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NİÇİN ŞEHİR VE SİYASET

IQNORM

Şehir, Farsça’da “şehr”1 kökeninden 
gelmektedir. Günlük dilde şehir yerine kent 
sözcüğü de kullanılmaktadır. Kent sözcüğü 
köken olarak incelendiğinde; Orta Asya 
Türklerince Şehir karşılığı olarak kullanıldığı 
ortaya çıkmaktadır. Soğdça’dan Türklerin 
diline geçen «kend” sözcüğü yaygın olarak 
kullanılmış: “Yarkend”, “Taşkend”, “Semizkend” 
(Semerkant) örneklerinde olduğu gibi birçok 
büyük şehirler bu adlarla adlandırılmıştır2.  Eski 
Türklerde “şehir” ve “kale” kelimesi karşılığı ola-
rak “Balık” kelimesi de kullanılmıştır. Bu günkü 
Çin sınırları içerisinde yer alan Uygur bölgesin-
deki tarihi kent “Beş Balık” ve “Ordu-Balık”, eski 
Uygur şehirleridir.

Şehrin çok farklı tanımları bulunmaktadır. 
Sosyologlar, tarihçiler, şehir plancılar, 
iktisatçılar, antropologlar, edebiyatçılar gibi her 
bir disiplinin kendilerine göre şehir tanımı yap-
mış olmakla birlikte, Türk Dil Kurumu Sözlüğün-
deki, nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet 
veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle 
tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı 
tanımı yaygın olarak kabul görmüştür. 

Şehirler sadece geçmişimizin hatıralarını, 
geleceğimizin umutlarını barındıran değil; aynı 
zamanda bizleri şekillendiren mekanlardır. Şe-

1.  http://www.tdk.gov.tr/tdksozluk/SOZBUL.ASP
2. ERGÜN, M. “Türk eğitim tarihi”, s.3

hirler, karmaşık yapıya sahip olan insanın, ken-
disi gibi karmaşık eseridir. Şehirleri insanlar inşa 
eder ama o şehirler aynı zamanda kendisini 
inşa eden insanları şekillendirir. Bu yüzdendir 
ki Shakespeare, “zaten İnsan demek, şehir de-
mektir” der.3

Şehirlerin tarihi aynı zamanda insanlığın 
tarihidir. Çünkü şehirler, insanların yeryüzünde 
varlıklarını sürdürme mücadelelerinin eseridir. 
Normal şartlar altında her akarsuyun denize 
ya da göle ulaşmaya çalıştığı gibi, insanlar 
da şehir hayatına ulaşmaya çalışmıştır. Çünkü 
insanlar sosyal bir varlık olarak birlikte yaşa-
maya mecburdur. İnsanların bir arada yaşama 
zorunluluğu yerleşim olgusunun temelidir. Bu 
toplumsal karakterin neticesi de ortak yerle-
şim yerlerini inşa etmeleridir. Bu yerleşim yerleri 
önce köy olarak tabir edilebilecek küçük ölçekli 
mekânlar iken, daha sonra çok sayıda nüfu-
sun yaşadığı büyük yerleşim yerleri olmuştur ki, 
bunlara da kent/şehir denilmektedir. Dolayı-
sıyla şehirler, insanın doğasının bir ürünü olarak 
ortaya çıkmıştır.4

Şehir demek aynı zamanda medeniyet 
demektir. Medeniyet, kelime olarak 
“şehirleşmek, şehir hayatını benimsemek”5, şe-

3. KAYA, Erol, “Kentleşme Ketlileşme”, İşaret yayınları, İstan-
bul  20017, s:7
4. KAYA, Erol, “Kentleşme Ketlileşme” s: 13
5. KAZICI, Ziya, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, s: 17 
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hirli, şehirlilere özgü yaşam tarzı olarak tanım-
lanmaktadır. Medeniyet kavramı, Arapçada 
“medine” kelimesinden türetilmiştir. Medine 
kelimesi de Me-de-ne fiil kökünden gelmekte 
olup, ikamet etmek manasındadır. Arapçada 
Küçük yerleşim yerlerine “belde” denirken, bü-
yük yerleşim yerlerine ise “medine” denilmek-
tedir.6 Batıda da medeniyetin karşılığı “civilisa-
iton” kelimesidir. Latince “civitas” kelimesinden 
türetilen “civilization” kelimesi ve türevleri, Türk-
çedeki medeniyet gibi, kök manası itibarı ile 
“medine” yani şehir ile ilgilidir.

