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ŞEHiR ve SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK

ÇiĞDEM KARAASLAN*

1Sürdürülebilirlik kavramı; özünde, bir kaynağın 
veya durumun devamlılığının sağlanması, tüketil-
memesi, yok edilmemesi anlamlarını barındırmak-
tadır. Yaklaşık 40 yıldır çevre literatüründe baskın 
olarak kullanılan bu kavramda; kaynakların iyileş-
tirilmesi ve gelecek nesillere taşınması konusunda, 
şimdiki nesillerin sorumluluklarına fazladan bir vur-
gu söz konusudur. Yazının içeriğinde sürdürülebilirlik 
kavramı, şehir özelinde değerlendirilecektir. Bugün 
8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun yaklaşık yarısı 
şehirlerde yaşamakta; önümüzdeki 20 yıl içerisinde 
10 milyara ulaşması ve üçte ikisinin şehirlerde yaşa-
ması beklenmektedir. Dolayısıyla şehirler üretim ve 
tüketim noktasında sürdürülebilirliğe duyulan ihti-
yacın merkezinde yer almaktadır. 

Dünya tarihinin önemli kırılma noktalarından 
biri olan Sanayi Devrimi, üretim ve tüketim kalıp-
larını yeniden şekillendiren, dahası insanlığı; “kay-
nakları sonu yokmuş gibi kullanma alışkanlığıyla” 
tanıştıran bir dönem olmuştur. İçinde bulunduğu-
muz yüzyılda ise söz konusu doğal kaynakların tü-
kenme noktasına gelmesi, atık oluşumu ve kirliliğin 
taşıma kapasitesinin üzerine çıkması üzerine yeni 
çözüm arayışları devreye girmiştir. Bu değişimle 
mücadele etmek ve şehirleri tüm olumsuzlukla-
ra karşı dirençli hale getirebilmek adına dünyanın 
mutabık kaldığı yaklaşımın adıdır: “Sürdürülebilir 
şehircilik”. Bu yaklaşım şehirlerin iklime, çevreye ve 
tabiata dost bir anlayışla planlanmasını, tüm hiz-
metlerde çevre dostu uygulama ve tekniklerin kul-
lanılmasını ve iktisadi kalkınmayı “düşük karbonlu 
ekolojik büyüme stratejileri” üzerine kurgulamayı 
gerektirmektedir. Nitekim “düşük karbonlu büyü-
meyi” ya da “karbonsuzlaşmayı” iktisadi kalkınma-
nın önünde bir engel olarak görme anlayışı çağın 
gerisinde kalmıştır. 

*  Samsun Milletvekili

Bugün tam tersine bir ülke ne kadar iklime ve 
çevreye duyarlı, sürdürülebilir yatırımları hayata 
geçirirse iktisadi kalkınması da o derece etkin ve 
kalıcı olmaktadır. 

Şehirlerde sürdürülebilirlik, beşeri faaliyetlerin 
doğal çevre üzerinde baskı oluşturmadığı, proje ve 
yatırımlarda; hava kalitesini arttıran, su kaynaklarını 
temiz tutan, toprak verimini yükselten, kısacası 
ekolojik değerleriyle ekonomik kalkınma stratejileri 
uyumlu bir gelişim senaryosu çizen yaklaşım 
ve uygulamalarla mümkündür. Sürdürülebilir 
şehirlerde temiz suya ve sağlıklı gıdaya erişim gibi 
temel gereksinimlerin şehirlerin kendi içerisinden 
temin edilmesi, ihtiyaç duyulan enerjinin 
yenilenebilir kaynaklardan karşılanması, yaşam 
alanları içerisinde çevre dostu uygulamalarla fosil 
yakıt kirliliğinin minimum düzeyde tutulması, atık 
yönetiminin teknolojinin sağladığı imkânlar ve Sıfır 
Atık yaklaşımının da yol göstericiliğinde bütüncül 
bir bakış açısıyla ele alınması, üretimde mevcut 
en iyi teknikler kullanılarak verimlilik ve tasarrufun 
yüksek olması beklenmektedir. 

Mevcut potansiyellerini en üst düzeyde kullanır-
ken aynı zamanda diğer şehirlerle de güçlü ilişkiler 
içerisinde olan sürdürülebilir şehirlerde doğa, insan 
ve yapılı çevrenin ilişkisi karşılıklı fayda sağlama ve 
gelişme üzerine olmalıdır. Öte yandan şehrin reka-
bet edebilirlik potansiyelinin de yükselmesi bekle-
nir. İçinde bulunduğumuz dönemde rekabet kav-
ramı, ülkelerden çok şehirler üzerinden ön plana 
çıkmaktadır. Dünyanın ilk iklim nötr şehri, ilk karbon 
nötr şehri, dünyanın en yeşil şehri olma çabaları bu 
rekabetin, sürdürülebilirlik üzerinden nasıl şekillen-
diğine birer örnektir. 

