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EDİTÖRDEN

Şehir ve Siyaset Dergisi’nin ilk sayısı ile 
karşınızdayız. 

Şehir dedik; çünkü şehirler, insanoğlunun 
yerleşik hayata geçtiği tarihten beri dinlerin, 
fikirlerin, kültürün, sanatın, edebiyatın yanı sıra 
ekonominin ve siyasetin de merkezleri olmuştur. 

Siyaset dedik; çünkü birlikte yaşam, karşılık-
lı yararlar ekseninde dengenin oluşturulması ve 
uzlaşmanın sağlanmasını gerektirmektedir ve bu 
da siyaset demektir.

Dergimizde şehir hayatı, şehir yönetimi, 
şehirlerin tarihi ve doğal mirasları başta olmak 
üzere şehri, şehirliyi ilgilendiren alanlar ile ayrıca 
kısmi de olsa genel siyasetle ilgili yazılar yer 
alacaktır.

Dergimizin sayfaları hem akademisyenlere ve 
hem de uygulayıcılara açık olacaktır. Bu sebep-
le hakemli yazılar yanında hakem değerlendir-
mesine tabi tutulmayan yazıların da yer alması 
planlanmıştır. Ancak ilk sayımızda, ağırlıklı olarak, 
hakem değerlendirmesi yapılmayan yazılar bu-
lunmaktadır. İlk sayı olması sebebiyle dergimizin 
henüz akademik camiada duyulmamış olması 
sebebi ile böyle bir tercihin doğru olacağını 
düşündük. Ancak yazıların muhtevası ve 
yazarlarının kimliklerine bakıldığında aslında bu 
yazıların akademik anlamda da ne kadar değerli 
olduğu ortadadır.

Dergimizin her sayısında siyasi veya şehir-
le ilgili çalışmalar alanında öne çıkmış isimlerle 
röportajlarımız yer alacaktır. İlk sayıda konuğu-
muz AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş oldu. Sayın Kurtulmuş’un, dünyanın ne 
yöne evrildiği ve Pandemi Sürecinin yol açtığı/
açacağı değişimlere vurgu yapan açıklamalarını 
beğenerek okuyacağınızı umuyoruz.

Dergimizde sabit başlıklı bölümler bulunma-
makta ise de içeriğinde yer alan/almasını plan-
ladığımız konu başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz:  

Şehir-Toplum ve İnsan
Şehir ve Din
Şehir ve Felsefe
Şehir ve Tarih
Şehir ve Edebiyat
Şehir ve Hukuk
Şehir ve Kültür
Şehir ve Mekân
Şehir ve Yönetim
Şehir ve Çevre 
Şehir ve Teknoloji
Farklı Coğrafyalarda Şehir Yönetimi
Başarılı Uygulama Örnekleri
Genel Siyaset

İlk sayının hazırlıklarına başladığımızda, son 
yıllarda artık İsrail’in alışkanlık haline getirdiği, 
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sözde insancıl olan Batı’nın ise görmemek, 
duymamak, söylememek politikasına sıkı 
sıkı sarıldığı Kudüs Dramı tekrar yaşanmaya 
başlandı. İnsanlığın kadim şehirlerinden birinde 
yaşanan bu dram üzerine “Şehir ve Tarih” konulu 
ilk yazısında Mekke’yi anlatacak olan Prof. Dr. H. 
Ahmet Özdemir hocamız ile yapılan istişare so-
nucu ilk sayıda Kudüs tarihini özet olarak sunma-
yı tercih ettik. 

Dergimizde sadece yaptıkları hizmetleri an-
latmaları için değil, siyasete bakışlarını, öneri ve 
değerlendirmeleri sunabilmeleri için belediye 
başkanlarımızın da kendi yazdıkları yazılara yer 
veriyoruz. Çünkü belediye başkanları şehirlerin 
en etkin siyasi aktörleri arasında yer almaktadır. 

Prof. Dr. Naci Bostancı Hocamız, güçlü kale-
mi, zengin birikimi ve tecrübesi ile aramızda yer 
almaktadır. İlk yazısı “selamlama” mahiyetinde 
olmakla birlikte önümüzdeki sayılarda konuların 
daha detaylı kaleme alındığı yazıları ile sayfala-
rımızda yer almaya devam edecektir.  

İlk sayı olması sebebi ile “dosya konusu” 
belirlenmemiştir ancak önümüzdeki sayılarda 
dosya konuları olacaktır. Elbette söz konusu 
sayılarımızda dosya konusu olmayan ancak 
yukarıda belirttiğimiz alanlardaki yazılar yer 
almaya devam edecektir. 

İkinci sayımızda ağırlıklı olarak “Pandemi, Sü-
reci ve Sonrasında Şehirler” konusunu işlemeyi 
umuyor, hepinize iyi okumalar diliyoruz. 