Şehirler din ile iç içe mekanlardır. Bilinen 
en eski şehirlerin (Mezopotamya) her birinin 
bir tapınak etrafında gelişmesi şehir ile dinin 
iç içe geçmesinin örnekleridir. İslam şehirli 
olmayı önceleyen bir dindir. Bu sebepledir ki 
Peygamberimiz Yesrib’e hicret ettiğinde bu-
ranın bir şehir haline gelmesi işçin gerekli ku-
rumsallaşmayı başlatmış, çok kültürlü hayatın 
gereği olarak Medine Vesikası diye bilenen an-
laşmayı imzalamıştır. Razi şunları söylemekte-
dir: “Bil ki insan, tabiatı itibarıyla medenî olarak 
(yani toplu halde yaşama ihtiyacı içinde) yara-
tılmıştır. Çünkü bir insanın işleri ancak, böyle bir 
sistem içinde tam olarak karşılanır. Dolayısıyla 
bu ziraatçı, şu değirmenci, öbürü ayakkabıcı, 
falanca dokumacı, öteki terzi vs. olur. Netice 
olarak diyebiliriz ki, her biri kendi işini yaparak, 
hepsinin işlerinin toplamı ile cemiyetin düzeni 
sağlanır. Böylece, insanın yaratılıştan medenî 
bir varlık olduğu sabit olmuş olur.”

Her göçebe topluluk da zamanla şehirleş-
meyi istemektedir. Bedevi insanlar daha çok 
asgari geçim için gerekli ihtiyaçları temin için 
çalışmaktadır. Şehirleşme ile birlikte zaruri ol-
mayan ihtiyaçlar da ortaya çıkmakta ve bu ih-
tiyaçların karşılanması için gereken çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu da zamanla mimarlık, sanat 
gibi farklı alanlarda da ürünleri ortaya çıkar-
maktadır. Dolayısıyla şehir hayatı bir yandan 

MÜ İlahiyat Fakültesi yayınları
6. TEKİNEŞ, Ayhan, Ruh ve Mana Medeniyetine Doğru, Yeni 
Ümit Dergisi

yardımlaşma ve iş birliğinin daha geniş alana 
yayılmasını sağlarken, diğer yandan da mima-
ri, edebi, fikri, sanatsal alanlarda da farklı zen-
ginleşmeyi getirmektedir. Aynı zamanda var 
olan bu yapıyı korumak için de devlet sistemi 
dahil olmak üzere toplumun sevk ve idaresi için 
de bir dizi yeni kurallar ve kurumlar ortaya çık-
maktadır. Bu da beraberinde “siyaset” olgusu-
nu zaruri kılmaktadır. Bu sebeple siyaseti, şehir 
hayatının doğurduğu söylenebilir.

Siyaset Arapça bir sözlük olup, Sözlükte “bir 
nesneyi düzgün ve iyi durumda bulunması için 
özenle gözetip korumak; hayvanı ehlileştirmek, 
atı terbiye etmek” gibi anlamlara gelmektedir. 
Siyâset, “toplumun işlerini üzerine alma, yürüt-
me, yönetme işi, insan topluluklarını yönetme 
sanatı” şeklinde tanımlanır.7 Bu sözcüğün Batı 
dillerinde karşılığı politikadır. Polis (kent-site) 
kökünden türeyen Politika (politics) kelime-
si, kökleri Eski Yunan düşünce geleneğine da-
yanmakta olup, kent (site) devletinin yönetimi, 
devlet ile ilgili faaliyetleri anlatmak için kullanı-
lır. Aristo, Politika adlı eserini yazarken, bir an-
lamda siyaset biliminin temel tartışma konula-
rını da (siyasi rejimler, anayasa, devletin işleyişi, 
iyi yönetimin gerekleri vb.) ele alarak insanoğ-
lunun doğası gereği politik bir hayvan (zoon 
politikon) olduğunu belirtmiştir.8