Sürdürülebilir olmayan yaklaşımlarla kalkın-
ma anlayışının, bir başka deyişle doğrusal ekono-
mi modeli ile kalkınmanın içinde bulunduğumuz 
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yüzyılda karşı karşıya bıraktığı küresel krizin artık 
hepimiz farkındayız: iklim değişikliği. Sanayi Devri-
mi’nden bu yana aradan geçen yaklaşık 250 yılda 
küresel ölçekte 1 derecenin üzerinde ısınma ger-
çekleşmiş ve bunun sonucunda çok sayıda yıkıcı 
afet meydana gelmiştir. 

Birleşmiş Milletler verileri itibariyle sadece son 
20 yılda yaklaşık 7 bin 500 doğal afet yaşanmış, bu 
afetlerde 1,2 milyon insan hayatını kaybetmiş, 4,2 
milyar insan etkilenmiştir. Küresel ölçekte maliyeti 
3 trilyon dolara ulaşan iklim afetleri, ayrıca milyon-
larca insanı yaşadığı yerden kalıcı olarak göç et-
meye zorlamıştır. Bugün iklim mülteciliği olarak ad-
landırdığımız bu göç hareketliliğinin, önümüzdeki 
20 yıl içerisinde Dünya Bankası’nın verilerine göre 
sadece Güney Asya, Sahraaltı Afrika ve Latin Ame-
rika’da 143 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
Bölgedeki deniz suyu seviyelerinin yükselmesi, su 
kaynaklarının yok olması, temiz ve sağlıklı gıdaya 
erişimin zorlaşması, istilacı türler ve salgın hastalık-
ların artması toplumları göçe zorlayan nedenlerin 
başlıcalarıdır. 

Birleşmiş Milletler öncülüğünde bugün, tüm 
dünya iklim kriziyle mücadele edilmesi ve önlene-
meyen felaketlere karşı uyumun güçlendirilmesi 
noktasında hemfikir olsa da ülkeler bazında gös-
terilen çabanın aynı olması beklenemez. Bunun 
nedeni içinde bulunduğumuz dönemde ekonomik 
gelişmişlik seviyesinin; ülkelerin ve şehirlerin iklim 
kriziyle mücadelesinin en belirleyici unsuru olması 
yatmaktadır. 

Gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler 
nezdinde tarihi ve mali sorumlulukların da adil ola-
rak paylaşım zorunluluğu vardır. Zira bugün gelişmiş 
ülkelerin sahip olduğu ekonomik ve sosyal refahın 
itici gücünü, ne yazık ki hızlı ve kontrolsüz endüst-
rileşme döneminde dünyaya yükledikleri ağır kirlilik 
bilançosu oluşturmaktadır. İçinde bulunduğumuz 
dönemde iklim değişikliği ile mücadele konusun-
da “küresel liderliğe” soyunan ülkelerin aynı ülkeler 
olması da “bu nasıl bir çelişkidir?” sorusunu akıllara 
getirmektedir. 

Sanayi Devrimi’nden bu yana Avrupa Birliği’nin 
başını çektiği, daha yakın bir tarihte ise ABD ve 
Çin’in de ortak olduğu “ekonomik olarak büyür-
ken çevreyi hiçe sayan” kalkınma anlayışı, bugün 
tüm dünyanın ortak mücadele ettiği iklim değişik-
liği meselesinin başat faktörüdür. “Kirleten öder” 
prensibi gereğince küresel ölçekte bu mücadele 
için aktarılacak kaynaklarda en büyük paya sahip 
olması gereken bu ülkeler, iklim adaleti kavramını 

ortaya atan ancak adaletsizliklere kapı aralayan 
bir yaklaşımla hareket etmeye devam etmektedir. 
Bulunduğu coğrafya itibariyle iklim değişikliğinden, 
konumlandırıldığı ekonomik gelişmişlik düzeyi iti-
bariyle de iklim adaletsizliğinden en fazla etkilenen 
ülkeler arasında yer alan Türkiye ise, tüm bu olum-
suzluklara rağmen sürdürülebilir politikaları ışığında 
büyüme konusunda kararlı ve istikrarlıdır. 

