĞLU 

Recep YAZICIOĞLU‟ nun çeĢitli dönemlerinde çekilmiĢ fotoğrafları 

Ģöyledir: 
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