Siyaset şehir hayatından doğmuş ve şehir 
hayatı için de kaçınılmazdır. Çünkü siyaset uz-
laşma sanatı olarak, çok farklı çıkar ve beklenti-
leri olan insanlardan oluşan toplumun belirli bir 
düzen ve kurallar içerisinde yaşamasını temin 
eden bir uğraştır. Siyaset aynı zamanda kıt olan 
kaynakların sınırsız olan talepler çerçevesinde 
dağıtımı ile ilgili karar ve uygulamalar demektir 
ki, bu da bir şehirde yaşayan toplum için 
kaçınılmaz olan uygulamalardır. Ve siyaset aynı 
zamanda iktidar olma, iktidar olarak gerekli 
düzeni kurma ve sürdürme çabasıdır ve şehir 

7.  KÖSE, Hızır, Murat, “Siyaset”, TDV İslam Ansiklopedisi, 
c.37: 294-299, s: 294
8. ERDEM, Tevfik, “Siyaset Nedir”, https://www.sde.org.tr/
tevfik-erdem/genel/siyaset-nedir-kose-yazisi-14935
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hayatı için olmazsa olmaz bir şarttır. Bu zorun-
luluk ta siyasetin şehirlerde doğmasına sebep 
olmuştur. Bu sebeple Okumuş’un “Siyaset şeh-
rin çocuğudur”9 sözü bir gerçeğin ifadesidir.

Siyaset şehirde doğduğu gibi devletler de 
şehirlerden doğmuştur. Önceleri şehir devlet 
biçiminde olan yapıların zamanla diğer şehir-
leri de kapsamlarına almaları ile adına devlet 
dediğimiz yapılar ortaya çıkmıştır. Bu sebeple 
şehirler devleti de siyaseti de doğuran mekan-
lardır. 

Devletler şehir-devlet biçiminde doğmuş, 
zamanla birkaç şehrin birleşmesiyle çok şehirli 
devletler oluşmuş ve giderek imparatorluklar 
tarih sahnesinde yerini almıştır. Fakat bu sü-
reçlerde şehirler önemlerini korumayı da ba-
şarmıştır. Çok şehirli devletlerde de imparator-
luklarda da şehirler kısmi de olsa özerkliklerini 
korumuş, kendilerine ait ekonomileri ve hatta 
askeri yapılanmaları olmuştur. Öyle ki birçok 
devletin zayıflamasıyla birlikte bu şehirlerden 
daha güçlü olanlar zamanla yıkılan devletin 
yerine yeni devletin çekirdeğini oluşturmuştur. 
Roma gibi bazı şehirler ise kendi adları ile anı-
lan imparatorluklara dönüşebilmiştir.

Günümüzde ulus devletler ve modern dev-
letin yönetimleri kurumsallaşmış ve bu yapıla-
rın merkezle olan sıkı bağları sebebi ile devlet 
yönetiminde şehirlerin etkisi bir hayli azalmış, 
hatta birçok zaman merkezi yapının yereldeki 
uzantısına dönüşmüştür. 