Ülkemizin sürdürülebilir politikalarla 
tanışması ve bu politikalar ışığında çevreye, 
iklime dost uygulamaları hayata geçirmesi, 
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti iktidarlarımız 
döneminde gerçekleşmiştir. Bu mazinin daha da 
geçmişe uzanmasını hepimiz arzu ediyor olsak da; 
ne yazık ki 2002 öncesi Türkiye’sinde böyle siyasi 
irade hiç var olamamıştır. 

Son 19 yılda şehirlerdeki hava kirliliğinin azaltıl-
ması, ihtiyaç duyulan enerjinin yenilenebilir kay-
naklardan karşılanması amacıyla başlayan temiz 
enerji yolculuğumuz sayesinde ülkemiz bugün, 
dünyada 12., Avrupa’da 5. sıraya yükselmiştir. 

Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri ol-
mamızın yanında şehir merkezlerinde herkes için 
erişilebilir, nitelikli yeşil alanlar oluşturmak ama-
cıyla başlatılan Millet Bahçesi hamlesi sayesinde, 
karbon yutak alanlarımızın miktarı her geçen gün 
çoğalmaktadır. Sn. Emine Erdoğan Hanımefen-
di’nin himayelerine alarak “dünyaya da örnek bir 
model teşkil ettiği” Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi pro-
jeleri sayesinde, çevreci uygulamalar ve döngüsel 
ekonomiye yönelik somut adımlar ülkemizde hızla 
yaygınlaşmaktadır. 

Önümüzdeki dönemde Türkiye, bugüne kadar 
hayata geçirdiği icraatlarının referansıyla küresel 
ölçekte hak arayışında olmaya, ulusal ölçekte 
ise büyümeye ve gelişmeye devam etmeyi 
sürdürecektir. Eylemsizliğin Bedeli 

Sürdürülebilir şehirler tasarlamanın belki de en 
çok tartışılan bölümü finansman konusudur. Ener-
ji, altyapı, endüstri, konut, ulaşım gibi tüm sektör 
ve hizmetlerde sürdürülebilir uygulamalar hayata 
geçirmenin şehre getireceği ilave yüklerin tartışıl-
maması mümkün değildir. Ancak içinde bulundu-
ğumuz yüzyılda en ağır bedelleri ne yazık ki eyleme 
geçmemek ödetmektedir. Yazının içeriğinde de 
bahsettiğimiz son 20 yılda iklim afetlerinden kay-
naklanan ve küresel ölçekte 3 trilyon dolara ulaşan 
zarar, aslında “eylemsizliğin maliyeti” olarak okun-
malıdır. 
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Bu yüzden bilhassa şehri yönetenlerin ve karar 
vericilerin; -çağın gerekliliğine uygun olarak- ha-
yata geçirecekleri her yatırım ve projede bir ey-
lemsizlik maliyetini de göz önünde bulunduracak 
şekilde kararlarını güncellemelerinde yarar vardır. 

İnancımızda ve Medeniyetimizde 
Sürdürülebilirlik Kavramı 

Sürdürülebilirlik kavramı, literatüre yarım asır 
kadar önce girmiş olsa da tüketmeden kullanma 
ve gelecek nesillerimizin hakkını koruma anlayışı 
bizim inanç ve medeniyet kodlarımızda her zaman 
var olmuştur. İhtiyaç olandan fazlasını satın alma-
mak, nimetlerden istifade ederken tüm canlıların 
hakkı olduğu bilinciyle israf etmemek inancımızın 
gereğidir. İnsanın çevre ile ilişkisini tanımlarken Ya-
ratıcımız ile olan bağımıza atıfta bulunan ayet-i 
kerimeler, Hz. Peygamberimizin yaşayışından ör-
nekler ve medeniyetimizin öğretileri bize ne denli 
büyük bir emanetin mirasçısı olduğumuzu da açık-
ça anlatmaktadır. 

O hadis-i şeriflerde: “Yarın kıyametin kopacağı-
nı bilseniz, bugün elinizde bir fidan varsa onu diki-
niz.” “Temizlik, imandandır.” “Akan suda abdest alır-
ken bile israf etmeyiniz” buyrulmaktadır. Korumayı, 
yaşatmayı, temiz tutmayı ve kaynakları tüketme-
meyi öğütleyen her hadis, bugün sürdürülebilirlik 
olarak tartıştığımız kavramın özü değil de nedir? 
Ya da bugün insanlığın yaşadığı afetlerin çoğu bu 
değerlerden, öğütlerden uzaklaşmış olmanın bir 
sonucu değil midir? Buradan hareketle diyebiliriz ki; 
biz Müslümanların, Rabbimizin emaneti olan çevre 
ve çevreye haiz değerleri koruma ve yaşatma ko-
nusunda diğer herkesten daha fazla sorumluluğu 
vardır. 

