
5

EDİTÖRDEN

Şehir ve Siyaset Dergimiz 2. Sayısı ile tekrar 
okuyucularımızla buluşuyor. İlk sayımız için 
gelen olumlu değerlendirmeler ikinci sayımızın 
hazırlıklarında en önemli moral kaynağımız oldu. 
Umarız, her sayıda nitelik ve nicelik yönünden 
gelişme göstererek siz okuyucularımızın 
beğenisini kazanmaya devam ederiz.

Bu sayımızın dosya konusu “Pandemi”. Haya-
tımızı alt üst eden Covid 19 Salgınının, her alanda 
olduğu gibi şehir yönetiminde de çok ciddi etki-
lerini yaşayarak gördük ve görmeye devam edi-
yoruz. Yaşanan sıkıntılarda elbette dersler aldık 
ve zaten almamız da gerekmektedir. Pandemi 
sürecinde zor bir sınavdan geçen yerel yöne-
timlerimizin aslında önemli oranda ciddi perfor-
mans gösterdiklerini söylememiz mümkün. An-
cak yaşanan süreç göstermiştir ki, şehirlerimizin 
artık daha fazla insan odaklı olarak geliştirilmesi 
ve yönetilmesi gerekmektedir. 

Bu sayımızda AK Parti Çevre ve Şehircilikten 
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı sayın Çiğdem 
Karaaslan, sürdürülebilirlik politikalarına bakışla-
rını açıkladığı yazısıyla dergimize ciddi katkı sağ-
larken, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat 
Kurum’da, kendisi ile yapılan röportajda hem 
müsilaj gibi gündemde olan bir sorunla ilgili yapı-
lan çalışmaları ve hem de sürdürülebilir şehirleş-
me için yapılan ve yapılması gereken çalışmaları 
bizlerle paylaşmaktadır. 

Bülent Sönmez Hoca, “Yerel Siyaset Dergisin-
de (2006-20010 yılları arası yayınladığımız dergi) 
yayınladığı “Diyarbakır Kalesinden Notlar” yazı 
dizisine bu sayımızla birlikte tekrar başlarken, 
Suzanne Schneider’in, Olivier Roy’un “Cihad ve 
Ölüm” isimli kitabı hakkında yazdığı makalesinin 
tercümesi ile de desteğini sürdürmektedir. Naci 
Bostancı, şehrin ve köyün sosyolojisini anlamanın 
ne kadar önemli olduğunun altını çiziği yazısında, 
şehirlerimizin, tayin edici aktörlerin çıkarlarına 

göre şekillendiğine dikkat çekmektedir. Nabi Avcı 
Hocamızın daha önce bir konferans konuşması-
nın çözümlenmiş metni, inanıyoruz ki, tüm oku-
yuculara “keşke o konferansa katılmış ve dinlemiş 
olsaydım” dedirtecektir. 

Fahrettin Önder Hocamız Covid 19 tedbirle-
rinin hukuki temellerini irdelerken, Alaattin Varol 
da bir hukukçu olarak “Hukuki El Atma” sorununu 
ele alıyor. 

Mehdi Eker, Diyarbakır’dan başladığı şehir ve 
edebiyat konulu yazı dizisine Konya ile devam 
ederken, Erol Kaya da yerel yöneticilere tavsiye-
ler ve deneyimler içeren yazı dizisinin ilk bölümü-
nü bu sayımızda yayınlamaktadır. 

Ahmet Sorgun’un, hatıralarından oluşan yazı 
dizisinin bu sayımızdaki bölümünde özellikle “Er-
bakan Erbaka’ddünya” başlıklı bölümü, günü-
müzde yaşanan gelişmelere ışık tutması yönün-
den özel bir öneme sahip. 

Bursa, Balıkesir, Malatya, Pendik, Şahinbey, 
Nazilli, Arnavutköy belediye başkanlarımızın yanı 
sıra, Gaziosmanpaşa, Üsküdar belediyelerimizin 
faaliyetleri ile ilgili yazıların da deneyim paylaşımı 
açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Şehir ve Siyaset Dergimizin 3. Sayısının dosta 
konusu “Şehir ve Güvenlik” olacaktır. Buradaki 
güvenlik sadece “asayiş” anlamında değil, şehir 
halkının yaşamını, esenliğini tehdit eden her türlü 
(zararlı madde kullanımından şehir donatılarının 
insan sağlığı ve güvenliği yönünden yeterliliğine 
kadar) olumsuzlukları içermektedir. Bu kapsam-
da akademisyenlerimizin, düzenleyicilerimizin ve 
uygulayıcılarımızın yazılarına yer vermeyi diliyo-
ruz.

Kalın sağlıcakla…