Yukarıdaki değerlendirmeleri yaparken ta-
rihte kalmış dönemlere öykünme söz konusu de-
ğildir. Günümüzde şehir yönetimlerinin özellikle 
de üniter devletlerde varlığını beklemek doğru 
bir yaklaşım olmayacaktır. Her ne kadar günü-
müzde küreselleşme ile beraber yerelleşmenin 
önem kazandığı ve bu süreçte ulus-devletlerin 
yerini şehirlerin almaya başladığı yönünde de-
9.  Ahmet Okumuş’un bu ifadesi için bkz: https://www.
kocaeli.bel.tr/tr/main/news/kultur/15/siyaset-sehrin-cocu-
gudur/35031

ğerlendirmeler varsa da yaşanan süreç bu de-
ğerlendirmeleri doğrulamamaktadır. Hatta bu 
yöndeki propagandanın, ulus-devletlerin yerini 
onlardan daha zayıf olan yerel yapılanmaların 
almasını isteyen çok uluslu şirketlerin eseri oldu-
ğu yönünde dikkate alınması gereken yorumlar 
da bulunmaktadır. Kendisi devasa topraklara 
sahip olan Amerika’nın başta Orta Doğu olmak 
üzere sömürdüğü coğrafyalarda bulunan dev-
letleri küçük devletçiklere bölme gayretleri de 
yerel yapıların öne çıkarılma çabalarına soru 
işareti ile yaklaşılmasını gerekli kılmaktadır.

Şehir ve Siyaset Dergisi, şehirlerin siyasal 
özerkliğini savunmanın, sömürgeci güçlerin 
beklentileri doğrultusunda hareket etmek 
olduğuna inanmakta ama buna mukabil 
siyasetin toplum yararına daha etkin olarak 
yürütülmesi için şehirlerden beslenmesi ge-
rektiğini Savunmaktadır. Çünkü şehirler, sosyal, 
kültürel, edebi, sanatsal faaliyetlerin merkezi 
olarak çok boyutlu ilişki ağlarına sahip olduğu 
için siyasetçi yetiştirme mekanlarıdır. 

Yerel siyaset tam bir siyaset okuludur. Bugün 
dünyanın birçok ülkesinde yerel siyasetten ge-
len siyasetçiler merkezi yönetimde önemli roller 
üstlenmiştir. Dünyanın bazı büyük şehirlerinin 
belediye başkanları parti lideri ya da ülkesinin 
devlet başkanı olabilmiştir. Örneğin 1957 yılında 
Berlin Belediye Başkanı olan Willy Brandt, 1969 
yılında Almanya Başbakanı olmuştur.  Fran-
sa’da Jacques Chirac, Paris Belediye Başkanlığı 
ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanlığı göre-
vini yürütmüştür. Yakın tarihimizden bir örnek 
Filipinler’de yaşanmış; 22 yıl Davao kentinin be-
lediye başkanlığını yürüten Rodrigo Duterte 
2016 yılında Başbakan seçilmiştir.  Bu tabloda 
en önemli etken yerel yönetimlerde elde edi-
len siyasi deneyimin genel siyaset açısından 
önemli bir kaynak oluşturmasıdır. 

Yerel yönetimler öncelikle halka en yakın si-
yasi birimlerdir. Bu açıdan yerel yönetimlerde 
siyaset yapanların halkla ilişkileri, halkın talep 
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ve isteklerine karşı duyarlıkları, halkın beklenti-
lerini ölçme kapasiteleri, dolayısıyla da siyaset 
üretme kapasiteleri oldukça güçlü olduğu için 
merkezi siyasette başarılı olmaktadırlar. Öte 
yandan yerel yönetimler aynı zamanda proje-
lerin hayata geçirildiği, şehir ölçekli yatırımların 
gerçekleştirildiği bir uygulama alanıdır.

Yerel yönetimlerde görev üstlenmiş olanlar 
sadece siyaset teorisi, siyasi polemik ve çatış-
ma ve uzlaşma yönetimleriyle değil aynı za-
manda hizmet üretme tarafıyla da tecrübe 
kazandıkları için genel siyasete katıldıklarında 
buralarda edindikleri projeci, yatırımcı ve hiz-
met üreten tarafları ülke açısından önemli kat-
kılar sunmaktadır. Tabi yerel yönetimler aynı 
zamanda da yerel meclislerde uzlaşma kültü-
rünü de güçlendirmektedir. Başkanın partisin-
den olan meclis üyeleri ile muhalefet meclis 
üyelerinin genellikle uzlaşması aranılan ve iste-
nilen bir durumdur. Bu açıdan başarılı belediye 
başkanları çatışmayı yönettikleri kadar uzlaş-
mayı da yönetme becerisini yerel yönetimlerde 
güçlü bir şekilde kazanmaktadırlar. Böylelikle 
yerel siyasette başarılı olan aktörler ülke siya-
setine de önemli katkılar sunabilecek bir kaza-
nım elde etmektedirler. 

Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tecrübesi ile 
merkezi siyasette güçlü ve yadsınamaz bir rol 
üstlenmiştir. Öncelikle İstanbul gibi bir şehrin 
belediye başkanlığını kazanma tecrübesi, ka-
zandıktan sonra Türkiye’nin en sorunlu beledi-
yesi olmasına rağmen orada edindiği yönetim 
başarısı Merkezi hükümetteki yönetim başarı-
sına çok önemli katkı sağlamıştır. Öte yandan 
İstanbul gibi büyük bir şehirde elde edilen ba-
şarı aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan’ın 
siyasal yürüyüşündeki başarıyı tetiklermiş ve 
desteklemiştir. Bugün aslında AK Parti iktidarını 
oluşturan arka planda Recep Tayyip Erdoğan’ın 
güçlü bir yerel yönetim aktörü olmasının payı 
vardır. O nedenle zaman zaman 1994’e vurgu 

yapılması, Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Beledi-
ye Başkanlığı dönemindeki başarılarına atıfta 
bulunulması şaşırtıcı değildir. Recep Tayyip Er-
doğan’ın liderliğine ve AK PARTİ hükümetlerinin 
iktidar başarısına baktığımızda yerel yönetim-
lerin ne kadar güçlü bir demokrasi okulu ve ne 
kadar güçlü bir siyaset okulu olduğu daha net 
görülecektir. Bu sadece Recep Tayyip Erdoğan 
örnekliğinde böyle değil, merkezi siyasette rol 
üstlenen birçok belediye başkanının siyasal hi-
kayesine baktığımızda benzer şeyleri görme-
miz mümkün olacaktır. 

Bütün bu örnekler yerel yönetimlerde başa-
rılı olmuş olan siyasetçilerin genel siyasette de 
başarılı olabileceklerinin göstergesidir. Bu açı-
dan “Şehir ve Siyaset Dergisi” aynı zamanda 
bir siyaset okulu ve demokrasi okulu olan yerel 
yönetimleri desteklemeyi, yerel yönetimlerin 
bilgi, beceri ve tecrübe ihtiyacına destek ver-
meyi demokrasiye ve Türk siyasetinin niteliğine 
destek vermek olarak görmektedir. Bu nedenle 
“Şehir ve Siyaset Dergisi” aynı zamanda bir ta-
rafıyla da bir siyaset okulu, bir demokrasi okulu 
olmayı hedeflemektedir. Türkiye’de demokrasi 
ve siyaseti güçlendirmenin yerel siyaseti güç-
lendirmekten geçtiğine olan inancıyla mesele-
lere yaklaşmayı denemek istemektedir.

Bu çerçevede dergimiz aynı zamanda yerel 
yönetimler için bir platform olmayı, yerel siya-
setin meselelerinin tartışıldığı bir zemin olmayı, 
yerel siyasetin taleplerinin merkezi yönetime 
taşınmasının aracılığını yapmayı üstlenmek is-
temektedir. 

Yerel siyasetin ve yönetimlerin taleplerinin, 
beklentilerinin, ihtiyaçlarının merkezi yönetim-
de daha etkin olabilmesi için katkı sağlama-
yı hedeflemektedir. Bu açıdan ülkemizin hem 
akademik birikimi hem siyasi birikimi hem de 
düşünce birikimini seferber etmek ve katkılarını 
sağlamak için “Şehir ve Siyaset Dergisi”nin say-
faları bir imkân olmayı istemektedir.