Ecdadımızın bize öğütlediği, en değerli mirası-
mız olan nasihatlerin, sürdürülebilirliğe ilişkin batı 
terminolojisinden dilimize giren birçok kavramdan 
daha üstün olduğu açıktır. Bizim ecdadımız gün-
lük hayatının en küçük detaylarında dahi büyük bir 
hassasiyetle hareket etmenin çok sayıda örneğini 
nesiller boyu taşımıştır. Daha iyi meyve almak için, 
bir ağacı yuvası olarak gören böcekleri ilaçlamak-
tan, elindeki sıcak suyu öylece toprağa dökmek-
ten, eline aldığı odunu silkelemeden ateşe atmak-
tan imtina ederdi ki; kimsenin canına zarar vermiş 
olmasın. Onlardan miras kalan bu merhamet ha-
tıraları, cevabını aradığımız birçok soruya da ışık 
tutmaktadır. 

AK Parti’nin Şehircilik Anlayışı 

Hacı Bayram Veli’nin, “İnsan, şehri inşa ederken, 

aslında taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. 
Gönülde her ne var ise, şehir olarak görünür. Gönlü 
taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri 
gülistan olur.” sözleri bizim şehre bakışımızı belirle-
yen önemli bir rehberdir. 

Biz, şehre aşkla bakanlarız, taş ile toprak arası-
na sevgi harcını katanlarız. Şehre, şehre değer ka-
tana hürmet gösterenleriz. Gönlümüzde ne varsa 
şehrimizde o vardır, şehrimizde olan da gönlümüze 
tesir eder. Şehirlerimizde bu bakımdan sevgi iklimi-
nin tesiri görülür. Dünyayı ve hayatı nasıl anlıyorsak, 
hangi yönleriyle anlamlandırıyorsak, yaşadığımız 
şehirlere de öyle şekil veririz. 

Mensubu olduğumuz medeniyetimiz ve kadim 
şehircilik anlayışımıza bakıldığında tarih boyunca, 
ruhu olan, kimlikli, çevreye saygılı şehirler inşa etti-
ğimiz görülür. 

Kokusuyla, dokusuyla, rengiyle var olan, sadece 
içinde yaşadığımız değil şehrin kendisini yaşadığı-
mız, taşında toprağında sırlarını keşfettiğimiz, için-
de kendimizi bulduğumuz, canlı ve cansız varlıkla-
rın gözetildiği şehirler inşa etmişizdir. 

İnancımıza göre şehirleri insana ve tabiata dost 
inşa edenler, gönüllere girerler. AK Parti olarak, şehri 
inşa etmeye ve yönetmeye de bu pencereden 
bakıyoruz. Şehrin hâkimi değil hadimi olmayı, 
şehre hükmetmeyi değil hizmet etmeyi esas olarak 
görüyoruz. Şehrin insana değer katmasını, insanın 
da yaşadığı şehre aidiyet duymasını önemsiyoruz. 
Sorumluluğumuz işte tam da burada başlıyor. 

Bu nedenledir ki iktidara geldiğimiz ilk günden 
bu yana şehirlerimize ilişkin projeler üretirken sa-
dece günü kurtaran, kısa vadede çözümler üreten, 
geleceği ve gelecek nesilleri hiçe sayan bir yaklaşı-
mı benimsemedik. 

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her zaman 
için şehrin yarınlarına da hizmet eden, ortak akıl-
la ve milletin sesine kulak veren bir anlayışla hare-
ket etmeyi düstur edindik. Şehirlerimizde enerjiden 
altyapıya, konuttan ulaşıma, endüstriden atık yö-
netimine kadar her alanda sürdürülebilir projelerle 
vizyon belirleme gayreti içerisinde olduk. 

Bugün bu icraatları hayata geçirirken, şehirleri 
eserlerle buluştururken, gelecek nesillere de ge-
liştirilecek yeni fikirleri miras bırakma sorumluluğu 
hissettik. İnanıyoruz ki; gençlerimiz bu mirasa sahip 
çıkarak Türkiye’nin sürdürülebilir şehirlerini devral-
dıklarından çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklar.


