“Gökdelenler Silivri’den sonrasına yapılsın”
CHP Eyüp İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yerel Yönetim ve Kentsel Dönüşüm’ konulu panele katılan
Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan kentleri değiştirmek, dönüştürmek gerekli olduğunu
ancak hatıraları silmemek gerektiğini söyledi. Çapan, Başbakan Erdoğan’ın “Osmanlı soyuyuz” diye
övünmesine bir anlam veremediğini belirterek “Çeşmelerin üzerine büfeler yapılmış sosisli sandviç satıyorlar.
20 yıldır İstanbul’u yönetiyorlar ve öyle seviyorlar ki kenti, cami avlusuna dondurmacı açtılar. İstanbul
tanınmaz hale geldi. Bu kenti ilk resmeden Ayvazovski’dir. Bir onun tablolarına bakın, bir de şimdiki
İstanbul’a…” diye konuştu.
Halen Fidel Castro’dan sonra devraldığı Dünya Sosyalist Delegeler Birliği Başkanlığı görevini yürüten
Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan “Derler ki, ‘Her kuş kanadında kendi coğrafyasının
rengini taşır.’ Bunun örneği de Gürbüz Çapan ve Esenyurt projesidir. Bana ‘Bu kadar büyük caddeler
yapıyorsun. Bunu Kars’ta mı gördün?’ diye soruyorlar. Ben büyük caddeleri Kars’ta gördüm. Büyüdüğüm Kars
ciddi bir kentti” dedi.
Kentlerin bir anayasası olması gerektiğini vurgulayan Dr. Çapan şunları söyledi: “Bir kente ne yapılır, ne
yapılmaz, bilinmeli. 1700’lerde Paris’te kent anayasası yapmışlar. Yeni bir şey yapmak istersen, ileriye doğru
gidip banliyö kurman gerekiyor. Mesela, İstanbul’daki ilçeleri birbirinden ayıracak yeşil alanlar olmalı. Paris
16 belediye ile yönetiliyor ve hepsinin sınırları var. Ama bizde hangi ilçe nerede başlıyor, nerede bitiyor, belli
değil. Şimdiki yönetim ‘Yerel demokrasiyi artıracağız, geliştireceğiz’ diyerek imar yetkilerini Turizm
Bakanlığı’na ya da Bayındırlık Bakanlığı’na verdiler. Biz, Osmanlı’dan beri yetki paylaşımını bilmeyen
toplumuz. Bizde biat eden yaşar, soru soran yaşayamaz. Ben hep soru soran oldum. Bu yüzden
cezalandırıldım.”
İstanbul’u bozdular
“Geçmişini horlayanın geleceği olmaz. Bu nedenle biz daha iyi, daha bilgili olmak zorundayız” diyen Dr.
Gürbüz Çapan “Kentlerde birbirimizi horlamadan, aşağılamadan yaşamak erdemine kavuşmalıyız. AKP’lilerin
‘İstanbul’a aşkla geldik’ diye bir sloganları vardı. Aşk başka bir şeydir, tecavüz başka… Ben gökdelenleri kente
tecavüz olarak algılıyorum. Gökdelen merakın varsa, Silivri’yi geçtikten sonra Edirne’ye kadar yapabilirsin.
İstanbul dünyanın en iyi coğrafi kompozisyonlarından biridir, bunu bozmaya ne hakkınız var?” diye konuştu.
CHP Eyüp İlçe Başkanı Ahmet Kartalkanat da Dr. Gürbüz Çapan’ın Esenkent, Boğazköy, Beylikdüzü
projeleriyle Habitat ve Dünya Kentleşme Ödülü’nü aldığını hatırlatarak “Bu kadar başarılı, bu kadar değerli
işler yapan bir belediye başkanının ülkemizde iktidarlar ve sistem tarafından desteklenmesi gerekirdi. Ama
önü kesilmek istendi” dedi.
Kartalkanat “Eyüp’lüler, CHP’liler olarak biliyoruz ki güneş balçıkla sıvanmaz, Gürbüz Çapan üzerine sıçratılan
çamurları tabii ki temizleyecektir. CHP İlçe Başkanı ve Eyüplüler olarak yanındayız, kendisiyle omuz
omuzayız” sözleriyle Dr. Çapan’a destek verdiğini söyledi.
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